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Előadás áttekintése

8.1. A precíziós gazdálkodás tápanyag-ellátási rendszere
8.2. Az alternatív tápanyag-ellátási módok jellemzői

8. A precíziós gazdálkodás és az alternatív módok 
tápanyag-ellátásának jellemzői



A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁG

PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁG = PRECISION FARMING

A precíziós mezőgazdaság = komplex termelési rendszer

A jelenlegi legfejlettebb műszaki-technikai eszközökkel
(térinformatika, számítástechnika) megvalósítható gazdálkodási
mód.

PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁG
HELYSPECIFIKUS, TÁBLÁN BELÜL DIFFERENCIÁLT 
TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS ÉS NÖVÉNYVÉDELEM

GAZDASÁGOS ÉS KÖRNYEZETBARÁT NÖVÉNYTERMESZTÉS

Táblán belül differenciált adagú műtrágyázás és növényvédelem 
a digitalizált térképek egymásra illesztése alapján.



Eszközei, módszerei:

GPS = Global Positioning System (Műholdas vezérlésű globális
helymeghatározó rendszer)
GIS = Geographical Information System (Térképek készítése
számítógépes információk alapján)
Speciális szoftverek és adattovábbítás, számítógéppel felszerelt
gépek (traktor, kombájn stb.).
PCMCIA Card = Personal Computer Memory Card International
Association

A tápanyag-ellátási rendszer folyamatának fő részei:

1) adatgyűjtés
2) adatfeldolgozás (interpretáció)
3) döntéshozatal
4) megvalósítás (alkalmazás)



A precíziós/helyspecifikus tápanyag-gazdálkodás 
főbb lépései:

1. Szisztematikus (hálózatos)  talajmintavétel 
GPS alapú talajminta-vételezés

• GPS = Global Positioning System
• = Globális Helymeghatározó Rendszer
• Jelenleg 24 NAVSTAR típusú műhold kering orbitális 

pályán, 20200 km-re a Földtől.

A hálózatos talajmintavétel a szántóterület felosztásával
történik, 0.5-5 hektáros blokkok kialakításával. Minden
felosztott területről vesznek néhány mintát, összekeverik
és elküldik laboratóriumi analízisre.



2. Talajvizsgálatok 
• A minták laboratóriumi analízise akkreditált 

laboratóriumban 
• A tápanyag-ellátottság és a legfontosabb 

talajtulajdonságok meghatározása:
• Szűkített ill. teljes körű talajvizsgálatok:
• (Humusz%, Ásványi N tartalom (NO3-N + NH4-N)
• Felvehető (AL-oldható) P2O5, AL-oldható K2O, Mg, 

pH, KCl, KA, CaCO3 tartalom, mikroelemek stb.)



3. Talajtérképezés (GIS szoftver használata)
Térképek = Geo-referenced Images

Térképezési szoftverek: számos program
létezik, az árak nem túlzottan drágák (USD 400 -
7000)
Fő szoftverek: Farmworks, SST Toolbox,
MapCalc, Insight stb.

4. Differenciált adagú tápanyag-kijuttatás 
számítógépes vezérléssel, alul- vagy 
túltrágyázás nélkül



1.)
2.) A laboratóriumi talajvizsgálat a főbb talaj-

paraméterekre terjed ki (szervesanyag-tartalom,
pH, CaCO3 %, felvehető NPK tartalom stb.)

3.)
4.) Differenciált adagú technológia: számítógép

vezérléssel történik a differenciált mennyiségű
inputok kijuttatása, mint pl. vetőmag, műtrágya,
mész, növényvédő-szerek.



Egy tábla foszfor ellátottsági térképe (AL-P2O5 mg/kg talaj)







 

Agrocom Computer Terminal

Talajmintavétel



www. agchem.com www.ikrrt.hu

Hely-specifikus rétegezés digitális műtrágya-kijuttatás 
térképek 

http://www.ikrrt.hu/


Termőföld termés-térképe a precíziós gazdálkodásban



A precíziós mezőgazdaság előnyei

• Jobb termés-stabilitás
• Termésminőség javítása
• Jobb jövedelmezőség in high-value crops: zöldségnövények,

olajos növények stb.
• Műtrágyák, agrokemikáliák, vetőmag optimalizálása → kisebb

ráfordítás
• Környezeti hatások csökkenése

FONTOS!
• Az alultrágyázás hatására bekövetkező terméskiesés nagyobb

mértékben csökkenti a jövedelmezőséget, mint a túltrágyázás,
mert a terméskiesés értéke felülmúlja a feleslegben kijuttatott
műtrágya értékét.



