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A precíziós és a konvencionális szántóföldi
növénytermesztés összehasonlító vizsgálata
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Az Agrárgazdasági Kutató Intézet tesztüzemi rendszerében nyilvántartott mint
HJ\  V]iQWyI|OGL Q|YpQ\WHUPHV]WĘ ]HP N|UpEHQ YpJ]HWW NpUGĘtYHV IHOPpUpV
PHJHUĘVtWHWWHKRJ\DKHO\VSHFL¿NXVV]iQWyI|OGLQ|YpQ\WHUPHV]WpVHOWHUMHGpVH0D
J\DURUV]iJRQD]HOP~OWNpWKiURPpYEHQIHOJ\RUVXOWD]RQEDQD]HJ\HVWHFKQROyJL
DL HOHPHN DONDOPD]iVD NO|QE|]Ę PpUWpNĦ pV PpJ PHVV]H QHP WHNLQWKHWĘ iOWDOi
QRVQDN$WHFKQROyJLiWDONDOPD]yJD]GDViJRNSpQ]J\LpVJD]GiONRGiVLDGDWDLYDO
YpJ]HWW|NRQyPLDLYL]VJiODWRNLJD]ROWiNKRJ\DSUHFt]LyVJD]GiONRGiVDIĘV]iQWy
I|OGL Q|YpQ\NXOW~UiNQiO E~]D NXNRULFD QDSUDIRUJy UHSFH  HJ\pUWHOPĦ W|EEOHW
KR]DPPDOpVM|YHGHOPH]ĘVpJLHOĘQQ\HOVRNHVHWEHQSHGLJIDMODJRVN|OWVpJHOĘQQ\HO
LVUHQGHONH]LNDKDJ\RPiQ\RVPĦYHOpVKH]NpSHVW$SUHFt]HEEWHFKQROyJLDDUiIH
GpVpVNLKDJ\iVPHQWHVPĦYHOpVHUHGPpQ\HNpQWiOWDOiEDQYpYHD]WYiUQiQNKRJ\
D]iWWpUpVVHOFV|NNHQD]LQSXWIHOKDV]QiOiV9L]VJiODWDLQNHQQHNpSSHQD]HOOHQNH
]ĘMpWWiPDV]WRWWiNDOiDKR]DPRNKR]KDVRQOyDQD]LQSXWIHOKDV]QiOiVV]LQWMpEHQLV
MHOOHP]ĘHQW|EEOHWPXWDWNR]RWWDWHFKQROyJLiUDYiOWy]HPHNHVHWpEHQD]RQEDQD
UiIRUGtWiVRNQ|YHNHGpVpWDOHJW|EEHVHWEHQMHOHQWĘVHQPHJKDODGWDDKR]DPRNHPHO
NHGpVHDPLHJ\WWHVHQV]iPRWWHYĘM|YHGHOHPEĘYOpVWHUHGPpQ\H]HWW$SUHFt]LyV
WHFKQROyJLD HUHGPpQ\HV DONDOPD]iViKR] QHP HOHJHQGĘ D SUHFt]LyV NpSHVVpJHNNHO
UHQGHONH]Ę HUĘ pV PXQNDJpSHN EHV]HU]pVH LOOHWYH D PHJIHOHOĘ LQSXWDQ\DJRN IHO
KDV]QiOiVD1HPKRPRJpQWHFKQROyJLiUyOYDQXJ\DQLVV]yDPHO\EiUPHO\N|UOPp
Q\HNN|]|WWD]RQRVPyGRQDONDOPD]YDD]RQRVHUHGPpQ\WSURGXNiOKDQHPD]HJ\HV
WHFKQROyJLDL PĦYHOHWHNHW D KHO\L WHUPpV]HWL DGRWWViJRNKR] V]NVpJHV DGDSWiOQL D
WHFKQROyJLDHOĘQ\HLNO|Q|VHQKHWHURJpQN|UOPpQ\HNHVHWpQpUYpQ\HVOQHN$Nt
YiQDWRVHUHGPpQ\HNHOpUpVpKH]NRPRO\V]DNLVPHUHWHNUHYDQV]NVpJH]pUWPLQGHQ
NpSSHQV]DNWDQiFVDGiVPHOOHWWMDYDVROWDWHFKQROyJLDEHYH]HWpVH$UHPpOWHOĘQ\|N
PHJMHOHQpVHFVDNDWHFKQROyJLDPHJIHOHOĘDONDOPD]iViWN|YHWĘHQYiUKDWy

BEVEZETÉS
A szakemberek többsége egyetért abban,
hogy a precíziós gazdálkodás a hagyomáQ\RVPĦYHOpVKH]NpSHVWV]iPRVHOĘQQ\HO
bír. Az automata kormányzás és a sorvezeWĘKDV]QiODWDEL]WRVtWMDDUiIHGpVpVNLKD-

J\iVPHQWHVPĦYHOpVWPtJDKHO\VSHFL¿NXV
kijuttatás a termelésben felhasznált inputanyag-mennyiség optimalizálását eredméQ\H]L$WHFKQROyJLDWRYiEELHOĘQ\HDIDMODJRV
hozamok növekedése. A hatékonyabb inputanyag-felhasználás és a megnövekedett
hozamok együttesen magasabb fajlagos jö-
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vedelmet eredményeznek és fenntarthatóbb
JD]GiONRGiVWWHV]QHNOHKHWĘYp
$KHO\VSHFL¿NXVJD]GiONRGiVWDONDOPD]y
WHUPHOĘNV]iPDYLOiJV]LQWHQGLQDPLNXVDQ
növekszik, az utóbbi két-három évben pedig hazánkban is felgyorsult a technológia
terjedése. Azonban a precíziós gazdálkodás
Magyarországon jelenleg még nem általánosan elterjedt, ezért indokolt a technológia
WHUMHGpVpWJiWOyWpQ\H]ĘND]RQRVtWiViUD
illetve azok lehetséges megszüntetésére
hangsúlyt fordítani. Továbbá a technológia
HOĘQ\HLQHNLJD]ROiVDpVD]DONDOPD]iViYDO
HOpUKHWĘJD]GDViJLHOĘQ\|NV]iPV]HUĦVtWpVH
DWHFKQROyJLiWDGDSWiOyWHUPHOĘNN|UpQHN
EĘYOpVpWHUHGPpQ\H]KHWL
,52'$/0,È77(.,17e6
A precíziós gazdálkodás egyéni szinten
MHOHQWNH]Ę FpOMD HJ\ PRQGDWEDQ LV |V]szefoglalható: a termesztéstechnológia
RSWLPDOL]iOiViYDODM|YHGHOPH]ĘVpJQ|YHOpVH$FpOHOpUpVpKH]FpOV]HUĦVRUUDYHQQLDWHFKQROyJLiEyOV]iUPD]yHOĘQ\|NHW
A precíziós növénytermesztés legfontosabb
HOĘQ\HLD]LQSXWDQ\DJIHOKDV]QiOiVRSWLmalizálásán keresztül érvényesülnek. Egyegy meghatározott beavatkozás és dózis
PHOOHWWDQ|YpQ\YpGĘV]HUDPĦWUiJ\D
DYHWĘPDJpVDNLMXWWDWiVKR]V]NVpJHV
üzemanyag-felhasználás csökkenése és ez]HO|VV]HIJJpVEHQD]DQ\DJpVPXQNDHUĘN|OWVpJPpUVpNOĘGpVHYiUKDWy$NHYHVHEE
pVRNV]HUĦEEHQNLMXWWDWRWWNHPLNiOLiNYDlamint vízfelhasználás következtében a növénytermesztés környezetterhelése is csökken (:HLVV). A technológia további
HOĘQ\HDWHUPHOpVQ\RPRQN|YHWKHWĘVpJpQHN
pVDWHUPpVPLQĘVpJpQHNMDYXOiVDDIDMODgos hozamnövekedés, a hozamingadozás
mértékének csökkenése és mindezek eredPpQ\HNpSSHQDPDJDVDEEM|YHGHOPH]ĘVpJ
(Lencsés et al., 2014; Sinka – Mesterházi,
2014; EIP-AGRI, 2015; Bora et al., 2012;
6FKLHɣHU – Dillon, 2014). :ROIpV%XWWHO
(1996) szerint a precíziós gazdálkodás jeOHQWĘVpJHNHWWĘVDWHUPHOpVKDWpNRQ\ViJi-

