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I. A SZENT ISTVÁN EGYETEM, GAEK TESSEDIK CAMPUSÁBAN SZÜLETETT 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKÁK 



A tudományos diákköri munka lényege 

A hallgatók témavezető oktató irányításával önálló kutatómunkát végeznek, mely által elmélyítik az oktatás során 

szerzett ismereteket, illetve a tananyagon túlmenő ismeretekre tesznek szert. 

 

A TDK munka folyamata 

Témaválasztás 

A TDK munka készülhet az intézetek, oktatók által meghirdetett témakörökből, illetve egyéb „hozott” témából. 

Utóbbi esetben szükséges a téma konzulens általi elfogadása. A TDK munkát célszerű legkésőbb a II. évfolyam 

2. félévében elkezdeni. a szakdolgozati témaválasztásra már legyen TDK téma. 

 

TDK munka 

Jellemzően 1,5-2 év áll rendelkezésre a TDK munkára, amelynek fő részei: 

 munkaterv elkészítése, 

 szakirodalom áttekintése, 

 kísérletek, kutatás megvalósítása, 

 eredmények feldolgozása, 

 dolgozat elkészítése, 

 a munka kari TDK konferencián történő bemutatása.  

 

A TDK munkát témavezető oktató irányítja. Amennyiben a téma megkívánja, külső konzulens is ajánlott a belső 

konzulens (kar oktatója) mellé. 

 

TDK dolgozatok formai követelményei (OTDK elvárások): 

 A dolgozat terjedelme 35-50 A4-es oldal (címlappal, tartalomjegyzékkel és mellékletekkel együtt!) 

 Az oldal margója: felső és alsó 2,5 cm, bal és jobb oldalon 2 cm.  

 A szövegben Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret és 1,5 sortávolság. 

Minden egyéb formai, szerkezeti vonatkozásban a kari Szakdolgozati útmutatót kell követni (a kari honlapon 

megtalálható). 

 

Kari TDK konferencia 

A pályamunkák bemutatása 12-15 perces előadások formájában történik, mely után a témához kapcsolódó 

kérdésekre kell válaszolni. A kari konferencia minden évben november második felében kerül megrendezésre. 

 

TDK munka értékelése 

A TDK munkát a szekció bíráló bizottsága értékeli komplex módon, azonos súllyal figyelembe véve a TDK 

dolgozatot és a konferencia előadást. A dolgozat bírálati szempontjai:  

 Szerkesztés, stílus 

 A téma irodalmának feldolgozása 

 A feldolgozási módszer színvonala 

 Az eredmények értékelése 

 A kapott eredmények gyakorlati alkalmazhatósága 

Az előadás bírálati szempontjai: 

 Tárgyi tudás 

 Az előadás felépítése 

 Vitakészség 

 Technikai előkészítés, gazdálkodás az idővel 

 

A helyezéseket az összpontszám határozza meg. Minden résztvevő részesül valamilyen jutalomban. 

 

TDK dolgozat szakdolgozatként történő elfogadása 

A megfelelő színvonalú pályamunkák esetén a bíráló bizottság javasolja a szakdolgozatként történő elfogadást 

(jeles érdemjeggyel). 

 

A TDK műhelyünk eredményessége 

Az elmúlt években a kari TDK konferenciákon jellemzően 10-20 hallgató vett részt, legtöbben 2006-ban (21 fő), 

legkevesebben 2010-ben (8 fő). A bemutatott dolgozatok száma is megközelítően ennyi, mivel általában egy 

dolgozatot egy hallgató készít, többszerzős munka utoljára 2008-ban készült. A Kar (Campus) évről-évre csökkenő 

hallgatói létszáma ellenére a TDK-s aktivitás abszolút értelemben sem, vagy csak alig csökken, pl. a 2011-es őszi 

konferencián mutattak be legtöbb dolgozatot (17). 



A bíráló bizottságok általában a minősített helyezetteket javasolják OTDK-n való részvételre. Több év átlagában 

mintegy 10 pályamunka képviseli karunkat az OTDK Agrártudományi Szekciójában. Az összes díjazott 

pályamunka száma 3 és 6 között változott az évek folyamán (2003-2013), ami arányait tekintve jó (főképp annak 

tükrében, hogy BSc-s hallgatókról van szó), bizonyítva a TDK munka színvonalát, eredményességét. 

