
Környezeti tényezők változása, 
az emberi beavatkozások hatása 
a növényekre és a fogyasztókra 

Dr. Kotz Tivadar 

Okleveles állattenyésztő 

Talajtan, agrokémikus szakmérnök 

�����
Kemenesaljai Digitális Könyvtár
 2013.10.15.  12:03 



1 

1. A növények tápanyag forrása 

a kezdetektől a növénytermesztés önfenntartásáig 

Mi kényszerítette az őstermelőket a termelési hely megváltoztatására? 

A gyűjtögetést kiegészítette a halászat és a vadászat a 
táplálkozásban. Ez nem biztosított állandóságot az ellátottságban. 
Letelepedve az élelmet biztosító növények kiválasztásával és 
szaporításához kedvező termőhelyre volt szükség. Ezt a területet a 
legelők leégetéséből, irtásából nyerték. A kezdeti időkben ez a terület bő 
termésével az igényeket kielégítette. Az évek folyamán az egyoldalú 
termesztés hatására /monokultúra/ fokozatosan csökkent a termés és a 
szükségletet nem elégítette ki. Újabb területeket kellett égetéssel, 
irtással használatba venni a szükségletek megtermeléséhez, Mi változott 
meg? A talaj adott volt, nem változott, de szerves anyagokban 
elszegényedett. A legelemibb módszer is fokozta a szerves anyagokhoz 
kötődő nitrogén feltáródását és azt a növényzet növekedéséhez 
használta fel. Az irtás előtti terület nitrogénje a villámlásokkal keletkezett 
a csapadékokkal oldható és felvehető formában jutott el a növényekhez. 
A villámlásokkal és csapadék elosztásával /terültekként a szélességi övek 
és a tengerektől való távolság, annak keleti-nyugati iránya szerint/ 
mennyiségileg is változott. A második nitrogén forrás a legelők pillangós 
növényeinek aránya és annak termés mennyisége volt, kölcsönhatásban 
a környezeti tényezőkkel. Ez nemcsak a füves területekre volt jellemző, 
hanem a fás területek alj növényzetére és a faállomány összetételére is. 
A szimbiózisban élőbaktériumok, gombák nitrogént kötő teljesítménye az 
asszimilációs folyamatban keletkezett szénhidrátokat, mint tápanyagot 
használták a nitrogén megkötéshez, mely arányos volt a megkötött 
nitrogén mennyiségével. A kimerült talajok elsősorban nitrogén 
hiányosak voltak, mert újabb nitrogén tápanyag csak a légköri nitrogén 
vegyületek képződéséből származott. Ez kevés volt a szükségletek 
megtermeléséhez. 

Irtással, égetéssel újabb területeket vettek használatba. Az 
elhagyott területeken, a talaj minőségétől, ásványi tápanyag 
szolgáltatásától függően, rövidebb vagy hosszabb idő elteltével visszaállt 
a területre jellemző fűösszetételben a pillangósor részaránya és ezzel a 
szerves anyagokhoz kapcsolódó nitrogén keletkezése is. Az ugarolásnak 
nevezett terület pihentetése alatt a talaj összetételétől, a környezeti 
hatásoktól, a gyökérzet mélységétől, a pillangósok és a légköri nitrogén 
mennyiségével volt arányos a szerves anyagokhoz kötött nitrogén 
mennyisége. Hosszú folyamat volt, amíg a legelők növény összetételéből 
következtettek a termések állandó jellegű hozamára, ez viszont 
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megkívánta a pillangósok területi részarányát a vetésváltásban. A 
vetésváltás következménye volt a pillangós és hüvelyes termések 
felhasználása az állati és emberi táplálkozásban is. A pillangósok és 
hüvelyes növények csak a talaj ásványi anyag szolgáltatásának 
megfelelően hoztak termést, míg a magfogáshoz az ásványi anyagok 
aránya is meghatározó volt. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a pillangósok 
hozamának és mag termésének mértéke egyben a talaj minőségének 
jelzője is volt a környezet és az éghajlati adottságokra. 

A XIX. század vége felé a termőterületeket vízrendezéssel, a vizek 
lecsapolásával lehetett növelni. Ez nem volt elég. A terméshozamok 
növeléséhez fokozott nitrogén ellátásra volt szükség, két útja volt, az 
istállózott állattartás elterjedése, a vele együtt járó trágyatermelés és 
felhasználás, és a pillangósok bevonása a takarmánytermesztésbe a 
norfolki négyes vetésforgónál. A pillangósok a termesztők természetes 
nitrogén gyára volt. 

A trágya kezelés hibáiból, de a területre kijuttatás folyamán is 
számolni kellett a nitrogén veszteségekkel. A felhasznált nitrogén 
műtrágya a veszteség pótlását szolgálta, nem történt változás a növények 
minőségében, de a talaj ásványi anyagainak fokozott felhasználásában, a 
talaj kimerülésében sem. Az önfenntartó jellegű tápanyag gazdálkodás a 
világ növénytermesztésében országokként és tájakként különböző időben 
változott meg. Mi volt a következmény a növényeknél, majd a 
fogyasztóknál is? 

Hogyan alakult a tápanyag mérleg? 

A talajt művelő eszközök folyamatos változáson mentek át, ami 
párhuzamos volt a termelési rendszerek változásával. Az ekék fejlesztése, 
a gőzgépek és robbanó motorok használata is felváltotta az iga és lóerőt, 
mint vonóerőt, de részben az emberi munkaerőt is pótolta. A 
megváltozott munkaeszközök fejlődése lehetővé tette a mélyebb 
talajművelést és a gyökérzóna növelését. A talajművelés legfőbb célja a 
levegőzöttség biztosítása, a tápanyagok oldhatóságának növelése, a 
megművelt talaj tápanyagainak növekvő felvehetősége volt. A levegőzött 
talajokat tömörítve, a levegőtlen körülmények között oldódó tápanyagok 
felvételét is lehetővé tette. A talajmorzsákban jelen volt a levegőzöttség 
és a levegőtlenség is. Ezt a körülmény jól mutatják az öntözéses 
gazdálkodásnál tapasztaltak is. A népesedés növekedése több élelem 
termelését kívánta meg. A vetésforgós gazdálkodás lehetőségei már 
kimerüléshez közelítettek. Az élelmiszer szükségleteket és az ipari 
igényeket a mezőgazdaág már állandóan és biztonságosan nem tudta 
kielégíteni. 
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A szükség, a kereslet és a jövedelmezőség hozta létre iparilag 
termelt nitrogén vegyületek előállítását és felhasználását. Kezdetben, 
mint kiegészítő tápanyagként növelték a feldolgozó ipari nyersanyagok 
termelését és vált a gyártás fokozásával általános használattá. A 
bányászott ásványi anyagok feldolgozásával az ásványi anyagok 
felvehetősége további hiányokat pótolt. De a fokozatos külső 
tápanyagbevitelt már nem tudta követni a talaj tápanyag szolgáltatása, a 
tápanyagok aránya megváltozott, a termés minősége is eltért az eredeti 
összetételétől. Eddig tartott a hagyományok és a tapasztalatok alapján 
működő naturális mezőgazdaság. 

Az iparilag elő állított tápanyagok megváltoztatták a termelést 
irányítókkal szemben támasztott követelményeket, mert hagyományos 
termesztést valójában alkalmazott biokémiai üzemi követelmények 
váltották, vagy inkább váltják fel. Ehhez nemcsak a környezet, a talaj és a 
növény kölcsönhatásának ismeretére van szükség, hanem a növény 
összetételének változására is, figyelemmel az ásványi anyagok, 
mikroelem,az aminosavak, vitaminok, mennyiségére, egymáshoz 
viszonyított arányokra, mint a fogyasztókat érő hatásokra is 

2. A gépesítés, a műtrágyázásra alapozott növénytermesztés és a 
gyomirtó szerek hatása a termés minőségére és a termelési 

rendszerekre 

A múlthoz képest megváltozott a növénytermesztés, hatásaiban 
alig ismert változások közepette élünk. A legfontosabb cél a ráfordított 
költségek megtérülése és a többlet nyereség elérése volt. A termelőkre 
rákényszerített kereskedelmi, közgazdasági és pénzügyi követelmények 
kielégítése a cél, amihez az eszköz, az alap a mezőgazdasági termelés 
volt. 

A termelés és a felhasználási folyamat alapvető eleme a 
növénytermelés és annak esetleges hibáiból a felhasználóknál kisebb, 
nagyobb élettani folyamatok eltéréseit váltották ki. A hibák kijavítását 
nem a termelőknél próbálták megoldani, hanem a gyógyszer gyártás 
fejlesztésével, a gyógyszerekkel próbálják ellensúlyozni, amit alapvetően 
a kiindulási állapot, nem kellő ismerete és gyakorlata váltott ki. 

A mezőgazdasági termelésben végbe menő változásokat a 
gépesítés indította el. A gépi talajművelés közel kétszeresére növelte a 
gyökérzettel átszőtt, megmunkált talajréteget, ezzel fokozta a talajban 
felhalmozódott szerves anyagok lebontását, levegőssé tette a 
termőréteget. A szerves anyagok a talajban élő mikroorganizmusok 
táptalaja, amit a gyökér és szár maradványokkal, valamint a trágyázással 
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folyamatosan pótoltak. A talaj mikroszervezeteinek élete és működése is 
szorosan kapcsolódik a talaj műveléséhez, annak részét képezi, ha 
folyamatosan biztosítja tápanyag utánpótlásukat. A mélyebb gépi 
talajművelés a nagyobb termés lehetőségét biztosította és ehhez nem 
volt elég a légköri és pillangósok állta nitrogén mennyisége. A nagyobb 
termés lehetőségét, csak a külső, gyári termelésű műtrágyákkal lehetett 
kihasználni. Kezdetben a kisebb adagú nitrogén felhasználás, csak a 
trágyakezelés és kijuttatás veszteségeit pótolta. Majd a fokozott 
felhasználás a növekvő termés ásványi anyag szükségletét már nem tudta 
mindenre kiterjedően biztosítani. A termésben előnytelen változások 
alakultak ki, ami a minőség romlásában is megmutatkozott. A gyártók és 
a kereskedelem csak a makro ásványi anyag igényeket elégítette ki,/ 
kalcium, kálium,foszfor, kisebb mennyiségben a magnéziumot, de nem 
volt utánpótlás a enzimeket aktiváló és alkotó anyagokból, mely 
meghatározta az aminosavak, enzimek, vitaminok képződését, arányát, 
mely befolyásolta a termés minőségét és a fogyasztók élet működését is. 

A munkaerőt a gyomirtó szerek általánossá vált használata váltotta 
fel. A régi és az új eljárás közötti különbség az, hogy elmaradt a kapálás, 
sarabolás, talaj levegőzöttségét is kialakító, de a hajszálcsövességet 
megszüntető, a párolgást csökkentő hatása is. A kukorica 2, vagy 3 éves, 
egymás utáni termesztése utáni zúzással, alászántott szármaradványokat 
csak a talaj felszínéhez közeli rétegben tudták lebontani, mélyebb 
rétegében a talaj levegőtlenné vált, a mikroszervezetek 
életműködésükhöz szükséges oxigént felhasználták. A levegőtlenség 
redukciós folyamatot alakított ki, amit zöldeskék elszíneződés is jelzett a 
talajban. A levegős közegben oldódó és felvehető ásványi anyagok 
beépülése a növénybe levegőtlen körülmények között gátolt, vagy 
felvehetetlen volt. 