nak növekedése mellett a környezetterhelés
PpUVpNOĘGpVpWLVHUHGPpQ\H]L$PHOOHWW
hogy a negatív környezeti hatásokat csökNHQWL D SUHFt]LyV JD]GiONRGiV WHUPHOĘL
szinten a kockázatcsökkentés eszköze is
(Auernhammer, 2001; Gandonou et al.,
2004; Chavas, 2008 1pKiQ\V]DNpUWĘ
YLV]RQWDPXQNDHUĘV]NVpJOHWQ|YHNHGpVpUĘO Lencsés et al., 2014) és bizonyos eseWHNEHQDN|OWVpJHNHPHONHGpVpUĘO 6FKLHɣHU
– Dillon, 2014) számol be.
A precíziós technológia alkalmazásából
V]iUPD]yPHJWDNDUtWiVRNV]iPV]HUĦVtWpVpWV]iPRVWpQ\H]ĘEHIRO\iVROMD$N|OWVpJFV|NNHQpVPpUWpNHHJ\IHOĘODWHUPHOpV
LQWHQ]LWiViWyOPiVIHOĘOD]HOWpUĘWHUPpV]HWL
adottságoktól függ. Továbbá hatással van rá
az is, hogy a gazdálkodó miként optimalizálja a termelési szerkezetét, a hozamokat
homogenizálni vagy heterogenizálni szeretné, azaz a rosszabb hozamú területeken magasabb hozamot szeretne elérni és ezáltal
HJ\VpJHVtWHQLDWiEOiQHOpUKHWĘKR]DPRNDW
DYDJ\D]DODFVRQ\WHUPĘNpSHVVpJĦWHUOHteken alacsony intenzitással gazdálkodik
YDJ\D]RQDNiUPĦYHOpVLiJDWLVYiOWPtJ
a magas hozamokat akár tovább növeli.
Sinka és Mesterházi (2014) nagyüzemi
körülmények között a tápanyag-utánpótlásban 15 százalékos megtakarítást tapasztalt a kijuttatott tápanyag mennyiségében.
Nemzetközi viszonylatban 30 százalékig
WHUMHGĘPĦWUiJ\DpVV]i]DOpNRVQ|YpQ\YpGĘV]HUPHJWDNDUtWiVUyOV]iPROWDNEH
a precíziós tápanyag-utánpótlás alkalmazáVDPHOOHWWDWHUPpV]HWLDGRWWViJRNWyOIJJĘen (Rider et al., 2006; Lowenberg-DeBoer
– Swinton, 1997; Blackshaw et al., 2006).
$UiIHGpVPHQWHVPĦYHOpVHUHGPpQ\HNpSSHQ
Jacobsen et al. (2011) az üzemanyag-felhasználásban 25-27 százalékos költségmegtakaUtWiVWLVHONpS]HOKHWĘQHNWDUWRWWHPHOOHWWD
precíziós gépnavigáció eredményeképpen a
hozamokban 5-10 százalékos növekedéssel
számolt. A gyomszabályozásban Takácsné
György et al. (2009) gyakorlati tapasztalatokra alapozva megállapította, hogy a
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vetéssel egy menetben végzett, sorköz-kultivátorozással kiegészített sávpermetezés
lényegesen csökkenti a vegyszerfelhasználás
mértékét, ami akár az 50-60 százalékot is
elérheti Sinka és Takácsné György (2010)
kutatása alapján. Takácsné György et al.
(2011) modellszámítással is igazolta a sorköz-kultivátorozással kiegészített sávperPHWH]pVYHJ\V]HUFV|NNHQWĘH]iOWDON|OWVpJKDWpNRQ\ViJQ|YHOĘKDWiViWDWHOMHVIHOOHWHQ
végzett kezeléshez képest. Takácsné György
(2010)V]HULQWH]]HODPĦYHOpVPyGGDOMHOHQWĘVJ\RPLUWyV]HUPHJWDNDUtWiVWDV]pOHV
sortávú növényeknél lehet elérni.
A precíziós szántóföldi növénytermeszWpVWRYiEELHOĘQ\H±DKHO\VSHFL¿NXVYHWpV
HUHGPpQ\HNpSSHQ±DYHWĘPDJPHQQ\Lségének csökkenése. Sinka és Mesterházi
(2014) nagyüzemi körülmények között 4
százalékos megtakarítást tapasztalt a veWĘPDJPHQQ\LVpJEHQ
$]LQSXWDQ\DJFV|NNHQWpVEĘOHUHGĘPHJtakarítás következtében megállapítható,
hogy az inputanyag-igényes növénykultúráknál (kukorica, napraforgó, szója) jelentkezik a nagyobb megtakarítás a magasabb
hektáronkénti vegyszerköltség okán, így
az alacsonyabb megtakarítási százalékok
is fedezik a többletráfordítást, azaz ezen
növények esetében gazdaságos a precíziós
növénytermesztés alkalmazása (Takácsné
György, 2011 $IĘV]iQWyI|OGLQ|YpQ\HN
közül a cukorrépa igényli a legtöbb nöYpQ\YpGĘV]HUWpVDIHOKDV]QiOW]HPDQ\DJ
mennyiség is ennél a növénykultúránál a
legnagyobb, ezáltal a költségmegtakarítás
PpUWpNHDFXNRUUpSiQiODOHJMHOHQWĘVHEE
(Jacobsen et al., 2011).
Sulyok (2005) NO|QE|]ĘWDODMPĦYHOpVL
rendszerek agronómiai és ökonómiai szempontú vizsgálata során megállapította, hogy
DNO|QE|]ĘWDODMPĦYHOpVLWHFKQLNiNJD]GDságosságát rendkívüli mértékben befolyásolja a talajtípus és a csapadékmennyiség
pYMiUDWKDWiV H]pUWD]HOWpUĘPĦYHOpVHN
KDWiVYL]VJiODWDVRUiQ¿J\HOHPEHNHOOYHQQL
H]HNHWDWpQ\H]ĘNHW