 
A TDK dolgozatok számának és a TDK dolgozatot készítő hallgatók számának alakulása (Tessedik 

Campus 2005-2014) 

 

A Tessedik Campus utolsó négy OTDK-n elért eredményei: 

Országos 

TDK éve 

Bemutatott 

pálya-munkák 

száma (db) 

 Részt-vevő 

hallgatók 

száma (fő) 

I. helyezett 

pálya-

munka 

száma (db) 

II. 

helyezett 

pálya-

munka 

száma (db) 

III. 

helyezett 

pálya-

munka 

száma (db) 

Külön-

díjak 

száma 

(db) 

Összes 

díjazott 

pálya-

munka 

száma 

(db) 

2009 8  11 0 0 1 2 3 

2011 10  10 0 2 1 0 3 

2013 7  7 1 0 1 2 4 

2015 6  6 0 0 1 1 2 

 

 



TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK VIZSGÁLATA A LEADER FORRÁSOK 

TÜKRÉBEN 

ARANY Ferenc1 – Dr. EGRI Zoltán2  – Dr. GLÓZIK Klára3 

1Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, 5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3., e-mail: aranyferenc10@gmail.com 
2Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, 5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3., e-mail: egri.zoltan@gk.szie.hu 

3Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, 5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3., e-mail: glozik.klara@gk.szie.hu 

Bevezetés 

A vidékfejlesztés (rural development) az Európai Unióban olyan politika, amelynek kedvezményezettjei 

alapvetően a mezőgazdasági termelést végzők. Magyarország számára az Európai Unió LEADER típusú 

vidékfejlesztési programjainak fogadásához az előcsatlakozási alapok, támogatások sokoldalú tapasztalatszerzésre 

adtak lehetőséget. A vidéki térségek szereplői, az önkormányzatok, vállalkozások, civil szerveződések 

aktivizálódtak, hálózatokat, partnerségeket alakítottak ki saját mikrotérségük fejlesztése érdekében.  

A LEADER az Európai Unió több fejlődési szakaszt megélt vidékfejlesztési programja, amelynek célja 

az elmaradott vidéki térségek felzárkóztatása. A program sajátossága, hogy az alulról jövőkezdeményezéseket 

támogatja, a helyi közösségek önszerveződő képességére, a társadalom különböző csoportjainak 

együttműködésére épít.  

Hipotézisem szerint az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott LEADER 

forrásokból 5 jogcímben adott támogatások hozzájárultak a területi különbségek csökkentésére, a Magyarországon 

vizsgált 175 járási szinten.  

Célkitűzésem, hogy bemutassam, hogy a LEADER források segítették a területi egyenlőtlenségek 

csökkentésének mérséklését járási szinteken. Ennek szemléltetésére különféle elemzéseket és vizsgálatokat 

végeztem. 

 

Irodalmi áttekintés  

A tagállamoknak 2014 óta partnerségi megállapodást kell kötniük a Bizottsággal. A partnerségi 

megállapodás előírja, hogy az adott tagállam hangolja össze az Európai Strukturális és Beruházási Alapokból 

származó összes finanszírozást. Az Európai Bizottság a tagállamokkal karöltve az Európai Beruházási Bankkal is 

együttműködik, hogy pénzügyi eszközöket hozzanak létre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

(EMVA) keretében. A vidékfejlesztési politika végrehajtását és hatását a Bizottság szorosan nyomon követi és 

részletekbe menően kiértékelteti.  

A 2007 és 2013 közötti vidékfejlesztési politika szempontjából irányadó alapszabályokat, illetve a 

tagországok és régiók által meghozható szakpolitikai intézkedéseket az 1698/2005/EK tanácsi rendelet határozza 

meg. 

A LEADER programok legnagyobb jelentősége, hogy forrást kell nyújtani a szervezett helyi 

közösségeknek, de a projektek kialakítását teljes mértékben a helyi közösség – akciócsoport végzi, ahol 

érvényesülnek a helyi igények a partnerség elve alapján. Így az úgynevezett „Közösségi kezdeményezések” 

programok közé tartozik. Jelszó: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” A LEADER olyan területeket 

támogat, amelyeket nem fednek le a tagállamok fejlesztési tervei, viszont fejlesztésük az Unió érdekében áll. 

