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Jövedelemtérképek a precíziós 
növénytermelésben
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Kulcsszavak: tápanyag-visszapótlás, hozam-, 

jövedelemtérkép, precíziós növénytermelés.

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, 
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

A mezőgazdaságban egy-egy tevékenységnél magas tőkeigényű beruházások 
szükségesek a termeléshez. Ezek fényében érthető, hogy a gazdálkodó a piac változé-
konyságát csak lassan képes követni, ezért több időbe telik a piaci hatásokra történő 
reagálás. Napjaink vezetőinek ma már nem elég kifogástalanul ismerni a növényter-
melés rejtelmeit, megfelelő ökonómiai látásmód is szükséges. Ehhez nyújthat segít-
séget a szemléletes jövedelemtérkép, amely a gazdálkodónak egyértelmű informá-
ciókkal szolgál a jövedelmezőségről, és amit hazánkban eddigi ismereteink szerint 
még nem készítettek. Jelen publikációnk a jövedelemtérképezés gyakorlati alkal-
mazhatóságát hivatott bemutatni.

A jövedelemtérképek hasznosítható többletinformációkat nyújtanak a hozam-
térképekhez képest. Hosszabb időszakot felölelő adatsorok esetén vitathatatlan elő-
nyük, hogy szemléletesen képesek mutatni a jövedelmet, ezáltal megerősíthetik a 
döntéshozókat munkájukban.

ELŐZMÉNYEK

A helyspecifikus növénytermelés alap-
jai egészen az 90-es évek elejéig nyúl-
nak vissza, mikor is a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia és számos kutatóintézet 
együttműködésével megindultak a témá-
val kapcsolatos kutatások (Győrffy, 2000). 
A precíziós szántóföldi kísérletek ez idő tájt 
számos nehézségbe ütköztek, hiszen ki kel-
lett dolgozni a módszer elméleti háttere mel-
lett a gyakorlati megvalósításhoz szükséges 
műszaki, technológiai hátteret is (Csete et 

al., 2001; Mesterházi et al., 2001; Neményi 

– Milics, 2006; Neményi et al., 2006).
A technológiai alapok megvalósítása után 

következhetett csak a precíziós gazdálkodás 

ökonómiai szemléletű vizsgálata hazánk-
ban. A vizsgálatok behatóan tájékoztatnak 
a technológia inputanyag-felhasználásá-
nak csökkenéséről (Pecze – Horváth, 2004; 

Pecze, 2006; Reisinger et al., 2004; Reisin-

ger, 2008) és a jövedelmezőségi viszonyok 
változásáról is (Kalmár et al., 2004; Lencsés 

– Takácsné, 2008; Smuk et al., 2009; Ta-

kácsné et al., 2008; Takácsné, 2008).

ANYAG, MÓDSZER ÉS AZ 
EREDMÉNYEK

A vizsgálat alapjául egy matematikai 
modell szolgált, mely segítségével kezelé-
si egység szintjén sikerült megállapítani az 
adott kultúra jövedelmezőségi viszonyait. 
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Számításainkat 2001, 2002, 2005, 2006-
os évek kukoricatermelésével kapcsolato-
san végeztük el a Nyugat-magyarországi 
Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertu-
dományi Karának Tangazdaságában, ahol 
2001 óta folynak a precíziós növényterme-
léssel kapcsolatos vizsgálatok. Ezt követő-
en az így kapott adatokat az ArcView 9.1-es 
térképkészítő program segítségével ábrá-
zoltuk. Az így kapott jövedelemtérképek le-
hetővé teszik, hogy a terület jövedelemter-
melő képességét ne csak a tábla egészében, 
hanem annak részleteiben vizsgáljuk meg.

Az adatgyűjtés 2001-ben kezdődött, igaz 
ebben az évben még nem volt differenciált a 
tápanyag-kijuttatás, de már megállapítás-
ra került az azóta is használatos 63 kezelési 
egység, s emellett a betakarítás is helyspe-
cifikusan történt. Az 1. ábrát szemügyre 
véve látható, hogy a hozamok és jövedelem 
között szemmel látható összefüggés van. 
A terület északi csücske magasabb hoza-
mok mellett eredményes gazdálkodást 
mutat, mint a középső területek, ahol vesz-

teséges kezelési egységek sora található.

1. ábra

A vizsgált terület hozam- (felső), illetve jövedelemtérképe (alsó), 2001

Forrás: saját szerkesztés

Smuk – Milics – Neményi: Jövedelemtérképek a precíziós növénytermelésben
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2. ábra

A vizsgált terület hozam- (felső), illetve jövedelemtérképe (alsó), 2002

Forrás: saját szerkesztés

A tápanyag-visszapótlás 2002-ben már 

három makroelemmel – N, P, K – precízió-

san történt. Ennek eredménye azonnal lát-

hatóvá is vált mind a hozam-, mind a jöve-

delemtérképen. A hozamtérképet vizsgál-

va (2. ábra) azt tapasztaljuk, hogy ugyan 

némileg emelkedett a magasabb hozam-

mal bíró területek aránya, azonban ezzel 

párhuzamosan elmondhatjuk, hogy a vesz-

teséges kezelési egységek aránya is gyara-

podott. Ez arra a tényre vezethető vissza, 

hogy a precíziós növénytermelés maga-

sabb költségekkel jár – gondoljunk itt el-

sősorban a tápanyag-kijuttatás megnöve-
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3. ábra

A vizsgált terület hozam- (felső), illetve jövedelemtérképe (alsó), 2005

Forrás: saját szerkesztés

kedett menetszáma mellett, a mono ható-
anyag-tartalmú műtrágyák relatív magas 
árára –, ugyanakkor a kezelés jövedelem-
növelő hatása csak hosszabb idő után válik 
realizálhatóvá.

Az időben előrehaladva jól látható, hogy 
a 3. ábrán már lényegesen egyöntetűbbek 
az adatok. A hozamok tekintetében ez a ke-
zelések hatékonyságára vezethető vissza 

elsődlegesen, azonban látható, hogy a jö-
vedelemtérképnél is változások történtek 
az adatokban. 

Nyilván meg kell említeni, hogy a jöve-
delemtermelő képességre nagymértékben 
hatással van a terményárak emelkedése a 
2005-ös évben, de még ennek tudatában 
is érzékelhető, hogy a jövedelmek szórása 
már kisebb, mint az előző években, bár a 
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tábla középső kezelési egységein még min-
dig tapasztalható, hogy a hozamok mellett 
realizált jövedelmek is elmaradnak a tábla 
északi csücskében tapasztaltaktól.

2006 adatait tekintve (4. ábra) lát-
szik talán a legjobban a kezelések hatása. 
A vizsgált tábla egészében kezdenek ho-
mogenizálódni egy magasabb szinten a 
hozamok. Ebből már következtethetnénk 
a jövedelmek alakulására is, azonban ha 

figyelmesen megnézzük mindkét ábrát, 
szembeötlik, hogy a térképek azonos keze-
lési egységeinél eltérések tapasztalhatók. 

Ennek oka lehet, hogy a gyengébb ta-
lajtani adottságokkal rendelkező terüle-
tek azonos hozam eléréséhez több műtrá-
gyát igényelnek, amelynek következménye 
lehet a magasabb költségek és ebből adó-
dóan az alacsonyabb jövedelmek is a kér-
déses kezelési egységeknél.

4. ábra

A vizsgált terület hozam- (felső), illetve jövedelemtérképe (alsó), 2006

Forrás: saját szerkesztés
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