$N|UQ\H]HWUHJ\DNRUROWH[WHUQiOLV NOVĘ
gazdasági) hatások vizsgálata sem elhanyaJROKDWyDWHFKQROyJLDHOĘQ\HLQHNPHJKDWirozásakor. A precíziós növénytermesztés
környezeti és társadalmi fenntarthatósághoz való hozzájárulása nehezen számszeUĦVtWKHWĘ EIP-AGRI, 2015), ennek ellenére
DJD]GDViJLHOĘQ\|NPHOOHWWDN|UQ\H]HWUH
gyakorolt hatásokat is rendkívül fontos
szemléltetni. A kemikáliahasználatból származó környezetterhelés csökkenését többen
kimutatták üzemi (Takácsné György et al.,
2011; Sinka – Mesterházi, 2014) és makroszinten (Takácsné György, 2010) egyaránt.
A herbicidmennyiség csökkenése révén a
környezet vegyszerterhelése csökken és a
talajban, illetve a növénykultúrában mérVpNOĘGQHNDV]HUPDUDGYiQ\RN Takácsné
György et al., 2011 3R]LWtYNOVĘJD]GDViJL
hatásként említik továbbá a felszín alatti
vizek nitrátterhelésének csökkentését (Sinka – Mesterházi, 2014).
Összességében elmondható, hogy a precíziós gazdálkodás környezeti hatása függ
az alkalmazott technológiától, illetve azok
kombinációjától (6FKLHɣHU±'LOORQ).
A precíziós gazdálkodás minél magasabb
V]LQWĦPĦYHOpVHHJ\pUWHOPĦHQSR]LWtYN|Unyezeti hatást eredményez, azaz a technológiai elemek együttes alkalmazása a
IHQQWDUWKDWyIHMOĘGpVKH]QDJ\PpUWpNEHQ
hozzájárul.
CÉLOK
-HOHQWDQXOPiQ\FpOMDDKHO\VSHFL¿NXV
szántóföldi növénytermesztés gazdasági
eredményességre gyakorolt hatásának
NLPXWDWiVDV]pOHVN|UĦIHOPpUpVDODSMiQ
a magyarországi tesztüzemi rendszerben
Q\LOYiQWDUWRWWWHUPHOĘNN|UpEHQ9iODV]W
kerestünk arra, hogy a magyarországi terPHOĘNQHNPHJpULHDSUHFt]LyVWHFKQROyJLiW
DONDOPD]QLKLV]HQDV]DNLURGDORPHOWpUĘHQ
YpOHNHGLNDKHO\VSHFL¿NXVQ|YpQ\WHUPHV]WpVHUHGPpQ\HVVpJpUĘO.XWDWiVXQNVRUiQ
DQDWXUiOLiNEDQEHN|YHWNH]ĘYiOWR]iVRNRQ
W~OPHQĘHQIHOPpUWNDSUHFt]LyVJD]GiO-

126

GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏ xʕʜʝʏ ±

kodás hatásait a termelési értékre, a költVpJHNUHpVDM|YHGHOPH]ĘVpJUHHJ\DUiQW
E cél érdekében a precíziós gazdálkodás
HOĘQ\HLQHNKiWUiQ\DLQDND]RQRVtWiViUDW|rekedtünk a hozamváltozás, az inputanyagfelhasználás, a termelési érték, a jövedelem
pVM|YHGHOPH]ĘVpJYRQDWNR]iViEDQ$]HOĘQ\|NIHOWiUiVDpVV]iPV]HUĦVtWpVHV]iPRV
szakirodalom alapján kulcsfontosságú téQ\H]ĘDPHO\DWHUPHOĘWDKHO\VSHFL¿NXV
technológia bevezetésére ösztönzi, ezáltal
a vizsgálatunk közvetett célja a precíziós
gazdaságok számának növelése abban az
HVHWEHQKDD]HOĘQ\|NDWHFKQROyJLDDONDOmazásával igazolhatók.
$1<$*e60Ï'6=(5
(OVĘOpSpVNpQWNpUGĘtYHVIHOPpUpVWYpJH]tünk a tesztüzemi rendszerben nyilvántartott mintegy 1000 szántóföldi növényterPHV]WĘ]HPN|UpEHQ$IHOPpUpVUHW|EE
PLQWJD]GDViJDGRWWYiODV]WPHO\EĘO
45 üzem bizonyult precíziós növényterPHV]WĘQHN(]WN|YHWĘHQDKHO\VSHFL¿NXV
WHFKQROyJLiWDONDOPD]yJD]GDViJRNNpUGĘívre adott válaszait összekapcsoltuk a tesztüzemi rendszer adataival, illetve az ágazati
költség- és jövedelemelszámolási adatokkal.
0LYHONL]iUyODJDKHO\VSHFL¿NXVV]iQWyI|OGL
Q|YpQ\WHUPHV]WpVEĘOHUHGĘKDV]RQNLPXtatása volt a cél, így a pénzügyi adatokból
NLV]ĦUWNDWiPRJDWiVRNpVDI|OGEpUOHWLGtM
torzító hatását. Emellett számos egyéb, a
precíziós tevékenységhez közvetlenül nem
N|WKHWĘWpWHOLVMHOHQWĘVHQEHIRO\iVROWDPLQG
az árbevétel, mind a költségek oldaláról
a vállalkozások eredményeit. Az adatok
LO\HQWpQ\H]ĘNWĘOYDOyNRQ]LV]WHQVWHOMHV
N|UĦPHJWLV]WtWiVDHOHJHQGĘLQIRUPiFLy
hiányában nem volt lehetséges mind a 45
JD]GDViJQiOtJ\DJD]GDViJRN]HPLV]LQWĦ
adatai helyett a precíziósan termesztett növénykultúráik költség- és jövedelemadatait
NDSFVROWXN|VV]HDNpUGĘtYEHQPHJMHO|OWYilaszokkal. Ez azt jelenti, hogy a számítások
az AKI Ágazati Költség- és Jövedeleminformációs Osztálya által összeállított ága-

zati adatbázisból származó információkon
alapulnak. A számítások alapját a több év
adatait felhasználó esetekben vetésterülettel súlyozott és minden esetben hektárra
vetített adatok képezték.
$] |VV]HKDVRQOtWiV OHKHWĘVpJpW NRQWrollcsoportok kialakításával biztosítottuk.
$]HOWpUĘV]HPSRQWRN¿J\HOHPEHYpWHOHD
precíziós szántóföldi növénytermesztés
M|YHGHOPH]ĘVpJpQHNHOHP]pVHVRUiQQpJ\
NO|QiOOyiPHJ\PiVVDO|VV]HIJJĘV]imítási változatot eredményezett.
$]HOVĘYiOWR]DWQiOPHJiOODStWiVUDNHrült, hogy mely növénykultúráknál folytatott precíziós termesztést a gazdaság a
 JD]GiONRGiVL pYEHQ pV H]HQ
növényekre külön lett meghatározva a
kontrollcsoport az ágazati adatbázisban
V]HUHSOĘ|VV]HVKDJ\RPiQ\RVWHUPHV]WpVWHFKQROyJLiWDONDOPD]y]HP¿J\HOHPEHYpWHOpYHO$NRQWUROOFVRSRUWRWNpSH]Ę]HPHN
egy hektárra vetített átlagos adatai kerültek
|VV]HKDVRQOtWiVUDDKHO\VSHFL¿NXVDQJD]dálkodó egy-egy üzem értékével, majd a két
érték százalékos eltérésének átlaga fejezi ki
a hagyományos és a precíziós gazdálkodás
különbségét. A kontrollcsoport kialakításánál megkülönböztettük az egyéni gazdasáJRNDWpVDWiUVDVYiOODONR]iVRNDW$YpJVĘ
átlagos százalékos eltérések az egyéni és
társas gazdaságok adatait egyaránt tartalmazzák.
0LYHODYL]VJiOW]HPEĘOHVHWpEHQ
YROWHOpUKHWĘLQIRUPiFLyKRVV]DEELGĘV]DNra, a második változatban indokolttá vált
ezen gazdaságok részletes vizsgálata. A 17
üzemnél az új termesztéstechnológia beYH]HWpVHHOĘWWOHJDOiEEpYUHDSUHFt]LyV
WHFKQROyJLD EHYH]HWpVpW N|YHWĘHQ SHGLJ
legalább 2 évre – bevezetés évével szintén
három évre – vonatkozóan állt rendelkezésre ágazati költség- és jövedelemadat.
$] LGĘMiUiVL KDWiVRN NLV]ĦUpVH FpOMiEyO
a 17 üzem 3 éves átlagadatai képezték a
V]iPtWiVRNDODSMiWDPHO\HNQpO¿J\HOPHQ
kívül hagytuk azokat az éveket, amikor
elemi kár miatt szenvedett hozamkiesést
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a gazdaság. A kontrollcsoport képzése a
fentiekhez hasonlóan alakult, az egyéni és
társas gazdaságokra külön-külön.
A harmadik változatban a szakirodalomban leírtak és a mélyinterjún elhangzottak
DODSMiQDNRQWUROOFVRSRUWEDHVĘ]HPHN
körét intenzitásuk és területük alapján
V]ĦNtWHWWN0LYHODSUHFt]LyVV]iQWyI|OGL
növénytermesztés hagyományos termesztéstechnológiával való összehasonlítása
során az extenzíven gazdálkodókat és az
LQWHQ]tYHQ WHUPHOĘNHW NO|Q V]NVpJHV
kezelni, így a kontrollcsoportban is szét
NHOOHWWYiODV]WDQLĘNHW(QQHNPHJIHOHOĘHQD
kontrollcsoportot alkotó üzemek földbérleti
díjjal csökkentett termelési költségeiben és
növényenkénti vetésterületének méretében
legfeljebb ±20 százalékos eltérés volt megHQJHGKHWĘDPLQWD]HPHNKH]NpSHVW$]
HOĘ]ĘYiOWR]DWKR]KDVRQOyDQD]HPQpOD
SUHFt]LyVWHFKQROyJLDEHYH]HWpVpWĘOV]iPttott 3 év adatainak átlaga, míg a kontrollcsoport esetében szintén a mintaüzemeknél
vizsgált évek kerültek elemzésre. Abban az
esetben, amikor a ±20 százalékos feltétel
túl szigorúnak bizonyult, azaz a precíziós
üzemekhez tartozó kontrollcsoportba csak
nagyon kevés (10-nél kevesebb) üzem tartozott, ott a korlátozó feltétel ±10 százalékkal
±D]D]V]i]DOpNUD±EĘYtWpVUHNHUOW
A negyedik változatban a területi, domERU]DWL]HPPpUHWEHOLVWENO|QE|]ĘVpJHNNLV]ĦUpVHFpOMiEyOD]]HPHNHW|QPDgukkal vetettük össze. Pontosabban azt
vizsgáltuk, hogy a technológia bevezetése
HOĘWWpVXWiQKRJ\DQYiOWR]RWWDJD]GDViJRN
teljesítménye. A vizsgálat során a precíziós technológiára való áttérés eredménye,
YDJ\LVDEHYH]HWpVHOĘWWLLGĘV]DNpYHLQHN
átlaga került összehasonlításra az alkalmazás utáni évek átlagos adataival a különE|]ĘQ|YpQ\NXOW~UiNEDQ$KR]DPiWODJRN
PHJiOODStWiViQiOXJ\DQFVDNNLV]ĦUWND]
elemi kár miatti hozamkiesést.
$NXWDWiVNH]GHWpQDN|YHWNH]ĘKLSRWpziseket fogalmaztuk meg:
$SUHFt]LyVV]iQWyI|OGLJD]GiONRGiVD

