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Magyarország talajtakarójának kb. 60%-a termőterület. Ez indokolja a mezőgazdasági, 

természet- és talajvédelmi kutatásokat. A korszerű talajtani kutatások a talajban végbemenő, a 

környezeti folyamatok által szabályozott anyag- és energiaáramok feltárására irányulnak. 

Annak elősegítését szolgálják továbbá, hogy a klímaváltozás és a környezetszennyezés hatásai 

ellenére a talaj természeti erőforrásként hosszútávon fenntartható legyen. Kiemelten fontos a 

talajokra vonatkozó ismeretek megőrzése és újakkal bővítése. Ezzel összefüggésben a jelenlegi 

hazai talajosztályozás korszerűsítésére nemzetközileg elfogadott, új hazai talajosztályozási 

rendszer alapjait dolgozták ki. A korábbi hazai talajtérképek és talajfelvételek digitalizált 

térinformatikai feldolgozásával térbeli talajinformációs rendszereket alakítottak ki. Talajaink 

növényi termőképessége alapvetően a talaj vízgazdálkodása által meghatározott. A talaj 

természetes víztározóként biztosítja a növények vízellátását és túlélését a száraz időszakokban. 

Ezért a korszerű hazai talaj-vízgazdálkodási kutatások és azok térképi megjelenítése 

nélkülözhetetlen az élelmiszerellátásunkat biztosító növénytermesztés sikerességéhez. A 

növénytermesztési kutatások súlyponti területe a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a 

klímavédelem. Kutatási eredményeik alapját képezték a Nemzeti Éghajlat változási 

Stratégiának. A klímaváltozással összefüggő szénmegkötés kutatása eredményeként 

földművelési és növénytermesztési technológiákat adtak közre. Kidolgozták a 

környezetkímélő, ún. precíziós mezőgazdaság termesztéstechnológiai alapjait. A 

növénytermesztési tartamkísérletek adatbázisán kidolgozott „Pro Planta” Költség- és 

Környezetkímélő Trágyázási Szaktanácsadási Rendszer és Szoftver Innovációs Nagydíjat 

nyert. A megújuló energiatermelés, így a biomassza, biodiesel, bioetanol előállítás kapcsán 

innovatív eredményeket értek el. Az elmúlt három évtizedben jelentős oktatási és 

kutatásmetodikai fejlesztéseket hajtottak végre.  

Kulcsszavak 

Diagnosztikus talajosztályozás, háromdimenziós talaj-vízgazdálkodási térkép, elektromos 

gyökérkapacitás mérés, térbeli talajinformációs rendszer, precíziós növénytermesztés, digitális 

talajtérképezés, talajminőség értékelés, szennyezett talajú terület kármentesítése, szerves 

szennyeződésterjedési modell, vörösiszapelöntés kármentesítése, Rhizobium oltóanyag, 

arbuszkuláris mikorrhiza (AM] gombák, fitoremediáció, talaj mezo-fauna szonda, 

energianövények termesztése, klímaváltozás agronómiai kezelése, carbon sequestration, 

tartamkísérleti kataszter, talajművelési rendszerek, fenntartható gazdálkodás.  

 

Talajosztályozási eredmények: 

Stefanovits Pál hagyománya szerint folytattak talajosztályozási kutatásokat és tettek kitekintést 

a 21. századra [1]. A talajgenetikai osztályozást felhasználva, a nemzetközi diagnosztikus 

osztályozásban történő aktív részvétellel [2] új hazai talajosztályozási rendszer alapjait 

dolgozták ki [3, 4], javasolták tesztelését és bevezetését [5, 6]. Kidolgozták és bevezették a 

diagnosztikus talajosztályozás oktatását az egyetemi- és a szakmérnöki képzésben. 

Talajvízgazdálkodási eredmények: 

3937 db talajszelvény 15005 db talajrétegének talajfizikai, talajkémiai és vízgazdálkodási 

adataiból létrehozták Magyarország Részletes Talajfizikai és Hidrológiai adatbázisát 

(MARTHA]. A MARTHA Európa egyik legrészletesebb, országos áttekintésű talajfizikai 

adatbázisa [7]. 



Az eddigi legrészletesebb háromdimenziós talaj-vízgazdálkodási térképeket állították elő 

Európára EU-SoilHydroGrids néven [8]. A térképek alapinformációkat szolgáltatnak a 

klímatudatos és vízmegőrző területhasználat tervezéséhez.  

