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Bevezetés  

A dolgozatom témája a lucernatermesztés bemutatása a saját családi gazdaságomban, a 2016-os év vizsgálati 

eredményeire alapozva. Elsősorban a szálastakarmány termesztést mutatom be, mert a gyakorlati életben is 

foglalkozok lucernatermesztéssel, amit takarmányozási célokra használok fel a saját őshonos magyartarka 

szarvasmarha állományom részére. A gyomosodás mértékét és a termésátlag alakulását vizsgálom 

növényvédőszerrel kezelt- és mechanikai gyomirtásban részesült területeken három különböző lucerna fajtával. 

Végül összehasonlítom az ömlesztett szénakészítés és a bálázásos betakarítás költség-jövedelem alakulását. 

Irodalmi áttekintés  

A lucerna egységnyi területről a legnagyobb termést adó, nagy fehérjetartalmú, pillangós virágú szálastakarmány-

növény (Radics et al., 2003). Éghajlatigénye alapján, Magyarország egész területén termeszthető a lucerna. Pepó 

at al. (2013) vizsgálata szerint a termőhely ökológiai körülményei azonban nagyban befolyásolják a 

termőképességet.  

Izsáki és Lázár (2004) munkássága alapján a szálastakarmányt fogyasztó állatok (pl. szarvasmarha) 

takarmánybázisát a gyepek fűtermése, a szántóföldön termesztett szálastakarmány és a tömegtakarmány jelenti.  

A lucernát 3-4 évig ugyanazon a területen termesztjük, tehát a terület gyomegyüttesét ez teljeskörűen 

meghatározza (Szentey, 2014). Ha a lucernát tavasszal vetjük, és nem tud versenyezni a T3-as és T4-es életforma 

csoportba tartozó gyomfajokkal, akkor lassú csírázást, valamint vontatott kezdeti fejlődést tapasztalhatunk. Ha a 

vegyszeres gyomirtás elmarad, akkor tömeges gyomcsírázás tapasztalható, főként vadrepce formájában, így azok 

a nyomok, melyek gyorsan nőnek és nagyméretűvé fejlődnek viszonylag hamar elrabolják a fiatal lucerna életterét 

és az foltosan kipusztulhat. Már a telepítés első szakaszában is kedvezőtlen lehet, nemcsak az első kaszálás 

értéktelenebb szénatermése miatt, hanem a gyomok által elfoglalt helyen a lucerna kipusztulásával a későbbiekben 

a gyomoknak is élőhelyet biztosít.  

A lucernának kétféle hasznosítási módja lehet. A takarmányozási célhoz lekaszáljuk a lucernát és szálas 

takarmányként takarítjuk be vagy magfogást is alkalmazhatunk 

Antal (2000) állításai alapján a nyár végén telepített lucerna, a következő termelési évben, már teljes értékű termést 

ad, tehát háromszor-négyszer - öntözés vagy csapadék esetén többször is - kaszálható. A tavaszi telepítéskor 

kétszer-háromszor kaszálható.  

Két alapvető tartósítási módszert alkalmazhatunk melynek formái az erjesztéses, és szárításos módszer. 

Anyag és módszer  

Dolgozatomban a lucerna termesztését mutatom be, amely Kötegyánban található a családi gazdaságom területén 

(Kötegyán 096 hrsz.). Családi gazdaságom tulajdonában 84,29 szántóterület található, melynek a lucerna 

összterülete 3,04 ha. Gazdaságomban a lucernát nem magfogás céljából termesztem, hanem szálas takarmányt 

állítok belőle elő, melyet a tulajdonomban lévő szarvasmarháknak adok takarmányként. 

A 2016-os gazdasági évből a 2016.01.01-2016.09.30 közötti időintervallumban mért adatokat vizsgálom. Három 

lucernafajtát hasonlítok össze, valamint az egyéb befolyásoló tényezőket és azok hatásait vizsgálom a lucernára. 

A vizsgált lucernafajták: Daisy, Viktoria, Kötegyáni tájfajta. A kísérlet során elkülönítettem mind a három 

vetőmaggal bevetett terület felét, melynek egyik felén  növényvédőszeres kezelést, másik felén mechanikai 

gyomirtást alkalmaztam, és vizsgáltam a gyomosodás mértékét, továbbá a hozam alakulását. 
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Talajadottságok, éghajlati adottságok: Kötegyán mezőgazdasági területén több típusú talaj található, melyeknek 

átlagos aranykorona értéke kb. 17-19AK. Országos viszonylatban közepes minőségűnek mondható. Többségében 

a szikes és a réti talajok az elterjedtek. 

A következőkben az ÖkoLabor Kft. által végzett talajvizsgálati eredményeket ismertetem a vizsgált jegyzőkönyv 

alapján, melyek a 096-os helyrajzi számon található terület tulajdonságai alapján készültek. Arany-féle kötöttségi 

szám: 58;   pH (H2O): 6,29;  Vízben oldható összes sótartalom: 0,05 %; Szénsavas mész: 0,13 %; Összes humusz: 

2,84 %;  Nitrit + Nitrát nitrogén (KCl):  1,4 mg/kg; Foszfor- pentoxid (AL): 360 mg/kg; Kálium-oxid (AL): 360 

mg/kg; Nátrium (AL): 57 mg/kg. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatbázisa alapján a családi gazdaságom területe a mérsékelten meleg – 

száraz éghajlati körzetbe sorolható. Az évi napfénytartam elérheti a 2000 órát. 

 

 Kísérlet leírása: 

A kijelölt területen öntözés nélkül, azonos időjárási körülmények között lett vizsgálva, hogy a Daisy, Viktoria és 

a Kötegyáni tájfajta, milyen szálastakarmány-hozamot produkál. A kijelölt területet hat parcellára osztottam, amin 

tavaszi telepítést alkalmaztam. A terület téglalap alakú és emiatt ez a fajta hatos felosztás könnyen átlátható. A 

területből 3 ha lett kijelölve a kísérlet elvégzéséhez. Ezt a kijelölt területet hat közel azonos részre osztottam, 

melyet karózással jelöltem ki az 1. táblázat alapján. 

 
1. táblázat: A kísérleti terület felosztása (saját szerkesztés) 

Daisy  
 

(tavaszi vetés) 

(1) Vegyszerezéssel 

Viktoria 
 

(tavaszi vetés) 

Vegyszerezéssel 

Kötegyáni tájfajta 
(tavaszi vetés) 

Vegyszerezéssel 

Daisy  

 

(tavaszi vetés) 
(2) Vegyszerezés nélkül 

Viktoria 

 

(tavaszi vetés) 
Vegyszerezés nélkül 

Kötegyáni tájfajta 

(tavaszi vetés) 

Vegyszerezés nélkül 

 

Table 1: The experimental area layout. (1) Spring sowing; applied herbicides; (2) Spring sowing, applied mechanical weed control 

 

A terület kijelölése után megkezdődhettek a telepítést megelőző munkafolyamatok. 

 

 Gyomfelvételezés: Egy alkalommal történt gyomfelvételezés, közvetlenül az első kaszálások előtt 

(2016.05.02.). A parcellákon belül véletlenszerűen kiválasztottam egy 4x4-m-es (16m2) területet, 

ahol a gyomvételezést megvalósítottam.  A területen uralkodó gyomfajok a mezei acat (Cirsium 

arvense), Veronika félék (Veronica sp.), csillagpázsit (Cynodon dactylon) és az arankanemzettség 

(Cuscuta ssp.) több fajtája. 

 Talajelőkészítés: A megfelelő mélységen művelt talaj eléréséhez egy 12.21-es MTZ által 

felfüggesztett váltvaforgatós Kverneland eke végezte el a szántást (2015.10.21.). Az összes talaj-

előkészítő munkálatot 2016.02.29.-én végeztük el. A talajporhanyósítását egy IH Magnum által 

vontatott 9 m-es Vaderstad kombinátor végezte. Az aprómorzsás talajszerkezet eléréséhez Güttler 

hengert alkalmaztam. 

 Vetés: Vetéskor a legfontosabb művelet a fajtaválasztás. A kísérletben a vetések időpontja 2016. 

máricus 1-je volt.  

 Növényvédelem:  Kísérleti területemnek egyik felén hagyományos növénytermesztést végeztem, 

ezért nem került ki semmilyen vegyszer a területre. A gyomok és betegségek ellen lehetőség szerint 

kézi gyomirtást alkalmaztam. A kézi gyomirtás helyi módja az úgynevezett acatoló használata, ami 

egy nyél végére erősített megélezett vaslap, ami akár a gyom gyökérzetet is könnyedén elvágja a 

talajfelszín alatt. Ahol a gyommal fertőzött terület megnövekedett (kb.:1-5 m-es átmérőjű vagy 

akár annál nagyobb) ott kézi motoros kaszával levágjuk, és lehordás után (általában árokpartokon) 

elégetjük.  
A terület másik felén Figaro és Gramin gyomirtó szert használok a gyomok elszaporodásának megfékezésére. A 

Figaro gyomirtó szer a III. (szabadforgalmú) forgalmazási kategóriába tartozik, ezért bárki hozzájuthat. A vegyszer 

hatóanyaga 360 g/l glifozátot  tartalmaz. A kísérletben az arra kijelölt területen csak a fertőzött foltokat kezeltem 

ezzel a szerrel. 

A Gramin quizalofop-P-ethil hatóanyag tartalmú szelektív gyomirtó, vagyis a legtöbb fűfélét irthatjuk vele a 

kétszikű kultúrákból. A kísérleti területen főként csillag pázsitok jelentek meg, melyet 10-15 cm-es 

gyomfejletségkor kell vegyszerezni. Ezt az állapotot a terület április végén, május elején érte el és jelentős 

csapadékot sem tapasztaltunk, ami azt eredményezte, hogy május 2-án megtörténhetett a vegyszeres kezelés. 



  Betakarítás: Amikor a lucerna szálastakarmány szempontjából elérte a kívánt fejlettségi állapotot 

és nagyságot, akkor kezdődhet az első kaszálás. Ez az állapot az első kaszálásnál akkor lesz 

megfelelő, amikor a növény elérte a teljes virágzás állapotát. Három kaszálás eredményeit 

tüntettem fel a későbbiekben. RK-2-es kaszát használunk, amit egy kisebb teljesítményű (82.2 

MTZ) erőgép is kiválóan tud vontatni. A kaszálást követően megtörténik a rendkezelés, amit 

nyirkosabb, esős időszakban akár többször is alkalmazni kell, hogy lehordáskor megfelelő 

nedvességtartalmú árut tudjunk betakarítani. A megfelelő nedvességtartalom a 20% alatt van.  

 Betakarítás utáni feladatok: A betakarítást követően a lekaszált területről a renden hagyott 

szálastakarmányt egy MTZ 12.21-essel vontatott Hamster-UTB-3,5 rendfelszedő pótkocsival 

összegyűjtjük. Nagy tárolókapacitása (3,5-4,0 t) miatt kisebb területeken nem kell a külön 

behordásról gondoskodni, hanem a művelet elvégzése után a begyűjtőgépből ürítünk. Ezt az 

eljárást általában azok használják, akik nem értékesíteni akarják a szálastakarmányt, hanem 

további takarmányozási célokra termesztik.  A másik lehetőség, ha a szálastakarmányunkat 

bebálázzuk. Amennyiben minden tényező megfelelő, egy Class Rollant bálázógép elkészíti a 0,3 t-s 

bálákat, és egy Catter Pillar teleszkópos rakodóval felhelyezzük a pótkocsira és azzal elszállítjuk 

azokat. Kezelhetőség szempontjából sokkal kedvezőbb, viszont a külön lehordás és a drágább 

bálázógép üzemeltetése nagyon megnövelheti a költségeket.  

 

Eredmények és értékelésük 

 3.1. 2016. év időjárása: 

A gazdaság területe kontinentális éghajlatú, melyet meleg nyár és hideg tél jellemez. 

A mezőgazdasági műveletek idejét nagyban befolyásolja az aktuális időjárás. A Hajdu Kft. közreműködésével 

hozzáférést kaptam a cég meteorológiai állámásának adatbázisához. A következő grafikonon 2016.01.01 és 

2016.09.30 közötti csapadékeloszlását mutatom be (1. ábra). A vizsgált időszakban összesen 509,26 mm 

csapadékot mért a mérőműszer. A vízszintes tengelyen a dátumot láthatjuk heti felosztásban, a függőleges 

tengelyen pedig a csapadék mennyiségét szemléltetem. Megfigyelhetjük rajta, hogy júniusban volt egy időszak, 

amikor egy hét alatt több, mint 100 mm csapadék hullott. Ez a jelenség akkor viharos széllökésekkel és jégesővel 

párosult. Ez magával vonzotta a hatalmas vízmennyiség felhalmozódását, mely komoly belvíz problémákat idézett 

a környéken. Szerencsére az én területem a környezőkhöz képest magasabb tengerszint feletti magasságon 

található, így az én területemet nem érintette annyira, de mégis befolyásolta a második kaszálás idejét. 

 

 
1. ábra: A csapadék mennyisége heti bontásban (2016.01.01-2016.09.30) 

Forrás: Hajdu Kft. Meteorológiai adatbázisa 

Figure 1.  The amount of precipitation  (January 1,2016 – September 30, 2016) 

 

 

3.2. A lucernafajták termésátlagának összehasonlítása 

 

A 2. táblázatban összefoglaltam a kísérletben elért mérések eredményeit. A táblázatból leolvashatóak a 

kaszálásokhoz (és annak időpontjaihoz) tartozó hozameredmények a kísérlet mind a 6 variációjában. 

 

 
2. táblázat. A lucerna fajták széna termése kaszálásonként és kezelésenként 

(saját szerkesztés) 
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(4)  Összesen: 
2,97 

t/ha 
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 t/ha 

2,51 
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2,80 

 t/ha 

3,10 

 t/ha 

2,54 
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Table 2. Alfalfa hay crops per treatment and per cutting. (1) treatment, (2) mechanical weed control, (3) chemical treatment, (4) total average 

hay yield 

 

 

A legnagyobb össztermést a Viktoria lucerna fajta produkálta mind a vegyszermentes (csak mechanikai 

gyomirtásban részesült), mind pedig a vegyszerezett kezelésben. Második az összeterméseket figyelembe véve a 

Daisy, harmadik pedig a Kötegyáni Tájfajta. A vegyszerezett és a nem vegyszerezett kezelések között nem volt 

jelentős különbség. Hogyha megnézzük a táblázatot, akkor a vegyszerezett és a nem vegyszerezett kísérletben a 

termésátlag szinte ugyanannyi, nem jelentős az eltérés (max.  0,02 t/ha). 

Megállapítom, hogy mindegyik fajtánál vegyszeres és nem vegyszeres termesztésnél is a legnagyobb hozamot a 

kaszálások közül mindig az első kaszálás adta. A első kaszálás előtt a csapadék mennyisége és időbeli eloszlása is 

optimális volt. A napos órák száma és a hőmérséklet is kedvezett a terménynek. Az 1. ábrát megfigyelve láthatjuk, 

hogy a június közepén özönvízszerű csapadék hullott a területre. Ez a termésátlagot is csökkentette függetlenül a 

fajtától vagy annak kezelési módjától. Továbbá befolyásolta a kaszálási időt, hiszen a tervezettnél előrébb kellett 

hozni a betakarítás időpontját, mert a vihar így is kellőképpen amortizálta (megdőlt) a növényeket és az első arra 

alkalmas időpontban menteni kellett a menthetőt. A harmadik kaszálások voltak a leggyengébbek hozam 

szempontjából. Ezeket az eredményeket az előzőekben leírt időjárási körülmények és talajadottságok mellett értem 

el. A vegyszermentes Daisy fajtánál összesen 2,97 t/ha szálastakarmányt sikerült betakarítani. A vegyszermentes 

Viktoria fajtánál 3,11 t/ha-t és a vegyszermentes Kötegyáni tájfajtánál pedig 2,51 t/ha-t. Megállapítható, hogy 

mindegyik fajtánál az első kaszálás volt a legeredményesebb és a leggyengébb az utolsó. Ha 1 ha munkaköltsége 

60 000 Ft, akkor a Daisy lucernának t-ja 20200 Ft termelési költségbe került. A Viktoriánál ez a szám 19290 Ft/t 

a termelési költsége, a Kötegyáni tájfajtánál pedig 23900 Ft/t. A szálastakarmány beszerzési árához képest ez 

sokkal kedvezőbb, hiszen azon a forgalmazó cég haszna is rajta van. Ezeket a szálastakarmányokat nem 

értékesítem, hiszen a tulajdonomban lévő szarvasmarhák számára kitűnő takarmány. 

 

 3.3. A kezelés hatása a gyomok ellen: 

A kézi gyomirtás nem olyan hatékony, mint különböző növényvédő szerek használata, de költséghatékony és 

környezettudatos. Gyakorlatilag az előzőekben leírt gyomkezelési technikát alkalmazva a nagyobb gyomfoltokat 

egyszerű felszámolni kézi gyomirtással. Megfelelő élőmunkaerővel egészen gyommentes területeket lehet 

produkálni. 

A vegyszeres gyomirtás célzottan támadja meg a gyomnövényeket, és fejlődő, kezdeti szakaszukban már kiírtja 

azokat. A Graminnal kezelt területeken visszaszorulnak az egyszikű gyomnövények  

 

 3.4. A növényvédelem költségei: 

A hagyományos növényvédelemnél (csak kézi gyomirtásban részesült) a kis értékű eszközöket (kapa, kasza, 

acatoló) kell beszerezni. Ezen kívül még élőmunka erőt is alkalmazni kell a feladatok ellátásához. Előnye, hogy 

kis költségből is eredményes munkát lehet csinálni. A felmerülő díjak az eszközök és a munkadíj lehet. 

A vegyszeres növényvédelem eredményesebb, de nem feltétlen indokolt kevésbé gyomszennyezett területeken. A 

vegyszerezés költségeibe bele kell számolni az üzemanyag költséget, amortizációs díjat, munkadíjat és a vegyszer 

árát. A vegyszer árát leszámítva ez a művelet 4000 Ft/ha-ba kerül. A kísérleti szert (Gramin) beszerzésekor 1350 

Ft/l (bruttó) áron forgalmazta a közvetítő cég. 

 



 3.5. A betakarítás költségei: 

A rendről való közvetlen betakarításnak 2000 Ft/ha a költsége. Ez magába foglalja az erőgép és a munkaeszköz 

együttes amortizációs költségeit, továbbá az üzemanyagot és a munkadíjat. Ez az eljárás az alacsonyabb költségű 

műveletek közé sorolható, hiszen kis élőmunkaerővel (1fő), géppel és munkaeszközzel elvégezhető. 

A bálázás munkafolyamat több menetből áll. Költségei magasak, hiszen a bálázó gép mellett még egy rakodó és 

egy szállító munkaeszközt is üzemeltetni kell.  

 

Következtetések  

A vizsgált három fajta közül a legmagasabb termésátlagot a Viktória fajta produkálta, ezt követte a Daisy, végül 

pedig a Kötegyáni tájfajta következett. 

A mechanikai gyomirtásban részesült és a vegyszerezett területek termésátlagai között nem volt jelentős 

különbség, a következő terméseredményeket kaptam: Viktória: 3,11 és 3,10 t/ha; Daisy: 2,97 és 2,8 t/ha; Kötegyáni 

tájfajta: 2,51 és 2,54 t/ha. 

A kézi gyomirtás nem olyan hatékony, mint a különböző növényvédő szerek használata, de költséghatékony és 

környezettudatos. A vegyszeres gyomirtás célzottan támadja meg a gyomnövényeket, és fejlődő, kezdeti 

szakaszukban már kiírtja azokat. A Graminnal kezelt területeken visszaszorulnak az egyszikű gyomnövények.  

A vegyszer használata megnöveli a költségeket ezért csak indokolt esetben ajánlom a kijuttatását, hiszen 

szálastakarmány szempontból nem produkál jelentős változást hozam tekintetében, csak annak összetételében 

esetleg. Megállapítom, hogy takarmányozási szempontból nincs jelentősége az egyszikű gyomirtásnak, mert az 

egyszikű gyomok többségét a szarvasmarha megeszi, lucernatakarmánnyal keverve. A vegyszeres növényvédelem 

eredményesebb, de nem feltétlen indokolt kevésbé gyomszennyezett területeken. 

Szálastakarmány céljára, saját felhasználásra termesztve javaslom a legalacsonyabb termésátlagú, de legkevesebb 

ráfordítással járó Kötegyáni tájfajta telepítését és gyűjtőkocsival történő betakarítását abban az esetben, hogyha az 

állatállomány takarmányszükségletét ez is fedezi a várható hozamok alapján.  

Ha van megfelelő nagyságú tőkénk és a legnagyobb hasznot szeretnénk elérni, akkor a vizsgált lucernafajták közül 

a Viktoria a legjobb választás, ami az első kaszálás után 3,1 t/ha szálastakarmányt produkál. 

A bálakészítés a gyűjtőkocsival (Hamster) történő betakarításhoz képest megnöveli a költségeket, hektáronként 

29000 Ft-tal (bálázás + lehordás =32000 Ft; hamsterezés = 3000 Ft). 

 

Összefoglalás  
A dolgozat témája a lucernatermesztés bemutatása a saját családi gazdaságomban, a 2016-os év vizsgálati 

eredményeire alapozva. A lucerna összterülete 3,04 ha, Kötegyánban található. A területből 3 ha lett kijelölve a 

kísérlet elvégzéséhez. 

A kijelölt területen öntözés nélkül, azonos időjárási körülmények és talajadottságok között lett vizsgálva, hogy a 

Daisy, Viktoria és a Kötegyáni tájfajta milyen szálastakarmány-hozamot produkál növényvédőszerrel kezelt- és 

mechanikai gyomirtásban részesült területeken. A lucerna telepítése tavasszal (2016. 03.01.) történt. 