IĘQ|YpQ\NXOW~UiNQiO ĘV]LE~]DNXNRULFD
ĘV]LNiSRV]WDUHSFHQDSUDIRUJyĘV]LiUSD 
HJ\pUWHOPĦW|EEOHWKR]DPPDOUHQGHONH]LND
NRQYHQFLRQiOLVPĦYHOpVKH]NpSHVW
$SUHFt]LyVJD]GiONRGiVWIRO\WDWy]Hmeknél a termelési költség alacsonyabb,
mint a hagyományos termesztési technológiát alkalmazóknál.
$SUHFt]LyVJD]GiONRGiVM|YHGHOPH]ĘVpJLHOĘQQ\HOUHQGHONH]LNDKDJ\RPiQ\RV
PĦYHOpVKH]NpSHVW
$SUHFt]LyVJD]GiONRGiVWIRO\WDWy]Hmek önköltsége alacsonyabb, mint a hagyományos termesztési technológiát alkalmazóké.
A hipotézisek igazolásához alkalmazott
számításokat az SPSS program segítségével végeztük. A 17 precíziós üzem által termesztett növénykultúra, illetve a hozzájuk
tartozó kontrollüzemek növényei esetében
a hipotézisek igazolásához szükséges isPpUYHNUHNO|QE|]ĘVWDWLV]WLNDLPXWDWyNDW
vizsgáltunk. Az adatok normál eloszlását
Shapiro–Wilk-próbával elemeztük. A norPDOLWiVYL]VJiODWHUHGPpQ\HOHKHWĘYpWHWWH
a varianciaelemzés elvégzését (ANOVAteszt), amely során igazolásra kerültek az
általunk megfogalmazott hipotézisek.
(5('0e1<(.
Az általunk végzett vizsgálatok közül háromnál a kontrollcsoport értékeit vetettük
|VV]HDpYWĘOSUHFt]LyVDQJD]GiONRGyN
hozamadataival. A precíziósan gazdálkodó
üzemek esetében a hozamnövekedés minden növénynél meghaladta az 5 százalékot,
OHJPDJDVDEEpUWpNHD]ĘV]LNiSRV]WDUHSFpnél volt 11 százalékkal.
Annál a 17 üzemnél, amelyek legalább
három éve áttértek a precíziós gazdálkodásra, a váltás után a kontrollcsoporthoz
képest 17 százalékos többlet keletkezett a
búzánál, 2-6 százalékos pedig a kukorica
és napraforgó esetében. Ezeknél az üzePHNQpODWHFKQROyJLDLYiOWiVPLDWWIHOOpSĘ
különbségek markánsabb kidomborítása
érdekében tovább szigorítottuk a kontroll-
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csoport kiválasztásának feltételeit. Ennek
eredményeként a kimutatható különbségek
HUĘV|GWHND]HPKR]DPpUWpNHL
százalékkal múlták felül a kontrollcsoport
hozamértékeit az egyes szántóföldi növények esetében. Ezek az eredmények statisztikai módszerekkel is igazolhatók voltak.
A vizsgálat negyedik változatában a hipotézis szintén igaznak bizonyult, ugyanis
búza esetében 17, kukoricánál és napraforgónál 8-9 százalékos hozamemelkedés
igazolódott.
Összességében a minimum- és maximumértékeket nézve megállapítható, hogy
DSUHFt]LyVJD]GiONRGiVWYpJ]ĘNN|UpEHQ
a búzánál 7-17 százalékban, a kukoricánál 2-9 százalékban, a napraforgónál 6-10
százalékban emelkedtek meg a hozamok
(1. táblázat) a precíziós technológiát alkalmazók körében.
Az eredmények összegzését a termelési értéknél is elvégeztük. A 2. táblázatban jól látható, hogy a termelési értékek
YDODPHQQ\LHVHWEHQHJ\pUWHOPĦHQQĘWWHN
A gazdák várakozásai szerint a termelési
érték a precíziós technológiát alkalmazók
körében 5-15 százalékkal növekedhet mind
az öt nagy szántóföldi kultúránál. Annál a
45 üzemnél, amely legalább egy éve végez
precíziós gazdálkodást, a búza, a kukori-

