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Helyspecifikus tápanyag-utánpótlás - Hogyan kezdjük el? 

Szerzők: Kertész Orsolya - Szűcs Lilla 

Timac AGRO Hungária Kft. 

 

A gazdálkodók többségének célja, hogy minél nagyobb hozamot és/vagy profitot érjen 

el a gazdálkodás során. A nyújtott támogatások következtében tényleges versenyhelyzet 

kevésbé áll elő a mezőgazdaságban. Mire azonban ez a támogatási rendszer átalakul, 

érdemes felkészülten hozzáállni a tényleges piaci és termelési versenyhez, mely esetén a 

termés és ezzel egyidőben a profit maximalizálásának egyidejű elérését kell megvalósítani. 

Ennek érdekében a legfontosabb feladat megismerni a területet, ahol gazdálkodunk, 

tisztában kell lennünk a talajadottságokkal- fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságok-, és a 

növénytermesztést leginkább limitáló faktorokkal.  

Ahhoz, hogy ezekről a tulajdonságokól információt kapjunk, a helyspecifikus 

gazdálkodásban kell elmélyülni. Első lépés egy területen lévő, a mintavételi egységek alapját 

képező menedzsment zónák kialakítása. A menedzsment zónák jelentős eltéréseket 

mutathatnak egy táblán belül is, akár más talajtípussal is rendelkezhetnek, ezért ezek pontos 

azonosítása elengedhetetlen (1. ábra).  

 
1. ábra: Hagyományos gazdálkodás, táblaszintű gazdálkodás és a helyspecifikus gazdálkodás közötti különbség 

 

A zónák lehatárolását követi az ezekből történő talajmintavétel. Minden esetben 

bővített laboratóriumi eredményekkel dolgozunk annak érdekében, hogy ne csak a fő 

tápanyagok mértékét ismerjük, hanem az egyes szinergista és antagonista elemek 

egymáshoz viszonyított arányát is.  
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A talajvizsgálati eredmények ismertében (2. ábra), számos korrekciót figyelembe véve 

határozhatók meg a menedzsment zónánként kijuttatandó tápanyag dózisok.  A szükséges 

dózisok meghatározása után készíthető el a rendelkezésekre álló gépekkel kommunikálni 

képes formátumú kijuttatási fájl.  

 
2. ábra: Menedzsment zónák tápanyag ellátottsági térképei 

 

2016-ban végzett üzemi kukorica kísérleteink alapján 400-700 kg/ha hozamnövekedést 

mértünk táblaszinten azonos inputanyag kijuttatás esetén. Ezekben a kísérletekben 20-40 

hektáros táblákban hasonlítottuk az üzemi (táblaátlag) és differenciált kijuttatásokat több 

(minimum 3) ismétlésben. Az azonos összes inputanyag felhasználás mellett elért eredmény 

egyes zónákban a 2 t/ha növekedést is elérte a precíziós technológia mellett (3. ábra).  

A 2017-es hasonló módon beállított üzemi kísérletek a rossz csapadékeloszlásnak 

köszönhetően ennél gyengébbek voltak. Az évben az átlagos hozamnövekedés 400 kg/ha 

átlag volt a precíziós és hagyományos táblaátlag alapú technológiát tekintve. Őszi búza 

esetében a biomassza alapú N fejtrágyázással táblán belül, 1 t/ha búza hozamnövekedést is 

mértünk egy abonyi mintaterületen a 2015-ös évben. A módszer előnyei a tábla folyamatos 

ellenőrzése során is szembetűnőek: tavalyi évben ászári mintaterületen jól megfigyelhető a 

nitrogén fejtrágyázás utáni homogénebb biomassza állapot. 
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3. ábra: 2016-ban végzett differenciált nitrogénkijuttatás terméseredményei a menedzsment zónák 

átlagában 

 

 

 


