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BEVEZETÉS

A  kukorica  világviszonylatban  az  első  három  legfontosabb  termesztett 
növények  egyike.  Magyarországon,  a  kalászos  gabonák  mögött  a  második 
legfontosabb kultúra. Termőterülete évről évre meghaladja az 1 millió hektárt. 
Felhasználása igen széleskörű. A legjelentősebb felhasználási formája: az állati 
takarmánykeverékek  legfontosabb  energia  összetevője.  Bár  az  ilyen  irányú 
hasznosítása  előreláthatóan  a  jövőben  is  fontos  marad,  az  állatállomány 
sajnálatos visszaesése miatt évről évre a termés növekvő hányada számára kell 
más  hasznosítási  lehetőséget  találni.  Az  egyéb  alternatív  felhasználási 
lehetőségei  is  növekvő  jelentőségre  tesznek  szert.  Egyre  fontosabb  ipari 
alapanyag  az  élelmiszer-  és  az  édesipar,  a  természetes  alapú  műanyagok 
előállítása,  valamint  a  mostanság  robbanásszerűen  fejlődő  alternatív 
üzemanyagok területén. Ezen kívül közvetlen élelmezési célú felhasználása is 
folyamatosan bővül.
A  kukoricát  ősidők  óta  termeszti  az  emberiség  és  mára  termesztése  a 
kiemelkedő  genetikai  potenciállal  rendelkező  hibrideknek  és  a  fejlett 
termesztés-technológiának köszönhetően magas színvonalat ért el. A legújabb 
fejlesztéseknek  köszönhetően  a  harmadik  évezred  fordulóján  megjelentek  az 
ember által más fajokból származó génekkel módosított fajták, a transzgénikus 
vagy más néven genetikailag módosított (GM) hibridek. A GM növényekhez 
gazdasági,  valamint  az  éhínséggel  sújtott  harmadik  világban,  élelmezési 
szempontból nagy reményeket fűznek. Ugyan még nem sikerült egyértelműen 
bizonyítani  negatív  hatásukat  az  emberre,  ezzel  együtt  a  környezetvédők 
számos környezeti  veszélyére hívták fel  a figyelmet.  Éppen ezért,  különösen 
Európában, sokan elutasítják az ilyen módon előállított növényeket és a belőlük 
készült termékeket.
A  magas  genetikai  potenciál  hasznosulása  és  egyúttal  a  termesztés 
eredményessége nagymértékben függ a termőhelyi  adottságoktól,  a választott 
hibridtől,  az  alkalmazott  termesztéstechnológiától  és  nem  mellékesen  az 
időjárás  alakulásától.  A  termesztéstechnológia  egyik  fontos  eleme  a 
növényvédelem,  ami  a  kukorica  esetében  leggyakrabban  a  gyomok  elleni 
küzdelmet  jelenti,  mindamellett,  hogy  napjainkban  a  kukoricabogár  elleni 
védekezés is egyre nagyobb figyelmet igényel. A kukorica gyomproblémáinak 
leküzdésére  többségben  a  kémiai  növényvédelmen  alapuló  növényvédelmi 
technológiák  alakultak  ki,  mégis  mind  gazdasági,  mind  környezetvédelmi 
szempontból  keresnünk  kell  azokat  az  alternatív  lehetőségeket,  amelyek 
lehetővé  teszik  a  költséghatékony  és  egyúttal  környezetkímélő  gyomirtás 
megvalósítását.  Ezen  a  téren  jelent  áttörést  a  precíziós  gyomirtás  és  a 
sávpermetezés.
Az  élesedő  piaci  verseny  rákényszeríti  a  termelőket  a  leghatékonyabb 
inputkombinációk  alkalmazására,  ami  ráirányította  a  figyelmet  a  széleskörű 
szaktudás  kiemelkedő  jelentőségére,  mint  az  eredményes  árutermelő 
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gazdálkodás  egyik  legfontosabb  sarokkövére.  A  széleskörű  szaktudás  azt 
jelenti, hogy a termelőnek a termelési ismeretek mellett immár egy személyben 
rendelkeznie  kell  közgazdasági  és  marketing  ismeretekkel  egyaránt.  Az 
eredményes  gazdálkodás  érdekében  a  termelési  folyamat  minden  egyes 
szakaszát ésszerűsíteni, a ráfordításokat optimalizálni szükséges. Ez vonatkozik 
a  növényvédelemre,  azon  belül  a  gyomirtásra  is.  A gyomprobléma  ésszerű, 
költséghatékony kezelése  egyúttal  lehetőséget  biztosít  a  környezet  felesleges 
terhelésének az elkerülésére is.
A  kutatás  célja  a  gyomirtás  jelentőségének  feltárása  a  kukoricatermesztés 
eredményessége,  a  többi  termelési  tényező  hatékony  hasznosulása 
szempontjából.
Az  értekezés  első  részében  bemutatom  a  kukoricatermesztés  jelentőségét, 
legfontosabb termelőit és az ágazat kilátásait a világban és az Európai Unióban. 
Ismertetem az elmúlt években elért termesztési eredményeket Magyarországon, 
külön figyelmet szentelve a felhasznált növényvédő szer alakulására.
A  gyomnövények  jelentőségének  bemutatását  követi  az  általuk  jelentett 
veszély, kockázat, a termesztés eredményességére gyakorolt hatás, valamint a 
gyomprobléma kezelésére rendelkezésre álló technológiák ismertetése. Kitérek 
a  növényvédelem  ökonómiai  vonatkozásaira,  a  gyomirtás  területén  mind 
nagyobb jelentőségre szert tevő döntéstámogató rendszerekre.
A második részben elemzem a magyar tesztüzemi rendszerben 2003 és 2006 
közötti  időszakban  5  hektárnál  nagyobb  területen  kukoricatermesztéssel 
foglalkozó  egyéni  és  társas  gazdaságok  termelési  eredményeit  a  hatékony 
inputfelhasználás és a gyomirtás szemszögéből.
Értékelem  a  fedezeti  hozzájárulás  szerint  rangsorolt  és  öt  csoportra  bontott 
üzemek  ráfordítás-struktúrájának  különbségeit  különös  tekintettel  a  herbicid 
felhasználásra.
Megvizsgálom az anyagjellegű termelési  ráfordítás mértéke és az általa elért 
hozam nagysága közötti összefüggést a hatékonyság szempontjából.
Értékelem a különböző régiók gazdálkodási színvonala közötti különbségeket. 
Feltárom a termelés intenzitása és a felhasznált herbicid közötti összefüggést.
Egyúttal elemzem az iskolai végzettség szerepét a felhasznált herbicid-költség 
és a termelés eredményessége szempontjából.

A dolgozat fő célkitűzései:

Célkitűzés 1:  a kukorica gazdasági jelentőségének bemutatása a világban és  
Magyarországon. A gyomnövények kártételének és az ellenük való védekezés  
lehetőségeinek ismertetése irodalmi adatok alapján. 
Célkitűzés  2:  tesztüzemi  adatok  segítségével  a  gyomirtás  szerepének  és  
hatásának  vizsgálata  a  kukoricatermesztés  jövedelmezősége,  kockázata  és  a  
többi termelési tényező érvényesülése szempontjából.
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Célkitűzés  3:  a  kukoricatermesztő  gazdaságok  ráfordítás  színvonalának 
elemzése területi elhelyezkedésük szerint.
Célkitűzés  4:  a  termelés  intenzitása  és  a  felhasznált  herbicid  közötti  
összefüggés vizsgálata.
Célkitűzés 5: a szakirányú iskolai végzettség megnyilvánulásának a vizsgálata 
a herbicid költség felhasználás terén. A nagyobb szaktudás – hatékonyabb és  
ésszerűbb  herbicid  használat  –  jövedelmezőbb  termelés  összefüggés  
fennállásának vizsgálata.

Hipotéziseim
1. A termelők egy része alacsony hatékonysággal termel abban az értelemben, 

hogy átlag feletti ráfordításokkal csupán átlag alatti eredményt ér el.

2. A eltérő régiókban termelő gazdálkodók inputfelhasználása nem azonos.

3. A nagyobb  mértékű  ráfordításokkal  magasabb intenzitási  szinten  termelő 
gazdálkodók herbicid felhasználása magasabb.

4. A magasabb szintű szakirányú végzettség ésszerűbb, hatékonyabb és ezáltal 
jövedelmezőbb termelést tesz lehetővé.
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
1.1. A KUKORICATERMESZTÉS JELENTŐSÉGE A VILÁGON

A  világ  egyre  növekvő  lakosságának  élelmezésében  meghatározó  szerepet 
töltenek be a gabonafélék. A rizs és a búza mellett  a harmadik legfontosabb 
növény a kukorica, amely egyrészt fokozatosan növekvő jelentőségre tesz szert 
mint  közvetlen  élelmiszer-alapanyag,  másrészt  az  egyik  legfontosabb 
összetevője  az  állati  takarmányoknak.  Ezen  felül  egyre  erősödik  az  igény a 
különböző  ipari  célú  felhasználása,  úgymint  keményítő,  édesítőszer,  etanol, 
biológiai alapú műanyagok, stb. iránt, ami várhatóan a jövőben még fontosabbá 
teszi és előkelőbb helyre sorolja a termesztett növények sorában.
Termőterülete a világon mára elérte a 145 millió ha-t, ami az 1960-as években 
még csak 105 millió hektár volt. Legfőbb termesztői az USA, Kína, Brazília, 
Mexikó  és  az  EU-25,  ezen  belül  elsősorban  Franciaország,  Olaszország  és 
Magyarország. A világ legjelentősebb1 18 kukoricatermelő országának együttes 
vetésterülete adja az összes terület 76-78%-át (1. táblázat).
1. táblázat. A legjelentősebb kukoricatermelő országok termőterülete, 2000-2005

1000 ha
 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Argentína 3 089 2 816 2 420 2 323 2 339 2 783
Brazília 11 614 12 365 11 739 12 965 12 559 11 516
Kanada 1 088 1 267 1 283 1 226 1 072 1 096
Kína 33 583 23 864 24 656 24 086 25 003 45 407
Egyiptom 843 873 828 834 789 948
Franciaország 1 765 1 916 1 831 1 685 1 821 1 654
Magyarország 1 193 1 258 1 206 1 145 1 190 1 198
India 6 611 6 582 6 290 7 300 7 500 7 800
Indonézia 3 500 3 286 3 127 3 359 3 357 3 504
Olaszország 1 064 1 109 1 112 1 163 1 197 1 119
Mexikó 7 131 7 811 7 120 7 521 7 688 6 606
Nigéria 3 159 3 284 3 282 3 469 3 479 3 589
Fülöp-szigetek 2 510 2 487 2 395 2 410 2 527 2 569
Románia 3 049 2 974 2 761 3 119 3 196 2 609
Szerbia és Montenegró 1 207 1 225 1 200 1 203 1 203 1 220
Dél-Afrika 4 012 3 189 3 533 3 651 3 204 3 222
Ukrajna 1 279 1 123 1 189 1 989 2 300 1 660
USA 29 316 27 830 28 057 28 710 29 798 30 399
Összesen 116 014 105 258 104 030 108 157 110 220 128 900
Világ összes 148 719 137 374 136 687 141 118 143 647 165 183
Arány, % (Össz/Világ össz) 78,0 76,6 76,1 76,6 76,7 78,0

Forrás: FAO statisztika, 2007
A 20. század második felében a kukoricatermesztés jelentős fejlődést ért el az 1 
hektárra vetített hozamokat tekintve. Míg az 1950-es években a termésátlag 2-3 
t/ha körül alakult, addig a hibridek megjelenésének, a szintetikus inputok, mint 
a  műtrágyák és a növényvédő szerek felhasználásának,  valamint  a  fejlettebb 
1 Szubjektív viszonyítás. 2005-ben 5 millió tonnánál több kukoricát termelő országok.

5



agrotechnikának köszönhetően  a  1980-as évekre már  megduplázódott  és 6-7 
tonnára növekedett hektáronként. Napjainkra egyes fejlett országokban (USA, 
Olaszország)  már  eléri  a  9-10  t/ha-t,  ami  az  ’50-es  évek  termésátlagának  a 
háromszorosa.  Ez  a  tendencia  Magyarországon  a  1990-es  években,  a 
rendszerváltás  következtében  szétzilálódott  agrárviszonyoknak  és  az  egyre 
szélsőségesebb időjárási körülményeknek köszönhetően megtört és csupán az 
elmúlt három kedvező évben (2004-2006) látszik bizonyos szintű felzárkózás.
Az összes megtermelt termékmennyiség a világon 2005-ben 709 millió tonna 
volt.
18 ország adja a világ összes kukoricatermésének 87-88%-át (2. táblázat).
2. táblázat. A legjelentősebb kukoricatermelő országok termésmennyisége, 

2000-2005
1000 t

 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Argentína 16 781 15 359 14 712 15 045 14 951 20 483
Brazília 31 879 41 955 35 933 48 327 41 788 35 134
Kanada 6 954 8 389 8 999 9 587 8 836 9 461
Kína 106 178 114 254 121 497 115 998 130 434 139 510
Egyiptom 6 474 6 094 6 431 6 530 6 236 7 698
Franciaország 16 018 16 408 16 440 11 991 16 372 13 850
Magyarország 4 984 7 858 6 121 4 532 8 332 9 050
India 12 043 13 160 11 200 14 900 14 100 14 710
Indonézia 9 677 9 347 9 654 10 886 11 225 12 014
Olaszország 10 138 10 554 10 554 8 702 11 367 10 510
Mexikó 17 557 20 134 19 298 20 701 21 670 18 012
Nigéria 4 107 4 596 4 890 5 203 5 567 5 957
Fülöp-szigetek 4 511 4 525 4 319 4 616 5 413 5 254
Románia 4 898 9 119 8 400 9 577 14 542 10 389
Szerbia és Montenegró 2 968 5 931 5 597 3 826 6 579 7 095
Dél-Afrika 11 431 7 772 10 076 9 705 9 737 11 749
Ukrajna 3 848 3 641 4 180 6 875 8 867 7 167
USA 251 854 241 377 227 767 256 278 299 914 282 311
Összesen 522 302 540 474 526 069 563 280 635 930 620 352
Világ összes 591 280 613 827 601 843 641 815 723 391 709 366
Arány, % (Össz/Világ össz) 88,3 88,0 87,4 87,8 87,9 87,5

Forrás: FAO statisztika, 2007
A termőterület  tekintetében a két legnagyobb termelő Kína (45 millió ha) és 
USA (30 millió  ha),  ami  az  összes  területen  belül  35 és  23%-os részarányt 
jelent.
A legtöbb terméket is ebben a két országban állítják elő, de itt az arány már 
fordított. Az USA 282 millió tonnával a világtermelés 46%-át adja, míg Kína 
termelése „csak” 139 millió tonna, a világtermelés 22%-a.
A termelékenységi  különbség szembeötlő.  Az USA előnye  az átlaghozamok 
tekintetében több, mint háromszoros (3. táblázat).  Így míg Kína saját igényét 
sem képes kielégíteni, addig az USA a világ legnagyobb kukorica exportőre.
Ezzel együtt nem hagyható figyelmen kívül Kína kukoricatermelő potenciálja.
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3. táblázat. A legjelentősebb kukoricatermelő országok átlaghozamai, 2000-2005
kg/ha

 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Argentína 5 433 5 455 6 079 6 478 6 393 7 359
Brazília 2 745 3 393 3 061 3 728 3 327 3 051
Kanada 6 390 6 619 7 013 7 819 8 240 8 634
Kína 3 162 4 788 4 928 4 816 5 217 3 072
Egyiptom 7 680 6 980 7 766 7 829 7 909 8 120
Franciaország 9 076 8 566 8 979 7 117 8 991 8 371
Magyarország 4 189 6 250 5 076 3 993 7 000 7 560
India 1 822 2 000 1 781 2 041 1 880 1 886
Indonézia 2 765 2 845 3 088 3 241 3 344 3 428
Olaszország 9 528 9 514 9 492 7 481 9 498 9 388
Mexikó 2 462 2 578 2 711 2 753 2 819 2 727
Nigéria 1 300 1 400 1 490 1 500 1 600 1 660
Fülöp-szigetek 1 797 1 820 1 803 1 915 2 142 2 045
Románia 1 606 3 066 3 042 3 071 4 550 3 982
Szerbia és Montenegró 2 459 4 840 4 664 3 179 5 469 5 815
Dél-Afrika 2 849 2 437 2 852 2 658 3 039 3 646
Ukrajna 3 009 3 243 3 517 3 457 3 856 4 319
USA 8 591 8 673 8 118 8 926 10 065 9 287
A legjelentősebb 18 ország átlaga 4 502 5 134 5 056 5 208 5 772 4 768
Világátlag 3 975 4 468 4 403 4 548 5 035 4 294
Arány, % (Össz/Világ össz) 113,2 114,9 114,8 114,5 114,6 111,0

Forrás: FAO statisztika, 2007

Az átlaghozamok mutatják igazán, hogy milyen eltérő színvonalon termelnek 
az egyes országok (1. ábra).
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1. ábra. A 18 legjelentősebb kukoricatermelő ország átlaghozama, 2005
Indiában,  Nigériában  és  a  Fülöp-szigeteken  az  átlaghozamok  2005-ben nem 
érték el a 2 t/ha-t. Magyarország, a hozamokat tekintve, 2005-ben felzárkózott a 
legjobb 5 közé a legjelentősebb 18 ország között.
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1.1.1. Kukoricatermesztés az Európai Unióban
Az  EU-25  legfontosabb  kukoricatermesztő  országai  Franciaország, 
Olaszország,  Magyarország,  Spanyolország,  Németország  és  Belgium.  2005-
ben az EU 25 kukorica  termelése  51 millió  tonna  volt,  ami  csupán a  belső 
igények  fedezetére  volt  elegendő.  Ennek  78%-át  állati  takarmányozásra 
használták  fel.  Így  elmondható,  hogy  az  EU  kukoricából  önellátó,  bár, 
különösen az árérzékeny déli országokban (Spanyolország, Portugália) az olcsó 
tengerentúli kukorica behozatalának aránya fokozatosan növekszik. Románia és 
Bulgária csatlakozásával az EU termelése ugyan növekedett, de ez még így is 
csak az önellátás szinten tartására  elegendő. A bioetanol  program a kalászos 
gabonafélék  mellett  jelentős  mennyiségű  kukoricát  is  igényel,  aminek 
fedezetére a saját termelés előreláthatóan nem lesz elegendő. Ezzel együtt az 
EU  piaca  a  folyamatban  lévő  WTO  tárgyalások  következtében  várhatóan 
nyitottabbá  fog  válni,  így  egyre  erősödik  majd  a  nyomás  az  EU  piacán  a 
tengerentúli,  mind  nagyobb  arányban  transzgénikus  eredetű  importkukorica 
részéről.
Az Európai Unió részesedése a világ kukorica termőterületéből 2005-ben 3,7% 
volt. Ez csökkenés a korábbi évek 4-4,5%-ákoz képes (4. táblázat).
4. táblázat. Az EU-25 kukoricatermelő országainak összes termőterülete, 

2000-2005
1000 ha

 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ausztria 188 195 172 173 179 167
Belgium 36 41 47 53 52 54
Csehország 47 62 71 85 90 98
Franciaország 1 765 1 916 1 831 1 685 1 821 1 654
Németország 361 397 399 463 462 443
Görögország 216 212 223 240 244 247
Magyarország 1 193 1 257 1 206 1 135 1 131 1 198
Olaszország 1 064 1 109 1 112 1 163 1 197 1 119
Hollandia 20 27 24 25 22 21
Lengyelország 152 224 319 356 412 339
Portugália 153 155 140 142 137 110
Szlovákia 145 135 140 146 148 154
Szlovénia 48 48 46 44 46 42
Spanyolország 433 513 465 480 480 417
EU összesen 5 821 6 291 6 194 6 200 6 480 6 065
Világ összes 148 719 137 374 136 687 141 118 143 647 165 183
Arány, % 3,9 4,6 4,5 4,4 4,5 3,7

Forrás: FAO statisztika, 2007

Az összes termésmennyiségen belül viszont az Unió részaránya már 7-8% (5. 
táblázat).
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5. táblázat. Az EU-25 kukoricatermesztő országainak összes termése, 2000-2005
1000 t

 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ausztria 1 852 1 771 1 667 1 452 1 654 1 725
Belgium 397 461 531 555 638 634
Csehország 304 409 616 476 552 703
Franciaország 16 018 16 408 16 440 11 991 16 372 13 850
Németország 3 324 3 505 3 738 3 422 4 200 4 083
Görögország 2 094 2 192 2 219 2 503 2 451 2 534
Magyarország 4 984 7 858 6 121 4 532 8 332 9 050
Olaszország 10 138 10 554 10 554 8 702 11 367 10 510
Hollandia 223 242 315 286 265 253
Lengyelország 923 1 362 1 962 1 884 2 344 1 945
Portugália 875 907 797 798 789 513
Szlovákia 440 725 754 601 862 1 074
Szlovénia 282 258 371 224 358 351
Spanyolország 3 992 4 982 4 425 4 339 4 831 4 120
EU összesen 45 848 51 632 50 511 41 766 55 014 51 345
Világ összes 591 280 613 827 601 843 641 815 723 391 709 366
Arány, % 7,8 8,4 8,4 6,5 7,6 7,2

Forrás: FAO statisztika, 2007
A  termőterületet  tekintve  az  EU-25  között  Magyarország  a  második  volt 
Franciaország  mögött,  míg  az  előállított  termékmennyiség  viszonylatában  a 
harmadik Franciaország és Olaszország után.
2007. január 1-je után, Románia és Bulgária csatlakozásával, az EU-27-ben már 
Románia rendelkezik a legnagyobb termőterülettel,  hiszen 2005-ben 1 millió 
hektárral  nagyobb  területen  vetettek  kukoricát,  mint  Franciaországban.  A 
termésmennyiség tekintetében viszont még így is Franciaország volt az első, 
míg Románia Olaszországgal volt egy szinten 2005-ben.
A hozamokat  tekintve Románia egyelőre a legutolsó helyen  van az EU-ban, 
viszont  ez  jelzi  egyúttal  a  fejlődési  potenciált  is.  Amennyiben 
megduplázódnának a román hozamok, jelentős kukoricatöbblet alakulna ki, ami 
az  olcsó  szállítási  lehetőségek  miatt  konkurenciát  jelenthet  Magyarország 
számára.  Amennyiben  viszont  a  bioetanol  program  továbbra  is  hasonló 
lendülettel fejlődik, Európának erre a potenciális többletre is szüksége lesz.
Termelékenységben az EU az élen jár. Az EU-25 termésátlaga majd duplája a 
világátlagnak, de a legjelentősebb 18 ország átlagát is jócskán meghaladja (6. 
táblázat). 
A legmagasabb hozamokkal Belgium, Hollandia és Spanyolország rendelkezik 
(2.  ábra),  de  itt  érdemes  megemlíteni,  hogy  a  legmagasabb  kemikália 
felhasználás is az első két országban tapasztalható.
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6. táblázat. Az EU-25 kukoricatermelő országai által elért átlaghozamok, 
2000-2005

kg/ha
 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ausztria 9 860 9 087 9 677 8 379 9 254 10 314
Belgium 11 101 11 352 11 196 10 522 12 224 11 687
Csehország 6 430 6 599 8 733 5 577 6 135 7 173
Franciaország 9 076 8 566 8 979 7 117 8 991 8 371
Németország 9 212 8 838 9 376 7 385 9 097 9 214
Görögország 9 672 10 345 9 951 10 408 10 032 10 264
Magyarország 4 189 6 250 5 076 3 951 7 000 7 560
Olaszország 9 528 9 514 9 492 7 481 9 498 9 388
Hollandia 10 999 8 897 13 303 11 667 11 816 12 191
Lengyelország 6 064 6 069 6 157 5 287 5 694 5 733
Portugália 5 722 5 845 5 679 5 636 5 743 4 658
Szlovákia 3 039 5 367 5 368 4 119 5 832 6 970
Szlovénia 5 882 5 414 8 158 5 080 7 775 8 288
Spanyolország 9 216 9 721 9 514 9 041 10 069 9 872
EU átlag 7 880 8 209 8 154 6 746 8 490 8 466
Világátlag 3 976 4 468 4 403 4 548 5 036 4 294
Arány, % 198,2 183,7 185,2 148,3 168,6 197,1

Forrás: FAO statisztika, 2007

Magyarország  az  erős  középmezőny  felső  régiójában  helyezkedik  el.  De  ez 
inkább csak az elmúlt  évek kedvező időjárásának tudható be, ami rekordnak 
számító 7,5 t/ha-os országos átlagot eredményezett 2005-ben.
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2. ábra. Az EU-25 kukoricatermelő országai által elért átlaghozamok, 2005
A  herbicid  felhasználás  tekintetében  összesen  és  egy  hektárra  vetítve  is 
Hollandia és Portugália kivételével fokozatos csökkenés figyelhető meg az EU 
országaiban  2000  és  2003  között,  ami  a  környezetvédelem  fontosságának 
erősödésével és a vegyszer formuláció változásával függ össze (7. táblázat).
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7. táblázat. Az EU-15 kukoricatermesztő országai által kukoricára felhasznált 
herbicid, 2000-2003

1000 t
 2000 2001 2002 2003

Ausztria 192 231 201 204
Belgium 337 355 361 377
Franciaország 7622 6139 6289 4311
Németország 1394 1424 1286 1346
Görögország 244 287 214 236
Olaszország 1806 1380 1898 1709
Hollandia 187 154 208 246
Portugália 344 439 470 400
Spanyolország 733 896 972 992
EU összes 13001 11523 12121 10103

Forrás: FAO statisztika, 2007
Az egy hektárra vetített herbicid felhasználás jelentős szórást mutat az egyes 
tagországok között. A legalacsonyabb Ausztriában és Görögországban, míg a 
legmagasabb Hollandiában és Belgiumban (8. táblázat).
8. táblázat. Az EU-15 kukoricatermesztő országaiban az 1 hektárra jutó herbicid 
felhasználás, 2000-2003

Hatóanyag kg/ha
 2000 2001 2002 2003

Ausztria 1,0 1,2 1,2 1,2
Belgium 9,4 8,7 7,6 7,2
Franciaország 4,3 3,2 3,4 2,6
Németország 3,9 3,6 3,2 2,9
Görögország 1,1 1,4 1,0 1,0
Olaszország 1,7 1,2 1,7 1,5
Hollandia 9,2 5,7 8,8 10,0
Portugália 2,2 2,8 3,3 2,8
Spanyolország 1,7 1,7 2,1 2,1
EU átlag 3,8 3,3 3,6 3,5

Forrás: FAO statisztika, 2007

1.1.2. A GM kukorica termesztése és jelentősége
A  modern  tudomány  napjainkra  lehetővé  tette,  hogy  termesztett  növények 
genetikai állományát mesterségesen módosítsák, sőt akár más élő szervezetből 
származó  géneket  juttassanak be  meghatározott  biotechnológiai  eljárásokkal, 
hogy ezáltal kedvezőbb, a hagyományos fajtáknál előnyösebb tulajdonságokkal 
rendelkező  növényegyedeket  hozzanak  létre.  Az  első  esetre  érvényes  a 
genetikailag  módosított  élőlény  (Genetically  Modified  Organism,  GMO) 
elnevezés,  míg  a  másik  esetben  transzgénikus  élőlényekről  (TransGenetic 
Organism, TGO) beszélhetünk (Ángyán et al, 2004). A két kifejezést egyébként 
a  köztudat,  mint  egymás  szinonimáit  ismeri  és  ekként  is  használja.  Mára 
gyakorlatilag  az  összes  gazdaságilag  jelentős  kultúrnövénynek  léteznek 
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transzgénikus változatai, fajtái, amelyeket az e téren toleráns országokban egyre 
növekvő területeken vonnak köztermesztésbe (Heszky, 2004).
Az első transzgénikus növény, a Flawr Sawr (későn puhuló paradicsom) 1994-
ben került forgalomba az USA-ban. Azóta hihetetlen gyors fejlődés ment végbe 
a  gazdasági  jelentőségű  transzgénikus  növényfajták  előállításában  és 
termesztési  területük  növekedésében,  mely  2006-ban  elérte  az  100  millió 
hektárt.  A  rendkívül  gyors  terjedésnek  a  legfontosabb  oka,  hogy  a 
géntechnológiára alapozott transzgénikus nemesítéssel számos olyan probléma 
megoldható,  amelyekre  a  klasszikus  nemesítési  módszerek  alkalmatlanok 
voltak.  Ez  azonban  nem  jelenti  azt,  hogy  a  molekuláris  nemesítés  képes 
helyettesíteni a hagyományos fajta-előállítást. A GM hibridek ugyanis általában 
nem  új  fajták,  hanem  a  klasszikus  nemesítéssel  előállított  legjobb 
köztermesztésben lévő fajták GM változatai.  Ez természetesen azt  is  jelenti, 
hogy minden GM fajtának megvan a hagyományos úton előállított klasszikus 
fajtaváltozata  is,  megadva  a  lehetőséget  a  termelőnek  és  a  fogyasztónak  a 
választásra.
A köztermesztésben lévő transzgénikus növények 100 millió hektár nagyságú 
területének  megoszlása  a  következő:  herbicidtoleráns  szójafajták  60%; 
rovarrezisztens (kukoricamoly,  illetve kukoricabogár), herbicidtoleráns, rovar- 
és  herbicidtoleráns  kukoricahibridek  összesen  24%;  herbicidtoleráns, 
rovarrezisztens,  rovar-  és  herbicidtoleráns  gyapot  összesen  11%; 
herbicidtoleráns repcefajták 5%. 
A világon hét országban termelnek egymillió hektár felett GM növényfajtákat. 
Ezek  közül  kiemelkedik  az  USA  közel  50  millió  hektárral,  az  összes  GM 
termőterület  felével.  Az USA-t Argentína (17 millió ha), Brazília (9,4 millió 
ha), Kanada (5,8 millió ha), Kína (3,3 millió ha), Paraguay (1,8 millió ha) és 
India (1,3 millió ha) követi. Természetesen a világon több százra tehető azon 
géntechnológiai  kutatási  irányzatok  száma,  melyek  valamilyen  gazdaságilag 
értékes módosítást céloznak meg a kultúrnövényekben. Ezek közül egyre több 
kerül  szántóföldi  kipróbálásra,  többek  között  Magyarországon  is  (Heszky, 
2006).
A  szója  után  a  kukorica  esetében  növekszik  a  legnagyobb  mértékben  a 
genetikailag  módosított  fajták  termesztése,  amiben  az  USA,  a  Dél-Amerikai 
országok,  Dél-Afrika  és  Kína  járnak  az  élen.  Vetésterületét  tekintve  a  GM 
kukorica  2005-re  elérte  a  21  millió  hektárt.  Ez  annak  fényében  számottevő 
növekedés, hogy az első fajtákat 1996-ban vonták köztermesztésbe. 2010-re az 
összes GM vetésterület  az előrejelzések szerint  elérheti  a 150 millió  hektárt, 
amiből a kukorica részaránya 30-35 millió hektárt tesz majd ki.
Európában  100  ezer  ha  alatti  területen  Romániában,  Spanyolországban, 
Portugáliában, Németországban, Franciaországban és Csehországban termelnek 
GM növényfajtákat, általában kukoricahibrideket. Az Európai Unióra nehezedő 
fokozatos  nyomásnak  köszönhetően  a  korábban  kategorikusan  elutasító 
álláspont  megváltozott  és  az  EU  Bizottság  kidolgozott  egy  ajánlást  a 
genetikailag  módosított  és  a  hagyományos  nemesítéssel  előállított  növények 
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egymás melletti termesztésére. A 2003/556/EC rendeletben a Bizottság bevezeti 
a koegzisztecia fogalmát, és olyan általános érvényű javaslatot fogalmaz meg, 
amit  az  egyes  tagállamoknak  követniük  kell  a  saját  nemzeti  szabályozásuk 
megalkotásakor (Bódis, 2004).
Heszky  (2004)  megkérdőjelezi  a  koegzisztencia  megvalósíthatóságát,  ami 
szerinte  jelentős  többletköltségeket  fog  róni  a  teljes  vertikum  szereplőire  a 
kutatás-fajtafenntartástól kezdve a vetőmagiparon, a termesztésen, a logisztikán 
(szállításkor elszóródás) át a felhasználásig. Véleménye szerint ez az út hosszú 
távon nem járható és rövid időn belül várható a rendszer összeomlása.
Demont (2006) kutatásai során azt vizsgálta, hogy elérhető-e többletérték a GM 
cukorrépa és kukorica termesztése esetén. Arra a következtetésre jutott, hogy a 
GM  cukorrépa  és  kukorica  termesztése  többlethaszonnal  jár,  aminek 
számottevő része a gazdálkodóknál csapódik le.
Az  európai  társadalmat  máig  jelentősen  megosztja  a  GM  növények 
megbízhatósága  élelmiszer,  illetve  környezeti  szempontból  egyaránt  (Balázs, 
(2004). Ezzel szemben a fejlődő országok lakóinak nagy része ettől reméli az 
éhezés  visszaszorulását,  mind  több ember  számára  a  szükséges  és  elégséges 
élelmiszer  hozzáférhetőségét.  További  intenzív  kutatásokra  van  még  ezen  a 
téren szükség, mégis úgy gondolom, hogy végül az idő lesz az, ami eldönti, 
hogy melyik tábornak volt igaza. Véleményem szerint a modern tudománynak 
tovább kell haladnia ezen az úton, mert csak így találhatunk rá az egyre égetőbb 
problémák megoldására.

1.1.3. A kukoricatermesztés jövőbeni kilátásai
A  FAPRI  (Food  and  Agricultural  Policy  Research  Institute)  kutatói,  az 
elsősorban a fejlődő országokban megnyilvánuló növekvő takarmányigénynek 
köszönhetően,  2014-re  a  világ  kukoricatermelését  767  millió  tonnára 
prognosztizálják. Ez a mintegy 3-4%-os növekedés a Föld lakosságának további 
növekedése  által  generált  keresletélénkülés  várható  hatása.  Mindez  kisebb 
mértékben  a  termőterületek  bővülése,  nagyobb  mértékben  viszont  a 
termelékenység, az egységnyi területen előállított termékmennyiség, más szóval 
a  termésátlagok  emelkedése  révén  lesz  realizálható,  amit  a  jobb  genetikai 
potenciállal  rendelkező hibridek és intenzív termesztéstechnológiák szélesebb 
körű elterjedése tesznek majd lehetővé.
A  korábbi  humán  és  állati  takarmány  felhasználás  mellett  robbanásszerűen 
fejlődik  a  kukorica  energetikai  és  ipari  felhasználása,  ami  előreláthatóan 
keresleti vákuumot fog generálni a kukorica világpiacán. Az USA-ban, a világ 
legnagyobb kukoricatermelő és exportáló országában gomba módra nőnek ki az 
új  bioetanol  üzemek,  amelyek  jelentős  árualapot  kötnek  le.  Ennek  hatására 
csökkentek a készletek és az export árualap, aminek következtében a kukorica 
ára az USA-ban több, mint 50%-kal emelkedett 2006-ban (Hingyi et al., 2006). 
Ez a hatás a világpiacon is felhajtotta a kukorica árát és Európában, ezen belül 
Magyarországon, az átlaghoz közeli hozamok ellenére az árak jóval átlag fölött, 
20-25%-kal, emelkedtek.

13



A kukorica iránti energetikai és ipari kereslet megélénkülése hosszabb távon az 
élelmezési  és takarmányozási készleteket fenyegeti,  ha nem képes a termelés 
bővülése lépést tartani az igény növekedésével.
Bár  a  magas  kereslet  és  ár  Magyarországon  egyrészt  kedvez  az  árunövény 
termelő  gazdaságoknak,  másrészt  viszont  sújtja  az  egyébként  is  nehéz 
helyzetben lévő állattenyésztést. Ezzel a helyzettel az állattenyésztők egy kettős 
présbe  kerülnek.  Egyik  oldalról  az  olcsó  állati  termék  import  miatt 
többletköltségeiket  nem  tudják  érvényesíteni.  A  másik  oldalról  viszont  a 
termelési  költségek  jelentős  részét  kitevő  takarmány  költségek  emelkedése 
hozza nehéz helyzetbe őket (Popp, 2007).

1.2. A KUKORICATERMESZTÉS HELYZETE MAGYARORSZÁGON

A kukoricatermesztés jelentősége már a 20. század első felében is meghatározó 
volt, ám ekkor még a hagyományos fajták, a szerény tápanyag-utánpótlás és a 
kezdetleges termesztéstechnológiai  viszonyoknak köszönhetően termésátlagok 
igen alacsonyan alakultak, hektáronként alig haladták meg az 1 tonnát. Jelentős 
fellendülés igazán az 1950-es évek után kezdődött, amikor a növénynemesítés 
fejlődésének  köszönhetően  megjelentek  az  első  hibridek.  Úgyszintén 
fejlődésnek  indult  az  agrokémia  és  nagyobb  mennyiségben  ekkor  kezdték 
alkalmazni a műtrágyákat és a kémia gyomirtó szereket. A 60-as, 70-es és 80-as 
évek során a kezdeti 2 t/ha-os hozamok a 80-as évekre elérték az 6 t/ha szintet, 
ami abban az időben világviszonylatban is igen figyelemre méltó eredmény volt 
és  ezzel  Magyarország  kukoricatermesztés  tekintetében  a  legjobb  5  ország 
között volt. A kimagasló terméseredmények mellett egy másik fontos tényező 
volt  a  nagyfokú  termésstabilitás,  ami  azt  jelentette,  hogy  az  évek  között  a 
termésingadozás nem haladta meg a 10-20%-ot (Pepó, 2006).
A  rendszerváltás  és  a  privatizáció  alapjaiban  rengette  meg  a  korábban  jól 
működő  termelési  szerkezetet.  A  felaprózódott  területek,  a  nem  megfelelő 
agrotechnikai-  és  ráfordítás  színvonal,  valamint  sok  esetben  a  megfelelő 
szakértelem hiánya jelentős visszaesést okozott a termelés terén. A helyzetet a 
90-es  évek  eleje  óta  tapasztalható,  évről-évre  nagy  szélsőségeket  mutató 
időjárás  csak  tovább  súlyosbította.  Jellemző  volt  erre  az  időszakra  a 
terméseredmények jelentős mértékű ingadozása. Ez elsősorban az áruexportot 
rontotta,  hiszen egyes években a rossz termés miatt  nem volt mit exportálni, 
ami a piacok elvesztéséhez vezetett. 2000 után az állatállomány, ezen belül a 
jelentős  kukorica-felvevőnek  számító  sertés  és  baromfiállomány  fokozatosan 
visszaesett.  Ez  oda  vezetett,  hogy  az  elsődlegesen  takarmány-alapanyagnak 
számító  kukoricatermés  elhelyezése  és  felhasználása  a  hazai  állatállomány 
takarmányellátására  egyre  nagyobb  nehézséget  okozott,  mind  jelentősebb 
tételek számára kellett külpiaci vagy alternatív elhelyezési lehetőséget keresni 
(Hingyi, 2006).
A kukorica vetésterülete évtizedek óta 1 és 1,3 millió hektár között szóródik (3. 
ábra),  ami  a  hozzávetőleg  5  millió  hektáros  országos  szántóterület  20-28 
százaléka.  Ezzel  a  nagyságrenddel  a  kukorica  a  kalászos  gabonák  mögött  a 
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második legfontosabb termesztett kultúrnövényünk. 

