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$]DGDSWtYLQQRYiFLyMySpOGiMDDViYPĦYHOpV
megjelenése Magyarországon
HUSTI ISTVÁN – BÉRES K LÁRA
.XOFVV]DYDNDJUiULQQRYiFLyViYPĦYHOpVDGDSWtYLQQRYiFLyVPRGHOO
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4
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$]LQQRYiFLyNUDW|UHNYĘPDJ\DUPH]ĘJD]GDViJLYiOODONR]iVRNV]iPiUDDNODV]V]LNXV .)HQ DODSXOy LQQRYiFLyV IRO\DPDWPRGHOOHN iOWDOiEDQ ± NO|QE|]Ę RNRN
PLDWW±QHPN|YHWKHWĘN1DJ\REE¿J\HOPHWFpOV]HUĦIRUGtWDQLHPLDWWD]DGDSWiFLyV
innovációra, amely a másutt megvalósult jó ötletek saját keretek közötti hasznosítáViUDLUiQ\XO(]HQDODSJRQGRODWMHJ\pEHQIRJODONR]LNDFLNND]DGDSWtYDJUiULQQRYiFLy
HJ\MypVWDQXOViJRVSpOGiMiYDODViYPĦYHOpVKD]DLWHUMHGpVpYHO
$ViYPĦYHOpV VWULSWLOO DNRQ]HUYiOyHQHUJLDpVN|OWVpJWDNDUpNRVYHWĘiJ\NpV]tWpVLpVPĦYHOpVLWHFKQROyJLiNN|]pWDUWR]LN2O\DQHOMiUiVDPHO\DKDJ\RPiQ\RV
PHJROGiVRNKR]NpSHVWW|EEHOĘQ\|VWXODMGRQViJJDOUHQGHONH]LN$PyGV]HUD]86$
ban több évtized óta széles körben használt, s annak hazai megismertetésében és elWHUMHV]WpVpEHQD.,7(YiOODOWNH]GHPpQ\H]ĘV]HUHSHW$FLNNDPyGV]HUHOĘQ\|VpV
HOĘQ\WHOHQMHOOHP]ĘLWIRJODOMDUHQGV]HUEHpVEHV]iPRODKD]DLIHOKDV]QiOyNQpKiQ\
HGGLJV]HU]HWWWDSDV]WDODWiUyOLV$OHJIĘEEHOĘQ\DKDMWyDQ\DJPHJWDNDUtWiVDNO|QE|]ĘWDODMWtSXVRNHVHWpQDV]iQWiVRVPĦYHOpVKH]NpSHVWLPHJWDNDUtWiVPHJKDODGWDD]RW$YL]VJiODWLHUHGPpQ\HNRVPĦYHOHWLN|OWVpJPHJWDNDUtWiVWpV
RVPXQNDLGĘPHJWDNDUtWiVWPXWDWQDNDViYPĦYHOpVMDYiUDDV]iQWiVRVPĦYHOpVKH]
NpSHVW$ViYPĦYHOpVWĘOHOYiUKDWyDJURWHFKQLNDLpV|NRQyPLDLHOĘQ\|NDNRUiQpV
DNpVĘQOHNHUOĘQ|YpQ\HNHVHWpEHQHJ\DUiQWNLPXWDWKDWyN~J\DNXNRULFDPLQW
DQDSUDIRUJyWHUPHV]WpVQpO$NH]GHWLNHGYH]ĘPDJ\DURUV]iJLWDSDV]WDODWRNDODSMiQ NLMHOHQWKHWĘ KRJ\ D ViYPĦYHOpVUH LUiQ\XOy DGDSWiFLy HUHGPpQ\HV pV RO\DQ
HOMiUiVLQQRYiFLyWJHUMHV]WHWWDPHO\V]iPRVJD]GiONRGiVLHOĘQ\IRUUiVDOHKHW,O\HQ
összefüggésben a cikk üzenetei tanulságosak lehetnek mindazok számára, akik versenypozíciójuk megtartása, netán fokozása érdekében az adaptív innovációt stratéJLDLHV]N|]QHNWHNLQWLN

BEVEZETÉS
A Gazdálkodás 2013. évi 1. számában
Kiútkeresés az agrárinnovációban címen
PHJMHOHQWFLNNEHQROYDVKDWyDN|YHWNH]Ę
gondolatmenet: „… már régen elemeire
hullott szét az ágazati innovációs rendV]HUV]HUHSOĘLN|]|WWLHJ\WWPĦN|GpVpV
a rendszerváltás óta az ágazaton belüli
pUGHNYLV]RQ\RNLViWUHQGH]ĘGWHN(EEHQ
a helyzetben kevés az esély az originális