Termesztett és vadon élő növények gyökérműködésének vizsgálatára a növényt nem károsító, 

az élőhelyen alkalmazható, elektromos gyökérkapacitást mérő módszert vezettek be és 

fejlesztettek tovább. A módszerrel a gyomirtószer, a gyökérgomba (mikorrhiza] és a szárazság 

gyökérműködésre és a növény élettani jellemzőire gyakorolt hatását mutatták ki. Igazolták, 

hogy a növények fejlődése során mért gyökérkapacitás-értékek a növény vízfelvételi aktivitását 

és párologtatásának mértékét is jellemzik vízvezető képességét összehasonlítva 

megállapították, hogy egyezésük jelentős mértékben a vezetőképesség számítására használt 

módszertől függ [11]. 

Hiperspektrális kamerával rögzített többdimenziós felvételek segítségével a talaj és a 

növényállapot időbeli változását cm-es felbontásban értékelték. Lézerszkennelt felvételekkel 

pedig gyümölcsösök párolgási felületének változását állapították meg. Módszerükről elfogadott 

szabadalmat dolgoztak ki [12]. 

Szikkutatási eredmények: Várallyay György vezetésével, nemzetközi együttműködésben 

újították meg a hazai szikes talajok térképezését távérzékelési, geoinformatikai és 

geostatisztikai módszerekkel [13]. Nemzetközi együttműködésben módszert dolgoztak ki a 

szikes területek változatos mintázatának optimális felbontású térképezésére [14]. A szikes 

talajok tulajdonságait jelző növényzet tér- és időbeli változatosságára, valamint a klímaváltozás 

szikes területek talajaira kifejtett hatását nemzetközileg elismerten írták le [15]. A távérzékelt 

szikes területek felmérési eredményei a Hortobágyi Nemzeti Park restaurációjában, a 

természeteshez közeli fajösszetételű növényállományok magvetéses visszaállításában 

hasznosíthatók.  

Talajtérképezési eredmények: 

A talajtérképezés a talajtakaró térbeli tulajdonságai, a talajok térbeli változatossága 

megjelenítésére szolgál. Korábbi hazai talajtérképek és talaj-felvételezések digitalizálásával és 

térinformatikai feldolgozásával térbeli talajinformációs rendszereket alakítottak ki [16].  

Németh Tamás vezetésével a „Precíziós növénytermesztés” programban a mezőgazdasági 

táblaadatok hasznosítására fejlesztettek ki módszereket [17]. A programban kidolgozott 

adatbázisokkal a gazdálkodó agrár-környezetgazdálkodási tervet, valamint az üzem adottságait 

és a tájgazdálkodást is figyelembe vevő környezetkímélő tápanyag gazdálkodási, 

növényvédelemi, talajművelési, vetésforgó tervezési, fajtahasználati és hulladékgazdálkodási 

tervet dolgozhat ki.  

Magyarország mezőgazdasági területének felső 25 cm-es talajrétegére 250 m részletességű 

talajtulajdonság térképsorozatot készítettek [18]. Erdészeti és mezőgazdasági termőhelyi 

adatbázisokból különböző célú digitális talajtérképeket (ERTIGIS portál) szerkesztettek [19]. 

A DOSoReMI.hu (Digitális, Optimalizált, Talajtérképek és Térbeli Információk]) projekt 

keretében megújították a hazai talajtéradat infrastruktúrát. Ennek eredményeként folyamatosan 

születnek talajrétegekre vonatkozó országos talajtulajdonság és ún. ’funkcionális’ térképek, pl. 

víz- és szélerózió veszélyeztetettség, valamint vízgazdálkodás térképek. A digitális 

talajtérképezés eredményeként a talajjellemzők térképi becsléséhez a becslés bizonytalanságát 

is hozzárendelték [20]. A digitális talajtérképek felhasználhatók, pl. a hátrányos-, illetve kiváló- 

és jó termőhelyi adottságú szántóterületek lehatárolására, az élőhelyek, illetve az ökoszisztéma 

szolgáltatások térképezésére. 

A Duna Régió környezeti modellezésére talajreferencia-csoport (WRB] digitális talajtípus 

térképet készítettek, ami egységes alapot biztosít a Duna Stratégia egyes feladatai elvégzéséhez. 