1193

1258

1206

1145

1190 1198

1080

1100

1120
1140

1160

1180
1200

1220

1240
1260

ez
er

 h
a

2000 2001 2002 2003 2004 2005

3. ábra. A kukorica termőterülete, 2000-2005
Terméshozamait tekintve a gabonafélék között a kukorica képes a legnagyobb 
termékmennyiséget  produkálni  1  hektár  termőterületen.  A  megtermelt 
termékmennyiség  és  az  országos  átlaghozamok  szempontjából  az  1980-as 
években érte el az ágazat a csúcspontját. Világviszonylatban, az USA mögött, a 
második  helyet  foglalta  el  Magyarország  az  átlaghozamok  tekintetében.  Az 
akkori  termésszintet  több  év  átlagában  csak  az  elmúlt  3  évben  volt  képes 
utolérni és valamelyest túlszárnyalni.
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4. ábra. A kukorica termelt mennyisége és exportja, 2000-2005
A kukoricatermelés intenzitását és átlaghozamait tekintve számottevő eltérések 
tapasztalhatók  a  különböző  régiók  között.  A  hozamokat  és  a  ráfordításokat 
tekintve is Dél-Dunántúl és Dél-Alföld áll az élen (Hingyi, 2005).
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Az ingadozó termésmennyiség jelentősen megnehezíti  a hosszabbtávú export 
szerződések  megkötését,  hiszen  a  belső  igények  kielégítése  természetesen 
elsőbbséget  élvez.  Ennek  megfelelően  a  2004-2005  években  jelentkezett 
rekordtermések ellenére az export csak szerény mértékben tudott nőni (4. ábra).
2004-2005 közel optimális időjárási viszonyainak köszönhetően az évenkénti 
átlaghozam (5. ábra) és a termésmennyiség is jelentősen megemelkedett. Ez a 
váratlan  árubőség  felkészületlenül  érte  a  termelőket  és  komoly  tárolási  és 
értékesítési nehézségek léptek fel.
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5. ábra. A kukorica termésátlaga Magyarországon, 2000-2005

Kormányzati  segítséggel  számottevő  tárolókapacitás-bővítés  indult  be.  Ez 
orvosolta a tárolási gondokat, míg az értékesítési nehézségek terén az Európai 
Unióban  működtetett  intervenció  jelentette  a  kiutat.  Ez  viszont  hatalmas 
megterhelést jelentett az Unió számára, hiszen az intervenciós készletek döntő 
többségét a magyar gabonafelesleg és azon belül a kukorica adta. A jelentős 
finanszírozási igény csökkentése végett az Unió felvetette a kukorica kizárását 
az intervencióból, ami heves tiltakozást váltott ki magyar oldalról. Engedve a 
nyomásnak  az  EU  Bizottság  végül  megelégedett  a  felajánlható  kukoricára 
vonatkozó mennyiségi és minőségi paraméterek jelentős megszigorításával és 
az intervenció megszüntetését 2008 utánra halasztotta.
Az árakat tekintve a különböző években jelentős ingadozás tapasztalható.  Ez 
elsősorban az időjárással, azon belül a csapadékkal mutatat szoros összefüggést. 
A  csapadékhiányos  években  jelentősen  csökkentek  az  átlaghozamok,  ezzel 
párhuzamosan pedig az árukészlet, ami az árak emelkedéséhez vezetett. Ezzel 
szemben  a  „jó”  években  az  árak  visszaestek.  Az  Európai  Unióban  az 
intervenciós felvásárlás és az intervenciós ár egy alsó küszöbként funkcionál. 
Magyarország  esetében  viszont,  közvetlenül  a  csatlakozás  után  a  váratlan 
árubőség idején, az akadozó rendszer nem tudta betölteni igazi funkcióját. Így 
történhetett,  hogy 25 ezer forint  körüli intervenciós ár ellenére a felvásárlási 
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árak 20 ezer forint körül alakultak. A helyzet 2005-ben sem javult, amikor a 
tárolási  nehézségekkel  küzdő  gazdák  a  rekord  termésű  kukoricát  újfent 
intervenciós ár alatt voltak kénytelenek értékesíteni. Az intervenciós rendszer 
2006-ra  érte  utol  magát,  ekkor  viszont  egyéb  piaci  tényezők  lendítették 
magasba  a  kukorica  árát,  ami  meghaladta  az  intervenciós  árszintet  és 
előreláthatóan  ezen  a  magas  szinten  is  marad  a  növekvő  energetikai  célú 
keresletnek köszönhetően.
Szerencsére  egy  új,  az  EU  által  is  támogatott,  trend  látszik  a 
kukoricatermesztők  segítségére  sietni  -  a  felpörgő bioetanol  program.  Ennek 
értelmében 2010-re a forgalomba hozott benzinben a bioetanol részarányának el 
kell  érnie  az  5,75%-ot  (Sípos,  2006).  Ennek  elérése  érdekében  jelentős 
beruházások  vannak  folyamatban,  illetve  tervezés  alatt.  Ezt  az  expanziót 
egyrészt  az  hajtja,  hogy  Magyarországnak  teljesíteni  kell  az  Európai  Uniós 
elvárásokat  a  biológiai  alapú  energiahordozók  felhasználása  területén,  ami 
élénkíti a belföldi keresletet, másrészt a többi Uniós tagországban is nő az igény 
a bioüzemanyagok iránt, így stabil,  sőt bővülő kereslet mutatkozik a magyar 
bioetanolra. (Popp, 2007).
A szemeskukorica  legfontosabb  hasznosítási  területe  –  annak ellenére,  hogy 
évről-évre csökken az abrakfogyasztó állatállomány – az állati takarmányozás. 
A  tejelő  szarvasmarhák  takarmányozásában  a  silókukoricából  készülő 
kukoricaszilázs  adja  a  takarmányadag  gerincét,  ezáltal  a  tejtermelés 
szempontjából meghatározónak tekinthető. Nem elhanyagolható a konzervipar 
és a frissfogyasztás számára termesztett csemegekukorica sem. Fontos alágazat 
a  hibridkukorica-vetőmag  előállítás  a  belföldi  vetőmagellátás  és  a  vetőmag-
export szempontjából. Fokozatosan növekszik a popcorn kukorica termesztése. 
Évről-évre egyre nagyobb mennyiséget igényel belőle a malom -, az édes - és a 
keményítő  ipar  is.  A  mindezeken  felül  fennmaradó  árumennyiség  pedig 
exportra kerül javítva a külkereskedelmi mérleget.
Az  ipari  felhasználás  esetén  a  kukorica  egyes  alkotóelemeiből  előállított 
termékek  mind  szélesebb  felhasználási  területet  ölelnek  fel.  Áldásosnak 
mondható,  hogy  egyre  jobban  terjed  a  kukorica-keményítő  alapú  bio-
műanyagok gyártása és felhasználása (Kálmán - Réczey, 2006).
Magyarország  Európai  Uniós  csatlakozása  új  helyzetet  teremtett.  Egyrészt  a 
termelők  hozzájutnak az  EU területalapú támogatásához,  illetve  a  kiegészítő 
támogatásokhoz,  ami  jelentős  kiegészítő  bevételi  forrást  jelent  számukra. 
Másrészt  az  Unióban  a  megszüntetéséig  működtetett  intervenciós  rendszer 
valamelyest segít a negatív irányú szélsőséges ármozgások kivédésében. Ez a 
helyzet  kiszámíthatóbb  körülményeket  teremt  a  kukoricatermesztő  gazdák 
számára. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy az export árualap 
elhelyezése, bár erre az Unió piacán a jövőben is mutatkozik igény, a szállítási 
nehézségek  és  az  ebből  fakadó  többletköltségek  várhatóan  versenyhátrányt 
jelentenek majd a tengerentúli kukorica-exportálló országokkal szemben. Ebből 
a  szempontból  is  előnyös  lehet,  ha  a  többlet  kukoricát  sikerül  helyben 
feldolgozni bioetanollá.
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Mivel  a  tengerentúli  országokban  a  kukoricatermesztés  egyre  nagyobb 
mértékben a genetikailag módosított fajták irányába tolódik el, ezért azokon a 
piacokon, ahol elutasítják a GM kukoricát, előnyt jelenthet a magyar termelők 
számára,  amennyiben  sikerül  megőrizni  a  GM mentességét.  Ezt  indokolja  a 
Nyugat-Európai  vásárlók  genetikailag  módosított  termékekkel  szembeni 
érzékenysége. 
A  2006-ban  megszületett  koegzisztencia  törvény  bizonyos  feltételek  mellett 
engedélyezi  a  Bacillus  thuringiensis  (Bt)  toxin  génjét  tartalmazó  kukorica 
termesztését Magyarországon. Ez viszont többlet adminisztrációs és logisztikai 
költségeket ró a termelőkre.

1.2.1. Növényvédő szer használat
Az  1980-as  évek  végéig  jellemző  nagy  mennyiségű  vegyszerhasználat  a 
rendszerváltást  követően  –  a  ’90-es  években  –  jelentősen  visszaesett. 
Kapronczai (2004) kimutatása szerint a herbiciddel kezelt terület 28,8%-kal, az 
inszekticiddel kezelt 21,2%-kal, míg a fungiciddel kezelt 13,8%-kal csökkent. 
Ez egyrészt a hirtelen megugró inputárakkal, másrészt a kaotikusnak mondható 
tulajdonosi  viszonyokkal,  valamint  a  tőke  -  és  szakismeret  hiánnyal 
magyarázható.  Ezt  a  trendet  erősítette  egyúttal  a  szer  formulációban 
bekövetkezett  fejlődés  is,  ami  a  grammos  kiszerelésű  készítmények 
megjelenését  és  mind  szélesebb körű elterjedését  hozta  magával  (Lehoczky, 
2006).  2001-től  újból  trendváltás  következett  be  és  a  felhasználás  ismét 
növekedésnek indult, amit a 6. és 7. ábra szemléltet.
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6. ábra. A felhasznált gyomirtó szer és összes vegyszer mennyisége, 2000-2005

A  felhasznált  összes  növényvédő  szeren  belül  a  herbicidek  aránya 
mennyiségben 40 és 50, értékben 50 és 60 százalék között ingadozott 2000 és 
2005 között.  Ez jól  kifejezi  jelentőségüket,  hiszen csupán herbicidből  annyit 
használtak  fel  a  gazdák,  mint  az  összes  többi  készítményből  együttvéve 
(Gáborné, 2006).
A herbicidek ilyen  magas  részaránya  az összes növényvédő szer között  arra 
vezethető  vissza,  hogy  a  gyomnövények  minden  évben  jelentkező,  jelentős 
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terméskieséssel fenyegető károsító szervezetek, ezért ellenük a védekezés szinte 
elkerülhetetlen.  Ezzel  szemben  a  rovarkártevők  és  a  gombabetegségek 
megjelenése  esetleges,  több környezeti  tényező  befolyásolja.  Így csak  akkor 
okoznak számottevő kárt, ha a kedvező feltételek megléte mellett hirtelen nagy 
tömegben  szaporodnak  fel  úgy,  hogy  a  természetes  ellenségek  már  nem 
képesek  a  populációjukat  szabályozni.  A  járványszerű  fellépés  jelentős  kárt 
képes okozni, viszont megfelelő előrejelzéssel és felkészüléssel megelőzhető.
A  kukorica  esetében  a  herbicidek  aránya  még  magasabb,  eléri  a  60-70 
százalékot. Ez azzal magyarázható, hogy a kukorica betegségei ellen csávázott 
vetőmag használatával jól lehet védekezni.
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7. ábra. A felhasznált gyomirtó szer és összes vegyszer értéke, 2000-2005

A  kártevők  között  a  kukoricamoly  csak  viszonylag  ritkán  és  csak  a  déli 
megyékben igényel  védekezést.  Komoly problémát  okoz viszont  a  behurcolt 
kukoricabogár, ami ellen vetésváltással és talajfertőtlenítéssel védekeznek.
Keszthelyi (2006) megfigyelései szerint az utóbbi években számos abiotikus és 
biotikus tényező is arra kényszeríti  a termelőket,  hogy fokozzák a peszticid-
felhasználásukat. Az abiottikus tényezők között említi egyrészt a szárazságot, 
ami 2003-ban sújtotta az egész mezőgazdaságot  és a hatástalan preemergens 
kezelések  miatt  felülkezelést  kellett  alkalmazni  a  megfelelő  gyomirtó  hatás 
érdekében. Ezzel szemben az elmúlt 3 év, különösen 2005, volt átlagon felül 
csapadékos.  Így  sok  gazdálkodó  a  szárítási  költségeket  a  kukorica 
deszikkálásával próbálta meg csökkenteni.
Az  egységnyi  területre  vetített  vegyszer  felhasználás  2000  után  újra 
növekedésnek indult minden egyes szercsoport esetében és 2004-re több, mint 
50%-kal nőtt (8. táblázat). Ez a növekedés viszont egy olyan alacsony szintről 
történt, ahol már a szakmaiság is megkérdőjelezhető volt.
A fejlett  mezőgazdasággal  jellemezhető EU-15 országok gyomirtó szerből is 
többet használnak fel egy hektárra, így a magyar felhasználási szint még mindig 
jócskán  elmarad  az  EU-15  átlagától.  Szerintem  ezen  a  téren  viszont  nem 
szükségszerű,  hogy elérjük  az  EU átlagát.  Úgy gondolom,  teljes  mértékben 
elfogadható,  ha  a  magyar  felhasználási  szint  stabilizálódik  egy  szakmailag 
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indokolt,  az  EU  átlagánál  alacsonyabb  szinten.  Ez,  többek  között, 
környezetvédelmi szempontból is előnyös.
8. táblázat. Növényvédő szer felhasználás 1 ha mezőgazdasági területre, 
2000-2004

Hatóanyag, kg/ha
Szercsoport/Év 2000 2001 2002 2003 2004
Gyomirtó 0,46 0,53 0,61 0,61 0,74
Gombaölő 0,27 0,29 0,39 0,32 0,48
Rovarölő 0,13 0,16 0,22 0,22 0,28
Egyéb 0,07 0,12 0,18 0,12 0,19
Összesen 0,93 1,1 1,4 1,28 1,69

Forrás: KSH, Környezetstatisztikai évkönyv, 2003-2004

A magasabb felhasználás az EU-15 országaiban a mezőgazdasági termelésnek 
egy lényegesen magasabb intenzitási szintje mellett alakult ki, ami feltételezi a 
magasabb peszticid felhasználást is.
Jól  látható a 2003-ban tapasztalt  aszály hatása a vegyszer  felhasználáson (8. 
ábra). Mivel már május-június folyamán látható volt a jelentős terméskiesés, 
így a további veszteség csökkentése érdekében a gazdák egyszerűen elhagyták a 
későbbi vegyszeres kezeléseket.
Az egyes szercsoportok egymáshoz viszonyított aránya jól mutatja a kiegészítő 
herbicid kezeléseknek betudható magasabb gyomirtó szer használatot 2003-ban.
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8. ábra. Az egy hektárra felhasznált különböző vegyszerek egymáshoz viszonyított 
aránya, 2000-2004

1.2.2. A műtrágya használat időbeli alakulása
A  műtrágya  használat  gyakorlatilag  azonos  tendenciát  mutat  a  vegyszer 
használattal. Jellemző rá a ’60-as évektől kezdődő fokozatos növekedés, ami a 
csúcsát a ’80-as évekre érte el. Ehhez képest a rendszerváltáskor bekövetkezett 
átalakulás a műtrágya felhasználást 1995-re az 1990-es közel 700 ezer tonnás 
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szintről kevesebb, mint felére, 300 ezer tonna alá, vetette vissza.
A  felhasznált  műtrágyaféleségek  között  dominált  az  egyoldalú  nitrogén-
használat és arányaiban elenyésző volt az alapműtrágyák, a foszfor és a kálium, 
felhasználása.  Kapronczai  (2003)  megállapítja,  hogy  ez  a  folyamat  a 
növénytermesztés extenzívebbé válásához vezetett.
A  ’90-es  évek  közepétől  újra  lassú  növekedésnek  indult  a  műtrágya 
felhasználás. Ez a növekedés 2005-ben tört meg, bár a felhasználás mértéke így 
is 250 ezer tonnával elmarad az 1990-es szinttől. Mivel a 2006-os adatok még 
nem ismertek, ezért nem tudható, hogy a törés csak egy átmeneti visszaesés, 
vagy a kezdete egy negatív trendnek (9. táblázat).
9. táblázat. Mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelmi szervezetek közvetlen 

műtrágya értékesítése a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás részére
Hatóanyag, 1000 tonna

Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Összes 265 395 437 439 453 392
Nitrogén 258 275 303 289 293 260
Foszfor 45 58 62 67 75 61
Kálium 52 62 72 83 85 71
1 ha mg-i területre 
jutó, kg 61 67 74 75 77 67
1 ha szántó-, kert-, 
szőlő- és gyümölcsös 
területre jutó, kg 74 82 91 91 94 82

Forrás: KSH, Mezőgazdasági Statisztikai Évkönyv, 2005
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9. ábra. A műtrágya felhasználás alakulása 2000-2005, ezer tonna

Az egyes műtrágyákat tekintve továbbra is a nitrogén a domináns, de 2000-től 
megfigyelhető a foszfor és a kálium használat fokozatos emelkedése (9. ábra).
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1.3. A gyomnövények jelentősége a kukoricatermesztésben
A gyomnövények megjelenése egybeesik a növénytermesztés kezdetével, mert 
tulajdonképpen  azóta  léteznek  gyomnövények,  amióta  egy  adott  helyen  és 
időben nőtt nemkívánatos növényeket, mi emberek, azzá nyilvánítottuk. Azért 
nem kívánatosak,  mert  jelenlétükkel  csökkentik a termesztett  kultúrnövények 
potenciálisan elérhető terméshozamát és lerontják annak minőségét.
Legnagyobb jelentőségüket az adja, hogy szemben a károsító vagy kórokozó 
szervezetekkel, megjelenésükre minden évben nagy valószínűséggel számítani 
lehet,  és  amennyiben  nem  megfelelően  védekezünk  tömeges  megjelenésük 
ellen, komoly kárral fenyegetnek.

1.3.1. A gyomok kártétele
Mindenekelőtt a gyom fogalmát kell definiálni, mert ebből már megtudhatunk 
egy s mást a gyomok kártételéről.
Ubrizsy  (1969):  “A  gyomnövény  fogalmának  legtágabb  értelmezése  szerint 
minden  olyan  növény,  amely  mezőgazdasági  művelés  alatt  álló  területeken 
szándékos vetés nélkül lép fel, jelenlétével a műveleti növény elől teret és fényt 
foglal  el,  felhasználja  a  talaj  tápanyag-  és  vízkészletét,  hasznot  nem hoz  – 
gyomnövény.”
Hunyadi (1988): “Gyomnak nevezzük a bármelyik fejlődési stádiumban lévő 
olyan növényt vagy növényi részt (rizóma, tarack, hagyma, hagymagumó stb.), 
amely ott fordul elő, ahol nem kívánatos.”
Tehát egy kultúrában gyom az a növény, amit mi nem vetettünk, hasznot nem 
hoz, hanem ellenkezőleg gazdasági kárral fenyeget.
A gyomnövények kártétele  két nagy csoportra osztható aszerint,  hogy direkt 
vagy  indirekt  a  károsításuk.  Így  megkülönböztethető  közvetlen  és  közvetett 
kártétel.

1.3.1.1. A gyomok közvetlen kártétele
Közvetlen kártétel,  amikor a gyomnövények saját szervezetük felépítéséhez a 
kultúrnövényekből  szerzik  be  a  tápanyagokat,  illetve  életfolyamataik  vagy 
elbomlásuk során olyan toxikus anyagok jönnek létre, amelyek károsan hatnak 
termesztett növényeinkre.

Élősködő növények
Az  élősködő  növények,  mint  ahogy  nevük  is  mutatja,  életük  során  más 
növényeken  élősködnek,  azokból  táplálkoznak.  Ezáltal  legyengítik  és  végső 
soron  elpusztítják  gazdanövényüket.  Jellemző  tulajdonságuk  ezeknek  a 
növényeknek,  hogy  szorosan  kötődnek  a  gazdanövényükhöz.  Hosszú  ideig, 
néha évtizedekig,  képes magjuk a talajban feküdni minden életjel nélkül, ám 
amikor  „megérzik”  a  gazdanövény  jelenlétét,  rövid  időn  belül  fejlődésnek 
indulnak és megfertőzik azt. Legismertebb képviselőik a szádor (Orobanche) - 
és az aranka (Cuscuta) fajok (Újvárosi, 1973).
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Toxikus anyagok termelése
Egyes  növények  gyökerei  vagy  bomló  maradványai  olyan  anyagokat 
bocsátanak a talajba, amelyek gátló hatással vannak a többi növény fejlődésére. 
Ezt  a hatást  szaknyelven allelopátiának nevezik és már  több növényfajnál  is 
megfigyelték.  Például  a  zöld  muhar  csíranövényei  gátolják  a  káposzta 
gyökérzetének normális  fejlődését.  Ugyancsak  káros  hatását  figyelték  meg a 
muhar  csírájának,  valamint  bomló  növényi  maradványainak  a  kukorica 
növekedésére (Schreiber és Williams, 1967).

1.3.1.2. A gyomok közvetett kártétele
Közvetett  kártétel  esetén  a  gyomok  jelenlétükkel,  valamint  azzal  okozzák  a 
kárt,  hogy gazdanövényül  szolgálnak különböző kórokozóknak, kártevőknek, 
vírusoknak, így nem lehet eredményesen védekezni ellenük, mert a gyomokon 
tovább élnek.
A közvetett  kártétel  általában a kultúrnövény életfeltételeinek korlátozásában 
nyilvánul  meg  azáltal,  hogy  kevesebb  víz,  tápanyag,  illetve  fény  jut  el  a 
haszonnövényekhez,  aminek  következtében  csökken  azok  hozama  és  ezáltal 
romlik a termesztés jövedelmezősége (Aldrich, 1984).

Versengés a vízért
A gyomnövények fejlődésük során jelentős mennyiségű vizet használnak fel. 
Szántóföldi  körülmények  között  a  különböző  gyomnövényeknek  egységnyi 
szárazanyag előállításához 330-1900 liter vízre van szükségük. Párologtatásuk 
intenzív,  gyakran  felülmúlja  a  kultúrnövények  párologtatását,  amit  az  10. 
táblázatban lévő adatok szemléltetnek:

10. táblázat. A növények vízfelhasználása
Növény Párologtatási együttható*[l]
len 415
búza 513
libatop 801
tarackbúza 1183
Forrás: Hunyadi, 1988
*egységnyi szárazanyag előállításához szükséges víz

A talaj vízkészletének elhasználása nemcsak az adott időpontban lehet káros, de 
száraz időjárás esetén a következő növény kelését is megnehezíti (Radosevich 
és Holt, 1984).
Különösen igaz ez a megállapítás az elmúlt néhány aszályos év ismeretében, 
amikor is a csapadék hiánya jelenetős terméskiesést okozott minden ágazatban. 
Az aszályos években különösen nagy jelentőséggel bír a gyomnövények elleni 
küzdelem, mert amennyiben az amúgy is szűkösen rendelkezésre álló vizet a 
gyomnövények  pazarolják  el,  úgy  még  kevesebb  jut  a  termesztett  növény 
számára.  Ennek  következtében  fejlődése  lelassul  és  így  a  genetikai 
potenciáljához képest csak egy jóval alacsonyabb hozamot képes produkálni.
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Verseny a tápanyagért
A gyomnövények saját szervezetük felépítéséhez ugyanazokat a táp- és ásványi 
anyagokat igénylik, mint a kultúrnövények. Egy adott talaj tápanyag-szolgáltató 
képessége  viszonylag  állandó,  tehát  azon  az  ennek  megfelelő  mennyiségű 
szerves  anyag  állítható  elő.  Amennyiben ennek egy részét  a  gyomnövények 
használják fel, akkor a kultúrnövényeknek csak a fennmaradó hányad jut. Ezt 
szemlélteti  a  11.  táblázat  a  kukorica  és  az  óriás  muhar  szárazanyag 
termelésének példáján keresztül.
11. táblázat. Egységnyi területen elérhető szárazanyag-produkció

Óriás muhar 
növények száma 

db/m2

Szárazanyag t/ha

Mag Kukorica 
csutka Szár Muhar 

vegetáció Összesen

0 4,4 0,94 2,9 0 8,24

1,6 4,2 0,92 2,8 0,09 8,01

3,2 4,0 0,80 2,8 0,24 7,94

9,8 4,0 0,88 2,6 0,6 8,08

19,6 3,8 0,86 2,7 0,82 8,18

39,3 3,7 0,85 2,7 1,02 8,27

Tömegesen 3,3 0,75 2,3 1,52 7,87

Forrás: Kádár, 1983

A  kártétel  mértékét  fokozza,  hogy  a  gyomnövények  nagyobb  mennyiséget 
vesznek  fel  a  tápelemekből  is  saját  szervezetük  egységnyi  mennyiségének 
felépítéshez,  mint  a  kultúrnövények.  Így  az  általunk  kijuttatott  tápanyagok 
jelentős pazarlóiként lépnek fel (Wells, 1979).

A gyomok árnyékoló hatása
Ha a víz és tápanyagok elegendő mennyiségben állnak rendelkezésre, akkor a 
következő növekedést meghatározó tényező, a fény. A fényért folyó versenyben 
azok a növények vannak előnyben, amelyek levelei a fényt jobban felfogják és 
magasabbra nőnek a szomszédaiknál.  Ez főként  az alacsony növésű és ritka 
térállású  növényeknél  jelentkezik  fokozottan,  valamint  kelés  után  a 
csíranövényeknél. Ezért is fontos, hogy keléskor gyommentes legyen a tábla. 
Később a megerősödött, erős növekedésű kultúrnövény, mint pl. a kukorica, jó 
árnyékoló hatásával már képes elnyomni a csírázó gyomokat (Donald, 1963).

A talaj hőmérsékletének csökkentése
A  gyomnövények  árnyékolásukkal  a  talaj  hőmérsékletét  akár  1-4°C-kal  is 
képesek  csökkenteni.  Ez  különösen  tavasszal  káros,  amikor  a  csírázást,  a 
talajélet megindulását egyébként is hátráltatja a hideg. A talaj hőmérsékletének 
1°C-os csökkenése a felső 10 cm-es rétegben annyit jelent, mintha a termelés 
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100  km-rel  északra  tolódna.  A  hidegben  a  kultúrnövények  vontatottabban 
kelnek és fogékonyabbak a betegségekre (Kádár, 1983).

Gombabetegségek közvetítése
A gyomok egyes gombabetegségek köztesgazdái,  terjesztői  lehetnek.  Számos 
példát lehet felsorolni e téren, talán a legismertebb eset a fekete gabonarozsda 
(Puccinia  graminis),  amelynek  a  köztesgazdája  a  sóskaborbolya  (Berberis  
vulgaris).

Kártevők elterjedésének elősegítése
Jelentős  a  kapcsolat  a  gyomok  és  az  állati  kártevők  között  is.  A  gyomok 
köztesgazdák,  táplálékforrások  stb.  lehetnek,  s  így  elősegítik  a  kártevők 
felszaporodását, áttelelését (Újvárosi, 1957).

Vírusbetegségek terjesztése
A kultúrnövényeket megtámadó vírusok jelentős része a gyomokon is megél és 
onnan közvetítőszervezetek segítségével (levéltetvek, kabócák, drótférgek stb.) 
fertőzik  a  kultúrnövényeket.  Ezen  felül  vírusrezervoárként  is  fellépnek.  A 
kukorica  vírusbetegségeinek  az  áttelelését  a  fenyércirok  (Sorgum halepense) 
segíti elő (Kádár, 1983).

A termelés költségeinek növelése
Mérési  eredmények  szerint  egy  hektár  erősen  fertőzött  gyomos  terület 
felszántásához 28,7 kg, míg a kevésbé gyomos terület  megműveléséhez csak 
17,6 kg üzemanyagra volt szükség. 
Az  erősen  gyomos  területeken  a  betakarítás  is  jelentősen  megnehezedik. 
Egyrészt  a  munka  lassításával  a  teljesítmény  30-40%-kal  is  csökkenhet. 
Másrészt  sokkal  nagyobb  az  esélye  a  betakarítógép  meghibásodásának. 
Harmadrészt  a  gyomos  tábláról  betakarított  termés több tisztítást  és szárítást 
igényel,  mindemellett  a minőségi  paraméterei  is  általában alatta  maradnak a 
gyommentes kultúráénak. Ez a gyengébb minőségű termék pedig általában már 
csak  alacsonyabb  áron  értékesíthető,  aminek  következtében  csökken  az 
elérthető termelési érték (TÉ) és ezáltal a jövedelem is. A meglehetősen szerény 
jövedelmezőségi  mutatókkal  jellemezhető  mezőgazdaság  esetén  ez  az 
alacsonyabb termelési érték gyakran a termelés rentabilitását  is veszélyezteti. 
Export  árualap  esetén  egyes  veszélyes  gyomok  magvainak  jelenléte  a  tétel 
exportból történő kizárását eredményezheti (Ubrizsy-Gimesi, 1969).

A termés értékének csökkentése
A  gyomokkal  szennyezett  termék  mindig  kisebb  értékű,  mint  a  tiszta.  Az 
értékcsökkenés  különösen  akkor  nagy,  ha  a  szennyezés  különleges  tisztítási 
eljárást  tesz  szükségessé.  Fokozottan  jelentkezik  ez  a  szempont  a 
vetőmagtermesztésnél, ahol a gyommagfertőzés miatt a vetőmag alacsonyabb 
kategóriába kerül, nem beszélve arról, hogy esetleg kizárják a tételt a vetőmag-
forgalmazásból (Újvárosi, 1973).
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A termelés kockázatának növelése
A növénytermesztés  a  mezőgazdaságon  belül  a  legkockázatosabb  ágazatnak 
tekinthető.  Ez  elsősorban  annak  a  következménye,  hogy  a  termesztési 
időszakban nagyon sok bizonytalansági, kockázati tényezővel kell számolnunk. 
Ezek között a szélsőséges időjárási tényezők (aszály, belvíz, jégeső stb.) mellett 
a kórokozók, a kártevők és a gyomok jelentik a legnagyobb kockázatot (Dillon, 
1981). Kay (1994) a mezőgazdasági kockázatot a termelés, a marketing és a 
pénzügy oldaláról  közelíti  meg.  A termelési  kockázat  szerinte  abból adódik, 
hogy a növénytermesztés és állattenyésztés is biológiai folyamatok függvénye, 
melyeket  olyan  véletlen  tényezők  befolyásolnak,  melyek  hatása  nem 
határozható  meg  előre.  A  marketing  kockázatot  egyrészt  a  végtermék  árak, 
másrészt  az  input  árak  hordozzák  magukban.  A  pénzügyi  kockázatot  a 
kamatlábak változása, illetve a pénzügyi politika helyzete okozza.
Lőrincz és munkatársai (2006) a dunántúli gazdálkodók körében mérték fel a 
gazdák által  a termeléssel  összefüggésben tapasztalt  legjelentősebb kockázati 
tényezőket.  A  felmérés  szerint  a  gazdák  az  árfluktuációt,  a  támogatások 
késedelmes kifizetését, az agrárpolitika kiszámíthatatlanságát és az input árak 
változékonyságát  emelték  ki,  mint  fontos  kockázat-forrásokat.  A 
kockázatkezelés lehetséges eszközének továbbra is a több lábon állást tartják, 
de ezen felül kiemelték a megbízható piaci információk gyors hozzáférését is.
A  kockázat  menedzselésére  egyaránt  szükség  van  a  termelés,  a  piac  és  a 
kormányzat  részéről  is.  Ez  fogalmazódik  meg  az  Európai  Unió 
szabályozásában, illetve szabályozás tervezetében is. Az Európai Gazdasági és 
Szociális  Bizottság  (EGSZB)  2005.  október  26-án  elfogadta  a  NAT/279 
„Kockázat- és válságkezelés a mezőgazdaságban” című közleményt,  melyben 
az alábbi megállapításokat teszi: a 2003. júniusi reform a mezőgazdasági árak 
volatilitásának erős növekedéséhez vezet, mely hozzáadódik az inputanyagok 
árának meglévő volatilitásához,  ami  a  mezőgazdasági  vállalkozások számára 
veszélyes gazdasági válságok valószínűségének növekedését eredményezi. Ezt 
erősíti,  hogy  a  szakemberek  többsége  szerint  az  éghajlatváltozás  okozta 
kockázatok is egyre jelentősebbek. Válság esetén mindig a gazdálkodók válnak 
a  lánc  leggyengébb  láncszemévé.  Ezért  –  ha  kezelni  kívánják  a  válságot,  a 
kockázatokat  –  hatékony  eszközökre  van  szükségük.  A  mezőgazdasági 
termékek kereskedelmének liberalizálására vonatkozó 2004. augusztusi WTO-
keretmegállapodás pozitív hatásai mellett nyitottabbá válik az EU piaca, így a 
termelők  fokozottabban  ki  vannak  téve  a  piaci  kockázatoknak.  A  KAP 
korábban  védelmet  nyújtott  a  kockázati  tényezőkkel  szemben  a  piac-  és 
ártámogatási  politikák  révén.  A  reform  után  azonban  a  termelők  egy  sor 
kockázattal  közvetlenül  szembesülnek.  Az  EGSZB  által  megjelölt, 
mezőgazdaságban fennálló főbb kockázati források listája a következő:

• tőkekockázat
• pénzügyi kockázat
• felelősségi kockázat
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• termelési kockázat
• piaci kockázatok.

Nagy  (2007)  különböző  növénytermesztési  ágazatok  termesztési  kockázatát 
vizsgálta  2001-2005  között  tesztüzemi  adatok  segítségével  az  Észak-Alföldi 
régióban.  Vizsgálatai  során  az  átlag  fölötti  és  alatti  termőhelyi  adottságok 
elemzésekor  megállapítja,  hogy  az  átlag  fölötti  termőhelyi  adottságok 
csökkentik a termelés kockázatát, azaz itt a termésátlagok kiegyenlítettebbek.

1.4. A kukorica gyomszabályozási alternatívái
A kukorica gyomszabályozására három eljárás jöhet számításba:

• agrotechnikai,
• mechanikai és 
• vegyszeres eljárás.

1.4.1. Az agrotechnikai gyomszabályozás
Az agrotechnikai eljárások a legkorábbi módszerek egyik csoportját alkotják. 
Emellett  ez  a  módszercsoport  ökológiai  szempontból  is  kedvező,  mivel 
kihasználja  a  növények  egymásra  gyakorolt  hatását,  és  általa  elkerülhető  a 
gyomflóra  kiszelektálódása.  Másrészt  ezek  olyan  eljárások,  amelyek 
alkalmazása  legtöbbször  nem  igényel  külön  anyagi  áldozatot,  ezért  a 
termesztéstechnológia  megtervezésénél  mindenképpen  érdemes  őket 
figyelembe  venni.  Az  agrotechnikai  eljárások  közé  a  következő  módszerek 
tartoznak:

• a legmegfelelőbb fajta megválasztása,
• a vetőágy-előkészítés és a vetés optimális időpontja,
• a sortávolság és a növényszám helyes beállítása,
• a trágyázás optimális szintjének beállítása,
• vetésforgó alkalmazása.

Ezeknek  a  fontos  agrotechnikai  paramétereknek  a  helyi  viszonyoknak 
leginkább  megfelelő  alkalmazása  által  a  kultúrnövény  számára  kedvező 
feltételeket teremthetünk a gyors, zavartalan fejlődéshez. Ez lehetőséget biztosít 
a növény számára a gyomok túlnövésére, visszaszorítására. Az adott környezeti 
feltételekhez  leginkább  alkalmazkodó  termesztéstechnológia  lehetővé  teszi, 
hogy egészséges és gyorsan fejlődő növényállomány alakuljon ki. Így csökken 
a kórokozók és kártevők fellépésének a valószínűsége és esetleges károkozásuk 
mértéke,  amely  kevesebb  beavatkozást  és  ezáltal  költségmegtakarítást  tesz 
lehetővé (Radics et al., 1982).

1.4.2. A mechanikai gyomszabályozás
A mechanikai gyomirtás módszere több eljárást foglal magában:

• gyomlálás,
• kézi kapálás,
• talajművelési eljárások,
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• kaszálás,
• talajtakarás (mulcsozás),
• elárasztás,
• tűz- és hőkezelés.

Ezek  közül  a  legnagyobb  jelentősége  a  talajművelési  eljárásoknak  van,  bár 
véleményem  szerint  ültetvényekben,  valamint  kertészeti  kultúrákban  a 
talajtakarás létjogosultsága elvitathatatlan.
A talajművelés egyik célja a mezőgazdaság egész története során az volt, hogy 
megakadályozza, vagy lehetőleg minimálisra csökkentse a gyomok kártételét. 
Éppen  ezért  a  legtöbb  növény  széles  sortávra  vetésének  legfőbb  oka,  hogy 
megkönnyítse a mechanikai vagy a kézi gyomirtást (Haas-Streibig, 1982).
Amerikai kutatók a keskeny sortáv (a kukorica sortáv fele) hatását vizsgálták a 
gyomelnyomó képesség szempontjából.  Azt találták,  hogy 1 héttel  hamarabb 
záródik a lombozat, ami javítja a kukorica kompetíciós képességét, de a kezdeti 
herbicid kezelésre szükség van (Boerboom, 2000).
Régebben  rendszeres  volt – főként  kukoricában,  de  más  széles  sortávú 
növénynél is – a sorköz-kultivátorozás, amely szintén mechanikai úton irtotta a 
sorok  között  lévő  gyomnövényeket,  szellőztette,  lazította  a  talajt  és  a 
talajkapillárisok megszüntetésére is alkalmas volt. Ez a tulajdonság különösen 
aszályos  években  áldásos,  mert  megakadályozza  az  egyébként  is  szűkösen 
rendelkezésre álló vízkészlet elpárolgását (Győrffy, 1965).
Az elmúlt években megjelentek olyan modern mechanikai gyomirtó eszközök 
(gyomfésűk,  gyomkefék),  amelyek  különösen  a  biotermesztők  számára 
elsődleges fontosságúvá váltak. A környezetvédelem fontosságának erősödése 
és a relatíve alacsony egységnyi  területre  vetített  költségnek köszönhetően a 
mechanikai  gyomirtási  technikák jelentőségének növekedése várható.  Kisebb 
munkaszélességükből  adódó  alacsonyabb  területteljesítményük  miatt  viszont 
elsődlegesen  kisebb  területtel  rendelkező  termelők  számára  jelenthetnek 
életszerű alternatívát.
A sorközművelés gyomirtó hatása, hozzájárulása a vízkészlet megőrzéséhez és 
kapcsolhatósága  miatt  költséghatékony  technológiai  elem,  amivel  okosan 
gazdálkodva javítható a termesztés eredményessége.