 A kijelölt terület hat parcellára lett felosztva. A kísérleti terület egyik felén nem került ki semmilyen vegyszer a 

területre, ez csak mechanikai gyomirtásban részesült. A terület másik felén Figaro és Gramin gyomirtó szert adtunk 

ki a gyomok elszaporodásának megfékezésére. A Figaro gyomirtó szer hatóanyaga 360 g/l glifozát. A kísérletben 

az arra kijelölt területen csak a fertőzött foltokat kezeltem ezzel a szerrel. A Gramin quizalofop-P-ethil hatóanyag 

tartalmú szelektív gyomirtó, vagyis a legtöbb fűfélét irthatjuk vele a kétszikű kultúrákból. Ez a növényvédőszer 

2016.05.02.-én lett kijuttatva a területre. 

A vizsgált három fajta közül a legmagasabb termésátlagot a Viktória fajta produkálta, ezt követte a Daisy, végül 

pedig a Kötegyáni tájfajta következett. A mechanikai gyomirtásban részesült és a vegyszerezett területek 

termésátlagai között nem volt jelentős különbség, a terméseredmények a következők voltak: Viktória: 3,11 és 3,10 

t/ha; Daisy: 2,97 és 2,8 t/ha; Kötegyáni tájfajta: 2,51 és 2,54 t/ha. 

A kézi gyomirtás nem olyan hatékony, mint a különböző növényvédő szerek használata, de költséghatékony és 

környezettudatos. 

A vegyszer használata megnöveli a költségeket ezért csak indokolt esetben ajánlom a kijuttatását, hiszen 

szálastakarmány szempontból nem produkál jelentős változást hozam tekintetében a kémiai és mechanikai 

gyomirtásban részesült területek között. 

 

Kulcsszavak: lucernafajták, szálastakarmány, termésmennyiség, mechanikai gyomirtás, vegyszeres gyomirtás 
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Alfalfa Growing on the Family Farm of My Own 

Abstract             

   

The topic of the work is to demonstrate the alfalfa growing in my own family farm based on the results of year 2016. The experiment was 
carried out in 3 hectares area located in Kötegyán.  The forage yield production of three  lucerne  species (Daisy, Viktoria and the Kötegyán 

local variety) was examined in the areas which received and did not receive herbicides.  The crop yield was examined under the same 

weather condition and soil conditions without irrigation.  The planting of alfalfa occurred in spring (March 1, 2016). 
The experimental area was divided into six parcels.  In one half of the area no chemicals were given out, it only received mechanical weed 

control. In the other part of the area Figaro and Gramin herbicides were given out to decrease the quantity of weeds.  The active ingredient of 

the Figaro is glyphosate. In the trial only the infected spots were treated with this agent. The Gramin is a selective herbicide (contains 
quizalofop-P-ethil active ingredient), i. e.  most grasses can be eradicated with it in dicotyledonous cultures. This pesticide was spread over 

the area on May 02, 2016. 

Considering the three alfalfa species, the highest crop yield was produced by Viktoria followed by  Daisy, and then came the Kötegyán local 
variety. 

There was no significant difference between forage yields on the areas receiving the mechanical and chemical weed control. The hay yield 

results were as follows: Victoria: 3.11 and 3.10 t / ha; Daisy: 2.97 and 2.8 t / ha; Kötegyáni local variety: 2.51 and 2.54 t / ha. 
The mechanical weed control is not as effective as the use of different herbicides, but more cost-effective and environmentally-conscious. 

The use of herbicides increases cost, so it is only in justified cases that their application is recommended, since considering the hay average 

yield does not produce a significant change with regard to areas receiving chemical and mechanical weed control. 

 

Keywords: pt 8 

alfalfa, hay, yields, mechanical weeding, chemical weed control 
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Bevezetés 

Kutató munkám során arra kerestem a választ, hogy Szarvas térségének ökológiai adottságai között a 2015/2016-

os évjáratban a különböző műtrágyák alkalmazása esetén mely kezelések adták a legnagyobb termést, egyedi 

produktivitást, legkedvezőbb állóképességet, ezer szem tömeget, hektoliter tömeget, kalászszámot, kalászonkénti 

szem szám értéket, kalászhosszt és nyersfehérje tartalmat. 

A dolgozatomban az Axioma búza fajtával folyt a kísérlet a Szent István Egyetem Gazdasági,- Agrár és 

Egészségtudományi Kar Tessedik Campusán, a galambosi tanüzem területén beállított Genezis kísérletben. Azért 

választottam ezt a témát, mert szerettem volna információhoz jutni közelebbről, tudományos körülmények között, 

egy ilyen világviszonylatban fontos növény esetében milyen hatásai vannak a tápanyag ellátásnak a minőségre és 

terméshozamra az alkalmazott kezelések és körülmények tekintetében, úgy ahogy azt tankönyvekből nem tudnám 

megtanulni, hiszen az Axioma fajta és a Genezis Térségi nevű kezelés is újdonság Magyarországon. Ezt saját 

kísérletben végzett megfigyelésekből és mérésekből tanulhattam és tapasztalhattam meg. 

 

Irodalmi áttekintés 

Az agrotechnikai tényezők közül a tápanyagellátással növelhetjük a legnagyobb mértékben a búza termését és 

javíthatjuk minőségét. Megoldásának színvonala ezért döntően befolyásolja a búzatermesztés eredményességét, 

annál is inkább, mivel a trágyázás teszi ki a termesztési költségek mintegy 25-30%-át (Harmati 1987). 

Láng (1976) szerint a búza folyamatosan bőséges tápanyagellátást kíván. Ezt a talajok szinte képtelenek 

természetes módón kielégíteni, ezért műtrágyákat használunk a modern mezőgazdaságban. Szerinte egy tonna 

szemtermés eléréséhez, a szalma és gyökérzet kifejlesztése mellett 25 kg/t N, 10kg/t P2O5 és 18kg/t K2O műtrágya 

hatóanyagra van szüksége az őszi búzának. Az egyes tápelemek felvételének üteme eltérő. A foszfor- és 

káliumfelvétel akkor a legnagyobb mértékű, amikor a szárazanyag-gyarapodás is a legerőteljesebb, vagyis a szárba 

hajtáskor. A búza foszfor szükségletének a 90%-át, kálium- és mészszükségletének 100%-át már az érés előtt egy 



hónappal felveszi, a nitrogéntáplálkozás viszont a növény egész élete folyamán élénk, és egészen érésig tart. 

Amikor a búza a foszfor- és káliumszükségletét már teljesen felvette, nitrogénszükségletének még csak a 73%-át 

fogyasztotta el. 

Bocz (1992) szerint a búza nagy termését meghatározó kalászok és a kalászkák kedvező száma, s ezen belül a 

szemek száma, tömege csak akkor alakulhat ki, ha elsődlegesen a tápelemek, de ezekkel egyidejűleg a víz-

ellátottsági és kedvező időjárási feltételek is folyamatosan megfelelőek. 

Antal (2005) szerint a búza csapadékigénye szerény, minimálisan 300-350 mm, optimális fejlődéshez azonban 

500-600 mm-re van szüksége. A csapadék mennyiségénél fontosabb annak arányos eloszlása. A tenyészidő során 

lehullott csapadék mennyisége és eloszlása meghatározó tényezője a termés mennyiségének és minőségének. A 

száraz ősz egyenlőtlen lassú kelést és kezdeti fejlődést idéz elő, ami az áttelelést is kedvezőtlenül befolyásolja. A 

száraz tavasz és csapadékszegény május terméscsökkentő, vagyis a májusi eső aranyat ér. A szárba indulástól a 

szemfejlődés időszakáig igényel jó vízellátást, az érés és betakarítás időszakában csapadékmentes időjárás a 

kedvező, mert a betakarítást közvetlenül megelőző csapadék a szem visszanedvesedését okozza. 

A csírázástól kezdve a búza 3-4 °C-on képes fejlődni, a hasznos hőösszeg igénye 2000-2200 °C. A búza kb. 2 

hónapos folyamatos hótakarót bír el. Különösen kritikus a búzára a február végén gyakran visszatérő nagyobb 

lehűlés, amikor a disszimilációs veszteség okozta fagytűrése a búzának jelentősen csökken (Bocz 1992).  

 

Anyag és módszer  

Az őszi búza előveteménye kukorica volt, amely igen későn került betakarításra. Kétszeri talaj előkészítés történt 

meg ez után, 2015. november 20.-án és december 11.-én, mind kétszer nehéz tárcsával. Majd ezt követően 

december 11.-én alapműtrágya kijuttatás is megtörtént. 2015. December 14.-én el lett vetve a kísérletben 

alkalmazott Axioma búzafajta, melynek jellemzője volt a 98%-os csírázóképesség. A vetést Pöttinger vitasem 302 

vetőgéppel végeztük, 5,5 millió csírával hektáronként, a sortávolság 12,5 cm volt. A búza kelésének időpontja 

2016. február 15.-ére esett. Március 22.-én megkapta a fejtrágyát. Április 20.-án a szárba indulás után a kísérleti 

parcellák felére GENEZIS kalászos lombtrágyát juttattunk ki 5 l/ha-os dózisban, majd május 10.-én MIKROMIX 

kalászos folyékony műtrágya koncentrátumból is kapott 3 l/ha dózisban. 2016. április 15.-én a lombtrágyázást 

megelőzően 3 növény védőszeres kezelés is végre lett hajtva. Gyomirtást végeztünk Sekator nevű készítménnyel, 

0,15 l/ha-os dózissal, gombaölőszeres kezelést hajtottunk végre Tango Star készítménnyel, 1 l/ha-os dózissal, majd 

végül vetésfehérítő ellen védekeztünk Decis Mega nevű készítménnyel, 0,15 l/ha-os dózissal. A gombaölőszeres 

kezelést és a vetésfehérítő elleni kezeléseket megismételtük május 18.-án a második lombtrágyázást követően. 

Már csak a betakarítás maradt hátra, amelyet az időjárási viszonyok komolyabban hátráltattak, de elvégeztük 2016. 

július 21.-én Wintersteiger parcella kombájnnal. 

 

A 2015/2016-os kísérlet tenyészidőszaka (XII-VI. 21.) alatt lehullott csapadék 425 mm volt, ami a sokévi átlagnál 

(400 mm) 25 mm-rel több. E rendkívül csapadékos tenyészidőszakban a csapadékeloszlás egyenetlen volt. A 

vetéstől a szárba indulásig 178 mm, a szárba indulástól a virágzásig 24 mm és a szemképződés alatt pedig 109 mm 

csapadék hullott. A betakarítást megelőző héten nagymennyiségű csapadék hátráltatta az aratást. A hirtelen nagy 

mennyiségben lehulló csapadék megdöntötte foltokban az állományt, a kalászokban csírázásra serkentette a 

szemek egy részét, amely későbbi laborvizsgálatban visszaköszönt az alacsonyabb esésszám tükrében. A hasznos 

hőösszeg 2444,5°C volt, ami több mint 200 °C-kal több mint a búza igénye Bocz szerint. 

A kísérleti terület talajtípusa: mélyben karbonátos csernozjom réti talaj. A talajvizsgálatok szerint a talaj fizikai 

félesége agyagos vályog, kémhatása savanyú, a művelt réteg CaCO3-ot nem tartalmaz, a humusztartalom alapján 

a talaj nitrogén szolgáltatása közepes, a foszfor ellátottsága túlzott, a kálium ellátottsága jó, magnéziumból jól, 

cinkből igen jól, míg rézből és mangánból kielégítően ellátott. 

A kísérlet 4 ismétlésben, véletlen blokk elrendezésben és 8 eltérő tápanyag-ellátottsági szinten történt. A kísérleti 

parcellák területe 50 m2 volt. A kijuttatandó dózisokat 6 t/ha-os terméshozamra terveztük. A műtrágyakezelések 

mellett a parcellákat elfeleztük, egyik fele lombtrágyával lett kezelve, míg a másik fele nem, így lett 8 eltérő 

tápanyag-ellátottsági szint, így megfigyelhettük, hogy mennyi különbséget jelenthet a hozzáadott lombtrágya 

megint csak mind mennyiségi mind minőségi téren. A kísérletben alkalmazott trágyaadagokat, azok megosztását, 

a műtrágya fajtáját kezelésenként a 1. táblázat tartalmazza. 

 
1. táblázat. Az őszi búza kísérletben alkalmazott műtrágya adagok kezelésenként, hatóanyag kg/ha (Szarvas, 2015/2016) 



Trágyázási kezelés(1) 
N-adag [kg/ha] P2O5 [kg/ha] K2O [kg/ha] 

Műtrágya fajtája(5) 
Alaptrágya(2) Fejtrágya(3) Összes (4) Alaptrágya(2) 

Kontroll - - - - - - 

Környezetkímélő 30 130 160 - - Pétisó 

Mérlegelvű 30 125 155 20 20 
Pétisó 
- 
Genezis 4-20-20 

Genezis térségi 30 105 135 60 30 
Kénes Karbamid 
- 
Genezis 10-20-10 

Table 1. The winter wheat fertilizer doses per treatment in the experiment, the active ingredient kg / ha (Szarvas, 2015/2016) 

(1) Name of the treatment,(2) Fund of the fertilizer,(3) Head of the fertilizer,(4) Total,(5) Fertilizer type 

 

 

 

Eredmények és értékelésük  

Konzulensem útmutatása mellett elvégeztem egy folyóméteres mintavételezést a betakarítást megelőző, minden 

kezelésből 2 x 1 folyóméternyi mintát vettem, mint a lombtrágyázott mind pedig a lombtrágyázatlan felekből. A 

kévéket ezután elszállítottuk az Egyetem laboratóriumába, ahol meg vizsgáltam őket a következő szempontok 

szerint. 

Vizsgált szempontok: 

 Növénymagasság 

 Kalászhossz 

 Szárhossz 

 Kalászonkénti szemszám 

 Kalászszám m2enként 

 Szalmatermés 

 Szem:szalma 

A kapott eredmények közül a szalmatermés és a szem:szalma arány eredményeit egy másik táblázatban foglaltam 

össze, de az összes többit a 2. táblázat mutatja be. 

2. táblázat. A trágyázás hatásai a 2015/2016 őszi búza kísérletében 

Trágyázási kezelés 

(1) 

Kalász-

szám (2) 

[db/m2] 

Kalászonkénti 

szemszám (3) [db] 

Növény-

magasság (4) 

[cm] 

Kalászhossz 

(5)[cm] 

Szárhossz 

(6) [cm] 

1.Kontroll  

1.1.Lombtrágyázatlan 420 18 58 4,6 53,4 

1.2.Lombtrágyázott 451 19 59,3 6,6 66  

2.Környezetkímélő  

2.1.Lombtrágyázatlan 540 27 88,4 5,3 83 

2.2.Lombtrágyázott 568 26 88,6 8,2 80,5  

3.Mérlegelvű  

3.1.Lombtrágyázatlan 552 26 89,21 7,5 82 

3.2.Lombtrágyázott 580 27 85,9 7,4 78,5  

4.Genezis térségi  

4.1.Lombtrágyázatlan 512 26 86,68 7,7 79 

4.2.Lombtrágyázott 530 26 84,25 7,4 77  

SzD5% 52,432 1,7 4,233 - - 

Átlag 519,13 24,38 80,04 6,84 74,93 

Table 2. The effects of the 2015/2016 winter wheat fertilization experiment 
(1) Name of the treatment, (2) Ear-number, (3) Seed per ear, (4) Plant height, (5) Spike length, (6) Shank length 

 

Eltekintve a Kontrollkezeléstől, amely mindenben elmarad a többi kezeléshez viszonyítva szignifikánsan, 

előfordul a műtrágyát és lombtrágyát kapott kezelések között is statisztikailag igazolható különbség. A Mérlegelvű 

műtrágyakezelés lombtrágyázott fele, amely 580 kalász/m2-es számmal rendelkezik megbízható különbséget 



mutat a lombtrágyázatlan Genezis térségi kezeléshez képest, amely mindössze 512 kalász/m2 ezen a téren. E két 

műtrágya kezelés között a növénymagasság terén is tapasztalható szignifikáns különbség, Míg a Mérlegelvű 

műtrágyakezelés lombtrágyázatlan fele átlagban 89,21 cm-es növénymagassággal bírt, addig a Genezis térségi 

kezelés lombtrágyázott fele már csak 84,25 cm-es növénymagassággal rendelkezett. Ezen felül az imént említett 

Genezis térségi kezelés lombtrágyázott fele és a Környezetkímélő műtrágyakezelés lombtrágyázott fele között is 

statisztikailag kimutatható különbség van. Megállapítható, hogy a lombtrágyázás minden esetben növelte a m2-

enkénti kalászszámot a kezelésekben, ugyan ez nem mondható el a kalászonkénti szemszám esetében, ahol csak a 

Kontroll és a Mérlegelvű kezelés során nőt a kalászonkénti szemszám, a Környezetkímélő kezelés esetében pedig 

csökkentette az átlag kalászonkénti szemszámot, a Genezis térségi kezelés esetében ezekkel ellentétben nem 

változatott meg semmit. Átlagban a m2-enkénti kalász-szám 519 körül alakult, amely 1 hektárra vetítve 5 190 000 

kalászt jelent. A Kontrollkezelés legjobb esetben is ettől az értéktől 680 000 kalásszal le van maradva 

hektáronként. 

Növény magasság terén is csak a kezelések egyik felére volt nővelő hatással a lombtrágyázás. A 

Kontrollkezelésnek értelemszerűen nőt és a Környezetkímélőnek is nőt az átlag növénymagassága, ezzel szemben 

a Genezis térségi kezelés esetében a lomtrágyázás mondhatni kis mértékben, de csökkentette az átlag 

növénymagasságot 2,4 cm-el, ehhez viszonyítva viszont a Mérlegelvű kezelés esetében már komolyabbnak 

tekinthető ez az átlag növénymagasság csökkenés, hiszen a csökkenés értéke itt már 3,3 cm körül alakul.  Az átlag 

növény magasság közel 80 cm körül alakult. 

Kalászhossz tekintetében nem beszélhetünk ilyen komoly csökkenésekről, de megint csak a műtrágyakezelések 

egyik felére volt jellemző az átlag kalászhossz nővelő és a másikra csökkentő hatással a lombtrágya kezelés. A 

lombtrágyázás megint csak a Kontroll és a Környezetkímélő kezelésekre volt hatással, míg a Kontrollkezelésnél a 

növekedés 2 cm volt, addig ez a Környezetkímélő vonatkozásában már majdnem eléri a 3 cm-t. A Mérlegelvű és 

a Genezis térségi kezelések esetében megint csökkenő hatást fejtet ki a lombtrágya, de ebben az esetben már nem 

olyan komoly volt a csökkenés, mint a növény magasság tekintetében, itt már csak 1-3 mm között volt a csökkenés 

mértéke. A kalászhossz átlagban 6,84 cm körül volt. A Kontroll minden esetben ez alatt teljesített. 

Szárhossz esetében a lombtrágyázás csak a Kontrollban fejtett ki növelő hatást, az összes többi műtrágya kezelés 

esetében csökkent az átlag szárhossz, tehát az átlag növény magasság csökkenése a szár magasságából ered. a 

csökkenés mértéke 2-2,5-3,5 cm között alakult. A környezetkímélő kezelés esetében a növény magasság kis 

mértékben nőt csak (2 mm), az átlag szárhossz viszont 2,5 cm-rel csökkent, amelyet a megnőtt átlag kalászhossz 

kompenzált nagymértékben. 

A kísérlet betakarítása július 21.-ére esett. Komolyabb esők hátráltatták a búza betakarítását, de nem csak Szarvas 

térségében, hanem az országban szinte minden táján. A búza aratáskori szemnedvessége 12,6-14,1% között 

alakult. A Wintersteiger parcella kombájn bal oldalán egy zsákba gyűjtötte a különböző parcellák learatott 

termését, azokat kezelésenként cseréltem, megkülönböztetve a parcellák lombtrágyázott felét és azt, amely nem 

kapott lomtrágyát, így meghatározhattam, hogy parcellákra vetítve, majd a kezelések átlagában mekkora termést 

értünk el. Ezeket a súly értékeket felszoroztam t/ha-ra vetítve, és átszámoltam 14,5%-os szemnedvességre a 

könnyebb érthetőség miatt. 

3.  táblázat. A trágyázás hatásai a 2015/2016 őszi búza kísérletében a terméshozamra 

 

Trágyázási kezelés (1) Szem-termés (2) [t/ha] Szalma-termés (3) [t/ha] Szem:szalma arány (4) Ezerszem-tömeg (5) [g] 

1.Kontroll  

1.1.Lombtrágyázatlan 2,3 2,8 1 : 1,22 37,9 

1.2.Lombtrágyázott 2,9 2,75 1 : 0,95 38,6  

2.Környezetkímélő  

2.1.Lombtrágyázatlan 5,1 5,35 1 : 1,05 39 

2.2.Lombtrágyázott 5,22 5 1 : 0,96 40  

3.Mérlegelvű  

3.1.Lombtrágyázatlan 5,3 5 1 : 0,96 40,5 

3.2.Lombtrágyázott 5,5 5,75 1 : 1,05 40,7  

4.Genezis térségi  

4.1.Lombtrágyázatlan 4,6 4,4 1 : 0,95 40,2 

4.2.Lombtrágyázott 4,9 5 1 : 1,02 40,1  

SzD5% 0,697 - - 1,218 

Átlag 4,48 4,51 - 39,63 



Table 3. The effects of the fertilization experiment of the 2015/2016 winter wheat crop yields 

(1) Name of the treatment, (2) Seed yield, (3) [t / ha] Straw yield, (4) [t / ha] Seed:straw ratio (5) thousand seed weight (5) [g] 

A táblázat adatai szerint a lombtrágyázás minden kezelés esetében terméshozam növelő hatást fejtett ki. 