(eredeti) innovációs megoldásokra, célV]HUĦEEQHNOiWV]LND]DGDSWtYLQQRYiFLyV
modell követése…” (Husti, 2013a). Jelen
cikkben azt szeretnénk bemutatni, hogy
EL]RQ\RVIHOWpWHOHNPHOOHWWUHiOLVOHKHWĘVpJ
Q\tOLNDUUDKRJ\DPH]ĘJD]GiONRGiVWHUletén Magyarországon is realizálódjanak az
DGDSWtYLQQRYiFLyWyOHOYiUKDWyHOĘQ\|N
$WDQXOPiQ\PHJtUiViWPHJHOĘ]ĘNXWDWyPXQNDOHJIĘEEhipotézise, hogy az adaptív
LQQRYiFLyQDNDKD]DLPH]ĘJD]GDViJEDQ
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is van létjogosultsága. Esetpéldánk tárgyaként a ViYPĦYHOpVWválasztjuk, amely
eljárás hosszabb ideje ismert, hazánkban
azonban csupán az elmúlt években nyert
HJ\IDMWDSROJiUMRJRWHOVĘVRUEDQDKITE
DGDSWiFLyWHOĘVHJtWĘPXQNiMiQDNN|V]|QKHWĘHQ
1HPPDLDIHOLVPHUpVKRJ\DKD]DLPH]Ęgazdaságban a növénytermelés súlya, szerepe domináns. A legutóbbi éveket tekintve a
PH]ĘJD]GDViJLNLERFViWiV mintegy 60%-a
DV]iQWyI|OGHNUĘOV]iUPD]LN$]iOODWWHnyésztés részesedése általában 35%, míg
a fennmaradó hányad szolgáltatásokból és
PiVRGODJRVWHYpNHQ\VpJHNEĘOV]iUPD]LN
A növénytermesztésen belül a gabonafélék
NLERFViWiVDDOHJQDJ\REEUpV]HVHGpVĦD]
utóbbi évek átlagában a kukorica 14, a búza
11%-os részarányt tett ki a teljes ágazati
kibocsátásból (KSH, 2014). Ezek az adatok is indokolják, hogy a növénytermesztéssel – makrogazdasági megfontolásból
is – Magyarországon örökzöld feladatként
foglalkozzunk.
A növénytermesztéssel (is) foglalkozó
PH]ĘJD]GDViJLYiOODONR]iVRNJD]GiONRGiViQDN HUHGPpQ\HVVpJpW DODSYHWĘHQ
befolyásolják az egyes ágazatok PĦYHOHWL
költségei. Ezek sorában meghatározó nagyViJUHQGHWNpSYLVHOQHNDWDODMPĦYHOpVVHO
YHWĘiJ\NpV]tWpVVHONDSFVRODWRVN|OWVpJHN
melyek – tapasztalataink szerint – arányukat tekintve ugyan csökkennek, de még
így is az önköltségen belül 10-15% között
alakulnak. (A viszonylagos csökkenés
OHJLQNiEEQpKiQ\LQSXWHOHP±YHWĘPDJ
PĦWUiJ\DQ|YpQ\YpGĘV]HU±HUĘWHOMHViUnövekedésével hozható kapcsolatba, ami
SHUV]HYpJVĘVRURQD]HOĘiOOtWRWWWHUPpkek önköltségének növekedésével párosul.) Nem véletlen, hogy az elméleti és a
J\DNRUODWLV]DNHPEHUHNHWKRVV]~LGĘyWD
foglalkoztatja a kérdés: miként javítható
az ágazati hatékonyság és ez hogyan segítKHWĘHOĘDWDODMPĦYHOpVN|OWVpJFV|NNHQWĘ
pVV]HUĦVtWpVpYHO$]iOWDOiEDQDMiQOKDWy
takarékossági törekvések:

– kevesebb input használata, ami költségcsökkenéssel is jár, s mellette környe]HWYpGHOPLV]HPSRQWEyOLVHOĘQ\|V
– annak biztosítása, hogy a felhasznált
LQSXWRNDOHKHWĘOHJMREEKDWiVIRNNDOKDV]nosuljanak; valamint
– olyan menedzsmentkultúra követése,
DPHO\NpSHVVpWHV]DUUDKRJ\DPH]ĘJD]dálkodás bonyolult feltételei között, a sziJRU~WHFKQROyJLDLHOĘtUiVRNQDNLVPDUDGpN
nélkül érvényt szerezzenek.
0LQGH]HN ± KHO\WĘO pV LGĘWĘO HO QHP
vonatkoztatható – együttes közrehatásaNpQW pUKHWĘ HO D JD]GiONRGiV KDWpNRQ\ságának javítása, ami nem csak makro-,
GHPLNURV]LQWHQLVHOĘIHOWpWHOHDKRVV]DEE
távon gazdaságilag is fenntarthatóPH]Ęgazdálkodásnak.
$1<$*e60Ï'6=(5
A cikk mondanivalója szempontjából
két terület pUGHPHO¿J\HOPHW$]HJ\LND]
adaptív innovációhoz, a másik az annak pélGiMiXOV]ROJiOyViYPĦYHOpVKH]NDSFVROyGLN
Az adaptív innovációval kapcsolatban szakirodalmi forrásokra és korábbi munkáinkra
WiPDV]NRGXQNPtJDViYPĦYHOpVNDSFViQ
a szakirodalmi források mellett személyes
NRQ]XOWiFLyNUD LOOHWYH PHJ¿J\HOpVHNUH
KLYDWNR]XQN $ ViYPĦYHOpV |NRQyPLDL
értékeléséhez a KITE mint adatszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatokat
használjuk fel.
$7$/$-0ĥ9(/e6
9(7ėÈ*<.e6=Ë7e6
-(/(17ė6e*(
Jelen cikk – az eddigi fejtegetések szellemében – a WDODMPĦYHOpVés YHWĘiJ\NpV]tWpV
néhány közvetlen gazdasági hatásokkal is
bíró elemére koncentrál.
A WDODMPĦYHOpV– energiaigényét tekintYH±DOHJNLHPHONHGĘEEMHOHQWĘVpJĦPĦYHOHW
a szántóföldi növénytermesztésben. Nem
YpOHWOHQKRJ\D]LGĘNVRUiQDNO|QIpOH
PĦYHOpVLPyGRNpVD]D]RNDWPHJYDOyVtWy
HV]N|]|NIRO\DPDWRVDQIHMOĘGWHNNRUV]H-