1.4.3. A vegyszeres gyomszabályozás
A kémiai  gyomirtás  jelentőségét  az  adja,  hogy miközben költsége az összes 
költségen belül, tesztüzemi adatok alapján, a kukorica esetében „csak” 5-10% 
(Béládi  – Kertész,  2004),  mégis  a  termés  50-70,  szélsőséges  esetben akár  a 
100%-át is meghatározhatja.
A vegyszeres gyomszabályozás a növény fejlődési fázisai szempontjából három 
különböző időpontban végezhető el:

• magágy-készítés után, vetés előtt (presowing kezelés)
• vetés után, kelés előtt (preemergens kezelés)
• kelés után (posztemergens kezelés)
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Megemlíthető még két speciálisnak mondható eljárás:
• az úgynevezett pre/poszt
• és a clearfield technológia.

1.4.3.1. Vetés előtt talajpermetezés
A  vetés  előtti  talajpermetezés  elvégezhető  egy  menetben  az  utolsó  talaj-
előkészítő  művelettel,  de  külön  menetben  is.  Az  ilyenkor  alkalmazott 
készítmények a napfény hatására elbomlanak, ezért a kijuttatás után azonnal, de 
legkésőbb néhány órán belül,  be kell  őket dolgozni a talajba, mert  különben 
elpárolognak és nem fejtik ki a hatásukat. Ennél a módszernél a permetezőgép 
és  a  bedolgozó  gép  szinkronjára  kell  ügyelni.  Az  ilyen  szinkronproblémák 
elkerülése végett előnyös a két művelet egy menetben történő elvégzése.
Az ilyenkor alkalmazott készítmények hatása elsősorban a magról kelő egy- és 
kétszikű gyomok ellen terjed ki. A kukoricát a vegyszerhez kevert antidótum 
védi a károsodástól,  de mivel még így is léteznek érzékeny hibridek, ezért a 
fajtakiválasztást és a vegyszermegválasztást össze kell hangolni. 
Előnye, hogy száraz időjárás esetén is hatékony, vetőmagtermesztésnél pedig az 
egyetlen alkalmazható vegyszeres gyomirtási módszer.
Hátránya, hogy kijuttatásakor nem ismert a gyomállomány, így csak a korábbi 
évek  megfigyeléseire  lehet  támaszkodni.  Az  esetleges  fitotoxikus  hatás 
elkerülése végett érdemes a vetéssel néhány napot várni.
A korábbi, nagyüzemi gazdálkodás során elterjedt technológia, ami napjainkra 
szinte  teljesen  visszaszorult.  Nagyobb  szervezés-igénye  és  kisebb 
területteljesítménye miatt több száz hektár feletti kukoricaterülettel rendelkező 
gazdaságok számára  lehet  perspektivikus  a szűk vegyszeres  kezelési  „ablak” 
kiszélesítésére (Reisinger, 1995).

1.4.3.2. Vetés után-kelés előtt talajpermetezés
Ennél  az eljárásnál a gyomirtó szert,  mint  ahogy a magyar  név utal  is rá,  a 
kultúrnövény elvetése után, de annak kelése előtt, juttatják ki a területre. Így 
megakadályozható  a  gyomok  csírázása  és  a  korai,  s  egyben  legkárosabb 
gyomkonkurencia.
Ennek  a  módszernek  a  legkritikusabb  pontja  az  időjárás,  azon  belül  is  a 
csapadék. Mert ha nem hullik csapadék a herbicid kipermetezése után, akkor az 
egész  eljárás  hatástalan  lesz,  ellenben  ha  túl  sok  csapadék  hullik,  akkor  az 
lemoshatja  a  herbicidet  a  kukorica  csírájáig  és  ez  fitotoxicitást  okozhat.  Az 
optimális csapadékmennyiség 20-40 mm.
Csapadékhiányos időben a hatás javítása érdekében ezeket a herbicideket is be 
szokták dolgozni a talaj sekély felső rétegébe, de ez a művelet precíz eszközt és 
- munkát igényel, ami nem mindenütt áll rendelkezésre.
A preemergensen  alkalmazható  készítmények  szintén  a  magról  kelő  egy-  és 
kétszikű gyomokat irtják.
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Ahol nagy területen termesztik  a kukoricát,  ott  a herbicidek  kijuttatását  már 
vetés után közvetlenül érdemes elkezdeni, hogy még a kukorica kelése előtt be 
lehessen fejezni, mert kelés után már a legtöbb készítmény nem használható.
A kijuttatandó vegyszermennyiség meghatározásánál  figyelembe kell venni a 
talaj  szervesanyag  tartalmát.  Szervesanyaggal  gyengén  ellátott  talajokon  az 
alacsonyabb, jól ellátott talajokon a magasabb dózist célszerű használni.
E technológia előnye, hogy egyrészt az olcsó készítmények miatt gazdaságos, 
másrészt tartamhatása miatt a később kelő gyomok ellen is hatásos.
Hátránya,  hogy  hatáskifejtése  a  bemosó  csapadéktól  függ,  így  az  egyre 
szélsőségesebbé  váló  klimatikus  viszonyok  mellett  alkalmazása  egyre 
kockázatosabb.  Mivel  nem hatékony  az  évelő  gyomok  ellen,  ezért  fertőzött 
táblákon plusz költséget jelentő felülkezelésre van szükség (Reisinger, 1999).

1.4.3.3. Kelés utáni állománypermetezés
Ez a kezelés már a kikelt növényállományra történik, annak szögállapotától 7-8 
leveles  koráig  és  esetleg  utána  levél  alá  permetezéssel.  Ezt  az  időszakot  a 
kukorica  fejlettségétől  függően  4  szakaszra  osztja  a  szakirodalom  (Szentey, 
2006):

1) korai posztemergens gyomirtás (szögcsíra állapot (1-3 leveles kor))
2) „klasszikus” posztemergens gyomirtás (3-5 leveles kor)
3) kései, posztemergens gyomirtás (5-7 leveles kor)
4) levél alá permetezés (irányított kezelés 7 leveles kor után)

Amíg korábban az alapkezelések terjedtek el elsődlegesen a köztermesztésben, 
addig  ezt  a  módszert  csak  az  esetleges  hibák  korrigálására  használták. 
Napjainkban  viszont  az  állomány-permetezések  egyre  nagyobb  arányban 
terjednek, sőt egyes területeken elhagyják az alapkezeléseket és csak a kikelt 
gyomok ellen védekeznek célzott  kezelésekkel.  A módszer  elterjedését  az  is 
elősegíti,  hogy  a  levél  alá  permetezés  technikájának  kidolgozása  után  a 
kezeléseket  mindaddig  elvégezhetők,  amíg  a  traktor  és  a  permetezőgép 
komolyabb károkozás nélkül tud közlekedni a kukoricában. Ez lehetővé teszi a 
70-80 cm-es állomány permetezését is (Radvány-Bertalan, 1988). 
Az állománypermetezés több előnnyel is rendelkezik:

• mivel  a védekezés  már  kikelt  gyomok ellen  történik,  célzott  kezelést 
alkalmazhatunk.  Így  pontosan  megválaszthatjuk  a  gyomállományt 
teljesen lefedő herbicideket;

• a  korai  posztemergens  kezelések  után  nem  vagy  alig  lép  fel  gyom-
kukorica kompetíció;

• a veszélyes, nehezen irtható, egyéves, kétszikű gyomok elleni védekezés 
alkalmas eszköze;

• egyedüli  védekezési  módszer,  amely  egy menetben  biztosítja  a  teljes 
hatásspektrumot;

• úgyszintén  egyedüli  hatásos  módszer  az  évelő  gyomok  elleni 
védekezésben;
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• az időjárási tényezők kevésbé módosítják a gyomirtó hatást.

A technológia korlátai:

• viszonylag nagy gépkapacitást igényel a fenológiai optimumok betartása 
miatt;

• a tartamhatása nem megfelelő, ezért meg kell ismételni a kezelést vagy 
eleve osztott kezelést kell alkalmazni;

• ha késik a kezelés káros gyomkonkurencia  alakul  ki,  sőt a gyomirtás 
hatékonysága is csökken.

A  rendelkezésre  álló  gépkapacitás  és  a  gyomösszetétel  ismeretében  minden 
gazdaság kialakíthatja a különböző időpontban végrehajtott kezelések optimális 
arányaiból a saját gyomszabályozási technológiáját.
Szabó  (2003)  vizsgálatai  során  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy a  sikeres 
gyomirtáshoz  mindenképpen  szükséges  az  adott  tábla  gyomviszonyainak 
ismerete,  a  gyomspektrumot  teljes  mértékben  lefedő  herbicid-kombináció 
kiválasztása és annak a maximális  hatás érdekében az optimális  időben való 
kijuttatása.
Bár  az  ebbe  a  kategóriába  tartozó  készítmények  a  legdrágábbak,  felkészült 
szakember a gyomprobléma és a herbicid paletta ismeretében képes kedvezőbb 
árfekvésű  kombináció  összeállítására.  Nagyon  fontos  a  herbicid  kezelés 
tökéletes végrehajtása, mert  ettől  függ a kezelés hatékonysága.  Így a rosszul 
kivitelezett, drága kezelés esetleges megismétlése a költségek duplázódásához 
vezet.

1.4.3.4. Pree/poszt technológia
A  preemergens  kezelésnek  egy  olyan  különleges  változata,  amikor  a  korán 
elkészített  magágy  már  kigyomosodott  és  ebbe  vetik  bele  a  kukoricát.  Az 
ilyenkor alkalmazott herbicid kezelés a kukorica szempontjából pree, viszont a 
gyomok  szempontjából  már  poszt.  Pree  készítményekkel  nehezen  írtható 
gyomokkal  fertőzött  területekre  ajánlott.  Fontos  viszont  a  technológiai 
fegyelem. Kockázatos abból a szempontból, hogy hirtelen jött csapadékos idő 
hatására,  ha  nincs  lehetőség  a  kezelés  elvégzésére,  a  már  kikelt  gyomok 
kinőhetnek  a  vegyszerek  optimális  hatáskifejtési  fenológiájából  (Szentey, 
2001).
Ez a  technológia  a  legkárosabb korai  gyomkonkurencia  megszüntetését  és a 
kukorica  számára  egy bizonyos  növekedési  előny biztosítását  teszi  lehetővé. 
Költsége a posztemeregens kezelésekkel megegyező. Előnye, hogy a vegyszer 
kombináció  tartalmaz  egy  talajherbicid  komponenst,  ami  biztosítja  a 
tartamhatást a később kelő gyomokkal szemben. Sikeres alkalmazása esetén a 
szabadon fejlődő fiatal  kukorica állomány megerősödik és lombzáródás  után 
már elnyomja a később esetlegesen kikelő gyomokat.
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1.4.3.5. Clearfield technológia
A technológia alapja az irányított mutáció és többszörös visszakeresztezés útján 
előállított  olyan  kukorica-hibridek  termesztése,  amelyek  nagyobb  károsodás 
nélkül elviselik az imidazolin  hatóanyagot,  ami viszont nagy hatékonysággal 
írtja  a  legtöbb  gyomnövényt.  Így  a  fiatal,  1-3  leveles  korú  kukoricában 
kipermetezett  imidazolin elpusztítja a kelőfélben levő gyomokat,  miközben a 
kukoricát  nem  károsítja.  Egyedül  az  agresszív,  mélyen  gyökerező  évelők 
képesek  a  kezelést  túlélni  és  újrahajtani.  Addig viszont  a  legtöbb esetben  a 
kukorica már  elegendő előnyre  tesz szert  a gyomokkal  szemben.  (Benécsné, 
2006)
A Clearfield technológia természetesen csak az arra alkalmassá tett  speciális 
hibridek vetése estén alkalmazható (Szentey, 2006).
A „hagyományos”  hibridek is  különböző érzékenységgel  reagálnak az egyes 
herbicidekre. Pepó (2003) a megkésett kezelések hatását vizsgálta, míg Bónis és 
munkatársai  (2003)  egyes  herbicidek  dupla  dózisának  hatását  vizsgálta  22 
szemes- és 2 csemegekukorica hibriden. Mindkét esetben a kutatók a vizsgált 
hibridek eltérő reakcióját figyelték meg a herbicidekkel szemben. Bár a legtöbb 
hibrid jól viselte a kezeléseket, előfordultak olyan hibridek, amelyek az adott 
herbicidekre  nagyobb  érzékenységet  mutattak.  Éppen  ezért  a  gyomirtási 
technológia tervezésénél az adott hibrid herbicid-reakciójára, toleranciájára is 
figyelemmel kell lenni.

1.4.3.6. Gyomszabályozás sávpermetezéssel
Ez a technológia  már  évtizedek óta ismert,  de nem terjedt el  széles körben. 
Lényege,  hogy a  vetőgépre vagy a  sorközkultivátorra  szerelt  és  megfelelően 
kialakított permetező szórófejekkel csak a kukorica sorának 20-25 cm-es sávját 
kezelik  herbicidekkel,  míg  a  fennmaradó  sorközt,  kultivátorozással  tartják 
gyommentesen.
A  sávpermetezésre  két  időpontban  van  lehetőség:  a  vetéssel  vagy  a 
kultivátorozással egy menetben. A sávpermetezésnek köszönhetően 65-70%-kal 
csökkenthető  a  vegyszerhasználat  a  kisebb  kezelt  felület  miatt,  miközben  a 
permetezett felületre az engedélyezett,  egységnyi  területre vetített dózis kerül 
kijuttatásra. Ez egyrészt igen jelentős költségmegtakarítást jelent a gazdálkodók 
számára,  másrészt  a  környezetterhelés  mértéke  is  ugyanilyen  arányban 
redukálódik (Széll, 2002).
Napjainkban  az  egészség-  és  környezettudatosság  fokozatos  növekedése 
mellett,  eme  második  pozitívum  még  nagyobb  jelentőséggel  bír.  Előnye  a 
precíziós technológiához képest, hogy

• sokkal  kisebb  beruházással  megvalósítható,  ami  elérhetővé  teszi 
gyakorlatilag minden egyes gazdálkodó számára;

• alkalmazható  szinte  minden  táblán  függetlenül  a  tábla 
gyomviszonyaitól, kivéve az igen erős évelő fertőzöttséget.

A  technológia  hátránya  az  alacsonyabb  munkaszélességből  és  az 
utántöltésekből  adódó  alacsonyabb  területteljesítmény,  valamint  a  magasabb 
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színvonalú  munkaszervezés  szükségessége.  Az  alacsonyabb 
területteljesítményből  következően  inkább  a  kisebb  méretű  üzemeknél  lehet 
igazi létjogosultsága, ahol a tavaszi munkacsúcs esetén és a hektikus időjárási 
viszonyok  között  is  biztosítható  a  munkaműveletek  biztonságos,  optimális 
időben történő kivitelezése (Széll et al., 2006).
Gazdasági  és  környezetvédelmi  szempontból  is  egyaránt  kedvező,  ezért 
remélhetőleg mind több gazdálkodó fogja felismerni az ebben a technológiában 
rejlő megtakarítási lehetőségeket.

1.4.3.7. Precíziós gyomszabályozás
Az  1990-es  években  az  Amerikai  Egyesült  Államokból  a  térinformatika,  a 
műholdas  helymeghatározás,  valamint  a  hardver-  és  szoftvertechnológia 
fejlődése által elinduló precíziós növénytermesztés és növényvédelem irányzata 
megoldást  próbál  kínálni  a  nagyüzemi  gazdálkodás  egyik  régóta  felismert 
problémájára,  amely szerint  egy táblán  a  károsítók  előfordulása  az általános 
fertőzések kivételével általában foltszerű, azonban az alkalmazott kezelések a 
táblán belül homogének. Különösen igaz ez az évelő gyomokra (Tamás, 2001).
A  „precíziós  mezőgazdaság”  kifejezés  számos  meghatározása  ismert, 
valamennyiben  közös,  hogy  a  térben  változó,  heterogén  eloszlású  termelést 
befolyásoló  tényezők  (talaj,  kórokozók,  kártevők,  gyomnövények) 
helyspecifikus  kezelését  célozzák  (Swinton,  2005).  Vagyis  az  általános 
gyakorlattal  szemben  a  táblákat  nem homogén  egységként  tekinti  és  kezeli, 
hanem a változó tényezők kisebb-nagyobb cellái összességének fogja fel. Célja 
ezek  egyedi  kezelése,  amely  által  műtrágya  és  növényvédő  szer  takarítható 
meg. Általa kisebb környezet terhelés és alacsonyabb anyagköltség felhasználás 
érhető  el.  A precíziós  (helyspecifikus)  gyomirtás  során  a  táblán  foltszerűen 
előforduló gyomok ellen csak ott védekezünk, ahol azok előfordulnak (Maxwell 
– Luschei, 2005).
Ez a technológia igen jelentős többletberuházást  igényel  az üzemek részéről, 
amit, a mai átlagos üzemméreteket tekintve csupán az összes gazdaság néhány 
százalékát  kitevő  nagyméretű,  tőkeerős  üzemek  valósíthatnak  meg  reálisan 
(Székely  -  Kovács,  2006).  Még  kevés  helyen  vált  gyakorlattá  a  gépköri 
mozgalom,  amelynek  keretében  az  egyes  üzemek  együttesen 
rendezkedhetnének be erre a technológiára, a virtuális nagyüzem kialakításával 
(Takács,  2000).  Az  együttműködést  – többek  között  – a  drága  eszközök 
hatékony kihasználásához  szükséges  birtokméret  is  indokolja.  A technológia 
ezen  felül  magas  szakismeretet  és  felkészültséget  igényel,  amivel  manapság 
szintén csak a gazdák kisebb része rendelkezik (Takácsné - Barkaszi, 2005). A 
modern  technika  alkalmazásának  egy  másik  akadálya  lehet  az  a  gyakorlati 
megfigyelés,  hogy  napjainkban  a  táblák  jelentős  részénél,  a  korábbi  nem 
megfelelő  gyomirtási  gyakorlatnak  köszönhetően,  igen  komoly 
gyomfertőzöttség mutatkozik (Reisinger – Nagy, 2002).
A precíziós mezőgazdaság feltételrendszerét a következő három elem jelenti: a 
folyamatos, nagy pontosságú helymeghatározás, a térinformatikai eszközök és 
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az  automatizált  terepi  munkavégzés.  A  táblák  egyes  pontjain  mérni  kell  a 
változó  tényezőket,  így esetünkben a  gyomborítást  vagy gyom darabszámot. 
Ahhoz, hogy a kezeléskor később ezekre a pontokra visszataláljunk szükséges a 
pontos  helymeghatározás.  Ma  ezt  a  nagy  pontosságú  DGPS  rendszer 
segítségével valósítható meg (Kalmár et al., 2004). 
A precíziós  gyomszabályozás  megvalósítására  – a  kezelések tervezéséhez  és 
végrehajtásához  –  a  gyomok  felvételezése  és  a  védekezés  időpontja  szerint 
alapvetően kétféle lehetőség van.
Az egyik a valós idejű technológia, amikor a területen található gyomnövények 
észlelése és a kezelés egy időben történik. A táblán haladó gépcsoport kamerái 
által  a  gyomnövényekről  készített  felvétel  szín-  és/vagy  alakparamétereinek 
számítógépes  kiértékelése  alapján  a  kiértékelő  szoftver  által  vezérelt 
permetezőgép  a  megfelelő  foltokat  kezeli.  Legfontosabb  előnye,  hogy  a 
folyamat  során emberi  beavatkozásra általában nincsen szükség, és a kezelés 
azonnal megtörténik.  Hátránya,  hogy igen költséges, bonyolult  és viszonylag 
kis területteljesítményű (Reisinger et al., 2004).
A másik  eljárás  során  a  gyomfelvételezés  és  a  védekezés  időben  elkülönül. 
Először  a  gyomnövény-borítottság  értékelése  történik  meg,  ami  történhet 
hagyományos mintavételi és táblabejárásos módszerrel vagy repülőgépi, esetleg 
műholdas  távérzékeléssel,  amely  alapján  a  kapott  adatokat  földrajzi 
pozíciókhoz  rendelve  utófeldolgozással  gyomtérkép  készíthető.  Legnagyobb 
hátránya az, hogy általában a gyomfelvételezés és a védekezés között kevés idő 
(állománykezeléseknél csak néhány nap) áll rendelkezésre, amelyet az időjárási 
kockázat  is  terhel.  Ezért  a gyomtérképek gyors  elkészítésére  és a védekezés 
előtt a felvételezés (táblabejárás, távérzékelés) gyors szervezésére van szükség. 
Ha a felvételezés  alapkezelés tervezéséhez történik,  akkor viszonylag hosszú 
idő állhat rendelkezésre a gyomfelvételezés és a kezelés között (Reisinger et al., 
2007).
A  táblán  rögzített  adatokat  térinformatikai  szoftverekkel  dolgozzák  fel.  Az 
egyes mintázott  pontokhoz tartozó gyomborítottsági értékekből a feldolgozás 
során gyomtérkép készíthető,  amely pontosan mutatja egyes gyomfajok vagy 
fajcsoportok  elterjedését  a  táblán,  ezzel  elősegítve  a  kezelés  tervezését  és 
végrehajtását (Nagy et al 2004).
A  végrehajtás  automatizált  formában,  számítógép  által  vezérelt 
permetezőgéppel  valósítható  meg,  amelynek  során  a  permetezőgépet 
üzemeltető  traktor  GPS  vevővel  folyamatosan  méri  pozícióját  a  táblán  és 
szenzorok vagy irodában elkészített térkép alapján csak azokon a területeken, 
esetleg csak olyan permetlé mennyiséggel permetez, amelyet a kezelést tervező 
személy előre meghatározott (Auernhammer, 2001).
A rendszeressé vált herbicid kezeléseknek is köszönhető, hogy mára egy adott 
táblán  előforduló  gyomnövények  száma  a  korábbihoz  képest  jelentősen 
leredukálódott és mindössze 10-20 gyomfaj alkotja a gyompopulációt, amelyek 
közül  néhány  veszélyes  gyom  jelenti  a  legnagyobb  kockázatot  a  termelés 
szempontjából.  Éppen ezért  a gyomirtási  stratégia  kiválasztásánál  elsősorban 
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ezekre  kell  a  fő  hangsúlyt  helyezni.  Amennyiben  ezek  túlnyomórészt  évelő 
fajok, amelyekre jellemzőbb a területileg egyenlőtlen, foltszerű elhelyezkedés, 
a precíziós gyomirtás lehetősége előtérbe kerül. Baroso és munkatársai (2004) 
kimutatták, hogy annál nagyobb a precíziós gyomirtás jelentősége és az általa 
elérhető vegyszer és költségmegtakarítás, minél kisebb területet foglalnak el a 
gyomok  a  tábla  összterületén  belül  és  az  így  elfoglalt  területetek  minél 
összefüggőbbek.
Ez ráirányítja a figyelmet arra, hogy a precíziós gyomirtás, mint a gyomkártétel 
megakadályozásának  környezettudatos  eszköze  nem  minden  esetben  jöhet 
számításba (Székely et al., 2000).
A precíziós gyomirtás úgy is felfogható, mint alternatív gazdálkodási stratégia, 
amely  a  nagy  szaktudást  igénylő  integrált  növénytermesztés  technikailag 
legmagasabb színvonalú változata.
Gazdasági  hatásait  vizsgálva  Takácsné  (2003)  arra  a  következtetésre  jutott, 
hogy  bár  a  vizsgált  növények  többségénél  lehetőség  volt  kemikália 
megtakarításra, ami pozitívan járult hozzá az adott kultúra jövedelmezőségéhez, 
de  sok  esetben  a  technológiához  köthető  magasabb  egyéb  költségek 
gyakorlatilag felemésztették a megtakarításokat.  Így a technológia elsődleges 
előnyének a kisebb környezetterhelést jelölte meg.
Neményi  és  társai  (2002)  a  precíziós  technológiát  a  műtrágya  kijuttatás 
területén  alkalmazták  és  egyértelműen  kiegyenlítettebb  hozamokat  sikerült 
elérniük.

1.4.3.8. Integrált gyomszabályozás
A  gyomszabályozás  azt  jelenti,  hogy  nem  az  a  cél,  hogy  a  kultúrában 
megtalálható összes gyomnövényt maradéktalanul elpusztítsuk hanem, hogy a 
gyomnövényeket egy olyan szinten tartsuk, amely még nem okoz számottevő 
gazdasági kárt (Shaw, 1982).
Az integrált  gyomszabályozás  a  probléma rendszerszemléletű  megközelítését 
feltételezi. Ez lényegében azt jelenti, hogy minden rendelkezésre álló eszközt 
fel kell használni a gyomok okozta potenciális terméskiesés csökkentésére.
Ide  illeszthető  be  a  jelenleg  még  kezdetleges  stádiumban  tartó  biológiai 
gyomirtás,  ami  bár  önmagában nem képes teljes  körű megoldást  kínálni,  de 
elveinek  felhasználása  érdemben  járul  hozzá  az  integrált  gyomszabályozás 
sikeréhez (Németh - Dornenrné, 2002).
A  siker  érdekében  stratégiai  megközelítésre  van  szükség  a 
gyomszabályozásban. Ez azt jelenti, hogy az adott ökológia-gazdasági feltételek 
ismeretében  részletesen  meg  kell  tervezni  és  ki  kell  dolgozni  a  gyomok 
leküzdésének  több  évre  szóló  stratégiáját,  amelynek  a  hosszú  távú  célja  a 
gyomok  kártételének  és  az  ezáltal  okozott  terméskiesésnek  az  elérhető 
legalacsonyabb  szinten  tartása.  Ehhez  messzemenően  alkalmazni  kell  a  már 
korábban ismertetett eljárásoknak egy olyan optimális kombinációját, amely a 
kitűzött célhoz vezet. A cél elérésére viszont csak megalapozott és szerteágazó 
szakismeret  birtokában  van  esély.  A megfelelően  kidolgozott  és  kivitelezett 
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integrált  gyomszabályozás  költségét  tekintve  kedvezőbb  a  manapság  széles 
körben  elterjedt  és  alkalmazott  konvencionális  vegyszeres  kezelésnél,  ezért 
alkalmazását akár állami ösztönzők segítségével is érdemes lenne támogatni.
Bizonyos  mértékig  ezt  célozza  az  útjára  indított  agrár-környezetvédelmi 
program.  Ennek  keretei  között  a  gazdák  csak  a  környezet  szempontjából 
kevésbé veszélyes vegyszerek körét alkalmazhatják. Ezen felül növényvédelmi 
előrejelzés készítésére vagy igénybevételére is kötelezve vannak.

1.4.4. A GM növények gyomszabályozása
A  haszonnövények  génállományának  módosítása  számtalan  céllal  történik. 
Általános  elv,  hogy  valamilyen  olyan  tulajdonság  génjeit  vigyék  be  a 
növényekbe, amit hagyományos nemesítéssel nem lehetséges.
A genetikailag módosított növények gyomszabályozása arra az elvre épül, hogy 
a növényekbe beépítenek egy totális gyomirtó szer (a glifozát vagy a glüfozinát 
ammónium) elviselését lehetővé tevő tolerancia gént. Tehát az a növény, amely 
ezt a gént tartalmazza, képes tolerálni, lebontani a totális herbicid hatóanyagát, 
szemben  a  többi  növénnyel,  amelyek  ezt  a  gént  nem  tartalmazzák.  A 
genetikailag  módosított  növények  állományát  totális  hatású  herbicidekkel 
permetezik,  aminek  hatására  minden  más  növény  elpusztul,  a  kultúrnövény 
viszont  életben  marad.  Így  lehetőség  van  a  gyomkonkurencia  teljes 
kikapcsolására  és ezáltal  a kultúrnövényben rejlő terméspotenciál  minél  jobb 
kiaknázására.
Ez  persze  nem  azt  jelenti,  hogy  a  vegetációs  időben  egyszeri  permetezés 
elegendő, mert ezek a készítmények levélen felszívódó kontakt szerek, ami azt 
jelenti, hogy csak azokra a gyomokra fejtik ki hatásukat, amelyek a kezeléskor 
már  kikeltek  és  felvették  a  hatóanyagot.  Így a több hullámban,  később kelő 
gyomok ellen a kezeléseket később meg kell ismételni.
Az  eljárás  előnye,  hogy  közel  100%-os  gyomirtó  hatással  rendelkezik, 
miközben a kultúrnövényt nem károsítja. (A gyomirtó hatás azért nem 100%-
os, mert vannak olyan ellenálló, nehezen irtható gyomok, általában a mélyen 
gyökerező évelők, amelyekben nem képes lehatolni a gyomirtó szer a gyökérzet 
legtávolabbi részéig és képesek később regenerálódni, ezért többszöri, ismételt 
kezelésre van szükség ellenük.)
A technológia egyszerű, csupán arra kell figyelni, hogy a megfelelő fajtához a 
megfelelő készítményt kell kiválasztani. Ezért szokták a gyártók a vetőmaggal 
együtt, ikercsomagban kínálni a herbicidet is.
A legnagyobb hátránya a technológiának, hogy előbb-utóbb a gyomnövények 
plaszticitásának  köszönhetően,  fokozatosan  kialakulnak  herbicid  ellenálló 
gyomok,  amelyek  ha  elszaporodnak,  már  nem  lehet  majd  ellenük  az  adott 
hatóanyaggal többé védekezni. Szintén problémát jelentenek a herbicid toleráns 
kultúrnövények árvakelései, amik már csak egyéb herbicidekkel irthatók (Owen 
– Zelaya, 2005).
További kockázatot  jelent,  hogy a beültetett  gén átporzással  átjuthat a rokon 
gyomnövényekbe és azok így vállnak ellenállóvá a herbiciddel szemben.
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1.5. A gyomszabályozás ökonómiai kérdései
Az irodalom egységesen  foglakozik  a  növényvédelem ökonómiájával,  de  ez 
többé-kevésbé a gyomszabályozásra is adaptálható.
A növénytermesztésben  a  hozam a  termelő  szempontjából  függ  egyrészt  az 
adott viszonyok között predeterminált változóktól, mint a talaj tulajdonságok, 
éghajlat stb. amit rövid távon nem tud befolyásolni.  Másrészt függ azoktól a 
ráfordításoktól,  amelyek  közvetlen  hatással  vannak  a  hozamra,  viszont 
nagyságuk  a  termelő  döntésétől  függ.  Ezek  elsősorban  a  műtrágya,  az 
öntözővíz, stb. Harmadrészt függ olyan bizonytalan tényezőktől, amelyek adott 
esetben jelentős befolyással bírnak, de fellépésük bizonytalan. Ide tartoznak a 
csapadékviszonyok  és  egyéb  klimatikus  tényezők  (fagy,  jégeső),  valamint  a 
károsító  szervezetek,  gyomnövények,  amelyek  potenciális  megjelenése 
veszélyezteti  a  várható  hozamot,  ezáltal  nagymértékben  növelik  a  termelés 
kockázatát.  Így  a  gyomirtásnak  termésbiztonság  növelő,  termelési  kockázat 
csökkentő hatása van (Berzsenyi-Győrffy, 1995).
A növényvédelem és így a gyomirtás  esetében nem hagyományos  közvetlen 
input-output kapcsolat áll fenn a felhasznált  vegyszer mennyisége és az elért 
hozam  között.  Ezzel  szemben  egy  közvetett,  származtatott  hatásról 
beszélhetünk.  A  várható  hozamot  közvetlenül  a  gyomnövények  jelenléte, 
árnyékoló,  tápanyagfelélő,  egyszóval  konkuráló  hatása  befolyásolja 
természetesen ellentétes előjellel: minél több a gyomnövény annál kevesebb a 
várható termés.
Tovább  bonyolítja  a  helyzetet,  hogy  egyrészt  nem  tudjuk  egzakt  módon 
befolyásolni a gyomkonkurenciát, mert minden egyes gyomszabályozási eljárás 
természeténél  fogva magában rejt  egy bizonyos  szintű bizonytalanságot,  ami 
főként  az időjárásra vezethető  vissza.  Emiatt  a gyomirtás  hatékonysága nem 
prognosztizálható  100  százalékos  pontossággal.  Másrészt  úgyszintén  nem 
határozható  meg  pontosan  a  gyomkonkurencia  várható  hatása  a  termés 
mennyiségére,  és  ezáltal  a  termesztés  jövedelmezőségére,  hiszen  azonos 
gyomkonkurencia  esetén  is  évről-évre  más  terméseredmények  születnek  az 
évjárathatásnak köszönhetően. Éppen ezért  nehéz előre jelezni úgy a várható 
termés,  mint  a  várhatóan  fellépő  gyomkonkurencia  által  okozott  várható 
terméskiesés mértékét. Egyedül azt lehet biztosan tudni, hogy a várható termés 
mennyisége alacsonyabb lesz gyomok jelenlétében, mint a gyomok hiányában. 
Hogy  a  különbség  mekkora  lesz  a  gyomos  és  a  gyommentes  tábla 
terméseredménye között, az a jelenlévő gyomoktól, a termesztéstechnológiától 
és az időjárás alakulásától függ.
A kukoricatermesztés során alkalmazott gyomirtási eljárások hatása a hozamra 
és a jövedelemre eltér a termesztés eredményét közvetlenül befolyásoló inputok 
(pl.  műtrágya)  hatásától.  Míg a kijuttatott  műtrágya,  ezen belül elsősorban a 
nitrogén egy adott racionális értéktartományon belül (általában 0 és 200 kg N 
hatóanyag között)  pozitívan járul hozzá a termés mennyiségéhez,  addig ez a 
herbicidek esetében teljesen másként alakul.
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A  kukoricatermesztés  során  a  fellépő  gyomkonkurencia  adott  évtől, 
gyompopuláció  összetételétől,  a  kultúrnövényhez  mért  fejlettségtől  és  a 
rendelkezésre  álló  tápanyagoktól  és  víztől  függően  különböző  mértékben 
csökkenti a várható termés mennyiségét. A gyomirtás jelentősége elsősorban a 
termés  csökkentés  megelőzése,  illetve  mértékének  a  lehető  legkisebb szintre 
korlátozásában van. A kijuttatott herbicidek, illetve egyéb gyomirtási eljárások 
nem  közvetlenül  járulnak  hozzá  a  várható  termés  mértékének  növeléséhez, 
hanem  a  gyomkonkurencia  kiküszöbölése  által  megakadályozzák,  vagy 
legalábbis mérséklik a gyomok által okozott terméscsökkenés mértékét.
A kukorica hibridekben rejlő genetikai potenciál  kihasználása az adott hibrid 
igényeinek legmegfelelőbb ökológiai, agrotechnikai és éghajlati adottságok és 
teljesen gyommentes viszonyok mellett  lehetséges. Természetes körülmények 
között,  ismerve  a  mezőgazdasági  területek,  táblák  gyommagokkal  való 
fertőzöttségét,  gyommentes  állapot  csupán  valamilyen  gyomszabályozási 
beavatkozás,  illetve  több egymást  követő  és  kiegészítő  beavatkozási  sorozat 
révén  érhető  el.  Ökonómiai  szempontból  az  a  kívánatos,  ha  a  gyommentes 
viszonyokat  a lehető  legalacsonyabb ráfordítással  tudjuk biztosítani.  Mivel a 
teljes  gyommentesség  elérése  általában  igen  költséges,  másrészt  kísérletileg 
igazolt  tény,  hogy  egy  alacsony  szintű  gyomnövényállományt  a  kukorica 
jelentősebb terméskiesés nélkül képes tolerálni, ezért a gyakorlatban nem lehet 
cél a teljes gyommentesség elérése. A cél egy olyan minimális gyompopuláció, 
amely  számottevően  nem  csökkenti  a  várható  hozam  mennyiségét  és  nem 
növeli a talaj gyommagkészletét (Wiles, 2004).
A  növények  kifejlett  állapotbani  mérete  és  magprodukciója  nagymértékben 
függ a rendelkezésre álló víztől, tápanyagtól és fénytől, amit a területen jelen 
lévő többi növény korlátozhat. Tehát ebből kifolyólag kiemelkedően fontos a 
növények csírázás  utáni  kezdeti  növekedési  szakaszában a  gyomkonkurencia 
elkerülése. Néhány napos előny ebben az időszakban a kultúrnövény számára 
behozhatatlan  előnyt  jelenthet  a  gyomokkal  szemben,  ami  nem  mellékes  a 
várható termés szempontjából.
Sattin  és  munkatársai  (1997)  két  új  szakkifejezést  vezettek  be:  „weed-free 
period” (WFP)  gyommentes  időszak és  a  „duration  of  tolerated  
competion” (DTC) a tolerált kompetíció hossza.
A DTC a csírázás utáni időszakra vonatkozik, amikor a kultúrnövények és a 
gyomnövények még egyaránt olyan kicsik, hogy a rendelkezésre álló természeti 
erőforrások  mindkettő  számára  biztosítják  a  zavartalan  fejlődést.  Emellett, 
értelemszerűen, árnyékolás sem lép fel, így a területen jelenlévő gyomnövények 
„társaságát” a kultúrnövény még terméscsökkenés nélkül elviseli.
A  WFP  azt  az  időszakot  jelöli,  amikor  a  kultúrnövény  állományának 
mindenképpen  gyommentesnek  kell  lenni  ahhoz,  hogy  ne  következzen  be 
gyomkártétel. Ez az időszak a DTC-t követi bár éles határvonalat nehéz a kettő 
közé húzni. Amennyiben ezalatt az idő alatt sikerül a kultúrnövény-állományt 
gyommentesen  tartani,  ez  elegendő  előnyt  jelent  a  kultúrnövények  számára 
(különösen az erőteljes növekedésű, jó gyomelnyomó képességgel rendelkező 
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kultúráknál,  mint  amilyen  a  kukorica  is),  hogy  felvegyék  a  versenyt  a 
gyomokkal és ne szenvedjenek jelentősebb terméskiesést.
Azt  az  időszakot,  amíg  mindenképpen  gyommentesnek  kell  maradnia  a 
kultúrnövénynek  a  termésveszteség  elkerülése  véget  kritikus  periódusként 
említi  a  szakirodalom.  Ennek  az  időszaknak  a  meghatározását  ökonómiai 
szempontból  Dunan  és  munkatársai  (1995)  dolgozták  ki.  Szerintük  az 
ökonómiai  kritikus  időszak az az időintervallum,  amelyen  belül  a gyomirtás 
marginális jövedelme magasabb, mint a védekezés költsége és ennek a határait 
korai és késői ökonómiai időszak küszöbnek nevezték el.
A két időpont által határolt intervallumon belül létezik egy optimális időpont, 
amikor  az  elvégezett  posztemergens  kezelés  a  legmagasabb  marginális 
jövedelmet  biztosítja.  A korai  poszt  kezeléssel  ugyan  megszüntetjük  a  korai 
gyomkelést,  de  (mivel  a  poszt  szereknek  nincs  tartamhatása)  a  később kelő 
gyomok  terméskiesést  okoznak.  A késői  kezelés  esetén  viszont  az  addig  az 
időpontig meglévő, konkuráló gyomok fognak terméskiesést okozni. Tehát az 
optimális  időpont,  elméletileg  ott  van,  ahol  a  korai  és  a  késői  kezelés 
következtében fellépő terméskiesés  a legkisebb. A gyakorlatban persze ezt  a 
kérdést inkább egy osztott poszt kezeléssel oldják meg.