Legnagyobb mértékben természetesen a Kontrollkezelés esetében, ahol semmilyen tápanyag nem lett kijuttatva a 

lombtrágyán kívül, így érthető a nagy, 6 mázsás terméshozam különbség a lombtrágyázatlan és a lombtrágyázott 

Kontroll esetében. Az összes többi kezelésben a termésnövelő hatás 0,12-0,2-0,3 t/ha között alakult. A 

Kontrollkezeléshez viszonyítva statisztikailag igazolhatóan nagyobb termést produkált az összes többi kezelés, 

természetes módon. Ezen felül szignifikáns különbség van a Genezis térségi kezelés lombtrágyázatlan és a 

Mérlegelvű kezelés lombtrágyázott terméshozamában, majdnem 1 tonna terméshozam különbség figyelhető meg. 

A szalma-termés viszonylatában a lombtrágyázás a kezelések csak egyik felén növelte a szem:szalma arány és 

ezzel a földről lehordható szalma mennyiségét. Csak a Genezis térségi és a Mérlegelvű kezelések tekintetében 

növelte a szalma-termés mennyiségét a lombtrágyázás, majdnem 1-2 nagy kocka bálányi szalmával lett több a 

termés hektáronként. A Kontroll és a Környezetkímélő kezelés esetében csökkentette a szalma-termés 

mennyiségét majdnem mindkettőnél az 1 : 0,95-ös szem:szalma arányra. 

Az Ezerszem-tömeg esetében a lombtrágyázás az esetek többségében tömegnövelő hatással bírt. A Genezis térségi 

kezelés az egyetlen kivétel, de az se igen komolyan változott meg, mindössze 0,1 g-mal csökkent. A Mérlegelvű 

kezelés ezerszem-tömeg adatai megbízható különbséget mutat a Környezetkímélő kezelés lombtrágyázatlan 

felével szemben. 

Átlagban a búza majdnem 4,5 t/ha-os terméshozamot produkált, de ezt igen komolyan lehúzza a Kontrollkezelés, 

hiszen a Kontrollkezelésen kívül minden kezelés, akár lombtrágyázott akár nem, ezen érték felett teljesített. A 

szalmatermés is majdnem ezzel megegyező volt. 

Az összes műtrágyás kezelés növelte a búza sikér tartalmát, méghozzá a Kontrollkezeléshez képest szignifikánsan. 

Mind a lombtrágyázatlan mind pedig a lombtrágyázott kezelések esetében fenn áll ez az állítás. A lombtrágyázott 

és trágyázatlan függvényében csak a Környezetkímélő kezelés során volt tapasztalható a sikértartalom növekedése, 

a Mérlegelvű és a Genezis térségi kezelések vizsgálatánál nem tapasztalható változás, míg a Kontrollkezelés 

esetében csökkent a sikértartalom. 

A fehérje tartalom vizsgálatainak eredményei is azt mutatják, hogy a műtrágyakezelések mindegyike 

statisztikailag kimutathatóan növelte a fehérje tartalmát a búzának. Amíg a Kontrollkezelés átlagban 9,725 %-nyi 

fehérje tartalommal rendelkezett addig a műtrágyakezelések átlag fehérje tartalma sehol se megy 13 % alá. A 

műtrágyát kapott kezelések között nem tapasztalható megbízható különbség.  

Az esésszám mérés adataiból következik, hogy a szabvány 250 másodperces esést a Kontrollkezelést leszámítva 

egyik kezelés sem érte el. Így a nagy része a búzának mindössze takarmány minőségű. A Környezetkímélő kezelés 

lombtrágyázatlan fele a 220 másodperces II-es malmi besorolásba még befér, de az I malmi minőségnek esésben 

nem felel meg. Az esésszám alacsony értéke a sok csapadéknak köszönhető, nagyobb részt, hiszen ha sok a 

csírázott szem, akkor az esésszám csökkeni fog, amivel párhuzamosan a malmi értéke is. 

 

Következtetések  
 Lombtrágya pozitív hatása eltérő mértékben, de minden kezelésnél mérhető volt. 
 Azokon a parcellákon, amelyekre nem juttattunk ki műtrágyát a lombtrágya jelentős mértékben növelte 

az őszi búza egyedi produktivitását és a hektáronkénti terméshozamot. 
 Az aratást megelőző nagy mennyiségű csapadék következtében növekszik a csírázott szemek száma, 

amelynek hatására csökken az esésszám és romlik a búza minősége.  

Összefoglalás  

Kutató munkám során arra kerestem a választ, hogy Szarvas térségének ökológiai adottságai között a 2015/2016-

os évjáratban a különböző műtrágyák alkalmazása esetén mely kezelések adták a legnagyobb termést, egyedi 

produktivitást, legkedvezőbb állóképességet, ezer szem tömeget, hektoliter tömeget, kalászszámot, kalászonkénti 

szem szám értéket, kalászhosszt és nyersfehérje tartalmat. Az összes kezelés esetében 4 alkalommal SPAD 

merővel mértem a levelek klorofil tartalmát. A kísérletben az Axioma őszi búza fajtát teszteltük 4 ismétlésben, 

véletlen blokk elrendezésben és 8 eltérő tápanyag-ellátottsági szinten. A kísérleti parcellák területe 50 m2 volt. 

Betakarítás előtt kezelésenként és ismétlésenként kétszer egy folyóméterből mintát szedtünk fel konzulensem 

segítségével, melyből meghatároztuk a növény magasságot, a kalászhosszúságot, a produktív bokrosodás értékét, 

a termés komponenseket, a kalászsűrűséget valamint a szem:szalma arányt. Aratás előtt még egy megdőlési 

vizsgálatot végeztünk konzulensem segítségével, amely a későbbiekben mért és laborban vizsgált eredményeket 

vetítette előre. A kísérletben tesztelt Axioma termés hozama 2,3 t/ha – 5,5t/ha között változott, a betakarítás kori 

szem nedvesség 12,6-14,1% között alakult. A betakarítást követően 2,2-es hasítékú rostán elvégeztük a tisztaság 

vizsgálatot, megmértem az ezer szem tömeget. Az ezer szem tömeg 33,7-41,5 g között változott. A labor 

vizsgálatok során megvizsgáltam, hogy az általam tesztelt búzafajta milyen minőség mutatókkal rendelkezik, esés 

szám mérést, a fehérje tartalommérést és a sikértartalom vizsgálatot végeztem. Az Axioma esés száma 106-301 

között változott, a fehérje tartalom 8,9-14,0%-ot, a sikértartalom 21,8-35,0%-ot ért el.  A 2015/2016-os évben 



végzett kísérlet alapján Szarvas térségében csernozjom réti talajon a magas terméshozamot és jó malomipari 

minőséget elért viszonylag kisebb input igényű környezetkímélő kezelést javaslom. 

 

Kulcsszavak: őszi búza, tápanyag, lombtrágya, genezis, axioma. 

 

Köszönetnyilvánítás: Köszönet konzulensemnek, Ollai Ignácnak, és mindenkinek, aki a kísérlet során 

valamilyen módon hozzájárult, hogy a dolgozat elkészülhessen. 

 

Irodalom  
Antal J. (2005): Növénytermesztéstan I. A növénytermesztés alapjai. Gabonafélék. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 11 p. és 191-196 p. 

Bocz E. – Késmárki I. – Ruzsányi L. – Kováts A. – Szabó M. (1992): Szántóföldi növénytermesztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 243-263 p. 
Harmati István (1987): A búza tápanyagellátása, In. A búzatermesztés kézikönyve. Szerk.: Barabás Z. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 553-

563 p. 
Láng G. (1976): Szántóföldi növénytermesztés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 73-82 p. 

 

 

Effect of nutrient supply for the crop components, the yield and the quality of winter 

wheat 

 
Abstract 

In the experiment we used Genesis fertilizers and leaf fertilizers and the Axioma winter wheat variety in 2016 - in Szarvas. The experiment 

was made with eight different nutrients - coverage levels, in four replications, and in random block design. After harvest, the datas showed, 
that the fertilized plots compared to control plots got statistically higher yield per hectare. Based on the 2016 tests in Szarvas’s area, on 

chernozem meadow soils, i suggest the environment-friendly treatment with higher yields and relatively less input cost, that managed good 

milling quality. 
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Bevezetés 

A szántás évezredek óta a legfontosabb talajművelési eljárás. Története a növénytermesztés kialakulásával együtt 

kezdődött, és kiemelkedő jelentősége napjainkra is megmaradt. A szántásnak hosszú távú hatása van, alapvetően 

meghatározza a termeszteni kívánt kultúrnövény talajállapotát az egész tenyészidőszakban. A számításba vehető 

eszközök közül az eke végzi legtökéletesebben a forgatást, ezáltal nélkülözhetetlen munkagéppé vált az évek 

során. Az eke előnyeit azonban csak úgy lehet kiaknázni, ha az adott természeti és növénytermesztési 

adottságoknak megfelelő szántási módszer kerül alkalmazásra.  

A szántás jó minőségben való elvégzése agrotechnikai és energetikai szempontból is kiemelkedő jelentőségű. A 

dolgozat megírásának célja, hogy a szokásos vizsgálati módszereket alkalmazva, egy működő gazdaságban hogyan 

teljesülnek a szántás minőségi követelményei. 

Irodalmi áttekintés 

A szántás történetének kezdete, mintegy 5000 évre nyúlik vissza, akkor kezdődött ugyanis a növénytermesztés-, 

és vele együtt a talajművelés általánossá válása. A talaj művelésének történetét Lammel Kálmán (1963) „Eke és 

szántás” című könyve dolgozza fel.  

Lammel (1963) könyve szerint a művelés talajra gyakorolt közvetlen és közvetett hatása két irányból közelíthető 

meg. Az egyik alapján a talaj pusztulásának legfőbb kiváltó tényezője a művelésbe vétel. A talaj gyakori 

mozgatása, levegőztetése a szerkezetének degenerálódásához, valamint a szervesanyag-tartalom 

elszegényedéséhez vezet. Ezen a leromlott szerkezetű talajon megjelenhet az erózió és a defláció. A nem megfelelő 

művelés, és az ebből adódó hiányosságok, hibák miatt a talaj károsan tömörödhet, esetleg megnövekedhet a 

nedvességveszteség.  

A másik irányból megközelítve Nyíri (1993) szerint a termőhely állapotához alkalmazkodó művelés az 

eredményes, ami a talaj jó állapotát megőrző növénytermesztés alapja. A művelés idejének, irányának, 

mélységének helyes megválasztásával és a betakarítás utáni tarlómaradványok borító hatását kihasználva 

csökkenthető a talajrombolás, tehát a víz és a szél kártétele (Birkás, 2011). 

 

A modern mezőgazdaságban két fő művelési mód ismert az alapművelés elvégzéséhez. Ezek a forgatásos, valamint 

a forgatás nélküli művelési rendszerek. A talaj forgatásos művelése a növénytermesztés hajnalán kezdődött, és ez 

az ősi művelésmód napjainkban is kiemelkedő fontosságú.  

Ennél sokkal modernebb elgondolás a forgatást nélkülöző talajművelés, ami az előzővel szemben kevesebb 

energiát igényel, jobban takarékoskodik a talaj víztartalmával, és a talaj felszínén maradó tarlómaradványok 

talajvédő hatása is jelentős, valamint jó hatással van a talaj biológiájára (Birkás, 2002). Hátrányuk, hogy nedves 

talajon nem alkalmazhatók, mert nem érvényesül a repesztő-lazító hatásuk, és a talaj kenésével-gyúrásával 

szerkezetromlást okozhatnak.  

A szántás minőségének kérdéskörét három tényező szerint járhatjuk be. Az első a szántani kívánt talaj fizikai, 

kémiai jellemzői és annak fizikai állapota. Nyiri (1993) szerint szoros kapcsolat mutatkozik a talajszerkezet és a 

nedvességtartalom között. A talaj agyagtartalma, kötöttsége behatárolja a műveléshez kedvező 

nedvességtartományt. A laza talajok a szántóföldi vízkapacitás 60–65%-os telítettségéig minőségcsökkenés nélkül 

szánthatók. Növekvő nedvességtartalom hatására a középkötött, de különösen a kötött talajokon az omlós helyett 

egyre inkább elkent szalonnás állapotú lesz a szántás. A minőségromlás a felszínen és a szántás mélységében is 

kimutatható (Nyiri, 1993). 

Egy másik fontos tényező az eke, annak konstrukciója, működő részeinek állapota és üzemeltetési jellemzői. Nem 

megfelelő élű, tompa szántóvas alkalmazása nem csak a vonóerő-igényt és a felhasználandó üzemanyag 

mennyiségét növeli, hanem károsodást okoz a talaj szerkezetében is.  

A harmadik, minőségre ható elem a szántás módja. Az eke típusa előre meghatározza a lehetséges szántási 

módokat. Mindezek mellett nagy jelentősége van a szántás sebességének is. Nedves talajon gyorsabb szántás 

lehetséges, így kisebb az elkenődés és jobb a porhanyítás. Száraz talajon csak többlet üzemanyaggal lehetséges a 

gyorsabb szántás, kérdéses hatékonysággal (Filep, 2003).  

 

Az eke és a szántás fejlődésével igény mutatkozott a minőségi paraméterek javítására is. A XIX. században elindult 

egy mozgalom, mely céljául tűzte ki a szántás tudományának fejlesztését, tökéletesítését. A mozgalom alapjait 

Írországban és Új-Zélandon fektették le az első ekeversenyek szervezésével, viszont az első, igazi versenyszántást 



1866-ban rendezték Enyingen. A szántóversenyek rendszerbe foglalásáról a Szántó Világszövetség (World 

Ploughing Organization) 1952-es megalakulása óta beszélhetünk.  

 

Anyag és módszer 

 

A vizsgálatok elvégzéséhez a vésztői Kert-Land Kft. nyújtott segítséget. A cég Vésztő és Körösújfalu 

közigazgatási területein folytat növénytermesztő, és mezőgazdasági szolgáltató tevékenységet. A vállalkozás 

2002-ben vált teljesen önállóvá 110 alapító taggal, 40 aktív dolgozóval és 3500 hektáros területtel, valamint két 

telephellyel. Jelenleg 30 alkalmazottal, 2950 hektáron folyik a termelés. 

 

A terület, melyen a szántás zajlott Vésztőtől északra, a Sebes-Köröstől délre található. Nagysága 81 hektár, alakja 

szabálytalan sokszög. A vizsgálat évében (2016) őszi búza volt a területen, melyet július első dekádjában 

takarítottak be. Az aratást néhány nappal követte a tarlóhántás. A tábla legutóbb 2012-ben volt szántva, a köztes 

időszakban középmély-lazítóval és tárcsás boronával történt az alapművelés. Az idei búzát napraforgó követi a 

vetésforgóban. Arany-féle kötöttségi száma 55, mely agyagtalajra utal. Termőhelyi besorolása szerint a 3. 

kategóriába tartozik. A szántás augusztus 15-én kezdődött. 

 

A szántást 2016 nyarán 3 gépcsoport végezte. Mindhárom esetén félig-függesztett váltvaforgató ekével zajlott a 

munkavégzés. Az általunk vizsgált gépkapcsolat egy Case-IH Steiger 380 lóerő teljesítményű, törzscsuklós, 

gumikerekes erőgépből és egy Nardi Atlas 7 fejes váltvaforgató ekéből állt (1. ábra). A traktor ikerkerekes, ezért 

az ekét a tarlón járva vontatja. 

A munkagép egy félig-függesztett eke, melyen a kiemelő szerkezet az 5. ekefejpár után lett elhelyezve, tehát 5+2 

osztású. A nehéz talajviszonyokhoz alkalmazkodva, a munkagép legutolsó ekefejpárja eltávolításra került a 

megfelelő vonóerő és munkasebesség biztosítása érdekében. Az ekét orrcsoroszlyás szántóvassal, osztott 

kormánylemezzel, beforgató lemezzel és kormánylemez-toldattal is felszerelték. 

 

 
 

1. ábra. A vizsgált szántó gépegység 
Figure 1. The examined tractor and plow 

 

A vizsgálatokat a szakirodalomban megadott módszerek alapján végeztük, melyek kiterjednek az eke 

beállításainak ellenőrzésére, valamint a szántás minőségi jellemzőire is. A vizsgálathoz használt eszközök az 

előírások alapján, saját kezűleg készültek. 

 

A szántás mélységének vizsgálata munka közben  

A földtábla területén arányosan elosztva, 6 húzás nyitott barázdájában kell méréseket végezni. Egy-egy barázda 

hosszában, ha a húzás irányában a földtábla hossza 200 m-nél hosszabb, a húzás teljes hosszában egymástól 

egyenlő távolságra, legalább 20 helyen célszerű mélységmérést végezni. A kapott részeredmények középértéke 

barázdánként legfeljebb 10 %-kal térhet el az előírt szántási mélységtől.  

 

Az eke munkaszélességének vizsgálata munka közben 

A barázdafalra merőlegesen, a szántatlan területre fel kell mérni a gépcsoport elméleti munkaszélességének 

legalább két-háromszorosát, és minden mérési helyen kitűzőszögeket kell a tarlóba szúrni. A szántó gépcsoport 

elhaladása után meg kell mérni a kitűzőszögtől az új húzás nyitott barázdafaláig terjedő merőleges távolságot. A 

két felmért távolság különbsége adja a szántás tényleges munkaszélességét. A földtábla talaj- és domborzati 

viszonyainak figyelembevételével a mérést legalább 10 helyen kell elvégezni, cm-es pontossággal. 

 

A szántásfelszín vizsgálata sokpálcás profilográffal 



A szántás felszínének vizsgálatát elsősorban szemrevételezéssel kell elvégezni. Igényesebb vizsgálatokhoz 

profilográf javasolt. Ehhez a vizsgálathoz a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézetben kialakított sokpálcás 

profilográfot ajánlják, ez azonban nem állt rendelkezésre, így saját készítésű eszközt használtunk. 

 

A szántásfelszín vizsgálata szemrevételezéssel 

Néhány tulajdonságot szabad szemmel is minősíthetünk. Ilyen például a tarlómaradványok és a gyomok 

leforgatásának mértéke, de szemrevételezéssel vizsgálható a húzások egyenessége is. A szemle részleteit a 

későbbiekben ismertetjük. 

 

A szántásfelszín rögössége 

1 m2 belvilágú keretet kell a szántott felületre helyezni. A kereten belül valamennyi rögöt, amely a felszínen 

található és átmérője 5 cm-nél nagyobb, hosszúságra és szélességre 0,5 cm pontossággal meg kell mérni, és külön-

külön fel kell jegyezni az 5…10, 10…15, 15…20 és a 20 cm-nél nagyobb rögök, illetve hantok számát. A rögök 

méreteiből ki kell számítani és összegezni valamennyi rögfrakció vetületi területét. A kapott terület százalékos 

aránya a keret területéhez meghatározza a szántás rögösségi mértékét. 

 

A talaj nedvességtartalmának meghatározása 

A talaj víztartalma nagyban befolyásolja a művelés minőségét, ezért elengedhetetlen annak ismerete. A 

talajmintavétel a vizsgált táblán 3 helyen történt, két különböző mélységből. Az első mintát 15 cm-es mélységből, 

a másodikat pedig a szántás mélységéből, tehát 28 cm-ről vettük. A 6 mintát zacskókba helyeztem és lezártam, 

hogy ne veszítsenek a nedvességtartalmukból. Ez után körülbelül 80-100 grammot kimértem mindegyikből, és 

szárítószekrényben tömegállandóságig szárítottam a mintákat. A nedves és a száraz tömegek különbségeiből 

megkaptam a minták víztartalmát, és kiszámoltam a szántóföldi vízkapacitáshoz viszonyított százalékos értékeket. 

Eredmények és értékelésük 

A szántás mélységének vizsgálata 

6 húzás nyitott barázdájában 20-20 mérést végeztünk, így összesen 120 mérési eredmény született. Az elméletileg 

beállított munkamélység a szántóvas alsó éle és a mélységhatároló kerék között 26 cm volt. Az eke tömegéből 

származó talajba nyomódást 2 cm nagyságúra tervezve a szántás elméleti mélysége 28 cm volt. 

A szántási mélység vizsgálatának eredményeit összefoglalva készítettünk egy oszlopdiagramot, amely ábrázolja a 

húzásonkénti átlagmélységet (2. ábra). A középső vonal az elméleti munkamélységet, a téglalap pedig a 

szakirodalom által megengedett, legfeljebb 10 %-os eltérést lefedő tartományt mutatja.  

A diagram rámutat arra, hogy az eke mélységtartása a szakirodalom szerint megfelelő. Megfigyelhető, hogy mind 

a hat, húzásonkénti átlagszám meghaladja az elméleti munkamélység értékét, de nem lépik túl a maximálisan 

megengedett, 10 %-os eltérési határértéket. 

 
2. ábra. A mélységmérések átlagai 

Figure 2. The averages of working depth measurements  

 

A munkaszélesség vizsgálata 

Az eke munkaszélességének vizsgálata során 240 cm-es elméleti munkaszélességet állapítottunk meg. A gyárilag 

7 fejjel szerelt ekét ideiglenesen 6 fejessé alakították át. 

Az előírás szerint 10 mérést végeztünk, a táblán arányosan elosztva. Minden mérésnél a barázdára merőlegesen 

felmértem az elméleti munkaszélesség háromszorosát, tehát 720 cm-t, melyet kitűzőszöggel megjelöltem. A 

gépcsoport elhaladása után visszamértem a kitűzőszög és az új barázda fala közti távolságot, és a két érték 

különbségét összehasonlítottam az elméleti értékkel. Az eredményeket egy oszlopdiagram segítségével 

szemléltetjük (3. ábra), melyen a sötétebb oszlopok a mérések eredményeit, a világos oszlopok pedig a tervezett, 

vízszintes vonallal jelölt munkaszélességhez viszonyított eltérést mutatják. 