A több éves hatású gyomirtó szerek a termelési rendszereket 
felborították, de az állatállomány csökkenése is hozzá járult a pillangósok 
vetésterületének elmaradásához, amit a kérődző állomány csökkenése és 
szükségletének hiánya indokolt. Az állattartás nagyobb, költségesebb 
beruházást igényel. Könnyebb a termést eladni. mint feletetve 
hasznosítani. Ehhez alapot adott az, hogy a termeléshez szükséges 
nitrogént a kereskedelmi beszerzések pótolták, a pillangósok nitrogén 
kötése nem hiányzott. A trágyakezelési, tárolási, szállítási és kiszórási 
költségek is számításba véve hozták meg a pillanatnyi döntésüket, szinte 
kizárólagosan a nitrogén műtrágya használat mellett. A döntés 
szükségszerű volt, de a mikroszervezetek működését biztosító tápanyag 
ellátásáról sem szabadna elfeledkezni. A kialakult nagy állattartási 
telepek a termő területüktől nagy távolságra vannak, ami a szerves 
trágyázási költségeket növeli. A növénytermesztés gépesítése még nem 
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készült fel az arató csépléssel egy menetben végző szalma aprítására és 
szórására. A további eljárás az aprított szalmára, vagy zúzott 
szármaradványokra kijuttatott műtrágya bedolgozása, alászántása volna. 
Ez nem oldaná meg teljes mértékben a hiányzó mikroelemek pótlását, de 
a talaj mikrobáinak tápanyag ellátását biztosítaná szaporodásukhoz és 
működésükhöz. A szalma elégetése vagy eladása megfosztaná a 
talajélőlényeket táplálékuktól, valamint elszegényedne a talaj szerves 
anyag tartalma is és nem segítené a talaj beérését sem. A talajművelés 
egyik tényezője kimaradásával, a fizikai művelési költségeket növelné. 
Akár az égetés, vagy az eladás csak pillanatnyi kényszer megoldás, ami a 
későbbiekben a művelési költségeknél és termés minőségénél 
jelentkezik. 

A minőségi terméket legolcsóbban a fogyasztás alapját képező 
növénytermesztéssel oldható meg, akár alaptrágyázással, csávázással, 
levéltrágyázással, de ha szükséges a pillanatnyi beavatkozás kiegészítő 
levéltrágyázással, a hirtelen jött tartós időjárás-változás esetében is 
megoldható. A termés szerves és ásványi anyagait a fogyasztók 
zavartalanul hasznosítják a beépülési, átépítési. folyamatában és a nem 
raktározható feleslegben lévő anyagokat a kiválasztó szerveken keresztül 
eltávolítják, ha a többletek nem haladják meg a szervezet 
tűrőképességét. 

Az ipari tápanyagok nagymértékű használata megváltoztatta a 
felvehető ásványi anyagok arányait, és ez hatással van az asszimilációs 
folyamatokra, elsősorban a fehérjét felépítő aminosavakra. A változás 
nemcsak a növény összetételére van hatással, de folyamatában a 
fogyasztókra is. A szükség kiváltotta általános hatású gyomirtó szereket 
az egyes növényekre szelektíven ható változatok kifejlesztése és elterjedt 
használata követte. A műtrágyázás és a gyomirtás, a termelési rendszerek 
és vetésváltás korlátit részben feloldották, de erre az állattartást 
nélkülöző üzemeknek, csak rövidebb, hosszabb ideig van lehetőségük a 
talajban végbement redukciós folyamat hatása következtében. A 
növénytermesztésben zajló biokémiai folyamatokat már nem lehet az 
állattartás igényét kielégítő pillangósokkal, vetésváltással szerves 
trágyázással egyensúlyba hozni. A kedvezőbb vízellátású és éghajlatú 
talajokon a kukorica szója vetésváltás, és a szár, szalma, műtrágyázott 
bedolgozásával az alapvető dolgok megoldhatók, de a minőséget jelentő 
mikroelem ellátás a talaj fokozatos kimerülése, az oldódás gátlása folytán 
csak különféle, a növényre nézve kívánatos mikroelemek levél¬
trágyázással, permetezésével, csávázással oldható meg. Nem tudom, 
hogy a műtrágyák hatását kiegészíteni tudja e a termelési folyamatot 
irányító, kap-e tájékoztatást, hogy a fogyasztó károsodásának enyhítésére 
milyen minőségi termékre van szükség, mert ez összetett folyamat és 
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nagyfokú biokémiai ismereteket igényel úgy a termelő, mint a 
fogyasztókkal foglalkozókkal szemben is. 

3. Környezeti tényezők változása, a szélsőséges időjárás és az emberi 
beavatkozások hatása a növényekre és a fogyasztókra 

a múltban, most és a várható jövőben 

Az első részben foglalkoztam a kezdetektől a fejlődéseken át a 
növénytermelés gyakorlatilag műtrágya használata nélküli önfenntartását 
lehetővé tevő körülményekkel. 

A második részben az 1900-as évek elejétől a gépesítés 
fejlődésével és hatásával és a külső tápanyagok használatával előidézett 
fokozatos változásokkal foglalkoztam. Az egész ilyen irányú tevékenység 
értelmetlen lenne, ha nem foglalkoznánk a végső céllal, a fogyasztókat 
katasztrófaként érintő hatásokkal Ez nem új jelenség, mert a régi, ókori 
írásokból, feljegyzésekből az írás kezdetétől ismerhetjük az időjárás 
változásának hatásait a növényeknél, de a fogyasztóknál is. Az okokra 
visszavezethető leírásokat csak a mai tudományok és az ismeretek 
fejlődése, mint a fizika, kémia, biológia és a velük összefüggő környezeti 
tényezők változásának hatása a növényekre alapján tárható fel. A 
biológia a növény, állat és ember genetikai ismerete az utóbbi 100 évben 
ért el arra a szintre, hogy a folyamatos táplálkozás élettani nyomása a 
szelekcióra már biokémiailag is kimutatható. 

Száraz, forró, aszályos időjáráskor a növénytermelési hozamok 
csökkenése mellett a magasabb víztartalmú zöldségfélék, a gyümölcsök 
eltarthatósága is változott, korai rothadási folyamatok indultak meg, amit 
hűtéssel csak csökkenteni lehetett. A szárazság hatása kezdetben a talaj 
felső szintjére hatott és az ottani felvehető tápanyagok váltak 
felvehetetlenné, továbbiakban a szárazság átterjedt a mélyebb 
rétegekre. A szárazság hatása különböző volt a növényeknél, a fajra, 
fajtákra, az élet ritmusa szerint. Az ásványi tápanyagok felvétele 
változott, de megváltozott a növény tartalma, aminosav, enzim, 
vitaminok stb. összetétele és mennyiség tekintetében is. Csapadékos, 
hűvös, borult időjáráskor a folyamat változott, A nitrogén felvétele a 
talajból minkét esetben gátolt volt, mert a szerves anyag bomlásakor 
feltárt nitrogént veszi fel a növény, ez esetben ez nem történik meg. A 
korábban felvett nitrogén a napfény, a meleg hiányában nem alakul át és 
mint nitrát, nitrit maradvány mérgezést idézhet elő. Megfigyelhető volt a 
legelő állatoknál, hogy a trágyalepény körül növekvő dúsabb növényzetet 
nem legelik, csak száradva és időben később legelték. Azt is megfigyelték, 
hogy, a pozsgás, dúsabb levélzetű zöldség féléket is délután, a napnyugta 
előtt szedve nem váltottak ki károsodást. A talajhatást vizsgálva 
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megállapítható volt az is, hogy a fejes salátát egy időben, azonos 
fejlettséggel szedve, együtt tárolva, az erdő, vagy nyers öntés talajokról 
szedettek csak fonnyadtak, míg a magas humusz tartalmú területekről 
származók rohadtak. Ezeket a jelenségeket a kémiai vizsgálatok igazolták. 
A vadon élő állatoknál az időjárás változásának hatása megmutatkozott a 
termékenyülésnél is. Évjáratonként eltérések voltak attól függően, hogy a 
párzást megelőző időszak száraz vagy nedves, hűvös volt-e. A táplálék 
felvétel az igényeket kielégítette-e, a minősége miben változott? 

A kérődzőknél ez kifejezettebben mutatkozott meg. A 
gazdálkodókat anyagilag súlyosan érintette a termékenyülés elmaradása 
és keresték a megoldásokat, amit ha lehetett a legelők, a takarmányozó 
terület változtatásával, később kalcium, foszfor, nátrium takarmány 
kiegészítésével próbáltak a vemhesülését elérni. Az igazi áttörést a 
növény elemzések kiterjesztése tárta fel a hiányokat és többletek okozta 
termékenyülési zavarokat és tette lehetővé a takarmány kiegészítését, a 
hiányok pótlását, valamint a többletek hatásának enyhítését. 

A megbetegedések előfordulása nem véletlen. Az esetek túlnyomó 
többségében /kb. 80% felett /a takarmányokra és táplálékra vezethető 
vissza. A betegségek, a járványok megjelenését a szélsőséges környezet, 
az időjárás változásokhoz, a növények mennyiségi és minőségi 
eltéréseihez kapcsolták. a tapasztalatok alapján. A tapasztalatok 
egyértelműek. és az azokból levont következtetések az esetek 
többségében helyt állóak voltak. A kellő tapasztalattal nem rendelkezők 
valami elvont magyarázattal misztifikálták /ködösítették/ a jelenségeket, 
sorscsapásnak, isteni büntetésnek feltüntetve azokat. A régi írásokból, 
feljegyzésekből a mai ismeretek alapján rekonstruálni lehet a kiváltó 
okokat, a környezet változása és annak növényekre gyakorolt hatása 
alapján. 

Az önfenntartó mezőgazdaság növényi, főleg kérődző állatai, 
valamint az egyéb fogyasztókra gyakorolt hatásuk alapján, lehetséges 
volna a megbetegedéseket /baktériumos, vírusos/, valamint a szerveket 
ért károsodásokat és működési zavarokat helyhez kötötten vizsgálni, a 
kiváltó okokat meghatározni. Ez a lehetőség már elmúlt, ma már nem áll 
rendelkezésre, mert a kereskedelem mai szállítási lehetőségeivel, nincs 
tájhoz kötött termelés és fogyasztás. A világ élelmezése már nem ismer 
határokat, tájakat. Lezárult egy korszak, amikor a helyileg termelt 
takarmányok, élelmiszerek mennyisége és minősége volt a 
meghatározó fogyasztók életében. 

Az önfenntartó mezőgazdaság a növénytermesztésre és az állat¬
tenyésztésre alapozott volt, majdnem az ásványi anyagok teljes 
körforgása érvényesült. Az ásványi anyagok körön belüli mozgását a 
környezeti tényezők, mint a talaj összetétele, a rá ható éghajlat, a nap 
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besugárzási szöge, fekvése, az időjárás stb. alakították. Ebbe a körbe 
hatolt be a külső tápanyag források tömege, felbomlott az egymáshoz 
viszonyított arány és egyensúly. Lassan már nem a talaj tápanyag 
szolgáltatása volt a meghatározó, hanem az egyensúlyt megbontó bevitt 
tápanyagok, vagy inkább mondhatjuk aránytalansága. Különösen nagy 
volt a minőséget is meghatározó változó vegyértékű elemekben a 
bizonytalansági, vagy inkább mondhatjuk a tudatlansági tényező. Amint a 
kazánkovácsokból elvétve lehet finom műszerészt képezni, úgy a 
hagyományokra épülő tapasztalatokkal sem lehet átmenet nélkül az 
üzem számára biokémikusokat, gyártókat és kereskedőket képezni 

Idézet Oláh Andortól: "Georges Ohsawa írja: NÖVÉNY ANYA GYERMEKEI 
VAGYUNK, ÚGYMOND ÁTALAKULT NÖVÉNYI ANYAGOK VAGYUNK. 
KLOROFIL NÉLKÜL KÉPTELENEK LENNÉNK VÉRÜNKET ÉS ÉLETÜNKET 
LÉTREHOZNI. BIOLÓGIAI ELV ÉS ALAPTÖRVÉNY: A NÖVÉNYEK A 
FELSŐBBRENDŰ TÁPANYAGOK." 

