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A magyar föld jövőjéért

Évi átlaghőmérséklet eltolódása 1963-hoz
viszonyítva

Klímaosztályok eltolódása mint a termőhely időben változó tényezője

Klímaváltozás

A magyar föld jövőjéért

Globális klímaváltozás → lassú, de gyorsuló ütemű felmelegedés

Mezőgazdaság → nem a felmelegedés a legfőbb probléma
Növénytermesztés → kedvezőtlen időjárású évjáratok és időszakok
(extrém csapadékos és száraz) gyakoriságának növekedése

Aszály és extrém
talajdegradáció

csapadékmennyiség

→

terméskiesés,

Időjárási haváriák → egyre gyakoribbá váló jeges- és jégesők, illetve
monszunok és szupercellák
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Klímaváltozás
Felmelegedés

Az éves középhőmérsékletek idősora (1901–2018) az illesztett trenddel
(Forrás: www.met.hu/omsz)
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Klímaváltozás
Felmelegedés

Eltérések a sokéves havi országos közép-hőmérséklethez képest 2018-ban
(Forrás: www.met.hu/omsz)

- 2018 a legmelegebb év 1901 óta Magyarországon
- Az első 10 legmelegebb évből nyolc az ezredforduló utáni évekből: 2018,
2014, 2015, 2007, 2000, 2008, 2002, 2012
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Klímaváltozás
Termésingadozás
Magyarország gabona össztermésének alakulása
(1960-2017)
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Magyarország kukorica össztermésének alakulása
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Magyarország búza össztermésének alakulása
(1960-2017)

A termesztési tényezők
szerepe az őszi búza
termesztésben
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A termesztési tényezők
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A jó termelői döntés
fontossága
Környezeti,
területi
adottságok

Genetikai
háttér

Szakértelem,
tudástranszfer

TERMELŐI
DÖNTÉSEK
Technológiai
adottságok

Törvények,
jogszabályok

Finanszírozási
képesség

Piaci
kapcsolatok,
szegmensek

Egyre
nehezebb jó
döntést hozni
a
klímaváltozás
árnyékában!
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Klímakár csökkentés –
Fajtaválasztás

Különbözö búzafajták termésátlaga eltérő évjáratban
(Szeged-Öthalom)
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Hozam (t/ha)
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-

Búzafajták
2017

2018

Csapadék mennyisége szeptembertől júniusig:
2017.: 286,1 mm
2018.: 596,7 mm

A talaj
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 A természeti és az ember által okozott kedvezőtlen fizikai
hatások enyhítésére csak bizonyos határig képes
 Okszerű használat = megújulás (feltételek!)
 A talaj különleges megújuló képessége folyamatos,
termőhelyhez szabott gondozással tartható fenn:
- természetes termékenységét, szerkezetét, biológiai állapotát,
óvni, javítani kell
- fizikai és kémiai jellegű pusztulását meg kell akadályozni
 Művelés, trágyázás, öntözés: csak pontos ismeretek alapján!

Klímakár fokozó
talajművelési szokások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Klímához alkalmatlan nyári szántás
Vízvesztő, talajrontó tarlóművelés, vagy megkésett
tarlóművelés
Elhanyagolt talajállapot
„Ismeretlen” talajállapot
Talaj-szerkezet rombolás
Az őszi szántások minősége
Sikertelen talajállapot javítás
Talpképző eszköz elmunkálásra
Sekélyművelés sekélyművelést kapott elővetemény
után
Magágykészítés több nappal a vetés előtt
A magágy-alap túltömörítése
A felszín védelem hiánya a nyári hónapokban
A szervesanyag utánpótlás elhanyagolása
Alkalmatlan eszközök (elmunkálók!)
Talp
Növénytáplálás…
búzában,
Növényvédelem…
repcében
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CO2 VÍZ

Klímakár csökkentés –
Talajművelés
1.
2.
3.
4.
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Víz és szénkímélő nyári művelés
A talajállapot hiba felismerése
Felszínvédelem
Kis vízvesztő felszín alakítása
Klímakár csökkentő
Vízmérleg javító alapművelés(nagy
művelés:
befogadás – kis veszteség)
A talaj klíma
A tömörödési hiba megszüntetése
érzékenységének
Talpképző eszköz használatának mellőzése
enyhítése a
nedves talajállapot esetén
nedvesség- és
Az alapművelési mélység váltogatása
szénforgalom okszerű
A rögösödés (porosodás) megelőzése
szabályozásával.
Szervesanyag kímélés
Talajállapot-ellenőrzés
Optimális növénytáplálás
Hatékony növényvédelem
A káresemények dokumentálása (tanulás!)
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Klímakár csökkentés –
Talajművelés
Tarlóhántás

Perzselés
Szántás+elmunkálás

Szántáselmunkálás

Szántás+egyengetés

Lazítás

Kultivátoros alapművelés

Magágykészítés + vetés

Klímakár csökkentés –
Talajművelés
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Az 1. és a 2. védőréteg aratás után
1: mulcs zúzott, terített szalmából (min. 30 % a felszínen hántás után)
és
2: leperzselt gyom- és árvakelés „holt” mulcsa
vagy
2: talajvédő növénykultúra másodvetésben (zöldtrágya)
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Klímakár csökkentés –
Talajművelés

Talajnedvesség áttelelés után, előző ősszel művelt talaj
0-65 cm rétegében (Hatvan, 2014)
Takaratlan
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Téli félév: 142 mm
LSD0.05: 18,3
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L: lazítás 40-45 cm, Sz: szántás 28-32 cm (elmunkált), K, SK: kultivátoros
művelés 22-25, 18-22 cm), T: tárcsázás 12-16 cm, DV: direktvetés
Megjegyzés: Szántott talaj: csak szalmacsomók a felszínen
16