 
3. ábra. A munkaszélesség mérésének eredményei 

Figure 3. The results of working width measurement 

 

A diagram alapján elmondhatjuk, hogy a 10 mérésből 7 esetében kisebb volt az eke munkaszélessége az elvárt 

értéknél, a másik 3 eredmény pedig meghaladta azt. A legnagyobb eltérés -33 cm, a legkisebb pedig +3 cm volt. 

A legnagyobb pozitív irányú eltérés 17 cm. A két szélsőérték közötti különbség 50 cm, az elméleti munkaszélesség 

21 %-a. Ez több mint egy ekefej fogásszélessége, ami jelentősnek számít, tekintve hogy 6 fejjel dolgozott a 

gépcsoport. 

A traktor ikerkerekes, a taposási károk csökkentése miatt a tarlón járva vontatja az ekét, ezzel viszont eltűnik a 

barázdában járó gépkapcsolatok pontos fogáscsatlakozásának lehetősége. 

 

A profilográfos vizsgálat 

A sokpálcás profilográf  lényege, hogy a húzásra merőlegesen elhelyezve, az egyforma méretű pálcák felső pontjai 

kirajzolják a szántás felszínének alakját, melyet a skáláról történő leolvasás után grafikonon ábrázoltunk (4. ábra). 

A táblában elszórtan, összesen 5 helyen végeztünk méréseket. 

 
 4. ábra. A szántott profil vizsgálata 

Figure 4. The examination of plowing profile  

 

A teljes munkaszélesség a két függőleges vonal közé esik. Jól látható, hogy minden esetben elkülönülnek az egy-

egy ekefej által felszántott sávok, ami minőségi szempontból nem előnyös. Az ekefejenkénti kiemelkedések 

valószínű oka a talaj típusában, illetve a talaj állapotában keresendő. 

A bemutatott grafikon adataiból meghatároztuk a szántásfelszín minimális és a maximális értékei közötti eltérést, 

ami 30 cm-re adódott. Ez a szántás mélységének 107 %-a, ami a felszín erőteljes egyenetlenségét mutatja. 

Kiszámoltuk továbbá az összes grafikon alapján a legalsó és a legfelső értékek közötti távolságok átlagát, amely 

nagysága 32,8 cm-re adódott. Ez az érték a szántás mélységének 117 %-a. Összegezve megállapítható, hogy mind 

az öt mérés esetén a minimális és a maximális értékek közötti különbségek meghaladják a szántás 

munkamélységét, és ez a nagymértékű egyenetlenségben megmutatkozik. 

 

A felszín vizsgálata szemrevételezéssel 

A szemle során kitértünk a tarlómaradványok és a gyomok leforgatásának minőségi kérdéseire, valamint a húzások 

egyenességének ellenőrzésére is. Megfigyeltük, hogy a tarlóhántás eredményeként nem sok tarlómaradvány 

maradt a talaj felszínén. Ezek következtében eltekintettünk a növényi maradványok beszántásának 

számszerűsítésétől.  

 

A rögösség vizsgálata 

A szántás felszínének rögösségét a táblán arányosan elosztva, 10 helyen, 1x1m-es léckerettel vizsgáltuk. A 

szakirodalomnak megfelelően megszámoltuk és lemértük a kereten belül található, 5 cm-nél nagyobb rögöket. A 

mérések során a rögök méretét hossz- és keresztirányban, fél cm-es pontossággal határoztuk meg, és a hosszanti 

méretük alapján csoportosítottuk négyféle frakcióba. A méretadatokból kiszámoltuk a rögök és hantok vetületi 

területét, majd frakciónként összeadtuk ezeket a területi értékeket. Ezáltal megkaptuk, hogy az egyes frakciók hány 

százalékban borítják az adott, 1x1 méteres szántásfelszínt. Az 5. ábra számozott oszlopai a mérések eredményeit, 

az „Á”-val jelölt oszlop pedig a tíz mérés átlagát ábrázolja. 



 
5. ábra. A rögfrakciók százalékos megoszlása 

Figure 5. Percentage distribution of soil clods 

 

Százalékos arányukat tekintve kiemelkednek a legkisebb és a legnagyobb rögöket tartalmazó frakciók, míg a 

köztes tartományok csak kis mértékben vannak jelen. Minőségi szempontból problémának tekinthető, hogy a 20 

cm-nél nagyobb méretű rögök aránya nagy, átlagosan 36,7%. Ez a későbbi, elmunkáló műveleteknél okozhat 

gondot. Azt is figyelembe kell venni, hogy a nagy felületű rögök és hantok párologtatása jelentős, ami felesleges 

vízvesztést produkál. 

Megjegyezhetjük azt is, hogy a szántás és az elmunkálás várható időpontja között legalább 6 hónap telik el, ami 

alatt az időjárás elemei, főként a fagyhatás elvégzik még a legnagyobb rögök szerkezeti átalakítását is. 

 

A talaj nedvességtartalma 

A vizsgálat során a víztartalmat a szabadföldi vízkapacitás %-os telítettségében fejeztük ki. A 15 cm-es rétegben 

átlagosan 59%, míg a szántás mélységében 88% vízkapacitást határoztunk meg. Nyiri (1993) szerint a szántáshoz 

legkedvezőbb nedvességtartalom 50-60 %-os telítettség környékén van. Ezzel magyarázható, hogy míg a szántás 

mélységében a nyirkos állapotú talaj elkenődött az eke munkájának hatására, addig a felszínhez közeli réteg 

morzsásabb, lazább szerkezetet mutatott. Így történhetett meg az, hogy a nyitott barázda fala beomlott, és rögök 

hullottak a barázdafenékre. 

Következtetések 

A vizsgálatok, és azok eredményeinek kiértékelése során ez eke mélységtartása megfelelőnek bizonyult, ahogy a 

barázdaszelet átfordítása is.  

Az eke nyomon vezetésének módja hátrányosan befolyásolta az eke valódi munkaszélességét és a húzások 

egyenességét is. Mindkét problémára megoldás lehet egy modern, automatikus kormányzási rendszer beszerelése 

az erőgépbe. Ezzel nem csak a fogások egyenessége javulna, hanem az átfedés is csökkenne az egyes húzások 

között. Ennél egyszerűbb megoldás lehet egy barázdakerék felszerelése az első ekefej elé, melyet az előző húzás 

utolsó, nyitott barázdájában vezetve valósulna meg a csatlakozás. 

Erőteljes rögösödésre utalnak a profilográfos és a rögfrakciós vizsgálatok eredményei. A magágy előkészítését 

segítheti, továbbá a felesleges vízvesztést is csökkentheti a szántással egy menetben végzett elmunkáló egység 

alkalmazása.  

A beomló barázdafal, mely a korábban említett körülményeknek köszönhető, az utolsó ekefej elé felszerelt tárcsás 

csoroszlyával, elkerülhető, ami szabályos alakú barázdafalat eredményezne a csatlakozáshoz. 

A művelhetőséget könnyítené az időközönkénti, rendszeres szervestrágyázás, amely termésnövelő hatásán túl 

köztudottan lazítja a talaj szerkezetét, ezáltal csökkenne a rögösödés mértéke. 

Összefoglalás 

A vizsgálatok során megállapítottuk, hogy az eke mélységtartása megfelelő, az eltérések határértéken belüliek 

voltak. A munkaszélesség mérésekor viszont nagy eltéréseket tapasztaltunk a beállított értékhez képest. A 

profilográfos vizsgálat is szántási hibákat tárt fel, ahogy a rögösségi mérések is. A szemle alapján az eke 

leforgatása megfelelő volt. A húzások egyenessége változó, amire nagy hatást gyakorolt az eke 

munkaszélességének ingadozása, és a tábla szabálytalan alakja. 

Javaslataink között szerepel egy automata kormányzási rendszer beszerelése az erőgépbe. Ugyanezekre a 

problémákra jelenthet egy olcsóbb megoldást egy barázdakerék felszerelése az első ekefej elé, ami a húzások 

csatlakozásának pontosságát javítaná. A barázdafal beomlása ellen egy tárcsás csoroszlya felszerelését javasoltuk. 

A kedvezőtlenül nagyméretű rögök és hantok, valamint az ebből származó egyenetlen szántásfelszín problémájára 

az egyik megoldás lehet az ekével egy menetben járatott szántáselmunkáló egység alkalmazása. 

Kulcsszavak: alapművelés, szántás minőség, eke, talajművelés. 
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Assessment of the operating and work quality features of plowing 

Abstract             

  

The material contained qualitative examination of the plowing in a working farm: working depth, working width, plowing profile, organic 

substances on the surface, soil moisture. A comparison of the test results to the permitted values. Wording of the conclusions and 

recommendations.  
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Bevezetés 

A búzatermesztésben egy újabb szemlélet kezd kialakulni, mely szerint a nagyobb termésmennyiségű ám 

gyengébb minőségű fajták termesztése lehet a jövedelmezőbb. A  búzát magyar gazdák előszeretettel termesztik. 

A vetésforgóba jól beilleszthető kultúrnövény, jövedelmezősége ugyan hektikus, de egyszerűbb a termesztés 

technológiája, mint más növényeké, kevesebb a bekerülési költsége, okszerű termesztéstechnológia mellett 

jövedelmező, de a mai piaci viszonyok között a jövedelmezőség mértéke az egyik legfontosabb. 

A gazdálkodók egyre jobban próbálják követni a piaci igényeket, a gazdaságos, jövedelmező termesztés 

érdekében. Mivel a malmi és a takarmány búza felvásárlási ára között tonnánként  mindössze néhány ezer forint a 

különbség, ezért előtérbe kerül a gyengébb minőséggel, de nagyobb terméspotenciállal rendelkező fajták 

termesztése. A kísérletemben három búzafajtát tesztelek azonos szántóföldi körülmények között. Három nemesítő 

ház jellegzetesebb fajtáit választottam a kísérlet beállításához, mind a három nemesítő ház fajtái a várakozásokat 

felülmúlták egy közepes – jó termést sikerült betakarítani. Magyarországi viszonylatban a két legjelentősebb a 

Gabonakutató a Martonvásári és egy külföldi nemesítő ház  fajtáit hasonlítottam össze. A három fajta a következő: 

GK. Csillag, Mv. Suba és  Exotic.  

A kísérletben a három őszi búzafajta, különböző jövedelmezőséget produkált. Számításaimat az Agro-Déló Kft. 

bérmunka táblázata alapján végeztem, mivel Magyarországon a növénytermesztők jelentős része gépi szolgáltatás 

mellett végez növénytermesztést. 

Irodalmi áttekintés 

Győri – Győriné (1998) szerint hazánkban gazdag hagyományai vannak a búzatermesztésnek és az ehhez 

kapcsolódó nemesítésnek, feldolgozásnak és minőségvizsgálatnak is. Termesztésére az ország természeti 

adottságai megfelelőek és egyes régiókban az évjáratok többségében a kiváló minőség előállításához is. A múlt 

században a keményszemű Duna-völgyi búza volt az alapja a malomipari  

gépgyártásnak és a hengermalmok elterjedésének, ugyanis az egyjáratú köves malmokban nem lehetett a korpát 

és a lisztet egymástól tökéletesen elválasztani. Az 

 úgynevezett magas őrlési eljárás kidolgozásával tudtak az akkori Magyarországon a jó minőségű búzából nagy 

mennyiségben jó minőségű lisztet előállítani exportra is.  

 

Polhammerné (1988) szerint a különböző búzafajták értékét a belőlük készített végtermék minősége határozza meg. Ez 

azt jelenti, hogy abból a búzafajtából lehet gazdaságosan jó minőségű terméket előállítani, amelyet a felhasználási célnak 

megfelelően kiválasztottak, termesztettek és feldolgoztak. 



Radics (1994) arra hívja fel a figyelmet, hogy az éghajlati tényezők jelentősége meghatározó a búza termésére a 

termésingadozásokat is rendszerint klimatikus tényező, főleg a csapadékhiány okozza. Ezért búzatermesztésünk 

legnagyobb termés csökkentő tényezője az aszály, amelyet csak korszerű agrotechnikai eljárásokkal mérsékelhetünk. 

Egyébként a csapadék mennyiségének és eloszlásának meghatározó szerepe van a termés és minőségére is. Hazánk 

éghajlata az egész ország területén alkalmas, de nem egyformán kedvező a búzatermesztésre. A csapadékosabb 

Dunántúlon kisebbek a termésingadozások, mint a szélsőségesebb éghajlatú Alföldön, de a termés minőségére az Alföld 

éghajlata a kedvezőbb, mivel a szárazabb klíma kedvez a jobb minőségű termés kialakulásának. 

Térmeg (2011) A búza  keresletének és felvásárlási árának ingadozása ellenére mindig eladható volt és lesz. Az árát a 

mindenkori világpiaci ár határozza meg. A hazai termés jelentős részét külpiacokon értékesítjük, mégpedig olyan piacon 

ahol a termésátlagok növekvő tendenciát mutatnak. Versenyképességünket, a jövedelmezőséget a búzatermesztés 

területén is csak a termésátlagok növelésével tudjuk biztosítani. Ennek járható útja az intenzifikálás növelése mellett a 

jelenlegi ráfordítások okszerűbb felhasználása. 

Barabás (1987) arra hívja fel a figyelmet, hogy a fejtrágyázás nélkülözhetetlen a hatékony és gazdaságos őszi búza-

termesztéshez. A leghatékonyabb a tél végén, a fejlődés megindulásának kezdetén végrehajtott N fejtrágyázás. A későbbi 

N- fejtrágyázások hatékonysága a tenyészidő előrehaladásával együtt csökken. Ennek oka az, hogy a N-trágya okozta 

többlettermés nagyobb hányada a produktív bokrosodás fokozásából, kisebb hányada a kalászok növeléséből adódik. A 

szárba szökkenés utáni N-fejtrágyázás – megfelelő tápanyag ellátottságú talajokon – inkább csak a minőséget javítja. 

Anyag és módszer  

A vizsgálataim során arra kerestem választ, hogy Békés térségének ökológiai adottságai között, a 2015/2016. évekre 

jellemző időjárási viszonyok mellett, mely őszi búza fajta adta a legnagyobb termést, valamint a legjobb minőséget. A 

kísérleti munka során mind a három búzafajta esetében azonos vetést, tápanyag- mennyiségi utánpótlást és 

növényvédelmet alkalmaztunk. Eltérés az időbeni fejtrágyázásnál történt. A Tudományos Diákköri Dolgozat készítésekor 

arra kerestem választ, hogy mennyiséget vagy minőséget éri- e meg jobban termelni a mostani gazdasági és időjárási 

viszonyok mellett. Az elővetemény napraforgó volt, amely az őszi búza számára egy közepes előveteménynek számít.. A 

napraforgó betakarítása időben történt 2015. 09. 18.- án, melynek termésátlaga 4 tonna/ hektár volt. A magágy előkészítés 

időben történő elvégzését a kedvezőtlen októberi időjárás késleltette. A napraforgó tarlójának a tarlóhántását 2015. 09. 

24.- végeztem el hagyományos tárcsás boronával 10 cm. mélyen, de a talaj lezárására nem volt szükség mivel további 

tömörödést okozott volna a nedves talajszerkezetnek. Az alapműtrágyázást 2015. 10. 26.- án végeztük el a már említett 

csapadékos időjárásnak köszönhetően, a területre egységesen 200 kg/ha 

 MAP- Kálium keveréket, amely fele-fele arányban egységesen van keverve, 100 kg műtrágya 54 kg P2O5 

hatóanyagot valamint, 60 kg K2O hatóanyagot tartalmaz. Ezen kívül 100 kg/ha pétisót jutattunk ki, amely a magágy 

készítéssel egy menetben került bedolgozásra. A magágy előkészítést 2015. 10. 30.- án végeztem el szintén 

hagyományos tárcsás boronával 8 cm. mélyen. A vetésig rendelkezésre álló rövid idő és a nedves talajállapotok 

miatt más talajművelő eszköz alkalmazására nem volt lehetőség. A vetést 2015. 10. 31- én és 11. 01.- én végeztük 

el egy IH 6200- as, 15,4 centiméteres sortávolságú vetőgéppel, amely részben egy menetben lezárja a talajt, és a 

nedves talajállapot nem kívánta meg a vetés lezárását. A kelés 2015. 11. 19- től 21.-ig tartott. A vetőmag 

mennyiségét a forgalmazó és vetőmag előállító intézet javaslata alapján állítottam be, nem növeltem a 

mennyiségen, ahogy a szakirodalom azt megkövetelné a kései vetéseknél. 

GK. Csillag: 250kg/ hektár, amely 5- 5,5 millió csíra/ hektár. 

MV Suba: 250kg/ hektár, amely 5- 5,5 millió csíra/ hektár. 

Exotic: 170kg/ hektár, amely 3,5- 4,2 millió csíra/ hektár. 

A tavaszi növényápolás a fejtrágyázással kezdődött 2016. 03. 20.- án. A fejtrágya, mint azt említettem 1- 3 

parcelláknál egy dózisban 300 kilogramm/ hektár pétisó 27% - os Nitrogén és 5% kalcium tartalmú műtrágya 

került kijutatásra. A 4-6 parcelláknál pedig 150- 150 kilogramm/ hektár pétisó két részletben került kijutatásra, az 

első egy időben történt az 1- 3 parcellákéval a második dózis 2016. 04. 10.- én került kijutatásra.. A 

növényvédelmet saját permetező gépünkkel végeztük. A gyomirtás (herbicid) 2016. 04. 21.- én lett elvégezve, 

Granstar Superstar gyomírtó szerrel 50g/ha dózissal 200 liter/ hektár lémennyiséggel. A terület kétszeri gombaölő 

szeres (fungicid) kezelést kapott, az első egy kisebb hatásspektrumú szerrel lett végezve mivel itt még nem kellett 

a kalász fusarium ellen védekezni. Az első kezelésre 2016. 04. 30.- án került sor, Bumper 25 EC 0.5l/ha, plusz 

levéltrágya Plantafol 30-10-10 kg/ha, EPSOTOP 10kg/ha (magnézium), 300 liter/ hektár lémennyiséggel. A 

második kezelést virágzáskor végeztük el 2016. 05. 18.-án és 22.- én a kalász fusarium elkerülése érdekében, a 

használt növényvédő szer széles hatásspektrummal rendelkező AmistarXtra 0.75l/ha, ezzel egy menetben DECIS 

Mega 0.15 l/ha lett kijuttatva a gabonapoloskák és a veressnyakú árpabogár lárvája ellen kellett megvédeni a 

növényállományt, ezen felül lombtrágyázás is történt Plantafol 20 20 20- al 2kg/ha mennyiséggel, a lémennyiség 

300 liter/hektár. A két kezelés időpontját a virágzás időpontja okozta mivel az MV. Suba négy nappal később érte 

el a kellő virágzási stádiumot. A betakarítást egy menetben önjáró betakarítógéppel végeztem el teljes érésben, 



2016. 07. 07.-én átlagosan 13,7% nedvességtartalom mellett. A tarlót tárcsás boronával közvetlen betakarítás után 

meghántottuk majd gyűrűshengerrel lezártuk a talajnedvesség tartalmának a megőrzése érdekében. 

Őszi búza fajták: 

Három őszi búzafaját hasonlítottam össze és mind a három a várakozásokat is felülmúlva teljesített. A fajták az 

őket jellemző paramétereket teljesítették. 

1. GK Csillag: korai érésű fajta, tar kalászolású malmi minőséget produkáló fajta, magyar országon a területi 

részesedése előkelő helyen szerepel. Ajánlott vetőmag mennyisége 5-5,5 millió csíra hektáronként.  

 (www.gabonakutato.hu) 

2. MV Suba: közép érésű fajta szálkás kalászolású a malmi minőséget stabilan és kimagaslóan produkáló fajta. 

Ajánlott vetőmag mennyisége 5-5,5 millió csíra hektáronként. 

 (www.elitmag.hu) 

3. Exotic: korai érésű, szálkás kalászolású akár a malmi minőséget is elérő fajta. Ajánlott vetőmag mennyisége3,5- 

4,2 millió csíra hektáronként. 

 (www.tradisco.hu) 

A fajták elrendezése és a kezelések bemutatása. 

A kísérletemben, minden parcella esetében a tápanyag utánpótlást kivéve teljesen azonos agrotechnkiát alkalmaztunk. A 

parcellák méretét 18 méter szélesre terveztem a munkagépeink munka szélességéhez igazítva ez alatt a permetezőgépet 

és a műtrágya szórógépet értem, így azonos lett a művelő nyom taposása, egyenlő mennyiségű terület esett ki 

parcellánként. A parcellák mérete 0,8 hektár volt. A tápanyag utánpótlásban annyit változtattam, hogy 3 parcella egy 

dózisban kapta meg. A tavaszi fejtrágyát másik három pedig két részletben megosztva fele-fele arányban. A fajtákat 

1.GK. Csillag, 2. MV. Suba, 3. Exotic, 4. GK. Csillag, 5. MV. Suba, 6. Exotic sorrendben állítottam fel (a számozás a 

parcella számát jelöli). Az 1-3-ig parcellák egy dózisban kapták meg a fejtrágyát, a 4-6-ig pedig megosztva. 