Fontos!
• A túltrágyázásnak szintén vannak negatív hatásai a

környezet minőség szempontjából (Főleg N-
túltrágyázás!)

• Helyspecifikus tápanyag-gazdálkodás → harmonikus
növénytáplálás → terméstabilitás fenntartása (nincs
terméskiesés a kiegyensúlyozatlan tápanyag-ellátás
miatt)



ALTERNATÍV NÖVÉNYTÁPLÁLÁSI RENDSZEREK

CÉLOK:

Nemzetközi mozgalom a hosszú távon fenntartható gazdálkodási
módok megvalósítására, a természeti erőforrások megőrzés érdekében,
az intenzív agrokemizálás visszaszorítására.

ENSZ/FAO Program: „Zöld Forradalom” az egészségesebb életért, a
környezetterhelés megelőzésére.

Egészségesebb élelmiszerek előállítása.

Az ökológiai egyensúly megőrzése, a talajélet fenntartása.

A környezetvédelmi szempontok fokozottabb figyelembevétele.

Hazánkban:
A 90’-es éveket megelőző időszak egyoldalú műtrágyázását
kiküszöbölő, korszerű tápanyag-utánpótlás
Megvalósítása.



Az alternatív gazdálkodási módok fő irányai

1. ORGANIKUS GAZDÁLKODÁS
(Biogazdálkodás, ökológiai gazdálkodás)

Kizárólag szerves eredetű anyagok felhasználása!
(Vegyszeres növényvédelem helyett pl. mechanikai
gyomirtás, természetes kártevők stb.)

2. ALACSONY ENERGIABEVITELŰ GAZDÁLKODÁS
(LOW INPUT SUSTAINABLE AGRICULTURE = LISA
Program)

Indokolt esetben nem zárja ki a kemikáliák használatát



• 3. TÁJ-GAZDÁLKODÁS 
tradícionális gazdálkodás, a táj adottságaihoz illeszkedve (pl. 
táj-fajták termesztése

Jellemzője: ökológiai egyensúly

• 4.  KONVENCIONÁLIS GAZDÁLKODÁS 
a növekvő élelmiszer-szükséglet kielégítését célzó 

gazdálkodás, a magas termésátlagokhoz szükséges 
nagymértékű műtrágyahasználat jellemzi. 



A Biokultúra Egyesület minősítés rendszerében a
„Biogazdálkodáshoz is ajánlott” minőségi tanúsítvánnyal
rendelkező termékek:
Javasoltak és megengedettek — természetes anyagok,
talajjavító ásványi nyersanyagok, ezek őrleményei, illetve
az ezekből készített földkeverékek, talajkeverékek,
istállótrágyák, komposztok.

Tilos!
- Ipari gazdálkodásból származó anyagok felhasználása.
- Szintetikus készítmények felhasználása.



A vetésforgó szerepe a biotermesztésben

Alapelve:
A tápanyag-utánpótlás (Nitrogén) szigorúan megkövetelt
és ellenőrzött módszere a vetésforgó.

Célja:
A növényi kölcsönhatások, ésszerű növényi sorrend
kihasználása
- A talaj termékenységének megóvása
- A tápanyagok egyenletes felhasználása
- A betegségek, gyomok elterjedésének megakadályozása



A lehető legváltozatosabb, de legalább négyes szakaszú legyen.
Két egymást követő évben ugyanaz a növény ugyanoda ne
kerüljön.
A vetésforgóban 15-20% pillangós növény legyen a talaj N
gyarapítás érdekében.
A mélyen és sekélyen gyökerező növények váltása.
A forgóban legyen zöldtrágyának szánt növény is (lehet köztes
vetésként).
Fontos a „talajt zsaroló” és nem zsaroló növények váltása.
Azonos betegségekre, kártevőkre fogékony növények egymást
követő évben ne szerepeljenek.
Minden lehetséges eszközzel előzzük meg a víz és szél okozta
eróziót (gyepesítés, takarónövények, védősávok stb.).
Ugyanaz a növény ne kerüljön az előző évi helye mellé → a
károsítók miatt.