Lehetővé teszi a határon átnyúló régiók közötti együttműködést is. 

A LEADER 4 generációja valósult meg, a legutolsó LEADER a 2007-2013 időszakot fedi le. 

A területi egyenlőtlenségek kérdésköre sokféle formában felbukkan az életünkben. Egyik oldalon 

társítjuk hozzá a szegénységet, az elmaradottságot, míg látjuk és érezzük a másik pólust is a fejlődő, perspektivikus 

erőközpontokat. 

 

Anyag és módszer  

Dolgozatom elkészítése során a területi egyenlőtlenségeket vizsgáltam meg a LEADER - források 

tükrében, azaz, hogy Magyarországon járásonként, jogcímenként és összesen mekkora támogatáshoz jutottak az 

emberek.  

Azt vizsgálom, hogy az egyes Járásokban mekkora támogatásokat osztottak ki az adott Járás 

népességéhez viszonyítva (x Ft/fő).  

Ez az 5 jogcím a következőket foglalja magába: 411-es kódszámú a versenyképesség, a 412-es kódszámú 

a környezet/földgazdálkodás, a 413-as kódszámú az életminőség/diverzifikáció, 

A 421-es kódszámú az együttműködési projektek végrehajtása, a 431-es kódszámú pedig  a helyi 

Vidékfejlesztési Közösségek és a Leader helyi akciócsoportok részére nyújtandó támogatás. A járásokat 4 

csoportra bontva is elemeztem a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet meghatározása szerint, hogy mely járás nem 

támogatott, kedvezményezett, fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő.  

http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_hu.htm
http://www.eib.org/efsi/index.htm?media=shortlink
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R1698:HU:NOT


Hoover-index segítségével kiszámoltam, hogy mekkora a támogatásra jogosult átlagos népesség és a 

támogatási összegek aránya a 2007-2014-es ciklus során. A Hoover-index két mennyiségi ismérv területi 

megoszlásának eltérését méri, amely a legáltalánosabban használt területi egyenlőtlenségi mutató. Azt adja meg, 

hogy az egyik vizsgált ismérv, társadalmi-gazdasági jelenség mennyiségének hány százalékát kell a 

területegységek között átcsoportosítanunk ahhoz, hogy területi megoszlása a másik jellemzőével azonos legyen. 

SPSS-módszer segítségével variancia-elemzést hajtottam végre. A variancia-elemzés (ANalysis Of 

VAriance = ANOVA) a magyarázó modellek közé tartozik és egy olyan elemzési módszer, amely egy vagy több 

független változó hatását vizsgálja egy vagy több függő változóra. A varianciaelemzést általában a vizsgálatba 

bevont sokaságok átlagai közötti különbségek vizsgálatára használjuk. 

Azt kívánom megvizsgálni, hogy a kedvezményezett kategóriák és a vidékiesség összefüggései hogyan 

alakulnak a járási népességek tükrében 2007-2014 között.  

 

 

 

Eredmények és értékelésük 

 
1. ábra - Az összes jogcímre kapott támogatás területi eloszlása 

Forrás: Saját szerkesztés 

1. figure – Tutorial distribution of thelegal titles  

Source: Own edition 

 

Az 1. ábrán azt láthatjuk Magyarország térképén, hogy mely járások mekkora támogatásban részesültek 

a LEADER forrásokra adott támogatások 5 jogcíméből összesen. Az 5 jogcím, amelyet a térkép összesítve 

szemléltet a versenyképesség, környezet/földgazdálkodás, életminőség/diverzifikáció, az együttműködési 

projektek végrehajtása, és a helyi vidékfejlesztési közösségek és a Leader helyi akciócsoportok részére nyújtandó 

támogatás. 

Tisztán leolvashatóak a felső (bordó színű) és az alsó ( sötétkék színű) kiugró értékek, így a legtöbb 

támogatást az összes jogcímet figyelembe véve 5 járás kapta, mégpedig a Tokaji, a Körmendi, a Bólyi, a Csurgói 

és a Tolnai Járás részesült 2007-2014 között.  

