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GYAKORLATI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 

Környezetgazdálkodási agrármérnök szak 

Környezetgazdálkodási Bizottság 

 

 
1. Ősszel 50 kg/ha N-t adagoltunk ki vetés előtt az őszi búza alá. Tavasszal (áprilisi

mintavétel) megvizsgáltuk a 

következő adatokat kaptuk. 

 

Mélység (cm) 

NO

 -N tartalmat 60 cm mélységig. A mérések során a 

 
 

NO

 -N (ppm) 

0-20 8 

20-40 12 

40-60 5 

Mennyi N műtrágyát adagoljunk, hogy elegendő legyen a növény zavartalan ellátásához, 

de a lemosódás kismértékben történjen meg. A maximális terméshez tartozó Nmin= 140 

kg/60 cm. 

 

2. Felhasználható-e öntözésre szántóföldi körülmények között a következő mutatókkal 

rendelkező víz: (Segédlet) 
 

EC = 0,91 mS/cm pH= 7,6 

Kationok (mg/l) = Ca
2+

 56,1; Mg
2+

 27,9; Na
+
 108,0; K

+
 14,8. 

Anionok (mg/l) = Cl
-
 84,7; HCO


 395,9; SO

2
 79,2. 
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Számítsa ki a SAR értékét is! 
 

3. Egy öntözendő terület 1 m-es talajrétege a következő nedvességtartalommal és 

vízgazdálkodási mutatókkal rendelkezik: 
 

Mélység 

cm 

PF 2,5 

mm/m 

PF 4,2 

mm/m 

Aktuális 

nedvesség 
tartalom 

 

A gyökérzóna felosztása 

  

 

 

 
 

390 

 

 

 

 
 

210 

Tömeg% mm   

 
Aktuális 

gyökér- 

zóna 

 

 

 

 
Teljes gyökér- 

zóna 

0 -10 18 23 

10 - 20 21 27 

20 - 30 22 28 Öntözést 

vezérlő zóna 30 - 40 23 29 

40 - 50 23 29  

50 - 60 24 31 

60 - 70 25 32 

70 - 80 24 31  

80 - 90 24 31 

90 - 100 25 31 

 

Mennyi a víz hiánya az öntözést vezérlő és aktuális gyökérzónában? Milyen 

nedvességtartalmi értéknél kezdi el az öntözést? 
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4. Mennyi a C/N arány abban a három komponensű keverékben, ahol 85 kg szőlőtörkölyt 

(nedvesség tartalma 68%, szén tartalma 13% és N tartalma 1%), 10 kg szalmát (nedvesség 

tartalma 10%, szén tartalma 86% és N tartalma 0,5%) és 5 kg tyúktrágyát (nedvesség tartalma 

67%, szén tartalma 11% és N tartalma 1,3%) keverünk össze? 

 

5. Számítsa ki mennyi szennyvíziszap helyezhető el egy év alatt 10 ha területen, ha a 

szennyvíziszap: Zn tartalma 900 mg/kg, Cr tartalma 50 mg/kg, Ni tartalma 15 mg/kg, 

szárazanyag tartalma 20 %. 

(Mezőgazdasági területre maximálisan kijuttatható nehézfém mennyiségek kg/ha/év: Zn=30, 

Cr=15, Ni=2). 

 

6. Egy 500 hektáros „Natura 2000” területen 50 túzok (Otis tarda) fészkel és telel rendszeresen. 

A terület fele-fele részben szikes gyep és szántóföld. A túzokcentrikus gazdálkodás 

kialakításához milyen gazdálkodási és kezelési tevékenységet folytatna? Milyen szabályokat 

kell betartani a túzok védelme érdekében? 

 

7. Az alábbi növényfajok (fa és cserje) felismerése, élőhelyük megnevezése, hasznosíthatóságuk. 

Kocsányos tölgy (Quercus robur), bükk (Fagus sylvatica), nagylevelű hárs (Tilia 

plathyphyllos), fehér akác (Robinia pseudoacacia), fekete nyár (Populus nigra), mezei juhar 

(Acer campestre), korai juhar (Acer platanoides), közönséges gyertyán (Carpinus betulus), 

mezei szil (Ulmus minor), fehér fűz (Salix alba). 

 

8. Egy 60 ha-os ártéri ecsetpázsitos kaszáló területen a kezelés elmaradása miatt elszaporodott a 

gyalogakác (Amorpha fruticosa). A terület védett természeti terület. A gyalogakác borítása a 

területen mintegy 60 %-os, a tövek 5-10 évesek, a hajtások vastagsága meghaladja a 3-4 cm-t. 