Husti – Béres: $ViYPĦYHOpVPHJMHOHQpVH0DJ\DURUV]iJRQ

UĦV|GWHN$PĦYHOpVLPyGRNpVHV]N|]|N
NHGYH]ĘHVHWEHQ|VV]HKDQJROWHJ\WWHVW
WDODMPĦYHOpVLUHQGV]HUW alkotnak, melynek keretében számtalan egyedi megoldás,
illetve kombináció integrálható. A „rendteUHPWpV´LJpQ\pYHODWDODMPĦYHOpVLUHQGV]Hreket a szakemberek különféle szempontok
szerint csoportosították. Egy lehetséges
felosztásDN|YHWNH]ĘIĘFVRSRUWRNDWDGMD
+DJ\RPiQ\RVWDODMPĦYHOpV a teljes
IHOOHWKDJ\RPiQ\RVIRUJDWiVRVPHJPĦvelése, minek következtében a felszínen
OpYĘV]iUPDUDGYiQ\RNDWWHOMHVPpUWpNEHQ
beforgatják a talajba. Angol megnevezése:
Conventional tillage.
5HGXNiOWWDODMPĦYHOpV ez is a teljes
IHOOHWPHJPĦYHOpVH IRUJDWiVVDOYDJ\DQpONO -HOOHP]ĘMHDPĦYHOHWHN|VV]HYRQiVD
LOOHWYHHOKDJ\iVDD]LGĘLOOHWYHHQHUJLDIHOhasználás csökkentésének igényével. Angol
megnevezése: Reduced tillage.
.RQ]HUYiOyWDODMYpGĘPĦYHOpV miQLPiOLV PHQHWV]iP~ PĦYHOpV PHO\QHN
OHJIĘEEFpOMDD]HOĘYHWHPpQ\XWiQLJ\|NpU
pVV]iUPDUDGYiQ\RNPHJĘU]pVHDPLQpO
QDJ\REEPpUWpNĦ OHKHWĘOHJIHOHWWL 
talajfedettség elérése céljából. Angol megnevezése: Conservation tillage.
(KKH]DPĦYHOpVLFVRSRUWKR]OHJDOiEE
négy, egymástól jól elhatárolható megoldás
WDUWR]LNPHO\HNDN|YHWNH]ĘN
0XOFVPĦYHOpV (Mulch tillage): kéthárom menetszámú, a teljes felületre kiWHUMHGĘIRUJDWiVQpONOLPHJROGiV$V]iUmaradványok részben a talajba kerülnek,
részben pedig a felszínen maradnak.
%DNKiWDVPĦYHOpV (Ridge tillage):
DYHWpVWPHJHOĘ]ĘHQFPPDJDVEDNhátakat alakítanak ki. A betakarításkor
szecskázott szármaradványok a bakhátak
között maradnak. A bakhátakat sorközkultivátorokkal tartják rendben.
3.3. Sávos (vagy: sáv-, esetleg: szalag-)
PĦYHOpV (Strip till): az aprított szármaradYiQ\RNNDOIHGHWWIHOOHWHQVSHFLiOLVPĦYHOĘ
eszközökkel csak sávokban végeznek talajPĦYHOpVW$V]iUPDUDGYiQ\RNHJ\UpV]HD
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talajba keveredik, nagyobb hányaduk pedig
talajtakarást végez. Általában a talajfelszín
iWPĦYHOLNDYHWpVDPHJPĦYHOW
sávba történik. (Meg kell jegyezni, hogy az
DJRQGRODWKRJ\QHPĦYHOMNDWHOMHVWDODMIHOV]tQWQHP~MNHOHWĦKD]iQNEDQVHP-y
példa erre Széll [2006] és Takácsné [2011]
több publikációja a sávpermetezéssel kapFVRODWEDQ0tJDWDODMPĦYHOpVQpOD]HQHUgiatakarékosság, addig a sávpermetezésQpODYHJ\V]HUWDNDUpNRVViJDIĘPRWLYiOy
WpQ\H]Ę
0ĦYHOpVQpONOLGLUHNWYHWpV (No-till):
D]HOĘYHWHPpQ\EHWDNDUtWiViWN|YHWĘHQD
talajt nyugalomban hagyják, majd a magvakat keskeny magágyba vagy hasítékba
juttatják. A beavatkozás általában a talaj
felületének 10%-át érinti, a többi nyugalomban marad (7DODMPĦYHOpVLUHQGV]HUHN
2013).
A felsoroltak mellett ismertek még további felosztások is, azonban jelen tanulmány
eredeti szándékához igazodva azokkal nem
IRJODONR]XQNpVDWRYiEELDNEDQDViYPĦYHOpVIRQWRVDEEMHOOHP]ĘLWpULQWMN
$6È90ĥ9(/e61e+È1<
-(//(0=ė-(e6327(1&,È/,6
(/ė1<(,
$ViYPĦYHOpVDYHWĘiJ\HOĘNpV]tWpVpQHN
egyik lehetséges módszere. A magvakat
közvetlenül az elkészített sávokba vetik,
miközben a szármaradványok a sávok közti
területen maradnak, elkerülve a közvetlen
kapcsolat létrejöttét a szármaradványok és
DYHWĘPDJYDNLOOHWYHDNLFVtUi]RWWSDOiQWiN
között.
A módszer sikeres alkalmazásának kulcsa a ViYPĦYHOĘHV]N|](1. ábra), melynek
IĘV]HUNH]HWLLOOHWYHIXQNFLRQiOLVHOHPHL
DN|YHWNH]ĘN D]iEUiQOpYĘV]iPR]iV
szerint):
1. sornyitó tárcsa;
2. csillagkerékpár a szármaradványok
eltakarításához;
3. lazító szerszám + injektor a folyékony
PĦWUiJ\iNKR]
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$ViYPğYHOđHV]N|]iOWDOiQRVIHOpStWpVH

1. ábra

Forrás: Heggenstaller, 2013

4. takaró tárcsák;
5. talajkondicionáló (lényegében tömöUtWĘ V]HUV]iP
$ViYPĦYHOpVHOĘQ\HLWV]iPRVHOVĘVRUban az USA-ból származó publikáció taglalja, nem titkolva az eljárással kapcsolaWRVHOĘQ\WHOHQMHOOHP]ĘNHWVHP$V]yED
M|KHWĘKLYDWNR]iVRNN|]OFVXSiQNHWWĘW
érintünk.
Egy nebraskai farmer (Mark Kimmel) nyiODWNR]DWiEyOROYDVKDWyNNLDN|YHWNH]ĘN
±Ä$PLyWDiWWpUWQNDViYPĦYHOpVUHD
hajtóanyag-felhasználást 60%-kal csökNHQWHWWNDKDJ\RPiQ\RVWDODMPĦYHOpVhez képest. Legalább három menetszámot
PHJVSyUROWXQNpVD]LGĘPHJWDNDUtWiVLV
tetemes.”
– „Idekint a szél állandóan hordta a
KRPRNRVWDODMW$ViYPĦYHOpVW|EEV]iUmaradványt hagy a talajon, védve azt
– különösen a »kukorica után kukorica«
területeinken.”
– Kimmel~J\JRQGROMDKRJ\DViYPĦveléses kukorica hozamnövelésének esélye
QDJ\REEPLQWDKDJ\RPiQ\RVWDODMPĦYHOpVQpO8J\DQH]¿J\HOKHWĘPHJDFXNRUUppánál is (Zinkand, 2012).
Az Oregoni Állami Egyetem szaktanácsadói által végzett elemzések szerint a
ViYPĦYHOpVN|OWVpJPHJWDNDUtWyKDWiViYDO