Mi változott? 

A környezeti tényezők közül az időjárás változásaiban változatlanul 
érvényesül, szélsőséges időjárás volt a múltban és a jövőben is várható. A 
környezeti tényezők közül a talaj tápanyag szolgáltató képessége volt az, 
ami a külső tápanyagok bevitelével megváltozott. A pillangósok aránya és 
hozama volt az ami a nitrogén kötés mennyiségét meghatározta, az pedig 
szorosan kapcsolódik a talaj mindenre kiterjedő tápanyag 
szolgáltatásához. A nitrogén körforgásában ez a meghatározó tényező. A 
pillangósok légköri nitrogén kötése volt a mezőgazdaág nitrogén gyára. 

A külső tápanyagok bevitele megváltoztatta az önfenntartó 
folyamatot és nem veszik figyelembe a talaj tápanyag szolgáltató 
képességének korlátait. Gátlástalanság, vagy tudatlanság? A tömeges 
külső tápanyag bevitellel ugyan nő a fehérjeszerű összetevők mennyisége 
a növényben, de a valódi fehérje aránya és mennyisége csökken, ami 
elsősorban a nélkülözhetetlen /esszenciális/ aminosavaknál mutatkozik 
meg. Az ásványi anyagok felvétele, beépülése mikroelemek esetében 
kapcsolódik a takarmányban, élelmiszerekben lévő aminosav 
féleségekhez. Ezt mutatta a múltban az abrak összetételének 
sokféleségére való törekvés is. Mi lehet a megoldás a minőség romlás 
kivédésére? 

A sejt anyagcsere meghibásodásokra a választ a múltban kell 
keresnünk, mert a növekvő műtrágya felhasználásával megváltozott a 
termesztett növények ásványi anyag összetétele és minősége. A 
különböző mennyiségű ásványi anyagot, mikroelemeket tartalmazó 
táplálék kiegészítők aránya is változatos, a felszívódásuk is sok esetben 
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tisztázatlan. Legtöbbször a vásárlókra hagyják, hogy a sokféleség között 
melyiket válasszák, vásárolják, ilyen feltételek mellett nem lehet tisztán 
látni jelenségek kiváltó okait. A feldolgozott termékek is különböző 
adalékokat tartalmaznak és ehhez még hozzá járul a kiegészítők esetleges 
használata, ez pedig zavarja, sok esetben lehetetlenné tesz a hibák 
feltárását. 

Az egyenlítőtől a sarkvidékig, a síkságtól a hegyvidékig fokozatosan 
változott az őshonos növényállomány, de a termesztett növények is 
alkalmazkodtak fajtákban és minőségben is a környezeti változásokhoz. A 
termőtájban termelt növények, takarmányok, élelmek, a tej vizsgálata 
alkalmas lett volna a kiváltó okok megközelítő feltárására, 
meghatározására, de abban az időben sem műszerezettség, ez irányú 
képzett és elkötelezett szakemberek még nem voltak. Sajnos ez a 
lehetőség már elmúlt, mert a műtrágya használat arányaiban változtatta 
meg a növény tápanyagellátását, aminek következménye a termés 
minőségi összetételének változása volt. A fogyasztók nemcsak a helyileg 
termelt növényi termékeket fogyasztották, hanem a messzi, más 
adottságú tájakról származó termékeket is. Már nemcsak a hegyi ember 
költözik a folyók mellett épülő városokba, a síkvidéken épülő gyárak 
közelébe, közben változott a táplálékának minősége és hagyományos 
táplálkozási szokása is. A más minőségű táplálék hosszan tartó 
fogyasztása a honosuláshoz hasonló tűrőképességgel terhelte a 
szervezetet, ami az ellenálló képesség csökkenését, esetleg a szelekciós 
veszteséget is előidézte. A hegyvidéken, a magasabb, dombos 
tájakon ott maradt lakosok is idegenből származó növényi élelmet 
fogyasztanak, ami hatásában eltér az ott termeltektől. A múlt ismerete 
még midig beszél, a folyamatokat értő és hallóknak, csak érteni kell 
azokat. 

Milyen jelenségek, tünetek. megnyilvánulások mutatkoznak a 
növényeknél és a fogyasztóknál? 

Általánosan mondhatjuk, hogy a kalászosoknál, de a kétszikű 
növényeknél is a szár szilárdsága, vastagsága változik a termőhely és az 
időjárás hatására. Az alacsonyabb szerves anyag tartamú, savas talajokon 
szilárdabb, vastagabb és rövidebb a szalma, míg a szerves anyagban 
gazdag, semleges, vagy lúgos talajokon a szár hosszabb, lágyabb, dűlésre 
érzékeny. Hasonló jelenséget figyelhetünk meg a pillangósoknál és más 
szálas takarmánynövényeknél, de a paprikánál, paradicsomnál és a 
hagymaféléknél is. A kalászos növényeknél, azonos fajtáknál az érés 
idejét a talaj és annak tápanyag szolgáltató képessége befolyásolta, amit 
a változó vegyértékű elemek változása váltott ki. A levegős meleg, vagy a 
hűvös csapadékos időjárás hatása volt és van a termés minőségére is. Az 
éltető klorofill a talaj hatására különböző időben öregedett és esett szét. 
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A korábbi öregedés maga után vonta az asszimiláció rövidebb idejű 
befejezését. Még élnek, akik emlékeznek rá, hogy a tavaszi árpa 
vetésterületének kiterjesztését, a szerves anyagban gazdagabb, 
alacsonyabb fekvésű területre, rézgálicos csávázással oldották meg, a 
kórokozók elleni védekezésre hivatkozva, de lényegében a réz hiányát 
pótolták. De a kedvezőbb takarmány hasznosulást, és az ellenálló 
képesség növelését is tapasztalták. 

A magkötés szintén jelzőként működött, a pillangósok 
érzékenysége nagyobb volt a környezeti tényezők változására /vegyérték/ 
elsősorban a beporzás idején, még a nagy eltéréseket is jelezte a 
virágzaton belül megszakított termékenyüléssel /lucerna, herefélék, stb./ 
Érdekes volt megfigyelni, hogy egy közel azonos táblán belül, azonos 
időjárásban és a méhek talán egyformán porozták be a virágzatokat, de a 
termékenyülés különféle alakzatban volt érzékelhető a lucernánál. Ezt a 
jelenséget használták fel a magot nem kötött terület kikaszálására és azt 
takarmányként hasznosították. A mai nagyüzemekben ere már nincs 
lehetőség. 

A régi időkben a rézből, használati tárgyakat és ékszereket 
készítettek. A rézkor kezdetétől a múzeumi gyűjtemények tanúsága 
szerint sokféle célra alkalmazták a rezet. A réztárgyak oxidálódtak és a 
vele érintkezők a keletkezett oldódó anyagot a bőrön át felszívódva 
vették fel. A felvett mennyiség nem közelítette meg a mérgezési szintet, 
de arra elég volt, hogy az akkori terméseknél, a kisebb rézhiányokat 
pótolja. Még ismertünk olyan férfiakat, akik amulettként, vagy gyógyító 
hatást tulajdonítva gyógyították magukat. A mostani ismeretek szerint 
volt benne igazság. A fokozott nagy mennyiségű műtrágyázás a termést 
növelte, de a réz tartalma erőteljesen lecsökkent, ma már nem elég az 
réz tartalom, ami a termésben található, mert az már nem elégíti ki a 
fogyasztók szükségletét. 

A rézzel együtt kell említeni a molibdént is hangsúlyozottan 
arányaiban, mint a réz ellentétes hatású párját. Szintén élet fontosságú, 
aránytalanul magas tartalma esetén nem kívánatos folyamatot vált ki. 
Megfigyelhető volt, hogy nagyobb molibdén felvételénél a foszfor 
műtrágya kevésbé volt hatásos, mint a molibdén oldhatóságát gátló 
környezeti feltételek esetében. Ott ahol a foszfor műtrágyázás hatásos 
volt, nemcsak a foszfor felvétele növekedett, de a molibdén oldhatóságát 
és felvételét is elősegítette. A réz, foszfor, molibdén kapcsolatokban 
kellene a növényekre ható ásványi anyagok befolyását vizsgálni. A réz, 
molibdén mellett, a kalcium, foszfor, magnézium, kálium, nátrium hatása 
mellet a vas, mangán, cink, kén szelén, bór, jód, króm, vanádium 
különböző mértékben életfontosságúak, részben ismertek, másrészt a 
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talaj és változó környezeti tényezők összefüggésének hatására változik 
oldódásuk, felvételük, valamint kölcsönhatásuk. 

A gyakorlatban a réz hiány kiváltotta meddőséget figyeltem meg 
elsőként, amely híg rézgálicos oldattal végzett hüvelyöblítéssel 
megszüntethető volt. / régi tehenészi gyakorlat/. Későbbiekben a réz 
ellentételével, a molibdén: réz kölcsönhatásával, mint a növény 
életében, a klorofill képződésében, működésében is nélkülözhetetlen 
elemmel foglalkoztam. A két elem kölcsönhatása nyilvánvaló volt, .ha az 
arány, molibdén többlettel megváltozott, akkor a réz felvételének és az 
enzim láncolat működésének változását, zavarát váltotta ki. Hogyan 
érthetjük meg ezt a jelenséget? Az enzim láncolatban különböző elemek 
aktivátorként, vagy az enzim részeként működnek és ha egy elem hiánya 
meggátolhatja egy folyamat működését, vagy lassíthatja, esetleg 
eltérítheti azt. Képletesen úgy ábrázolhatjuk, mint egy rugalmas csövet, 
melyekben a szűkületek és tágulatok válthatók ki. Az átfolyó 
mennyiséget a szűkületek határozzák meg. A tágulatokban felhalmozódik 
az addigi részfolyamatok mennyisége és meggátolja a további működést, 
vagy más részterméket hoz létre. 

Több kölcsönhatású segítő, gátló, és arányt változtató elempárt is 
ismerünk, de a legmeghatározóbb a növény élettani folyamatában a réz: 
molibdén páros, ami réznek szerves anyagokhoz való erős kötődése, nem 
a kémiai közeghez, hanem a szerves anyagok lebontásával áll 
kapcsolatban. Említettem még az E-vitamin képződésében a szelén 
mellett a kén molibdén páros kétirányú egymásra hatását is. A példaként 
felsoroltakon kívül más, sok egymásra ható páros van jelen a 
növényélettani folyamatokban, ami hat az aminosavak, a vitaminok 
képződésére. A növényeknél meghatározók az asszimilációs folyamtok, 
mert a fogyasztóknál a táplálék hasznosítása során lebontási, átalakítási, 
esetleg többszörös átépítési és leépítési életműködés van, ami elégtelen 
minőségű tápanyagok felhasználásánál a szervek kialakulását és 
működését is gátolhatja. 

