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Napjainkban a termelőeszkö-
zök árának növekedése egyre in-
kább motiválttá teszi a növény-
termesztőket az erőforrásokkal
való gazdálkodásra, a takarékos
anyag- és energiafelhasználásra.
Az agrártermelésben fontos esz-
köze ennek az úgynevezett pre-
cíziós, vagy más néven helyspeci-
fikus gazdálkodás. Ez azt jelenti,
hogy az agrotechnikai műveletek
térbeli egysége nem a tábla, ha-
nem a homogén táblafolt. Erede-
tileg ugyan a tábla kijelölésének
szempontja a homogén termő-
hely kijelölése volt, azonban a
gépesítés gyors fejlődésének
eredményeként a táblaösszevo-
nások gazdaságosabbnak bizo-
nyultak. Az egyben művelt táb-
lák több okból sem lehetnek
homogének: egyrészt környezeti
adottságok, másrészt a földhasz-
nálat módja is diverzifikálja a ter-
mőhelyi adottságokat. A termő-
helyhez alkalmazkodó gazdálko-
dásnak további műszaki, techno-
lógiai fejlődés és szemléletváltás
a feltétele.

A műholdas helymeghatározás
gyors fejlődésének eredménye-
ként a precíziós gazdálkodás az
1990-es években kezdett elter-
jedni a gazdálkodók körében.
Megfelelő célgépekkel ma már
rutinszerűen végezhető helyspe-
cifikusan az összes kezelés a ve-
téstől a műtrágyázáson keresztül

a növényvédelemig. A lehetősé-
geknek persze határt szab a

technológia beruházásigénye, ez-
ért ma Magyarországon még csak
néhány vállalkozás végez ilyen
szolgáltatást. A technológia pe-
dig már néhány száz hektár terü-
leten igen jelentős vegyszer-fel-
használás csökkenést és haté-
konyságnövelést eredményez.

Különösen nagy jelentősége
van a precíziós technológiáknak
a tápanyag-gazdálkodásban. A
tápanyag-gazdálkodás nem
egyenlő a műtrágyázással, célja
az, hogy a talaj tápanyag-szolgál-
tató képességét megfeleltessük
a növény tápelem-igényének.
Ennek helyspecifikus megoldása
komolyabb táblafelmérést és
elemző munkát igényel.

A talaj tápanyag koncentráció-
ja a termőhely időben és térben

legváltozékonyabb paramétere,
azt üzemi, tábla és parcella szin-
ten kell felmérni, térképezni. A
növények tápanyag-igénye pedig
nem csupán a fajta/hibrid bioló-
giai tulajdonságaitól függ, hanem
azt a környezeti tényezők térben
jelentősen módosítják. Ugyanazt
a termésszintet és ezzel együtt a
tápelem-felvételt nem várhatjuk
el egységesen a teljes területtől,
hiszen mindig vannak gyengébb
termőképességű, például belvi-
zes, szikes, kisebb termőréteg-
vastagságú foltok a táblán. A talaj
tápanyag-szolgáltató tulajdonsá-
gainak alakulásában a legna-
gyobb térbeli különbségeket ma-
ga az iparszerű, a táblát mindig
egységesen kezelő, műtrágyázó
gazdálkodás eredményezi. A mű-
trágyázás tervezésében tehát
kulcsfontosságú annak a kérdés-
nek a megválaszolása, hogy hol
mennyi termés realizálódhat, és
ehhez képest milyen a talaj táp-
anyag-ellátottsága.

A precíziós tápanyag-gazdálko-
dás megvalósítása a következő
lépésekben történhet:

1. Hozamtérképezés.
2. Talajtérképezés.
3. Elemzés és hozamtervezés.
4. Műtrágyadózis-számítások,

szórástérképek készítése.
5. Helyspecifikus műtrágya-

szórás.
A közvetlen hozamtérképe-

zéshez olyan munkagépek szük-
ségesek, amelyek el vannak látva
helymeghatározó rendszerrel és
hozammérővel. A hozamtérképe-
ző rendszerek mérik és rögzítik a
betakarított termény mennyisé-
gének változását a táblán. Több
évre vonatkozó információk bir-

tokában pedig nagy biztonsággal
el lehet különíteni a magas és

alacsony termőképességű tábla-
részeket. A homogén táblafoltok
várható hozamait több év tapasz-
talatai és mérései alapján lehet
meghatározni, amelyet célszerű
kultúránként és évjáratonként is
ismerni. A hosszabb időszakra
rendelkezésre álló termésadatok
alapján lehetővé válik, hogy idő-
beli tendenciát vizsgáljunk, és
megfelelően értékeljük az agro-
technikánk színvonalának ered-
ményeit.