75%-nál magasabb támogatást kapott még több járás is, ami elég jónak mondható. Ide sorolható a Barcsi, 

Nagyatádi, Szigetvári, Sárvári, Vasvári, Zalaszentgróti, Sümegi, Kapuvári, Kőszegi, Téti, Pannonhalmi, Zirci, 

Fonyódi, balatonfüredi, Kalocsai, bácsalmási, Balassagyarmati, Salgótarjáni, Pásztói, Putnoki, Edelényi, Encsi, 

Csengeri, Nyírbátori, Baktalórántházai, Mezőkövesdi, Mezőcsáti, Hajduhadházi, Szeghalmi, Törökszentmiklósi, 

Kiskunmajsai Járás.  

A legalacsonyabb kiugró értékeket ebben az esetben nem látunk, csak a köztes értékekkel bíró járásokat. 

A 25 % alatti támogatottságban részesült járások például a Sarkadi, Békési, Békéscsabai, Gyulai, Gyomaendrődi, 

Mezőtúri, Mohácsi, Bajai, Szekszárdi, Zalaegerszegi, Keszthelyi, Ajkai, Szentendrei, pilisvörösvári, Budakeszi, 

Érdi, Dunakeszi, Gödöllői, Vecsési, Monori Járások.  

 

A Hoover index két mennyiségi ismérv területi megoszlásának eltérését méri, amely a legáltalánosabban 

használt területi egyenlőtlenségi mutató. Azt adja meg, hogy az egyik vizsgált ismérv, társadalmi-gazdasági 

jelenség mennyiségének hány százalékát kell a területegységek között átcsoportosítanunk ahhoz, hogy területi 



megoszlása a másik jellemzőével azonos legyen. Jelen esetben a LEADER támogatások és az népesség arányának 

viszonya alapján számoljuk ki a Hoover indexet.  

Először is a támogatásra jogosult átlagos népességből 2007-2014-ig kiszámoltam, hogy mekkora az egyes 

járásokban a népesség hányada az össznépességhez viszonyítva, majd a járásokban kapott támogatások hányadát 

számoltam ki az összesen kapott LEADER támogatások alapján, így kaptam két-két százalékos formát minden 

járásra, amelyeket miután kivontam egymásból, a kapott különbségek abszolút értékét figyelembe véve 

megkaptam az egyes járások népesség és kapott támogatások különbségének abszolút értékes formáját, melyeket 

összeadva 53,79939-et kaptam, amit elosztva 2-vel 26,8997-et kaptam eredményül. Ez azt jelenti, hogy 26,8997 

százalékát kell a kapott támogatásoknak a járások között átcsoportosítani ahhoz, hogy területi megoszlása a másik 

jellemzőével azonos legyen.  

 

 

2. ábra - A LEADER támogatás és az egy főre jutó jövedelem összefüggése 

Forrás: Saját szerkesztés 

2. figure The relation between the LEADER aids and the income for one person 
Source: Own edition 

 

Az 2. ábrán látszódik, hogy mely járások kapták a legtöbb LEADER támogatást az egy főre jutó 

jövedelmekhez képest. Behúztam egy-egy vonalat a 100 Ft/fő egy főre jutó jövedelemnél és a LEADER 

támogatásnál is.  Elmondható, hogy a Körmendi Járás kiemelkedően magas támogatásban részesült 2007-2014 

között, valamint a Tolnai Járás. Ahol a legkisebb az egy főre jutó jövedelem és a LEADER támogatások is egy 

főre vetítve az a Cigándi Járás. A legmagasabb 1 főre jutó jövedelem a Budakeszi Járásban mutatkozott, a 

legalacsonyabb pedig a Pilisvörösvári Járásban.  

 

3. ábra – Összes támogatásra 

vetített leró statisztika 

Forrás: Saját szerkesztés 
3. figure – Descriptive statistics 

for all the legal titles  

Source: Own edition 

 

A 3. ábra azt mutatja, hogy miképp alakulnak a csoportátlagok, a szóródás, illetve, hogy mekkora a 

csoportnagyság az egyes csoportokban (N). Itt az összes támogatási forrást szemléltetem a 2007-2014-es időszakra 

vonatkozóan mind az 5 jogcímet beleértve.  Az „N” a Járások darabszámát jelöli, hogy hány járás tartozott a nem 

kedvezményezett 1-es számú, a kedvezményezett 2-es számú, a fejlesztendő 3-as számú és a komplex programmal 

fejlesztendő 4-es számú kategóriába. 