V]HPEHQiOODPĦYHOĘHV]N|]pVD]DXWRPDtikus kormányzás (GPS+RTK) beruházási
költsége, melynek megtérülése kb. 5 évre
WHKHWĘ Switching To Strip-Till, 2015).
$SRWHQFLiOLVHOĘQ\|NNRQNUpWPHJMHlenési formái már nemcsak a nemzetközi
szakirodalomban, hanem a magyar gyakorlatban is megtalálhatók. Ennek igazolására
iOOMRQLWWDN|YHWNH]ĘSpOGD
Józsa Károly, kiskunlacházai gazdálNRGyDViYPĦYHOpVVHONDSFVRODWRVHGGLJL
WDSDV]WDODWDLWDN|YHWNH]ĘNV]HULQW|VV]HJ]L
(Konzultatív megbeszélés, 2013):
– „A 2013-as év tapasztalatai is igazolják
DViYPĦYHOpVLOOHWYHOD]tWiVRVWHFKQROyJLD
HOĘQ\HLWPHUWD]RNRQDWHUOHWHNHQPHO\HNHWtJ\PĦYHOWQNkevésbé állt meg a
víz, mint a szántásos területeken. A nem
szántott területek szármaradványokkal
IHGHWWIHOOHWHDNpVĘEELWDYDV]LFVDSDGpN
HOQ\HOpVpEHQLVMHOHQWĘVVHJtWVpJHWQ\~MWpV
DQHGYHVVpJPHJĘU]pVpEHQLVYDQV]HUHSH
Korábbi években a cukorrépánál volt olyan
tapasztalatunk, hogy a szántott területen
egy hirtelen jött zivatar után megállt a víz a
NHUpNQ\RPRNEDQPtJDViYRVDQPĦYHOWWHrületeken rá tudtunk menni a talajra, mert
az elnyelte a vizet és nem akadályozta a
további munkákat.”
±Ä(GGLJLPHJ¿J\HOpVHLQNV]HULQWKHN-