Fontosságát tekintve kiemelten kell a tej minőségével 
foglalkoznom. A tej minőségét láthatóan jelzi a sajtgyártási folyamat és a 
kész sajt termék. Ahány táj évszak és évjárat és gazdálkodási rendszer 
annyiféle sajtot lehetett előállítani. Más minőségű és érlelési idő alatt 
készül el a sajt a hegyvidéki tájakon nyert tejekből, mint a síkvidéki 
lapályos területeken tartott tehenek tejéből. A tejet termelő anyai 
szervezetnél is változik a tej minősége rövidebb vagy hosszabb ideig 
évszakonként is, ami megváltoztatja a takarmány, vagy az élelem 
minőségét, a táplálkozás hatását befolyásolja. Más tejminőség képződik a 
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hegyvidéken, mint a lapályos területeken. A gondolatsor itt nem áll meg, 
de mi van a tejjel táplálkozókkal, állatokkal, emberekkel? 

A tejet fogyasztóknál két csoportot különböztetünk meg: az 
újszülötteket, és az öregeket. Az újszülötteknél az anyai szervezet 
táplálkozását már az kezdeti időtől fogva figyelembe kell venni, mert a 
magzat fejlődését már a korai szakaszban is befolyásolja. A magzati 
fejlődésben, a méhen belüli időszakban feltölti a tartalékoló, tároló 
szerveket és születés után ezeket használja fel a tejtáplálási időben, amíg 
növényi eredetű táplálékot nem tud fogyasztani. Mint tudjuk a tejnek 
alacsony, szinte alig van réz tartalma, de az anyai szervezet a hajtatott 
nitrogénnel bőségesen ellátott friss növények fogyasztásánál a molibdén 
többszörösét is felveheti, és károsítja a táplált szervezetet, működését. A 
nagy molibdén tartalmú táplálékok, fokozottan kiürítik a szervezet 
réztartalmát. Az életnek ebben a korai szakaszában az életet örökre 
befolyásolhatja, annak minden következményével együtt. Idős, 
öregkorban a túlzott tejfogyasztás felborítja a réz, molibdén arányát és a 
réz kiürülés fokozódik, amivel együtt jár az ellenálló képesség 
csökkenése, a csontritkulás és annak következményei. A túrónak és a 
sajtnak kisebb a réz kiürülésére gyakorolt hatása. 

Az élettani kísérleteket leginkább rövid távú, nem az évtizedek 
alatt egyirányú többletek, vagy hiányok hatásának megismerésére 
tervezik, inkább a rövid távú megismerést tűzik ki célul. 

Mik lehetnek a következmények? 

Az idegrendszer visszafordíthatatlan károsodása, az ellenálló 
képesség csökkenése, a csont és vázrendszer zavara stb. Jó példa erre az 
Amerikából importált vemhes üszőknél és teheneknél az előbb említett 
károsodások, megjelenése, melynek mértéke különböző volt, 
üzemenként a takarmányt termő terület tulajdonságai szerint. Nem a 
behozott állománnyal volt a baj, hanem a felvásárlókkal, mert nem 
vették figyelembe a takarmányozó terület talaját, amiből következet, 
hogy a takarmány minőségét és a takarmány igényét sem. A lényeg a 
felvásárlók megbízhatósága volt és a növénytermesztő és 
takarmányozási szakértők helyett másokat vittek ki a felvásárláshoz. A 
törzskönyvi feljegyzések csak az állomány genetikai tulajdonságára 
utaltak, de nem a tartási követelményekre. 

Jó példa erre a Hortobágyi és hasonló területekről áttelepített 
szürke szarvasmarha fajták áttelepítése a Balaton melléki szerves 
anyagokban gazdag területre és tovább tenyésztésüket ott kívánták 
folytatni, inkább kevesebb, mint jó sikerrel. Inkább üzleti látványosság 
szerepel, mint komoly tenyésztés, nagy volt a szelekciós hatás a terméke-
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nyítésnél, de az idegenforgalmi céloknak talán így is megfelelt. Az ottani 
és az itt termett takarmány minősége, a szürke marha igénye és 
elviselése között jelentős különbség van, ez nem éppen az alkalmazkodás 
és honosulás példája. A szőrzet színének tompasága már külsőleg is 
megmutatta a tűrőképesség zavarát. 

1952-ben a marcali tőzeges réti talajokon legeltetett teheneknél 
ivarzás volt, a termékenyítés is kiváló bikával történt, de júliustól 
kezdődően mind gyakoribb volt a visszaivarzás, ami szeptember, 
októbere katasztrofálisan alakult. Gyakorlatilag időszakos meddőséggel 
álltunk szembe. Akkor vetette fel egy kiváló tehenész, hogy már elődei is 
rézgálicos hüvelyöblítéssel oldották meg a termékenyülést. Mi is 
elvégeztük ezt a tapasztalatra hivatkozó kezelést, mert az állatorvosok is 
tehetetlenül álltak és csak szemecskés hüvely hurutra hivatkoztak. A 
kezelés után a fogamzás teljessé vált és a másik telepünkön jobb 
körülmények között, uradalmi nagy tapasztalatú tehenészek voltak, de 
nem alkalmaztuk a kezelést, az időszaki meddőség megmaradt. 

A szarvasmarhák legelési érzékenységére jellemző volt, amikor réz 
kohósalakkal kísérletet állítottunk be Nemeskocsban a marcali szerves 
anyagban gazdag legelőn, kísérletet a hagyományos módon nem tudtuk 
értékelni, mert a legelő állatok kb. 30-cm. eltéréssel a kezelt területet 
lelegelték. A kísérletet a legelő állatok értékelték és minősítették. 

Mezőgyán Kézai legelőre telepített húshasznú állomány a borjazás 
után nem termékenyült. A legelő talaja a vizsgálat szerint erősen kötött 
szulfát szikes volt. A növény vizsgálatok is kimutatták a nagyobb kén és 
hiányzó mikroelem tartalmat. A redukált szulfát, kénhidrogénné alakult 
át, ami a változó vegyértékű mikroelemekkel oldhatatlan csapadékot 
képezett. A szopós borjak a teheneknél nehezen gyógyuló gyulladásos 
tőgysérüléseket váltottak ki. A növények alacsony, szinte minimális réz, 
cink, molibdén szelén tartalmúak voltak 

Ellentétet mutatott, hogy a Gyoma-Endrődi harmad, vagy negyed 
éves füvesedett lucernást legelő szoptatós tehén állományban 
gyulladásos tőgysérülés és felfúvódás sem fordult elő. A legelő talaja 
tömődött, agyagos vályog réti talaj volt a felső talajszint. levegős, az 
alsóbb szint részben levegőtlen volt. 

Megfigyelhető volt a száj és körömfájás járványnál, hogy az 
állományban nem minden marha fertőződött meg, betegség lefolyása 
változó volt. A dombos területű gazdaságokban, ha fel is lépett a járvány, 
a védő oltások után, nem okozott elhullásokat. A cukorgyári nyers szelet 
nagyobb mennyiségű takarmányozása, ebben az esetben csökkentette, 
gyengítette az állomány ellenálló képességét. 
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Az Alpok alján agyagos, sokszor levegőtlen kötött vizes talajon 
termett takarmányokra alapozott tartásnál előre jeleztem a szelén 
hiányt, amit a boncolás és labor vizsgálatok is igazoltak. Hasonló 
területen lévő gazdaságban a tehenek nem fogyasztotta kellő 
mennyiségű szálas takarmány. A takarmányt termő területet ismerve a 
ritkán elő forduló molibdén elégtelenségre következtettem A javasolt 
nyers szellet kisebb adagú etetése javította a szálas takarmány felvételt. 

Az alacsony réz tartalmú takarmányon tartott szarvasmarháknál, 
az első legelőre hajtáskor gyakoribb volt a csonttörés, amit az elcsúszás, 
a hirtelen mozdulat váltott ki. Az állati és emberi betegségek 
tanulmányozásához. egereket, tengeri malacokat és sertéseket is 
használnak a károsult élettani folyamatok, a betegségek 
megismeréséhez, a gyógyszerek kipróbálásához, a hatékonyságuk 
ellenőrzéséhez, vagy éppen a megbetegedés megelőzéséhez. Régebben 
a hatékonyságot a gyógyszereknél egér egységben számolták. Ha a 
betegség okainak feltárásához és a gyógyszer kipróbálásához is 
kisállatokat használtak, akkor az állattenyésztés takarmányozásánál a 
kiváltott folyamatok, lefolyásából, nem lehetne-e embereke is 
következtetni? A takarmányozáshoz használt növényféleségeket 
különböző kiterjesztésben vizsgáltatták, A vizsgálatok a 
nitrogénelemzésen kívül a gyakoribban a mikroelemekre is kiterjedtek, 
ha a gazdaságban működési zavarok, vagy gyakoribb fejlődési 
rendellenségek, megbetegedések jelentkeztek. A jól szervezett 
állattenyésztésből és takarmányozásból levont következtetésekkel sok 
kísérleti költséget és munkát lehetne megtakarítani, azoknak át 
gondolásából. A kísérletnél alkalmazott kisállatok viszonylag homogén 
tulajdonságúak, de a takarmányuk csak elnevezésben egységes és 
állandó. Az azonos összetevők esetében is a minőség évről évre változik, 
a környezeti tényezők változásának hatására. A zárt épület nem tudja 
kizárni a külső környezeti tényezők, változásának hatásait, mert a 
takarmány testesíti meg, a napfényt, a hőmérséklet és az időjárás 
változásait. 

Nincs külön talajtan, környezeti ismeretek, növényélettan, 
fogyasztó élettana, biokémia, takarmányozás és táplálkozás élettan, mert 
mindezek egymás láncolatából következnek. A gondolkodó ember 
mindezeket össze kapcsolja és egymásra hatásában vizsgálja, e nélkül 
csak a részterületek gyakorlója lehet, a kiváltó ok feltárása nélkül. Az 
igazi ismeretek nem egy részterület megismeréséből állnak, hanem 
összetett ismeretekből a növények és a rá ható környezeti tényezőktől, a 
növényevő állatokon át, a vegyes táplálkozású növény és húst 
fogyasztóktól, a húst evő ragadozókig és ebbe a láncolatból nem 
maradhat ki az ember sem. A részfolyamatokban hasonlóság van a 
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növény és a fogyasztók sejt anyagcseréjében és genetikai vonatkozásban 
is. A szerveket ért károsodás hosszan tartó idő alatt fejlődik ki 
érzékelhetően és láthatóan, mint a reuma, a köszvény, a csont 
elváltozások, az ízületi károsodás, a daganatos elváltozások, az érfalak 
gyengülése, melyek sokszor évek, vagy évtizedek alatt fejlődnek ki. A 
kialakulás hátterében az egyéni szükségletektől eltérő hiányokat, vagy 
többleteket kell keresnünk, ami sokszor tájbetegségként jelenhet meg, 
attól függően, hogy az aminosav, enzim láncolatban melyik elem a 
meghatározó. Az életfolyamatokat nem lehet leszűkítve egy-egy témára 
koncentrálni: ez a kutatók dolga! 

A sertéseknél a múltban is törekedtek sokféle összetevőkből 
összeállított takarmányozásra. A korszerű aminosav vizsgálatok is 
igazolták ezt az eljárást, mert az ilyen keverékben a nélkülözhetetlen 
aminosavak aránya kedvezőbb volt és ez a súlygyarapodásban 
jelentkezett. Az ásványi kiegészítők hasznosulása, felvétele az állatoknál 
különbözően jelentkezett. A bélfalon átjutásuk a különböző, esetleg a 
nélkülözhetetlen aminosavakkal kapcsolódóan történik? 