Ha nincs több éves tapasztala-
tunk a táblákon belüli termőzó-
nákról, hozamkülönbségekről,
akkor a hozamtérképezés köz-
vetett módjait kell alkalmazni. A
technológia multispektrális mű-
holdfelvételek kiértékelésén ala-
pul, amely során a területek ter-
méseloszlását reprezentáló úgy-
nevezett vegetációsindex térké-
peket készítenek. A többcsator-
nás felvételek feldolgozásával
különböző növények szerinti és
különféle időjárási viszonyok
közötti értékelésre is lehetőség
nyílik.

A potenciális termőképessé-
get, a várható terméshozamokat
a táblán belül a talaj tulajdonsá-
gai határozzák meg, azok ered-
ményeképpen alakulnak ki. A
kapott vegetációtérkép vagy ho-
zamtérkép egyben reprezentálja
a terméshozamokat limitáló ta-
lajtulajdonságok térbeli eloszlá-
sát is (1. ábra). A feladatunk a to-
vábbiakban az, hogy felmérjük
ennek talajtani hátterét is.

A talajtérképezéshez (2. és 3.
ábra), a tábla talajtulajdonságai-
nak részletes térbeli felmérésé-
hez nem elegendő az 5 hektáron-
kénti átlagmintavétel. Az alapve-

1. ábra:
Hozamtérkép: a területen mért

legnagyobb hozam arányában (%). 2. ábra: Talaj humusztartalom térkép. 3. ábra: Foszfor-ellátottsági térkép.

A precíziós trágyázás alkalmazásának alapelvei és feltételei
tő fizikai és kémiai talajvizsgála-
tokhoz (például a fizikai féleség,
kémhatás, humusztartalom) a
mintavétel térbeli egységei le-
hetnek a hozamtérkép termőzó-
nái is. A mintavétel ekkor is le-
gyen reprezentatív! A talaj táp-
anyag-koncentrációjának meg-
határozásához azonban gyakran
ennél sűrűbb mintavételre van
szükség, hiszen ezek a paramé-
terek erősen függnek az agro-
technikai tényezőktől, a korábbi
földhasznosítástól, táblakiosztás-
tól és a realizált termésmennyi-
ségek alakulásától. A tápanyag-
tartalmak térbeli varianciájának
meghatározásához akár 50 x 50
méteres háló mentén kell minta-
vételt végezni. A mintavételi
pontok koordinátáit pedig GPS-
szel rögzíteni kell, hogy később
térképezhetők legyenek az ada-
tok. A talajtérképezést és minta-
vételezést az erősen változó táp-
anyag-koncentrációk miatt érde-
mes legalább 5 évente elvégezni
a táblán. A legalapvetőbb tulaj-
donságok, mint például a fizikai
féleség és a pH, viszonylag állan-
dó paraméterek, amelyeket ele-
gendő egyszer a legelső térképe-
zésnél vizsgálni, vagy 5 évnél rit-

kábban ismételni.
A hozamtérképek és a talajtér-

képek összevetése, elemzése so-

rán először is arra a kérdésre kell
választ találnunk, hogy a termés-
hozamokat mely talajtulajdonsá-
gok limitálják: a természetes fi-
zikai és kémiai adottságok, vagy
a nem megfelelő tápanyag-ellá-
tottsági szintek? Előfordul, hogy
a kis hozamú területeken talál-
juk a legnagyobb tápelem-kon-
centrációkat, mivel a nem meg-
felelő termésszintre tervezett
műtrágyázás esetén hosszú távon
tápanyag-felhalmozódás követ-
kezik be. Itt egészen biztosan a
kedvezőtlen talajképződési fo-

lyamatok (pl. szikesedés, belvíz-
képződés, erózió) korlátozzák a
termést. A kis hozamok kisebb

tápelem-kivonást is jelentenek,
a nagy termőképességű területe-
ken pedig gyakran hosszútávon
csökkenő tendenciát mutatnak a
tápelem-koncentrációk. A para-
méterek térbeli mintázatában a
múltbeli földhasználat, táblaki-
osztás is megnyilvánulhat. A táp-
anyag-ellátottsági szintek és ho-
zamok kapcsolata ezért nem
mindig mutat egyértelmű ten-
denciát. Egy idő után a szaksze-
rűtlen tápanyag-gazdálkodás ter-
mést limitáló és heterogén táblát
eredményező faktorrá léphet elő
a legjobb termőhelyen is.