Husti – Béres: $ViYPĦYHOpVPHJMHOHQpVH0DJ\DURUV]iJRQ

táronként közel 10 liter hajtóanyag-megtakarítást értünk el a szántáshoz viszonyítva.
Ehhez jön PpJDPĦWUiJ\DNLV]yUiVPiVRGLN
munkamenetének megtakarítása, a járulékos
HOĘQ\|NHWQHPLVV]iPROYDPLQWSOWDODMWDSRsás csökkenése.” Ehhez kapcsolódik, hogy a
PĦYHOHWLN|OWVpJV]iQWiVHVHWpEHQH]HU
)WKDN|UODODNXOWPtJDViYPĦYHOpVVHO
11-12 ezer Ft/ha. Ez a konkrét gazdaságban
±¿J\HOHPEHYpYHKRJ\DViYPĦYHOpVWNE
250 hektáron alkalmazták – kb. 1,25 millió
)WPĦYHOHWLN|OWVpJPHJWDNDUtWiVWHUHGPpnyezett úgy, hogy a hozamok nem romlottak
DV]iQWiVRVPĦYHOpVKH]NpSHVW
±Ä6]iPtWiVDLQNV]HULQWDViYPĦYHOpVIHOtételrendszerének megteremtésére fordított
összeg 4-5 év alatt megtérülhet.”
Az eddigiekben érintett és az itt nem
UpV]OHWH]HQGĘ NO|QE|]Ę KDWyWpQ\H]ĘN
DODSMiQDViYPĦYHOpVNO|QOHJHVHOĘQ\HL
±PiVPĦYHOpVLPyGRNNDO|VV]HYHWYH±a
N|YHWNH]ĘN
±DNHYHVHEEPHQHWV]iPpVDNLVHEEPĦYHOWI|OGW|PHJLGĘpVHQHUJLDPHJWDNDUtWiVW
eredményez;
±HJ\HQOĘYDJ\QDJ\REEWHUPpViWODJRN
±Q|YHNYĘSUR¿WDNO|QE|]ĘWDODMPĦYHOpVLPĦYHOHWHNHOKDJ\iVDUpYpQ
±FV|NNHQĘPXQNDHUĘKDMWyDQ\DJpV
PĦWUiJ\DN|OWVpJHN
±FV|NNHQĘWiSDQ\DJYHV]WHVpJD]HOIRO\iV
illetve a kimosódás csökkenése révén;
±FV|NNHQĘWDODMHUy]LypVWDODMW|P|U|dés;
± MREE FVDSDGpNPHJĘU]pV Husti,
2013b).
0LQGHQHOYiUWHOĘQ\UHDOL]iOiViKR]szükségesD]RGDLOOĘOHJMREEJpS HN NLYiODV]tása és használata. Szükség van az RTK
(Real-Time Kinetic/Kinematic±YDOyVLGHMĦ
helyzet-meghatározás) navigációs rendszerre, kiegészítve a GPS (Global Positioning
System – globális helymeghatározó rendszer) rendszerrel. Természetes, hogy ez a
PĦYHOpVLpVWHUPHV]WpVL¿OR]y¿DPDJDVDEE
színvonalú menedzsmentmunkát kíván a
megvalósításhoz.
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A KITE Zrt. olyan hálózatot épített ki
KD]iQNEDQDPHO\DPĦKROGMHOHNHWSRQWRsítva ±2 cm pontosságot és háromdimen]LyVKHO\]HWPHJKDWiUR]iVWWHV]OHKHWĘYp
Fontos, hogy a pontos helyzetmeghatározás
LGĘEHQNRUOiWODQHVHWV]iPEDQPHJLVPpWHOKHWĘ (]iOWDO YiOLN YDOyV OHKHWĘVpJJp
KRJ\D]ĘV]IRO\DPiQNLDODNtWRWWViYRNED
tavasszal pontosan oda vessenek, ahova
szükséges. Jóri (2014) utalása szerint az
Ä57.KiOy]DWJ\DNRUODWLMHOHQWĘVpJH 'V
talajtérkép, párhuzamos vezetés, csoportos gépüzemeltetés) abban nyilvánul meg,
KRJ\DONDOPD]iViYDODPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOpVLWHFKQROyJLiNEDQOpYĘ~QiWIHGpVHN
csökkentése által 10-23%-os inputanyag-,
]HPDQ\DJPHJWDNDUtWiVpUKHWĘHO$]57.
rendszer ±2 cm pontossága és a megisméWHOKHWĘVpJPLDWWORNiOLVDQGLIIHUHQFLiOWDQ
MXWWDWKDWyNLDPĦWUiJ\DpVQ|YpQ\YpGĘ
V]HU1LQFVW~OSHUPHWH]pVQLQFVW~OPĦ
WUiJ\i]iV$PXQNDPĦYHOHWHN|VV]HYRQiViYDOOHFV|NNHQWKHWĘNDPHQHWV]iPRNpV
DPHQHWLGĘN´
Mindezek alapján úgy találtuk, hogy
indokolt D ViYPĦYHOpV DGDSWiFLyMiQ pV
eljárásinnovációként való megjelenítésén
fáradozni Magyarországon is.
$=$'$37Ë9,1129È&,Ï
/e1<(*(e6(*</(+(76e*(6
02'(//-(
$ V]DNPDL N|]YpOHPpQ\ HOĘWW LVPHUW
hogy az innovatív megoldások felosztása
több szempont szerint lehetséges. Az egyik
felosztás megkülönböztet originális (eredeti), illetve adaptív (átvett, alkalmazó)
innovációt. A két változat abban különbözik
egymástól, hogy az originális innováció
egy szervezet saját befektetésének, önálló
K+F tevékenységének és saját munkatársai
tevékenységének eredménye, míg az adaptív innováció a mások által már kitalált/
kifejlesztett (rész)eredmények felhasználására épül. (Az átvétel tárgya lehet ötlet,
találmány, know-how, tervdokumentáció
stb.)
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Ne legyenek illúzióink, hogy a hazai me]ĘJD]GDViJLYiOODONR]iVRNDNiUKRVV]DEE
távon is követni tudják a klasszikus innovációs modellek bármelyikét, leginkább
D]pUWPHUWQHPNpSHVHN¿QDQV]tUR]QLD
szakterületi K+F-et. E helyett inkább az
adaptációs képességüketFpOV]HUĦIRNR]QL
(]PpJU|YLGWiYRQVHPMHOHQWHJ\V]HUĦIHOadatot. A sikerhez az oktatás, a kutatás és a
szaktanácsadás számára új, az eddigiekhez
NpSHVWPHQQ\LVpJLOHJpVPLQĘVpJLOHJLV más
feladatok megoldása szükséges.
Tanulmányunkkal azt szeretnénk bePXWDWQLKRJ\DPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOĘ
szervezetek számára az adaptáció reális
OHKHWĘVpJDQHP]HWN|]LIHMOHV]WpVLW|UHNvések, megoldások követésére, illetve hazai
hasznosítására.
Az adaptív innováció lényegével és egy
lehetséges modelljével egy korábbi publikációban már foglalkoztunk (Husti, 2013a).
Az adaptív innovációval kapcsolatban ott
leírtak ma is és a mostani cikkhez kapcsolódóan is helytállóak, ezért azokat nem
LVPpWHOMNPHJ%HPXWDWXQND]RQEDQHJ\
olyan új ábrát, ami az ott közölt modell
némi átalakításával készült, és a mostani
témánkhoz kapcsolódó adaptációt, illetve annak összefüggéseit jobban kifejezi
(2. ábra).
A modell szerkesztése során támaszkodunk a „Triple Helix” koncepció alapgonGRODWiUD$7ULSOH+HOL[PRGHOODWXGiValapú társadalmakban három szféra: az
egyetemi-tudományos, a gazdasági és a
kormányzati szervek hármas kapcsolatán
NHUHV]WODONRWNRPSOH[LQQRYiFLyVHOPpOHWHW)ĘPHJiOODStWiVDKRJ\HKiURPHJ\ség folyamatos kommunikációja biztosítja
PLQGKiURPV]HNWRUIHMOĘGpVpW Etzkowitz
et al., 2007).
$]iOWDOXQN|VV]HiOOtWRWWHJ\V]HUĦVtWHWW
modellben az egyetemek „helyén” az innovációs tudást létrehozó, illetve transzferáló
szervezet – példánkban a KITE – jelenik
meg. Fontos utalni arra, hogy az adaptáFLyHUHGPpQ\HLOHJLQNiEEDNRPSOH[PH-