Eredmények és értékelésük 

1. táblázat A fajták hektáronkénti szemtermése és nedvességtartalma (Békés, 2016) 

Fajták 

Betakarított termés 

Szemtermés t/ha Nedvességtartalom % 

1. GK. Csillag 7.13 14.7 

2. MV. Suba 7.13 13.2 

3. Exotic 8.0 13.1 

4. GK. Csillag 7.02 14.2 

5. MV. Suba 7.0 13.0 

6. Exotic 8.1 13.0 

SzD 5% 0.25 0.71 

Table 1. The varieties per hectare grain yield and moisture content (Békés, 2016) 

 

Az őszi búza hektáronkénti bruttó bekerülési költsége. 

A kísérletben mindhárom búzafajtát teljesen azonos agrotechnikában részesítettük kivéve a fejtrágyázás időpontja. 

Az 1- 3. parcellákra egy dózisban a 4- 6. parcellákra két dózisban lett kijuttatva a tavaszi fejtrágya. A költségeket 

két részre osztottam a forgóeszközökre illetve a szolgáltatások költségeire. A forgóeszköz költsége körülbelül az 

50%-át tette ki a költségeknek. A gépi szolgáltatás 109741 Ft- ba került. A fajták mivel teljesen azonos 

agrotechnikában részesültek a forgóeszköz költség a vetőmag ár kivételével teljesen azonos. A vetőmag árak 

jelentős mértékben nem térnek el egymástól, de a vetőmag mennyisége igen, így az Exotic fajta hektáronkénti 

vetőmag költsége lett a legkevesebb. A parcellák terméseredményét átlagoltam majd 1 hektárra átszámítva 

végeztem a számításaimat.  

http://www.gabonakutato.hu/
http://www.elitmag.hu/
http://www.tradisco.hu/


Az őszi búza fajták termesztésének jövedelmezősége 

Mind a három búzafajta a rá jellemző produktivitást kellő mértékben teljesítette. 

A GK. Csillag a két parcella átlagában 7.07 t terméshozamot produkált hektáronként 14.4 %- os nedvesség 

tartalom mellett betakarításkor. A kísérletben a búza minősége elérte a búza szabvány alapján a malmi II. 

kategóriát, amelynek a felvásárlási ára 38080 Ft/t kompenzációval együtt. A profit megállapítására az összes 

költséget összegeztem majd kivontam az árbevételből. A teljes forgóeszköz költsége 131376 Ft. - volt a teljes 

szolgáltatás költsége pedig 113971 Ft. A kettőt összegezve megkapjuk, hogy 245347 Ft. - költséggel járt egy hektár 

7.07 t szemtermésű búza termesztése. Ha a kompenzációval felszorzott árral megszorozzuk a szemtermés 

mennyiségét megkapjuk az árbevételt, amely 269225 Ft. Az árbevételből kivontam a költségeket és megkaptam a 

hektáronkénti profitot, amely összege 23878 Ft.  

Az MV. Suba a két parcella átlagában 7.06 t szemtermést produkált hektáronként 13.1 %- os nedvesség tartalom 

mellett betakarításkor. A kísérletben a fajta minősége elérte a búza szabvány alapján a prémium kategóriát, 

amelynek a felvásárlási ára 4256 Ft/t kompenzációval együtt. A profit megállapítására az összes költséget 

összegeztem majd kivontam az árbevételből. A teljes forgóeszköz költsége 130626 Ft. – volt a teljes szolgáltatás 

költsége pedig 108550 Ft. A kettőt összegezve megkapjuk, hogy 239184 Ft. – költséggel járt egy hektár 7.06 t 

szemtermésű búza termesztése. Ha a kompenzációval felszorzott árral megszorozzuk a szemtermés mennyiségét 

megkapjuk az árbevételt, amely 300473 Ft. Az árbevételből kivontam a költségeket és megkaptam a hektáronkénti 

profitot, amely összege 61289 Ft.  

Az Exotic a két parcella átlagában 8.05 t szemtermést produkált hektáronként 13.05 %- os nedvesség tartalom 

mellett betakarításkor. A kísérletben a búza minősége elérte a búza szabvány alapján a malmi II. kategóriát A 

malmi II. kategóriát, amelynek a felvásárlási ára 38080 Ft/t kompenzációval együtt. A profit megállapítására az 

összes költséget összegeztem majd kivontam az árbevételből. A teljes forgóeszköz költsége 124536 Ft. – volt a 

teljes szolgáltatás költsége pedig 112598 Ft. A kettőt összegezve megkapjuk, hogy 237131 Ft. – költséggel járt 

egy hektár 8.05 t szemtermésű búza termesztése. Ha a kompenzációval felszorzott árral megszorozzuk a 

szemtermés mennyiségét megkapjuk az árbevételt, amely 30654 Ft. 

Az árbevételből kivontam a költségeket és megkaptam a hektáronkénti profitot, amely összege 69413 Ft.  

A búzafajták közül a GK Csillag fajta produkált jelentősen kisebb profitot. A  MVSuba és az Exotic fajták közt a vártnál 

kevesebb a profit közötti különbség. A termelési költségeket, az árbevételt és a profitot a 2. táblázat szemlélteti. 

2. táblázat Termelési költségek, árbevétel, profit (Békés, 2016) 

Fajták Költségek Árbevétel Profit 

GK. Csillag 245347 Ft 269225 Ft 23878 Ft 

MV. Suba 239184 Ft 300473 Ft 61289 Ft 

Exotic 237131 Ft 306544 Ft 69413 Ft 

Table 2. Production costs, revenues, profit (Békés, 2016) 

 

A megosztott fejtrágyázás eredménye, jövedelmezősége a kísérletben 

3. táblázat Egyszeri illetve kétszeri fejtrágyázás szemtermése és jövedelmezősége. (Békés, 2016) 

Fajták, szemtermés 

t/ha 

1 hektár 

bekerülési 

költsége 

Búza 

szabvány 

szerinti 

besorolása 

Búza felvásárlási ára 

kompenzációval/t 

2016. 10 27 

1 hektár 

profitja 

1. GK. Csillag, 7.13t/ha 245638 Ft Malmi II. 38080 Ft 25872 Ft 

2. MV. Suba, 7.13 t/ha 239471 Ft Prémium 42560 Ft 63981 Ft 

3. Tradisco Exotic, 8.0 

t/ha 
236434 Ft Malmi II. 38080 Ft 68206 Ft 

4. GK. Csillag, 7.02 t/ha 246674 Ft Malmi II. 38080 Ft 20647 Ft 

5. MV. Suba, 7.0 t/ha 239930 Ft Prémium 42560 Ft 57990 Ft 



6. Tradisco Exotic 8.1 

t/ha 
244215 Ft Malmi II. 38080 Ft 64233 Ft 

Table 3. Single and double top dressing grain yield and profitability (Békés, 2016) 

A kísérletemben az 1-3parcellák egy dózisban kapták meg a fejtrágya teljes mennyiségét, amely 300 kg/ha 27%- N 

tartalmú Pétisó volt. A 4-6 parcellák két dózisban kapták meg a tavaszi fejtrágyát fele-fele arányban megosztva 300 kg/ha 

27% N tartalmú Pétisót. Amint a talaj káros taposása nélkül lehetővé vált elvégeztük az első fejtrágyázást, melyre 2016. 

03. 20.- án került sor. A megosztott fejtrágyázás hatására az 1. és a 2. fejtrágyázást követően 

kedvezően alakultak az időjárási viszonyok. Ennek ellenére a megosztott fejtrágyázás sem a mennyiségre sem a 

minőségre nem hatott kedvezően.  

A gazdasági részét tekintve a megosztott fejtrágyázás költségesebb volt, mivel kétszer annyiba került a 

műtrágyaszórás díja, mint az egy adagú fejtrágyázásnál. Az egyszeri műtrágyaszórás költsége 4826 Ft – ba, a 

kétszeri pedig 9652 Ft – ba került hektáronként. Két fajta több termést produkált az egyszeri fejtrágyázás mellett 

az Exotic fajta produkált több termést a kétszeri fejtrágyázás esetén hektáronként 100 kg többet tudott teljesíteni. 

A jövedelmezőséget az egyszeri illetve kétszeri fejtrágyázás esetén a 3. táblázat szemlélteti. A 3. táblázat 

adataibóljól látható, hogy a Csillag és a Suba esetében terméskieséssel kellett számolni az osztott fejtrágya dózis 

estén, a műtrágyaszórás költsége tovább növelte a hektáronkénti költségeket így kevesebb profittal kellett 

számolni. Az Exotic fajta estében termésnövekedés vehető észre, de mivel nem számolható lényeges 

termésnövekedés ezért nem fedezi az osztott fejtrágya kijuttatási költségét így kevesebb profittal kellett számolni. 

 

Következtetések  

 A termesztési célnak megfelelő fajtamegválasztás 

 Az osztott fejtrágyázást réti agyag talajon a termesztési célnak megfelelően kell megválasztani 

 Időbeni talaj előkészítés illetve vetés 

 A mennyiségi termelés került ki profitálóbban 

Összefoglalás  

A kísérletemet otthoni gazdaságunk egy 7 hektáros területén állítottam be, ez a terület Békés közvetlen közelében 

található. 

Vizsgálataimban arra kerestem a választ, hogy Békés térségének ökológiai adottságai között a 2015 – 2016- os 

tenyészidőszakban, hogyan alakult három általam kiválasztott őszi búzafajta minősége, hektáronkénti 

terméshozama és jövedelmezősége. Ezen kívül megfigyeléseim, méréseim kiterjednek arra, hogy, melyek azok a 

tényezők amelyek befolyásolhatják a hektáronkénti terméshozamot  és a  minőségét. 

A kísérletben három fajtát két ismétlésben vetettünk el, így hat parcellát alakítottunk elő melyeknek parcellánkénti 

területe 0.8 hektár. A parcellákon teljesen azonos agrotechnikát alkalmaztunk kivéve a tavaszi fejtrágyázást, 

melyet az 1-3 parcelláknál egy műtrágya dózisban juttatunk kis a területre a 4-6 parcelláknál pedig megosztva két 

dózisban, fele-fele arányban. 

A kísérleti eredmények matematikai statisztika értékelését Sváb (1973) szerinti varianciaanalízissel végeztem.  

Betakarítást követően a terméseredményeket értékelve megállapítottam, hogy a két részletben megosztott tavaszi 

fejtrágya dózis nem produkált termésnövekedést kivéve az Exotic fajtát, melynél jelentéktelen 100 kg/ha 

terméstöbbletet mértem a másik két fajtánál termés csökkenés volt mérhető. A profitot tekintve a tavaszi fejtrágya 

dózis megosztása a kísérlet alapján negatívan zárult mivel a GK Csillag és a  MV Suba fajta kisebb terméshozamot 

produkált, még az Exoticnál is mivel a többlet termés nem fedezte a műtrágyaszórás költségét. 

       A kísérletemben arra kerestem a választ, hogy mennyiséget vagy minőséget éri- e 

    meg jobban termelni. A mennyiségi búzatermesztés bizonyult profitálóbbnak a 

 kísérletemben a 2015 – 2016-os tenyészidőszakra nézve. A kísérletben a minőségi búzatermesztéssel elérhető profit 

61289 Ft/ha volt, ezzel szemben a mennyiségi búzatermesztéssel elérhető profit 69413 Ft- lett. Az alig 8000 Ft/ha 

különbözetet sikerült elérni a kísérletben. 

A kísérletem alapján a hektáronkénti nagyobb terméshozam, de gyengébb minőséget elért Exotic fajta termesztését illetve 

a tavaszi fejtrágya egy adagban történő kijuttatását javaslom a gazdaságunkban, mivel a  GK Csillag illetve a MV Suba 

fajtáknál nagyobb a profitáló képessége a mai piaci helyzetnek köszönhetően.  

 

Kulcsszavak: őszi búza, bevétel, profit,  GK Csillag, MV Suba, Exotic, tápanyag 

 

Köszönetnyilvánítás: Köszönet konzulensemnek, Ollai Ignácnak, és mindenkinek, aki a kísérlet során valamilyen 

módon hozzájárult, hogy a dolgozat elkészülhessen. 
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Autumn wheat species comparison. 

Quantity or quality, whichone makes more profit 
Abstract 

In the course of my experiment I was interested in how the quality and yield per hectare as well as the profit of the 3 winter wheat varieties chosen by 
me vary under the ecological conditions of Békés County in the growing seasons of years 2015 and 2016. 

The tested varieties were sown in 2 repetitions in the experimental plots, using the the same agrotechnological procedures in their 0.8-hectare-sized 

plots, except for the spring fertilization. 
The yield of the winter wheat varieties was 7.0-8.1 t/hectare and their qualities were ranging from premium to milling 2. 

On the basis of the experiment we recommend growing Exotic Variety which resulted in higher yield but poorer quality and spring fertilization is 

suggested in one portion. 
 

Keywords: autumn wheat, income, profit, csillag, suba, exotic, nutrients 
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Bevezetés  

A TDK dolgozatom a kelet-közép-európai és balkáni térség térszerkezetének a bemutatását szemlélteti gazdasági 

és társadalmi vonatkozásokban. A dolgozat célja elsősorban e terültek fejlettségének a meghatározása, valamint 

ezen térség magrégiójának lehatárolása. A szakirodalom összeállításának nehézségét okozta, hogy a Balkán 

úgymond egy feltérképezetlen terület. Magyarországon a Kelet-Közép-Európát és a Balkánt kutatók két 

kiemelkedő alakja Rácz Szilárd, aki elsősorban a balkáni országok feltérképezésével foglalkozik és Rechnitzer 

János, aki a kelet-közép-európai térségeket vizsgálja.  

A kelet-közép-európai és a balkáni térséget vizsgáltuk a 2013-as évre nézve. A dolgozat elkésztése során összesen 

9 Európai Uniós és 1 csatlakozni szándékozó országot néztünk meg: Ausztria, Olaszország keleti provinciáit, 

Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, Macedónia és Görögország. A térséget 

gyakran nevezik Európa „puskaporos hordójának” is, mert sokféle nép alkotja és gyakoriak voltak a háborúk és a 

zavargások.  

Kíváncsiak vagyunk, hogy mutatkozik-e valamilyen jelentősebb területi folyamat, illetve a területi különbségek 

különbségeit kívánjuk bemutatni. Feltételezésünk szerint a nyugati területek fejlettebbek, addig a keletiek igencsak 

elmaradottak. Összesen 281 NUTS3-as területi egységet vizsgáltunk, ami Magyarországon a megyei szintnek felel 

meg. A területi adatokat az Eurostat rendszeréből kértük le, összesen 9 mutatót használtunk fel. A főbb mutatók 

között szerepel a GDP/fő, népsűrűség, szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke és a foglalkoztatás.   

Pap Norbert szerint Kelet-Európa és a Balkán térségét, történeti térszerkezetét megalapozó földrajzi helyzetében 

vannak azonosságok és különbségek is. Azonos az erős köztes helyzet, de már eltérő annak milyensége. A Kárpát-

medence közép-európai helyzetű nagymedence Kelet- és Nyugat-Európa között, míg a Balkán Európában peremi 

helyzetű félsziget Közép-, Dél- és Kelet-Európa, valamint Ázsia között. (Pap Norbert, 2001) 

A vizsgálat elvégzésében az IBM SPSS nevű programja is segített, amivel elvégezhetővé vált a faktoranalízis és a 

klaszteranalízis. Továbbá a GEODA nevű szoftver is használtuk, ami a térképi ábrázolásban és a szomszédsági 

viszonyok feltárásában segített.  

A dolgozatom célja a kelet-közép-európai és balkáni térség térszerkezeti feltárása, megfigyelése, elemzése és a 

fejlettségi különbségek kimutatása.  
 

 

 

 

Irodalmi áttekintés  

Közlekedési korridorok Kelet -Közép-Európában és a Balkánon  

A Balkán számára leginkább fontos a négyes számú páneurópai korridor, mivel észak-nyugat és dél-kelet irányban 

ez szeli át a térséget. A fejlett nyugat-európai országokat elérő közlekedési zóna, mert Északon Drezda és Nürnberg 

irányából tart Prágán, Pozsonyon és Budapesten, ahol szétválik Bukarest és Szófia irányába, valamint elér 

Thessaloniki felé. Egyik fő fejlesztési irányvonal Constanta, mint kikötőváros erősítése, ezáltal a keleti 

kereskedelem fejlesztése.  



 
1. ábra: Páneurópai folyosók 

(Pan-european Corridors) 

(Forrás: KTI-GKM) 

Rácz Szilárd szerint a balkáni országok versenyképességét több tényező határozza meg. Ezen tényezők közé 

tartozik a népesség területi szerkezete, a városhálózat, a gazdaság szerkezetének minősége, megközelíthetőség, a 

humán erőforrás szerkezete, az innováció potenciál és a társadalmi tőke intézményesítettségének foka. (Rácz 

Szilárd, 2012) 
Út a Balkán felé  

A nyugati fejlődési hullám tovagyűrűzésével a Balkán térsége a felfűződés útjára állt. Az Európai Uniós 

csatlakozásoknak köszönhetően Görögország, Bulgária és Horvátország szorosabb kapcsolatba lépett Kelet-

Közép-Európával és a kontinens nyugati felével. A Balkán erősödésében segítséget nyújthat a CADSES program, 

ez az együttműködés elsősorban az integráció elmélyülését szolgálja. 

A CADSES egy angol rövidítése, mely a Duna vízgyűjtő területe országainak együttműködését jelöli. A 

programban 18 ország vesz részt Ausztria, Németország, Görögország, Olaszország, majd Csehország, Szlovákia, 

Szlovénia, Magyarország és a Balkáni országok: Macedónia, Szerbia és Montenegró, Bulgária, Románia, Bosznia-

Hercegovina. (Rechnitzer János, 2006) 
Balkáni elemzések 

A 2013-ban már készült egy elemzés, amin jól láthatók a fejlődés központjai, mint Athén, Tessaloniki, a macedón 

főváros Skopje, Bulgária fővárosa Szófia és Horvátország fővárosa Zágráb. A metropoliszok mellett fekete 

pontokkal felismerhetők a jelentősebb másodlagos jellegű városok, mint Győr, Szeged, Debrecen, Maribor, Osijek, 

Rijeka, Arad, Kolozsvár, Konstanca vagy Burgasz és Pátra. Az „Elsődleges gyújtópontok” körül kirajzolódik egy 

fejlett agglomeráció térség. Ehhez hasonlók vonzáskörzetek az úgynevezett „Szuburbia” nevű NUTS3-as 

területek, mint Pest megye vagy a romániai Temes megye. A barnával jelölt területen találhatók az országok 

iparvidékei, mint Győr-Moson-Sopron megye az Audi-val vagy a dél-szlovéniai statisztikai régió és legnagyobb 

városa Novo Mesto a Renault-val és az Adria Mobillal. Görögország gazdaságához jelentős mértékben hozzájárul 

a turizmus, amik narancssárga színnel jelennek meg a térképen. Kedvelt üdülőtérségek Kréta szigete és az Égéi- 

tenger szigetei. „Népességvesztő agrárvidék”, ahol jellemzően magas a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya 

és az elvándorlás magas, ilyen Békés megye és Bulgária túlnyomó része. A „Multifunkcionális vidék” elnevezésű 

területeknek nincs jellegzetes tulajdonsága, az ipar mellett megtalálható a mezőgazdaság és a turizmus is. Románia 

területe 90%-a három klaszterbe tartozik, a „Növekvő ipartelepek”, „Dinamikusan növekvő hegy- és hegyláb” és 

a „Növekvő agrárvidék”. Az alábbi 2. ábrán jól mutatkozik a térség sokszínűsége. 

 



 
2. ábra. Balkáni eredmények 

(Balkan rules) 
(Forrás: Egri Z. és Szabó Cs. 2013) 

 

Anyag és módszer  

Nemes Nagy kutatása alapján, a területi egységek különböző szintjeit nem pusztán egy-egy jelzőszám alapján 

vizsgáljuk, jellemezzük, hanem a különböző gazdasági, intézményi, szellemi szférákat összevontan vizsgáljuk, és 

így kerül sor a minősítésre, következtetések levonására. Fontos a sokdimenziós és a sokmutatós jelleg. 

 

Területi autókorrelációs elemzés 
Faktoranalízis 

Az elemzésem elkészítése során faktoranalízist végeztem az IBM SPSS 20.0 program segítségével, ami lehetővé 

tette a területi összehasonlítások elvégzését. Gyakran használt eszköz a térszerkezeti kutatások során. „A 

faktoranalízis nem egyetlen statisztikai eljárás, hanem gyűjtőfogalom, amely a többváltozós statisztikai eljárások 

egy halmazára vonatkozik. A módszer adattömörítésre, és az adatstruktúra feltárására szolgál, és a kiinduló 

változók számát úgynevezett faktorváltozókba vonja össze, amelyek közvetlenül nem figyelhetők meg.” (Sajtos 

és Mitev, 2007)  

A faktorelemzés több, egymással korreláló változó összefüggését vizsgálja. Gyakran előfordul, hogy azok a 

változók, amelyeket mérni tudunk, nem a vizsgálni kívánt jelenséget legjobban jellemző változók. A módszer célja 

a közvetlenül nem megfigyelhető háttérváltozóknak, úgynevezett faktoroknak a meghatározása a változók közti 

korrelációk alapján. Az elemzés során nincsenek megadott független és függő változók, hanem az adatok közötti 

kapcsolat feltárása a cél. 
Klaszteranalízis 

A klaszterelemzés tulajdonképpen egy dimenziócsökkentő eljárás. A megfigyelési egységekhez rendelt változók 

jelentik azokat az eredeti dimenziókat, amelyek mentén a megfigyelteket csoportosítani kívánjuk oly módon, hogy 

az egy csoportba tartozók minden változó mentén közel legyenek egymáshoz, és mindegyik más csoporttól, 

klasztertől távol essenek. A meghatározásból következik, hogy a klaszterelemzés legfőbb eleme a távolság. A 

távolságot definiálhatjuk euklideszi értelemben, de a távolságot mérhetjük tetszőleges asszociációs mérőszámmal 

is, oly módon, hogy az erős asszociáció közelséget, a gyenge pedig nagy távolságot jelent. (Székelyi és Barna, 

2004) 

A dolgozatomban a klaszterelemzés segítségével 8 klaszterbe soroltuk be az adatokat, így azok valamilyen 

szempont alapján homogén csoportokba kerültek.  