1.5.1. A kukoricatermesztés jövedelmezőségét befolyásoló tényezők
A kukoricatermesztés hozamait martonvásári kutatók szerint leginkább a fajta, a 
felhasznált műtrágyamennyiség, a gyomirtás, az állománysűrűség és a művelés 
határozzák meg. (Győrffy,  1976, 1979). Ezzel szemben a kukoricatermesztés 
jövedelmezősége már sokkal inkább attól függ, hogy a felhasznált inputok és 
ezek közül is leginkább a műtrágya, milyen mértékben képes hasznosulni.
Huzsvai és Nagy (2005) szerint a műtrágya hasznosulását jelentős mértékben 
meghatározza  a  vegetációs  időn  belül  a  növény  számára  hozzáférhető  víz 
mennyisége. Berzsenyi és Lap (2005) kimutatta, hogy egy bizonyos adag fölött 
(esetükben ez 160 kg nitrogén hatóanyag volt) a többlet műtrágya-felhasználás 
ellenére a hozam nem növekszik szignifikánsan.
Kovács (2005) a búza és kukorica jövedelmezőségét vizsgálta 2000-2003. évi 
tesztüzemi társas gazdaságokon különböző termőhelyi adottságok mellett. Arra 
a  következtetésre  jutott,  hogy  jelentős  befolyásoló  tényező  az  üzemek 
jövedelmezőségében a földminőség. A ráfordítások tekintetében az tapasztalta, 
hogy a 10 AK alatti területeken átlag alatti, a 35 AK feletti területeken viszont 
átlag feletti ráfordításokat eszközöltek a gazdák.
Az elérhető hozamokat – mint korlátozó tényező – a kukoricatáblán előforduló 
gyomok  jelentős  mértékben  képesek  befolyásolni,  éppen  ezért  a  minél 
magasabb  hozamszint  elérése  érdekében  felhasznált  inputok  hasznosulását  a 
gyomirtás  szintén  meghatározza.  A növekvő hozamszintek  egyúttal  növekvő 
termelési kockázatot is jelentenek, hiszen egyre inkább növekszik egy elrontott 
gyomirtás  esetén  az  elszenvedhető  veszteség.  A  növekvő  műtrágya-
felhasználással arányosan emelkednie kell a felhasznált herbicid-költségeknek 
is a kockázat csökkentése érdekében (Barkaszi, 2003).
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A kukoricatermesztés jövedelmezőségére alapvető befolyással bírnak továbbá a 
jelentős energia és költségfelhasználással járó gépi műveletek is, éppen ezért 
ésszerűsítésük,  energiatakarékos  termesztéstechnológiák  kifejlesztésével, 
nélkülözhetetlen (Takácsné – Gecse, 2001). A gyomirtás területén viszont az 
egyre inkább előtérbe kerülő precíziós gyomirtási technológiák vetítenek előre 
új  alternatívát  és  potenciálisan  további  költségcsökkentési  lehetőségeket 
(Takácsné, 2003).
A  növénytermesztés  1  hektárra  jutó  ágazati  eredményét  a  2004-es  EU 
csatlakozás óta jelentős mértékben meghatározza az EU- és nemzeti forrásból a 
gazdálkodók számára lehívható területalapú támogatás. Ennek tudható be, hogy 
az  átlagosan  7-8000  Ft/ha-os  jövedelem  a  támogatásokkal  kiegészülve 
átlagosan 40000 Ft/ha ágazati eredményt jelentett 2004-ben (Béládi – Kertész, 
2005).
A gazdaságosságot vagy más szóval jövedelmezőséget Szundy és munkatársai 
(2002) három fő tényezőre vezetik vissza, amelyek az átlaghozam, az ár és a 
költség. A három közül az árat a termelők közvetlenül általában nem képesek 
befolyásolni.  Az  árak  alakulását  egyrészt  adminisztratív  intézkedések 
(intervenció),  másrészt  a  mindenkori  piaci  helyzet,  a  kereslet  és  a  kínált 
határozzák meg.  Ezzel  szemben az átlaghozam és az annak előállítása  során 
felmerülő  költségek,  megfelelő  szakismeret  birtokában,  kedvező  irányba 
alakíthatók.
Az  elérhető  termésmennyiség  szempontjából  három  különböző  hozamszint 
különböztethető meg: a genetikai -, az ökológiai - és a realizált terméspotenciál. 
A genetikai terméspotenciál irodalmi adatok szerint, 26 t/ha körül van. Ez az a 
termésmennyiség,  amit  a  legkiemelkedőbb fajta  optimális  fény,  hőmérséklet, 
tápanyag- és vízellátás mellett, kísérleti körülmények között, képes produkálni. 
Természetesen ezt gazdaságosan lehetetlen elérni.
Az  ökológiai  terméspotenciál  az  a  termésmennyiség,  ami  optimális 
termesztéstechnológia mellett adott környezeti - és időjárási viszonyok között 
elérhető.  Ezt  általánosságban  az  OMMI kisparcellás  kísérletei  reprezentálják 
legjobban  és  az  elmúlt  tíz  évben  az  évjárattól  függően  7,0-13,1  t/ha  között 
változott. Tehát ez az a hozamszint, ami racionálisan elérhető.
A  realizált  terméspotenciál  nem  más,  mint  az  országos  termésátlag.  Ez  az 
elmúlt  tíz  évben  3,6-7,5  t/ha  között  változott.  Látható,  hogy  a  racionálisan 
elérhető és a gyakorlatban realizált termésátlag értékek között közel kétszeres 
az  eltérés.  Ez  azt  mutatja,  hogy a  termesztéstechnológia  terén  még  jelentős 
kihasználatlan tartalékok vannak (Sziebert, 2004).

1.5.2. Kárküszöb elmélet
A  kárküszöb  elnevezésre  a  szakirodalom  egyaránt  használja  az  ökonómiai 
(gazdasági) küszöbérték kifejezést is.
A kárküszöb elmélet egyik oldalról a gyomok egységnyi területre vetített azon 
mennyiségét jelenti,  amely már gazdasági kárral fenyeget, így ettől a ponttól 
indokolt ökonómiai szempontból a védekezés (Kovács, 2001). Másrészt úgy is 
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megközelíthető, hogy nem szükséges a gyomok teljes kiirtása, elegendő csupán 
egy  olyan  alacsony  szintre  történő  redukálásuk,  amely  sűrűség  mellett  már 
gazdasági kárt,  tehát számottevő terméskiesést,  nem okoznak. Természetesen 
ennek  a  bizonyos  gazdasági  kártételi  küszöbszintnek  a  megállapítása  nem 
egyszerű dolog és táblánként és évjáratonként is eltérő lehet.
Az  elmélet  ellenzői  szerint  viszont  bármily  kismértékű  gyompopuláció 
meghagyása,  amely képes  magot  érlelni  és  ezáltal  a  talaj  gyommagkészletét 
gyarapítani káros, hiszen hosszabb távon konzerválja a problémát és lehetőséget 
teremt, hogy évről évre visszatérjenek a gyomok az adott területre (Wilkerson, 
2002).

1.5.3. A gyomirtás gazdasági hatásának mérése
Az ágazatok költség, fedezet- és jövedelem számítása tekintetében Sutus (2004) 
a  kontrolling  szemléletet,  az  állandó  és  változó  költségek  következetes 
elkülönítését javasolja.
Az egyes tevékenységek, ágazatok ökonómiai értékelésének egyik mutatószáma 
a  fedezeti  hozzájárulás  (FH),  ami  a  termelési  érték  és  a  változó  költségek 
különbözete.  Ezáltal  a  termeléssel  kapcsolatban  közvetlenül  felmerült 
költségeknek a termelési érték általi fedezettségét mutatja. Előnye, hogy nem 
veszi számításba az üzemenként változó mértékű, éppen ezért sokszor torzító 
hatású, általános költségeket (Takácsné, 1989).
A növényvédelem esetén ezt a következő képlettel írható fel:

FHnv=TÉm-Knv, ahol
FHnv – a növényvédelmi tevékenységnek tulajdonítható fedezeti hozzájárulás,
TÉm – A „megmentett termés” értéke,
Knv – a növényvédelmi tevékenységgel kapcsolatos változó költség.

A növényvédelemnek tulajdonítható vállalati eredmény egyrészt a megmentett 
hozamtól,  másrészt  a  vele  kapcsolatban  felmerülő  anyag,  műveleti,  bér  és 
általános költségektől függ. Ez a következő képlettel számítható ki:

TÉv=Yx*Ár2-Yo*Ár1, ahol
TÉv – a termelési érték változása,
Yx – a kezelt terület termése,
Ár2 – a kezelt terület termésével elérhető egységár,
Yo – a kezeletlen terület termése,
Ár1 – a kezeletlen terület termésével elérhető egységár.

Nagy (1987)  a  növényvédelemmel  összefüggő jövedelem meghatározására  a 
következő képletet javasolta:
J=(A - B) - (a+b+c), ahol
J – a növényvédelmi tevékenységből eredő jövedelem,
A – a kezelt tábla termelési értéke,
B – a kezeletlen tábla termelési értéke,
a – a védekezés költségei,
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b – taposási kár és egyéb veszteségek,
c – a többlettermés betakarításának költsége.

Berzsenyi  (1978) az eltérő technológiai  eljárások összehasonlítására a relatív 
ökonómiai hatékonyság mutatót javasolta:

ÖHr=Ev/Rr, ahol
ÖHr – relatív ökonómiai hatékonyság,
Ev – növényvédelemnek tulajdonítható vállalati eredmény,
Rr – a növényvédelemmel kapcsolatos ráfordítások költségei.

Streuberg és Schott (1985) az NDK-ban azt vizsgálta, hogy mennyiben válik a 
növényvédelem  az  egyéb  ráfordítások  biztonságos  érvényesülésének 
feltételévé.  Vizsgálataik  során  arra  a  következtetésre  jutottak,  hogy  minél 
magasabb színvonalú a termesztéstechnológia, annál nagyobb mértékben függ a 
többi tényező hatékonysága a növényvédelemtől.
Kiss (2001) az tapasztalta, hogy az IKR-nél 2000-ben minden egyes kezelés, 
még  a  legalacsonyabb  hatékonyságú  is,  pozitívan  járult  hozzá  a  termelés 
jövedelmezőségéhez.  Ezt  jól  szemlélteti,  hogy  az  egyes  kezeléseknél  elért 
termésátlagok és a gyomos kontroll terméseredményei közötti különbség, tehát 
a  terméstöbblet  értéke,  többszörösen  fedezte  a  gyomirtással  kapcsolatban 
felmerült költségeket.
Kis  és  Takácsné  (2006)  a  kemikália  csökkentés  gazdasági  hatásait  vizsgálta 
szimulációs  modell  segítségével.  Arra  következtetésre  jutottak,  hogy  a 
kemikália  csökkentés  mérsékli  a  gazdálkodók  által  elérhető  jövedelmet  a 
konvencionális  gazdálkodáshoz  képest,  amennyiben  a  piac  nem  ismeri  el 
magasabb árban a kevesebb vegyszerrel  terhelt  termékeket.  Alternatíva lehet 
még  az  állami  jövedelem-kiegészítés  a  kisebb  mértékű  környezetterhelés 
elérése érdekében.

1.6. Gyomirtási döntéstámogató modellek
A mai  magyar  gyomirtási  gyakorlat  sok esetben  szakmailag  megalapozatlan 
rutin eljárásokon és hiányos információkon alapszik, ami sajnos nem képes a 
megfelelő gyommentességet biztosítani. A szükséges információk hiánya és a 
tervezés  elmaradása  oda  vezet,  hogy  nem  megfelelő  készítményeket,  nem 
megfelelő  időben  alkalmazva  a  kijuttatott  vegyszerek  elvárt  hatásukat  nem 
képesek kifejteni, így csak feleslegesen szennyezik a környezetet, miközben a 
többlet költségek nem térülnek meg a többletjövedelemben a gazdaság számára.
A  nemzetközi  gyakorlat  az  1980-as  évek  eleje  óta  alkalmaz  olyan 
döntéstámogató  eljárásokat  a  gyomirtás  területén,  amelyek  jelentősen 
megkönnyítik  a  döntéshozó  számára  a  kritikus  helyzetben  a  legmegfelelőbb 
döntés  meghozatalát.  A  döntéstámogató  rendszer  egyik  kulcspontja  a 
gyomnövények  és  a  kultúrnövény  közötti  összefüggés,  a  gyomnövény 
termésredukáló  hatása.  Amerikai  szakemberek  (Wilkerson  et  al.)  1991-ben 
megalkották a HERB nevű modellt, amelyben a legfontosabb 76 gyomnövényt 
vették figyelembe. Minden egyes gyomnövény esetében megállapításra került 
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egy ún. „kompetíciós index” (CI) ami az adott gyomfaj terméscsökkentő hatását 
reprezentálja és 0 és 10 között változik. A skála végén 10-es értékkel, mint a 
legkomolyabb konkurens, a  Xanthium strumarium L. szerepel. Ezáltal minden 
táblára  meghatározható  egy  „totális  kompetíciós  nyomás”  (TCL0)  érték  egy 
adott  mintaterület  (a  kukorica  sorának  10  folyómétere)  gyomnövényeinek 
száma (Ni) gyomfajonként és az egyes fajokhoz tartozó CI értékek alapján a 
következő képlet segítségével:

∑
=

×=
m

i
ii CINTCL

1
0

,
ahol m a gyomfajok száma az adott területen.
Mortensen és társai a programot továbbfejlesztették a 1990-es évek közepén és 
a saját verziójukat WeedSOFT- nak nevezték el. Felismerték, hogy jelentősen 
megváltoztatja a gyomok okozta kártételt a gyomnövény kelési ideje, és ezáltal 
a  fejlettsége,  a  kultúrnövényhez  viszonyítva.  Teljesen  más  az  okozott  kár 
mértéke  abban  az  esetben,  ha  a  gyom  együtt,  vagy  előbb  csírázik,  mint  a 
kultúrnövény,  szemben  azzal  az  esettel,  amikor  a  gyomnövény  már  egy 
megerősödött  kultúrnövény  állományban  csírázik  ki.  Éppen  ezért  a  HERB 
programot  kiegészítették  egy  olyan  modullal,  amely  figyelembe  veszi  a 
gyomnövény és a kultúrnövény egymáshoz viszonyított különböző növekedési 
stádiumait. Ennek érdekében bevezettek egy nem-lineáris korrekciós faktort, A, 
amely attól függően változik, hogy mekkora a gyomnövény a kultúrnövényhez 
képest.  Bár  a  korrekciós  faktor  meghatározása  szakértői  becslésen  alapszik, 
jelentősen javítja az adott gyomnövény számított kospetícióm képességét.
Az USA több államában is elterjedt program gyenge pontja a gyomnövények 
egy táblán belül sok esetben igen heterogén eloszlása. Esetleges magyarországi 
adaptálását  tovább nehezíti,  hogy a program az egyes gyomfajok egyedeihez 
rendel  terméscsökkentő  hatást,  míg  idehaza  a  gyomok  egységnyi  területen 
elfoglalt  borításának  százalékos  mértékével  fejezik  ki  a  szakemberek  a 
gyomprobléma súlyosságát.
Lemieux  és  munkatársai  (2003)  egy  olyan  modellt  dolgoztak  ki,  amely 
figyelembe veszi a termelő által tolerált gyomborítottság szintjét. A kutatók a 
modell segítségével 25%-os herbicid megtakarítást tudtak elérni. A kidolgozott 
modell  nagy  előnye,  hogy  tartalmaz  egy  kockázat  kezelő  modult  is,  amely 
kezeli a helyes döntés választásának a valószínűségét.
A GESTINF döntéstámogató rendszert a búza és szója kezelésére hozták létre 
Olaszországban.  Egy  index  segítségével  a  rendszer  értékelte  a  technológiák 
veszélyességét a környezet és a vízbázis szempontjából (Berti - Zanin, 1997)
Rydahl és Thonke (1993) Dániában azzal a céllal  dolgoztak ki számítógépre 
alapozott  döntéstámogató  rendszert,  hogy  teljesítsék  a  kormányzat  által 
meghatározott 50%-os herbicid felhasználás csökkentést.
Magyarországon  a  ’80-as  évek folyamán  Reisinger  (1998)  több kollégájával 
közösen  kidolgozott  egy  nagyüzemi  körülményekre  optimalizált,  régi 
nagyszámítógépes környezetben működő gyomirtás-támogató programot. Ez a 
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program a kor színvonalán felvette a versenyt a külföldi programokkal és több 
kultúrnövény esetén is alkalmas volt gyomirtási javaslatok készítésére. Sajnos a 
rendszerváltást  és a robbanásszerű informatikai  fejlődést  a program nem élte 
túl. 
A  búzatermesztés  optimális  műtrágya  és  herbicid  felhasználásának 
elősegítésére  dolgozott  ki  Takácsné  (1989)  egy  számítógépes  agrokémiai  - 
növényvédelmi  (gyomirtási)  döntéstámogató  rendszert.  Ez  a  korábbi 
nagyszámítógépes  rendszertől  eltérően  asztali  számítógépre  készült.  Ezáltal 
lehetőséget  teremtett,  az  ebben  az  időben  fokozatosan  terjedő  asztali  PC-k 
segítségével a szakemberek számára a tervezésben való közvetlen részvételre, 
alternatívák gyors futtatására.  Az elmúlt  években újra elindult  egy fejlesztés, 
ami  a  nemzetközi  trendeknek  megfelelően  modern  számítógépes 
döntéstámogató rendszer kifejlesztését tűzte ki célul. A rendszer logikáját a 3. 
melléklet tartalmazza (Reisinger, 2006).
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER
A célkitűzésben megfogalmazott vizsgálatok elvégzéséhez az alapot a magyar 
tesztüzemi rendszer keretei között 2003, 2004, 2005 és 2006 években gyűjtött 
ágazati  adatok  szolgáltatták.  E  négy  év  kiválasztását  az  indokolta,  hogy 
egyrészt  2003-tól  kezdődően  lettek  begyűjtve  olyan  részletezettségű  adatok 
(részletes  műtrágya  felhasználás  naturális  mértékegységben  és  értékben, 
valamint a növényvédelem költsége is ettől az évtől lett megbontva gyomirtó -, 
rovarölő  -  és  gombaölő  szerre,  valamint  egyéb  készítményekre),  amelyek  a 
vizsgálatok  elvégzését  lehetővé  tették.  Korábban  ilyen  jellegű  vizsgálatok 
elvégzésére  a  hasonló  megbontású  adatok  hiányában  nem volt  lehetőség.  A 
vizsgált  évek  a  hozzáférhető  legfrissebb  adatokat  adják,  így  az  ezekből 
levonható  következtetések  is  aktuálisak.  A  tesztüzemi  rendszer  rövid 
ismertetését az 1. melléklet tartalmazza.
A vizsgálatba azok az üzemek lettek bevonva, amelyek kukoricatermesztéssel 
(is) foglalkoztak az adott évben. Annak érdekében, hogy lehetőleg konzisztens, 
az  árutermelő  kukoricatermesztést  leginkább  jellemző  adatok  alkossák  a 
vizsgált adatbázist, csak azokat az üzemeket vizsgáltam, amelyek 5 hektárnál 
nagyobb területen termesztettek kukoricát.
Az  adatok  konzisztenciájának  javítása  érdekében  nem  vettem  figyelembe  a 
kiugró értékeket  tartalmazó üzemek adatait,  hogy elkerülhessem az esetleges 
adathibákból eredő torzító hatásokat. Az outlierek kiszűréséhez az SPSS 14.0 
for  Windows  statisztikai  programcsomagot  használtam  (Ketskeméty,  2005). 
Ennek  segítségével  előbb  leíró  statisztikákat  készítettem  az  adatállomány 
fontosabb változóinak centrális helyzetéről és szóródásáról (4. melléklet), majd 
box-plot  ábrák  segítségével  ábrázoltam  a  változók  értéktartományának 
terjedelmét és a kiugró értékek elhelyezkedését (5. melléklet). Az adatminőség 
ilyen  jellegű  ellenőrzését  követően  20  extrém  értékeket  tartalmazó  üzemet 
zártam  ki  a  vizsgálat  köréből.  A  fontosabb  változók  eloszlásának  vizuális 
vizsgálata  érdekében  elkészítettem  a  vetőmag  költség,  a  felhasznált  összes 
műtrágya mennyiség, a herbicid költség, a hozam, a fedezeti hozzájárulás és az 
ágazati  eredmény  gyakorisági  eloszlását  ábrázoló  hisztogramokat.  (6. 
melléklet).
Ezt követően a négy év adatait éves szinten két csoportra osztottam gazdasági 
forma szerint: egyéni és társas gazdaságokra. A vizsgálatokba bevont négy év 
kukoricatermelő  üzemeinek  számát  társasági  forma  szerinti  bontásban  a  12. 
táblázat szemlélteti. 
12. táblázat. Az egyes években vizsgált kukoricatermelő egyéni és társas 

gazdaságok száma
Gazdasági 
forma/év 2003 2004 2005 2006 Összese

n
Egyéni 717 798 736 731 2982
Társas 163 176 157 175 671
Összesen 880 974 893 906 3653

Forrás: AKI tesztüzemi adatbázis, 2003-2006.
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2.1. A KUKORICATERMESZTŐ GAZDASÁGOK EREDMÉNYEI

A  két  különböző  gazdasági  formában  tevékenykedő  gazdaságok  ágazati 
eredményei egymással közvetlenül nem hasonlíthatók össze, különösen ami a 
munkaerő-felhasználást  és  annak  költségét  illeti  (Keszthelyi,  2004),  így  az 
egyéni és társas gazdaságokat külön kell vizsgálni. Ez a probléma feloldató a 
standardizált  bérköltség  alkalmazásával,  amelynek  az  alapját  a  társas 
gazdaságok bérköltsége adja.
Amennyiben  viszont  az összehasonlítást  csak a  naturális  adatokra  végezzük, 
illetve csupán a fedezeti hozzájárulás szintjén, ahol az eltérő bér- és általános 
költségek még nem torzítják az eredményeket, az összemérés lehetséges.
Az  elemzésbe  bevont  üzemek  gazdálkodását  az  általuk  elért  hozamok,  a 
felhasznált  ráfordítások  nagysága,  színvonala  és  az  általuk  elért  ágazati 
eredmény  szempontjából  vizsgáltam.  Ennek  értelmében  az  egyes  évekhez 
tartozó  üzemekből  rangsort  képeztem  az  általuk  elért  fedezeti  hozzájárulás 
szerint. Az így sorba rendezett üzemeket mind a négy évben öt egyenlő számú 
üzemet  tartalmazó  csoportra  osztottam  az  egyéni  és  a  társas  üzemeknél 
egyaránt.  Így  az  egyes  csoportok  az  üzemek  20%-át  foglalták  magukba.  A 
későbbiekben erre az öt csoportra a következők szerint hivatkozom:

1. Alsó 20%,
2. Alsó közép 20%,
3. Középső 20%,
4. Felső közép 20%,
5. Felső 20%.

Az  egyes  üzemcsoportok  adataiból  számtani  átlagot  számítottam  és  ezek 
egymáshoz  viszonyított  arányát  vizsgáltam  (Kis,  2002).  Ennek  segítségével 
értékeltem  a  négy  év  kukoricatermesztésének  eredményeit  külön  figyelmet 
szentelve a műtrágya és a herbicid használatra.
A  „tiszta  jövedelem”  vizsgálata  érdekében  az  ágazati  eredménybe  nem 
számítottam  be  a  közvetlen  állami  támogatást,  mert  így  a  valós 
jövedelemtermelő  képesség  jobban  kifejezésre  kerül.  Ezzel  együtt  az  2. 
mellékletben közölt táblázatok adatai  között  külön sorban a közvetlen állami 
támogatást is feltüntettem.
A  legalacsonyabb  és  a  legmagasabb  hozamok  eléréséhez  felhasznált 
ráfordítások és az így elért  eredmények vizsgálata lehetőséget  teremtett  arra, 
hogy feltárhassam azokat a különbségeket,  amik az eltérő eredményességhez 
vezettek.
Az  egyéni  és  a  társas  üzemek  elkülönített  vizsgálata  után  az  összemérést 
lehetővé tevő kategóriákban összehasonlítottam a különböző gazdasági formájú 
üzemeket.  Így  összevetettem  az  egyéni  és  társas  üzemek  termőterületének 
átlagos aranykorona értékeit, az átlagos műtrágya, herbicid és összes közvetlen 
költség felhasználást, az átlagos hozamokat és az elért fedezeti hozzájárulást.
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2.2. A KUKORICATERMESZTÉS FŐBB TÉNYEZŐI KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
VIZSGÁLATA

A főbb termelési tényezők, úgymint vetőmag költség, összes műtrágya költség, 
herbicid  költség,  összes  közvetlen  költség,  hozam,  fedezeti  hozzájárulás  és 
ágazati  eredmény,  közötti  összefüggések szorosságát  és  jellegét  Pearson-féle 
korrelációs módszerrel  vizsgáltam (Harnos, 1993). A változók kölcsönhatása, 
valamint a háttérben megbúvó látens struktúrák feltárása és elemzése érdekében 
főkomponens  elemzést  végeztem  (Székelyi-Barna,  2004).  Az  elemzésbe  az 
általam  legfontosabbnak  ítélt  következő  16  változót  vontam  be:  vetőmag 
költség,  NPK  kg,  NPK  költség,  herbicid  költség,  összes  vegyszer  költség, 
összes közvetlen költség, fedezeti hozzájárulás (FH), ágazati eredmény, hozam, 
vetésterület,  aranykorona (AK), ár,  gép költség, idegen gépi szolgáltatás,  bér 
költség, szárítási költség.

2.3. A KUKORICATERMESZTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

A hatékonyság további  vizsgálatára  külön mutatószámot  képeztem az összes 
közvetlen költség és a hozam hányadosa alapján. A mutatószám az egységnyi 
(1  tonna kukorica)  hozam előállítása  érdekében felhasznált  összes  közvetlen 
költség nagyságát mutatja. Ennek értelmében azokat az üzemeket minősítettem 
rossz  hatékonyságúaknak,  amelyek  átlag  feletti  ráfordításokkal  csupán  átlag 
alatti hozamot voltak képesek elérni. Az egyértelmű összehasonlítás érdekében 
az  üzemeket  a  hatékonyságuk  alapján  5  egyenlő  üzemszámú  csoportra 
osztottam és megvizsgáltam az egyes  üzemcsoportokat  az általuk felhasznált 
összes  NPK  műtrágya  mennyisége,  a  herbicid  költség,  az  összes  közvetlen 
költség, a hozam, az aranykorona és a fedezeti hozzájárulás alapján.

2.4. A KÜLÖNBÖZŐ RÉGIÓK ÜZEMEINEK GAZDÁLKODÁSI SZÍNVONALA 
KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG VIZSGÁLATA

A  rendelkezésre  álló  adatok  nagyságrendje  és  a  mintaüzemek  országos 
elhelyezkedése  lehetőséget  teremtett  a  különböző  régiókban  az  üzemek 
gazdálkodási  színvonalának  az  összemérésére.  Annak  érdekében,  hogy 
feltárjam,  van-e statisztikailag kimutatható különbség a különböző régiókban 
elhelyezkedő gazdálkodók termelési gyakorlata között, előbb kiszámítottam az 
egyes  régiók termelőinek az 1 hektárra jutó átlagos  műtrágya  felhasználását, 
összes műtrágya költségét, herbicid költségét, összes vegyszerköltségét, összes 
közvetlen költségét, elért  hozamát és a fedezeti  hozzájárulást,  majd az egyes 
régiók  közötti  differenciát  variancia  elemzéssel  vizsgáltam  (Baráthné  et  al., 
1996).
Az eredmények összevetésénél feltűnt, hogy különbség mutatkozik az ország 
keleti és a nyugati felében elhelyezkedő régiók között. Ezért a régiókat keleti és 
nyugati  csoportra  osztottam.  A  közép-magyarországi  régiót,  amely  a 
mezőgazdasági szempontból elhanyagolható Budapestet, valamint Pest megyét 
foglalja magában, a keleti csoporthoz csatoltam, lévén hogy területének jelentős 
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része a keleti  országrészben helyezkedik el.  Az ily módon két részre osztott 
üzemek felsorolt tényezői esetén független kétmintás T-próbával ellenőriztem, 
hogy 95%-os megbízhatósági szinten statisztikailag alátámasztható-e a keleti és 
a nyugati országrész között tapasztalt különbség.

2.5. A TERMELÉSI INTENZITÁS ÉS A HERBICID HASZNÁLAT KÖZÖTTI 
ÖSSZEFÜGGÉS VIZSGÁLATA

A magasabb hozam jobb, egyszersmind drágább vetőmag használatával, több 
műtrágyát  kijuttatásával  érhető  el.  A  közvetlen  ráfordítások  mennyiségének 
növelésével  egyúttal  növekszik  a  potenciálisan  elszenvedhető  veszteség 
mértéke is, amennyiben valamilyen terméscsökkentő tényező miatt nem érhető 
el  a  tervezett  hozam.  A  gyomok  évről-évre  állandó  veszélyt  jelentenek  és 
kártételükkel  szélsőséges  esetben akár  100%-os terméskiesést  is  okozhatnak. 
Ezért  azt  a hipotézist  vizsgáltam,  hogy a magasabb ráfordításokkal,  nagyobb 
intenzitási  szinten  termelő  gazdálkodók  herbicid  ráfordítása  magasabb  a 
gyomoknak köszönhető magasabb termelési kockázat csökkentése miatt.
A  vizsgálathoz  az  összes  közvetlen  költséget  tekintettem  az  intenzitás 
meghatározó  tényezőjének.  Ebből  kivontam  a  herbicid  felhasználást,  hogy 
kiküszöböljem a torzítást. Ezt követően a korrigált összes közvetlen költség és a 
herbicid költség közötti összefüggést vizsgáltam lineáris regresszió segítésével 
(Szűcs, 2002).

2.6. A SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉG MEGNYILVÁNULÁSÁNAK VIZSGÁLATA A 
HERBICID HASZNÁLAT TERÉN

Az egyéni üzemek esetében rendelkezésre álltak az üzem vezetőjének iskolai 
végzettségére vonatkozó adatok.  Ez lehetőséget  teremtett  annak vizsgálatára, 
hogy a magasabb iskolai  végzettség megnyilvánul-e a gazdálkodók herbicid-
használatában.  Alapvetően  abból  a  feltételezésből  indultam  ki,  hogy  a 
magasabb  szakirányú  iskolai  végzettség  ésszerűbb  és  ezáltal 
költséghatékonyabb herbicid-használatot eredményez.
A vizsgálat érdekében az adatállományt tovább szűkítettem és csak azokat az 
üzemeket  vontam  be  a  végső  kiértékelésbe,  amelyek  mind  a  4  évben 
szolgáltattak adatokat. Bár így az üzemek száma jelentősen csökkent, viszont az 
adatbázis  sokkal  konzisztensebbé  vált.  A  szűkített  adatállományba  évenként 
248 egyéni  gazdaság  került.  Azáltal,  hogy a  vizsgálatba  csak olyan  üzemek 
vettek részt,  amelyek mind a négy évben részét képezték az adatbázisnak,  a 
termelési  adatok  egységesebbek,  hiszen  gyakorlatilag  ugyanarra  a  területre 
vonatkoznak,  másrészt  a döntéshozók személye  is ugyanaz,  ami szavatolja a 
konzekvens döntéshozói magatartást.
Ennek  figyelembevételével  az  üzemeket  három  kategóriába  soroltam  az 
üzemvezetők iskolai végzettségének megfelelően:

• szakképzetlenek,  akik  saját  bevallásuk  szerint  semmilyen  szakmai 
képesítéssel nem rendelkeznek,
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• középfokú  szakirányú  képzettséggel  rendelkezők,  akik  legalább 
valamilyen tanfolyamot elvégeztek a technikusi képesítést szerzettekkel 
bezárólag,

• felsőfokú  képzettséggel  rendelkezők,  akik  szakirányú  főiskolai  vagy 
egyetemi diplomával rendelkeznek.

A korábbiakban ismertetett módon a fedezeti hozzájárulás szerint 5 csoportra 
osztott üzemeknél kéttényezős varianciaelemzés segítségével vizsgáltam az egy 
hektárra felhasznált herbicid költség nagyságát a különböző jövedelmet elért, 
eltérő szakmai felkészültségű csoportok között.

Mindenki által közismert tény, hogy a növénytermesztés sikere nagymértékben 
függ  a  mindenkori  klimatikus,  ezen  belül  is  elsősorban  a  csapadék 
viszonyoktól.  Ebből  a  szempontból  az  eredmények  bemutatása  előtt 
mindenképpen meg kell  említeni  a vizsgált  évek időjárási  helyzetét  jellemző 
szélsőségeket.  2003  egy  rendkívül  aszályos,  csapadékban  szegény,  ezzel 
szemben  2004,  2005  és  2006  közel  optimális  csapadékviszonyokkal 
jellemezhető  esztendő  volt,  ami  egyértelműen  visszatükröződik  az  elért 
termésátlagokban.
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3. EREDMÉNYEK

Az  eredmények  ismertetésénél  az  anyag  és  módszer  fejezetnél  bemutatott 
sorrendet  követtem.  Ennek  megfelelően  előbb  értékeltem  a  négy  év 
kukoricatermesztését a fedezeti hozzájárulás alapján külön az egyéni és a társas 
üzemeknél, majd összehasonlítottam az egyéni és társas gazdaságok adatait az 
összemérhető kategóriákban.  Ezt  követően megvizsgáltam a változók közötti 
kölcsönhatásokat  és  összefüggéseket  Pearson-féle  korrelációval  és 
főkomponens  elemzéssel.  A  következő  részben  elemeztem  a 
kukoricatermesztés hatékonyságát az 1 tonna kukorica előállításhoz felhasznált 
összes  közvetlen  költség  szempontjából,  különös  tekintettel  a  herbicid 
költségre.  Ezek után vizsgáltam a különböző régiók kukoricatermesztőinek a 
gazdálkodási  színvonala  közötti  különbségeket,  majd  pedig  a  termelés 
intenzitása  és  a  herbicid  költség  közötti  összefüggést  elemeztem.  Végül  a 
szakképzettség hatását vizsgáltam a termelők által felhasznált herbicid költség 
terén.

3.1. A kukoricatermesztő gazdaságok hozam, költség és 
jövedelem helyzete
A  négy  év  során  az  egyéni  és  társas  üzemek  fedezeti  hozzájárulás  szerint 
rangsorolt 5 egyenlő üzemszámú csoportja által elért átlagos hozamokat, főbb 
ráfordításokat  és  az  egyes  csoportok  átlagos  termelési  értékét,  fedezeti 
hozzájárulását,  ágazati  eredményét,  közvetlen  állami  támogatását  és  az  elért 
értékesítési  árat  a  2.  mellékletben  található  táblázatok  szemléltetik.  A 
hangsúlyos adatokat kisebb szövegközi táblázatokban jelenítettem meg.

3.1.1. Az egyéni üzemek eredményei fedezeti hozzájárulás szerinti 
bontásban
A jövedelem termelés elemzése során az általános költségek torzító hatásának 
kiküszöbölése  érdekében  a  termelési  érték  és  az  összes  közvetlen  költség 
különbségét,  a  fedezeti  hozzájárulást  és  az  annak  eléréséhez  felhasznált 
ráfordításokat  (műtrágya  felhasználás  mennyiségben  és  értékben,  herbicid 
költség, talajadottságok) vizsgáltam (13. táblázat).

Az  aszályos  időjárású  2003-ban  az  egyéni  üzemek  által  elért  fedezeti 
hozzájárulás  értékek  igen  széles  skálán  -31122  és  232334  Ft/ha  között 
szóródtak.
Az alsó 20% üzemei átlagosan 13273 Ft/ha, a felső 20% üzemei ezzel szemben 
158293 Ft/ha fedezeti  hozzájárulást  realizáltak.  Míg az alsó ötöd üzemei  45 
ezer forint összes közvetlen költség, ezen belül átlagosan 120 kg műtrágya és 
10712 Ft/ha  herbicid  költség  felhasználása  mellett,  csupán 2,0 t/ha hozamot 
értek el, addig a felső ötöd gazdálkodói 52 ezer forint összes közvetlen költség 
(112  kg  műtrágya  hatóanyag,  valamint  12360  Ft/ha  herbicid  költség) 
felhasználásával  6,3  t/ha  hozamot  takarítottak  be.  Figyelemre  méltó,  hogy a 
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felső  20%  üzemei  kevesebb  műtrágya  felhasználása  mellett  több  mint 
háromszor akkora hozamot produkáltak. Ez a magasabb aranykorona érték által 
jelzett jobb talajviszonyoknak, az országon belül tapasztalható igen változékony 
csapadékeloszlásnak  és  a  gazdálkodói  képességekben  megmutatkozó 
különbségeknek  tudható  be.  Említést  érdemel  azonban  még  a  felső  ötöd 
magasabb  herbicid  költsége,  ami  valószínűleg  a  szárazság  miatt  hatástalan 
alapkezeléseket  kiegészítő  felülkezelések  többletköltségének  tudható  be.  A 
szárazság következtében a vetés után, kelés előtt kijuttatott talajherbicidek nem 
voltak  képesek  hatásukat  kifejteni,  ezért  kiegészítő  herbicid  kezelés  vált 
szükségessé.  Azok a termelők,  akik ezt  elmulasztották  igen nagy kockázatot 
vállaltak. Az agresszív, szárazságtűrő gyomok felélték az életadó vízkészletet, 
így az elérhető termés töredékére csökkent.
A  fedezeti  hozzájárulásnál  meglévő  különbség  nagyrészt  az  ágazati 
eredménynél is megmaradt. Az eredményben megmutatkozó különbség többek 
között a felső 20% mintegy 4000 forinttal magasabb átlagárának is köszönhető, 
ami összességében közel 24000 forint pluszt jelentett számukra hektáronként.