]ĘJD]GDViJLPĦV]DNLIHMOHV]WpVWpQ\H]ĘLQ
pU]pNHOKHWĘN(]pUWNHUOWHNDPRGHOOEH
a biológiai, kémiai, technikai, humán és
|NROyJLDLWpQ\H]ĘNLOOHWYHDKR]]iMXNWDUtozó termékek és eljárások. Valójában a
PRGHOOHWWĘOiJD]DWVSHFL¿NXV Egyéb tekintetben követjük a már korábban közölt
(Husti, 2013a) adaptív innovációs modell
lépéseit.
Esetünkben adaptív technológiai innováFLyYDOyVXOWPHJDPHO\DViYPĦYHOpVQHND
WHFKQROyJLDLIRO\DPDWEDW|UWpQĘLQWHJUiOisát eredményezi. A megvalósult adaptációhoz szükség volt:
– OpWH]ĘWXGiVUDDPHO\DViYPĦYHOpV
elméleti ismereteit tette alkalmazhatóvá,
eljárásinnovációs megoldás formájában;
±D]HOMiUiVLQQRYiFLyWOHKHWĘYpWHYĘeszközre,DPLHVHWQNEHQDViYPĦYHOĘ±W|EE
IHODGDWHJ\LGHMĦHOYpJ]pVpUHDONDOPDV±
„alapszerszám”;
– olyan menedzsmenttudásra, amely
NpSHV|WY|]QLDViYPĦYHOpVHOPpOHWpWpV
eszközét egy, a gyakorlatban megvalósítható technológiai megoldássá;
– a KITE NH]GHPpQ\H]Ę V]HUHSpUH
amelynek révén számos hazai gazdálkodó
V]iPiUD PHJWHUHPWĘG|WW D] DGDSWiFLyV
folyamat elindításának feltételrendszere,
külön kiemelést érdemel ennek kapcsán az
RUV]iJRVOHIHGHWWVpJHWEL]WRVtWyPĦKROGMHOHket pontosító RTK-rendszer kiépítése;
– és nem utolsósorban: olyan vállalkozó
V]HOOHPĦgazdálkodókra, akik nyitottak az
~MDPHJV]RNRWWyOHOWpUĘPHJROGiVRNUDpV
ezen képességükön túl rendelkeznek azzal
a tudással és fogékonysággal, mely képessé
WHV]LĘNHWDÄIHONtQiOW´DGDSWiFLyVIRO\DPDW
befogadására, illetve az eljárásinnováció
záró fázisának megvalósítására.
A szerzett tapasztalatok birtokában még
korai lenne az adaptáció folyamatának és
KDWiVDLQDNNRPSOH[pUWpNHOpVHDKKR]WRvábbi információk és tartós üzemi vizsgálatok eredményei szükségesek. Az eddig
|VV]HJ\ĦMW|WWWDSDV]WDODWRNpVWpQ\DGDWRN
azonban már adhatnak támpontokat ahhoz,
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2. ábra
$Å7ULSOH+HOL[µNRQFHSFLyUDpSOđHJ\V]HUğVtWHWWDGDSWtYLQQRYiFLyVPRGHOOD
PH]đJD]GDViJEDQ

Forrás: saját szerkesztés

hogy megítéljük: a kezdeti tapasztalatok
YLVV]DLJD]ROMiNHDViYPĦYHOpVWĘOHOĘ]HWHVHQHOYiUW±HOVĘVRUEDQDJURWHFKQLNDLpV
|NRQyPLDL±HOĘQ\|NHW
$=g.21Ï0,$,9,=6*È/$72.
1e+È1<(5('0e1<(
A KITE-nél elvégzett ökonómiai vizsgálatok leginkább azt a célt szolgálták, hogy
a szakemberek megbízható képet kapjanak
DViYPĦYHOpVvalódiKD]DLHUHGPpQ\HLUĘO
WDSDV]WDODWDLUyO(OĘV]|U±EHQ
állítottak be kísérleteket az új módszerrel,
PDMG D V]pOHVHEE N|UĦ HOWHUMHV]WpV XWiQ
2014-ben a 2012-es és a 2013-as esztenGĘNWDSDV]WDODWDLWRV]WRWWiNPHJDV]DNPDL
közvéleménnyel.

Viszonylag széles bázison (kukoricatermesztésben 2012-ben 198, 2013-ban pedig
175 mérési ponton) követték nyomon és elePH]WpNDViYPĦYHOpVHUHGPpQ\HLW|VV]HYHWYHDKDJ\RPiQ\RV V]iQWiVRV PĦYHOpVL
mód eredményeivel.
h]HPHOWHWpVLpV|NRQyPLDL
MHOOHP]ĘN
$YL]VJiODWEDQV]HUHSOĘWiEOiNDWDWDODMtípusok alapján három csoportba sorolták
pVH]HNMHOOHP]ĘLKH]LJD]RGYDKiURPYRQyHUĘRV]WiO\EDWDUWR]yHUĘJpSHNHWKDV]náltak. A területteljesítmény (ha/h) és az
üzemanyag-fogyasztás (l/ha) az 1. táblázat
adatai szerint alakult.
$]KHNWiUUDHVĘ]HPDQ\DJIRJ\DV]WiV-
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1. táblázat

$WHUOHWWHOMHVtWPpQ\pVD]]HPDQ\DJIRJ\DV]WiVDODNXOiVD
6iYPĠYHOpV

6]iQWiVRVPĠYHOpV

A

B

C

A

B

C

Területteljesítmény, ha/h

3,05

3,05

3,05

1,51

1,51

1,51

Üzemanyag-fogyasztás, l/ha

13,1

14,8

16,4

25,5

28,7

31,8

Megjegyzés: A: vályog + 240 LE; B: agyagos vályog + 270 LE; C: agyag + 300 LE.
Forrás: Hadászi (2014) adatai alapján saját összeállítás

ban a ViYPĦYHOpVHOĘQ\HLV]HPEHWĦQĘHN
PLQGKiURPWDODMWtSXVHVHWpQMHOHQWĘVPHJWDNDUtWiVpUKHWĘHODV]iQWiVRVPĦYHOpVKH]
NpSHVW~J\KRJ\HJ\LGHMĦOHJDWHUOHWWHOMHVtWPpQ\PHJNpWV]HUH]ĘG|WW7pQ\V]HUĦHQ
a vályogtalajok esetén a hajtóanyag-megtakarítás 51%, az agyagos vályog esetében
52%, míg az agyagtalajoknál ugyancsak
ÄVSyUROKDWyPHJ´$]LO\HQPpUWpNĦ
PHJWDNDUtWiVRNMHOHQWĘVpJHD]]HPLPpUHW
növekedésével fokozódik.
Tanulságosak a vizsgálati eredmények
néhány NLHPHOWPĦYHOHWtekintetében is,
PHO\HNDN|YHWNH]ĘN