FDDQDSUDIRUJypVD]ĘV]LiUSDWHUPHOpVL
értéke 11-16 százalékkal volt magasabb,
mint a hagyományos üzemeknél. A termeOpVLpUWpNQpOMHOHQWNH]ĘW|EEOHWD]ĘV]LNiposztarepcénél volt a legmagasabb arányú,
24 százalék a viszonyítási alaphoz képest.
$KiURPpYHSUHFt]LyVJD]GiONRGiVWYpJ]ĘNnél a termelési érték búzánál 10, kukoricáQiOpVQDSUDIRUJyQiOV]i]DOpNNDOQĘWWD
kontrollcsoporthoz viszonyítva. Ugyanezen
]HPHNHOĘQ\HPLQGDV]ĦNtWHWWNRQWUROOcsoporthoz képest, mind pedig a három éve
precíziós gazdálkodást folytatókhoz mérten
MHOHQWĘVHQQDJ\REEQDNEL]RQ\XOW$NXNRULca és a napraforgó esetében 7-13 százalékos
statisztikailag is igazolható növekedés mutatható ki, búzánál a precíziós gazdálkodás 8
százalékos termelésiérték-többletet jelentett.
A precíziós gazdálkodást folytató üzemek
termelési értékei önmagukhoz képest is
javultak, a búza esetében 38, a kukoricánál
42 és a napraforgónál 32 százalékos termelésiérték-emelkedés igazolódott.
Összességében a minimum- és maximumértékeket nézve megállapítható, hogy
DSUHFt]LyVJD]GiONRGiVWYpJ]ĘNN|UpEHQD
búzánál 8-38 százalékkal, a kukoricánál 1142 százalékkal, a napraforgónál 3-32 százaOpNNDOQĘWWDWHUPHOpVLpUWpN 2. táblázat).
Hipotézisünk, miszerint a precíziós gaz-

$SUHFt]LyVJD]GiONRGiVKR]DPUDJ\DNRUROWKDWiVD

1. táblázat
(M. e.: százalék)

Növény

Hipotézis

.pUGđtY
alapján

.RQWUROOFVRSRUWKR]YLV]RQ\tWYD

Üzemen
EHOO

Gazda
észlelése

]HP ]HP
]HP
(1 év)
(3 év)
(3 év, kontrollFVRSRUW
V]ğNtWpV

]HP
SUHFt]LyV
HOđWWL
3 utáni év)

đV]LE~]D

Nagyobb

+5 – +15

+7

+17

+14*

+17

Kukorica

Nagyobb

+5 – +15

+9

+2

+2*



Napraforgó

Nagyobb

–5 – +15

+10



+9*

+9

đV]L
káposztarepce

Nagyobb

+5 – +15

+11

–

–

–

đV]LiUSD

Nagyobb

+5 – +15

+5

–

–

–

Megjegyzés: $FVLOODJJDO

MHO|OWpUWpNHNVWDWLV]WLNDLODJLVLJD]ROKDWyN

Forrás:DNpUGĒtYHVpUWpNHNpVD])$'1DGDWRNDODSMiQNpV]OWD]$.,+RUL]RQWiOLV(OHP]pVL2V]WiO\iQ
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$SUHFt]LyVJD]GiONRGiVWHUPHOpVLpUWpNUHJ\DNRUROWKDWiVD

2. táblázat
(M. e.: százalék)

Növény

Hipotézis

.pUGđtY
alapján

.RQWUROOFVRSRUWKR]YLV]RQ\tWYD

Gazda
észlelése

45
]HP
(1 év)

]HP
]HP
(3 év)
(3 év, kontrollFVRSRUW
V]ğNtWpV

Üzemen
EHOO
]HP
SUHFt]LyV
HOđWWL
3 utáni év)

đV]LE~]D

Nagyobb

+5 – +15

+13

+10





Kukorica

Nagyobb

+5 – +15



+11

+13*

+42

Napraforgó

Nagyobb

+5 – +15

+11

+3

+7*

+32

đV]L
káposztarepce

Nagyobb

+5 – +15

+24

–

–

–

đV]LiUSD

Nagyobb

+5 – +15

+13

–

–

–

Megjegyzés: $FVLOODJJDO

MHO|OWpUWpNHNVWDWLV]WLNDLODJLVLJD]ROKDWyN

Forrás:DNpUGĒtYHVpUWpNHNpVD])$'1DGDWRNDODSMiQNpV]OWD]$.,+RUL]RQWiOLV(OHP]pVL2V]WiO\iQ

dálkodást folytató üzemeknél a termelési
költség alacsonyabb, mint a hagyományos
termesztési technológiát alkalmazóknál, az
esetek többségében igazolást nyert.
A gazdák várakozásai szerint a precíziós technológia alkalmazása a termelési
költségben 5-15 százalékos csökkenést jelent az egyes növénykultúráknál, kivéve a
napraforgót. A 45 precíziós gazdálkodást
folytató üzem termelési költségének kontrollcsoporthoz viszonyított alacsonyabb
értékét nem tudtuk kimutatni, mivel ezeknél az üzemeknél mind az öt növény esetében 3-23 százalékos termelésiköltségemelkedés következett be. Ez részben az
intenzív gazdálkodásra való áttérés okozta
magasabb inputigénynek tulajdonítható.
Legnagyobb mértékben, több mint 15 szá]DOpNNDODNXNRULFDpVD]ĘV]LNiSRV]WDUHSFH
WHUPHV]WpVpQHNWHUPHOpVLN|OWVpJHQĘWWPtJ
a napraforgó termelési költsége változott
legkevésbé (+3 százalék). A második számítási változatban a precíziós gazdálkodást
YpJ]ĘNWHUPHOpVLN|OWVpJHE~]iQiONXNRricánál 5 és napraforgónál 8 százalékkal
maradt el a kontrollcsoporthoz viszonyítva.
8J\DQH]HQ]HPHNQpODV]ĦNtWHWWNRQWrollcsoporthoz viszonyítva az eredménye-

ket a kukorica termelési költségében jeOHQWĘVNO|QEVpJQHPYROWNLPXWDWKDWyD
hagyományos üzemekhez képest. Búzánál
és napraforgónál a termelési költségek 2-3
százalékkal csökkentek a precíziós gazdálkodást folytatók körében.
A 3. táblázatból látható az is, hogy a
precíziós gazdálkodást folytató üzemek
termelési költségei önmagukhoz képest
MHOHQWĘVHQHPHONHGWHN%~]DHVHWpEHQ
a kukoricánál 30 és a napraforgónál 26
V]i]DOpNRVWHUPHOpVLN|OWVpJEĘYOpVPXtatható ki. Itt szintén az optimális technológiára való áttérés okán megnövekedett
inputanyagköltség volt meghatározó.
Összességében a minimum- és maximumértékeket nézve megállapítható, hogy
DSUHFt]LyVJD]GiONRGiVWYpJ]ĘNN|UpEHQ
HJ\pUWHOPĦHQQHPMHOHQWKHWĘNLKRJ\D
termelési költségek csökkennének, hiszen a
búzánál –3 és +47, a kukoricánál –5 és +30,
a napraforgónál –8 és +26 százalék között
változtak a termelési költségek. Azonban
látható az is, hogy ha valaki az áttérést
PHJHOĘ]ĘHQH[WHQ]tYWHFKQROyJLiYDOJD]dálkodik, akkor a termelési költségek jóval
nagyobb mértékben emelkedhetnek (maximum százalékos értékek), míg az intenzív
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$SUHFt]LyVJD]GiONRGiVWHUPHOpVLN|OWVpJUHJ\DNRUROWKDWiVD

3. táblázat
(M. e.: százalék)

Növény

Hipotézis

.pUGđtY
alapján

.RQWUROOFVRSRUWKR]YLV]RQ\tWYD

Üzemen
EHOO

Gazda
észlelése

]HP
(1 év)

]HP
(3 év)

]HP
(3 év, kontrollFVRSRUW
V]ğNtWpV

]HP
SUHFt]LyV
HOđWWL
3 utáni év)