13. táblázat. A fedezeti hozzájárulás alapján csoportosított egyéni üzemek, 2003

Megnevezés Mérték-
egység

Alsó
20%

Alsó 
közép 
20%

Középső 
20%

Felső 
közép 
20%

Felső 
20%

Összesen/ 
átlag

Aranykorona AK 19,8 20,7 21,5 22,1 22,6 21,3

Hozam t/ha 2,0 3,0 4,0 4,8 6,3 4,0

NPK kg/ha 120 110 111 111 112 113

Herbicid ktg Ft/ha 10712 10931 10875 10935 12360 11161
Összes közvetlen 
ktg Ft/ha 45345 46760 47442 46657 52011 47637

FH Ft/ha 13273 47960 77023 105599 158293 80322
Ágazati 
eredmény Ft/ha -31630 -6223 21629 46659 87307 23460

Ár Ft/t 29868 31878 31772 32272 33642 31884
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás

2004-ben  a  fedezeti  hozzájárulás  értékek  az  egyéni  üzemeknél  -29103  és 
251506 Ft/ha között szóródtak. Az alsó 20% üzemei átlagosan 28505 Ft/ha, a 
felső  20%  üzemei  pedig  134039  Ft/ha  fedezeti  hozzájárulást  értek  el  (14. 
táblázat).
Ebben az évben az alsó ötöd üzemei az 5,3 t/ha hozamot 73,5 ezer forint összes 
közvetlen  költség  (130  kg  műtrágya  és  14798  Ft/ha  herbicid  költség) 
felhasználásával  érték  el.  Ezzel  szemben  a  felső  ötöd  üzemeinek  9,3  t/ha 
hozamhoz csupán mintegy 66,5 ezer forint összes közvetlen költségre (120 kg 
műtrágyára, valamint 11662 Ft/ha herbicid költségre) volt szükségük. Ebben az 
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évben  is  sikerült  a  felső  20%  üzemeinek  közel  kétszer  akkora  hozamot 
produkálniuk  10  kg-mal  kevesebb  műtrágya  felhasználása  mellett.  A  jobb 
terméseredmények  a  kedvezőbb  adottságú  területeken  születtek.  2004-ben  a 
herbicid költség felhasználás megfordult és ebben az évben az alsó 20% üzemei 
3000 forinttal  több herbicidet  használtak  fel.  A csapadékos  év  kedvezett  az 
olcsóbb,  tartamhatással  rendelkező  talajherbicideknek,  viszont  a  rendszeres 
csapadék több gyomkelési hullámot gerjesztett, amit a kevésbé jó alapkezelések 
már  nem  tudtak  kezelni,  így  ezeken  a  területeken  ismételt  kezelésre  volt 
szükség.
A herbicid költségben lévő különbség arra utal,  hogy a magasabb hozam és 
jövedelem  eléréséhez  nem  feltételen  szükséges  magasabb  herbicid  költség, 
hanem  elegendő  a  racionálisan  és  hatékonyan  felhasznált  alacsonyabb 
ráfordítási  szint  is.  Ezzel pedig nem csak költséget lehet megtakarítani,  de a 
környezet-terhelés is mérsékelhető. Az értékesítési árakat összehasonlítva közel 
2500  forintos  árkülönbség  tapasztalható  a  két  szélső  ötöd  között.  Ennek 
hatására a felső ötöd üzemei átlagosan mintegy 23000 forinttal több árbevételt 
realizáltak. Így a közel kétszeres hozamnak és a jobb áraknak köszönhetően a 
felső ötöd üzemei 106 ezer forinttal magasabb fedezeti hozzájárulást és 91 ezer 
forinttal több ágazati eredményt realizáltak az alsó ötöd üzemeihez képest.
14. táblázat. A fedezeti hozzájárulás alapján csoportosított egyéni üzemek, 2004

Megnevezés Mérték-
egység

Alsó
20%

Alsó 
közép 
20%

Középső 
20%

Felső 
közép 
20%

Felső 
20%

Összesen/ 
átlag

Aranykorona AK 18,8 19,8 21,2 22,4 23,3 21,1

Hozam t/ha 5,3 6,5 7,5 8,2 9,3 7,3

NPK kg/ha 130 131 125 129 120 127

Herbicid ktg Ft/ha 14798 11968 11620 12658 11662 12544
Összes közvetlen 
ktg Ft/ha 73578 69108 73008 71312 66569 70718

FH Ft/ha 28505 57398 77441 97732 134039 78960

Ágazati eredmény Ft/ha -2700 18585 38641 55835 89120 39843

Ár Ft/t 19317 19714 20187 20799 21775 20357
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás

2005-ben a fedezeti hozzájárulás az egyéni üzemek esetében 47871 és 235192 
Ft/ha között szóródott. Az alsó 20% üzemei átlagosan 36269 Ft/ha, a felső 20% 
üzemei pedig 135493 Ft/ha fedezeti hozzájárulást realizáltak.
Ebben az évben az alsó ötöd üzemei a 6,1 t/ha hozamot 80 ezer forint összes 
közvetlen  költség (134 kg műtrágya  és 13220 herbicid  költség)  felhasználás 
mellett  érték  el.  Ezzel  szemben  a  felső  ötöd  üzemeinek  9,4  t/ha  hozam 
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eléréséhez csupán 68 ezer forint összes közvetlen költség (119 kg műtrágya és 
11208 Ft/ha herbicid költség) felhasználására volt szükségük (15. táblázat).
A felső  ötöd  üzemei  a  többi  ötödhöz képest  alacsonyabb  műtrágya  dózissal 
jelentősen magasabb termést produkáltak. A magasabb hozamokat fokozatosan 
növekvő átlagos aranykorona értékek mellett sikerült elérni, ami a földminőség 
jelentőségére hívja fel a figyelmet.  Egyúttal azt is jelzi,  hogy jobb minőségű 
talajokon  egy  átlag  alatti  műtrágyadózis  átlagon  felüli  termésre  képes.  A 
herbicid  költség  tekintetében  2004-hez  hasonlóan  a  felső  ötöd  üzemei  a 
legalacsonyabb ráfordítással is képesek voltak a legmagasabb hozam és fedezeti 
hozzájárulás elérésére.
Az értékesítési árakat összehasonlítva a felső ötöd előnye a többletjövedelmet 
illetően a magasabb hozam mellett a közel 3000 Ft/t árelőnynek is köszönhető. 
Így  a  felső  20%  üzemei  mintegy  99  ezer  Ft/ha-al  nagyobb  fedezeti 
hozzájárulást  és 87 ezer Ft/ha-al nagyobb ágazati  eredményt  értek el az alsó 
20% üzemeihez képest.
15. táblázat. A fedezeti hozzájárulás alapján csoportosított egyéni üzemek, 2005

Megnevezés Mérték-
egység

Alsó
20%

Alsó 
közép 
20%

Középső 
20%

Felső 
közép 
20%

Felső 
20%

Összesen/ 
átlag

Aranykorona AK 19,3 20,1 21,4 22,3 23,3 21,3

Hozam t/ha 6,1 7,5 8,2 9,0 9,4 8,0

NPK kg/ha 134 137 132 134 119 131

Herbicid ktg Ft/ha 13220 12586 11530 12103 11208 12150
Összes közvetlen 
ktg Ft/ha 80371 78010 76627 79472 68455 76767

FH Ft/ha 36269 70606 89862 108614 135493 87123
Ágazati 
eredmény Ft/ha 8452 40335 53637 72918 95690 53290

Ár Ft/t 19209 20004 20408 20928 22010 20479
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás

2006 a  kukoricatermesztő  gazdák számára  hosszú idők óta  az egyik  legjobb 
évnek tekinthető. Ebben az évben úgy emelkedtek az árak közel 20%-kal, hogy 
a  hozamok  csak  10%-kal  mérséklődtek.  Ennek  köszönhető,  hogy a  fedezeti 
hozzájárulás  értékek 92268 Ft/ha  és  232350 Ft/ha közé estek.  Az alsó ötöd 
műtrágya ráfordításai némileg elmaradtak a többi ötödétől. A felső ötöd üzemei 
viszont még mindig alacsonyabb ráfordítással értek el magasabb hozamokat a 
középső és a felső közép ötöd üzemeinél. Ezzel együtt látható, hogy a termelők 
mérsékelték a műtrágya ráfordításaikat az előző évhez képest átlagosan mintegy 
12 kg-mal, ami az inputfelhasználás racionalizálását jelzi. A herbicid ráfordítás 
ebben az évben minden üzemcsoport  esetében egyformának mondható,  nincs 
számottevő  eltérés  azzal  együtt,  hogy  ezen  a  téren  is  ráfordítás  csökkenés 
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figyelhető meg az előző évhez viszonyítva (16. táblázat).
A  kedvező  hozamoknak  és  értékesítési  árnak  köszönhetően  az  alsó 
üzemcsoportban  is  átlagosan  92  ezer,  míg  a  felső  ötödnél  232  ezer  Ft/ha 
fedezeti hozzájárulás keletkezett. Ebből kifolyólag a leggyengébb üzemcsoport 
üzemei  is  18  ezer  Ft/ha  ágazati  eredményt  realizáltak.  A  felső  20%  ezzel 
szemben igen jelentős, közel 144 ezer Ft/ha ágazati eredményt ért el. Ebben az 
évben a támogatás minden esetben az üzemek jövedelmét gyarapította.
16. táblázat. A fedezeti hozzájárulás alapján csoportosított egyéni üzemek, 2006

Megnevezés Mérték-
egység

Alsó
20%

Alsó 
közép 
20%

Középső 
20%

Felső 
közép 
20%

Felső 
20%

Összesen/ 
átlag

Aranykorona AK 18,8 19,7 21,6 22,6 24,1 21,4

Hozam t/ha 4,8 6,7 7,8 8,2 9,4 7,4

NPK kg/ha 105,2 117,7 127,7 125,8 119,2 119,1

Herbicid ktg Ft/ha 11961 11307 12042 11976 12102 11878
Összes közvetlen 
ktg Ft/ha 62966 68185 74993 72540 69051 69538

FH Ft/ha 51803 96431 125323 142479 187838 120680
Ágazati 
eredmény Ft/ha -22145 16316 41066 51846 99427 37221

Ár Ft/t 24110 24982 25739 26332 27455 25721
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
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10. ábra. A kukoricatermesztés ágazati eredményének alakulása az egyéni 
üzemeknél

A 2003-as év szélsőséges fedezeti  hozzájárulás értékeket,  míg 2004 és 2005 
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kiegyenlítettebb  és  egymáshoz  hasonló  értékeket  mutat.  2006-ban  minden 
egyes  üzemcsoport  kiemelkedő,  az  előző  éveket  meghaladó  fedezeti 
hozzájárulást és egyúttal ágazati eredményt tudott elérni (10. ábra).

3.1.2. A társas üzemek eredményei fedezeti hozzájárulás szerinti bontásban
A társas üzemek fedezeti hozzájárulás értékei 2003-ban -73604 Ft/ha és 207951 
Ft/ha  között  szóródtak.  Az  alsó  és  a  felső  20%  üzemei  fedezeti 
hozzájárulásának átlaga  6549 Ft/ha és 135086 Ft/ha volt,  ami  mutatja,  hogy 
mennyire  szélsőségesen  alakultak  ebben  az  évben  a  kukoricatermesztés 
eredményei.  Az  összes  közvetlen  költség  tekintetében  az  öt  üzemcsoport 
átlagértékei egy viszonylag szűk sávban, 51 és 57 ezer Ft/ha, helyezkedtek el. A 
társas  üzemek  átlagosan  30  kg-mal  több  műtrágyát  és  ennek  megfelelően 
mintegy 6000 forinttal több közvetlen ráfordítást  eszközöltek az egyéniekhez 
képest,  ami  a  hozamokban  már  nem  jelent  meg  a  szárazság  hatásának 
köszönhetően. (17. táblázat).
17. táblázat. A fedezeti hozzájárulás alapján csoportosított társas üzemek, 2003

Megnevezés Mérték
-egység

Alsó
20%

Alsó 
közép 
20%

Középső 
20%

Felső 
közép 
20%

Felső 
20%

Összesen/ 
átlag

Aranykorona AK 21,9 19,5 22,2 23,7 22,5 21,9

Hozam t/ha 2,3 3,0 4,2 4,7 5,8 4,0

NPK kg/ha 139 123 160 134 129 137

Herbicid ktg Ft/ha 12829 12937 15024 12312 10997 12831
Összes közvetlen 
ktg Ft/ha 56677 51322 57858 57124 57017 55993

FH Ft/ha 6549 36472 65128 89251 135086 66079
Ágazati 
eredmény Ft/ha -54860 -17832 -2938 15398 49046 -2550

Ár Ft/t 27692 29939 29393 31600 33268 30361
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
Az alsó ötöd üzemei  56,6 ezer forint  közvetlen költség és 139 kg műtrágya 
felhasználásával mindössze 2,3 t/ha hozamot értek el átlagosan. Ezzel szemben 
a  felső  ötöd  üzemei  57  ezer  forint  közvetlen  ráfordítás,  ezen  belül  129  kg 
műtrágya  hasznosításával  5,8  t/ha  hozamot  realizáltak.  A  gyomok  elleni 
küzdelemben  a  felső  ötöd  üzemei  használták  fel  a  legkevesebb  herbicid 
költséget, ami a szakszerű és racionális felhasználásnak köszönhető, egyúttal a 
terjedő  gyakorlatnak  megfelelően  csak  posztkezelést  alkalmaztak,  ezzel 
elkerülve a hatástalan alapkezeléseket.
A kevésbé  sikeres  alsó  20% üzemei  az  igen  alacsony  hozamok  és  fedezeti 
hozzájárulás következtében jelentős (-54 ezer Ft/ha) veszteséget szenvedtek el. 
Ezzel szemben a felső 20% üzemei 49 ezer Ft/ha nyereséget értek el.
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2004 a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően magasabb hozamokat és 
kiegyenlítettebb eredményeket hozott. Ebben az évben a fedezeti hozzájárulás 
értékek -4912 és 195997 Ft/ha között szóródtak. Az alsó 20% üzemei 27989 
Ft/ha, a felső 20% üzemei pedig 141067 Ft/ha fedezeti hozzájárulást realizáltak.
A  hozamok  tekintetében  az  alsó  ötöd  üzemei  átlagosan  62,9  ezer  forint 
közvetlen költség és 122 kg műtrágya felhasználásával 4,6 t/ha hozamot értek 
el. Ezzel szemben a felső ötöd üzemeinek 8,9 t/ha hozam előállításához 66 ezer 
forintra és 141 kg műtrágyára volt szüksége (18. táblázat). A felső ötöd üzemei 
3000 forint és szűk 20 kg többlet műtrágya ráfordítással közel kétszer akkora 
hozamot értek el.
A két szélső üzemcsoport ágazati eredményei közötti különbségnek közel fel 
magyarázható a hatékonyabb költség felhasználással és a jobb árakkal, míg a 
másik fele a magasabb hozamoknak tudható be.
18. táblázat. A fedezeti hozzájárulás alapján csoportosított társas üzemek, 2004

Megnevezés Mérték
-egység

Alsó
20%

Alsó 
közép 
20%

Középső 
20%

Felső 
közép 
20%

Felső 
20%

Összesen/ 
átlag

Aranykorona AK 20,3 20,9 23,3 24,3 23,8 22,5

Hozam t/ha 4,6 6,3 7,1 7,9 8,9 7,0

NPK kg/ha 122 166 163 118 141 142

Herbicid ktg Ft/ha 11449 11904 12603 11937 12009 11977
Összes közvetlen 
ktg Ft/ha 62965 71677 65987 60166 66319 65409

FH Ft/ha 27989 59340 85412 108476 141067 84136
Ágazati 
eredmény Ft/ha -15552 13675 28884 46664 78575 30188

Ár Ft/t 19766 20821 21498 21444 23524 21401
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás

Az  ágazati  eredmények  tekintetében  az  alsó  ötöd  üzemei  -15  ezer  Ft/ha 
veszteséget  szenvedtek  el,  amit  a  30  ezer  Ft/ha  nagyságrendű  területalapú 
támogatások kompenzálni tudtak. Ezzel szemben a felső ötöd üzemei jelentős, 
hektáronként 78 ezer forint eredményt értek el.

2005 a társas üzemek számára a jónak mondható 2004-nél is jobban sikerült. 
Az alsó 20% üzemei  36560 Ft/ha,  a  felső 20% üzemei  pedig  166528 Ft/ha 
fedezeti hozzájárulást realizáltak átlagosan (19. táblázat).
A hozamok tekintetében az alsó ötöd üzemei átlagosan mintegy 69,9 ezer forint 
közvetlen költség és 145 kg műtrágya felhasználásával 5,4 t/ha hozamot értek 
el.  Ezzel szemben a felső ötöd üzemeinek 10,1 t/ha hozam előállításához 62 
ezer forint közvetlen ráfordítás és ezen belül 139 kg műtrágya is elegendő volt. 
A  felső  ötöd  üzemei  5000  forinttal  kevesebb  összes  közvetlen  költség 
felhasználásával értek el közel 5 tonnával nagyobb hozamot.
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Az  értékesítési  árak  esetében  a  felső  20%  üzemei  3000  forinttal  nagyobb 
átlagárat  értek  el  tonnánként,  ami  összességében  mintegy  30000  ezer  forint 
többlet  árbevételt  jelentett  számukra.  Ezzel  a két szélső üzemcsoport  ágazati 
eredményei  közötti  különbségnek  –  hasonlóan  az  előző  évhez  –  a  fele 
magyarázható  a  hatékonyabb  költség felhasználással  és  a  magasabb  árakkal, 
míg a másik fele a magasabb hozamok számlájára írható.
Érdekes, hogy 2005-ben a társas üzemeknél a herbicid-felhasználás a felső 20% 
üzemeiben a legmagasabb. Ennek az lehet a magyarázata,  hogy a rendszeres 
esőzések  hatására  újabb  kelési  hullámmal  reagáló  gyomnövények  elleni 
pótlólagos  kezelés  költsége  (amit  valószínűleg  nem minden  üzem tett  meg) 
növelte  a  herbicid  kezelés  költségét,  ami  csökkentette  a  gyomkártételt  és 
hozzájárult a magasabb hozam eléréséhez.
Az ágazati eredmény 2005-ben az alsó 20% üzemeinél éppen hogy veszteségbe 
fordult (-753 Ft/ha), a felső 20% üzemeinél viszont kiemelkedő volt (113001 
Ft/ha).
19. táblázat. A fedezeti hozzájárulás alapján csoportosított társas üzemek, 2005

Megnevezés Mérték-
egység

Alsó
20%

Alsó 
közép 
20%

Középső 
20%

Felső 
közép 
20%

Felső 
20%

Összesen/ 
átlag

Aranykorona AK 20,4 20,7 21,2 22,1 24,8 21,8

Hozam t/ha 5,4 6,9 8,1 9,0 10,1 7,9

NPK kg/ha 145 176 209 160 139 166

Herbicid ktg Ft/ha 11529 10627 13037 12546 13859 12310
Összes 
közvetlen ktg Ft/ha 69925 66865 74947 77836 62672 70498

FH Ft/ha 36560 68996 93858 115531 166528 95853
Ágazati 
eredmény Ft/ha -753 20298 50692 60882 113001 48420

Ár Ft/t 19282 20071 20888 21513 22947 20928
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás

2006  egymás  után  a  harmadik  olyan  év  volt,  amikor  az  időjárási  feltételek 
kedveztek  a  kukoricatermesztőknek.  Ezzel  együtt  a  társas  gazdaságok  az 
egyéniekhez  hasonlóan némileg  csökkentették ráfordításaik,  így az előző évi 
166  kg/ha  átlagos  műtrágya  felhasználás  helyett  csak  145 kg-ot  juttattak  ki 
hektáronként.  Többek  között  ennek  tudható  be,  hogy  a  hozamok  10%-kal 
elmaradtak az előző évitől (20. táblázat).
A fedezeti hozzájárulás értékek -18774 Ft/ha és 259714 Ft/ha között szóródtak. 
Az alsó 20% üzemei  53223 Ft/ha,  a  felső 20% üzemei  pedig  183845 Ft/ha 
fedezeti hozzájárulást realizáltak átlagosan.
Az alsó ötöd üzemei 146 kg műtrágya felhasználásával csak 5 tonna hozamot 
értek el, míg a felső ötöd üzemei 138 kg műtrágyával 9,5 tonnát produkáltak. 
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Ez a különbség elsősorban az eltérő talajadottságoknak tudható be, hiszen az 
alsó  ötöd  17  aranykoronás  földeken  gazdálkodott  szemben  a  felső  ötöd  25 
aranykoronás területeivel.
20. táblázat. A fedezeti hozzájárulás alapján csoportosított társas üzemek, 2006

Megnevezés Mérték-
egység

Alsó
20%

Alsó 
közép 
20%

Középső 
20%

Felső 
közép 
20%

Felső 
20%

Összesen/ 
átlag

Aranykorona AK 17,6 20,5 23,0 22,8 25,6 21,9

Hozam t/ha 5,0 6,4 7,3 7,8 9,5 7,2

NPK kg/ha 146,1 156,8 144,7 137,3 138,7 144,7

Herbicid ktg Ft/ha 13024 12301 11919 11408 14128 12556
Összes közvetlen 
ktg Ft/ha 69132 74392 73379 71511 76780 73039

FH Ft/ha 53223 90820 118282 139952 183845 117224
Ágazati 
eredmény Ft/ha -31079 1253 22514 37015 78966 21734

Ár Ft/t 25015 26146 26466 27479 27699 26561
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás

Ennek köszönhetően az alsó ötöd üzemei -31 ezer forintos veszteséget a felső 
ötöd üzemei ezzel szemben 79 ezer forintos nyereséget értek el hektáronként. 
Ez arra hívja fel  a figyelmet,  hogy a kukoricatermesztésre  kevéssé alkalmas 
területeken nincs esély jövedelmező termelésre, ezért ezeket a területeket egyéb 
alternatív módon kellene hasznosítani.
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11. ábra. A fedezeti hozzájárulás alakulása a társas üzemeknél

A 11. ábra jól szemlélteti az aszályos 2003-as év igen alacsony és a 2006-os év 
kiemelkedő fedezeti hozzájárulás értékeit az öt üzemcsoport esetében.
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3.1.3. Az egyéni és társas üzemek gazdálkodásának összehasonlítása
A különböző gazdálkodási formájú üzemek ágazati eredményei az általános- és 
a  bérköltségek  torzító  hatása  miatt  közvetlenül  nem  hasonlíthatók  össze. 
Viszont  a  termőhelyi  adottságok,  a  közvetlen  ráfordítások,  a  hozam  és  a 
fedezeti  hozzájárulás  igen.  Az  egyéni  és  társas  gazdaságok  által  művelt 
kukorica  termőterület  átlagos  aranykorona  értékei  alapján  egyértelműen 
elmondható,  hogy a társas gazdaságok termőhelyi  adottságai kedvezőbbek az 
egyéni üzemekhez képest (12. ábra).
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12. ábra. A termőterület átlagos aranykorona értéke
A egy hektárra  felhasznált  összes  műtrágya  mennyiségek  tanúsága  szerint  a 
társas üzemek mind a négy évben az egyéni üzemeknél jelentősen, 10-15%-kal 
több műtrágya hatóanyagot használtak fel (13. ábra).
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13. ábra. Az 1 hektárra felhasznált összes műtrágya mennyisége
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A herbicid felhasználás már vegyesebb képet mutat (14. ábra).
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14. ábra. Az 1 hektárra jutó átlagos herbicid költség

Míg 2003-ban a társas üzemek juttattak ki  magasabb költséget  eredményező 
herbicid  mennyiséget,  addig  2004-ben  az  egyéni  üzemek.  2005-ben  a 
felhasználás gyakorlatilag megegyezett. 2006-ban viszont újra a társas üzemek 
herbicid költsége volt magasabb.
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15. ábra. Összes közvetlen költség
Az összes közvetlen költség terén 2003-ban a társas gazdaságok 8000 forinttal 
nagyobb költséggel állították elő a kukoricát hektáronként az egyéni üzemekhez 
képest.  Ezzel  szemben  2004-ben és  2005-ben az  egyéni  gazdaságok költség 
felhasználása  volt  4-5000  forinttal  magasabb.  2006-ban  a  társas  üzemek 
ráfordításai ismét meghaladták az egyéni üzemekét, bár a különbség már csak 
3500 forint volt (15. ábra).
Míg a termőhelyi adottságok és a műtrágya felhasználás terén a társas üzemek 
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értékei  egyértelműen  meghaladták  az  egyéni  üzemek  hasonló  adatait,  a 
hozamok  terén  gyakorlatilag  nincs  különbség.  Tehát  a  társas  gazdaságok  a 
kedvezőbb talajadottságok és a magasabb műtrágya felhasználás ellenére sem 
tudtak számottevően magasabb hozamokat elérni (16. ábra).
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16. ábra. Az egyéni és társas üzemek által elért átlaghozam
Az egyéni és a társas üzemek átlagos fedezeti hozzájárulás értékei a négy év 
során fokozatosan növekvő tendenciát mutatnak (17. ábra). 2003-ban az egyéni 
üzemek  mintegy  15000  forintos  többletet  értek  el  a  társas  gazdaságokhoz 
képest.
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17. ábra. Az egyéni és a társas üzemek átlagos fedezeti hozzájárulása
2004-ben és 2005-ben a társas üzemek értek el 4-5000 forinttal jobb eredményt, 
míg  2006-ban  szerény  mértékben  (3000  Ft)  újra  az  egyéni  üzemek  voltak 
jobbak.  Az  egyéni  és  társas  üzemek  fedezeti  hozzájárulás  értékei  közötti 
különbséget  elsősorban a közvetlen költségek,  valamint  az eltérő értékesítési 
árak határozták meg.
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3.2. A kukoricatermesztés főbb tényezői közötti összefüggés 
vizsgálata

A  kukoricatermesztés  során  felhasznált  ráfordítások  különböző  hatást 
gyakorolnak a hozamra, azon keresztül a fedezeti hozzájárulásra és végső soron 
az  ágazati  eredményre.  Ezen  hatások  erősségének  és  irányának  a  vizsgálata 
alapvető  fontosságú  az  egyes  ráfordítások  jelentőségének  meghatározása 
szempontjából. Ennek egyik legelterjedtebb módszere a korreláció vizsgálat.

3.2.1. Az összefüggések vizsgálata Pearson-féle korrelációval
A Pearson-féle  korreláció  szerint  pozitív  összefüggés  mutatkozik  a  vetőmag 
költség  szempontjából  a  többi  anyagi  ráfordítás  (műtrágya  és  herbicid),  a 
hozam és a jövedelem tekintetében egyaránt. Tehát azok az üzemek, amelyek 
drágább,  egyúttal  valószínűleg  magasabb  genetikai  potenciállal  rendelkező 
vetőmagot használtak a többi anyagi ráfordításra is többet áldoztak, ezzel nőt az 
elért hozam és egyúttal nőt a jövedelem is. Megállapítható, hogy a jó minőségű 
vetőmag  minden  szempontból  előnyös,  mert  egyaránt  növeli  az  elérhető 
hozamot és a jövedelmet (21. táblázat).
21. táblázat. Összefüggés vizsgálat (Pearson-féle korreláció)

 

Vetőmag 
ktg

Összes 
műtrágya 

ktg

Herbicid 
ktg

Összes 
közvetlen 

ktg
Hozam FH Ágazati 

eredmény

Vetőmag ktg Pearson-féle 
korreláció 1 0,27(**) 0,20(**) 0,49(**) 0,34(**) 0,15(**) 0,10(**)

 N 3653 3653 3653 3653 3653 3653 3653

Összes 
műtrágya ktg

Pearson-féle 
korreláció 0,27(**) 1 0,24(**) 0,61(**) 0,32(**) 0,06(**) -0,001

 N 3653 3653 3653 3653 3653 3653 3653

Herbicid ktg Pearson-féle 
korreláció 0,20(**) 0,24(**) 1 0,40(**) 0,17(**) -0,019 -0,06(**)

 N 3653 3653 3653 3653 3653 3653 3653

Összes 
közvetlen ktg

Pearson-féle 
korreláció 0,49(**) 0,61(**) 0,40(**) 1 0,60(**) 0,08(**) 0,07(**)

 N 3653 3653 3653 3653 3653 3653 3653

Hozam Pearson-féle 
korreláció 0,34(**) 0,32(**) 0,17(**) 0,60(**) 1 0,61(**) 0,63(**)

 N 3653 3653 3653 3653 3653 3653 3653

FH Pearson-féle 
korreláció 0,15(**) 0,06(**) -0,019 0,08(**) 0,61(**) 1 0,82(**)

 N 3653 3653 3653 3653 3653 3653 3653

Ágazati 
eredmény

Pearson-féle 
korreláció 0,10(**) -0,001 -0,06(**) 0,08(**) 0,63(**) 0,82(**) 1

 N 3653 3653 3653 3653 3653 3653 3653
** A korreláció szignifikáns a 0.01 szinten (2-oldali).
*   A korreláció szignifikáns a 0.05 szinten (2-oldali).
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás

A  felhasznált  összes  műtrágya  költség  szintén  pozitív  összefüggést  mutat 
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egyrészt a többi anyagi ráfordítással, a hozammal és a fedezeti hozzájárulással, 
viszont elhanyagolható a hatása az ágazati eredmény szempontjából. Ez alapján 
a  magasabb  műtrágya  felhasználás  drágább  vetőmag  és  magasabb  herbicid 
felhasználást,  tehát  intenzívebb  termelést  jelent.  Ezzel  összefüggésben  nő  a 
hozam és a fedezeti hozzájárulás is.
A herbicid költség pozitív összefüggést mutat a többi anyagi ráfordítással, ami 
véleményem  szerint  a  növekvő  termelési  intenzitás  mellett  a  gyomok  által 
fenyegető  terméskiesés  jelentette  magasabb  potenciális  veszteség  kockázata 
csökkentésének szándékával indokolható. Tehát a termelő, a legdrágább hibrid 
és  a  legmagasabb  racionális  műtrágyadózis  felhasználása  mellett  biztosra 
szeretne  menni  annak érdekében,  hogy a gyomkártétel  ne vigye  el  a  termés 
jelentős részét,  ezért  inkább egy drágább,  de biztosan hatékony kombinációt 
választ,  illetve gyorsabban és könnyebben dönt egy esetleges felülkezelésről, 
hogy elkerülje a nagyobb veszteséget.
Ennek megfelelően pozitív az összefüggés a herbicid költség és a hozam között, 
de  már  nincs  összefüggés  a  fedezeti  hozzájárulással  és  gyenge  negatív 
összefüggés  mutatkozik  az  ágazati  eredménnyel.  Tehát  miközben  nő  a 
megmentett  hozam,  azaz  nem  csökken  számottevően  a  hozam  a  nagyobb 
herbicid költség hatására, addig a többlet herbicid felhasználás már nem növeli 
a fedezeti hozzájárulást. Ez azzal függ össze, hogy a herbicidnek nincs olyan 
közvetlen termés növelő hatása, mint a műtrágyának, így mértékének növelése 
nem  szükségszerűen  eredményez  jobb  minőségű  gyomirtást,  viszont  a 
költségeket  növeli.  Ebből  a  megfontolásból  a  herbicid  felhasználásnál  a 
racionalitás  a  minél  alacsonyabb  költségű,  de  még  megfelelően  eredményes 
herbicid használat irányába mutat.
Az összes közvetlen költség pozitív összefüggést mutat mindegyik változóval. 
A hozamra  gyakorolt  hatása  jelentős,  ami  nem meglepő,  hiszen  a  termelők 
elsősorban az anyagjellegű ráfordításokkal képesek a hozamot befolyásolni. A 
fedezeti hozzájárulással és az ágazati eredménnyel gyenge pozitív összefüggést 
mutat,  ami  azt  jelenti,  hogy az  anyagjellegű  ráfordítások növelése  pozitívan 
járul  hozzá  a  jövedelem növekedéséhez.  Ez  természetesen  csak  addig  igaz, 
amíg a többlet ráfordítás költség kisebb, mint az általa elért többlet termelési 
érték (a marginális termelési költség kisebb, mint a marginális termelési érték).
A hozam egyaránt  pozitív összefüggést mutat  a ráfordításokkal és a fedezeti 
hozzájárulással valamint az ágazati eredménnyel. A ráfordítások meghatározzák 
a hozamot, a hozam viszont meghatározza az elérhető jövedelmet.
A fedezeti hozzájárulás és az ágazati eredmény relációját a többi tényezővel az 
előzőkben már említettem. Nagyon erős, szoros viszonyuk egyértelmű, hiszen 
közöttük a különbséget csupán az általános költségek jelentik.

3.2.2. Főkomponens elemzés
A kukoricatermesztés eredményét jelentős számú változó befolyásolja, amelyek 
a hozamon kívül egymással is kapcsolatban állnak, ezért egyenként vizsgálva 
őket  nem  tudjuk  figyelembe  venni  a  közöttük  lévő  relációkat.  A  probléma 

64



kezelése csak többváltozós eszközök használatával lehetséges. A főkomponens 
elemzés a számos változó hátterében megbúvó látens struktúrák megragadására 
alkalmas  eljárás,  amelynek  segítségével  a  kiinduló  változók  hatása  néhány 
látens  változóba  (főkomponensbe)  sűríthető.  A  22.  táblázatban  feltüntetett 
kommunalitások  az  egyes  változók  és  a  főkomponensek  közötti  kapcsolat 
szorosságát  mutatják.  Elfogadott  szabályként  azokat  a  változókat  lehet 
figyelembe venni, amelyek kommunalitása nagyobb, mint  0,25, tehát 0,5-nél 
nagyobb  korrelációval  jellemezhetők.  A  22.  táblázatban  szereplő  változók 
mindegyike teljesíti ezt a kritériumot.
22. táblázat. Kommunalitások
Változók Kezdeti Értékek

Vetőmag 1,000 0,342
NPK kg 1,000 0,913
NPK ktg 1,000 0,928
Herbicid ktg 1,000 0,888
Összes vegyszer ktg 1,000 0,886
Összes közvetlen ktg 1,000 0,898
FH 1,000 0,962
Ágazati eredmény 1,000 0,883
Hozam 1,000 0,928
Vetésterület 1,000 0,523
AK 1,000 0,601
Ár 1,000 0,589
Gép ktg 1,000 0,720
Idegen gépi szolgáltatás 1,000 0,706
Bér ktg 1,000 0,434
Szárítási ktg 1,000 0,723
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
A főkomponens elemzés lényege, hogy a kiinduló változók információtartalmát 
belesűríti  néhány új  változóba.  Mivel  indulásnál  minden változó varianciáját 
egynek  vesszük,  ezért  csak  azokkal  a  változókkal  van  értelme  foglalkozni, 
amelyek ennél nagyobb mértékű varianciát képesek magyarázni. A 23. táblázat 
az egyes változók által magyarázott varianciát szemlélteti csökkenő sorrendben 
és  ennek  tanúsága  szerint  6  olyan  főkomponens  azonosítható,  amelynek  a 
varianciája egynél nagyobb. Az egyes változók által magyarázott varianciát a 
„Varaincia%”  oszlop  tartalmazza,  míg  a  „Kumulált%”  oszlopban  ezek 
aggregált  értéke  látható.  Tehát  a  6  főkomponens  a  16  induló  változó 
varianciájának közel 75%-át képes magyarázni.
Az egyes  főkomponensek kapcsolatát  a kiindulási  változókkal  a  24.  táblázat 
mutatja.  A  0,1-nél  kisebb  értékek  elhagyásra  kerültek.  Akkor  beszélhetünk 
értelmezhető kapcsolatról, ha a főkomponens oszlopában lévő érték meghaladja 
a 0,5-öt. A kapcsolat irányát pedig az előjel fejezi ki.
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23. táblázat. Teljes megmagyarázott variancia

Változók
Induló sajátértékek A létrejött főkomponensek értékei

Összese
n

Variancia 
%

Kumulált 
%

Összese
n

Variancia 
%

Kumulált 
%

1 3,834 23,960 23,960 3,834 23,960 23,960
2 2,380 14,873 38,832 2,380 14,873 38,832
3 1,845 11,532 50,364 1,845 11,532 50,364
4 1,507 9,421 59,785 1,507 9,421 59,785
5 1,300 8,124 67,909 1,300 8,124 67,909
6 1,059 6,619 74,528 1,059 6,619 74,528
7 0,884 5,528 80,056    
8 0,790 4,939 84,995    
9 0,762 4,765 89,760    
10 0,746 4,662 94,421    
11 0,445 2,779 97,200    
12 0,192 1,201 98,402    
13 0,112 0,703 99,104    
14 0,104 0,648 99,752    
15 0,025 0,153 99,905    
16 0,015 0,095 100,000    

Számítási módszer: Főkomponens elemzés.
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás

Az első főkomponensben az összes közvetlen költség, a hozam, a műtrágya, a 
vetőmag, a szárítási költség és az összes vegyszer költség található. Ez alapján 
ez  a  komponens  „intenzitás” komponensnek nevezhető.  Tehát  ahol  magas  a 
műtrágya  felhasználás,  a  vetőmag  költség  és  az  összes  vegyszerköltség,  a 
hozam is magas lesz, ami a szárítási költség emelkedésével jár.
• A második főkomponens a hozamot, a fedezeti hozzájárulást és az ágazati 

eredményt  tartalmazza.  Ennek értelmében ez az „eredmény” komponens. 
Mivel az oszlopban lévő input változók negatív előjelűek, így az eredmény 
ellentétes viszonyt mutat a ráfordítások növekedésével, aminek értelmében 
a inputok növelése bár növelte a hozamot, de a jövedelmet már nem emelte.