A sajtgyárak közelében a gyártási melléktermék az édes savó volt, 
amit a sertések takarmányozásánál hasznosítottak. A kemény sajtot 
gyártó begyűjtő körzetekben zavartalan volt a felhasználásuk. Másként 
jelentkezett hatásuk a meszes, szerves anyagban gazdag, csak a rövid 
érlelést lehetőséget biztosító tejet begyűjtési körzetekben. A tejben lévő 
sokszor többszörös mennyiségű molibdén a savóban távozott. Túlzott 
etetése ellentétes volt a takarmány réz tartalmával, a kalcium anyagcsere 
folyamatot megzavarva, a réz kiürülését fokozta és ez a torzító 
orrgyulladásban jelent meg, ami a savó használat megszüntetésével nem 
jelentkezett 

A csonttöréseket, a fizikai hatásra kiváltó események váltották ki, 
de az előidéző ok a rézhiánya volt. A sejtek kalcium beépülési, átépülési 
és kiürülési folyamatát megzavarva, a kiürülési folyamatot erősítette. 
Mint Oláh Sándor a könyvében írja: „A reuma, a köszvény kialakulása is 
hosszan tartó folyamat, de a gyógyulás is hasonló időt igényel." Talán 
ugyanez érvényesül az érrendszer, a daganatos elváltozások növekvő 
előfordulására és lefolyására is. Itt is gondolni kell a réz és molibdén 
mennyiségére és arányaira is, melyet közvetlenül az ilyen növényi 
élelemszerek tartós fogyasztása, közvetetten az állati termékek is 
kiválthatnak. 

Voltak olyan területek a múltban, ahol a pigment hiányos 
bőrtünetek feltűnően és gyakrabban fordultak elő, szinte azonos 
tulajdonságú tájakon. 
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Megfigyelhető a leírásokból és a látottakból, hogy a magasabb, 
hegyes területek és a sarkkörökhöz közelítve az emberek magassága 
alacsonyabb volt régebben. Az egyenlítő körül és a meleg lapályos 
vidéken élő emberek magasabb növésűek voltak. Ez a jelenség 
kapcsolódhat a táplálkozáshoz és annak változásához? A mai 
felnövekedett és felnövekvő nemzedéknél is növekedett magasság 
tapasztalható. Mi az oka? A fogyasztott élelmiszerek változása, a 
növények ásványi anyagainak mennyiségi és arány változása között 
összefüggés található vagy vélhető? A réz és molibdén mennyiségben és 
arányában történt változás hatására megnyúlt csontozat? Nem tudom, 
de lehet kapcsolat közöttük. 

Úgy vélem, hogy az idegrendszer enzimes folyamatának 
károsodása is okozhatta a különböző fokú eltéréseket és a szellemi 
képesség zavarát különböző mértékben előidézhette. 

A gyulladással járó sérülések is nehezen gyógyultak a réz 
hiányakor. A napsugárzás kiváltottra leégések a túlzott napozáskor, de a 
leforrázott vagy égett felületeket lehűtve rézgálicos oldattal kezelve nem 
váltott ki gyulladási folyamatot, fájdalmat, amit magamon is több 
esetben tapasztaltam. Valószínűleg a reuma és köszvény is a mélyebb 
területet érintő gyulladási folyamat következménye. A pálinkafőzés 
indulásakor az első főzésből nyert magasabb réztartalmú párlatot a 
múltban decinként adták a kérőknek reumás fájdalmaik ellen. A régiek 
szerint hatásos volt az ismételt kezelésük. Ma hivatalosan megsemmisítik 
a pálinka kifőzésnél. 

Az egyik kollégámnál pikkelysömör keletkezett és nem akart a női 
dolgozók előtt így mutatkozni, áthelyezését kérte az ásványi kiegészítőket 
és mikroelemes nyalósót gyártó üzemünkbe, ahol a legkülönfélébb 
mikroelemekkel foglalkoztak a termék mérésénél és összeállításánál. 
Feltűnő volt a javulás, eltűnt a sömör. Visszatért eredeti munkakörébe, 
majd egy idő után ismét kiújult a sömör, majd kérte újbóli áthelyezését a 
gyártó üzembe, ahol gyógyult, majd teljes tünetmentessé vált. 

A daganatos elváltozások, betegségek a régebbi időkben az 
idősebb korban jelentkeztek. Ma már egészen fiatal korban előfordulása 
sem ritkaság. Mi lehet a késői és korai előfordulás között az összefüggés? 
Mi változott? Mi a kiváltó ok? A növénytermesztésben a minőség, az 
ásványi anyagok, a mikroelemek mennyisége és aránya jelentősen eltért 
a régebbi időben termettektől. Ez is a kiváltó ok egyik tényezője lehet? 

A túlzott primőr, hajtatott melegházi termékek fogyasztása 
felboríthatja az ásványi anyagok egyensúlyát, ami hatásában az anyai 
szervezetben, a méhen belüli életben is gyengítő hatással lehet a 
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magzatra. Az anya kiválasztó szervének terméke az anyatej. A 
tejvizsgálatok során megállapítható volt, hogy a tej termőtájhoz kötve 
eltérő mennyiségű molibdént tartalmazott és az időjárás is befolyásolta a 
molibdén tartalmát, ami hatással lehetett a szoptatott csecsemő 
ellenálló képességére, és a daganatos tünetek gyakoribb megjelenésére 
is. K. Mátyus István „Ó és Új Diaetetica" című művéből /1793/ vett 
szemelvényekből idézek: „Míg a gyermek az anya méhében volt, addig 
az anya vérénél egyébbel nem élhetett, de már tejjel él, tejet pedig az 
anyán kívül is kaphat, mégpedig sokszor jobbat, mint volna az anyjáé / 
..../ trágyázott füszerszámos ételekkel és egyéb rendetlen ételekkel 
vérüket úgy eltisztátalanítják, hogy jó és egészséges tejet belőlük ritkán 
várhatni". „ . h a egybevetjük a gazdag asztalt tartó és sokféle trágyázott 
eledelekkel élő úri rendeket a velük egy aert szívó szegény emberekkel, 
könnyen észrevehetjük. Ritka úr éhet csak megőszülésig is, a 
szegénység között ellenben számtalanok a már füstölni is kezdett régi 
ősz fejek". Itt figyelembe kell vennünk, hogy a gazdag, úri táplálék: a 
korai, friss, zsenge, de az akkori idők friss szalmás trágyával hajtatott kerti 
zöldség- félék termése volt, a salátafélék, káposzta, uborka, paradicsom 
stb., növények adták. A meleget a trágya alap adta, és a lebontási 
folyamatban felszabaduló és felvehető tápanyagok biztosították a 
fejlődéshez szükséges tápanyagokat. A nitrogén hatóanyagot nitrát, 
nitritként vette fel a növény, ami a korai borús, hűvös időszakban nem 
alakulhatott át fehérjét építő, amin vegyületekké és mint nitrát, nitrit 
vegyület, a felvett mennyiség szerint mérgező hatást váltott ki. Ezt a 
mérgező hatást még fokozta a korai napsugárzás hiányával leszedett 
termés is. A napsütéses meleg hiányában a molibdén felvétel kedvezőbb 
volt, mint a réz felszabadulása és aránytalan molibdén többlet 
alakulhatott ki, ami az anyai szervezetben az embrióra nézve kedvezőtlen 
volt. A tejtáplálási időben az anyatejben kiválasztódott a molibdén 
többlet és a csecsemő a méhen belüli életben nem tudott elegendő rezet 
tárolni a növényi táplálék fogyasztásáig, szervezete kimerült, ellenálló 
képessége csökkent, a testének összetétele, mint a fertőző anyagok 
táptalaj a fertőzések melegágya volt. 

A réz és molibdén hatását szemlélve a növénytermesztésben 
megállapítható volt, hogy a réz csökkentette a sejtes folyamatok 
növekedését, a kalászosoknál a szár rövidebb és szilárdabb lett, ha a 
kezelést a szárba indulás elején végezték, a sejt burjánzásra gátló hatású 
volt. Sokan említették, hogy egyes termőtájakon, más hegyes tájakhoz 
képest aránytalanul magasabb volt a daganatos megbetegedések aránya. 
Nem tudom, hogy a vizsgálatok elég széles körűen kiterjedtek-e a talaj 
tápanyag szolgáltatására, a növények, az élelmiszerek mikroelem 
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vizsgálatára az évek, évszakok változásának minőségre gyakorolt 
hatására? 

A növényi fehérjéknél milyenek az összefüggések az 1 gramm 
nitrogénre számított ásványi összetevők mértékében és arányaiban? 
Növény féleségenként milyen jellemző eltérések mutatkoznak a 
nélkülözhetetlen aminosavakban és vitaminokban is. 

Az érfalak rugalmassága, átjárhatósága, a vérzéses bőralatti 
beszűrődése, öregebb korban jelentkezik. Az érfal túlzott 
rugalmatlansága lehet, hogy az öregkori táplálkozáshoz kapcsolatos? 
Milyen az öregkori táplálkozás? A termőtájaknak mik az eltérései a 
növényi, vagy tejes táplálkozásnál? Mi az összefüggés a gyomorral 
műtöttek őszi és tavaszi gyomorvérzése között? 

Ide sorolhatnám a hemofíliás betegek tavaszi és kora őszi túlzott 
vérzékenységét is. Talán felmerül, hogy honnét ismerősek ezek a 
jelenségek? Sajnos családunkban éltem ennek tüneti lefolyást, mely 
életre szóló tragédia volt 

Az élettani folyamatokat nem lehet leszűkíteni és egy témára 
koncentrálni, ez a kutatók dolga. De egymásra ható láncolatként egy 
szakmai tudásra alapozva foglalkozni az összefüggésekkel ez egészen 
mást kíván. Az együtt gondolkodók, egy cél érdekében történő 
munkálkodását kívánja meg, ami nem kevés önfeláldozással jár. 
Remélem, hogy vannak akik széleskörű ismereteik, tapasztalataik alapján 
kritikusan szemlélik a leírtakat, és hasonló szellemben folytatják azt. 

Kérdésként felvetődhet, hogy miért a rézzel és azt befolyásoló 
tényezőkkel foglalkoztam behatóbban? Indoklásként azt hozhatom fel, 
hogy könnyen beszerezhető, a kijuttatáskor a levélzetre jutott anyag 
felszívódását az oxidáció nem gátolja, mint az a vas és a mangán 
esetében történik. Különösebb ismereteket nem igényel alkalmazása, 
legfeljebb a zöld levélzet használatánál kell betartani a 50 gramm/ha 
mennyiségi korlátait. Bár nem említik hangsúlyozottan, de az egész 
anyagcsere folyamatra meghatározó hatással van, ha a végtermékben 
nem mindenkor jelenik is meg. Pl. a C-vitaminban, mint végtermékben 
nincs benne, de az asszimilációs folyamatának része. 