Eredmények és értékelésük  

A főbb klaszterek az alábbiak. Gyújtópontok: ezt a klasztert a három legfejlettebb metropolisz alkotja: Milánó, 

Bécs és Budapest. Milánó ráadásul a nyugati-pentagon térség egyik sarokköve.  Milánóban több egyetem is 

található ezen felül egész Olaszországnak a legnagyobb GDP-vel rendelkező terülte. Ezeknek a városoknak a 

legnagyobb a GDP-je. Magas foglalkoztatottsággal bírnak, ahol a termelékenység is igen csak a legmagasabb. Itt 

koncentrálódnak a K+F tevékenységek, mert ezek a városok vannak legjobban beágyazódva a globális gazdaság 

körforgásába. Másodlagos fejlett városok: az elsődleges városok után ezek a legfejlettebb, Bukarest és Athén 

központja az átlagnál majdnem duplája GDP-vel rendelkező területek. A termelékenységük alacsonynak 



mondható, mindamellett az ipar és a szolgáltatások hozzáadott értéke átlag feletti. Viszonylag elöregedettnek 

tekinthető területeket, ahol a népsűrűség fővárosi rangjuk miatt igen magas. 

 

 
3. ábra. A klaszterelemzés térszerkezeti ábrája 

(The configuration figure of cluster analysis) 
(Saját szerkesztés, 2016) 

 

Gyújtópontok: ezt a klasztert a három legfejlettebb metropolisz alkotja: Milánó, Bécs és Budapest. Milánó ráadásul 

a nyugati-pentagon térség egyik sarokköve.  Milánóban több egyetem is található ezen felül egész Olaszországnak 

a legnagyobb GDP-vel rendelkező terülte. Ezeknek a városoknak a legnagyobb a GDP-je. Magas 

foglalkoztatottsággal bírnak, ahol a termelékenység is igen csak a legmagasabb. Itt koncentrálódnak a K+F 

tevékenységek, mert ezek a városok vannak legjobban beágyazódva a globális gazdaság körforgásába. Másodlagos 

fejlett városok: az elsődleges városok után ezek a legfejlettebb, Bukarest és Athén központja az átlagnál majdnem 

duplája GDP-vel rendelkező területek. A termelékenységük alacsonynak mondható, mindamellett az ipar és a 

szolgáltatások hozzáadott értéke átlag feletti. Viszonylag elöregedettnek tekinthető területeket, ahol a népsűrűség 

fővárosi rangjuk miatt igen magas. Harmadlagos fejlett városok: Szófia és Athénnak az északi, nyugati és déli 

negyedei taroznak ide. Harmadlagos jellegük abból is adódik, hogy alacsony az egy főre eső GDP és átlag közeli 

a termelékenység és foglalkoztatottak száma, ami abból is adódhat, hogy itt a legmagasabb a népsűrűség és 

egyfajta demográfiai nyomás mutatkozik rajtuk. A szolgáltatások dominálnak a térségben. Ipari városmellék és 

vidék: elsősorban olyan vidékies területek vagy városkörnyéki agglomerációk, ahol alacsony a foglalkoztatottság, 

már megjelenik az agrárium. A ipar hozzáadott értéke is jelentős, alacsony a népsűrűség, mindamellett az 

elöregedés is magas, mivel az 1000 lakosra jutó fiatalkorúak száma alacsony. Turisztikai vidék: Görögország, 

Olaszország és Horvátország nyaraló övezetei tartoznak ide. Túlnyomó részt olyan régiók, amik a tengerparttal 

határosak, Olaszországban Bari vagy Horvátországban Dalmácia. Szinte az egész görög félsziget és a görög 

szigetek is ide tartoznak, mint Kréta szigete, Kefalonia vagy Rodosz. Alacsony GDP-vel rendelkező terület, ahol 

a termelékenység átlagos, viszonylag magasabb az agrártevékenységek hozzáadott értéke, mivel jelentős 

mezőgazdasággal rendelkeznek, például Görögországban elterjed a növénytermesztés, azon belül is a szőlészet és 

az olivabogyó. Igen alacsony a foglalkoztatás, de nem igazán jelentős az ipar, de a szolgáltatások hozzáadott értéke 

átlag feletti. A népsűrűség jelentősen az átlag alatt van. Itt a legmagasabb a fiatalok száma. Nyugati fejlett területek: 

olasz, osztrák, szlovák és szlovén területek kerültek ebbe a klaszterbe, de itt is kiemelkedő gazdasági 

teljesítménnyel rendelkezik Salzburg és Linz. Továbbá Szlovákiában Pozsony és Szlovénia néhány területe, mint 

Podravska, Goriska, Osrednjeslovenska. Az átlag feletti GDP igen magas termelékenységgel párosul. Alacsony az 

mezőgazdaság hozzáadott értéke, átlag feletti a foglalkoztatás. Az ipari teljesítmény nagyobb súlya is jellemző 

ezen NUTS3-as területekre. Elmaradott peremvidék: majdnem minden országban van ebbe a klaszterbe tartozó 

egység. Romániában egyfajta keresztet alkot észak-dél és nyugat-keleti irányban. Magyarországon, olyan megyék 

tartoznak ide, amik fejlett iparral rendelkeznek, mint Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, 

Tolna és Jász-Nagykun-Szolnok vagy Heves megye, de a szolgáltatások aránya igen alacsony. Bulgária és 

Macedónia néhány területi egysége is ide tartozik. Alacsony GDP, alacsony termelékenység, de magas az 

agrárhozzáadott érték. A foglalkoztatottság viszont alacsony. Öregedés átlag alatti és a népsűrűség is igen 

alacsony. Tartósan leszakadó agrárvidék: a legelmaradottabb térségek ezek, ilyen a Nyugat-Dunántúl, 

Horvátország északi területei, Békés és Csongrád megye. Bulgária és Macedónia nagy része ide került, továbbá 

még néhány görög és szlovén területet is magába foglal. Jellemzően mezőgazdasági beállítottságú terültek, mert 

magas az agrárium hozzáadott értéke az GDP-hez. Itt a legalacsonyabb az egy főre jutó GDP, ami alacsony 

foglalkoztatottsággal társul. Ipari hozzáadott értékük még éppen átlag feletti, de a szolgáltató szektor hozzáadott 

értéke igencsak az átlag alatt van. Vidékies jellegüket mutatja, hogy népsűrűségük éppen csak 61 fő/km2.  



Következtetések  

Kimutatható egyértelműen, hogy a nyugati területek fejlettebbek a keletieknél, a gazdaság magrégiói egyértelműen 

a nagyvárosok és metropoliszok, másrészt a városok is több csoportba sorolhatók be nyugati beágyazódottságuk 

alapján.  A legfejlettebbek Milánó, Bécs és Budapest, kimagasló gazdasági teljesítményük miatt ők az igazi 

innovációkat megvalósító és a tudást megalapozó globális térségbe helyet foglaló világvárosok. Másik kategóriába 

tartozik Bukarest és Athén, még nincsenek azon a fejlettségi szinten, mint az előző poliszok, melynek oka a nyugati 

magrégiótól való távolságukban is keresendő, habár a keleti kereskedelem fejlődésével az ő szerepük is 

megnövekedhet. 

A centrumokban leginkább a szolgáltatások dominálnak, de tőlük távolodva már inkább az ipar és a mezőgazdaság 

térnyerése érezhető. A legnagyobb gazdasági teljesítménnyel rendelkező régiókban elsősorban az szolgáltatások 

dominálnak az iparral szemben, míg az ezredforduló előtt a gazdasági fejlettséget elsősorban az ipari termelés 

határozta meg, de a globalizálódott világban inkább az innovációs tevékenységet segítő szolgáltatási szektor 

szerepe került előtérbe.  

Ausztrián és Olaszországon kívül csak csomópontokban figyelhető meg a globális gazdaságba való 

beágyazódottság, ilyen például Magyarország esetében Budapest vagy Macedóniánál Skopje példája. Míg a két 

legfejlettebb nyugati országot a viszonylagos homogenitás jellemezi, addig az Ausztriától keletre, vagyis a Balkán 

északi részétől dél felé haladva sokkal inkább a megosztottság és diverzitás jellemző. Kelet felé haladva a 

mezőgazdasági adottságokkal rendelkező rurális terültek aránya növekszik, magasabb az agrárium hozzáadott 

értéke, de az elemzésből az is kiderült, hogy az ilyen vidékies jellegű területeken az ipar térnyerése is jelentősebb. 

Az ipari tevékenységek közé tarozik az autóipar, textilipar, vegyipar, faipar, bányászat, élelmiszeripar, de itt 

alacsonyabb a gazdasági teljesítmény. Azon vidékies területeken, ahol a szolgáltatások hozzáadott értéke a 

nagyobb az iparral szemben szépen kirajzolódnak a közkedvelt turisztikai üdülőhelyek, mint akár a görög szigetek 

vagy Dalmácia, de természeti adottságaik miatt mezőgazdaság különböző ágai is megtalálhatóak.  

A foglalkoztatás a metropoliszokban és nyugati, magas egy főre eső GDP-vel rendelkező területeken a 

legmagasabb, itt a fiatalkorúak száma is magasabb, ennek oka, hogy a fiatal munkaképes korú lakosság a 

nagyvárosok és fejlett térségek irányába törekszik magasabb életszínvonal reményében. 

A jövőben fontos lehet a IV. Páneurópai korridor mentén történő keleti irányú fejélődési vonal kiépítése, mivel a 

Fekete-tenger partján fekvő Constanta és Várna kiemelkedő szerepet tölthet be a keleti kereskedelemben. A Dunán 

történő hajózással a CADSES országok számára létfontosságú lehet ezen kereskedelmi útvonal fejlesztése a közel 

és távol keleti országokkal történő gazdasági kapcsolatok kiépítésében. 

Összefoglalás  

Az vizsgálat Kelet-Közép-Európa és a Balkán térszerkezetét mutatja be a 2013-as évre nézve. Az általunk 

kiválasztott országokat a NUTS3-as területi szinten vizsgáltuk, amit a különböző mutatók alapján elemzésbe 

vontunk többféle módszer segítségével. 

Az irodalmi áttekintés során tártam fel a témában elért legkiemelkedőbb kutatók által készített szakirodalmat. 

Nehézség volt, hogy erről a térségről viszonylag kevés kutatás jelent meg. A legelismertebb magyarországi 

kutatója a Balkánnak Rácz Szilárd és Kelet-Közép-Európának Rechnitzer János. A fejlődés szempontjából 

kiemelkedő a IV. Páneurópai közlekedési folyosó, mert ez az útvonal köti össze Nyugat-Európát és a Balkánt. 

Egészen az északi Nürnberg városán át tart egészen Constacaig és Theszaloniki-ig. Másik hasonló lehatárolásnak 

tekinthető az úgynevezett CADSES térség, ami a Duna vízgyűjtő területét foglalja magába. A várostipológia fontos 

a fejlődés irányainak meghatározásában, mert az innováció központjai a várostérségek, habár a történelmi múlt 

nem kedvezett az urbanizáció folyamatainak. A Balkán felzárkózása is elkezdődhet az Európai Uniós 

törekvéseknek köszönhetően. 

A dolgozat elkészítéséhez használt eszközöket, programokat tartalmazza az anyag és módszertan című fejezet. 

Elsőként az Eurostat területi lehatárolási módszere kerül ismertetésre. A NUTS rendszer többféle méretű területi 

egységeket határol le.  Az elemzés NUTS3-as területi szinten került levezetésre, mert ebben a léptékben elég 

részletesen mutatja be a területi különbségeket. Összesen 281 területi egységet néztünk meg. Az alkalmazott 

módszerek a faktoranalízis és a klaszterelemzés, amelyek az IBM SPSS 20.0 nevű programjával kerültek 

elvégzésre, és a térképek elkészítése az Arc map 10.1 szoftverrel valósult meg.  Itt került levezetésre azok a 

statisztikai módszerek, amelyek kellettek az vizsgálat elvégzéséhez, mint a faktoranalízis, klaszterelemzés és 

annak nem hierarchikus fajtája, a K-közép módszer. A kísérlet eredménye és értékelése című fejezetben került 

kidolgozásra a kutatás és annak eredménye. Összességében 9 mutató került feldolgozásra a dolgozatban, amihez 

az Eurostat rendszerében lehet hozzáférni.  

A célom a fejlettségi különbségek kimutatása Kelet-Közép-Európában és a Balkánon, ami teljesült, mind 

gazdasági, mind társadalmi tekintetben is. A nagyvárosok és agglomerációik gyújtópontként viselkednek, ezen 

belül is a nyugatabbra fekvők fejlettebben, mint a keletiek. A népesség is ide tömörül, ami a perifériák további 

lemaradását szolgálja. Nem csak a városokban, de a többi területi egység között is megvan a nyugat-keleti 

megosztottság. 
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The Spatial Structure of the Central and Eastern Europe and the Balkan 

Abstract  

The investigation of Central and Eastern Europe and the Balkan illustrates the spatial structure for the year of 2013. We selected countries-

regional level NUTS3 was examined, on the basis of analysis of the various indicators that we have included a variety of methods. Factor and 

cluster analysis was used to prepare the thesis and after we made maps. 
The goal is to detect the differences of development in Central and Eastern Europe and the Balkan, which has been completed, both economic 

and social terms. The development of the cities and surrounding areas as they behave, the ones farther advanced than the Orientals. The 

population is concentrated here, which is further up the peripherals. Not only in the cities but also in the other compartment has a West-East 
divide. 

Keywords: CADSES, territorial inequalities, clusters 
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Bevezetés 

Dolgozatom témájának jelentőségét a mai megyék működésének szerepe, valamint fontossága adja, továbbá a 

megyék hozzárendelése az EU által kijelölt területi, fejlesztési irányvonalakhoz. Az évszázadok során kialakult 

megyéink, megyehatáraink napjainkban is tükrözik az eredendő lehatárolásokat, ezért azt gondolom, hogy 

megyéink nem tudták követni a globalizációs változásokat, folyamatosan átalakulóban lévő településhálózatunkat, 

Magyarország mai gazdasági, társadalmi térszerkezetét. Fontosnak tartom figyelembe venni a területi egységek 

alapján kidolgozott irányelveket, valamint azt, hogyan érvényesíthető mindez a megyékben, továbbá a megyék 

között milyen eltérések mutathatók ki, mind gazdasági, mind lakossági megközelítésből. 

 

Irodalmi áttekintés 

A területfejlesztés kezdete az 1900-as évek elejére tehető. 1920-as években még egyértelműen nem beszélhetünk 

területfejlesztésről. Ebben az időben ment végbe a területi változások feldolgozása, amelyek alapján lehetőség volt 

új közigazgatási rendszer kidolgozására. 

Az 1937. évi VI. tc. a városrendezésről és építésügyről tekinthető e korszak meghatározó törvényének, hiszen 

nemzetközi igényességgel szabályozta a városrendezést, előírta, hogy a városokban fejlesztési terveket kell 

készíteni, ennek alapján az övezeti és a területi felhasználási tervként általános rendezési tervet, majd ezt követően 

a szabályozással bíró részletes rendezési tervet. A törvény megerősítette a főváros és a környezetének kapcsolatát, 

annak rendezési jogosítványait a Fővárosi Közmunka Tanácshoz rendelte. (Rechnitzer és Smahó, 2006) 



A hazai regionális tervezésnek lendületet adott az 1958-ban életbelépett minisztertanácsi rendelet. A regionális 

tervezés első szakaszában az országot 9 régióra osztották fel, melyek főként nagyvárosok hálózataira épültek, 

később a régiók adatait összesítették. Az ez után következő szakaszban a regionális koncepcióknak az elkészítése 

következett, ami alapjául szolgált az Országos Településhálózat-fejlesztési Tanulmánytervnek. Majd ezt követték 

regionális fejlesztési koncepciók. Majd a politikai irányzatok elfordultak a területfejlesztéstől, ezért a régiók 

lehatárolása nem történt meg.  

Az 1960-as évek első felének meghatározó eredménye az Országos Településhálózat-fejlesztési Tanulmányterv 

amely végigvette a településhálózatot, rendszerezte a tagokat, kijelölte a fejlődési irányokat, valamint a különböző 

szintekhez tartozó funkciókat.  

Sajnos a tanulmányterv nem vált hivatalossá, mindössze „koordinációs anyagként” szolgált a későbbiekben 

beruházások kapcsán. Viszont ezen tanulmányterv átdolgozott változata lett az Országos Településhálózat-

fejlesztési Keretterv, amely több egyeztetés után megyei szinten került értékelésre, majd ennek hatására születtek 

meg a megyék első településhálózat-fejlesztési tervei, azaz megkezdődött az országos szint alatti területi tervezés. 

A mai 19 megyénk, és azok beosztása az 1950-es megyerendezéssel alakult ki, majd a mai önkormányzatok 1990-

ben jöttek létre. Megyéink kialakulását követve a mai napig hatályos területfejlesztésről, és területrendezésről 

szóló törvényt 1996. március 19-én fogadta el az Országgyűlés, majd április 5-én került kihirdetésre. Azóta 

történtek módosítások, viszont lényegében a jogszabály nem változott. 

A területi statisztikai egységek kiválasztásának kiinduló pontja elsősorban a területi egységeken zajló folyamatok 

mérése, valamint elemzések elkészítése. Ehhez azonban szükséges, hogy megfelelő területi egységekként álljanak 

rendelkezésre. Ily módon mérhetjük és hasonlíthatjuk össze például többek között a GDP-t, amortizációt vagy a 

vállalkozások nyereségét.  

Az összehasonlítások elvégzéséhez teljesülni kell a következő feltételeknek: - hasonló nagyságrendű lélekszámú 

területi egységek legyenek az összehasonlítás alanyai, továbbá kezelhető optimális méretű és számú egységet 

vonjunk be a vizsgálatokba. 

(Rechnitzer és Smahó, 2006) 

 

 

Anyag és módszer 

Dolgozatom témája egy általam célirányosan elkészített adatbázison való faktor és klaszterelemzés az SPSS 

program használatával, továbbá az elemzés során kapott eredmények kiértékelése.  

Az adatbázis Magyarországot megyei szintre bontva, 20 területi egységként dolgozza fel. Elemzésemmel azt 

kívánom megvizsgálni, hogy a megyei szinten jelentkező különbségeknek okai közt milyen fontossággal bír egy 

főre vetítve a GDP, továbbá az adófizetés, mindemellett a rászorulók segélyezése, majd szociális mutatók. Mint 

pl., munkanélküliség rövid és hosszútávon, az infrastruktúrára gyakorolt szabad közlekedést biztosító 

személygépkocsik száma, valamint a lakosság alapvető képzettsége. Mindezen mutatók kapcsán fontosnak tartom 

az összefüggések feltárását párhuzamba hozni Budapest távolságával, mint hazánk legfejlettebb, és legnagyobb 

hatással bíró területi egységével.  

A mutatók kiválasztásában fő szempont volt a mutatók sokrétűségének szem előtt tartása. Olyan mutatók 

kiválasztására törekedtem, amelyek elgondolásom alapján a megyék alapvető dimenzióira következtetnek, 

melyekből már a mutató egyéni vizsgálata alapján is hipotéziseket vonhatunk le. 

 

Eredmények és értékelésük 

A vizsgálatomban felhasznált mutatók értékei megfelelőek voltak, mivel a 0,25-ös értéket mindegyik meghaladta. 



Legnagyobb magyarázó erővel tehát az egy adózóra jutó adó, (0,961) és a GDP/fő (0,922) bír, a legkisebbel pedig 

az átmenetileg segélyezettek aránya 1000 főre bontva (0,374). 
1. ábra: Kommunalitás (SPSS v20, 2016) 

Figure 1. Communalities 

 

Az elemzésem során két faktor jött létre. Az első faktor sajátértéke (6,782), a második faktor sajátértéke (1,318). 

A teljes magyarázott varianciahányad az első faktoron belül (67,821), a második faktoron belül pedig (13,178). 

Az összesített varianciahányad az első faktor esetében megegyezik a teljes magyarázott varianciahányaddal, azaz 

(67,821), a második faktorral együtt pedig (80,999).  

Az elemzés során varimax rotáció alkalmazására került sor, tehát a teljes varianciát vettem figyelembe, amely 

alapján 2 faktor jött létre. A 2 létrejött faktor a variancia (80,999) %-át magyarázzák. (Az első az összes információ 

(47,885); a második pedig a (33,114) %-át. Összességében elmondható, hogy jó eredményekkel dolgozhattam. 

Elemzésemben továbbá rotált komponens mátrixot vizsgáltam, mivel ennek a táblának a segítségével lehet 

kiküszöbölni a változókból eredhető hibákat. A táblázat elemzése kapcsán elmondható, hogy az első faktorba 

főként a lakosság gazdasági aktivitással összefüggő mutatói tartoznak. Ezen mutatók: a népesség, az egy adózóra 

jutó adó mértéke, az érettségizettek aránya, valamint a GDP/fő. 

A második faktorban a legdominánsabb a fordított negatív arányban szereplő munkanélküliek aránya rövid és 

hosszú távon.  
 

2. ábra: Komponens, és rotált komponens mátrix (SPSS v20, 2016) 

Figure 2. Component, and rotated component matrix 
 

Vizuális ábrázolással az adott megyék faktorértékét koordináta rendszerben pontfelhő diagrammal értékeltem.  