• A harmadik főkomponens a gépköltséget, az idegen gépi szolgáltatást és a 
bérköltséget  tartalmazza.  Ez  a  főkomponens  a  „munka”  komponensnek 
tekinthető.  Jól  látható,  hogy  a  gépköltség  ellentétes  viszonyban  van  az 
idegen gépi szolgáltatással, míg pozitív összefüggést mutat a bérköltséggel. 
Ez logikus, hiszen ahol magas a gépköltség, ott saját gépekkel végzik a gépi 
munkákat  és  kevésbé  vesznek  igénybe  idegen  gépi  szolgáltatást,  ennek 
hatására viszont nő a bérköltség.

• A következő főkomponensben az ár az összes vegyszer költség és a herbicid 
költség található, ami adott esetben a magasabb szintű növényvédelemnek 
köszönhető  magasabb  termékminőség  és  a  kedvezőbb  ár  közötti 
összefüggésre hívja fel a figyelmet, így ez a „minőség” komponens.
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24. táblázat. Változó Mátrix

Változók Főkomponensek
1 2 3 4 5 6

Összes közvetlen ktg 0,904 -0,169 -0,195
Hozam 0,781 0,521 -0,166 -0,114
NPK ktg 0,686 -0,307 0,599
NPK kg 0,633 -0,332 0,629
Szárítási ktg 0,616 -0,159 -0,474 -0,252 0,163
Vetőmag 0,521 -0,245
Ágazati eredmény 0,301 0,836 0,177 0,159 -0,191
FH 0,317 0,817 0,315 0,288
Gép ktg -0,208 0,767 -0,164 -0,159 -0,182
Idegen gépi 
szolgáltatás 0,282 -0,731 0,202 0,172 0,119

Bér ktg 0,563 0,322
Ár -0,324 0,205 0,596 0,276
Összes vegyszer ktg 0,525 -0,411 0,548 -0,360
Herbicid ktg 0,492 -0,360 -0,134 0,534 -0,438 -0,146
AK 0,203 0,237 -0,109 0,261 0,648
Vetésterület 0,109 -0,133 0,393 0,161 0,559

Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás

• Az  ötödik  főkomponens  egyedül  a  műtrágya  költséget  és  mennyiséget 
tartalmazza. Tehát ez a „műtrágya” komponens. Viszont szemben az első 
főkomponenssel itt a műtrágya ellentétes viszonyban van a hozammal. Ez 
annak tudható be, hogy néhány üzemnél úgy történt nagyobb mennyiségű 
műtrágya felhasználás, hogy az nem befolyásolta kedvezően a hozamot, ami 
a 2003-as aszályos  évben több üzemnél  is  előfordult.  Ez arra hívja fel  a 
figyelmet, hogy mindenképpen javítani kell a racionális inputfelhasználást, 
illetve ösztönözni kell az öntözés fejlesztését, hogy a szélsőségesen száraz 
években  javulhasson  a  termésbiztonság  a  felhasznált  inputok  kedvezőbb 
hasznosulása által.

• A  hatodik  komponens  az  aranykorona  és  a  vetésterület  változókat 
tartalmazza,  ezért  ez  a  „termőhelyi  adottság-méret  komponens”.  Ez  azt 
mutatja, hogy mind a két változó fontos a termelés szempontjából, egyúttal 
a nagyobb vetésterületű gazdaságoknál, mint például a társas gazdaságok, a 
talaj  minősége is jobb. Ez az eredmény összecseng az előző vizsgálattal, 
ahol  a  jellemzően  nagyobb  területtel  rendelkező  társas  gazdaságok 
magasabb aranykoronájú földeken gazdálkodnak az egyéniekhez képest. 
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3.3. A ráfordítások hatékonyságának az elemzése
Az eredményes és jövedelmező gazdálkodás alapfeltétele a ráfordítások ésszerű 
és  hatékony  felhasználása.  A  hatékonyság  egyik  mérőszáma  az  egységnyi 
hozam előállításához szükséges ráfordítás nagysága. Tehát az a hatékonyabban 
termelő gazdaság, amelyik kevesebb ráfordítással képes megtermelni 1 tonna 
kukoricát.
Ez az összeg egyúttal egyenlő a „fedezeti árral”, tehát az üzemnek minimum 
ennyit kell kapnia a terményéért annak érdekében, hogy legalább a közvetlen 
költségeit  fedezni  tudja.  Az  így  számított  hatékonysági  mutató  alapján 
csoportosított  üzemek  átlagos  eredményeit  2003  esetén  a  25.  táblázat 
tartalmazza, ahol az 1-es a legrosszabb, az 5-ös a legjobb hatékonyságú csoport.
25. táblázat. Az 1 tonna hozamra jutó összes közvetlen költség szerint 

csoportosított üzemek, 2003
Üzem-
csoport

Üzem-
szám NPK Herbicid 

ktg

Összes 
közvetlen 

ktg

Arany
korona Hozam FH

1 t hozamra 
jutó összes 

közvetlen ktg
db kg/ha Ft/ha Ft/ha AK t/ha Ft/ha Ft/t

1 176 134,0 13246 54621 19,8 2,4 18758 24268
2 176 131,5 11109 50114 20,7 3,2 50557 15589
3 176 126,2 12607 55415 22,8 4,5 83678 12453
4 176 110,4 11412 48787 22,8 4,9 106253 10022
5 176 76,7 9122 37252 21,2 5,3 133448 7127

Össz/átlag 880 115,7 11499 49238 21,5 4,0 78539 13892
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás

2003-ban  a  leghatékonyabban  termelő  üzemek  1  tonna  kukoricát  7127,  a 
legkevésbé  hatékonyak  viszont  24268  forintból  állítottak  elő,  miközben  az 
összes üzem átlagában ehhez 13892 forintra volt szükség.
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18. ábra. A felhasznált műtrágya és a hozam alakulása, 2003
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A  18.  ábra  az  egyes  csoportok  műtrágya  felhasználását  és  az  ezzel  elért 
hozamokat  mutatja  kilogrammban,  illetve  mázsában  az  egy  ábrán  való 
megjeleníthetőség  miatt.  A  legkevésbé  hatékony  üzemeknek  közel  kétszer 
akkora  műtrágya  ráfordítással  is  csak  kevesebb,  mint  feleakkora  hozamot 
sikerült realizálniuk.
A  hatékonyabban  termelő  üzemek  herbicidből  is  átlagosan  mintegy  4000 
forinttal kevesebbet juttattak ki hektáronként (19. ábra).
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19. ábra. Az 1 tonna hozamra jutó összes közvetlen költség és a herbicid költség 
alakulása, 2003

A  magasabb  hozamoknak  és  a  kedvedzőbb  fajlagos  ráfordításoknak 
köszönhetően a hatékony üzemek fedezeti hozzájárulása több, mint hatszorosa a 
legkevésbé hatékony üzemekének (20. ábra).
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20. ábra. Az összes közvetlen költség és a fedezeti hozzájárulás alakulása, 2003
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26. táblázat. Az 1 tonna hozamra jutó összes közvetlen költség szerint 
csoportosított üzemek, 2004

Üzem-
csoport

Üzem-
szám NPK Herbicid 

ktg

Összes 
közvetlen 

ktg

Arany
korona Hozam FH

1 t hozamra 
jutó összes 

közvetlen ktg
db kg/ha Ft/ha Ft/ha AK t/ha Ft/ha Ft/t

1 195 159,5 15183 86161 20,0 5,9 37624 14894
2 195 150,3 13538 82827 20,6 7,3 68347 11339
3 194 142,8 12456 76765 22,6 7,9 83636 9733
4 195 113,2 11491 61655 22,4 7,7 98539 8027
5 195 82,3 9298 41428 21,2 7,5 112068 5480

Össz/átlag 974 129,6 12393 69760 21,4 7,3 80039 9895
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás

2004-ben  a  kiemelkedően  kedvező  időjárási  viszonyoknak  köszönhetően  1 
tonna kukorica előállítása 5000 és 15000 forint között szóródott hektáronként a 
közvetlen költségek tekintetében (26. táblázat).  Ez látványos javulás az előző 
évhez képest, ami a több mint 75%-kal magasabb átlaghozamoknak tudható be. 
A  műtrágya  felhasználás  tekintetében  viszont  továbbra  is  fennmaradt  az  a 
tendencia, hogy a hatékonyabb üzemek jelentősen kevesebb műtrágyával értek 
el kedvezőbb hozamokat (21. ábra).
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21. ábra. A felhasznált műtrágya és a hozam alakulása, 2004

Itt két fontos dologra szeretném ráirányítani a figyelmet.  Egyrészt a középső 
üzemcsoport átlaghozama ugyan magasabb a leghatékonyabb üzemcsoporténál, 
ám ehhez a 400 kg többlethozamhoz 60 kg-al több műtrágya hatóanyagra volt 
szükségük, ami költségben meghaladja  a többlet  hozam értékét.  Másrészt  az 
aranykorona  értékek  tanúsága  szerint  nem  a  kedvezőbb  talajadottságoknak 
köszönhető  a  műtrágya  jobb hasznosulása,  hiszen az  öt  üzemcsoport  értékei 
között  nincs  számottevő  különbség.  Sőt  a  leghatékonyabb  üzemek  átlagos 
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aranykorona értékei alacsonyabbak a középső ötöd üzemeinél.
2004-ben  a  különbség  a  leghatékonyabb  és  a  legkevésbé  hatékony  üzemek 
között  a  herbicid  használat  terén  tovább  nőtt.  Így  a  magas  költséggel,  de 
alacsony hatékonysággal termelő üzemek herbicid felhasználása átlagosan 6000 
forinttal volt magasabb hektáronként (22. ábra).
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22. ábra. Az 1 tonna hozamra jutó összes közvetlen költség és a herbicid költség 
alakulása, 2004

2004-ben az összes közvetlen költség felhasználása terén kétszeres különbség 
alakult ki a hatékony és a kevésbé hatékony üzemek ráfordításai között. Ennek 
köszönhetően  a  kisebb  ráfordítással  nagyobb  hozamot  elérő  termelők 
háromszor magasabb fedezeti hozzájárulást produkáltak (23. ábra).
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23. ábra. Az összes közvetlen költség és a fedezeti hozzájárulás alakulása, 2004
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2005  a  kukoricatermesztés  terén  sok  szempontból  hasonló  évnek  bizonyult, 
mint  2004.  A  10%-kal  növekvő  költségek  mellett  a  hozamok  is  hasonló 
mértékben növekedtek, így 1 tonna kukorica előállítási költsége ebben az évben 
is 5000 és 15000 forint közé esett. Az összes üzem átlagában 2005-ben 9639 
forintba  került  1  tonna  termés  előállítása,  ami  több  mint  200  forinttal 
alacsonyabb 2004-hez képest (27. táblázat).
27. táblázat. Az 1 tonna hozamra jutó összes közvetlen költség szerint 

csoportosított üzemek, 2005

Üzem-
csoport

Üzem-
szám NPK Herbicid 

ktg

Összes 
közvetlen 

ktg

Arany
korona Hozam FH

1 t hozamra 
jutó összes 

közvetlen ktg
db kg/ha Ft/ha Ft/ha AK t/ha Ft/ha Ft/t

1 178 162,6 14023 97465 20,6 7,0 48742 14537
2 179 164,0 13927 89958 22,1 8,2 82030 10945
3 179 133,9 11983 77540 21,3 8,2 93758 9404
4 179 116,6 11089 67072 22,1 8,5 108738 7872
5 178 98,9 9858 44150 21,1 8,1 120334 5443

Össz/átlag 893 135,2 12176 75247 21,4 8,0 90734 9639
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás

A műtrágya ráfordítás szempontjából is hasonló tendencia érvényesült, mint az 
előző  évben  (24.  ábra).  A  legkevésbé  hatékony  üzemek  60  kg-mal  több 
műtrágyát használtak fel a leghatékonyabb üzemekhez képest, mégis 1 tonnával 
kevesebb kukoricát  termeltek  a  hasonló adottságok ellenére.  Ez  azt  mutatja, 
hogy a gazdaságok egy részében a kijuttatott műtrágya rosszul hasznosult, ami 
a könnyen oldódó nitrogén műtrágyák esetén kimosódást jelent, ezáltal az üzem 
számára elveszett,  míg  a környezet  szempontjából  növelte  a  talajvizek nitrát 
terhelését.
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24. ábra. A felhasznált műtrágya és a hozam alakulása, 2005
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A herbicid  felhasználás  átlagosan  10000  és  14000  Ft/ha  között  alakult  (25. 
ábra). A kevésbé hatékony üzemek a magasabb herbicid ráfordítás ellenére sem 
voltak képesek megvédeni a termést a gyomoktól, így az átlagnál 1 tonnával 
kevesebb termést takaríthattak csak be.
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25. ábra. Az 1 tonna hozamra jutó összes közvetlen költség és a herbicid költség 
alakulása, 2005

Az összes közvetlen költség terén a legjobb és a legrosszabb üzemek között a 
különbség  több  mint  kétszeres,  míg  a  fedezeti  hozzájárulás  tekintetében  a 
hatékony üzemek előnye két és félszeres (26. ábra).
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26. ábra. Az összes közvetlen költség és a fedezeti hozzájárulás alakulása, 2005

2006  a  harmadik  kedvező  időjárású  év  volt  2004  és  2005  után.  A 
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visszafogottabb  ráfordításoknak  és  a  10%-kal  alacsonyabb  átlaghozamoknak 
köszönhetően 1 tonna kukorica előállítási költsége nem változott számottevően 
és hozzávetőleg 6000 és 15000 forint között alakult, az összes üzem átlagában 
pedig 10000 forint volt tonnánként (28. táblázat).
28. táblázat. Az 1 tonna hozamra jutó összes közvetlen költség szerint 

csoportosított üzemek, 2006

Üzem-
csoport

Üzem-
szám NPK Herbicid 

ktg

Összes 
közvetlen 

ktg

Arany
korona Hozam FH

1 t hozamra 
jutó összes 

közvetlen ktg
db kg/ha Ft/ha Ft/ha AK t/ha Ft/ha Ft/t

1 181 152 13509 84958 19,0 5,9 69658 15215
2 181 141 12624 81543 21,1 7,2 109655 11275
3 182 124 12315 73764 21,9 7,6 124935 9678
4 181 110 11889 63510 22,3 7,9 138830 8054
5 181 93 9769 47535 22,8 8,1 156707 5830

Össz/átlag 906 124 12022 70266 21,4 7,4 119962 10010
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás

2006-ban az átlagos műtrágya felhasználás csökkent az előző évhez képest, ami 
jelzi  a  gazdálkodók  racionálisabb  input  felhasználási  törekvését.  A 
leghatékonyabb  és  a  legkevésbé  hatékony üzemek  tekintetében a  felhasznált 
műtrágya  hatóanyag különbség továbbra is 60 kg hektáronként(27.  ábra).  Ez 
abból a szempontból számottevő pazarlás,  hogy e többlet  ellenére a kevésbé 
hatékony üzemek több mint 2 tonnával kevesebb hozamot tudtak csak elérni. 
Az  aranykorona  értékeket  vizsgálva  2006-ban  először  látszik  pozitív 
összefüggés  a  hatékonyabb  termelés  és  a  kedvezőbb  talajadottságok  között, 
tehát  a  hatékony  üzemek  kevesebb  műtrágyával  előállított  magasabb 
hozamaikat jobb talajviszonyok között érték el 28. táblázat.
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27. ábra. A felhasznált műtrágya és a hozam alakulása, 2006
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A gyomprobléma  kezelését  a  hatékony  üzemek  2006-ban  is  képesek  voltak 
átlag  alatti,  10000  Ft/ha  ráfordítással  kezelni,  míg  a  legkevésbé  hatékony 
üzemek 13500 forintot használtak fel hektáronként (28. ábra).
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28. ábra. Az 1 tonna hozamra jutó összes közvetlen költség és a herbicid költség 
alakulása, 2006

2006-ban  az  előző  évhez  viszonyítva  nominálisan  mintegy  5000  forintos 
csökkenés  figyelhető  meg  az  összes  közvetlen  költség  terén  miközben 
jelentősen nőtt az 1 hektárra jutó fedezeti hozzájárulás mértéke (29. ábra).
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29. ábra. Az összes közvetlen költség és a fedezeti hozzájárulás alakulása, 2006

Összességében  vizsgálva  a  négy  évet  a  kukoricatermelés  hatékonysága 
szempontjából az állapítható meg, hogy az üzemek legkevésbé hatékony ötöde 
pazarlóan használja fel a ráfordításait az átlaghoz képest és különösen pazarlóan 
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a  leghatékonyabb  ötöd  üzemeihez  viszonyítva.  Ez  azt  jelenti,  hogy 
hektáronként  60-80  kg  (30.  ábra)  többletműtrágya,  illetve  30-40  ezer  forint 
többletráfordítás (32. ábra) felhasználásával is csak 1-2 tonnával alacsonyabb 
hozamot voltak képesek elérni a hatékonyan termelő üzemekhez képest.
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30. ábra. A műtrágya felhasználás alakulása, 2003-2006

Jellemző, hogy a nagy műtrágyaadagokkal, magas költséggel termelő üzemek 
herbicid  felhasználása  is  átlag  fölötti  és  4-6000  forinttal  múlja  felül  a 
hatékonyan és racionálisan termelő üzemek átlagát (31. ábra). 
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31. ábra. A herbicid felhasználás alakulása, 2003-2006

A magas szintű ráfordítást eszközlő üzemek magas hozamokat céloznak meg, 
hogy  fedezni  tudják  költségeiket,  illetve,  hogy  ezen  felül  profitot  is 
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realizáljanak. Hozamaik mégis elmaradnak a várttól, ami azt mutatja, hogy a 
többlet  herbicid  ráfordítással  sem  voltak  képesek  megvédeni  a  hozamot  a 
gyomkártételtől.
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32. ábra. Az összes közvetlen költség alakulása, 2003-2006
A hatékonyan termelő üzemek a racionálisabb gazdálkodásnak és a kedvezőbb 
hozamoknak köszönhetően mind a négy évben 2-3-szor magasabb a fedezeti 
hozzájárulás  tudtak  elérni  a  kevésbé  hatékony  üzemekhez  viszonyítva  (33. 
ábra).
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33. ábra. A fedezeti hozzájárulás alakulása, 2003-2006

Ezzel szemben az üzemek egyötödénél a szakszerűtlen input felhasználásnak 
köszönhetően  az  átlag  fölötti  ráfordítások  alacsony  hatékonysággal 
hasznosultak, ami alacsony hozamokat és fedezeti hozzájárulást eredményezett.
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3.4. Regionális különbségek az inputfelhasználásban
A kukoricatermesztés  egész  Magyarországon  általános,  mégis  vannak  olyan 
régiók, ahol a kedvezőbb adottságoknak köszönhetően elterjedtebb és nagyobb 
a jelentősége. Vizsgálatom során kíváncsi voltam arra, hogy van-e számottevő 
különbség az egyes régiók kukoricatermesztő gazdaságai között a felhasznált 
inputok,  az  elért  hozamok  és  eredmények  tekintetében.  Ennek  érdekében 
megvizsgáltam a négy év adatait régiók szerinti bontásban is.
A 29. táblázat szemlélteti az egyes régiók kukoricatermesztő üzemeinek átlagos 
input, hozam és fedezeti hozzájárulás értékeit.
29. táblázat. A főbb ráfordítások, a hozam és a fedezeti hozzájárulás az egyes 
régiókban négy év átlagában

Régió
Üzem-
szám Műtrágya Műtrágya 

ktg
Herbicid 

ktg

Összes 
vegyszer 

ktg

Hoza
m

Összes 
közvetlen 

ktg
FH

db kg/ha Ft/ha Ft/ha Ft/ha t/ha Ft/ha Ft/ha
Észak-
Magyarország 59 91,5 12458 9339 12047 5,88 51942 94047

Észak-Alföld 187 106,3 14633 11512 12099 6,59 60222 98584

Dél-Alföld 193 104,3 13287 10939 11725 6,53 60918 94530
Közép-
Magyarország 67 99,5 12558 11996 12802 6,00 57501 84257

Közép-
Dunántúl 118 131,8 16726 12483 13618 7,23 70737 96246

Nyugat-
Dunántúl 123 135,4 17418 12088 13028 6,69 72154 83285

Dél-Dunántúl 165 187,1 21891 14519 17587 7,20 80509 88574

Összesen 913 126,3 16017 12033 13381 6,70 66283 92194

Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás

Számottevő  különbségek  mutatkoznak  az  egyes  régiók  között  a  bemutatott 
adatok alapján.
Az egy hektárra jutó műtrágya hatóanyag felhasználást szemlélteti a 34. ábra 
kilogrammban kifejezve. Az oszlopdiagrammok jól mutatják, hogy míg Észak-
Magyarország,  Észak-Alföld,  Dél-Alföld  és  Közép-Magyarország  kukorica-
termesztő gazdaságai négy év átlagában 91 és 106 kilogramm közötti műtrágya 
hatóanyagot juttattak ki hektáronként, addig Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl 
és  Dél-Dunántúl  üzemei  ennél  jóval  többet,  131  és  187  kg  közötti 
nagyságrendben.  Ez  alapján  az  látható,  hogy  az  ország  keleti  felében 
elhelyezkedő régiók  termelői,  illetve  Közép-Magyarország  gazdálkodói,  akik 
földrajzilag  szintén  nagyobbrészt  a  keleti  országrészben  helyezkednek  el, 
visszafogottabb  műtrágya  felhasználással  jellemezhetőek  a  nyugati  régiók 
termelőihez képest.
A dunántúli  régiók  között  is  –  négy év  átlagában  –  kiugróan magas  a  dél-
dunántúli régió termelőinek műtrágya felhasználása (34. ábra).
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34. ábra. Az egyes régiókban átlagosan felhasznált NPK műtrágya mennyisége, 
kg/ha

A többi  ráfordítást  is  megvizsgálva  látható,  hogy  az  összes  NPK műtrágya 
költség mellett (ami gyakorlatilag az előbb bemutatott műtrágya mennyiségnek 
felel  meg)  a  többi  termelési  tényező  felhasználása  már  némileg 
kiegyenlítettebb,  kivéve  a  dél-dunántúli  termelők  herbicid  költség  és  összes 
vegyszer költség adatait, amelyek jelentős mértékben meghaladják a többi régió 
átlagát (35. ábra).
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35. ábra. Az egyes régiókban felhasznált műtrágya, herbicid és összes vegyszer 
költség alakulása négy év átlagában
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Észak-Magyarország  és  Közép-Magyarország  termelőinek  átlaghozamai  a 
legalacsonyabbak és mintegy 1,2-1,3 tonnával maradnak el a két legmagasabb 
hozamot elérő Közép- és Dél-Dunántúl termelőinek átlagától (36. ábra).
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36. ábra. A kukoricahozam alakulása régiónként négy év átlagában
Az  egyes  régiókban  az  üzemek  átlagos  közvetlen  ráfordítása  alapján 
megállapítható,  hogy  igen  jelentős  különbség  mutatkozik  a  két  szélső  érték 
között (37. ábra).
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37. ábra. Az összes közvetlen költség és a fedezeti hozzájárulás alakulása a 
különböző régiókban négy év átlagában
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Míg  az  extenzívebb  termesztéstechnológiával  jellemezhető  észak-
magyarországi  termelők  összes  közvetlen  költség  felhasználása  négy  év 
átlagában  51900  Ft/ha,  addig  a  dél-dunántúli  régióban  mindez  közel  30000 
forinttal több, 80500 ezer Ft/ha volt. Ezzel szemben a fedezeti hozzájárulás nem 
nőtt hasonló mértékben, sőt Nyugat-Dunántúl és Dél-Dunántúl esetében el is 
maradt a keleti régióktól.
Mindez  a  nagyobb  mértékű  ráfordítások  alacsonyabb  hatékonyságú 
felhasználását  jelzi,  amit  a  38.  ábra  még  szemléletesebben  érzékeltet.  A 
termelési  értéket  két  elemére  (közvetlen  költség  és  fedezeti  hozzájárulás) 
bontva megállapítható, hogy az észak-magyarországi termelők 35%-nyi (52000 
Ft/ha) összes közvetlen ráfordítással 65% (94000Ft/ha), tehát majdnem kétszer 
akkora fedezeti hozzájárulást értek el. Ezzel szemben a dél-dunántúli termelők 
48%  (80000  Ft/ha)  közvetlen  ráfordítással  52%-nyi  (88000  Ft/ha)  fedezeti 
hozzájárulást produkáltak.
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38. ábra. Az összes közvetlen költség és a fedezeti hozzájárulás aránya a termelési 
értéken belül az egyes régiók esetében

Az elvégzett  vizsgálatok  szerint  jelentős  különbség mutatkozik  a  keleti  és  a 
nyugati  országrész  között.  Ennek  ellenőrzésére  és  statisztikai  igazolására  a 
régiókat keleti és nyugati csoportba soroltam és független kétmintás T-próbával 
vizsgáltam a keleti  és  nyugati  országrész egyes  tényezői  közötti  eltérést.  Az 
egyes tényezők átlagos értékeit a 30. táblázat tartalmazza.
A  táblázat  átlag  oszlopában  szereplő  értékek  jelentős  különbséget  mutatnak 
kelet  és  nyugat  tekintetében.  A  felhasznált  összes  műtrágya  hatóanyag 
mennyisége  szempontjából  az  eltérés  négy  év  átlagában  több,  mint  50  kg 
hektáronként. Ez értékben kifejezve több, mint 6 ezer forint különbséget jelent 
a műtrágya költség terén. Ha elfogadjuk azt a feltételezést, hogy a felhasznált 
műtrágya mennyisége jellemzi a kukoricatermesztés intenzitását, az mondható, 
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hogy  a  nyugati  országrész  kukoricatermesztőinek  termesztéstechnológiája 
számottevő  mértékben  intenzívebb,  a  keleti  országrész  termesztőinek 
termesztés-technológiájánál.
30. táblázat. A keleti és a nyugati országrész ráfordítás, hozam és FH értékei 

közötti átlagos különbség

Országré
sz Üzemszám Átlag Szórás

Az átlag 
standard 

hibája
Összes 
műtrágya, kg

kelet 506 102,9 64,7 1,44
nyugat 407 155,3 85,1 2,11

Összes műtrágya 
ktg, Ft/ha

kelet 506 13593 8502,5 189,04
nyugat 407 19025 8768,7 217,19

Herbicid ktg, 
Ft/ha

kelet 506 11104 5382,7 119,68
nyugat 407 13185 5399,3 133,73

Összes vegyszer 
ktg, Ft/ha

kelet 506 12043 5582,3 124,11
nyugat 407 15042 6200,9 153,59

Hozam, t/ha kelet 506 6,4 2,5 0,05
nyugat 407 7,1 2,4 0,06

Összes közvetlen, 
Ft/ha ktg

kelet 506 59162 23433,1 520,99
nyugat 407 75121 24226,0 600,05

FH, Ft/ha kelet 506 94619 49109,2 1091,86
nyugat 407 89184 45620,4 1129,97

Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás

Ezt a feltevést a felhasznált herbicid és összes vegyszer költség is alátámasztja. 
A nyugati országrész termelői herbicid esetében 2 ezer, összes vegyszer költség 
esetében pedig 3 ezer forinttal többet juttattak ki a négy év átlagában a keleti 
országrész termelőinél.
Az  összes  közvetlen  költség  tekintetében  a  különbség  már  16  ezer  forint 
hektáronként.  Ez ismételten alátámasztja azt  a korábbi megállapítást,  hogy a 
nyugati  országrész  kukoricatermesztői  nagyobb  ráfordításokkal,  intenzívebb 
módon termelik a kukoricát az ország keleti felében gazdálkodó társaiknál.
Ez  a  többletráfordítás  a  hozamok  terén  mintegy  700  kg  többlet  hozamot 
eredményezett. Ez a többlet viszont nem volt elég ahhoz, hogy kompenzálja a 
többletráfordításokat,  mert  a  fedezeti  hozzájárulás  tekintetében  a  keleti 
országrész  termelői  5  ezer  forinttal  magasabb  értéket  produkáltak  dunántúli 
gazdatársaikhoz képest.
A független kétmintás  T-próba eredményei  (7. melléklet)  azt  mutatják,  hogy 
minden egyes tényező esetében a keleti és nyugati termelők átlagértékei között 
95%-os megbízhatósági szinten szignifikáns különbség van. Ennek értelmében 
a  nyugati  országrész  termelőinek  ráfordítás  színvonala  négy  év  átlagában 
szignifikánsan  magasabb  a  keleti  országrész  termelőinél,  miközben  fedezeti 
hozzájárulás értékei elmaradnak attól.
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3.5. A termelés intenzitása és a herbicid használat közötti 
összefüggés vizsgálata
Az előző vizsgálatokból  is  kiderült,  hogy a  gazdálkodók eltérő  színvonalon, 
különböző intenzitással termesztik a kukoricát. Míg egyes termelők szerényebb 
természeti  adottságok  között,  minimális  ráfordítással  csupán  egy  átlagos 
hozamszintet  céloznak  meg,  addig  mások  a  kedvezőbb  adottságaikat 
kihasználandó  jelentős  input  felhasználás  mellett  10  tonna  feletti 
kukoricahozam elérését tűzik ki célul.
Véleményem szerint e két termelői megközelítés a gyomnövények potenciális 
termésredukáló  hatásának  megítélésében  és  a  kártétel  megelőzésére  fordított 
herbicid  kezelések  megválasztásában  is  eltér  egymástól.  Az  extenzív 
körülmények között, alacsony ráfordításokkal termelő gazdálkodók esetében a 
megcélzott  6  tonna  körüli  termésből  egy  20%-os  terméskiesés  kisebb 
jelentőséggel  bír,  egyszersmind kisebb gazdasági  áldozattal  jár,  mint  egy 12 
tonnás tervezett termés esetén. A magasabb színvonalon gazdálkodó termelők 
éppen  azért,  hogy  a  gyomkonkurencia  miatt  véletlenül  se  következzen  be 
számottevő  terméskiesés,  igyekeznek  a  gyomok  jelentette  kockázatot  egy 
megbízhatóbbnak gondolt, gyakran drágább herbicid kijuttatással  csökkenteni 
és hamarabb döntenek egy pótlólagos felülkezelésről is.
Vélelmeztem,  hogy  ennek  értelmében  azok  a  termelők,  akik  magas 
ráfordítással,  intenzíven  termelik  a  kukoricát,  egy  hektárra  jutó  herbicid 
költségük magasabb hogy legyen az extenzív termelőkkel szemben.
A  hipotézis  helytállóságát  lineáris  regresszió  elemzéssel  vizsgáltam.  A 
vizsgálatban csak azok az üzemek vettek részt,  amelyek mind a négy évben 
szolgáltattak  adatot,  mert  úgy gondolom,  hogy ennél  a  kérdésnél  különösen 
hangsúlyos  a  döntéshozók  konzekvens  döntési  magatartása.  A  termelés 
intenzitásának  általam  használt  fokmérője  az  összes  közvetlen  költség.  Ide 
tartoznak azok a költségtényezők, amelyek a gazdálkodók döntésétől függenek 
és közvetlen hatással vannak a várható termés mértékére. Az összes közvetlen 
költség  és  a  herbicid  költség  közötti  összefüggés  pozitív  és  gyenge-közepes 
erősségűnek mondható (31. táblázat).
31. táblázat. A herbicid költség és az összes közvetlen költség összefüggése

 Herbicid ktg
Összes közvetlen 

ktg
Pearson-fél korreláció Herbicid ktg 1,000 0,417
 Összes közvetlen 

ktg 0,417 1,000

Szignifikancia (1-oldali) Herbicid ktg . 0,000
 Összes közvetlen 

ktg 0,000 .

Üzemszám Herbicid ktg 1144 1144
 Összes közvetlen 

ktg 1144 1144

Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
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Az összes  közvetlen  költség  szerint  csoportosított  üzemek  átlagos  herbicid, 
vetőmag  és  műtrágya  költségeit  vizsgálva  jól  látható,  hogy  az  1-es, 
legalacsonyabb összes közvetlen költséget felhasználó üzemek csoportján belül 
a  herbicid  költség is  a  legalacsonyabb,  mindössze  9000 forint  hektáronként. 
Ezzel  szemben  a  legmagasabb  összes  költséget  felhasználó   és  ezáltal 
legmagasabb  intenzitással  termelő  üzemek  herbicid  ráfordítása  66%-kal 
magasabb, több mint 15000 forint hektáronként (32. táblázat.)
32. táblázat. A herbicid, a vetőmag a műtrágya és az összes közvetlen költség 

alakulása négy év átlagában

Összes 
közvetlen ktg 

csoportok

Herbicid ktg Vetőmag ktg NPK ktg
Összes 

közvetlen 
ktg

Fedezeti 
hozzájárulás

Ft/ha Ft/ha Ft/ha Ft/ha Ft/ha
1 9193 15344 9443 37680 109011

2 11279 18161 15822 55411 119813

3 13227 19204 17206 69312 133065

4 13303 20348 20161 83738 136213

5 15754 22001 24370 105522 130946

Átlag 12546 19007 17390 70285 125800
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás

A különbség megfigyelhető a vetőmag és a műtrágya költség terén egyaránt. 
Viszont míg a vetőmag esetében az eltérés a leginkább és legkevésbé intenzíven 
termelő  üzemek  között  csupán  30%,  addig  a  műtrágyaköltség  esetén  ez  az 
eltérés már háromszoros (39. ábra). 
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39. ábra. Az anyagköltségek alakulása a különböző intenzitási szinteken
A fedezeti hozzájárulás értékek – szinkronban a korábbi eredményekkel – jól 
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mutatják,  hogy  a  legmagasabb  intenzitással  termelő  gazdák  hatékonysága 
alacsony,  hiszen  fedezeti  hozzájárulásuk  elmarad  a  közepes  intenzitással 
termelő gazdákétól.
Az összes közvetlen költség és a herbicid felhasználás közötti összefüggést a 
40. ábra illusztrálja. A pontfelhőre illesztett egyenes pozitív összefüggést mutat 
a két változó között.

120000,090000,060000,030000,00,0-30000,0
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40. ábra. Az összes közvetlen költség és a herbicid költség összefüggése

Az elvégzett  lineáris  regresszió  elemzés  modell  paramétereit  a  33.  táblázat 
szemlélteti.
33. táblázat. Modell összesítő(b)

Modell R
R 

négyzet

Korrigált 
R 

négyzet

A becslés 
standard 
hibája Változás Statisztika

     

R 
négyzet 
változás

F 
válto-

zás
df
1 df2

Szignifi-
kancia 
szint. F 
változás

1 0,417(a) 0,174 0,173 4798,56 0,174 240,1
30 1 114

2 0,000

a  Becslő változó: (Konstans), összes közvetlen ktg
b  Függő változó: herbicid ktg

Ennek  értelmében  az  összes  közvetlen  költség  17,3%-ban  határozza  meg  a 
herbicid  költséget.  Ez azt  mutatja,  hogy az összefüggés  fennáll  és  egyben a 
varianciaanalízis  tanúsága  szerint  szignifikáns  (34.  táblázat).  Viszont  azt  is 
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jelzi,  hogy más  változók is  jelentős  befolyással  bírnak  a  herbicid  költségre, 
hiszen a fennmaradó részt egyéb tényezők határozzák meg.
34. táblázat. Variancia analízis (ANOVA)(b)

Modell Négyzetösszeg df Az átlag 
négyzete F Szignifikancia

1
 
 

Regresszió 5529271120,9 1 5529271120,96 240,13 0,000(a)
Maradvány 26295920214,3 1142 23026199,83   
Összes 31825191335,3 1143    

a  Becslő változó: (Konstans), összes közvetlen ktg
b  Függő változó: herbicid ktg

Ez  logikus,  hiszen  a  felhasznált  herbicid  mennyiségét  és  költségét  a  táblán 
található gyomfajok veszélyessége és borítása determinálja a leginkább.
Az  elvégzett  vizsgálatok  alapján  megállapítható,  hogy  az  üzemek  herbicid 
felhasználása a négy év azonos üzemeinek adatai alapján szignifikáns pozitív 
összefüggést  mutat  az  összes  közvetlen  költséggel,  mint  a  termelés 
intenzitásának  fokmérőjével.  Bár  a  herbicid  felhasználást  egyéb  tényezők  is 
jelentősen befolyásolják,  ezzel  együtt  a regressziós modell  alapján az összes 
közvetlen költség 17,3%-ban határozza meg a herbicid felhasználás mértékét.