Meg kell említenem a cink, rézhez hasonló oldódási folyamatát is, 
mely meszes, lúgos talajokon nehezen felvehető és túlzott mértékű 
foszfor jelenlétében nehezen oldható, szinte oldhatatlan vegyületet 
képez. A levelesen fogyasztott takarmányok és élelmiszerek jelentős 
mennyiségű tartalmúak. Kijuttatása levéltrágyázással lehetséges 
/Cinkoxidot oldva ecetsavval/. 
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A molibdén és a réz szoros kapcsolatban van egymással a klorofill 
együttes működésében. A két elemet a növény ellátottságában nem 
lehet egymás nélkül tárgyalni, jóllehet még több elem felvételével és 
hatásával is kapcsolatban vannak. A réz a szerves anyagok, a 
mikroszervezetek lebontásával mutat szoros kapcsolatot, de a savas 
közegben is kis mennyiségben oldódik. A molibdén oldódása a talaj 
mésztartalmával és kation telítettségével és levegőzöttségével van szoros 
kapcsolatban. A molibdén tulajdonságát jól mutatja, hogy változó 
vegyértékű elem és vizes közegben csak magasabb vegyértékű alakban 
oldódik és vehető fel a növény számára. 2,3,4,5,6 vegyértékű és az 
alacsony vegyértékű forma szinte oldhatatlanságától, a magasabb 
vegyértékig fokozódik oldhatósága, ami a savas, agyagos, telítetlen 
hidrogén, levegőtlen talajoktól, a meszes kationokkal telített humuszban 
gazdag talajokban az oldható és felvehető 5,6, vegyértékű elem 
kialakulását lehetővé teszi. Ehhez az is hozzá járul, hogy a magasabb 
foszfor tartalom is növeli oldhatóságát. 

Gyakorlati szempontból, nem hagyható ki a Bór sem, szárazságban, 
meszes, vagy túlmeszezett talajokon hiányával kell számolni, jellemző 
tünete répáknál, zellernél a gyökér szívrothadás, de a kerti növényeknél, 
a paradicsomnál stb. a növények generatív szervek is károsodnak. 

A fogyasztóknál ki kell emelnem a szelént mint az E-vitamin 
képződésében és hatását fokozó szerepét. Az állattenyésztésben ismert a 
takarmányt termő terület tulajdonsága és hatása a szelén oldhatóságára 
és megfelelő összetételű levéltrágyázással az E-vitamin képződése 
növelhető, de takarmány kiegészítőként juttatva még az összetett 
gyomrú növényevőknél is, a hatása kétséges. A talajban oldhatósága 
hasonló a molibdénhez, savanyú, túlzottan nedves, levegőtlen, esetleg 
magasabb kéntartalom gátolja oldhatóságát és felvételét. A 
fogyasztóknál elsősorban a nagyobb szeléntartalmú, mint pl. a 
hagymafélék /fokhagyma/ pótolhatják az előforduló hiányokat. 

A növényelemzésnél a nitrogénhez viszonyított ásványi anyagok, 
mikroelemek mennyiségéből és arányaiból következtethetünk a fajok, 
fajták aminosav összetételére, biológiai értékére, a szélsőséges időjárás 
hatására és a túlzott, aránytalan emberi beavatkozásokra is. 

2012.10.21.-2013.04.15. 
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A NÖVÉNY ÖSSZETÉTELÉNEK HIÁNYAI, 

pótlásának lehetséges módozatai 
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Megelőző munkámban az első részben foglalkoztam a környezeti 
tényezők alakulásának változásaival, annak évszakoktól, időjárástól és 
évjáratoktól befolyásolt eltéréseivel. 

A második részben az emberi beavatkozások hatását és 
következményeit elemzem. 

A harmadik részben pedig a megváltozott növényi összetételek 
fogyasztókra gyakorolt hatását mutatom ki. 

Nem lenne teljes a kép, ha ismereteim alapján nem foglalkoznék 
a növények tápanyag hiányának lehetséges megszüntetésével. 

A fogyasztókat nem lehet növényi tulajdonságokkal felruházni Csak 
a növény képes fogyasztók részére szükséges tápanyagokat előállítani az 
asszimiláció folyamán. Erre pótlólag a fermentáció folyamatában csak az 
összetett gyomrú állatok képesek, hogy a fehérje bontásából vagy ipari 
nitrogénből a mikroszervezetek közreműködésével, aminosavakat alakít¬
sanak át illetve képezzenek. 

Minden növényi faj, fajta és változat különböző mértékű és arányú 
tápanyagokat igényel az asszimilációs folyamatokban. A kisebb mértékű 
és arányú változásokra a növényi összetevők eltérő arányú képződésű 
összetétel változtatásával reagál. Jól mutatja ezt a különböző talajokon és 
eltérő környezeti tényezők között termelt növényi összetétel is. 

Ismert, hogy a tavaszi árpa esetében a sörárpa minőség általában 
termő tájhoz kapcsolódik, de a minőség a változó időjárás hatására a 
termő táj határa kiszélesedik, vagy beszűkül. Hasonló jelenségekkel 
állunk szembe a gyógynövények esetében is. A fajra jellemző hatóanyag 
tartalom, a környezeti tényezők változásának hatására csökken vagy 
éppen növekszik, attól függően, hogy a növény tápanyag felvétele miként 
alakul. Ez a makrotápanyag ellátáson túl, elsősorban a változó vegyértékű 
elemek oldhatóságával és felvehetőségével mutat szoros kapcsolatot, 
amit az arányok is módosítanak. Ez a jelenség minden növénynél 
megmutatkozik, mert van egy minimális pont, ahol már a növény nem 
tud élni és szaporodni, de hasonló jelenséget mutat az is, mikor egyes 
tápanyagok többlete megakadályozza a szaporodást. Röviden úgy 
mondhatjuk, hogy a növény még élni tud, kedvezően fejlődik és már nem 
tud élni és szaporodni. 

A növény összetételét, minőségét a felvehető ásvány anyagok 
mennyiségével és arányaival módosíthatjuk, de néhány környezeti 
tényező befolyásolására is lehetőség van, a talajművelés és 
növényápolás, valamint az öntözés folyamatában, melyek fokozzák vagy 
éppen csökkentik az oldhatóságot, a tápanyagok felvételét. 
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A termőtáj hatása nemcsak a növényeknél nyilvánult meg, hanem 
a fogyasztóknál is. A tűrőképességüknek megfelelően módosultak külső 
és belső szerveik, mely a többletes anyagok felvételének gátlásában vagy 
a hiányban lévő anyagok fokozott visszatartásában mutatkozhat meg. Ez 
a jelenség megfigyelhető volt a szarvasmarha állományban, nem csupán 
kísérleti, hanem tapasztalati körülmények között is. A sérüléssel járó 
gyulladási folyamatok egyes tájakon erőteljesen felléptek, míg más eltérő 
talajokon tartott állománynál, a sérülést nem követte gyulladási 
folyamat. A járványok elterjedésénél és a betegségek gyakoriságánál, 
súlyosságánál is hasonló tapasztalatok mutatkoztak meg. 

Az előbbiek alapján is nyilvánvaló, hogy a betegségek, akár 
szervi, akár sejtanyagcsere zavar eredetűek, táplálkozási elégtelenségre 
és hiányra, vagy többlet kiváltotta hiányokra, aránytalanságra 
vezethetők vissza. 

A megoldás kulcsa a növénytermesztésben, az asszimilációs 
folyamat célzott befolyásolásával valósítható meg. A biokémiai folyamat 
a növény egészére van hatással a felvett tápanyagok aránya és 
mennyisége alapján, melyet csak utólagosan lehet kimutatni, de a 
következő termelés folyamán figyelembe kell venni a cél elérése 
érdekében. Az alap műtrágyázás összeállítása erre módot ad, de az 
időközben fellépő környezeti változások hatását levéltrágyázással, 
megfelelő mikroelem összetételével szabályozni lehet. A megfelelő 
arányos tápanyag ellátás sokoldalúan biztosítja a szükségleteket, ezzel a 
fogyasztók ellenálló képességét növeli és vitaminok szükségletét, 
valamint más szükséges hatóanyag igényt is kielégíti, mint Ohsawa írja: 
„Biológiai elv és alaptörvény: a növények a felsőbbrendű tápanyagok" 

Az adott növényre jellemző klorofill változat képes előállítani 
azokat a tápanyagokat, hatóanyagokat, melyek biztosíthatják a növény 
harmonikus sejt anyagcseréjét, a felhasználók igényeit. 

A táplálék kiegészítők felszívódása és beépülése a szervezetbe 
korlátozott, mert a felhasználóknál nincs asszimilációs folyamat, csak a 
vivőanyaghoz kapcsolódva tudnak többségükben a szervezetbe, a 
láncfolyamatokba beépülni és az enzimek hatásában részt venni. A 
gyógyfürdők hatását a növényeknél alkalmazott levéltrágyázáshoz 
hasonlíthatjuk, azzal az eltéréssel, hogy a levélre juttatott kiegészítő 
tápanyag beépül az asszimilációs folyamatba és annak részét képezi, míg 
a fürdőben felvett gyógyító anyagok csak az egyes hiányt pótolják és egy 
folyamat apró részletét adják. A táplálék kiegészítők hatása korlátozott és 
egy jelentős része legjobb esetben kiürül a szervezetből, mert nem a 
tényleges hiányokat pótolják, nem számolnak a táplálkozás különböző 
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összetevőivel, a szervezetre bízzák a felhasználást és a többletek 
eltávolítását. 

A táplálkozásban kialakult hiányok vagy többletek, a többlethatás 
mellett még a hiányokat is kiválthatják a velük ellentétes hatású 
elemeknél. A hiány, többlet és aránytalanság növekedése, a szervek 
kialakulásának megzavarása mellett még a sejtanyagcsere folyamatokat 
is károsíthatják, mely durvább esetekben tünetként is jelentkezik. 

Mi a lehetséges megoldás? 

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy kinek az érdeke sérül, 
ha az alapokat a növénytermesztést, az ellenőrzött termék előállítást 
hozzuk olyan helyzetbe, ami biztosítja a fogyasztó zavartalan 
életműködését? Kevesebb beteg, kevesebb gyógyszer, kevesebb 
munkaidő kiesés, zavartalanabb öregkor, ez kinek kedvez és kinek az 
érdekeit sérti? 

A sejtanyagcsere folyamatában a fogyasztók testi, anyagi 
összetétele a felvett és beépült anyagok eredménye. A fogyasztók 
táplálék összetételének hatására alakulnak ki a szervezet szervrendszerei 
és egyben a nemkívánatos anyagi összetételének zavara, mely képezheti 
a kórokozók táptalaját is. A fertőzéshez nemcsak fertőző anyagra, hanem 
fertőző anyag szaporodását, életét biztosító táptalajra is szükség van. A 
járványok terjedési területét jól mutatta a talajtérképre felvitt terjedése 
és súlyosabb vagy gyengébb lefolyása is. A régebbi leírások, de még a 
múlt század 70-es évek előtti tapasztalatai is azt mutatták, hogy a 
növényeket ért szélsőséges környezeti változások nemcsak a termések 
mennyiségére, hanem az összetételére is sok esetben a tűréshatárt 
túllépő hatással volt. Következményként hatása a fogyasztók 
sejtanyagcseréjét megzavarta, felborította, az ellenálló képességét 
csökkentette. A szervezet alkalmassá vált mint táptalaj, a kórokozók 
különböző mértékű szaporodására és a fertőzési folyamat lefolyására. Ezt 
a folyamatot már nem lehet a hegy és dombos, valamint a síkvidéki 
talajtérképekkel azonosítani, mert a nagy adagú műtrágya alkalmazásával 
megváltozott a termések összetétele, a síkterületekről hegy és 
dombvidékre történő széleskörű élelmiszer szállítmányok, valamint az 
élelmiszer feldolgozásban használt táplálék kiegészítők, különféle adalék 
anyagok alkalmazása már nem teszi lehetővé a tisztán látást. 