– tarlóhántás, tarlóápolás;
±DODSPĦYHOpV
– magágykészítés + vetés; valamint
– növényápolás.
$MHOOHP]ĘHUHGPpQ\HNHW±DUpV]OHWHN
PHOOĘ]pVpYHO±DWiEOi]DWEDQPXWDWMXN
be.
$YL]VJiODWRNVRUiQKiURPMHOOHP]ĘPHJoldást követtek nyomon, melyek
a) a KITE által ajánlott ViYPĦYHOpV
b) ugyancsak a KITE által javasolt szánWiVRVPĦYHOpV
c) az adott üzemben alkalmazott (megszokottV]iQWiVRV PĦYHOpV

2. táblázat
$PğYHOHWLN|OWVpJpVDPXQNDLGđIHOKDV]QiOiVMHOOHP]đLNO|QE|]đWHFKQROyJLDL
megoldások esetén
0ĠYHOHWLN|OWVpJ

0ĠYHOHW
Tarlóhántás, tarlóápolás (mechanikai, kémiai)

$ODSPĠYHOpVPĠWUiJ\i]iVHOPXQNiOiV

*\RPLUWiVPDJiJ\NpV]tWpVPĠWUiJ\i]iV
vetés+sávgyomirtás

Növényápolás (gyomirtás, kultivátor+tápanyag)

Mindösszesen

Megjegyzés: a)ViYPĠYHOpVb)V]iQWiVRVPĠYHOpVc)]HPLPĠYHOpV
Forrás: Hadászi (2014) adatai alapján saját összeállítás

0XQNDLGĒIHOKDV]QiOiV

Ft/ha

%

h/ha

a)

10 539

87

0,22

%
65

b)

10 539

87

0,22

65

c)

12 078

100

0,34

100

a)

15 798

59

0,33

36

b)

26 806

100

0,91

100

c)

26 806

100

0,91

100

a)

10 405

84

0,22

55

b)

6 405

51

0,17

42

c)

12 436

100

0,40

100

a)

11 476

139

0,34

154

b)

11 476

139

0,34

154

c)

8 238

100

0,22

100

a)

48 218

81

1,11

59

b)

55 226

93

1,64

88

c)

59 558

100

1,87

100
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$NDSRWWHUHGPpQ\HNEĘONLWĦQLNKRJ\
DViYPĦYHOpVHOĘQ\HDYL]VJiOWPĦYHOHWHN
közül leginkább az DODSPĦYHOpVQpO mutatNR]LNPHJDPLD]pUWLV¿J\HOHPUHPpOWy
PHUWDQpJ\PĦYHOHW|VV]HVtWHWWN|OWVpJpEĘO
DPLWHUPpV]HWHVHQDWHOMHVPĦYHOHWLN|OWVpJ
meghatározó hányada) mintegy 56%-ot tesz
NL/pQ\HJpEHQD]LWWMHOHQWNH]ĘPHJWDNDrítás el is dönti, hogy a három vizsgált válWR]DWN|]OPLQGDPĦYHOHWLN|OWVpJPLQG
DPXQNDLGĘIHOKDV]QiOiVWHNLQWHWpEHQD
ViYPĦYHOpVHUHGPpQ\HLDOHJMREEDN(]WD
végkövetkeztetést még az sem borítja fel,
KRJ\DQ|YpQ\iSROiVHVHWpQDViYPĦYHOpV
HUHGPpQ\HLHJ\H]ĘHNLOOHWYHJ\HQJpEEHN
DPiVLNNpWPĦYHOpVLPyGQiO
A kapott eredményeket a teljes technológiáraYHWtWYHNpWWHUOHWHQFpOV]HUĦ

vizsgálni: a korán, illetve a NpVĘQOHNHUOĘ
HOĘYHWHPpQ\XWiQLPĦYHOpVHVHWpUH$ViYPĦYHOpVHOĘQ\HL±DUpV]OHWHNPHOOĘ]pVpvel – ez esetben is megmutatkoznak (3. és
4. táblázat).
Üzemgazdasági szempontból korántsem
PLQGHJ\KRJ\DNDONXOiOWHOĘQ\|NPLO\HQ
áldozatokkal párosulnak. Ennek alapján
lehet ugyanis ítéletet alkotni arról, hogy
valóban érdemes-e foglalkozni egy-egy inQRYDWtYPHJROGiVVDOHONHUOHQGĘDÄW|EEHW
veszítünk a réven, mint amennyit nyerünk
a vámon” csapdát.
A megalapozottabb következtetések
végett megvizsgálták két ágazat, a kukorica- és a napraforgó-termesztés néhány
MHOOHP]ĘMpW(]HNHUHGPpQ\HLUĘOLQIRUPiO
az 5. és a 6. táblázat.

1pKiQ\MHOOHP]đDNRUiQOHNHUOđHOđYHWHPpQ\HNXWiQ
Technológia

Menetszám

h]HPLWDODMPĠYHOpV

0XQNDLGĒ
h/ha

0XQNDLGĒarány, %

Költség, Ft/ha

3. táblázat
Költségarány, %

11

2,16

100

80 788

Szántás

9

1,93

89

76 456

100
95

6iYRVWDODMPĠYHOpV

8

1,40

65

69 448

86

Forrás: Hadászi (2014) adatai alapján saját összeállítás

1pKiQ\MHOOHP]đDNpVđQOHNHUOđHOđYHWHPpQ\HNXWiQ
Technológia

Menetszám

0XQNDLGĒ
h/ha

0XQNDLGĒarány, %

Költség, Ft/ha

WiEOi]DW
Költségarány, %

h]HPLWDODMPĠYHOpV

9

1,82

100

68 710

Szántás

7

1,71

94

65 917

95

6iYRVWDODMPĠYHOpV

6

1,18

65

58 909

86

100

Forrás: Hadászi (2014) adatai alapján saját összeállítás

$NXNRULFDWHUPHV]WpVUHYRQDWNR]yIđEEiWODJRVPXWDWyN
-HOOHP]ĒN

Sávos

Szántás

5. táblázat
Üzemi

Termésátlag, t/ha

8,3

8,4

7,3

Üzemanyag-fogyasztás, l/ha

67,0

88,6

104,7

Termelési érték, Ft/ha

392 000

396 000

352 000

Termelési költség, Ft/ha

290 099

297 852

278 373

Jövedelem, Ft/ha

101 001

98 148

73 627

Önköltség, Ft/kg

35,1

35,2

38,1

Fedezeti pont, t/ha

7,27

7,45

6,96

Forrás: Hadászi (2014) adatai alapján saját összeállítás
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6. táblázat