3.6. A kukoricatermesztés során felmerült herbicid költség 
elemzése a képzettség függvényében
A  következőkben  azt  vizsgáltam,  hogy  a  nagyobb  szakmai  hozzáértést 
feltételező  magasabb  képzettségi  szint  megmutatkozik-e  a  gazdák  ésszerűbb 
herbicid  felhasználásában.  Azt  feltételeztem,  hogy  a  magasabb  képzettségi 
szinttel  rendelkező  gazdálkodók  ésszerűbb  és  szakszerűbb  herbicid 
felhasználást valósítanak meg. Ezen felül arra is kíváncsi voltam, hogy miként 
alakul  a  herbicid  felhasználás  az  eltérő  jövedelmi  szinteken  a  képzettség 
ismeretében.  A  jövedelemszinteket  a  fedezeti  hozzájárulás  szerint  sorba 
rendezett  üzemcsoportok  képviselték  (35.  táblázat).  A  hipotézis  ellenőrzése 
érdekében kéttényezős  varianciaanalízis  segítségével  vizsgáltam a szakirányú 
végzettség megnyilvánulását az egy hektárra jutó herbicid költség felhasználás 
tekintetében az eltérő jövedelmet realizált üzemcsoportoknál.
A vizsgálatot azoknak az üzemeknek az adatain végeztem el, amelyek mind a 
négy év során benne voltak az adatbázisban.  Így az adatok mind a négy év 
során ugyanazoknak a döntéshozóknak a döntési preferenciáit tartalmazzák. A 
36.  táblázat  az  egyéni  üzemek  átlagos  herbicid  felhasználását  szemlélteti  az 
iskolai  végzettség  függvényében  jövedelmi  csoportok  szerinti  bontásban.  A 
jövedelemszinteket  a  számítás  megkönnyítése  érdekében  1-től  5-ig  terjedő 
skálán kódoltam,  ahol  az „1” a legalacsonyabb az „5” pedig a legmagasabb 
fedezeti  hozzájárulást  elért  üzemek  csoportját  jelöli.  Az  oszlopokból 
leolvasható az egyes kategóriák üzemeinek az átlaga és a szórása.
Megállapítható,  hogy  a  különböző  jövedelmek  eléréséhez  a  végzettséget 
figyelmen kívül hagyva, átlagosan hasonló herbicid ráfordítást alkalmaztak az 
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üzemek. Az egyes csoportok átlaga egy szűk sávon belül, hozzávetőleg 12200 
és 13100 forint között szóródott.
35. táblázat. Az egyéni üzemek átlagos herbicid költsége FH szerinti bontásban a 
végzettség függvényében, 2003

Ft/ha
FH csoport Végzettségkód Átlag Szórás

1
Szakképzetlen 12335 4986,9
Középfokú képzés 12403 5305,6
Felsőfokú képzés 12309 4761,9

2
Szakképzetlen 12712 5101,7
Középfokú képzés 12130 5570,1
Felsőfokú képzés 14388 4364,1

3
Szakképzetlen 14046 5043,7
Középfokú képzés 12225 4775,2
Felsőfokú képzés 13818 5684,6

4
Szakképzetlen 12954 5313,3
Középfokú képzés 13019 4763,0
Felsőfokú képzés 11957 5368,2

5
Szakképzetlen 12560 5056,1
Középfokú képzés 12568 4719,2
Felsőfokú képzés 11173 4687,2

Összesen
Szakképzetlen 12897 5102,9
Középfokú képzés 12448 5030,8
Felsőfokú képzés 12601 5120,5

Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
A  végzettség  figyelembevételénél  az  tapasztalható,  hogy  az  egyessel  jelölt 
legalacsonyabb jövedelem szinten a szakképzetlen, a középfokú és a felsőfokú 
képzettséggel  rendelkező  gazdálkodók  is  egyforma  nagyságrendű  herbicid 
költséget használtak fel. A kettessel és hármassal jelölt alsó közép és a középső 
csoport üzemei felhasználásában már nagyobb heterogenitás mutatkozik. Mind 
a  két  üzemcsoport  esetében  jellemző,  hogy  a  szakképzetlen  és  a  felsőfokú 
végzettséggel  rendelkező  gazdálkodó  magasabb  herbicid  ráfordítás  mellett 
termeltek a középfokú végzettségű gazdálkodókhoz képest (44. ábra).
Ezzel szemben míg a négyessel és az ötössel jelölt felső közép és a felső, tehát a 
két legmagasabb jövedelemszintet elért üzemcsoport esetében a szakképzetlen 
és a középfokú képzettségű gazdálkodók herbicid költsége 1 hektárra vetítve 
szinte  teljesen  megegyezett,  addig  a  felsőfokú  végzettséggel  rendelkező 
gazdálkodók a felső közép üzemeinél mintegy 1000 forinttal,  a legmagasabb 
fedezeti hozzájárulást elért üzemek esetében 1400 forinttal kevesebb herbicidet 
használtak fel négy év átlagában.
Ugyan a különbség szemmel látható, ez alapján még nem lehet eldönteni, hogy 
statisztikailag  szignifikáns  különbségről  van-e  szó.  Az elvégzett  kéttényezős 
varianciaanalízis  alapján  készült  táblázatból  kiolvasható  F-próba  eredményei 
szerint önmagában se a különböző jövedelemszinten felhasznált herbicid, se a 
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különböző végzettséggel rendelkező gazdálkodók herbicid felhasználása között 
nem  mutatkozik  szignifikáns  különbség.  Ellenben  a  jövedelemszint  és  a 
végzettség együttes hatása már értékelhető különbséget jelez (36. táblázat).
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41. ábra. A különböző FH szintet elért üzemek átlagos herbicid felhasználása

Az elvégzett vizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy a vizsgált négy 
év átlagában a legmagasabb fedezeti hozzájárulást elért felsőfokú végzettséggel 
rendelkező kukoricatermesztő egyéni gazdaságok herbicid felhasználása 10%-
os  szignifikancia  szinten,  90%-os  megbízhatósággal  alacsonyabb  a 
szakképzetlen, illetve a középfokú végzettségű termelőkétől.
36. táblázat. A kéttényezős varianciaanalízis eredménye

Forrás
A négyzetek 

összege (I. típus) df
Az átlag 
négyzete F Szignifikancia

Korrigált Modell 507507935 14 36250566 1,417 0,138
Metszet 157162934569 1 157162934569 6141,689 0,000
FH intervallum 99716026 4 24929006 0,974 0,421
végzettségkód 38620112 2 19310056 0,755 0,470
FH intervallum * 
végzettségkód 369171796 8 46146474 1,803 0,073

Hiba 24873022633 972 25589529   
Összesen 182543465138 987    
Korrigált összesen 25380530568 986    
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
Ennek  értelmében  a  magasabb  szintű  szakirányú  végzettséggel  rendelkező 
gazdálkodók úgy voltak képesek magasabb jövedelmet realizálni, hogy ehhez 
ésszerűbb gazdálkodással kevesebb herbicid költséget használtak fel.
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3.7. Új és újszerű tudományos eredmények

1. A 2003 és 2006 között 5 hektárnál nagyobb területen kukoricatermesztéssel 
foglalkozó  tesztüzemek  adatainak  elemzését  követően  megállapítottam, 
hogy négy év átlagában az üzemek ötöde alacsony hatékonysággal használta 
fel ráfordításait az átlaghoz képest és különösen pazarlóan a leghatékonyabb 
üzemekhez  viszonyítva.  Tehát  míg  a  legkevésbé  hatékonyan  termelő 
üzemek 1 tonna kukoricát  a kedvező 2004-2006-os években 15000 forint 
összes  közvetlen  költség  felhasználásával  állították  elő,  addig  a 
leghatékonyabban  termelő  üzemeknek  ehhez  csupán  a  5000  Ft-ra  (a 
közvetlen ráfordítások 33%-ra) volt szükségük.

2. Feltártam a különböző régiókban a kukoricatermesztés ráfordítás színvonala 
között  meglévő  különbségeket,  amely  alapján  statisztikailag  igazolható 
különbséget mutattam ki a keleti és a nyugati országrész gazdaságai között. 
Ennek  értelmében  a  nyugati  régiók  termelői  szignifikánsan  magasabb 
ráfordítással  termelték  a  kukoricát  a  keleti  régiók  termelőinél,  miközben 
fedezeti  hozzájárulásuk  elmaradt  azokétól.  Közülük  is  kiemelkedik  Dél-
Dunántúl, ahol négy év átlagában 22%-kal magasabb inputfelhasználás volt 
a jellemző az országos átlaghoz viszonyítva.

3. Kimutattam,  hogy  az  összes  közvetlen  költség  − mint  a  termelés 
intenzitásának egyik fokmérője  − növekedésével egyetemben emelkedik a 
kukoricatermesztés során felhasznált herbicid költség, amit a potenciálisan 
fellépő gyomkártétel jelentette növekvő termelési kockázat csökkentésének 
szándéka indokol.

4. Igazoltam,  hogy  az  egyéni  üzemek  esetében,  négy  év  átlagában  a 
legmagasabb  fedezeti  hozzájárulást  elért  termelők  között  a  felsőfokú 
szakirányú  iskolai  végzettséggel  rendelkező  gazdák  szignifikánsan 
alacsonyabb herbicid ráfordítás mellett érték el ugyanazt az eredményt, mint 
kevésbé  képzett  társaik.  Ezáltal  sikerült  bizonyítanom,  hogy a  magasabb 
szakirányú  végzettségnek  köszönhető  nagyobb  szaktudás  hatékonyabb  és 
gazdaságosabb herbicid használatot tesz lehetővé.

5. Rámutattam a szakismeret jelentőségére és ennek modern döntéstámogató 
szaktanácsadó rendszereken keresztül történő elterjesztésének fontosságára 
a herbicid felhasználás csökkentése és környezettudatos gyomirtás mielőbbi 
térhódítása érdekében.
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4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

A kukorica,  mint  széleskörűen felhasználható  élelmiszer,  takarmány és  ipari 
növény  termesztése  nagy  jelentőséggel  bír  Magyarországon,  az  EU-ban 
valamint  az  egész  világon.  A  jövőben,  az  új  igényeknek  és  a  növekvő 
népességnek köszönhetően, jelentősége nemcsak hogy megmarad, de várhatóan 
még növekedni is fog.

A globális  klimatikus  változások mára már egyre  nyilvánvalóbbá válnak.  Ez 
elsősorban  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátásának  tudható  be.  A  növekvő 
nemzetközi  elkötelezettség  a  környezetbe  kibocsátott  szén-dioxid 
mennyiségének  csökkentésére  a  biológiai  alapú  energiaforrások  ugrásszerű 
előretörését  hozta  magával.  Ezen  a  téren  a  kukorica  fontos  alapanyaga  a 
fosszilis  üzemanyagokat  részben  helyettesítő  bioetanolnak,  ami  egy 
dinamikusan fejlődő új hasznosítási iránya a kukoricának, ezért előreláthatóan 
növekszik a termőterülete és a termelése egyaránt. A kukorica jelentőségét az is 
jelzi, hogy magas ára a takarmányköltségen keresztül egyrészt meghatározza az 
állattartó ágazatok sorsát, másrészt az állati termékek árán keresztül az inflációt 
is befolyásolja.

A  növekvő  bioetanol  igény  Magyarországon  is  érezteti  hatását.  A 
gyártókapacitások  folyamatos  bővülése  növeli  a  kukorica  iránti  növekvő 
keresletet.  Ez  a  folyamat  erősíti  a  kukorica  értékesítési  árát.  2006-ban  a 
kedvező  terméshozamok  mellett  20%-kal  nőtt  az  értékesítési  ár.  A kedvező 
értékesítési  árnak  és  a  magas  hozamoknak  köszönhetően,  az  elvégzett 
vizsgálatok szerint 2006-ban 25%-kal nőtt a kukoricatermesztés 1 hektárra jutó 
fedezeti hozzájárulása és az ágazati eredménye. Az emelkedő árak középtávon 
mindenképpen javítani fogják a kukoricatermesztő üzemek jövedelemtermelő 
pozícióját.

A 2007-es rendkívüli esztendő viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyre 
szélsőségesebbé váló időjárási körülmények kiszolgáltatottá teszik az ágazatot 
és  veszélyeztetik  az  alapanyag-ellátást,  ami  az  értékesítési  árak  ugrásszerű 
növekedéséhez  vezet.  Bár  a  magas  ár  előnyös  a  termelőknek,  viszont  igen 
nehéz  helyzetbe  hozza  az  állattenyésztőket.  Ebből  kifolyólag  igen  nagy 
jelentősége  van  a  termésstabilitásnak,  a  kiegyenlített  terméshozamoknak, 
amivel adott esetben csökkenthetők a szélsőséges ármozgások. 

Az  1990-es  évek  közepén  megjelenő  genetikailag  módosított  növények 
térhódítása jellemző az amerikai kontinensre és a harmadik világ országaira. Az 
Európai Unió egyre több országában engedélyezik a termesztést és 2006-tól – 
korlátozott feltételek mellett – Magyarországon is engedélyezett a genetikailag 
módosított  Bt  kukorica  termesztése.  Amennyiben  valóban  megoldható  a 
konvencionális  és  a  GM kukorica  egymástól  való  elkülönítése,  a  környezeti 
kockázatok  kezelése,  akkor  az  ipari  célú  alapanyag-előállítás  területén  lehet 
létjogosultsága.
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Feltétlenül javítani kell a hagyományos kukoricatermelés során a ráfordítások 
felhasználásának hatékonyságán, különösen a műtrágya és a növényvédő szer 
felhasználás terén. Az üzemek 20%-a rendkívül rossz hatásfokkal hasznosítja a 
közvetlen  ráfordításokat.  Ezek  az  üzemek  az  átlaghoz  képest  10-15%-kal 
magasabb  összes  közvetlen  költség  (18-25%-kal  több  műtrágya  költség  és 
12-18%-kal több herbicid költség) felhasználás mellett 10-15%-kal alacsonyabb 
hozamokat  és  40-50%-kal  alacsonyabb  fedezeti  hozzájárulást  tudtak  csak 
elérni.  A  pazarlás  csökkentése  és  a  hatékonyabb,  ésszerűbb  és 
környezettudatosabb termelés érdekében nélkülözhetetlen a termelők szakmai 
felkészültségének, tudásszintjének a növelése, az új technológiák, mint amilyen 
a  precíziós  gazdálkodás  vagy  adott  esetben  a  sávpermetezés,  elterjedésének 
elősegítése.

A  vizsgálatok  során  statisztikailag  kimutatható  különbség  mutatkozott  a 
különböző  régiók  termelőinek  ráfordítás  színvonala  között.  Jellemzően  a 
nyugati  országrész  termelői  25%-kal  magasabb  közvetlen  költség  (mintegy 
40%-kal  több  műtrágya  és  15-20%-kal  több  herbicid)  felhasználás  mellett 
csupán  10%-kal  magasabb  hozamot  tudtak  csak  elérni  hektáronként,  míg 
fedezeti  hozzájárulásuk 5000 forinttal  volt alacsonyabb négy év átlagában az 
ország  keleti  felének  termelőihez  képest.  A  hét  régió  közül  a  ráfordítás 
színvonal  tekintetében  kiemelkedik  Dél-Dunántúl.  A  magas  ráfordításokkal 
ugyan a többi régióhoz viszonyítva az egyik legmagasabb hozamot érték el, ez 
mégsem  volt  képes  kompenzálni  a  ráfordításokat  és  az  egy  hektárra  jutó 
fedezeti  hozzájárulás  elmaradt  az  országos  átlagtól.  Tehát  bár  a  dunántúli 
termelők átlagos ráfordítás színvonala magasabb, hatékonyságuk mégis elmarad 
a  keleti  országrész  termelőitől.  Éppen  ezért  tanácsos  lenne  a  ráfordítás 
felhasználás ésszerűsítése, a kedvezőbb jövedelmezőség elérése érdekében.

A magasabb  ráfordítás  színvonallal  egyúttal  együtt  jár  a  magasabb  herbicid 
felhasználás.  A dél-dunántúli  termelők  hektáronként  átlagosan  2500 forinttal 
több herbicid költséggel termelték a kukoricát az országos átlaghoz képest. Ezt, 
véleményem szerint, a gyomnövények potenciális terméscsökkentő hatása által 
előidézett magasabb kockázat csökkentésének szándéka indokolja.

A felhasznált  herbicidek  közvetlenül  a  gyomnövényekre  hatnak  (ha hatnak). 
Azáltal,  hogy  elpusztítják  a  gyomnövényeket,  megszüntetik  a  gyom-
konkurenciát,  így  ha  az  egyéb  feltételek  (időjárás)  kedvezően  alakulnak,  a 
várható hozam realizálható.  A herbicidek  gyomirtó hatása nem a felhasznált 
mennyiséggel  függ  össze  elsősorban,  azzal  együtt,  hogy  a  megfelelő  hatás 
érdekében  ki  kell  juttatni  a  minimálisan  szükséges  dózist.  A  szükséges  (az 
érzékeny gyomnövények 100%-át elpusztító) dózis minden egyes herbicidnél 
eltérő és ezt  a gyártó határozza meg az általa előzetesen elvégzett  kísérletek 
alapján,  az  engedélyeztetés  során.  Mivel  gazdasági  és  környezetvédelmi 
szempontból  egyaránt  nem kívánatos  a  szükséges  dózisnál  többet  kijuttatni, 
irracionális  minden  gramm  ezen  felül  kijuttatott  vegyszer.  Ezen  a  ponton 
érdekellentét  lép  fel  a  vegyszergyártó  és  a  felhasználó  gazda,  valamint  a 
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környezet  között.  A gyártó  érdeke a  minél  nagyobb mennyiség  értékesítése, 
éppen ezért vélelmezhető, hogy az általa megállapított szükséges mennyiség a 
biztos  hatást  szolgája,  így  némi  rátartást  tartalmaz,  míg  ennél  kevesebb  is 
elegendő lenne a gyomnövények túlnyomó többségének az elpusztításához. Ezt 
igazolja,  hogy  még  elfogadható  gyomirtó  hatást  tapasztaltak  dán  kutatók  a 
herbicid  dózis  50%-os  csökkentése  esetén  (Ørum  et  al  2002).  Ezzel  a 
módszerrel  a  vegyszermennyiség  fele  megtakarítható,  ugyanakkor  azt  a 
veszélyt rejti magában, hogy a kezelést túlélő gyomokból rövid időn belül egy 
herbicid-ellenálló gyompopuláció szelektálódhat ki.

Az  igazi  megtakarítás  éppen  ezért  nem  a  vegyszerdózis  irracionális 
csökkentésével  érhető  el  (bár  10-20%-os  csökkentés  még  nagyobb  kockázat 
nélkül vállalható lehet).  Véleményem szerint  sokkal komolyabb megtakarítás 
realizálható  az  adott  gyomproblémát  kezelő  legolcsóbb  alternatíva 
alkalmazásával,  amit  csak  átfogó  szaktudás  birtokában  képesek  a  termelők 
kiválasztani.  Még ennél  is  fontosabb  az  egész  kukoricatermesztési  folyamat 
komplex,  rendszerszemléletű  kezelése.  Ennek  során  már  az  elővetemény 
megválasztásánál  és  az  ésszerű  vetésváltás  alkalmazásával  elkezdődik  az 
okszerű  gyomszabályozás.  Az  ezt  követő  technológiai  műveletek  –  talaj-
előkészítés  és  tápanyag-utánpótlás  –  egyaránt  azt  a  célt  szolgálják,  hogy  a 
kukorica olyan kedvező körülmények között legyen képes fejlődni, ami esélyt 
ad  számára  a  sikeres  konkurálásra.  Ekkor,  a  káros  konkurencia 
megszüntetésére,  a növény számára további előny biztosítása érdekében, kell 
alkalmazni az adott gyompopulációt legjobban lefedő legalacsonyabb költségű 
vegyszer-kombinációt,  esetleg a kémiai  és mechanikai  kezelés kombinációját 
(sávpermetezés).  A  heterogén  gyomállománnyal  jellemezhető  táblák  hatásos 
vegyszerkímélő  technológiája  lehet  a  precíziós  gyomirtás  amennyiben  az 
anyagi és a szellemi feltételek ezt lehetővé teszik.

Az  egyes  termelők  szakismerete  eltérő.  A  magasabb  szintű  szaktudás  – 
racionálisabb  herbicid  használat  –  jövedelmezőbb  gazdálkodás  összefüggés 
elemzése  során  kimutatható  volt,  hogy  a  jövedelmezően  termelő  üzemek 
körében  a  felsőfokú  végzettséggel  rendelkező  termelők  négy  év  átlagában 
mintegy 1000-15 00  forinttal  kevesebb  herbicid  felhasználással 
értek  el  ugyanolyan  eredményt.  Amennyiben  ez  a  magasabb  szaktudás 
szaktanácsadás segítségével hozzáférhetővé válna a kevésbé felkészült termelők 
részére  is,  várhatóan  náluk  is  elérhető  lenne  egy  hasonló  nagyságrendű 
megtakarítás.  Ezzel  pedig  országos  szinten  1-1,5  milliárd  forintnyi  plusz 
bevétel  maradhatna  a  gazdák  zsebében  úgy,  hogy  közben  a  környezet 
vegyszerterhelése is csökken.

Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenképpen szükséges javítani a termelők 
szakmai ismereteit, számukra minél rövidebb idő alatt hozzáférhetővé kell tenni 
az új tudományos eredményeket és gazdasági információkat, illetve célirányos 
fejlesztésekkel kell segíteni a inputfelhasználás hatékonyságának javulását, ami 
a gazdák nemzetközi versenyképessége szempontjából sem elhanyagolható.

93



Ennek  egyik  célravezető  eszköze  lehet  egy  internetalapú  szaktanácsadási 
rendszer kiépítése és fejlesztése, illetve a már meglévő, illetve fejlesztés alatt 
álló  döntéstámogató  modellek,  szakértői  rendszerek  minél  szélesebb  körű 
elterjesztése  és  alkalmazása.  Ezáltal  a  szűk  körben  meglévő  magas  szintű 
szaktudás gyorsan és közvetlenül juttatható el a gazdálkodókhoz.

A 21.  évszázadban  a  tudás  és  az  információ  válik  a  legfontosabb  termelési 
tényezővé, így ennek fejlesztése lehet a magyar agrárium jövőjének a záloga.
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5. ÖSSZEFOGLALÁS

Az elkövetkező években, évtizedekben az egyre növekvő népesség növényi - és 
állati eredetű élelmiszerrel, természetes alapanyagú javakkal és energiával való 
ellátása  egyre  nagyobb  kihívást  jelent  az  emberiség  számára  a  fenntartható 
mezőgazdasági  termelés  megőrzése  mellett.  Ennek  a  feladatnak  a 
megoldásában döntő szerep jut  a kukoricára,  mint  multi-funkciós élelmiszer, 
takarmány,  ipari  alapanyag  és  energia  növényre.  A  hosszú  távú  ellátás 
biztosítása nem valósítható meg a természeti  alapok megőrzése nélkül,  így a 
termelés  csak és  kizárólag  olyan  módon  képzelhető  el,  ami  nem károsítja  a 
megújuló természeti erőforrásainkat, a talajt és az ivóvíz készleteket. Ez a cél 
viszont  ráirányítja  a  figyelmet  a  termelési  tényezők  egymást  kiegészítő, 
egymással  összhangban  lévő  használatára,  valamint  a  mesterséges  eredetű 
inputokkal történő ésszerű és hatékony gazdálkodásra.

Az értekezésemben a külföldi és a hazai szakirodalom feldolgozását követően 
ökonómiailag  értékeltem  a  magyar  kukoricatermesztés  helyzetét,  különös 
tekintettel a herbicid felhasználásra.

Hangsúlyt  fektettem  a  kukoricatermesztés  jelentőségének  bemutatására  a 
világban,  az  Európai  Unióban  és  Magyarországon.  Kitértem  a  genetikailag 
módosított  növények  termesztésének  kérdéskörére,  valamint  a  vegyszer-
használat alakulására az Európai Unióban és Magyarországon.

Részletesen  ismertettem  a  gyomok  káros  hatásait  a  kukoricatermesztés 
szempontjából,  az  ellenük  való  védekezés  lehetőségeit  és  a  napjainkban  a 
kukoricában használatos gyomirtási technológiákat, azok előnyeit és hátrányait.

Értékeltem  a  gyomszabályozás  ökonómiai  kérdéseit,  a  ráfordítás-hozam 
kapcsolatban mutatkozó sajátosságokat.

Ismertettem a modern gyomszabályozás területén alkalmazott külföldi és hazai 
gyomirtási  döntéstámogató  szaktanácsadó  rendszereket,  ezek  fontosságát  és 
szélesebb körű bevezetésük előnyeit.

Az értekezésemben  a  kukoricatermesztés  ökonómiai  értékeléséhez  a  magyar 
tesztüzemi rendszerben 2003-2006 között 5 hektárnál nagyobb termőterületen 
kukoricatermesztéssel foglalkozó üzemek adataira támaszkodtam. 

Összehasonlítottam  az  egyéni  és  társas  gazdaságok  átlagos  termőhelyi 
adottságait,  inputfelhasználását,  a  különböző  ráfordítás  kombinációkkal  elért 
hozamait  és  fedezeti  hozzájárulását  a  négy  év  során.  Ezek  alapján  a  társas 
gazdaságok kedvezőbb termőhelyi  adottságok mellett  és  magasabb műtrágya 
felhasználással  termesztették a kukoricát  mind a négy évben. Ennek ellenére 
hozamaik  nem  múlták  felül  az  egyéni  üzemek  hozamát.  Az  elért  fedezeti 
hozzájárulás  terén  2003-ban az  egyéni  üzemek  egyértelműen  jobbak voltak, 
míg a másik három évben a különbség nem volt jelentős.
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Pearson-féle korrelációval és főkomponens analízissel elemeztem a különböző 
tényezők  közötti  összefüggéseket.  Ennek  eredményeképpen  világossá  vált, 
hogy  míg  a  vetőmag  és  műtrágya  költség  növelése  ésszerű  határok  között 
pozitívan  befolyásolja  a  hozamot  és  az  eredményt,  addig  a  herbicid  költség 
növelése ugyan pozitívan járul hozzá a hozamhoz, de az eredményt már nem 
növeli.

Értékeltem az üzemek ráfordítás felhasználásának hatékonyságát az egységnyi 
(1 tonna) kukorica előállításhoz felhasznált  összes közvetlen költség alapján. 
Megállapítottam az üzemek 20%-ában az ipari inputok (elsősorban műtrágyák) 
pazarló, alacsony hatékonysággal jellemezhető felhasználása tapasztalható. Ez a 
tőkehiányos mai magyar mezőgazdaságban nagyon felelőtlen és egyszersmind 
önpusztító  gazdálkodást  jelent,  ami adott  esetben a szakmai alapok hiányára 
hívja fel a figyelmet.

Megvizsgáltam  a  különböző  régiók  termelőinek  a  gazdálkodási  színvonal 
között  fennálló  különbségeket.  Ennek  eredményeként  nyilvánvalóvá  vált  az 
ország keleti  és  nyugati  felének termelői  között  fennálló  termelési  intenzitás 
különbség. A nyugati régiók statisztikailag igazolhatóan nagyobb ráfordítások 
mellett termelték a kukoricát a keleti régiókkal szemben, miközben hozamaik 
és  eredményük  nem  kompenzálta  a  többletráfordításokat.  Közülük  is 
kiemelkedik Dél-Dunántúl, ahol az átlagot jelentősen, négy év átlagában 22%-
kal meghaladó inputfelhasználás-többlet volt a jellemző.

Vizsgáltam a magas közvetlen költség felhasználással jellemezhető intenzívebb 
termesztéstechnológia  és  a  herbicid  költség  közötti  összefüggést.  Igazoltam, 
hogy a magas szintű ráfordításokkal termelő üzemek herbicid felhasználása is 
magasabb.  Ez  a  gyomok  jelentette  potenciális  terméskiesésnek  köszönhető 
megnövekedett termelési kockázat csökkentésének szándékával függ össze.

Elemeztem a magasabb szintű szaktudás – racionálisabb herbicid használat – 
jövedelmezőbb gazdálkodás összefüggés fennállását. Ennek során kimutattam, 
hogy  a  jövedelmezően  termelő  üzemek  körében  a  felsőfokú  végzettséggel 
rendelkező termelők négy év átlagában mintegy 1000-1500 forinttal kevesebb 
herbicid felhasználással értek el ugyanolyan eredményt. 
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SUMMARY

Supplying the  growing  number  of  people  with  food,  goods  and  energy  of 
natural  origin and preserving sustainable  agricultural  production at  the same 
time is going to be a  constantly growing challenge of mankind in the coming 
years and decades. Solving this huge task maize will play a crucial role as a 
multifunctional  plant  for  producing  food,  animal  feed,  industrial  goods  and 
bioenergy. Securing sufficient supplies for long times is not possible without 
preserving  the  natural  bases  of  production.  This  way  production  may  be 
pursued in a manner that will not harm the renewable natural sources: the soil 
and the potable water reserves. This goal directs attention to the harmonic use 
of  production  factors  as  well  as  the  rational  and  efficient  use  of  industrial 
inputs.

In  my  dissertation  after  sorrow  studying  of  the  national  and  international 
literature I have analysed the economics of maize production dedicating special 
attention to the herbicide use.

I  have  presented  the  significance  of  maize  production  in  the  world,  in  the 
European  Union  and  in  Hungary.  I  have  dealt  with  the  question  of  the 
production  of  genetically  modified  crops  as  well  as  the  chemical  use  in 
Hungary and in the EU.

I  have shed  light  on the  negative  effects  of  weeds  in  maize  production  the 
management  options  and  the  weed  control  technologies  together  with  their 
advantages and disadvantages.

I  have  assessed  the  economic  questions  of  weed  control  and  the  special 
character that lies in the input-output relations.

I have dealt with the national and international weed control decision support 
systems used in modern weed management and presented the significance and 
advantages of their more wide spread introduction and application.

In my dissertation  for economic assessment of maize production I have based 
my  analysis  on  data  of  FADN  farms  involved  in  maize  producing  on  a 
production area bigger than 5 hectares from years 2003-2006.

I have compared the corporate and individual farms according to land quality, 
input utilisation, yields and gross margins achieved during the four years. Based 
on that corporate farms were producing maize on better quality land with higher 
artificial fertiliser doses in all the four years. Despite to that their yields did not 
exceed the yields of individual farms. What is more individual farms achieved 
higher  gross  margins  in  2003  while  in  the  rest  of  the  years  there  was  no 
significant difference.

I have analysed the relationship among the different production factors with 
Pearson correlation and Principal Component analysis. According to this raising 
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seed and fertiliser  inputs will  positively affect  both yields  and gross margin 
while the increase of herbicide costs only will slightly increase yields but not 
the profits.

I have assessed the efficiency of input utilisation of the farms based on the use 
of total direct costs for the production of 1 ton of grain maize. I have concluded 
that  in  the  20% of  farms  the  use  of  industrial  inputs  (mainly  fertilisers)  is 
inefficient and wasteful. This way of farming in today’s Hungarian agriculture 
is irresponsible that may raise the question of the lack of proficiency.

I  have  analysed  the  difference  in  the  level  of  input  utilisation  among  the 
different NUTS III regions. According to that significant difference occurred in 
production intensity between producers of the western and eastern part of the 
country. Producers of the western regions used higher inputs for producing one 
hectare of maize compared to the producers of the eastern regions while their 
yields  did  not  cover  the  extra  costs.  Input  use  of  farmers  in  Southern 
Transdanubia stands out even from similar  data of farmers  of other western 
regions  and in  the average of the analysed  four  years  exceeded the  country 
average by 22 percent.

I have studied the relationship between intensive farming characterised by the 
utilisation of high direct costs and the use of herbicide costs. I have proved that 
farms using higher inputs will use higher amount of herbicides too. This can be 
explained  by the intention  to  reduce the risk associated  with potential  yield 
reduction caused by weeds.

I  have analysed  whether  the logic  of –  the higher  the level  of the farmers’ 
professional knowledge – more rational the herbicide use – and more profitable 
the farming will be – holds true. I have concluded that among profitable farms 
farmers with higher education were able to reach 1000-1500 HUF savings per 
hectare  on herbicide costs  in four years  average achieving at  the same time 
same economic results as farmers with lower educational level.
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MELLÉKLETEK

1. Melléklet. Általános tudnivalók a tesztüzemi adatbázisról

A  dolgozatban  elvégzett  számítások  az  Agrárgazdasági  Kutató  Intézet  által 
működtetett  Tesztüzemi  adatbázison  alapulnak,  így  nagyon  fontos  tisztában 
lenni annak leglényegesebb tulajdonságaival és jellemzőivel.
Az Európai Közösségben 1965-ben hozták létre a Mezőgazdasági Számviteli 
Információs Hálózatot,  vagy közismertebb nevén tesztüzemi hálózatot (angol 
nevén  Farm  Accountancy  Data  Network,  FADN),  ami  egy  reprezentatív 
információs  rendszer.  Az  ehhez  szükséges  adatok  az  egyes  tagországok 
statisztikai  hivatali  által  rendszeresen  elvégzett  általános  -  vagy 
gazdaságszerkezeti összeírásokból származnak.
Célja,  a  mezőgazdasági  üzemek  különböző  kategóriáiban  végbemenő 
jövedelemváltozások  nyomon  követése  és  gazdálkodásuk  elemzése  a  Közös 
Agrárpolitikát  támogatása  érdekében. A  hálózathoz  történő  csatlakozás 
önkéntes. A csatlakozott tesztüzemek vállalják a gazdálkodásukkal összefüggő 
adatok  (könyvelési,  naturális,  stb.)  rendelkezésre  bocsátását.  Az információk 
kezelése  és  felhasználása  természetesen  szigorú  adatvédelmi  előírások 
betartásával és anonim módon történik.
A  közösségi  szinten  standardizált  információszolgáltatási  módszertan 
lehetőséget  teremt  a  régió szintű (üzemtípus  vagy tevékenységi  kör szerinti) 
összehasonlításra.
Az  adatok  hasznosítása  egyre  szélesebb  körű.  Így  a  közvetlen  érintetteket 
mellett (kormányzat, termelők, szaktanácsadók) az oktatási és kutatási szféra is 
egyre nagyobb mértékben alkalmazza.
A tesztüzemi hálózat létrehozásának jogi alapját az agrárgazdaság fejlesztéséről 
szóló  1997.  évi  CXIV.  törvény  teremtette  meg:  „Az  agrárgazdaság 
megalapozott  irányítása,  valamint  az  Európai  Unióhoz  való  csatlakozás 
követelményeinek  teljesítése  érdekében  egységes  állami  adatbázist  kell 
létrehozni,  működtetni.  Ennek  érdekében  a  Kormány  reprezentatív 
üzemgazdasági adatbázist hoz létre és működtet…”2 
Az országos lefedettségű tesztüzemi hálózat kiépítése 1995-ben kezdődött  és 
2001-re épült ki.
A tesztüzemi rendszer a benne található üzemekről részletes mikroökonómiai 
információkat  tartalmaz,  amelyek  összegzésével  és  feldolgozásával  a 
mezőgazdaság egészére nézve értékes és hasznos eredmények nyerhetők, ami 
rendkívül  fontos  az  agrárpolitika  számára  az  egyes  intézkedések 
megtervezésétől  kezdődően  egészen  annak  utólagos  értékeléséig.  A  kiépítés 
folyamatát mutatja a 37. táblázat.

2 1997. évi CXIV. törvény az agrárgazdaság fejlesztéséről, 7. §.
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37. táblázat. A tesztüzemi minta elemszámának alakulása

Év Megyék száma Minta 
elemszáma

Egyéni 
gazdaságok

Társas 
vállalkozások

1996 1 42 32 10
1997 6 481 334 147
1998 12 1190 886 304
1999 14 1295 1062 233
2000 17 1670 1378 292
2001 19 1757 1388 369
2002 19 1893 1401 492
2003 19 1895 1429 466
2004 19 1917 1483 434
2005 19 1940 1546 394
2006 19 1951 1559 392

Forrás: AKI, Tesztüzemi adatbázis, 1996-2005.

A rendszer alapja a megbízható információ. Ennek begyűjtését könyvelőirodák 
végzik,  amelyek  közbeszerzés  útján  kerülnek  kiválasztásra.  Az  üzemekkel 
szerződést  kötnek,  ami  rögzíti  az  adatszolgáltatás  feltételeit.  A  megadott 
formátumú  adatoknak  minden  évben  egy  megadott  időpontokig  kell 
beérkezniük  az  AKI-ba:  az  egyéni  üzemek  esetében  április  15.,  a  társas 
gazdaságoknál június 6. A tesztüzemi hálózat szervezeti struktúráját és az egyes 
elemek közötti viszony jellegét az 1. ábra mutatja be.
A rendszer központi eleme az AKI, mivel ott zajlik a könyvelőirodáktól kapott 
adatok feldolgozása, a különféle jelentések és beszámolók készítése. Az FVM 
részére éves rendszerességgel és ad-hoc jelleggel is kell adatokat szolgáltatni. 
Az Európai Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatóságának számára 2004-től kell 
részletes  adatokat  átadni,  ugyanakkor  már  2001-től  biztosította  az Intézet  az 
összefoglaló adatokat.
Az  FVM  a  magyar  hálózat  általános  felügyeletét  látja  el  és  biztosítja  a 
szükséges forrásokat, míg az Európai Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatósága 
koordinálja  és  felügyeli  a  tagországok munkáját,  valamint  az  Unió egészére 
vonatkozó kimutatásokat állít elő.
Az adatbázis  egyik legnagyobb előnye,  hogy abszolút számokat használ, így 
azok segítségével átfogó elemzések elvégezésére van lehetőség. Ugyanakkor az 
eredményeket  óvatosan  kell  kezelni,  mivel  nem  ugyanaz  az  eloszlása  a 
mintának  minden  tagországban,  például  csak  Görögország,  Spanyolország, 
Írország, Olaszország és Portugália szolgáltat adatokat a 4 ESU-nál (European 
Size Unit – Európai Méretegység) kisebb üzemekről.3

3 Az európai méretegység (EUME) a standard fedezeti hozzájáruláshoz (SFH) kapcsolódik, ami 
1200 euró SFH-nak felel meg (körülbelül 300.000 forint). A standard fedezeti hozzájárulás a 
bruttó termelési érték és az előállításához szükséges változó költségek különbsége.
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42. ábra. A tesztüzemi hálózat szervezeti struktúrája

Forrás: Kovács – Keszthelyi (2003)

A 38. táblázat a rendszerben található kukoricatermesztő gazdaságokat mutatja 
be megyék szerinti bontásban.
A megyék reprezentáltsága is folyamatosan változik és egyre jobban tükrözi a 
mezőgazdasági termelés térbeli eloszlását, egyúttal jól megfigyelhetők az egyes 
megyék közötti méret és természeti adottságok eltéréseiből adódó különbségek.
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38. táblázat. Kukoricatermesztő gazdaságok megyék, évek és társasági forma 
szerinti bontásban, 2003-2005

Megyék 2003 2004 2005 2006
egyéni társas egyéni társas egyéni társas egyéni társas

Baranya 30 19 35 19 29 19 28 16
Bács-Kiskun 86 14 117 16 113 14 106 19
Békés 61 10 69 11 39 13 70 9
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 37 14 32 12 34 14 21 16
Csongrád 43 10 55 7 50 6 54 6
Fejér 59 12 61 16 70 9 63 11
Győr-Moson-
Sopron 49 4 67 17 63 14 60 17
Hajdú-Bihar 81 11 90 9 78 5 85 6
Heves 9 4 11 5 17 5 13 1
Komárom-
Esztergom 34 4 36 6 35 5 32 5
Nógrád 13 1 10 0 6 0 5
Pest 63 11 65 18 69 15 75 15
Somogy 50 8 49 5 49 10 46 12
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 63 14 86 8 62 7 58 11
Jász-
Nagykun-
Szolnok 43 6 58 4 53 3 47 2
Tolna 48 20 48 14 56 13 54 15
Vas 29 0 27 5 32 7 30 9
Veszprém 17 4 15 6 16 3 13 4
Zala 32 5 36 3 40 5 36 5
Összesen: 847 171 967 181 911 167 896 179

Forrás: AKI, Tesztüzemi adatbázis 2003-2006.