Mi lehet a megoldás a táplálkozás eredetű károsodások 
kivédésére? 

A gyakorlatban széleskörűen elterjedt a környezeti tényezők 
változására, a termés minőségében jelentkező különböző mértékű 
eltérés, ami a fogyasztók szerveinek kialakulását-, és működésének 
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zavarát váltotta ki. Évszázadokkal vagy talán évezredekkel ezelőtt az 
időjárás kiváltotta eltéréseket, sokszor a legelő állatok legelési 
válogatásából, viselkedéséből vették át. A beteg állatok növényt 
válogató legelése volt a gyógyító növények állatoknál és embereknél 
való alkalmazásának lehetséges alapja. 

Jelenleg a takarmányozásban, a táplálkozásban észlelt hiányokat 
ásványi- és vitamin kiegészítőkkel igyekeznek pótolni. 

Mi a különbség a klorofill termelt tápanyagok és a pótlólagosan 
juttatott kiegészítők hatásfolyamata között? 

Először is azt a tény kell szem előtt tartanunk, hogy a növényben a 
klorofill a termelés, az asszimilációs folyamat irányítója, az aminosavak, a 
szénhidrátok képződésének központja, előállítója. A kiegészítőként bevitt 
anyagok csak a klorofill által képezett anyagokat egészítik ki vagy a 
hiányzó anyagrészeket pótolják. Új molekulákat nem képesek előállítani, 
a meglévőket esetleg átalakítják. 

Az iparilag előállított vitaminokat, vitamin keverékként állatfajok és 
hasznosításuk alapján állítják össze, az elfogadható hiba határokon belül. 
Ehhez adagolják a különböző ásványi anyag összetételű kiegészítést, a 
felvétel, a beépülés korlátozott ismerete alapján, melyet az 
alaptakarmány minőségi összetétele is befolyásol. Az összeállításban 
szereplő ásványi anyagok vegyületei is különböző hatással vannak 
egymásra, amik befolyásolják, módosíthatják a kiegészítésként 
alkalmazott elemek felvételét. 

A célszerűséget, a hatékonyságot figyelembe véve, a harmonikus, 
a mikroelemekre és a talajnak változó környezeti tényezőire is 
figyelemmel összeállított alap-, valamint a pótlólagos összetételű 
levéltrágyázással lehetséges a kedvező aminosav arány és vitaminok 
sokféleségének mennyiségi növelése is a klorofill működésének 
befolyásolásával. Ez a jövő útja. A vitamin kiegészítők felvétele és hatása 
a többlet anyagok kiürülési folyamatát figyelembe véve zavartalan. Más a 
helyzet azonban a mikroelemek felvételével kapcsolatban. A régebbi 
tapasztalatok alapján az állatok takarmányozásának jellemzője a 
sokféleségre való törekvés volt. A változatos takarmány összetevőkkel 
jobb minőséget és nagyobb teljesítményt értek el. A mostani idők 
vizsgálatai kimutatták a fehérjék változatos aminosav tartalmát a 
takarmány összetevőkben, mely kedvezőbb és az igényeket jobban 
közelítő, harmonikus volt. 

A klorofill a gyökérzet által felvett ásványi anyagokból, a 
fényenergiával képzett anyagokat a földalatti növény részekben és a föld 
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feletti termésben raktározza. Mint tudjuk a növény a levélzetre jutott, 
vagy juttatott anyagokat is hasznosítani tudja, ha azok felvételre 
alkalmas oldott állapotúak és a kiegészítő elemeknél nehezen oldódó, 
vagy oldhatatlan vegyérték növekedés nem alakul ki, a légköri oxidáció 
hatására. A korlátozott felvétel a növény ásványi anyag szükségletét 
részben kiegészíti és a klorofill termelési folyamatát segíti. A növény a 
gyökér és levél ásványi anyag felvételével is biztosíthatja növekedését és 
szaporodását. A keletkezett anyagok minősége a felvett és beépült 
ásványi anyagok mennyisége, arányainak meghatározója. 

Az első esetben régi hagyományokon nyugvó, mai korban 
lehetséges fejlettebb eljárások alkalmazását érthetjük, de ez elsősorban 
a fogyasztókra érvényes. 

A másodikban a talaj irányított talajművelése és növényápolása, 
gyomirtása közvetlen és közvetett hatással van a növényekre. A 
termőterület talaj- és növény- vizsgálataira alapozott, mindenre kiterjedő 
alaptrágyázást, a szélsőséges időjárás hatására megváltozott 
tápanyagfelvétel zavarát kivédő, főként mikroelemes levéltrágyázási 
eljárásokat érthetjük. 

A nagy változás a növénytermesztésben valósult meg, a nagyobb 
mennyiségű ipari eredetű nitrogén, a szuperfoszfát és a kálium-klorid 
műtrágyák alkalmazásával, valamint a széleskörűen alkalmazott 
talajmeszezéssel, megváltoztatva egyes elemek oldhatóságát és 
felvehetőségét, annak kezdeti hiányosságaival, mely érinti a 
fogyasztóknál a tünetként jelentkező meghibásodásokat, élettani 
zavarokat is. 

Hiányosságként említhetjük a növények összetételében keletkezett 
változásokat, amelyek kiterjedtek az aminosavakra és a vitaminokra is. A 
fehérjéknél csökkent a nélkülözhetetlen aminosavak aránya és 
mennyisége. Hasonló jelenséget tapasztaltunk a vitaminok 
összetételénél, keletkezett mennyiségénél és arányainak csökkenésénél 
is. Ebből arra lehet következtetni, ha a felvehető ásványi anyagok 
mennyiségét és a mikroelemek arányát a beavatkozást megelőző, az 
önfenntartó mezőgazdasági szintre állítjuk be, az aminosavak és a 
vitaminok képződése az eredeti összetételt megközelíthető lesz. Erre 
utalt az a jelenség, hogy a növények szárazság tűrése növekedett, 
ellenállóbbak voltak a baktériumos és vírusos fertőzésekkel szemben. A 
fogyasztók közül a szarvasmarha állománynál nem mutatkozott a 
tőgysérüléseknél gyulladás és termékenyülési zavar sem. 

A megoldáshoz nagy változásra van szükség, ami érintheti a 
földhasználókkal szembeni követelményeket, lehet az tulajdonos vagy 
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bérlő. Az élelmiszer termelés biokémiai folyamatokban valósul meg, 
annak ismerete és alkalmazása a termelőknek, a termelést irányítónak 
többoldalú és magas szintű beavatkozási ismeretekkel kell rendelkeznie. 
A táplálkozás eredetű hibákat az egészségügyi szakemberekre, az 
orvosokra bízzák. A jelenlegi törvények szerint semmiféle ismeretanyag 
megszerzéséhez nincs kötve a mezőgazdasági termelés: következményei 
az eltéréseknek a rövid időn belül jelentkező romló egészségi állapotban 
jelentkezik, vagy a hiány és többletek összegeződve, több év vagy évtized 
alatt fejtik ki káros hatásukat. 

Meddig folytatható ez a szemlélet? 

Milyen megoldás lehetséges, hogy ne sértsük meg az e 
vonatkozásban érzékeny lelkű tulajdonosokat és politikusokat? Ha nem 
lehet megkövetelni a megfelelő tudást a termelés folytatásához, akkor 
egy korlátozó előírás lehetséges, a magas szintű gyors kémiai hálózat 
kialakításával végzett vizsgálatok. A fogyasztott takarmány és az 
élelmiszerként közvetlenül, vagy közvetve felhasznált növények, 
tűréshatáron belüli jellemző ásványi anyag, mikroelem tartalom 
megkövetelése. Talán kielégítő lehet a nitrogén tartalomhoz arányos réz 
és molibdén, foszfor és kén vizsgálata is a kezdeti időkben. 

A rézhiány pótlásának lehetséges változatai: 

A szármaradványokra kijuttatva 

Vetőmagcsávázással 

Kombinált vetőgéppel, a műtrágyával, a vetéssor alá, mellé 
kijuttatva 

Levéltrágyázással 

A felsorolt eljárások közül a levéltrágyázással foglalkozom. 

A kijuttatás folyamán figyelembe kell venni a terület 
növényborítottságát, a talaj kémhatását, humusz és oldható kalcium 
tartalmát és a terület tápanyag ellátottságát és várható termését is 
Megkísérlem egyszerű táblázatba foglalni a szükséges ismereteket, amely 
szükséges a kijuttatott réz mennyiségének kiszámításához. 

Búza: szem+szalma+gyökér=: Sz.a.kg., Cu igény /Cu., So4.5H2O. 
Szorzószám.4./ Erdő talaj, Mezőségi és Réti talaj, Nyers öntés talaj, 
humusz- és mész tartalom, homok H, vályog V, agyag, Mindezeket azért 
sorolom fel, mert befolyásolják a molibdén oldódását és többletfelvétele 
a réz enzimes folyamatát is gátolja./A réznek az aszkorbinsav oxidáz 
folyamatában is van meghatározó, kiterjedt szerepe./ 
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A réz szükséglet megállapítása a búza átlagos szárazanyag tartalma 
szerint történt, figyelembe véve a föld feletti részek és a gyökérzet réz 
szükségletét is. 

A szorzó számokat a talajtényezők alapján próbáltam meg állapítani. 
Az időjárási tényezők változásai is figyelembe veendők, mint a hűvös, 
és csapadékos, vagy pedig a száraz meleg, ami a talaj anyagainak 
oldhatóságát befolyásolja. 

1 kg búzatermésre számított szem + szalma + gyökér szárazanyag 
nitrogén és réz tartalma. Becsült értékek: 

Szárazanyag 2.3 kg, fehérje 117 g, nitrogén 18.7 g, réz /Cu.5.8 mg, 
molibdén /Mo/ 1.1-1.2 mg. 

1000kg, 1 t. várható termésben: N. 19.7 kg; Cu. 5.8 g; Mo 1.1-1.2 g. 

A réz ellátást jelentősen befolyásolja a talaj kémhatása, a 
mésztartalom és oldhatósága, a humusztartalom mennyisége, a talaj 
szerkezeti összetétele, a hőmérséklet és a csapadék mennyisége és 
elosztása is. Az időjárási tényezőkön kívül a talajhatásokat igyekeztem 
Réz szorzószámmal megközelíteni. 

Erdő talaj, Mezőségi és réti talaj, Meszes, humuszos, lúgos 

Homokos 1.0 1.1 1.6 

Vályog 0.9 1.3 1.8 

Agyagos 0-7 1.5 2.0 

A molibdén szorzószámai: 

Homokos 1.3 1.2 0.1 

Vályog 1.5 1.3 0.0 

Agyagos 1.7 1.4 0.0 

Erdő talajoknál fokozott a molibdén hiány, a savasság és a levegőtlenség 
vagy a molibdén nehezen oldódó, illetve oldhatatlan alacsony 
vegyértékűvé átalakulása következtében. A levegős környezet és a lúgos 
kémhatás megnöveli a talaj redox potenciálját, ami kedvez a magasabb 
vegyértékű és oldható molibdén kialakulásnak, oly mértékben, hogy a 
szelén felvételével együtt, nem kívánatos hatást, mérgezést is kiválthat. 
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A talaj oldható és felehető molibdén tartalmát a közömbös, vagy lúgos 
kémhatás és a levegős környezet is erősen befolyásolja, ezért ezt 
állandóan figyelembe kell venni, a Réz szorzószámok alkalmazásánál! 