$QDSUDIRUJyWHUPHV]WpVUHYRQDWNR]yIđEEiWODJRVPXWDWyN
-HOOHP]ĒN

Sávos

Szántás

Termésátlag, t/ha

3,2

3,2

Üzemi
2,7

Üzemanyag-fogyasztás, l/ha

65,7

87,3

107,3

Termelési érték, Ft/ha

332 000

332 000

289 500

Termelési költség, Ft/ha

256 056

260 064

258 259

Jövedelem, Ft/ha

75 944

71 936

31 241

Önköltség, Ft/kg

80,0

81,3

95,7

Fedezeti pont, t/ha

3,01

3,06

3,04

Forrás: Hadászi (2014) adatai alapján saját összeállítás

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a hazai gazdálkodók száPiUDDViYPĦYHOpV|NRQyPLDLODJpVV]HUĦ
pV PHJYDOyVtWKDWy OHKHWĘVpJ A vizsgált
LGĘKRUL]RQWKD]DLHUHGPpQ\HLLJD]ROMiN
KRJ\DNOI|OGUĘOHOVĘVRUEDQD]86$EyO
pUNH]ĘSR]LWtYHUHGPpQ\HN0DJ\DURUV]iJRQLVUHDOL]iOKDWyN1HPW|EEUĘOGHQHP
LVNHYHVHEEUĘOYDQV]yPLQWKRJ\DKD]DL
növénytermesztésben, a kívánt feltételek

EL]WRVtWiVDPHOOHWWDViYPĦYHOpVDGDSWiFLyMDPLQWHOMiUiVLQQRYiFLyHOĘUHPXWDWy
és fenntartható törekvés.
.g6=g1(71<,/9È1Ë7È6
$V]HU]ĘNN|V]|QHWNHWIHMH]LNNLDKITEnek és személy szerint Hadászi László fejlesztési és szaktanácsadási igazgatónak,
KRJ\OHKHWĘYpWHWWpNYL]VJiODWLHUHGPpQ\HLN
megismerését és részbeni felhasználását.
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)RU WKH SURJUHVVLYH +XQJDULDQ DJULFXOWXUDO FRPSDQLHV WKH FODVVLF LQQRYDWLRQ ÀRZ
model based on R&D is not a path to follow. Instead, it is worth paying more attention
to adaptive innovation that – as its name suggests – adapts ideas already implemented
by other companies and capitalises on them within someone’s own organisation. This
article analyses the adaptive agricultural innovation based on this idea through an
LQVWUXFWLYHH[DPSOHRIWKHH[SDQVLRQRIVWULSWLOOLQ+XQJDU\6WULSWLOOLVDSUHVHUYLQJ
HQHUJ\DQGFRVWHI¿FLHQWVHHGEHGPDNLQJDQGQXUVLQJWHFKQRORJ\WKDW±FRPSDUHGWR
traditional solutions – has many advantages. The method has been widely used in the US
for several decades and KITE takes credit for introducing and propagating it in Hungary.
The article summarises the pros and cons of this method, providing useful information
RQVRPHRIWKHH[SHULHQFHVHQFRXQWHUHGE\GRPHVWLFXVHUVVRIDU7KHJUHDWHVWEHQH¿WLV
the propellant savings: in case of different soil types these were above 50% (11% on cost
and 41% on labour) compared to traditional tillage. The article also points out that agroWHFKQLFDODQGHFRQRPLFEHQH¿WVDUHWUDFHDEOHIRUERWKHDUO\DQGODWHFURSVVXFKDVPDL]H
DQGVXQÀRZHU7KHLQLWLDOIDYRXUDEOHGRPHVWLFH[SHULHQFHSURYHVWKHDGDSWDWLRQRIVWULS
till to be successful, resulting in a process innovation with several farming advantages.
,Q WKLV UHJDUG WKH PDLQ SRLQWV RI WKLV DUWLFOH DUH WR EH FRQVLGHUHG IRU WKRVH ¿QGLQJ
adaptive innovation a good strategic tool for gaining a competitive edge.
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In all segments of the Hungarian economy, dynamic changes have been induced by
the economic crisis. This is true of the beer sector. The main changes come from the
realignment of consumer behaviour: owing to the economic crisis the discretionary
income of the potential consumers has decreased therefore they look for more economical
DOWHUQDWLYHVLQWKHLUEHHUSXUFKDVHV7KHWZRPRVWVLJQL¿FDQWWUHQGVRQWKHEHHUPDUNHW
are on the one hand the demand move – concerning both quality and price – from the
middleware beers towards the commercial labelled (non-branded) beer products with
lower quality and price, on the other hand the move from the consumption in the HoReCa
sector to the home consumption of beer products purchased in retail channels.
2ZLQJWRWKHFULVLV+XQJDULDQEHHUSURGXFHUVQRWRQO\JRWLQWRDGLI¿FXOWVLWXDWLRQ
caused by the changes in consumption, but also the available survival strategies for the
VHFWRU KDYH EHHQ OLPLWHG E\ WKH HYHU GHWHULRUDWLQJ HFRQRPLF¿QDQFLDO FLUFXPVWDQFHV
e.g. the increase of the prices of raw materials, and the declining competitiveness caused
E\WD[DQGGXW\LQFUHDVHV7KHEHHUVHFWRUUHVSRQGHGWRWKHFKDQJLQJFRQVXPHUKDELWV
with a strategy based on sales and actions to meet the changing needs of consumers. The
initial aim of the strategy was to maintain the position of middleware brands; moreover