đV]LE~]D

Kisebb

–15 – –5

+9

–1

–3

+47

Kukorica

Kisebb

–15 – –5

+23

–5

0

+30

Napraforgó

Kisebb

–15 – +15

+3

²

–2



đV]L
káposztarepce

Kisebb

< –5

+19

–

–

–

đV]LiUSD

Kisebb

–15 – –5

+9

–

–

–

Forrás:DNpUGĒtYHVpUWpNHNpVD])$'1DGDWRNDODSMiQNpV]OWD]$.,+RUL]RQWiOLV(OHP]pVL2V]WiO\iQ

technológiát folytatóknál – növénykultúUiWyOIJJĘHQ±DWHUPHOpVLN|OWVpJHN
százalékkal csökkenhetnek.
Az önköltséggel kapcsolatban azzal az
HOĘIHOWHYpVVHOpOWQNKRJ\DSUHFt]LyVJD]dálkodást folytató üzemek önköltsége alacsonyabb, mint a hagyományos termesztési
technológiát alkalmazóké, amelyet az esetek többségében igazolni is tudtunk.
$]HOVĘV]iPtWiVLYiOWR]DWQiODSUHFt]LyV
gazdálkodást folytató 45 üzem és a kontrollcsoport önköltségadatai között a kukoricánál nem jelentkezett különbség, búzánál
pVĘV]LiUSiQiOD]RQEDQĘV]LNiSRV]WDrepcénél 1 százalékos önköltségcsökkenést
lehetett kimutatni. A 4. táblázatból látható,
hogy a precíziós technológiát alkalmazó
üzemeknél legjobban a napraforgó önköltVpJHPpUVpNOĘG|WW ±V]i]DOpN 
A három éve precíziós gazdálkodást
YpJ]ĘNQpOD]|QN|OWVpJE~]iQiOpVQDSraforgónál 17, kukoricánál 13 százalékkal
csökkent a kontrollcsoporthoz viszonyítva.
$V]ĦNtWHWWNRQWUROOFVRSRUWKR]NpSHVWLV
MHOHQWĘVNO|QEVpJHNDGyGWDND]|QN|OWségben. Búzánál a precíziós gazdálkodás 17
százalékkal alacsonyabb önköltséget jelentett. A kukorica- és a napraforgó-termesz-

WĘNN|]|WWV]i]DOpNNDOPpUVpNHOWHEE
önköltségértékek jelentkeztek a hagyományosan gazdálkodókkal szemben, ami statisztikailag is igazolható volt.
A precíziós gazdálkodást folytató üzemek
|QN|OWVpJHDWHFKQROyJLDYiOWiVWN|YHWĘHQ
QĘWW(QQHNRNDOHJLQNiEED]OHKHWKRJ\H
gazdaságok korábban extenzíven gazdálkodtak. A precíziós gazdálkodásra való áttérés intenzív gazdálkodást hozott, ami az
inputanyagköltségeket, így az önköltséget
is megemelte. Búza esetében 29, kukoricánál 22 és napraforgónál 20 százalékos
önköltség-emelkedés történt, vagyis ebben
az esetben a hipotézisünk nem igazolódott.
Összességében a minimum- és maximumértékeket nézve megállapítható, hogy
DSUHFt]LyVJD]GiONRGiVWYpJ]ĘNN|UpEHQD]
önköltség búzánál és napraforgónál akár
17 százalékkal, kukoricánál akár 13 százalékkal csökkenhet, de növekedhet is 20-29
százalékkal.
Hipotézisünk alapján azt vártuk, hogy
vizsgálataink a precíziós gazdálkodást folytató üzemek esetében magasabb ágazati
eredményt igazolnak a hagyományos termesztési technológiát alkalmazókhoz képest. Az 5. táblázatból leolvasható, hogy ez
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$SUHFt]LyVJD]GiONRGiV|QN|OWVpJUHJ\DNRUROWKDWiVD

4. táblázat
(M. e.: százalék)

Növény

Hipotézis

.pUGđtY
alapján

.RQWUROOFVRSRUWKR]YLV]RQ\tWYD

Gazda
észlelése

]HP
(1 év)

]HP
]HP
(3 év)
(3 év, kontrollFVRSRUW
V]ğNtWpV

h]HPHQEHOO
]HP
SUHFt]LyV
HOđWWL
3 utáni év)

đV]LE~]D

Kisebb

–

–7

–17

–17*

+29

Kukorica

Kisebb

–

0

–13

²

+22

Napraforgó

Kisebb

–

–10

–17

–14*

+20

đV]L
káposztarepce

Kisebb

–

–1

–

–

–

đV]LiUSD

Kisebb

–

²

–

–

–

Megjegyzés: $FVLOODJJDO

MHO|OWpUWpNHNVWDWLV]WLNDLODJLVLJD]ROKDWyN

Forrás:DNpUGĒtYHVpUWpNHNpVD])$'1DGDWRNDODSMiQNpV]OWD]$.,+RUL]RQWiOLV(OHP]pVL2V]WiO\iQ

a várakozásunk a legtöbb esetben teljesült.
Ráadásul az is megállapítható, hogy a korábbi
WpQ\H]ĘNK|]NpSHVWD]iJD]DWLHUHGPpQ\HNQpO
MHOHQWNH]LNV]i]DOpNRVDQDOHJQDJ\REEHOĘQ\
0LYHODNpUGĘtYHVIHOPpUpVEHQQHPWpUtünk ki az ágazati eredmény kérdésére,
ezért a gazdák ágazatonkénti észlelésével
nem tudjuk összevetni a számításainkat.
A 45 precíziós gazdálkodást folytató
üzem eredményei a kontrollcsoporthoz
viszonyítva egyedül a kukorica esetében
csökkentek (–17 százalék). Búzánál és napraforgónál a precíziós üzemek 23-28 százaOpNNDOPtJD]ĘV]LNiSRV]WDUHSFpQpOpVD]
ĘV]LiUSiQiOV]i]DOpNNDOUHDOL]iOWDN
magasabb ágazati eredményt.
A három éve precíziós gazdálkodást vég]Ę]HPQpOD]iJD]DWLHUHGPpQ\E~]iQiO
44, kukoricánál 59 és napraforgónál 34 szá]DOpNNDOQĘWWDNRQWUROOFVRSRUWKR]NpSHVW
$V]ĦNtWHWWNRQWUROOFVRSRUWKR]YLV]RQ\tWYD
a kukorica és a búza ágazati eredménye 4344 százalékkal meghaladta a hagyományos
üzemekét, ami kukorica esetében statisztikailag is igazolható volt. Napraforgónál az
ágazati eredménytöbblet 29 százalék volt a
kontrollcsoporthoz viszonyítva.

Az 5. táblázatból leolvasható az is, hogy
a precíziós gazdálkodásra áttért üzemek
ágazati eredménye búza esetében 133, a
kukoricánál 105 és a napraforgónál 52 százalékos növekedést mutatott a technolóJLDYiOWiVWN|YHWĘHQ$]iJD]DWLHUHGPpQ\
növekedésére azonban a precíziós technológiára való áttérésen túl számos egyéb
WpQ\H]ĘLVKDWiVVDOYROW$KHO\VSHFL¿NXV
WHFKQROyJLDHOĘQ\HLQHNV]iPV]HUĦVtWpVHNRU
H]HQWpQ\H]ĘNHUHGPpQ\UHJ\DNRUROWKDWiVD
QHPPLQGHQHVHWEHQYROWHONO|QtWKHWĘD
SUHFt]LyVWHFKQROyJLiYDOHOpUKHWĘM|YHGHOHPW|EEOHWWĘO
Összességében a minimum- és maximumértékeket nézve megállapítható, hogy
DSUHFt]LyVJD]GiONRGiVWYpJ]ĘNN|UpEHQD
kukoricatermesztés kivételével az ágazati eredmények emelkedtek, azaz búzánál
23-133 százalékban, napraforgónál pedig
28-52 százalékban növekedtek az ágazati
eredmények.
.g9(7.(=7(7e6(.
A vizsgálatok eredményeit összegezve
megállapítható, hogy a búza hozamánál 7-17
százalékos, a kukoricánál 2-9 százalékos,
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$SUHFt]LyVJD]GiONRGiViJD]DWLHUHGPpQ\UHJ\DNRUROWKDWiVD

5. táblázat
(M. e.: százalék)