Készítsen 3 évre kezelési tervet a terület helyreállítására, indokolja az egyes kezelések 

szükségességét! 

 

9. Számítsa ki 100 kg/ha nitrogén savanyító hatását a következő műtrágya hatóanyagokkal! 

NH4NO3, (NH4)2SO4 és (NH2)2CO. Mennyi mészkőporral ellensúlyozható ez a savanyító 
hatás? (Segédlet) 

 

10. Tápoldatos öntözés során az öntözővíz HCO

 tartalma magas, 450 mg/l. Mennyi 60%-os 

HNO3-t használjon fel 1000 liter tápoldathoz, hogy a tápoldatban 100 mg/l HCO

 maradjon a 

pufferképesség megőrzéséhez? 

 

11. Egy laboratórium talajból tápanyagvizsgálatot végzett. A terület talajának vizsgálati adatai a 

0-30 cm-es rétegben a következők: (Segédlet) 
 

pH (KCl): 4,9, KA: 46, összes só%: 0,05, humusz 3,4 %, CaCO3: 0 mg/kg, AL-P2O5: 87 
mg/kg, 

NO

 + NO


 : 479 mg/kg, AL-Na: 64 mg/kg, y1: 11, AL-K2O: 115 mg/kg. 

Véleményezze a talajt tápanyag-ellátottság szempontjából! Szükséges-e talajjavítást végezni, 

ha igen, milyen dózissal? 



12. Egy paradicsomhajtató üzemben a tenyészidőszak alatt négyzetméterenként felhasznált 

tápelemek mennyisége a következő: 

 

N: 226 g P: 55 g, K: 358 g. 

Ezek a tápanyagok oldat formájában kerültek kijuttatásra. Összesen 967 liter tápoldatot 

csepegtettek ki. A túlfolyással távozó tápanyagok mennyisége a következő: 

N: 137 g P: 15 g, K: 174 g. 

Mennyi a víz hasznosulása és hogyan alakulnak a hasznosulási arányok az egyes vizsgált 

tápelemek esetében, ha a túlfolyás térfogata 225 liter? Töményebb lett-e, vagy hígult a 

túlfolyó oldat a kijuttatott tápoldathoz viszonyítva és miért? 

 

13. Mérje fel a területet – több műszerállás segítségével – szintezéssel! 

A vízgazdálkodási gyakorlatban kijelölt hol, milyen tevékenységekhez kapcsolódóan 

használják a szintezés különböző formáit? 

 

14. Adott egy 125 ha felületű halastó. A vizsgált egyéves időszakban a lehullott csapadék 

mennyisége (CS) 650 mm, a párolgás (P) 760 mm, a levezető csatornában az elfolyás évi 

átlagban (E) 8 l/s, az évsorán betáplált vízmennyiség (H) 450 000 m
3
. A halastóvízszintje a 

vízmérce szerint évelején 222 cm, az év végén 217 cm. 

Mekkora a szivárgási veszteség (SZV) mm-ben és m
3
-ben? 

 
15. Méretezzen számítással levezető csatornát a mellékelt alapadatok alapján! 

Mekkora esést (I) kell biztosítani a csatorna számára a meglévő adatok mellett? Ellenőrizze 

a megoldást Szily-grafikon segítségével! 

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a csatornák tervezése, méretezése során? 
 

Adatok: 

 
 

16. Végezze el a szarvasi csapadéksor statisztikai feldolgozását az alábbiak alapján: 

Határozzuk meg a júniusi csapadék gyakoriságát és relatív gyakoriságát 20 mm-es 

értékközönként! 

Határozzuk meg a júniusi csapadékok empirikus eloszlásfüggvényét! Ábrázoljuk grafikonon! 

Mennyi az értékek mediánja, alsó és felső kvartilise, alsó és felső decilise? 

Hogyan hasznosítható a gyakorlatban ezek ismerete? 

 
A szarvasi júniusi csapadékösszegek 1951-2000: 

 

év cs év cs év cs év cs év cs 

1951 114 1961 83 1971 69 1981 62 1991 23 

1952 63 1962 39 1972 105 1982 65 1992 69 

1953 152 1963 23 1973 108 1983 55 1993 20 

1954 112 1964 37 1974 121 1984 28 1994 20 

1955 60 1965 133 1975 164 1985 29 1995 80 

1956 62 1966 61 1976 13 1986 35 1996 42 

1957 59 1967 57 1977 34 1987 67 1997 83 

1958 70 1968 72 1978 120 1988 40 1998 26 



1959 92 1969 143 1979 62 1989 105 1999 160 

1960 42 1970 128 1980 110 1990 37 2000 12 

 

 