A tesztüzemi rendszer jellemzői
Az  egyes  üzemek  kiválasztásánál  a  cél  az  volt,  hogy  „megfelelően 
reprezentálják  adott  térség  gazdaságainak  struktúráját  mind  a  gazdálkodási 
(cégjogi)  forma,  mind  az  üzemméret,  mind  a  tevékenységi  irány 
szempontjából”.
Az adatgyűjtés főbb témakörei:

• a gazdaságok azonosító- és alapadatai;
• földterületi adatok az év végén és változásuk az év során;
• a munkaerő-állomány adatai;
• a vállalkozás mérlegének adatai;
• az eredménykimutatás adatai;
• a befektetett eszközök állományának változása;
• kimutatás az állatállomány és a készletek értékéről;
• kimutatás a követelések esedékességéről és a kötelezettségek lejáratáról;
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• az állatállomány és a készletek változása;
• vetésterület, átlaghozamok, átlagárak, üzemi belső felhasználás;
• ágazati költség- és eredmény-elszámolás.

Az ágazati adatgyűjtés
A  tesztüzemek  ágazati  költség-  és  eredmény-elszámolásának  vizsgálatához 
olyan  adatstruktúra  került  összeállításra,  amely  figyelembe  veszi  az  EU-ban 
alkalmazott mutatórendszert, de a hazai igények kielégítésére is alkalmas. 
Az egységes értelmezés, az előző évek adataival való összehasonlítás érdekében 
szükségesnek  tartjuk  összefoglalni  a  vizsgált  ágazatok  költség-  és 
jövedelemszámításának módszertani sajátosságait, a közölt mutatók tartalmát és 
azok kiszámítási módját.
A termelés  költségei:  a  költségek  számbavétele  többféleképpen  történhet.  A 
hazai  termékszintű  önköltség-számításnál  a  számviteli  előírásokat,  illetve 
módszereket  figyelembe  véve  a  csoportosítás  fő  szempontjai  a  közvetlen  és 
közvetett költségek elkülönítése volt. 
Az  így  elkészített  utókalkulációk  megfeleltek  a  számvitel  által  támasztott 
igényeknek. A módszer előnye, hogy viszonylag egzaktan eldönthető egy-egy 
ráfordításról, hogy melyik csoportba tartozik. Problémája ugyanakkor, hogy a 
közvetett elemeket fel kell osztani az ágazatokra és a felosztásnál alkalmazott 
vetítési alap vitákat válthat ki, illetve egyértelműen már nem rendelhetőek az 
adott ágazathoz az egyes elemek.
A másik fő kategorizálási elv a változó és állandó költségekre való bontás. Ez 
különösen  a  gazdasági  elemzéseknél,  a  döntés-előkészítési  folyamatokban,  a 
tervezés  során kap kiemelt  hangsúlyt,  illetve egyes  vizsgálatoknál  csak ezek 
által kaphatunk megfelelő eredményt.
Ez utóbbi módszer gondja azonban, hogy nem lehet egyszer és mindenkorra 
rögzíteni,  hogy  egy  adott  költségtényező  melyik  csoportba  tartozik.  Ez 
alapvetően a meghozandó döntéstől és a szóban forgó időtartamtól függ. (Pl. 
egy meglévő traktor amortizációja állandó költség, de ha új  vásárlásáról kell 
döntenünk, akkor változó elemnek kell tekintenünk.)
A  csoportosítást  tovább  bonyolítja,  hogy  a  két  ismérv  szerinti  megbontás 
átjárható.  Így  pl.  vannak  olyan  változó  ráfordításelemek,  amelyek  egyben 
közvetettek,  valamint  olyanok,  amelyek  közvetlenek  (egy  ágazathoz 
kapcsolhatók), de állandó költségek. Az előbbire példa a traktorok üzemanyag-
felhasználása,  míg  az  utóbbi  kategóriába  tartozik  a  cukorrépa-betakarítógép 
amortizációja.
Az elmondottakból következően a tesztüzemi kérdőívben törekedtünk a lehető 
legrészletesebb  ágazati  költségstruktúra  összeállítására.  Elsődleges 
csoportosítási  elvként  a  változó  és  állandó  költség  elkülönítést  választottuk, 
mert az Európai Unióban követett gyakorlat is ez.
Az  adatok  tagországi  összehasonlítása,  az  alkalmazott  mutatórendszer  és 
adatközlésünk  Brüsszel  felé  is,  ezt  teszi  szükségessé.  Ugyanakkor  a 
mellékletekben közölt részletes költségszerkezetek lehetőséget biztosítanak az 
érdeklődők számára a korábbi évekhez hasonló tartalmú adatok összeállítására.
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Mindezeket figyelembe véve a költségek tartalma a következő:
• Változó költségek: azok a költségek, amelyek a termelés volumenével 

változnak, ezért ha nincs termelés, ezek a kiadások nem merülnek fel.
• Állandó  költségek:  azok  a  költségek,  amelyek  nagysága  (meglévő 

eszközstruktúra  mellett)  változatlan  marad  függetlenül  attól,  hogy 
folytatnak-e termelést, vagy sem.

Az  EU-ban  használatos  definíciót  (85/377/EEC  Bizottsági  Határozat) 
figyelembe véve a változó költségeket közvetlen és közvetett részre különítjük 
el.  E  csoportosítás  abból  a  gyakorlati  elvből  indul  ki,  hogy  az  üzemek 
összehasonlítása, kategorizálása, csoportosítása tagországi és közösségi szinten 
csak  a  közvetlen  költségek  alapján  lehetséges.  Pontosabban  fogalmazva,  az 
üzem  tipológia  alapját  képező  Standard  Fedezeti  Hozzájárulások  (SFH) 
kiszámításánál csak ezeket az elemeket lehet figyelembe venni.

A növénytermelésben ezek a közvetlen változó költségek a következők:

• vetőmagok és szaporítóanyagok,
• műtrágyák,
• növényvédő szerek,
• öntözés,
• közvetlen  marketingköltségek  (osztályozás,  tisztítás,  csomagolás)  és 

feldolgozási költségek,
• szárítás,
• közvetlen fűtési költség,
• közvetlen biztosítási költségek,
• egyéb közvetlen változó költségek.

Az állattenyésztés közvetlen változó költségei:

• állománypótlás  költsége;  tenyészállatoknál  az  állatok  elszámolt 
értékcsökkenése,

• takarmányok költsége,
• állatorvosi díjak,
• természetes és mesterséges termékenyítés költségei,
• teljesítményvizsgálat költségei,
• közvetlen  marketingköltségek  (osztályozás,  tisztítás,  csomagolás)  és 

feldolgozási költségek,
• közvetlen biztosítási költségek,
• egyéb közvetlen változó költségek.

A közvetett  változó költségekhez tartoznak a saját gépek változó ráfordításai 
(üzem-  és  kenőanyagok,  javítás,  stb.),  a  fenntartási  és  egyéb  segédüzemek 
változó költségei, az idegen gépi szolgáltatások díjai.
A két csoport együttesen adja az adott ágazat teljes változó költségét. Az összes 
többi  –  nem  említett  –  ráfordításelem  (földbérleti  díj,  munkabér  és  terhei, 
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amortizáció,  általános  költségek,  stb.)  az  állandó  költségek  között  kerül 
elszámolásra.
Termelési költség összesen: az állandó és a változó költségek együttes összege.
A  főtermék  önköltsége:  az  ágazat  melléktermékének  értékével  csökkentett 
termelési költség és az előállított főtermék mennyiségének hányadosa. Itt kell 
megjegyezni,  hogy  az  EU  terminológiát  használva  az  állattenyésztési 
ágazatoknál a képződött trágya nem része a mellékterméknek. Melléktermék az, 
ami a főtermék mellett megjelenik, mint eladható áru. Így például a tejtermelő 
tehenészetekben a tej a főtermék és a melléktermék a borjú.
Értékesítési átlagár (Ft/t, l, kg, db): az értékesített termék összes árbevételének 
és az értékesített termék mennyiségének a hányadosa. Amennyiben tényleges 
értékesítés  nem  történt,  akkor  az  adott  térségben  potenciálisan  elérhető 
értékesítési átlagár kerül figyelembe vételre.
Az ágazat összes árbevétele: az értékesített fő- és melléktermékek után kapott 
tényleges  nettó  árbevétel,  mely  ezen  felül  tartalmazza  azokat  az  árbevételt 
módosító tételeket, amelyeket a termelők ágazati árbevételként számolnak el. 
Ilyenek pl. a mennyiségi, minőségi felárak.
Közvetlen állami támogatás: ide tartozik minden olyan támogatás, amelyet az 
ágazat  megléte  esetén  kap  a  termelő,  amelyek  egyértelműen  az  ágazathoz, 
illetve tevékenységhez kapcsolódnak, kapcsolhatók.
Egyéb  bevételek:  ide  tartozik  minden  nem  ár  és  támogatás  jellegű,  de  az 
ágazathoz kapcsolódó bevétel, pl. biztosító térítése.
Termelési érték: az ágazat által előállított fő- és ikertermékek mennyisége és a 
realizált  vagy  az  adott  körzetben  potenciálisan  elérhető  értékesítési  átlagár 
szorzata.  Ehhez  kerül  hozzászámításra  a  közvetlen  támogatások  összege,  az 
ágazat egyéb bevételei, valamint a melléktermék értéke. A melléktermék értéke 
az  elérhető  értékesítési  ár  vagy  a  helyettesítési  érték  alapján  kerül 
meghatározásra.
Fedezeti  hozzájárulás:  a  termelési  érték  és  a  közvetlen  változó  költségek 
különbözete.
Célszerűnek  tartjuk  röviden  összefoglalni  azokat  a  legfontosabb  eltéréseket, 
amelyek  a  két  termelői  csoport  (egyéni  és  társas  üzemek)  gazdálkodásában 
léteznek,  mert  ezeket  szükséges  szem  előtt  tartani  az  adatok 
összehasonlításánál, valamint egységes értelmezésénél. Ezek a következők: 

• saját tulajdonú föld után nem kerül bérleti díj elszámolásra, így ezeknél 
a gazdaságoknál a föld értéke nem jelenik meg a költségek között;

• tulajdonosi  munkavégzés  után  többnyire  csak  a  törvényileg  kötelező 
minimális bér kerül kivételre (a közterhek mérséklése miatt) és ezáltal 
költségként  való  elszámolásra.  Így  ezekben  a  gazdaságokban  a 
kimutatott  nyereség  részben  tartalmaz  a  tiszta  hasznon  túl  személyi 
jövedelmet is;
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• eltérő  a  gazdaságok  gépi  munka  felhasználása  és  ezáltal 
költségelszámolása (idegen-saját, régi-új beszerzésű gépek keveredése, 
ebből adódóan az amortizációs költség nagysága, stb.);

• a hitelhez jutás feltételeiben meglévő differenciák az általános költségek 
eltérő alakulását eredményezik, ráadásul itt jelentkeznek a cégjogi forma 
megválasztását is befolyásoló adózási feltételek különbségeinek hatásai 
is;

• a  differenciált  támogatás  az  ágazatok  bevételi  oldalára  hat,  így  az 
eredmények vizsgálatánál, összevetésénél szintén jelentős a szerepe.

A korántsem teljes felsorolással csupán azt kívántuk érzékeltetni, hogy az 
összehasonlításnál  fokozott  mérlegelést  kell  alkalmazni  és  a  vizsgálatok 
céljainak megfelelően esetleges korrekciókat szükséges alkalmazni (Béládi-
Kertész, 2006).
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2. Melléklet. A fedezeti hozzájárulás szerint csoportosított 
üzemek eredményei

39. táblázat. A fedezeti hozzájárulás alapján csoportosított egyéni üzemek, 2003

Megnevezés
Alsó
 20%

Alsó 
közép 
20%

Középső 
20%

Felső 
közép 
20%

Felső 
20%

Összesen
/átlag

Üzemszám a 
mintában 145 145 145 145 144 724

Vetésterület, ha 29,0 49,2 33,7 40,8 34,6 37

Aranykorona 19,8 20,7 21,5 22,1 22,6 21,3

Hozam, t/ha 2,0 3,0 4,0 4,8 6,3 4,0

NPK, kg/ha 120 110 111 111 112 113

NPK ktg, Ft 13807 13739 13255 12672 14339 13562

Vetőmag ktg, Ft 16093 16395 16670 15880 17427 16492

Herbicid ktg, Ft/ha 10712 10931 10875 10935 12360 11161
Összes vegyszer ktg, 
Ft/ha 11755 11810 11850 12273 13190 12174

Szárítási ktg, Ft/ha 2694 3975 4327 4897 5657 4308
Szervestrágya ktg, 
Ft/ha 895 728 620 446 1545 846
Összes közvetlen ktg, 
Ft/ha 45345 46760 47442 46657 52011 47637

Gép ktg, Ft/ha 18590 20423 19356 19909 21871 20027
Idegen gépi 
szolgáltatás, Ft/ha 9998 11734 12386 13917 14935 12591

Munkabér ktg, Ft/ha 4872 5627 6129 6428 8085 6225

FH, Ft/ha 13273 47960 77023 105599 158293 80322

Összes ktg, Ft/ha 101212 110757 111856 113441 131770 113782
Termelési érték, 
Ft/ha 58618 94720 124464 152256 210305 127959
Ágazati 
eredmény,Ft/ha -31630 -6223 21629 46659 87307 23460
Közvetlen állami 
támogatás, Ft/ha 10196 9021 8415 7480 8052 8634

Ár, Ft/t 29868 31878 31772 32272 33642 31884
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
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40. táblázat. A fedezeti hozzájárulás alapján csoportosított egyéni üzemek, 2004

Megnevezés
Alsó
 20%

Alsó 
közép 
20%

Középső 
20%

Felső 
közép 
20%

Felső 
20%

Összesen
/átlag

Üzemszám a 
mintában 161 160 160 160 160 801

Vetésterület, ha 33,2 33,1 36,7 37,8 36,2 35

Aranykorona 18,8 19,8 21,2 22,4 23,3 21,1

Hozam, t/ha 5,3 6,5 7,5 8,2 9,3 7,3

NPK, kg/ha 130 131 125 129 120 127

NPK ktg, Ft 16950 16551 16002 16323 15238 16214

Vetőmag ktg, Ft 19051 17990 18887 18692 18472 18619

Herbicid ktg, Ft/ha 14798 11968 11620 12658 11662 12544
Összes vegyszer ktg, 
Ft/ha 15229 12480 12462 13534 12425 13229

Szárítási ktg, Ft/ha 21045 19944 23652 21481 18810 20987
Szervestrágya ktg, 
Ft/ha 674 1171 839 1161 817 932
Összes közvetlen ktg, 
Ft/ha 73578 69108 73008 71312 66569 70718

Gép ktg, Ft/ha 20922 21251 20875 21199 21554 21160
Idegen gépi 
szolgáltatás, Ft/ha 9912 15028 13534 16298 18380 14625

Munkabér ktg, Ft/ha 5668 5177 6386 5977 6148 5871

FH, Ft/ha 28505 57398 77441 97732 134039 78960

Összes ktg, Ft/ha 138526 139893 144274 146615 144522 142761
Termelési érték, 
Ft/ha 102083 126506 150449 169044 200608 149679
Ágazati 
eredmény,Ft/ha -2700 18585 38641 55835 89120 39843
Közvetlen állami 
támogatás, Ft/ha 34260 32137 32290 33298 32240 32847

Ár, Ft/t 19317 19714 20187 20799 21775 20357
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
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41. táblázat. A fedezeti hozzájárulás alapján csoportosított egyéni üzemek, 2005

Megnevezés
Alsó
 20%

Alsó 
közép 
20%

Középső 
20%

Felső 
közép 
20%

Felső 
20%

Összesen
/átlag

Üzemszám a mintában 148 148 148 148 132 724

Vetésterület, ha 29,4 37,2 34,9 42,2 37,2 36

Aranykorona 19,3 20,1 21,4 22,3 23,3 21,3

Hozam, t/ha 6,1 7,5 8,2 9,0 9,4 8,0

NPK, kg/ha 134 137 132 134 119 131

NPK ktg, Ft 17381 17320 16473 17011 14986 16671

Vetőmag ktg, Ft 20195 19512 20266 20816 20099 20179

Herbicid ktg, Ft/ha 13220 12586 11530 12103 11208 12150
Összes vegyszer ktg, 
Ft/ha 14811 13376 12356 13462 12481 13315

Szárítási ktg, Ft/ha 23690 23417 23902 25032 18400 22987
Szervestrágya ktg, 
Ft/ha 953 1657 795 1852 962 1250
Összes közvetlen ktg, 
Ft/ha 80371 78010 76627 79472 68455 76767

Gép ktg, Ft/ha 21572 20704 21947 21857 23079 21804
Idegen gépi 
szolgáltatás, Ft/ha 13442 16331 13993 16446 16457 15309

Munkabér ktg, Ft/ha 4824 5594 6500 6116 6476 5889

FH, Ft/ha 36269 70606 89862 108614 135493 87123

Összes ktg, Ft/ha 150466 150222 153705 156972 149536 152239

Termelési érték, Ft/ha 116640 148616 166489 188086 203949 163890
Ágazati 
eredmény,Ft/ha 8452 40335 53637 72918 95690 53290
Közvetlen állami 
támogatás, Ft/ha 41598 41486 40714 41735 41260 41361

Ár, Ft/t 19209 20004 20408 20928 22010 20479
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
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42. táblázat. A fedezeti hozzájárulás alapján csoportosított egyéni üzemek, 2006

Megnevezés
Alsó
 20%

Alsó 
közép 
20%

Középső 
20%

Felső 
közép 
20%

Felső 
20%

Összesen
/átlag

Üzemszám a mintában 147 146 146 146 146 731

Vetésterület, ha 37,9 37,6 38,1 41,0 35,8 38,1

Aranykorona 18,8 19,7 21,6 22,6 24,1 21,4

Hozam, t/ha 4,8 6,7 7,8 8,2 9,4 7,4

NPK, kg/ha 105,2 117,7 127,7 125,8 119,2 119,1

NPK ktg, Ft 14735 15799 17534 17495 16074 16325

Vetőmag ktg, Ft 20131 20172 21343 20557 20283 20496

Herbicid ktg, Ft/ha 11961 11307 12042 11976 12102 11878
Összes vegyszer ktg, 
Ft/ha 13057 12382 13389 12919 12682 12886

Szárítási ktg, Ft/ha 12623 16715 19500 18379 17781 16994
Szervestrágya ktg, 
Ft/ha 854 902 1407 2131 1340 1326
Összes közvetlen ktg, 
Ft/ha 62966 68185 74993 72540 69051 69538

Gép ktg, Ft/ha 24218 25204 26355 26491 23626 25178
Idegen gépi 
szolgáltatás, Ft/ha 13514 13919 13954 16429 18433 15247

Munkabér ktg, Ft/ha 5814 6874 6354 6665 7604 6661

FH, Ft/ha 51803 96431 125323 142479 187838 120680

Összes ktg, Ft/ha 136914 148300 159249 163173 157462 152998

Termelési érték, Ft/ha 114769 164616 200315 215019 256889 190218
Ágazati 
eredmény,Ft/ha -22145 16316 41066 51846 99427 37221
Közvetlen állami 
támogatás, Ft/ha 39655 39923 39688 45368 44490 41822

Ár, Ft/t 24110 24982 25739 26332 27455 25721
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
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43. táblázat. A fedezeti hozzájárulás alapján csoportosított társas üzemek, 2003

Megnevezés
Alsó
 20%

Alsó 
közép 
20%

Középső 
20%

Felső 
közép 
20%

Felső 
20%

Összesen
/átlag

Üzemszám a 
mintában 33 33 33 33 32 164

Vetésterület, ha 170,2 247,5 204,6 284,1 247,2 231

Aranykorona 21,9 19,5 22,2 23,7 22,5 21,9

Hozam, t/ha 2,3 3,0 4,2 4,7 5,8 4,0

NPK, kg/ha 139 123 160 134 129 137

NPK ktg, Ft 12761 12730 17575 15104 15649 14758

Vetőmag ktg, Ft 17999 16231 16342 17113 16410 16821

Herbicid ktg, Ft/ha 12829 12937 15024 12312 10997 12831
Összes vegyszer ktg, 
Ft/ha 16433 15697 17433 15345 14136 15819

Szárítási ktg, Ft/ha 5763 4105 3898 5138 4920 4764
Szervestrágya ktg, 
Ft/ha 536 1384 1970 1616 498 1205
Összes közvetlen ktg, 
Ft/ha 56677 51322 57858 57124 57017 55993

Gép ktg, Ft/ha 28025 26454 22242 24072 35659 27240
Idegen gépi 
szolgáltatás, Ft/ha 6257 5291 8635 10955 12942 8791

Munkabér ktg, Ft/ha 8082 10007 9830 8904 9350 9234

FH, Ft/ha 6549 36472 65128 89251 135086 66079

Összes ktg, Ft/ha 128298 115436 135594 141002 153293 134611
Termelési érték, 
Ft/ha 63226 87794 122986 146375 192103 122072
Ágazati 
eredmény,Ft/ha -54860 -17832 -2938 15398 49046 -2550
Közvetlen állami 
támogatás, Ft/ha 9017 9666 8842 8032 7893 8695

Ár, Ft/t 27692 29939 29393 31600 33268 30361
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
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44. táblázat. A fedezeti hozzájárulás alapján csoportosított társas üzemek, 2004

Megnevezés
Alsó
 20%

Alsó 
közép 
20%

Középső 
20%

Felső 
közép 
20%

Felső 
20%

Összesen
/átlag

Üzemszám a 
mintában 36 35 35 35 35 176

Vetésterület, ha 121,1 126,0 265,8 262,6 245,5 204

Aranykorona 20,3 20,9 23,3 24,3 23,8 22,5

Hozam, t/ha 4,6 6,3 7,1 7,9 8,9 7,0

NPK, kg/ha 122 166 163 118 141 142

NPK ktg, Ft 15251 19618 20351 15321 16014 17299

Vetőmag ktg, Ft 16876 19315 16830 17243 19421 17931

Herbicid ktg, Ft/ha 11449 11904 12603 11937 12009 11977
Összes vegyszer ktg, 
Ft/ha 14153 15273 14820 15344 14504 14815

Szárítási ktg, Ft/ha 14252 14896 12409 10758 14226 13314
Szervestrágya ktg, 
Ft/ha 846 1349 1817 1799 199 1200
Összes közvetlen ktg, 
Ft/ha 62965 71677 65987 60166 66319 65409

Gép ktg, Ft/ha 25827 26364 30188 28724 29574 28122
Idegen gépi 
szolgáltatás, Ft/ha 8264 7466 8798 11798 9808 9221

Munkabér ktg, Ft/ha 9071 10171 9365 8270 10559 9485

FH, Ft/ha 27989 59340 85412 108476 141067 84136

Összes ktg, Ft/ha 140810 152053 155253 152609 158665 151815
Termelési érték, 
Ft/ha 90954 131017 151399 168642 207386 149545
Ágazati 
eredmény,Ft/ha -15552 13675 28884 46664 78575 30188
Közvetlen állami 
támogatás, Ft/ha 33955 33517 31786 30022 29818 31832

Ár, Ft/t 19766 20821 21498 21444 23524 21401
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
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45. táblázat. A fedezeti hozzájárulás alapján csoportosított társas üzemek, 2005

Megnevezés
Alsó
 20%

Alsó 
közép 
20%

Középső 
20%

Felső 
közép 
20%

Felső 
20%

Összesen
/átlag

Üzemszám a 
mintában 32 32 32 32 31 159

Vetésterület, ha 112,7 280,6 138,4 238,2 298,4 213

Aranykorona 20,4 20,7 21,2 22,1 24,8 21,8

Hozam, t/ha 5,4 6,9 8,1 9,0 10,1 7,9

NPK, kg/ha 145 176 209 160 139 166

NPK ktg, Ft 17732 19440 18879 20605 17355 18811

Vetőmag ktg, Ft 19165 18599 20166 21064 20769 19947

Herbicid ktg, Ft/ha 11529 10627 13037 12546 13859 12310
Összes vegyszer ktg, 
Ft/ha 13329 14179 16325 16586 15841 15248

Szárítási ktg, Ft/ha 15852 11043 16300 16405 8638 13679
Szervestrágya ktg, 
Ft/ha 3010 923 874 497 792 1222
Összes közvetlen ktg, 
Ft/ha 69925 66865 74947 77836 62672 70498

Gép ktg, Ft/ha 27044 27769 30774 29722 25369 28153
Idegen gépi 
szolgáltatás, Ft/ha 9414 9928 7849 6737 8299 8446

Munkabér ktg, Ft/ha 9279 12269 10771 9708 9510 10312

FH, Ft/ha 36560 68996 93858 115531 166528 95853

Összes ktg, Ft/ha 152992 155382 163612 171598 151990 159160
Termelési érték, 
Ft/ha 106485 135861 168805 193367 229200 166351
Ágazati 
eredmény,Ft/ha -753 20298 50692 60882 113001 48420
Közvetlen állami 
támogatás, Ft/ha 44370 39121 45488 39060 39242 41470

Ár, Ft/t 19282 20071 20888 21513 22947 20928
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
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46. táblázat. A fedezeti hozzájárulás alapján csoportosított társas üzemek, 2006

Megnevezés
Alsó
 20%

Alsó 
közép 
20%

Középső 
20%

Felső 
közép 
20%

Felső 
20%

Összesen
/átlag

Üzemszám a 
mintában 35 35 35 35 35 175

Vetésterület, ha 177,6 212,4 321,6 202,7 240,7 231,0

Aranykorona 17,6 20,5 23,0 22,8 25,6 21,9

Hozam, t/ha 5,0 6,4 7,3 7,8 9,5 7,2

NPK, kg/ha 146,1 156,8 144,7 137,3 138,7 144,7

NPK ktg, Ft 19477 20270 17718 18855 19712 19207

Vetőmag ktg, Ft 20497 21576 20326 19960 20019 20476

Herbicid ktg, Ft/ha 13024 12301 11919 11408 14128 12556
Összes vegyszer ktg, 
Ft/ha 18080 16304 14645 13456 16606 15818

Szárítási ktg, Ft/ha 8567 14358 17154 17124 17670 14974
Szervestrágya ktg, 
Ft/ha 88 401 1699 609 386 637
Összes közvetlen ktg, 
Ft/ha 69132 74392 73379 71511 76780 73039

Gép ktg, Ft/ha 27493 29261 28053 27112 30156 28415
Idegen gépi 
szolgáltatás, Ft/ha 5884 8427 6274 8937 9868 7878

Munkabér ktg, Ft/ha 12399 11673 14018 15703 12140 13187

FH, Ft/ha 53223 90820 118282 139952 183845 117224

Összes ktg, Ft/ha 153434 163960 169147 174448 181659 168530
Termelési érték, 
Ft/ha 122355 165212 191661 211463 260625 190263
Ágazati 
eredmény,Ft/ha -31079 1253 22514 37015 78966 21734
Közvetlen állami 
támogatás, Ft/ha 40803 43221 43506 44760 46155 43689

Ár, Ft/t 25015 26146 26466 27479 27699 26561
Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
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3.  Melléklet. A Reisinger-féle döntéstámogató modell 
folyamatábrája

A szoftver működésének részletes folyamatábrája:

Reisinger nyomán

Start

-T áblakoordináták
-T áblahosszúság és szélesség

-Művelési irány
-Gép munkaszélesség

Minta elhelyezési mátrix terv, 
minta hely kijelölés a táblán

GIS koordináták felvétele a 
mintatereken

Gyomfajonként   borítot tság 
rögzítése

T alajminta vétel és 
laboratóriumi vizsgálat . H

%, ill. K
A
 érték, stb.

Adatbázis elemzés

Lehetséges 
technológiák

Szűrés ökonómiai 
szempontból

T ábla, gyom és talaj adatok Eng. herbicidek, 
hatásspektrum, dózis

T áblára adaptált  
költségtakarékos 
gyomirtási 
technológia, 

Kiértékelés, 

fejlesztő 
modul
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4. Melléklet. Leíró statisztikák, 2003-2006, egyéni és társas 
üzemek

47. táblázat. Vetőmag költség, Ft/ha
Év Megnevezés Érték
2003 Átlag 16 516
 5% nyesett átlag 16 465
 Medián 16 487
 Variancia 20 436 215
 Szórás 4 521
 Minimum 1 312
 Maximum 40 864
 Terjedelem 39 552
 Ferdeség 0,4
 Csúcsosság 2,3
2004 Átlag 18 480
 5% nyesett átlag 18 367
 Medián 18 183
 Variancia 25 829 922
 Szórás 5 082
 Minimum 1 695
 Maximum 49 077
 Terjedelem 47 383
 Ferdeség 0,8
 Csúcsosság 4,5
2005 Átlag 20 148
 5% nyesett átlag 20 155
 Medián 20 032
 Variancia 26 730 561
 Szórás 5 170
 Minimum 2 400
 Maximum 46 086
 Terjedelem 43 686
 Ferdeség 0,1
 Csúcsosság 1,6
2006 Átlag 20 503
 5% nyesett átlag 20 450
 Medián 20 500
 Variancia 26 151 854
 Szórás 5 114
 Minimum 3 528
 Maximum 45 000
 Terjedelem 41 473
 Ferdeség 0,2
 Csúcsosság 1,5

Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
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48. táblázat. Összes műtrágya, kg/ha
Év Megnevezés Érték
2003 Átlag 115,7
 5% nyesett átlag 110,8
 Medián 102,0
 Variancia 5 810,5
 Szórás 76,2
 Minimum 0,0
 Maximum 588,8
 Terjedelem 588,8
 Ferdeség 1,4
 Csúcsosság 4,2
2004 Átlag 129,6
 5% nyesett átlag 127,0
 Medián 124,0
 Variancia 5 698,5
 Szórás 75,5
 Minimum 0,0
 Maximum 509,3
 Terjedelem 509,3
 Ferdeség 0,6
 Csúcsosság 1,0
2005 Átlag 135,2
 5% nyesett átlag 130,2
 Medián 122,6
 Variancia 6 887,9
 Szórás 83,0
 Minimum 0,0
 Maximum 666,7
 Terjedelem 666,7
 Ferdeség 1,3
 Csúcsosság 4,1
2006 Átlag 124,1
 5% nyesett átlag 118,0
 Medián 107,4
 Variancia 6 361,9
 Szórás 79,8
 Minimum 0,0
 Maximum 638,7
 Terjedelem 638,7
 Ferdeség 1,8
 Csúcsosság 6,7

Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
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49. táblázat. Herbicid költség, Ft/ha
Év Megnevezés Érték
2003 Átlag 11 499
 5% nyesett átlag 11 410
 Medián 11 696
 Variancia 30 600 040
 Szórás 5 532
 Minimum 0
 Maximum 42 047
 Terjedelem 42 047
 Ferdeség 0,5
 Csúcsosság 2,3
2004 Átlag 12 393
 5% nyesett átlag 12 339
 Medián 12 594
 Variancia 33 395 943
 Szórás 5 779
 Minimum 0
 Maximum 39 286
 Terjedelem 39 286
 Ferdeség 0,2
 Csúcsosság 1,1
2005 Átlag 12 176
 5% nyesett átlag 12 075
 Medián 12 010
 Variancia 31 255 333
 Szórás 5 591
 Minimum 0
 Maximum 34 909
 Terjedelem 34 909
 Ferdeség 0,3
 Csúcsosság 1,2
2006 Átlag 12 022
 5% nyesett átlag 12 065
 Medián 12 002
 Variancia 24 659 787
 Szórás 4 966
 Minimum 0
 Maximum 28 241
 Terjedelem 28 241
 Ferdeség -0,1
 Csúcsosság 0,5

Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
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50. táblázat. Hozam, t/ha
Év Megnevezés Érték
2003 Átlag 4,0
 5% nyesett átlag 4,0
 Medián 4,0
 Variancia 2,6
 Szórás 1,6
 Minimum 1,0
 Maximum 8,4
 Terjedelem 7,9
 Ferdeség 0,3
 Csúcsosság -0,6
2004 Átlag 7,3
 5% nyesett átlag 7,3
 Medián 7,3
 Variancia 3,8
 Szórás 1,9
 Minimum 1,7
 Maximum 13,0
 Terjedelem 11,3
 Ferdeség -0,1
 Csúcsosság -0,1
2005 Átlag 8,0
 5% nyesett átlag 8,1
 Medián 8,2
 Variancia 3,7
 Szórás 1,9
 Minimum 1,0
 Maximum 15,0
 Terjedelem 14,0
 Ferdeség -0,4
 Csúcsosság 0,2
2006 Átlag 7,4
 5% nyesett átlag 7,4
 Medián 7,5
 Variancia 4,2
 Szórás 2,1
 Minimum 1,0
 Maximum 14,0
 Terjedelem 13,0
 Ferdeség -0,3
 Csúcsosság 0,0

Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
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51. táblázat. Fedezeti hozzájárulás, Ft/ha
Év Megnevezés Érték
2003 Átlag 80 383
 5% nyesett átlag 78 642
 Medián 77 120
 Variancia 2 556 178 009
 Szórás 50 559
 Minimum -73 604
 Maximum 256 920
 Terjedelem 330 525
 Ferdeség 0,5
 Csúcsosság -0,1
2004 Átlag 85 904
 5% nyesett átlag 84 977
 Medián 83 932
 Variancia 1 685 656 255
 Szórás 41 057
 Minimum -29 103
 Maximum 251 506
 Terjedelem 280 610
 Ferdeség 0,4
 Csúcsosság 0,3
2005 Átlag 97 971
 5% nyesett átlag 96 993
 Medián 96 117
 Variancia 1 880 447 290
 Szórás 43 364
 Minimum -47 871
 Maximum 356 216
 Terjedelem 404 087
 Ferdeség 0,5
 Csúcsosság 1,9
2006 Átlag 162 448
 5% nyesett átlag 162 168
 Medián 163 807
 Variancia 2 482 987 407
 Szórás 49 830
 Minimum 18 052
 Maximum 319 725
 Terjedelem 301 674
 Ferdeség 0,1
 Csúcsosság 0,1

Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
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52. táblázat. Ágazati eredmény, Ft/ha
Év Megnevezés Érték
2003 Átlag 19 485
 5% nyesett átlag 18 837
 Medián 16 526
 Variancia 2 256 924 886
 Szórás 47 507
 Minimum -152 164
 Maximum 194 629
 Terjedelem 346 793
 Ferdeség 0,2
 Csúcsosság 0,4
2004 Átlag 38 224
 5% nyesett átlag 37 877
 Medián 35 271
 Variancia 1 539 869 858
 Szórás 39 241
 Minimum -72 178
 Maximum 191 078
 Terjedelem 263 256
 Ferdeség 0,2
 Csúcsosság 0,3
2005 Átlag 54 275
 5% nyesett átlag 54 437
 Medián 53 906
 Variancia 1 815 943 578
 Szórás 42 614
 Minimum -94 349
 Maximum 283 394
 Terjedelem 377 743
 Ferdeség 0,1
 Csúcsosság 1,2
2006 Átlag 76 651
 5% nyesett átlag 76 430
 Medián 77 826
 Variancia 2 574 262 773
 Szórás 50 737
 Minimum -123 780
 Maximum 239 037
 Terjedelem 362 817
 Ferdeség 0,0
 Csúcsosság 0,4

Forrás: 2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
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5. Melléklet: Szélső érték elemzés box-plot eljárással
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43. ábra. A vetőmag költség terjedelme és szélső értékei, 2003-2006
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44. ábra. Az összes műtrágya mennyiség terjedelme és szélső értékei, 2003-2006

133



2006200520042003

Év

40000

20000

0

h
er

b
-k

tg

2 028
3

148

2 3243 034

252
173

8
2 862

11

2 780
579

2 664

3 194

395

3 237

45. ábra. A herbicid költség terjedelme és szélső értékei, 2003-2006

2006200520042003

Év

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

h
o

za
m

1 899

2 027

557

3 580

423

449

482

1 158
2 324

46. ábra. A hozam terjedelme és szélső értékei, 2003-2006
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47. ábra. A fedezeti hozzájárulás terjedelme és szélső értékei, 2003-2006
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48. ábra. Az ágazati eredmény terjedelme és szélső értékei, 2003-2006
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6. Melléklet: A fontosabb változók gyakorisági megoszlása, 2003-2006
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7.Melléklet: Független kétmintás T-próba

53. táblázat. A főbb tényezők átlagának összehasonlítása kétmintás T-próbával

T-próba az átlag egyenlőségére

 t df

Szignifikancia 

(2-oldali)
Átlagok 

különbsége

Az átlagok 
különbsége 
standard 

hibája

A különbségek 
95%-os 

megbízhatósági 
intervalluma

      Alsó Felső

Összes 
műtrágya, 
kg

Egyforma 
variancia 
valószínű

-21,11 3651 0,000 -52,35 2,48 -57,21 -47,49

Egyforma 
variancia 
nem 
valószínű

-20,51 2980,31 0,000 -52,35 2,55 -57,35 -47,35

Összes 
műtrágya 
ktg

Egyforma 
variancia 
valószínű

-18,93 3651 0,000 -5432,7 286,98 -5995,41 -4870,08

Egyforma 
variancia 
nem 
valószínű

-18,87 3441,02 0,000 -5432,7 287,94 -5997,29 -4868,20

Herbicid 
ktg

Egyforma 
variancia 
valószínű

-11,60 3651 0,000 -2081,4 179,40 -2433,21 -1729,73

Egyforma 
variancia 
nem 
valószínű

-11,60 3483,12 0,000 -2081,4 179,46 -2433,34 -1729,61

Összes 
vegyszer 
ktg

Egyforma 
variancia 
valószínű

-15,36 3651 0,000 -2999,4 195,26 -3382,25 -2616,61

Egyforma 
variancia 
nem 
valószínű

-15,19 3312,98 0,000 -2999,4 197,47 -3386,60 -2612,26

Hozam

Egyforma 
variancia 
valószínű

-8,05 3651 0,000 -0,65 0,08 -0,80 -0,49

Egyforma 
variancia 
nem 
valószínű

-8,09 3539,28 0,000 -0,65 0,08 -0,80 -0,49

Összes 
közvetlen 
ktg

Egyforma 
variancia 
valószínű

-20,15 3651 0,000 -15958 791,83 -17510,9 -14406,0

Egyforma 
variancia 
nem 
valószínű

-20,08 3437,14 0,000 -15958 794,67 -17516,5 -14400,4

FH

Egyforma 
variancia 
valószínű

3,43 3651 0,001 5434,40 1583,7 2329,22 8539,59

Egyforma 
variancia 
nem 
valószínű

3,46 3578,07 0,001 5434,40 1571,3 2353,68 8515,13

Forrás:2003-2006. évi tesztüzemi adatok alapján saját számítás
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