DV

Nedvesség többlet:
28 – 56 mm
Feltétel:
- Kis felület
- Lazult-réteg mélység
- Felszíntakarás
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Klímakár csökkentés –
Talajművelés

Nedvességtartalom eltérő talajművelés esetében (2010, 2011,
2018) 7 hónap átlagában (március-szeptember), Hatvan
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Talajnedvesség m/m%
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Sokévi csapadék: 580 mm
2010: 962 mm
2011: 297 mm
2018: 294 mm
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A szervesanyag
gazdálkodás eredménye
 tágabb művelhetőségi
talajnedvesség tartomány
 jobb nedvességtartás
 hordképesebb talaj
 kisebb érzékenység a
tömörödésre
 hosszabb hatástartam
(pl. lazítás után)
 stabilabb talajszerkezet
 kedvező talajbiológiai
folyamatok
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Klímakár csökkentés –
Precíziós gazdálkodás
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Sorvezetés és automata kormányzás
Az automata kormányzás előnyei:

 pontosabb sávillesztés
 vetőmag-, vegyszer-, műtrágya-megtakarítás
 nagyobb munkasebesség → nagyobb területteljesítmény
→ károsanyag-kibocsátás csökkenés és kevesebb
talajtaposás
 éjszakai munkavégzés, rossz látási viszonyok közötti
munkavégzés → optimális talajállapot melletti
agrotechnika → talajvédelem, nedvességvesztés és CO2kibocsátás csökkentés
 a gépkezelő terhelésének csökkenése
 kevesebb műszakóra, csökkenő gépterhelés
 a gépi munka költségeinek csökkenése
 minden időjárási körülmény között alkalmazható

Klímakár csökkentés –
Precíziós gazdálkodás
Helyspecifikus talajművelés
Sávos művelés – Strip-till, Strip-drill

Strip-till (visszanavigálás)
 sávművelés + külön menetben vetés és starterműtrágyakijuttatás
 sávos hígtrágya-kijuttatással kombinált sávművelés +
külön menetben vetés
Menedzsment zónák eltérő művelési rendszere
 kezelési egységenként differenciált talajművelés,
 eltérő talajművelő eszközök alkalmazása talajállapottól
függően (forgatásos és forgatás nélküli),
 művelés mélységének táblán belüli változtatása

Talajvédelem, szerkezetkímélő és klímakár-csökkentő
talajművelés a C-veszteség minimalizálása mellett.
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Klímakár csökkentés –
Precíziós gazdálkodás
Helyspecifikus vetés
Szakaszolás és tőszámszabályozás

Vetés szakaszolása:
 vetőmag megtakarítás → költségcsökkentés
 belvízveszély mérséklése
 aszályérzékenység csökken
 kiegyenlítettebb hozam a táblavégeken
Tőszámszabályozás:
 szemenkénti vetőgépeknél a soron belüli tőtávolság
menet közbeni (on-the-go) változtatása →
tenyészterület
 a talaj tápanyag- és nedvességtartalmához (-szolgáltató
képességéhez) igazodó tőszám kialakítása
Aszályérzékenység mérséklése!
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Klímakár csökkentés –
Precíziós gazdálkodás
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Helyspecifikus növénytáplálás
Helyspecifikus tápanyag-kijuttatás:
 talaj mintavételezés
 tábla tápanyagtérkép
 növényi kultúra tápanyagigénye (növényanalízis: on-the-go)
 tápanyag-kijuttatási térkép (heterogén talaj esetében az
elkülönített menedzsment zónák differenciált tápanyagutánpótlása)
A differenciált térbeli és időbeli (megosztott fejtrágyázás)
tápanyag-kijuttatás egyszerre igazodik a menedzsment zónák
talajadottságaihoz és a növénykultúra tápanyag-igényéhez,
emellett az időjárás okozta termesztéstechnológiai rizikófaktort
is nagymértékben csökkenti.
Egy harmonikus növénytáplálással gondozott növényállomány a
különböző biotikus és abiotikus stresszhatásokkal szemben is
sokkal ellenállóbb!

Klímakár csökkentés –
Precíziós gazdálkodás
Precíziós növényvédelem
Fontosabb területek:
Gyomfelvételezés (gyomfoltok, gyomtérképek);
 gyomfelismerő rendszer alkalmazása (on-the-go);
 fertőzésarányos permetezési rendszer;
 közvetlen vegyszer-beadagolás (több tartály, kombinált
vegyszerkijuttatás);
 automata kormányzás (RTK) alkalmazásával a kémiai és
mechanikai gyomszabályozás pontossága és sebessége
fokozható, szakaszvezérlés;
 robotpilóta és gyomfelismerő rendszer együttes
használatával a mechanikai és kémiai gyomszabályozás
kombinálható → maximális hatékonyság, szükséges és
elégséges vegyszerfelhasználás mellett;
 drónok, robotok, mechanikai és fizikai gyomszabályozási
módszerek alkalmazhatóvá válnak a gyakorlatban.
A gyomok kompetíciós képessége aszály idején is sokkal
magasabb, mint a kultúrnövényeké.


Klímakár csökkentés –
Öntözésfejlesztés
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4333700
94114
94000
71500
5343800

A jelenlegi termelési struktúrában (öntözhető növénykultúrák,
MEPAR leválogatás alapján), az öntözőrendszerek hatóterületét
figyelembe véve 1,089 mill. ha-t lehetne öntözni, ha minden
adottság megfelelő lenne!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
E-mail: balla.istvan@naik.hu

Jelentős tartalékaink
vannak ahhoz, hogy
hatásos klímakár
csökkentést érjünk el a
szántóföldeken !