Nitrogén szükséglet számításánál az elővetemény hatása, a trágya 
utóhatás, és a műtrágya nitrogén fel nem használt, az időjárástól 
befolyásolt maradványa is levonásra kerül. 

A számításoknál a búzát példaként hoztam fel, de a többi szántóföldi és 
kertészeti növénynél is hasonló módon alkalmazható a kijuttatandó réz 
mennyiségének megállapításánál, itt is a felhasznált termés szárazanya¬
gát kell számításba venni. 

A molibdén hiány általában savas, levegőtlen, szerves anyagban és 
kalciumban szegény savas talajokon, már alacsony terméshozamnál is 
szükséges lehet a molibdén levéltrágyaként való alkalmazása. A molibdén 
hiánya, a nyers, kissé telítetlen öntéstalajokon, magasabb termésnél is 
kialakulhat. Az őrségihez hasonló, néha levegőtlen, agyagos barna 
erdőtalajokon is, a csapadékos időjárási körülmények között, már 
alacsony terméshozamoknál is szükséges lehetalkalmazására levéltrágya¬
ként, mert alaptrágyával kijuttatva a talajhatást is figyelembe véve, 
valószínűleg alacsony vegyértékűvé átalakulva, nehezen oldhatóvá, 
felvehetetlenné válik. Atomsúlya kb. négyszerese a réz értékének. A réz, 
molibdén arányt a termesztett növénytől függően 10 mg. réz, és 2-3 mg. 
molibdén arányban lehet beállítani a levéltrágyázásnál. Az összeállítása 
igen nagy figyelmet és pontosságot igényel. 

A gyakorlatban talán még kivitelezhető a cink / Zn. /hiány pótlása. 

Leegyszerűsítve a cink pótlását: a réz igény 4-5-szörösében jelölhetjük 
meg, attól függően, hogy milyen cink vegyülethez tudunk hozzá jutni. Pl 
Zn-oxid vízben nehezen, de ecetsavas oldatban elég gyorsan oldható. A 
ZnO vegyület 8O%. Zn-et tartalmaz, míg a ZnCl 2, l.5 H2O Zn tartalma 4 o 
%, a ZnSO4. 7 H2O Zn tartalma 22.74%. De a Cl és a SO4 hatásával is 
számolni kell. 

A vas és mangán pótlása korlátozottan valósítható meg, mert a levegőn 
oxidálódik, és oldhatatlan vegyületet képez, de talán szerves kötésű 
vegyületben nagyobb költséggel kivitelezhető. 

A kén ionkonkurenciában van a szelénnel és pótlása üzemileg nehezen 
kivitelezhető./a szelén mérgező, beszerzése személyhez kötött, engedély 
köteles! kimérése nagy figyelmet, gyakorlatot és mikro grammot is mérő 
eszközt igényel. A szelén hiányos talajok általában molibdén hiányosak is, 
Törzs oldattal pontos adagolás lehet. 
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A Bór hiánya erősen meszes, meszezett-, laza területeken fordul 
elő. Cukorrépa, répafélék termesztésekor, de a paradicsomnál és 
paprikánál is figyelembe vehető. Beszerzése bóraxként vagy más vegyi 
alakban is lehetséges. 

A trágyákról: a növények szár és gyökérmaradványai tápanyag 
összetételben a hasznosított terméssel állnak kapcsolatban. Nagyobb 
nitrogén, foszfor felvételkor a szár és gyökér maradványokban is 
növekszik tartalmuk, de a mikroelem tartalom a hasznosított növényi 
terméshez hasonlóan csökken. A megfelelő takarmány kiegészítőkkel 
etetett állatok,a nem hasznosult ásványi anyagokat, mikroelemeket 
kiürítve gazdagítják a trágya összetételét. Az ilyen gazdagított trágyákat 
felhasználva, a termés minőségére kedvező hatásúak és védő hatást is 
nyújtanak a mikroelemek felvételéhez, amit főként a zöld termésként 
fogyasztott élelemnél és takarmányoknál kell hasznosítani. 

Készült: 2012.10.05.-2013.05.20. között. 

Celldömölk, 2013.07.05. 

Dr. Kotz Tivadar 

9500. Celldömölk, Mikes u. l4. 

Magamról 

Celldömölkön születtem 1925-ben. Érettségiztem 1944-ben Pápán a 
Kereskedelmi Középiskolában. Háborús évek után a Keszthelyi Egyetem 
tanultam. Az egyetem felszámolása /1949/ után nem voltam alkalmas 
továbbtanulásra! A gyakorlatban eltöltött eredményes munkám után, 
miniszteri elvárás alapján folytathattam tanulmányaimat az 
állattenyésztési karon, ahol 1957-ben végeztem. 1952 óta foglalkozom a 
mikroelemekkel. A doktori értekezésemet is /1972-ben/ a tapasztalataim 
és kísérleteim alapján e témakörrel kapcsolatban írtam. Az értekezés 
tartalomjegyzékét, mint a folyamat részét, és a bevezetését is csatolom. 
Nagy segítségemre volt, a tapasztalatokból és a kísérleteimből levont 
következtetések igazolására a közel 18 éves mikroelemek, aminosavak 
vizsgálatain nyugvó analitikai vizsgálatok során az előrejelzéseimet 
igazolták az analitikával foglalkozó vegyészek. A laboratórium 
szaktanácsadójaként jártam az országot, a honosítás és a takarmányozási 
különbségek okozta élettani károsodásokkal kapcsolatban. 
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Tanáraimmal szerencsém volt, mert a polgári iskolától a kereskedelmi 
középiskolán át a megszakított keszthelyi tanulmányaimig és az 
állattenyésztési karon is olyanok tanítottak, akik a tananyagon kívül a 
gondolkodási képességemet is fejlesztették. Ez tette lehetővé, hogy mint 
állattenyésztő, a talajtani ismereteimre alapozva, a biokémián túl, a 
talajtani és agrokémiai ismereteimet széleskörűen felhasználva a 
környezeti hatásokat a talajnál, a növényekre gyakorolt hatásában és az 
emberi beavatkozásokat is egymásra hatásában figyelembe vehessem. 

Ehhez járultak hozzá a különböző szakterületek, az e témában megismert 
irodalmi anyagok is, amit a doktori értekezésemben értékelve, azokat 
felsorolva az irodalomjegyzékben közöltem. 

Életem 88-ik évében már nem vagyok alkalmas a részletek feldolgozására 
és remélem közelítő gondolatokat adtam a megoldások kereséséhez. 
Celldömölk, 2013. 08.18. 

Doktori értekezés 

A termőhelyi specifikus adottságok hatása a szarvasmarha 
tenyésztésre. 

Készítette: Kotz Tivadar okl. állattenyésztő, 

Talajtan, agrokémikus szakmérnök 

Beadás: 1973. 

Tartalom: 

I..Az ásványi anyagcsere-típus kialakulásának természeti és társadalmi 
alapjai. 

Bevezetés. 

A termőhelyi hatások összefüggései. 

A szarvasmarha fajták kialakulása. 

A tájtermelés és a tájfajta kapcsolata. 

A növény gyökérzete, a termőtalaj mélysége és a tápanyag 
szolgáltatása közötti kapcsolatok. 

A növény összetételének változása a fokozott műtrágya használat 
és a termelési eljárások változása következtében. 

A takarmányozás változása és következményei. 
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Az alkalmazkodás és a honosulás. 

Az alkalmazkodás és a honosulás ásványi anyagcsere kapcsolatai. 

A tenyésztés anyagcsere élettani összefüggései. 

.A fajtaváltás és a keresztezés anyagcsere élettani kapcsolatai. 

.Az intenzíven termesztett takarmányok élettani problémái 74.p. 

— IRODALOM feldolgozása 74-130 p. 

— SAJÁT VIZSGÁLATOK 130-208 p. 

— Összefoglalás és következtetések 208-223 p. 

— Irodalom jegyzék. 224-237 p. 

Melléklet 6 p. 

Doktori értekezés. /kivonat/ 

Készítette: Kotz Tivadar okl. állattenyésztő, 

/1973. A termőhelyi specifikus adottságok hatása a szarvasmarha 
tenyésztésre./ 

Bevezetés. 

A technikai fejlődésben bekövetkezett változások tömeges 
elterjedése nemcsak az ipar, de a mezőgazdasági termelésre is nagy 
befolyást gyakorolt. 

Az ipari anyagok fokozódó és tömeges felhasználásával 
párhuzamosan nőnek a követelmények a termelékenységgel és a 
minőségi igények kielégítésével kapcsolatban is. A mezőgazdasági 
termelésben a változások időrendi sorrendben először mindig a 
növénytermesztésben jelentek meg. A kémiai anyagok általános 
használata, a gépesítés magas színvonalú alkalmazása ezt még 
kifejezettebben mutatta meg. A kémiai anyagok használata és a technika 
lényegében egy láncreakcióhoz hasonlítható folyamatot indított meg, 
melynek hatása és következményei a felhasználóknál különböző 
mértékben jelentkeznek. 

Az állatfajokra eltérő mélységű hatással van a 
növénytermesztésben bekövetkezett változások összessége. Ez szorosan 
összefügg a takarmányozó terület kiterjedésével és a takarmányként 
felhasznált idegenből származó anyagok súlyozott befolyásával is. 
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Azonban mindezt még alapvetően befolyásolja a tenyésztett fajta 
emésztőszerveinek különbözősége és a hozzá kapcsolódó különleges 
takarmányigény, valamint az emésztési és felszívódási folyamatok 
eltérései is. A takarmányozó terület súlyozott hatását figyelembe véve, 
az állatfajok közül manapság a szarvasmarha a legkifejezettebben 
helyhez kötött fajta, melynek a táplálékot biztosító területe alig haladja 
meg gyakran a 2 km-t, sokszor mint ez az intenzív legelőhasználat 
esetében történik, még a téli takarmányt is figyelembe véve, a tömeg 
takarmányok is alig 6-700 m-es körzetből származik. 

Ilyen leszűkített eltartó területtel más gazdasági állatfajnál nem 
találkozunk. Hasonló jelenséggel állunk szemben a juhtenyésztésnél is, 
azonban az eltartó terület, bár kisebb, sok esetben más állatfajoknál, de 
a szarvasmarháknál lényegesen kiterjedtebb. 

A termőhelyi hatások kifejezettsége, az eltartó terület nagyságával 
és az emésztőszerv milyenségével szoros kapcsolatban van. 

A termőhelyi hatások vizsgálatát leszűkíthetjük egy-egy rész¬
folyamatra, de ezeket a jelenségeket a környezet és a fajta 
összefüggésében csak statikusan elemezhetnénk. A biometriai 
vizsgálatok jelentősek a kutatási módszereknél, ha azok kevés 
tényezőktől befolyásoltak, azonban nem vagyok biztos abban, hogy nem 
akkor követném-e el a nagyobb hibát, ha a folyamatot befolyásoló több 
százra tehető tényező közül párat kiragadva vonnám le a 
következtetéseket? 

A kötelező előírásokon kívül a téma összefogása érdekében 
szükségesnek tartom a termőhelyi hatások, és azok változását 
befolyásoló kapcsolatok egymásra hatásának logikai kifejtését, melyet 
követően térek rá az előírások szerinti feldolgozásra. Ezt szükségessé teszi 
a téma több tudományterületet is mélyen érintő összefüggése, melyet a 
táplálkozási lánc sokoldalú összetettsége jellemez. 

A szerző elérhetőségei: 

9500 Celldömölk, Mikes Kelemen u. 14. 

Telefon: 06-95/779-536 

Mobil: 06-20/461-7896 