A vetésforgó tervezésének fő irányelvei



Sekélyen gyökerező növények Mélyen gyökerező növények

gabonafélék: búza, árpa, rozs, 
tritikálé

évelő pillangósok: lucerna, 
somkóró, baltacim, vöröshere

mák, len napraforgó, tök

fűfélék (legelő, kaszáló) 
pázsitfüvei

Vetésforgóba javasolt növénycsoportok



Egyéves pillangósok: lóbab, csillagfürt, borsó, bükköny, repce, mustár, 
facélia (mézontófű, Phacelia tanacetifolia)

Talajzsaroló növények Talajt kevésbé romboló növények
napraforgó, kender, kukorica, 
cukorrépa

hüvelyes növények: bab, borsó, 
lencse, lóbab, szója, csillagfürt

gabonafélék

őszi és tavaszi takarmánykeverékek

burgonya

Zöldtrágyának alkalmas növények



A tápanyag-utánpótlás sajátosságai a 
biogazdálkodásban

Biotermékek előállítása = ökológiai gazdálkodás = organikus 
gazdálkodás (organic farming)

Az EU biotörvényének előírásai

Az Európai Gazdasági Közösségek Tanácsa a 2092/91. sz.
EGK Tanácsi Szabályzatban rendelkezett a mezőgazdasági
termékek biotermeléséről valamint ezek megjelöléséről, majd
1994-ben módosította illetve újakat vezetett be.



A magyar jogi szabályozás, a Biorendelet

A hazai jogi szabályozás célja a biogazdálkodásban ismert és használt
anyagok kiegészítésével, az EU biotörvényében szereplő anyagok,
alkalmazási feltételek stb. szabályozása, a Magyar Biokultúra Egyesület
előírásaival összhangban. A Magyar Biokultúra Egyesület 1983-tól
országos klub volt, majd 1987-től Országos Egyesület.

Az alkalmazott anyagok 3 csoportba sorolhatók:
- Trágyák, komposztok
- Ipari, mezőgazdasági termékek, élelmiszeripari melléktermékek
- Földtani képződmények, kőporok

Az 1998-ban érvényes FVM forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező
termésnövelő anyagok közül az ökogazdálkodás feltételeinek 158
termék felelt meg.
Hazánkban jelenleg mintegy … ha területen folyik ellenőrzött és
minősített biotermesztés. (KSH)



A biogazdálkodás, ökológiai gazdálkodás  tápanyag-utánpótlásában 
alkalmazható trágyaféleségek

Nitrogén
Zöldtrágya, komposzt, istállótrágya, gilisztatrágya.
Trágyalé: korlátozott mértékben és higítva N-kötő baktérium-
készítményekkel történő talajoltás.
Melléktermékek (ipari eredetű): vér, hús, halliszt, szaruforgács.

Foszfor
Csontliszt, guano, P-tartalmú ásványi őrlemények, kőzetporok.
Megengedett a Thomas-salak használata is (az acélgyártás
mellékterméke, 14-20% P2O5 tartalommal; P-tartalmának nagy része (75-
90%) citromsav-oldható.)



• Kálium
• Fahamu, káliumszulfát, káliumachit, földpát, riolittufa, zeolit, alginit 

és más K-tartalmú ásványi őrlemények,  
• EK műtrágyák, az EK 834/2007 és 889/2008. rendelete alapján 

ökológiai termesztésben is engedélyezett termékek pl. 
SOLUMOP (káliumklorid), HORTISUL (káliumszulfát), 
Patentkali stb. 

• Kalcium
• Mészkő, dolomit, alginit, gipsz, CaO, CaCl2
• Magnézium
• Dolomit, magnezit, alginit.
• Mikroelemek
• Ásványi anyagok (bazalt, zeolit, gránit, alginit), bányászott 

konyhasó.
• Komposztkivonatok.



Előadás ellenőrző kérdései

• Jellemezze a precíziós gazdálkodás tápanyag-
ellátásának sajátosságait!

• Mik az alternatív gazdálkodás főbb irányelvei?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME

Előadás anyagát készítette:
Prof. Sárdi Katalin egyetemi tanár
Pannon Egyetem Georgikon Kar Keszthely
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