Nemzetközi közreműködéssel a Global Soil Partnership programban a világ talajainak új, nagy 

felbontású szervesszén-térképét (Global Soil Organic Carbon Map) készítették el [21].  

Európai talajadatokon térbeli becsléseket dolgoztak ki az európai talajok nehézfémtartalmának 

a korábbiaknál nagyobb részletességű és megbízhatóságú értékelésére [22].  

Magyar vezetésű, főként hazai kutatókból álló nemzetközi konzorcium módszertant dolgozott 

ki indonéz tőzegterületek kiterjedése, vastagsága, térfogata és szerves kötésű szénmennyisége 

becslésére [23]. 

Talajminősítés, földértékelés 
Összetett minősítési módszert dolgoztak ki, hogy a talajminőséget a talajra ható külső tényezők 

és változásuk lehetőségével ítéljék meg [24]. 

Első ízben készítették el az EU szántóinak termékenységi osztályozását és szerkesztettek 

térképet az EU szántóterületeinek földminőségéről. A földminőséget az ökoszisztéma 

szolgáltatások rendszerébe helyezve kontinentális léptékben értékelték [25].  

Új módszereket dolgoztak ki a közeli infravörös és az elektromágneses talajszenzormérések 

értékelésére, az internetes szaktanácsadásra a precíziós növénytermesztési technológia 

kidolgozása és népszerűsítése érdekében. 

Talajszennyezés – kármentesítés – környezetvédelem 

A katonai létesítmények felszámolása és az ipari üzemek, bányászat stb. privatizációja 

szükségessé tette a szennyezett területek kármentesítésének és a talajszennyezettség határérték 

rendszerének kidolgozását [26] az Országos Környezeti Kármentesítési Programban [27]. 

Várallyay György útmutatásaival indult a Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszer 

(TIM] mérőhálózatának kialakítása a hazai mezőgazdasági és erdészeti mérőhelyek 

talajszennyezettségének monitorozására [28, 29]. 

A korábbi katonai állomáshelyeken szükség volt a nem vizes fázisú, azaz szerves folyadékokkal 

(NAPL] szennyezett talajok kármentesítésére. A szerves szennyeződés terjedését a talajban 

leíró modell pontosítására kidolgozták a talajok hőmérsékletfüggő NAPL-visszatartó 

képességének mérési és becslési módszerét [30, 31]. Javították továbbá a talajok NAPL-vezető 

képességet mérő és becslő módszereket [32].  

A mezőgazdasági területek károselem-terhelését a világon egyedülálló módon, szabadföldi 

tartamkísérletben vizsgálták. A nagy mennyiségben a talajba juttatott, potenciálisan káros 

mikroelemek talaj – kultúrnövény / gyomnövény – állat rendszerben mutatott viselkedését és 

feldúsulását állapították meg [33, 34]. Eredményeiket a károselemterhelés határértékeinek 

hazai jogszabályokban rögzítésekor vették figyelembe.  

A 2010. október 4-én bekövetkezett ajkai vörösiszap-katasztrófa több, mint egymillió 

köbméternyi erősen lúgos, maró hatású ipari hulladékot nagy területen terített szét. Hatásának 

talajvédelmi és ökotoxikológiai feltárását és elemzését elvégezték és eredményeit közreadták 

[35 - 39].  

 

Talajbiológiai eredmények: 

Pillangós növények (borsó, lucerna, lóbab és szója) magoltásához Rhizobium 

baktériumtörzsekből ’Baktoleg’ néven nagyhatékonyságú oltóanyagot fejlesztettek ki [40]. A 

készítmény nehézagyag és savas kémhatású talajok kivételével, megfelelő foszforellátottság 

mellett, a pillangós virágú növénykultúrákban hatékony [41].  

Megállapították, hogy a fotoszintetizáló ciano-baktériumok és a zöldalgák a szénmegkötésén 

túl növényi hormontermelésükkel is jelentősen járul(hat)nak hozzá a termesztett növények 

fejlődéséhez [42]. 



A szárazföldi növényfajok 90%-ával szimbiózist alkotó arbuszkuláris mikorrhiza (AM) 

gombakutatásuk igazolta, hogy azok segítik a gazdanövény víz- és foszforfelvételét a talajból. 

A lucerna és szója pillangós növények fejlődésében bizonyították a Rhizobium és az AM 

gombák egymást kölcsönösen erősítő, azaz szinergista hatását [43, 44]. 