A 3. ábrán egy általam szerkesztett koordinátarendszer látható, melyben könnyedén azonosíthatóak a megyék, 

illetve Budapest, továbbá a megyékhez tartozó két faktor értékének ismeretében könnyedén elhelyezhetőek a 

rendszerben.  

A pontfelhő diagram értékelése során elmondható, hogy Budapest sajátos jelleggel bír, a többi megyétől teljesen 

elszakadva különálló egységként jelenik meg a diagramon. Budapest vonatkozásában kimagasló gazdasági 



működés mellett, az átlagnál valamivel kedvezőbb foglalkoztatás mellett. Ezen aránypárok messze meghaladják 

az ország összes többi területi egységét.  

További területek melyek jól működő gazdasággal jellemezhetők a bevont mutatók alapján a megyék közt, Pest, 

és Fejér megye. Ezekben a megyékben a foglalkoztatás magasabb aránnyal bír, viszont a gazdasági aktivitás a 

gazdaság „jó működése” jelentősen gyengébb Budapesthez viszonyítva. 

A megvizsgált szempontok alapján, viszonylag magas foglalkoztatással, de gyenge gazdasági működéssel szerepel 

Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala, valamint Komárom-Esztergom megye is.  

Lakóhelyem okán kiemelt figyelmet fordítottam Csongrád megyére.  

Csongrád megye gazdasági szempontból stagnál a többi megyéhez viszonyítva, a grafikonon nulla értéket vesz 

fel, viszont a foglalkoztatás pozitív, kevesebb a munkanélküliek aránya mint átlagnál.  

A legrosszabb helyzetben egyértelműen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye van, a legtöbb munkanélkülivel és az 

ehhez társuló leggyengébb gazdasági teljesítménnyel, majd őt követi Borsod-Abaúj-Zemplén megye, ahol a 

munkanélküliek aránya még jelentősebb mint Sz-Sz-B megyében, viszont gazdaságilag előrébb járnak.  

A többi megye esetében általánosan elmondható, hogy a munkanélküliség nagy arányban jellemző, valamint a 

csekély gazdasági működés. 

3. ábra: Pontfelhő diagram (SPSS v20, 2016) 
Figure 3. Groupped Scatter 

 

A klaszterek alakulásával kapcsolatban a Dendrogram által kapott eredmények hasonlóképp adtak magyarázatot, 

mint az előzőekben a faktorok esetében. A klaszterek rendeződésekor Budapest (a Dendrogramon 2-es számú 

területi egység) közvetlenül az összes többi megyével alkot egyetlen klasztert a folyamat legvégén. Azaz Budapest 

nem vesz részt a lépésről-lépésre történő klaszterstruktúra felépítésében. Önálló nagy befolyással bíró klasztert 

alkot. 



4. ábra: Dendrogram (SPSS v20, 2016) 

Figure 4. Dendrogram 

Következtetések  

Elgondolásom alapján Magyarország gazdasági teljesítménye a mutatók alakulásában nem jelentkezik 

megfelelőképp a vizsgált ábrákon. A GDP nem releváns pl., a Győri Audi gyár esetében, a külföldi tőketranszfer 

okán. Elgondolásom alapjául a pontfelhő diagram szolgál, melynek bal felső sarkában lévő megyékben olyan 

külföldi tőke, illetve vállalatok szerepelnek a leginkább, ahol nagy foglalkoztatási aktivitás mutatható ki, viszont 

a gazdasági, ágazati eredmény a hazai, magyarországi viszonylatban nem rendelkezik jelentős szereppel, sőt 

esetenként átlag alatt teljesítenek. Úgy vélem, tovább rontja a helyzet, hogy a térség gyáróriásainak fő beszerzési, 

valamint logisztikai partnerei néhány százaléknyi Magyarországi, Magyarországon működő céget leszámítva mind 

ugyancsak külföldről származnak.  
A mutatókat tovább elemezve a 19 megyében tapasztalható különbségek terén, a leszakadóban levő, de még nem 

egyértelműen periférikus helyzetű térségek megjelenése, mint Zala, Somogy, Veszprém, Tolna, Baranya és Fejér 

megyék látható. Napjainkra az ország gazdasági-társadalmi fejlettségét kifejező legtöbb mutató inkább egy fejlett 

északnyugati és két erősen leszakadó délnyugati és északkeleti térséget rajzol ki, Budapestet követve. 

A leszakadó térségek többletforrásokkal való támogatása a jövőben is fontos területfejlesztési feladat, viszont 

egyre fontosabb, hogy társadalmi, gazdasági szempontból az elmaradott külső és belső perifériák, térségek 

felzárkóztatása külső segítséggel történjen, de alapvetően belső erőforrásokra építve. A gazdasági, humán, 

természeti és társadalmi erőforrások feltárásával, továbbá megtartásával, a helyi gazdaság ez alatt értem a helyi 

termékek, hungarikumok, tudatos fogyasztói szokások multiplikálásával a klasszikus versenyképesség 

szempontjából hátrányban lévő térségek is relatív versenyképességre tehetnek szert és egy gazdaságilag, 

társadalmilag és környezetileg fenntartható pályára lépve. Ismét bekapcsolódhatnak az ország vérkeringésébe, 

csökkentve vagy megállítva az ország területi szétszakadását, a szegénység újratermelődését, fokozódását. 

Továbbá Budapest és Pest megye az EU összehasonlításban az egyetlen fejlettebb, versenyképes régiók közé 

tartozó területi egység. Országos szinten fontos prioritás ennek a szerepének, gazdasági teljesítményének 

megőrzése és az egész országra gyakorolt pozitív hatásainak megtartása, esetleges fokozása.  

Úgy gondolom, Budapest szerepe a legmegfelelőbb mértékben akkor lenne képes kiteljesedni, ha a gyakorlatban 

mindamellett, hogy csomóponti szerepe érvényesül, minél aktívabban kapcsolódna be a munkamegosztásba, 

valamint nemzetközi szinten is fokozná megjelenését, például a Nyugat-Balkán integrációjában, ahol kedvezőek 

a lehetőségek a vállalkozások vonatkozásában.  

Alapvető problémának tartom, hogy hazánkban a regionális központok nem tudják ellensúlyozni Budapest 

dominanciáját. Fővárosunk vonatkozásában az elsősorban gazdasági „túlcsordulást” okozó elemek, feladatok még 

inkább szerteágazó, vidéki nagyvárosok felé történő megosztásával számos előny lenne kovácsolható, amely 



véleményem szerint pozitív hatással lehetnének, mind a szubszidiaritásra, mind a területi egyenlőtlenségek 

mérséklésére. Pl.: a közigazgatásban további áthelyezések, minisztériumi szétválások, kiszervezések stb. 

Véleményem szerint elsődleges cél a megyei különbségek kiegyenlítése, melyhez az Európai Unió támogatási 

rendszere jelentős forrásokat biztosít. A rurális terek felzárkóztatása átfogó jóléti növekedést eredményezhet, majd 

ezt követve mint „húzóágazat” a pesti térség újabb teljesítményszintjének fokozása új dimenziókat nyithat 

országunknak. 

Összefoglalás 

A területi egyenlőtlenségek a társadalom és a gazdaság területi elhelyezkedésének, valamint térbeli arányainak 

alakulása miatt újra és újra megteremtődik. 

Miután végigfuttattam minden elemzést arra a megállapításra jutottam, hogy a megyék között ugyan vannak 

eltérések, de alapjaiban Budapest, illetve Pest megye szerepe felülírja az általam elképzelt szegmentáltságot. 

A dolgozatom a vizsgált mutatók gazdasági, és társadalmi aspektusból mutatják be a területi egyenlőtlenségeket, 

melyeket az esetek nagy részében a gyakorlati életben sokkal erősebben tapasztalhatunk, mint amekkora hatással 

vannak gazdaságunkra, avagy társadalmunkra. 

 

Kulcsszavak: Európai Unió, közigazgatás, területfejlesztés, megye. 
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The role of the counties in Hungary, and examination of county differences, using factor 

and cluster analysis 

Abstract             

   

The regional inequalities create themself again and again due to social and economic territorial location, as well as spatial ratio. 
When I finished all of the analysises, I made the conclusion. In spite of the differences among the counties, basicly the role of capital, Budapest 

and Pest county overwrite the segmentation, what I have imagined about them. 

My thesis introduces the regional inequalities made by the economic and social indicators. In most of the cases, we feel much stronger the 
regional inequalities than it affects our economy or society.   

Keywords: European Union, public administration, regional development, county 
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Bevezetés 

A XIII-XIV. században háziasított japán fürjet (Coturnix japonica) kezdetben díszmadárként tartották és 

számos változatát tenyésztették ki. A termék előállításra való törekvés, tehát a tojás- és hústermelésre irányuló 

szelekciós munka csak a XX. század elején kezdődött el. Ennek eredményeként alakult ki a ma ismert, zamatos 

húsú és kiemelkedő tojáshozamú fürj. A háziszárnyasok közül a fürj tojását tartják a legegészségesebbnek. Húsát 

ugyancsak sokoldalúan, pl. levesként, sültként, sőt kolbászként is el lehet készíteni. Ma a fürjeket elsősorban 

hobbiméretű tenyészetekben tartják gazdasági céllal, olyan mennyiségben, amennyi a családi szükségletek 

kielégítésére elegendő. A gazdasági célokon túl, a fürjek kis termetük – kevés takarmányfogyasztásuk, könnyen 

megoldható elhelyezésük – miatt hobbiállatként is alkalmasak. Témaválasztásunkat indokolja az a tény is, hogy a 

fürjekről hazánkban igen kevés szakirodalom áll rendelkezésre. 

Kutatásunk során két kísérletet végeztünk. Egyikben az életkor, másikban egy full-fat (azaz teljes 

olajtartalmú) napraforgóval végzett, 10% mértékű kiegészítés hatását vizsgáltuk a tojó fürjek teljesítményére és 

tojásaik fontosabb tulajdonságaira. Kísérleteinkkel a következő kérdésekre kerestünk választ:  

  A rendelkezésre álló, különböző korcsoportok (5, 18 és 38 hónapos fürjek) esetében hogyan alakul a 

tojástermelés intenzitása, tojássúly, tojástérfogat, fajlagos tojássúly, tojáshossz és átmérő, illetve a tojások 

morfológiai összetétele?  

  A napraforgót fogyasztó, illetve nem fogyasztó, egyidős, fiatal (5 hónapos) madarak között tapasztalható-e 

különbség ugyanezen paraméterekben, továbbá tojásaik kémiai összetételében (nyersfehérje-tartalom) és 

érzékszervi tulajdonságaiban?  

 

Irodalmi áttekintés 

A japán fürj fehérje- és aminosav ellátása 

Ali (2006) véleménye szerint japán fürjek számára a takarmány 22%-os fehérjetartalma optimális, a 20%-os 

szint közepes, a 16-18%-os szint pedig alacsony fehérjeellátottságot jelent. A közepes vagy alacsony szinten 

ellátott fürjek tojástermelése, tojássúlya, takarmány-hasznosítása lényegesen rosszabb, mint az optimális szinten 

ellátottaké. A takarmány esszenciális aminosavakkal (lizin, metionin) történő kiegészítése – főleg közepes 

fehérjeellátás esetén – javította a teljesítményt.   

Rosario és Nieves (2015) állati fehérje kiegészítés hatását vizsgálták, a fürjek takarmányát 8-12% vágóhídi 

hulladékliszttel egészítették ki. A készítmény nem volt hatással a tojáshéj, tojássárgája, tojásfehérje tömegére, de 

növekvő kiegészítéssel kismértékben nőtt a törött és lágy héjú tojások %-os aránya. A kísérlet eredményei szerint 

a fürjek fehérjeigénye részben állati fehérjével is fedezhető. 

 

A zsírkiegészítés, zsírsav-összetétel, koleszterin-tartalom kérdései 

Régóta ismert, hogy a takarmányok zsírjának összetétele többé-kevésbé befolyásolja az állati termékek 

zsírjának összetételét. Ez a jelenség tudatosan kihasználható az állati termékek ω-3 (omega-3) zsírsavtartalmának 

növelésére, ami humán táplálkozás élettani szempontból igen kedvező (Schmidt, 2015).  

Kamely és mtsai (2016) kísérleteiben 15 g/kg halolaj etetése eredményesen növelte a tojássárgája EPA és 

DHA (ω-3) tartalmát, csökkentette az AA (ω-6) mennyiségét, az ω-6/ω-3 arányt, továbbá javította a tojástermelést, 

a tojássúlyt és a takarmány-hasznosítást is. A tojássárgája %-os arányát csökkentette. Satureja khuzestanica 

illóolaj kiegészítés (500 mg/kg) javította az ω-3 zsírsavakban dúsított fürjtojás oxidációs stabilitását, a hűtve- és 

szobahőmérsékleten történt tárolás során.  

Midilli és mtsai (2009) mákmag olaj és/vagy napraforgóolaj etetésével (15-30 g/kg) ugyancsak sikeresen 

emelték a telítetlen zsírsavak részarányát a fürjtojás sárgájában. A tojástermelés, termékenység, keltethetőség és a 

tojások minősége (héjvastagság, fehérje index, sárgája index, Haugh index) viszont lényegesen nem változott a 

kísérlet során.  

Arslan és mtsai (2000) full-fat (teljes olajtartalmú) napraforgó etetése során ugyancsak nem tapasztaltak 

jelentős változást a fürjek tojástermelésében, termékenységében, a tojások keltethetőségében, illetve a késői 

embrió mortalitások arányában. Az olajos napraforgómag 30%-os bekeverési arányig nem volt káros hatással a 

madarak teljesítményére.  

Karaalp és mtsai (2011) nemes babér (Laurus nobilis) kiegészítés (2-4 g/kg) hatását vizsgálták a japán fürj 

tojástermelésére és tojásminőségére. A kiegészítés nem befolyásolta a fürjek tojástermelését és a tojássárgája össz 



koleszterin tartalmát, ugyanakkor 4 g/kg dózisban csökkentette a tojássárgája triglicerid tartalmát. A zsírsavak 

közül csökkent a palmitinsav (telített) és nőtt az olajsav (egyszeresen telítetlen) részaránya. A biológiailag értékes 

többszörösen telítetlen zsírsavak mennyisége nem változott a kiegészítés hatására. 

 

Full-fat napraforgómag a tojó baromfi takarmányozásában 

A full-fat napraforgómag bőven tartalmaz több olyan összetevőt (linolsav, E-vitamin, fehérje), melyek 

kedvező hatással lehetnek a tojástermelésre és a tojások keltethetőségére. A tojótyúk linolsav igénye viszonylag 

magas, kb. a takarmány 1%-a. Ez olajos mag etetése nélkül úgy fedezhető, ha a tojótáp legalább 50-60% kukoricát 

tartalmaz. Linolsav hiányában csökken a tojássúly, a szik súlya, illetve romlanak a keltethetőségi eredmények. 

Full-fat napraforgómag etetésekor a tojássárgája linolsav tartalma érdemben növekszik, E-vitamin tartalma akár 

kétszeres is lehet. Ezek a változások egyrészt növelik a tojás táplálkozási értékét, másrészt javítják a keltetési 

eredményeket is (Schmidt, 2015). Fürjek esetében a már említett vizsgálatok (Arslan és mtsai, 2000; Midilli és 

mtsai, 2009) nem támasztották alá a szaporodási eredmények javulását full-fat napraforgó vagy napraforgóolaj 

etetésekor, a tojás táplálkozási értéke (a telítetlen zsírsavak részaránya) azonban növekedett. 

Az életkor összefüggése a termelőképességgel 

Czibulyás és Tóth (2003) véleménye szerint a tojók a tenyésztojás- és az árutojás termelésben is legfeljebb 

egy évig hasznosak. 

 

Anyag és módszer 

A vizsgálatokhoz összesen 31 japán fürj állt rendelkezésre, 4 csoportban (K1, K2, K3, N). Az egyes csoportok 

létszáma 7 (K1), 9 (K2), 6 (K3) és 9 (N). A (K) csoportok takarmánya azonos volt – a kereskedelmi forgalomból 

beszerzett UNI tojótyúk táp – életkora viszont jelentősen különbözött; a kísérlet kezdetén 5 (K1), 18 (K2) és 38 

hónap (K3). Az (N) csoport egyidős volt a (K1) csoporttal. Takarmánya 90%-ban a kontrollként használt UNI 

tojótáp, 10%-ban pedig hántolatlan full-fat napraforgódara volt. 

Minden csoport étvágy szerinti mennyiségben fogyaszthatta a takarmányt. A kísérleti szakasz 28 napig tartott, 

melyet egy 7 napos előetetési szakasz előzött meg. Az életkor hatását a (K) csoportok, a napraforgó kiegészítés 

hatását pedig a (K1) és (N) csoportok eredményeinek összehasonlításával vizsgáltuk. 

A tojások száma (db/csoport) naponta feljegyzésre került. A kísérletben termelt minden egyes tojásnak 

lemértük a súlyát, hosszát, legnagyobb átmérőjét. A tojások térfogatát hetente 1 napon, folyadék-kiszorításos 

módszerrel (mérőhengerrel) állapítottuk meg. A mérési adatokból a következő paraméterek kerültek kiszámításra: 

  Tojástermelés intenzitása 

1.  %-ban: 100 × napi tojástermelés db / csoportlétszám (db) 

2.  g/nap/egyed: napi tojástermelés (g) / csoportlétszám (db) 

  Fajlagos tojássúly: tojássúly (g) / tojástérfogat (cm3) 

  Formaindex (a tojások alakja): legnagyobb átmérő a hossz %-ában. 

A különböző módon takarmányozott fürjek tojásának nyersfehérje-tartalmát – héj- és héjhártyák nélküli, 

homogénezett tojásokból – kénsavas roncsolást követően, formol-titrálással állapítottuk meg. 

 A napraforgóval és a csak tojótáppal etetett fürjek tojásának érzékszervi tulajdonságait kérdőíves felmérés 

segítségével hasonlítottuk össze. A vizsgálatban 21 felnőtt ember vett részt. A kóstolópróbához a kontroll- és 

kísérleti tojásokat azonos ideig (3 percig) főztük. 

A kísérlet eredményeit Microsoft Excel programban dolgoztuk fel. A csoportátlagokat főleg Welch- és t-

próbákkal, illetve – homogén szórás esetén – egy szempontos varianciaanalízissel, 5%-os hibaszinten hasonlítottuk 

össze (Reichart, 2005). 

 

Eredmények és értékelésük 

A kísérletek fontosabb eredményeit az 1. és 2. táblázatokban foglaltuk össze. 

 

Az életkor hatása a termelési tulajdonságokra 

A madarak %-ban kifejezett tojástermelése a koruk előrehaladtával jelentősen csökkent. A 38 hónapos 

fürjeknél jelentős szórás is tapasztalható (CV = 40%), tehát ilyen életkorban már naponta nagyon változó a tojó 

fürjek teljesítménye. A g/nap/egyed egységben kifejezett tojástermelés is hasonló tendenciát mutatott, de csak a 

38 hónapos csoportban volt jelentős a csökkenés. 

 
1. táblázat: Életkor hatása a japán fürj tojástermelő képességére 

 
Életkor (12) 

5 hónap (13) 18 hónap (13) 38 hónap (13) 

Tojástermelés (1) 
% 82,14 (a) ± 13,81 (n=28) 69,44 (b) ± 13,05 (n=28) 53,93 (c) ± 21,74 (n=28) 

g/nap/egyed (2) 9,57 (a) ± 1,63 (n=28) 8,72 (a) ± 1,62 (n=28) 6,22 (b) ± 2,52 (n=28) 



Tojássúly (3) g 11,65 (a) ± 0,89 (n=161) 12,56 (b) ± 1,51 (n=175) 11,54 (a) ± 1,21 (n=80) 

Tojástérfogat (4) cm3  10,77 (a) ± 1,02 (n=22) 11,69 (b) ± 1,35 (n=26) 10,92 (a) ± 1,26 (n=13) 

Fajlagos tojássúly (5) g/cm3  1,09 (a) ± 0,01 (n=22) 1,09 (a) ± 0,01 (n=26) 1,09 (a) ± 0,01 (n=13) 

Tojáshossz (6) mm 31,97 (a) ± 1,37 (n=161) 32,84 (b) ± 1,82 (n=175) 31,97 (a) ± 1,31 (n=80) 

Legnagyobb átmérő (7) 
mm 25,57 (a) ± 0,65 (n=161) 26,23 (b) ± 1,05 (n=175) 25,43 (a) ± 1,04 (n=80) 

a hossz %-ában (8) 80,08 (a) ± 2,55 (n=161) 80,03 (a) ± 3,68 (n=175) 80,03 (a) ± 2,74 (n=80) 

Tojáshéj a héjhártyákkal 
(9) 

% 12,30 (a) ± 0,84 (n=10) 14,09 (b) ± 1,60 (n=10) 12,98 (b) ± 0,58 (n=10) 

Tojássárgája (10) % 31,21 (ab) ± 2,78 (n=10) 32,51 (a) ± 1,51 (n=10) 28,39 (b) ± 3,35 (n=10) 

Tojásfehérje (11) % 56,49 (a) ± 3,16 (n=10) 53,40 (b) ± 2,37 (n=10) 28,63 (a) ± 3,32 (n=10) 

a, b, c: Sorokon belül a különböző betűvel jelölt értékek szignifikánsan eltérnek egymástól (p < 0,05). 

Table 1. Effects of age on laying performance of Japanese quail 

(1) egg production, (2) g/day/bird, (3) egg weight, (4) egg volume, (5) specific egg weight, (6) longitudinal diameter (D), (7) transversal 

diameter (dmax.), (8) egg format index (100×dmax./D), (9) egg shell with shell membranes, (10) egg yolk, (11) albumen, (12) age, (13) months 
a, b, c: Values marked with different letters in the rows significantly differ from each other (p < 0.05). 