Növény

Hipotézis

.pUGđtY
alapján

.RQWUROOFVRSRUWKR]YLV]RQ\tWYD

Üzemen
EHOO

Gazda
észlelése

]HP
(1 év)

]HP
(3 év)

]HP
(3 év, kontrollFVRSRUW
V]ğNtWpV

]HP
SUHFt]LyV
HOđWWL
3 utáni év)

%~]D

Nagyobb

–

+23

+44

+43

+133

Kukorica

Nagyobb

–

–17

+59

+44*

+105

Napraforgó

Nagyobb

–



+34

+29*

+52

đV]L
káposztarepce

Nagyobb

–

+40

–

–

–

đV]LiUSD

Nagyobb

–

+30

–

–

–

Megjegyzés: $FVLOODJJDO

MHO|OWpUWpNHNVWDWLV]WLNDLODJLVLJD]ROKDWyN

Forrás:DNpUGĒtYHVpUWpNHNpVD])$'1DGDWRNDODSMiQNpV]OWD]$.,+RUL]RQWiOLV(OHP]pVL2V]WiO\iQ

a napraforgónál 6-10 százalékos többletet
eredményez a technológiaváltás, miközben
DUHSFpQpOpVD]ĘV]LiUSiQiOQHPVLNHUOWD
rendelkezésre álló adatok birtokában ilyen
megállapítást tenni.
A termelési érték tekintetében magasabbak az említett arányszámok, a búzánál
8-38 százalékos, a kukoricánál 11-42 százalékos, a napraforgónál 3-32 százalékos
többletérték mutatkozik. A többletértéket
MHOOHP]ĘHVHWHQNpQWV]pOHVLQWHUYDOOXPRNDW
az magyarázza, hogy a precíziós technoOyJLDHOĘQ\HLQDJ\EDQIJJHQHND]DGRWW
pYLGĘMiUiViWyODWHUPĘKHO\LDGRWWViJRNtól, valamint a gazdálkodás színvonalától.
$KHO\VSHFL¿NXVJD]GiONRGiVHOĘQ\HLHOVĘVRUEDQ D NHGYH]ĘWOHQHEE DGRWWViJ~
LGĘV]DNRNEDQ pV KHWHURJpQ WHUOHWHNHQ
PXWDWKDWyNNLDKRODKDJ\RPiQ\RVPĦveléssel a hozampotenciálhoz viszonyítva
FVDNNRUOiWR]RWWHUHGPpQ\HNpUKHWĘNHO
A precízebb technológia, a ráfedés- és
NLKDJ\iVPHQWHVPĦYHOpVHUHGPpQ\HNpQW
általában véve azt várnánk, hogy az áttéréssel csökken az inputfelhasználás. VizsJiODWDLQNHQQHNpSSHQD]HOOHQNH]ĘMpWWimasztották alá, a hozamokhoz hasonlóan az

LQSXWIHOKDV]QiOiVV]LQWMpEHQLVMHOOHP]ĘHQ
többlet mutatkozott. A búzánál –3 és +47
százalék, a kukoricánál –5 és +30 százalék,
a napraforgónál –8 és +26 százalék között
változott az egy hektárra vetített termelési költség a hagyományos technológiához
képest. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy
ez nem a technológia hiányossága, hanem
SRQWRVDQ D V]iPV]HUĦVtWHWW PHJWpUOpV
melletti intenzitásnövelés eredménye.
Az önköltség tekintetében már valamivel alacsonyabbak a precíziós technológia
W|EEOHWUiIRUGtWiVDLVĘWDUiIRUGtWiVRNFV|Nkenése is nagyobb eséllyel következhet be.
(]PDJiWyOpUWHWĘGĘKLV]HQKR]DPQ|YHNHdés történik, amelynek eredménye, hogy a
WHUPpNHJ\VpJUHHVĘN|OWVpJPpUVpNOĘGLN
A búzánál –17 és +29, a kukoricánál –13 és
+22, a napraforgónál –17 és +20 százalék
közötti különbség mutatható ki a szántásos
PĦYHOpVKH]NpSHVW
Amennyiben a ráfordítások növekedését
a termelési érték növekedése meghaladja,
úgy javul az ágazat jövedelme. A búzánál
és a napraforgónál vizsgálataink szerint
H]HJ\pUWHOPĦHQtJ\DODNXOHOĘEELQpO
133 százalékos többletjövedelem, utóbbi-

Molnár et al.: A precíziós és a konvencionális növénytermesztés összehasonlítása

nál 28-52 százalékkal nagyobb eredmény
realizálható. A kukoricánál nem minden
esetben következett be jövedelemnövekeGpVtJ\LWWHOĘIRUGXOKDWDNiUDV]i]DOpNRV
kiesés, de akár a 105 százalékkal magasabb
jövedelem is.
A precíziós technológia eredményes alNDOPD]iViKR]QHPHOHJHQGĘDSUHFt]LyV
NpSHVVpJHNNHOUHQGHONH]ĘHUĘpVPXQNDJpSHNEHV]HU]pVHLOOHWYHDPHJIHOHOĘLQputanyagok felhasználása. Nem homogén
technológiáról van szó, amely bármely
N|UOPpQ\HNN|]|WWXJ\DQ~J\PĦN|GLN
KDQHPD]HJ\HVWHFKQROyJLDLPĦYHOHWHNHW
a helyi természeti adottságokhoz (pl.: talajadottságok, domborzati viszonyok) szükséges adaptálni. A kívánatos eredmények
eléréséhez komoly szakismeretek szükségesek, mindenképpen szaktanácsadás mellett
javasolt a technológia bevezetése. A remélt
HOĘQ\|NPHJMHOHQpVHLVDWHFKQROyJLDPHJIHOHOĘDONDOPD]iViWN|YHWĘHQYiUKDWy
$WHFKQROyJLDKDWiViUDQ|YHNYĘLQSXWfelhasználás – amely a szakirodalommal
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HJ\pENpQW|VV]HFVHQJĘPHJiOODStWiV±PDgyarázata, hogy Magyarországon az inputIHOKDV]QiOiVV]LQWMHHJ\pENpQWLVMHOOHP]ĘHQ
DODFVRQ\tJ\PRGHUQPĦYHOpVLPyGUDYDOy
áttéréssel a kívánatos hozamok elérése érdekében az inputfelhasználás intenzitását
növelni szükséges.
A kutatás során arra a megállapításra
jutottunk, hogy jelenleg nincs olyan egységesen kialakult szabályrendszer a techQROyJLDDONDOPD]iViWLOOHWĘHQDPHO\HWKD
a gazdálkodó adaptál, azzal mindenképpen
UHDOL]iOMDDYiUWHOĘQ\|NHW.HOOĘWDSDV]WDODW
hiányában még nincsenek meg a környezeti
és gazdasági optimumok: meddig érdemes
növelni az inputanyag-felhasználás mérWpNpWDMREEPLQĘVpJĦWDODMRNRQLOOHWYH
miként juttassák ki az inputanyagokat a
URVV]DEEWHUPĘNpSHVVpJJHOUHQGHONH]ĘWHrületekre, azaz növeljék-e az inputok menynyiségét, avagy a minimálisra csökkentsék
azt. Az egységes „szabály” kialakítása az
HON|YHWNH]ĘNXWDWiVRNWpPiMD
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Summary
7+(287/22.)255(1(:$%/((1(5*<352'8&7,21,1+81*$5<
%\3RSS-y]VHI±+DUDQJL5iNRV0yQLND±.DSURQF]DL,VWYiQ±2OiK-XGLW
.H\ZRUGVUHQHZDEOHHQHUJ\PDQDJHPHQWELRIXHOHWKDQROELRGLHVHOVRODUSRZHU
SODQW
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