A’talajminőség’ biológiai jellemzéséhez a mikrobiális biomassza, aktivitás és diverzitás 

biológiai paraméterek meghatározására fejlesztettek ki laboratóriumi módszereket [45].  

A nehézfémekkel szennyezett talajok kármentesítése növényekkel a fitoremediáció. Ehhez 

különböző növényeket és saját izolálású, nehézfém-toleráns, mikorrhiza gombákat alkalmaztak 

[46 - 48].  

Szikes talajokat tanulmányozva megállapították, hogy azok mikrobiális közössége rendkívül 

faj- és egyedgazdag. A mikrobiális összetételt a talaj kémhatása és sótartalma jelentősen 

befolyásolja. A szikeseken élő AM gombák a növények szélsőséges nedvességviszonyok 

közötti túlélését is segítik [49 - 51]. A szikeseken élő sótűrő baktériumok és AM gombák 

genetikai és faji adatait nemzetközi adatbázisba is feltöltötték. 

Eltérő gazdálkodási módokban (kukorica monokultúra vs. vetésforgó, organikus vs. 

hagyományos művelés] a talajmikrobióta összetételének változását állapították meg 

molekuláris mikrobiológiai módszerekkel [52 - 54].  

A talaj mezo-fauna automatikus észlelésére szolgáló „Edapholog” szondarendszert fejlesztettek 

ki. A ZooLog Online Monitoring-rendszer a növény- és talajvédelemben fontos rovarok 

populációiról szolgáltat valós idejű, távoli elérésű adatokat [55]. Az eszközzel homokpuszta 

gyepben a szárazság rovarpopulációra gyakorolt degradációs hatását igazolták [56]. 

Kimutatták, hogy az urbanizáció a talajbióta jelentős fajszám csökkenését (homogenizációját] 

okozta városi talajokban [57]. 

 

A növénytermesztési szakterület kiemelkedő eredményei: 

A klímaváltozás hatásainak és az arra adandó szakmai válaszok kidolgozásának a VAHAVA 

programban elért kutatási eredményei alapját képezték a NÉS (Nemzeti Éghajlatváltozási 

Stratégia) kidolgozásának [58 - 60].  

Talajművelési rendszert dolgoztak ki, amely víztakarékos, energiatakarékos és egyidejűleg 

alkalmas a szénmegkötés (carbon sequestration) szempontjainak megvalósítására. A módszert 

a hazai szántóterület jelentős részén, valamint a Kárpát-medence több országában, 

Horvátországban, Szerbiában és Szlovákiában is alkalmazzák [61-64].  

A fenntartható, multifunkciós növénytermesztés elemeinek egyedi vizsgálata és e tényezők 

közötti interaktív hatások kutatási eredményeinek hasznosítása olyan különböző intenzitású 

növénytermesztési modellek kidolgozását tették lehetővé, amelyek elősegíthetik a magyar 

növénytermesztés jövőbeli területi optimalizációját, ezáltal versenyképességének hatékony 

növelését [65, 66].  

Hazai növénytáplálási, trágyázási, növénytermesztési, talajművelési Tartamkísérleti Katasztert 

/nyilvántartást/ készítettek. A tartamkísérleti katasztert az illetékes akadémiai bizottság a 

mezőgazdasági kormányzat rendelkezésére bocsájtotta [67-69].  

A precíziós gazdálkodás bevezetéséhez szükséges helyspecifikus és fajspecifikus 

termesztéstechnológiai paramétereket dolgoztak ki a növénytáplálás és a növényvédelem 

területén őszi búza (Triticum aestivum L.) és kukorica (Zea mays L) növényfajokra [70, 71].  

A precíziós gazdálkodás műszaki, alkalmazástechnikai alapjainak kidolgozására a PREGA 

együttműködés keretei között folyik. Ebben az elmúlt évek során számos hiperspektrális, 



digitális és távérzékelési módszert dolgoztak ki, amelyek folyamatosan bekerülnek a 

gazdálkodási gyakorlatba [72].  

Az elmúlt három évtized során központi helyet foglalt el a növénytermesztési kutatásokban a 

megújuló energiaforrások kutatása. Kidolgozták a rövid vágásfordulójú fás szárú 

energiaültetvények technológiáját a fűz Salix alba, Salix viminalis x triandra és a nyár Populus 

ssp. fajok termesztésére [73-75]. Ugyancsak technológia formájában közreadták az energianád 

Miscanthus ssp, és az olasznád Arundo donax termesztésével [77], tápanyag-utánpótlásával, 

toxikus elem akkumulációjával, hulladék- és melléktermék hasznosításával [78] kapcsolatos 

kutatási eredményeiket. 