Ezen talaj-hozam összefüggé-
sek felismerése után úgy kell
meghatározni a tervezett ter-
méshozamokat, hogy a talaj táp-
anyag-szolgáltató képességének
és a tervezett termés tápelem-
igényének megfelelően haté-
kony tápanyag-gazdálkodást tud-
junk folytatni. A gyengébb talaj-
tani adottságokkal rendelkező
táblafoltokon nem lehet a kedve-
zőbb adottságú részekkel meg-
egyező szintű terméshozamot el-
várni, mivel ez a legnagyobb rá-
fordítás esetén is ritkán realizá-
lódik, ill. a jelentős többletráfor-
dítás sem térül meg. A tervezett
terméshozamok és a talaj táp-
elem-szolgáltató képesség térké-
pek alapján a táblát több kezelé-
si egységekre, menedzsment zó-
nákra lehet osztani, amelyek a
precíziós műtrágyaszórás térbeli
egységeit fogják jelenteni.

A kijelölt kezelési egységekre
vonatkozó műtrágyadózisokat
tervezhetjük klasszikusan a
MÉM-NAK irányelvek szerint a
talaj tápelem-szolgáltató képes-
ségének és a tervezett termés
tápelem-igényének ismereté-
ben. A fajlagos műtrágyadózisok
meghatározásánál vegyük figye-
lembe a talaj egyéb fizikai-kémi-

ai tulajdonságait is, hiszen a táp-
anyagok felvehetőségét ezek je-
lentősen módosíthatják. Továbbá
a fajták és hibridek tápanyag-re-
akciói között jelentős eltérések
lehetnek, ezért célszerű tájéko-
zódni a fajtatulajdonosoknál,
szaktanácsadóknál, kereskedők-
nél a potenciális hozamok eléré-
séhez szükséges tápanyag-meny-
nyiségekről is (4. ábra). A számí-
tások eredményét szintén digitá-
lis térképre visszük, és az így ka-
pott úgynevezett szórástérkép
alapján valósulhat meg maga a
precíziós kezelés.

A precíziós tápanyag kijuttatás
megvalósítására repítő tárcsás,
pneumatikus vagy mechanikus
adagolású, illetve kiosztású mű-
trágyaszórók vezérlésére alkal-
mas monitor rendszerek kelle-
nek. Az elektronikus vezérlés-
nek képesnek kell lennie a mun-
kaszélesség és a dózisok (akár
több hatóanyag) GPS jel alapján
történő változtatására, illetve a
munkavégzés teljes körű ledoku-
mentálására.

A tábla adottságainak felméré-
sén alapuló helyspecifikus táp-
anyag-gazdálkodás sok szakértel-
met, odafigyelést és technológia-
fejlesztést igényel. Az eddigi ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy a
szemléletváltásnak számos elő-
nye van, és pénzügyileg is meg-
térül:

- jelentős költségmegtakarítás
érhető el a műtrágyadózisok pre-
cíz számításával;

- a tábla hozama térben egyön-
tetűbbé válhat;

- magasabb hozamok érhetők
el a limitáló tápelemek meghatá-
rozásával és kijuttatásával;

- a hozamok és a nyereség pon-
tosabban tervezhetőek;

- a tápanyag-gazdálkodás kör-
nyezetkímélő lesz, mert nem
juttatunk ki felesleges mennyi-
ségeket.

A precíziós technológiákban
nagy lehetőségek rejlenek: min-
den bizonnyal a jövő tudás és
technológia alapú agrárgazdasá-
gának alapvető eszközrendszerét
fogják képviselni, remélhetőleg
Magyarországon is. Mind széle-
sebb körű alkalmazásuk és ter-
jesztésük stratégiai fontosságú
és nagy gazdasági jelentőségű, és
nem utolsósorban a talajtani erő-
forrásaink védelmét és fejleszté-
sét is szolgálja.

Dr. Juhos Katalin

talajtani szakmérnök

SZIE Kertészettudományi Kar

4. ábra: Példa a hibridek eltérő trágyareakciójára.