Overall, Hungarian renewable energy regulation has completely changed in recent years.
,QWKHQHZVXSSRUWV\VWHPELRPDVV SULPDULO\¿UHZRRG DQGJHRWKHUPDOHQHUJ\SOD\
DVLJQL¿FDQWUROH+\GURSRZHUJHQHUDWLRQKDVEHHQVWDJQDWLQJIRUGHFDGHVWKHUHLVQR
prospect of installing new wind power plants, but the incidence of solar panels for home
power systems is growing steadily. In Hungary, biomass has the highest potential among
WKHGLɣHUHQWUHQHZDEOHHQHUJ\VRXUFHVEXWLQWKHIXWXUHPRUHHPSKDVLVVKRXOGEHSXW
on the cultivation of energy crops and on the use of agricultural by-products rather than
using forest biomass for space heating and cooking. Owing to its dependence on energy
imports, Hungary will become increasingly vulnerable in the future. It is therefore in its
national interest that in the future a major part of domestic electricity consumption should
be generated domestically with domestic power plants meeting the threefold objective
of energy security, climate protection and competitiveness. By nature, solar and wind
energy are strongly variable and highly weather-dependent, so most of the electricity
demand will still be produced by fossil, nuclear and other power plants. The electricity
supply of a country cannot rely almost exclusively on the use of renewable energy and
+XQJDU\FDQQRWJLYHXSGLɣHUHQWIRUPVRISRZHUJHQHUDWLRQ8QGHUWKHQHZUHQHZDEOH
electricity generation scheme, renewable electricity is sold on the market and stakeholders
have a reasonable chance of earning more on their investments than in earlier periods.
The purpose of the new support scheme is to maintain the transparency and increase the
share of renewable energy sources while ensuring competition. Among other things, the
development of the domestic biogas industry is hampered by a low subsidised price for a
limited period of time, the lack of irrigation opportunities (for double cropping) and the
permit procedure for biogas plants.
&203$5$7,9($1$/<6,62)35(&,6,21$1'&219(17,21$/$5$%/(&523
352'8&7,21
%\0ROQiU$QGUiV±.LVV$QGUHD±,OOpV,YHWW±/iPIDOXVL,ERO\D
.H\ZRUGVSUHFLVLRQDUDEOHFURSSURGXFWLRQHɤFLHQF\VXVWDLQDELOLW\UHWXUQRQ
LQYHVWPHQW
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

7KHTXHVWLRQQDLUHVXUYH\FDUULHGRXWDPRQJDUDEOHFURSIDUPVUHJLVWHUHGE\
)$'1RIWKH5HVHDUFK,QVWLWXWHRI$JULFXOWXUDO(FRQRPLFVFRQ¿UPHGWKDWWKHVSUHDGRI
VLWHVSHFL¿FDUDEOHFURSSURGXFWLRQLQ+XQJDU\KDVDFFHOHUDWHGRYHUWKHSDVWWZRWKUHH
\HDUVEXWWKHWHFKQRORJLFDODSSOLFDWLRQLVQRWZLGHO\XVHG6WXGLHVEDVHGRQWKH¿QDQFLDO
and management data of precision farms have shown that precision farming resulted
LQ\LHOGVXUSOXVDQGKLJKHUSUR¿WDELOLW\IRUWKHPDLQDUDEOHFURSV ZLQWHUZKHDWPDL]H

192

GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏ xʕʜʝʏ

VXQÀRZHURLOVHHGUDSH DQGLQPDQ\FDVHVLWKDGFRVWEHQH¿WVFRPSDUHGWRWKHWUDGLtional cultivation. As a result of the more precise technology and the reduced overlapping
cultivation, it would be generally expected that the technological change would reduce
WKHLQSXWXVDJH2XUH[DPLQDWLRQVKDYHMXVWFRQ¿UPHGWKHRSSRVLWHDVIRU\LHOGVWKHUH
was a surplus in the level of input usage for farms that had changed to precision techQRORJ\+RZHYHULQPRVWFDVHVWKHLQFUHDVHLQ\LHOGVZDVVLJQL¿FDQWO\KLJKHUWKDQWKH
LQFUHDVHLQH[SHQGLWXUHVZKLFKUHVXOWHGDVLJQL¿FDQWLQFUHDVHLQSUR¿WV7KHSXUFKDVHRI
machines with precision capabilities and the use of the right input is not enough for the
HɣHFWLYHDSSOLFDWLRQRISUHFLVLRQWHFKQRORJ\,WLVQRWDKRPRJHQHRXVWHFKQRORJ\ZKLFK
brings the same results under any circumstances if applied the same application way. It
is important to emphasise that individual technology operations need to be adapted to
the local natural conditions. Serious professional skills are needed to achieve the desired
results, so introducing the technology with the help of an agricultural consultant is adYLVDEOH([SHFWHGEHQH¿WVFDQEHUHDFKHGRQO\E\WKHDSSURSULDWHXVHRIWKHWHFKQRORJ\
',5(&7683325752/()257+(237,0,6$7,212)$5$%/(&523
352'8&7,21
%\&VLSNpV0DUJLW
.H\ZRUGVOLQHDUSURJUDPPLQJLQFRPHYDULDQWWKHVWUXFWXUH
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

Linear programming can be used to determine an optimal sowing facility that meets
WKHUHTXLUHPHQWVIRUJUHHQLQJDQGPD[LPLVHVWKHXVHRIVXSSRUWRSWLRQVWRSURYLGHWKH
largest income for the farmer. My overall goal is to maximise the potential income besides
WKHIDUPVL]H7KH¿UVWVSHFL¿FREMHFWLYHLVWRORRNDWWKHFRPSHWLWLYHQHVVRIJUHHQSHDV
with the support of the production of industrial vegetable crops linked to production,
DQGLWVUHGXFHGVFDOH7KHVHFRQGVSHFL¿FREMHFWLYHLVWKHGH¿QLWLRQRIWKHODQGOHDVH
HFRQRP\ZLWKGHWHUPLQHGDYDLODEOHFDSLWDODQGUHQWRQODQG0\WKLUGVSHFL¿FJRDOZDV
to determine the impact of subsidies on income.
-(/ -2851$/2)(&2120,&/,7(5$785( &/$66,),&$7,212)6&,(17,),&
$57,&/(638%/,6+(',1µ*$='È/.2'È6¶%(7:((1$1'
%\+HJ\L-XGLW±9LQF]H-XGLW±7URMiQ6]DEROFV
.H\ZRUGV*D]GiONRGiVVFLHQWL¿FMRXUQDORQDJULFXOWXUDOHFRQRPLFVVFLHQWL¿F
DUWLFOH-(/FODVVL¿FDWLRQV\VWHPFDWHJRU\JURXS
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

&RQWHQWVRIDOOVFLHQWL¿FDUWLFOHVSXEOLVKHGLQWKHDJULFXOWXUDOHFRQRPLFMRXUQDOFDOOHG
*D]GiONRGiVEHWZHHQWKH\HDUVDQGZHUHH[DPLQHG7KHVFLHQWL¿FSXEOLFDWLRQVZHUHFODVVL¿HGLQWRJURXSVEDVHGRQWKHFDWHJRULHVRIWKH-(/ -RXUQDORI(FRQRPLF
/LWHUDWXUH FODVVL¿FDWLRQV\VWHP7KHV\VWHPLVVXLWDEOHIRUFODVVL¿FDWLRQDQGFDWHJRULVDWLRQRIVFLHQWL¿FDUWLFOHVZKLFKZHUHZULWWHQLQWKH¿HOGRIHFRQRPLFV7KHUHFDWHJRU\
JURXSVLQWKH-(/V\VWHP)LYHFDWHJRU\JURXSVZHUHXVHGIRUFODVVL¿FDWLRQRIDUWLFOHV
published in Gazdálkodás during the period under review, which were the following: J
(Labour and Demographic Economics), N (Economics History), O (Economic Develop-