Az energetikai célú rövid vágásfordulójú fás szárú növények termesztésének környezetvédelmi 

célú termesztési kutatásai során sikeresen alkalmazták az ültetvénytelepítést a 2010. évi 

vörösiszap-katasztrófa során végzett rekultivációban. Az alkalmazott termesztéstechnológia 

lehetővé tette több száz hektár terület rehabilitációját.  

A megújuló energiatermeléssel kapcsolatos kutatások közvetlen gazdasági eredményt adó 

területe a mezőgazdasági szántóföldi termények bázisán előállított bioüzemanyagok előállítási 

lehetőségeinek tanulmányozása. Termesztéstechnológiai és energetikai vizsgálatokat végeztek 

nagy keményítőtartalmú kukorica hibridek, illetve azok feldolgozása révén bioetanol, illetve 

annak konverziójával ETBE (etil-tercier-butil-éter] hatékony előállítására [76]. 

Szabadföldi tartamkísérletek keretei között tanulmányozták a szénmegkötés (carbon 

sequestration) alakulását termesztett növényfajok életműködése során. Elemezték a 

szervesanyag-képződés és -megkötés, valamint a szénátalakítás (konverzió) élettanilag 

lehetséges módjait [79, 80]. A kapott tudományos eredmények jelentős mértékben 

hozzájárultak a klímavédelmi technológiák kialakításához, különösen az éghajlatvédelem (a 

mitigation) területén. 

A növénytermesztési kutatásokba egy teljesen új agrotechnikai irányzatot vezetettek be a 

szántóföldi kísérletek több paraméteres növekedés analízisére [81, 82]. A növekedés analízis 

különböző mutatóinak, valamint a kiegészítő agronómiai, ökológiai és fiziológiai méréseknek 

az alkalmazásával gyors és pontos válaszokat kaptak az agronómiai reakciók időbeni 

folyamatáról és a termésprodukcióval való kapcsolatáról. 

 

Jelentős eredmények születtek a kutatásmódszertan területén, a kísérletmetodikai és biometriai 

módszerek meghonosításában és fejlesztésében, valamint a tartamkísérletek többváltozós 

értékelési módszereinek fejlesztésében. Hiánypótló a "Növénytermesztési kísérletek tervezése 

és értékelése" c. könyv [83], amely számítógépes programok segítségével mutatja be a 

növénytermesztési kísérletek értékelési módszereit.  

A növénytáplálás agronómiai és agrárkörnyezet-védelmi aspektusai:  
Kidolgozták a környezetvédelmi szempontú növénytáplálás talaj- és növényvizsgálati, valamint 

ellenőrzési módszereit [84-86].   

Trágyázási tartamkísérleteik adatbázisán nyert összefüggések felhasználásával kidolgozták a 

„Pro Planta” Költség- és Környezetkímélő Trágyázási Szaktanácsadási Rendszert és Szoftvert 

[87-89], amely elnyerte a 2007. évi Innovációs Nagydíjat. 

Országos adatbázisok, valamint a növénytáplálási gyakorlat szintézisével segítették a hazai 

agrárkörnyezet-védelmi jogszabályalkotást [90]. 

EU-csatlakozásunk kapcsán agronómiai és agrárkörnyezet-védelmi szempontból értékelték az 

EU27 országok mezőgazdasági nitrogén és foszfor (NP] forgalmát. Felhívták a figyelmet az 



európai országok NP felhasználása közötti különbségekből adódó környezetvédelmi, szociális 

és vidékfejlesztési problémákra [91]. 

Szabadföldi tartamkísérletekben feltárták egyes gyomnövényfajok szerepét a termesztett 

növény tápanyagellátásával és talajművelésével összefüggésben. A tápanyagellátás hatását 

igazolták a gyomflóra faji összetételére, dominancia viszonyaira és biomassza képzésére [92]. 

A forgatásos művelés gyomszabályozó, a minimális művelés évelő gyomnövényeket 

felszaporító hatását mutatták ki.  

Széleskörű hazai együttműködésben feltárták az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia 

L.) tápanyag- és vízfelvételi sajátosságait, valamint védekezési programot dolgoztak ki ellenük 

[93, 94].   
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