A tojások súlya és térfogata 18 hónapos korban volt a legnagyobb. Az 5 és a 38 hónapos fürjek teljesítménye 

ebben a tekintetben nem különbözött szignifikánsan. A 18 hónapos csoport fölénye 8% körüli. A fajlagos tojássúly 

tekintetében nem tapasztaltunk összefüggést a madarak életkorával. 

A tojáshossz és az abszolút legnagyobb átmérő szintén 18 hónapos korban volt a legnagyobb. Az 5 és a 38 

hónapos csoport teljesítménye ebben a tekintetben sem különbözött. A 18 hónaposok relatíve kis mértékben, csak 

2,5-3%-kal teljesítettek jobban a többi korcsoportnál.  A tojások alakja – legnagyobb átmérő a hossz %-ában 

kifejezve – nem változott a kor előrehaladtával. 

 

Az életkor hatása a tojás morfológiai összetételére 

A tojáshéj aránya – a héjhártyákkal együtt mérve – 18 hónapos korban 14,6%-kal nagyobb volt, mint a 

fiatalabb egyedeknél. A 38 hónaposoknál csökkenő tendenciát mutat, de még ez is nagyobb, mint az 5 hónapos 

fürjek esetében. Ez egyúttal az is jelenti, hogy a tojás értékes része (sárgája + fehérje) fiatal korban a legmagasabb. 

A sárgája aránya 18 hónapos korban a legnagyobb, 38 hónaposoknál a legkisebb, az 5 hónaposoké pedig az 

egyiktől sem különbözik lényegesen. 

 
2. táblázat: Napraforgó-etetés hatása a japán fürj tojástermelő képességére 

 
Takarmányozás (12) 

Kontroll (13) 10% napraforgó (14) 

Tojástermelés (1) 

% 82,14 (a) ± 13,81 (n=28) 80,56 (a) ± 13,05 (n=28) 

g/nap/egyed (2) 9,57 (a) ± 1,63 (n=28) 8,82 (a) ± 1,55 (n=28) 

Tojássúly (3) g 11,65 (a) ± 0,89 (n=161) 10,95 (b) ± 1,05 (n=203) 

Tojástérfogat (4) cm3  10,77 (a) ± 1,02 (n=22) 9,79 (b) ± 0,92 (n=28) 

Fajlagos tojássúly (5) g/cm3  1,09 (a) ± 0,01 (n=22) 1,10 (b) ± 0,01 (n=28) 

Tojáshossz (6) mm 31,97 (a) ± 1,37 (n=161) 31,33 (b) ± 1,51 (203) 

Legnagyobb átmérő (7) 

mm 25,57 (a) ± 0,65 (n=161) 24,97 (b) ± 0,88 (n=203) 

a hossz %-ában (8) 80,08 (a) ± 2,55 (n=161) 79,78 (a) ± 2,78 (n=203) 

Tojáshéj a hártyákkal (9) % 12,30 (a) ± 0,84 (n=10) 12,23 (a) ± 0,95 (n=10) 

Tojássárgája (10) % 31,21 (a) ± 2,78 (n=10) 32,14 (a) ± 1,56 (n=10) 

Tojásfehérje (11) % 56,49 (a) ± 3,16 (n=10) 55,63 (a) ± 1,90 (n=10) 

a, b: Sorokon belül a különböző betűvel jelölt értékek szignifikánsan eltérnek egymástól (p < 0,05). 

Table 2. Effects of feeding full-fat sunflower meal on laying performance of Japanese quail 

(1-11) same as in Table 1., (12) diet, (13) control, (14) sunflower 
a, b: Values marked with different letters in the rows significantly differ from each other (p < 0.05). 

A napraforgó-etetés hatása a termelési tulajdonságokra 

A napraforgó-kiegészítés egyik módszerrel számítva sem befolyásolta lényegesen a tojástermelés 

intenzitását. 



A napraforgóval is takarmányozott fürjek tojássúlya ugyanakkor 6,0%-kal, míg a tojástérfogata 9,1%-kal 

elmaradt a kontroll csoporthoz viszonyítva. Mivel a tojások térfogata nagyobb mértékben csökkent, mint a súlya, 

a fajlagos tojássúly (g/cm3) a napraforgót is fogyasztó csoportban 0,9%-kal nagyobb volt. 

A napraforgó-tartalmú táppal etetett fürjeknél a tojáshossz 2,0%-kal, míg a legnagyobb átmérő 2,3%-kal 

csökkent a csak tojótápot fogyasztó csoportéhoz képest. A tojások alakja – legnagyobb átmérő a hossz %-ában – 

viszont nem változott meg az eltérő takarmányozás hatására. 

 

A napraforgó-etetés hatása a tojás morfológiai összetételére 

A tojótáp napraforgóval történő kiegészítése nem befolyásolta szignifikáns mértékben sem a tojáshéj, sem a 

tojássárgája, sem pedig a tojásfehérje %-os arányát. 

A napraforgó-etetés hatása a tojás nyersfehérje tartalmára 

A napraforgóval végzett takarmány-kiegészítés következtében nem alakult ki jelentős különbség a két csoport 

tojásának nyersfehérje-tartalma között. Mindkét csoport esetében kevéssel 12% alatti értékeket tapasztaltunk: 

11,58 ± 0,78; n=5 (kontroll) vs. 11,95 ± 0,91; n=5 (napraforgós) (p > 0,05). 

 

A napraforgó-etetés hatása a tojás érzékszervi tulajdonságaira 

A kérdőíves felmérés eredményeit a 3. táblázatban összegeztük. Megállapítható, hogy a napraforgó etetése 

nem befolyásolta szignifikáns mértékben a főtt tojások érzékszervi tulajdonságait. 

 
3. táblázat: Napraforgó-etetés hatása a főtt tojások érzékszervi tulajdonságaira 

 Kontroll (1) 10% napraforgó (2) 

Sárgája színe (3) 1-5 pont (4) 4,19 (a) ± 0,81 (n=21) 4,00 (a) ± 0,84 (n=21) 

Ízletesség (5) 1-5 pont (4) 4,29 (a) ± 0,72 (n=21) 4,24 (a) ± 0,77 (n=21) 

Illat, zamat (6) 1-5 pont (4) 4,19 (a) ± 0,68 (n=21) 4,24 (a) ± 0,77 (n=21) 

Összbenyomás (7) 1-5 pont (4) 4,62 (a) ± 0,59 (n=21) 4,33 (a) ± 0,73 (n=21) 

Összesen (8) 4-20 pont (4) 17,29 (a) ± 2,10 (n=21) 16,86 (a) ± 2,71 (n=21) 

a: Sorokon belül az eredmények eltérése nem szignifikáns (p > 0,05) 

Table 3. Effect of feeding full-fat sunflower meal on the organoleptic parameters of the boiled eggs 

(1) control, (2) sunflower, (3) yolk colour, (4) score, (5) savouriness, (6) smell and flavour, (7) general impression, (8) total. a: There was no 
significant difference within a row (p > 0.05). 

 

Következtetések 

A tojástermelés %-ban kifejezett intenzitása a madarak másfél éves korára már számottevően csökken az 5 

hónapos korukhoz viszonyítva. A különbség több mint 10 abszolút % is lehet. Ugyanakkor a tojástömeg közel 

8%-kal nagyobb másfél éves korban, ami részben kompenzálja az intenzitás csökkenését. Egy-egy madár 

szervezete ugyanis másfél éves korban még nem termelt szignifikánsan kevesebb gramm tojást naponta. 

Kedvezőtlen változás viszont, hogy másfél éves korban jelentősen (14,6%-kal) nagyobb a tojáshéj részaránya a 

tojássúlyból, mert így a tojás értékes összetevője (sárgája + fehérje) kevesebb. Ezt sem étkezési-, sem tenyésztojás 

esetén nem kívánatos. Összességében arra lehet következtetni, hogy másfél éves korukra már csökken a tojó fürjek 

termelőképessége. A 3 évnél idősebb tojók teljesítménye már igen változó, kb. 3/4-e, mint másfél éves korban és 

2/3-a, mint 5 hónaposan. 

Megállapítható továbbá, hogy még a 16% nyersfehérje-tartalmú tojótáp is kielégítő ellátást biztosít a fürjnek, 

mert etetésével 80% feletti intenzitás és 11,65 g tojássúly is elérhető 5 hónapos korban. 

A kísérletben felhasznált tojótáp mellett, a vizsgált paraméterek tekintetében nem várható előny a hántolatlan 

full-fat napraforgódara 10%-ban történő etetésétől.  A napraforgóval végzett kiegészítés nem befolyásolja 

számottevően a főtt fürjtojások érzékszervi tulajdonságait. A tojások humán táplálkozás-biológiai értékére (sárgája 

zsírsav-összetétele, E-vitamin tartalma), kelési eredményekre és fiatalkori elhullásra kifejtett hatások 

megismeréséhez további vizsgálatok elvégzése javasolható. 

Összefoglalás 

A Szerzők 5 (K1), 18 (K2) és 38 hónapos (K3) japán fürjek tojástermelő képességét hasonlították össze. A 

tojástermelés %-os intenzitása az életkor előrehaladtával lényegesen csökkent (p < 0,05), és a (K3) csoportban már 

igen erősen ingadozott. A g/nap/egyed egységben kifejezett tojástermelés is hasonló tendenciát mutatott, de csak 

a (K3) csoportban volt szignifikáns csökkenés (p < 0,05). A tojások súlya (g), térfogata (cm3), hossza (mm) és 

legnagyobb átmérője (mm) (K2) csoportban volt a legnagyobb (p < 0,05), a (K1) és (K3) csoportok teljesítménye 

ezekben lényegesen nem különbözött (p > 0,05). A fajlagos tojássúly (g/cm3) és a tojások alakja (átmérő a hossz 

%-ában) nem mutatott összefüggést a madarak korával (p > 0,05). A tojás morfológiai összetételében (héj, fehérje, 

sárgája aránya) viszont szignifikáns különbségek alakultak ki, az élelmiszerként értékes részek (fehérje + sárgája) 

aránya (K1) csoportban volt a legnagyobb.  



A takarmány 10%-át kitevő full-fat napraforgódara etetése nem befolyásolta érdemben (p > 0,05) a 

tojástermelés intenzitását, a tojások alakját, morfológiai összetételét, nyersfehérje tartalmát és a főt tojások 

érzékszervi tulajdonságait (sárgája színe, ízletesség, illat és zamat, összbenyomás). Kismértékben csökkentette (p 

< 0,05) a tojások súlyát (-6,0%), térfogatát (-9,1%), hosszát (-2,0%) és közepes átmérőjét (2,3%). Növelte 

ugyanakkor a fajlagos tojássúlyt (+0,9%; p < 0,05). A vizsgált paraméterek tekintetében tehát nem várható előny 

a full-fat napraforgódara 10%-ban történő etetésétől. 
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Effects of age and different diet on laying performance of Japanese quail (Coturnix 

japonica) 

Abstract             

The authors have compared the laying performance of 5-, 18- and 38-month-old Japanese quails.  The group of 18-month-old birds had the 
biggest egg weight (g), egg volume (cm3), longitudinal diameter (mm) and transversal diameter (max.; mm). However, the egg production (% 

or g/day/bird) and the ratio of the egg shell (%) are better in case of 5-month-old quails. With regards to the above mentioned parameters no 

advantages can be expected of feeding full-fat sunflower meal in 10%. The organoleptic parameters of the boiled eggs were not affected either. 

Keywords: Japanese quail, Coturnix japonica, egg production, full-fat sunflower meal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. A SZENT ISTVÁN EGYETEM, GAEK GAZDASÁGI CAMPUSÁBAN 

SZÜLETETT TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKÁK 



A Gazdasági Campuson működő tudományos műhelyek 

 

A Régió és Identitás Hallgatói Kutató Műhely szervezetten 2007-től működik. Tevékenységének eddigi 

eredményeit négy, a Békés Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján végzett 

regionális kutatás, valamint a kari és az országos TDK mozgalomban való részvétel jelzi. 

 

A Műhely napi operatív munkájában két oktató vesz részt, vezetője: Bodnár Gábor tanársegéd. Az egyes projektek, 

vagy tehetségsegítő munka során rendszeresen csatlakoznak oktatók a team-hez, így adott időszakban akár 8-10 

oktató is részt vesz a munkában. 

 

Az első megyei kutatás 2008-ban zárult ennek címe: „A differenciált vállalkozásösztönzés megalapozása Békés 

megyében (A Békés megyei vállalkozók körében végzett interjúk és kérdőíves fölmérés alapján”. A második 2009-

ben fejeződött be a következő záró dokumentummal: „A vállalkozások versenyképességi helyzetének, innovációs 

és tőkevonzó képességének térségi különbségei Békés megyében”. A harmadik 2011-ben zajlott „A 21. század 

tudományos és társadalmi kihívásaira adható, a Békés megyei adottságokra épülő válasz lehetőségeinek elemzése” 

- a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács és SZIE Gazdasági Karának együttműködése keretében. Míg a 

negyedikre 2012-ben került sor az „A-B EXPO - Közös EXPO, közös PIAC - Gazdasági és kereskedelemélénkítés 

Arad és Békés megyékben” című projekt részét képező „Fenntartási és Üzemeltetési Stratégia” kidolgozásával. 

 

Mind a négy kutatási zárójelentést a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács eredményesnek, hasznosnak 

értékelte. 

 

Továbbá a műhely sikeresen pályázott a Nemzeti Tehetségprogram több pályázatára. Ezek során megvalósításra 

került a jelenlegihez hasonló tehetségsegítő program, mely igazán sikeresnek bizonyult a Karon. 

 

A Társadalomtudományi Műhely vezetője Kölcseyné Balázs Mária. A műhely eddigi tudományos 

tevékenységeihez a Kutatásmódszertan tárgy oktatása során is igyekeznek tényleges kutatásokba bekapcsolódni, 

ez biztosítja a hallgatók számára a gyakorlati kutatási lehetőséget, ami kedvet, motivációt adhat az önálló TDK 

tevékenységekhez is. 

Korábban végeztek egy csoporttal kérdőíves kutatást a Békés Megyei Hírlap részére, olvasói elégedettséget 

vizsgáltunk (kérdőív összeállítása és a lekérdezés volt a feladatunk, a feldolgozást már ők végezték). 

 

2013-ban megkezdtünk egy kutatást együttműködve a Csabagyöngye Kulturális Központtal, a „TÉKA” – TUDÁS, 

ÉLMÉNY, KÖZÖSSÉG, ALKOTÁS A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONTBAN” TÁMOP-

3.2.3.B-12/1-2013-0001 projekt keretében. Társadalomtudományi Műhelyt indítottunk a hallgatóknak. Olyan 

érdeklődő hallgatók számára biztosítunk műhelymunkát, akik érzékenyek a helyi társadalom folyamatai, 

működése tekintetében, érdekli őket, hogy a vándorlás-migráció mögött milyen motivációk húzódnak meg, milyen 

az ifjúsági korosztály közérzete, illetve hogy milyen attitűddel él ez a korcsoport Békéscsabán. 

 

Az Üzleti Intelligencia Tudományos Műhely vezetője Dr. Simon Sándor. A hallgatók a műhely létéről általában 

a tanítási órákon értesülnek először. A műhelyhez kötődő kollégák felhívják rá a figyelmet, és az érdeklődő 

hallgatók számára segítenek a megfelelő kutatási témakör kiválasztásában. A hallgatói-oktatói kutatómunka 

részleteit a műhely nem akarja szabályozni, az megmarad a két fél szabad munkaszervezésében. A műhely 

elsősorban támogatni szeretné e tevékenységet tudományos kapcsolatrendszerével, esetleges infrastrukturális 

hátterével és érdekképviseleti fellépésével. 

 

A tudományos műhely klasztertagként részt vesz a „DAOP 1.2.1.-11, Vállalati együttműködések és klaszterek 

támogatása” című pályázat tartalmának megvalósításában 

 

2012 novemberében a SZENT ISTVÁN EGYETEM KUTATÁSI KATALÓGUS 2011 készítésekor kutatási 

projektötletet készített a műhely “Csoportmunka alkalmazás a mobilfelhőben” címmel. 
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Bevezetés 

A kutatás során azt vizsgáltuk, milyen széles körben ismert és népszerű a Coca Cola, a Coca Cola Zero, a Coca 

Cola Light vagy a Coca Cola Cherry. Továbbá válaszokat kerestünk, az üdítő fogyasztási szokásokra. Mindezt 

szekunder és primer információk felhasználásával. 

A Coca Cola Company a világ egyik legértékesebb márkája. Olyan kultusz és rajongás veszi körül a terméket, 

amit nem sok hasonló márka mondhat magáénak a világon. A kutatásban arra is keressük a választ, hogy valóban 

ilyen népszerű e a fogyasztók körében és befolyásolja e ez a vásárlók döntéseit, hatással van e a márka a fogyasztói 

magatartás alakulására. 

 

Irodalmi áttekintés 

A marketing az emberi és a társadalmi szükségletek felismerésével és kielégítésével foglalkozik, amely adott piaci 

viszonyok között zajlik. Az Amerikai Marketing Szövetség (AMA 2004) szerint a marketing definiálása a 

következőképpen végezhető el: „A marketing olyan szervezeti funkció és eljárás, amely a vásárlók számára értéket 

termet, kommunikál és közvetít, valamint az ügyfélkapcsolatokat olyan módon ápolja, hogy azok a szervezet és 

az érdekelt személyek számára egyaránt hasznot hajtsanak.” (Horváth, 2007). Nem összetévesztendő a 

marketingmenedzsmenttel, ami az AMA szerint: „A célpiacok kiválasztásának művészete és tudománya, amellyel 

kiemelkedő vevőérték jön létre. Ezt közvetítve és kommunikálva nyílik lehetőség a vevők megszerzésére, 

megtartására és növelésére.” (Kotler, Keller, 2006) 

Anyag és módszer 

A kérdőívben feltett kérdésekkel arra kerestük a választ, hogy milyen széles körben ismert és népszerű a Coca 

Cola illetve milyen üdítő fogyasztási szokások jellemzik a fogyasztókat. A kvantitatív, kérdőíves kutatás 100 fő 

megkérdezésével zajlott. A minta nagysága és összetétele alapján nem tekinthető reprezentatívnak, de alapját 

szolgálhatja egy későbbi nagy mintás kvantitatív elemzésnek.  

Eredmények és értékelésük 

A válaszadók 78%-a nő, 22%-a férfi volt. A legtöbb válaszadó 22 éves (9 fő), a legfiatalabb 11 éves, míg a 

legidősebb 65 éves. Általánosságban elmondható, hogy 15 és 50 éves kor között töltötték ki a legtöbben. 

Az első kérdésemre, miszerint „Ön fogyaszt szénsavas üdítőitalt?”, a válaszadók 81%-a igennel felelt, 19%-a 

nemmel. Tehát 100-ból 81 fő, feltehetőleg, mindennapi folyadékbevitelként valamilyen szénsavas üdítőitalt 

választ. Értelemszerűen, aki nemmel felelt a többi kérdés nem vonatkozott rá, mégis, részben, kitöltötték az egész 

kérdéssort. 

Ebből adódóan a következő kérdést csak 96-an válaszolták meg. Az a négy ember, aki nem felelt erre, az előző 

kérdést nemmel válaszolta. 



 

1.ábra, Szénsavas üdítőital gyakoriság, saját szerkesztés, n=96 

Figure 1. How often do you drink beverages? n=96 

A grafikonon jól látható, hogy a legtöbben (47-en) alkalmanként fogyasztanak szénsavas üdítőitalt. Tehát 

valamilyen esemény során, például családi összejövetelkor. A második leggyakrabban (24-en) választott lehetőség 

a naponta volt. Az 

előbbinél kicsit 

kevesebben (21-

en) fogyasztanak 

hetente 

néhányszor, míg a 

válaszadók 4,2%-

a hetente többször 

fogyaszt 

szénsavas 

üdítőitalt. Az 

adatokon jól 

látható, hogy a 

vizsgált sokaság 

majdnem fele 

(49%) csak 

alkalmanként 

fogyaszt 

szénsavas 

üdítőitalt. 

Arra a 

kérdésre, hogy milyen jellegű üdítőitalt fogyaszt szívesen, három lehetőséget adtam: ásványvíz, mivel már ezekből 

is van ízesített változat; rostos gyümölcslé; illetve szénsavas üdítőital. A válaszolók 43%-a rostos gyümölcslét 

jelölte be, míg a 34 %-a az ásványvizet és fennmaradó 23% pedig a szénsavas üdítőt.. Az is megállapítható, aki az 

első kérdésre igennel felelt, most nem mindenki a szénsavas üdítőitalt választotta. Tehát vélhetően voltak olyanok, 

akik az egészségtudatosságot inkább csak színlelik. 

 
2.ábra, Üdítőital értékelemzés, saját szerkesztés, n=100 

Figure 2.: Value of beverages. 

A válaszadók több mint fele (64%) 100-200 Ft között hajlandó fizetni egy üdítőitalért. Ezen érték alatt csekély 

eredményt kaptam. Viszont 300 Ft fölötti értéket 31-en választották. Figyelembe véve, hogy a Coca Cola, 

bármelyik fajtája, kb. 175 és 429 Ft között mozog, az elvárt eredményt kaptam. 



 
3. ábra, Szempontok sorrendisége, saját szerkesztés, n=100 

Figure 3. Importance of factors when buying a beverage? 
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5. Értékelje 1-5-ig a következő szempontokat, attól 
függően mennyire fontosak az Ön számára az üdítő 

vásárlás során?
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