Látható, hogy az nem kedvezményezett kategóriába 66 járás tartozik az összes jogcímet figyelembe véve, 

a kedvezményezettbe 55 járás, a komplex programmal fejlesztendőbe 36 járás és a legkevesebb járás pedig a 

fejlesztendő kategóriába sorolható 18 járással. Az 1-es kategóriájú nem kedvezményezett járások átlagosan 9.101 

Ft/fő támogatást kaptak, míg a fejlesztendő kategóriába sorolt fejlesztendő járások kapták a legtöbbet, átlagosan 

13.716 Ft/fő támogatást, holott a komplex programmal fejlesztendő járások csak átlagosan 12.529 Ft/fő támogatást 

kaptak.  

 



 
4. ábra – ANOVA  

Forrás: Saját szerkesztés 

4. figure – ANOVA  

Source: Own edition 
 

A 4. ábra 1. oszlopában láthatjuk a csoportok közötti, csoportokon belüli és a teljes eltérés 

négyzetösszegeit. A 2. oszlop a szabadságfokokat tartalmazza, amelyekkel az eltérésnégyzeteket elosztva a 

csoportok közötti és csoporton belüli átlagos eltérés négyzetösszegeket kapjuk. A táblázatból jól leolvasható az F 

hányad, amely a csoportok közötti (Between groups) és a csoporton beluli (Within Groups) eltérésnégyzeténe az 

aránya (151653281,9/43767985=3,465). Mivel az F-próbához tartozó valószínűség szignifikanciaszintje 0,018, 

vagyis kisebb mint 0,05, ezért nullhipotézist elutasítjuk. Tehát a kategóriaátlagok szignifikánsan különböznek 

egymástól vagyis a támogatási összegek eltérnek egymástól a járásokban.   

 
5. ábra – Összes támogatási jogcímre vetített leíró statisztika 

Forrás: Saját szerkesztés 

5. figure – Descriptive statistics for all the legal titles according to the rurality  

Source: Own edition 

A 5. ábráról leolvasható, hogy a vizsgált 175 járásból 76 járás tartozik az 1-es vidékiességi kategóriába, 

60 járás a 2-esbe, valamint 39 járás a 3-as vidékiességi kategóriába. Az átlagos támogatás a 2-es vidékiességi 

csoportban volt a legmagasabb 12071 Ft/fő összeggel, majd az 1-es 11955 Ft/fő és végül a 3-as kategória a maga 

7152 Ft/fő támogatási összegével.  

 
6. ábra – Vidékiességi Games-Howell-próba 

Forrás: Saját szerkesztés 

6. figure –Games-Howell-test for the rurality  

Source: Own edition 

A 6. ábra azt szemlélteti, hogy 2007-2014-ig az 5 jogcímben összesen, a vidékiesség szempontjából 

Magyarország 175 vizsgált járásának a LEADER támogatási összegei miként viszonyulnak egymáshoz. Az 1-es a 

0-33%, a 2-es a 33,1-66%, a 3-as a 66,1-100%-ig 120 fő/km2 a vidéki lakosság aránya. Ezek alapján az 1-3 

kategóriában 4802 Ft átlagkülönbség van, ami szignifikáns mivel értéke kisebb, mint 0,05, jelen esetben 0. 

Továbbá még a 2-3, 3-2, és a 3-3 csoportok között szignifikáns különbség van, mivel megbízhatóan több 

támogatást kaptak ezekben a vidékiességi járásokban.  

Következtetések  



Varianciaanalízissel lefuttatva a kapott támogatási összegeket a népességszámmal összevetve 

elmondható, hogy az esetek többségében nem a komplex programmal fejlesztendő járások kapták meg a 

legmagasabb támogatottsági összegeket. Mint például a 411, 412, 431 jogcímek esetében a 3. fejlesztendő 

kategóriába tatozók kapták a legmagasabb támogatásokat, majd ez után következtek csak a komplex programmal 

fejlesztendő járások. A 421 jogcím alatt pedig a 2-es kategóriába sorolható 55 járás kapta a legmagasabb 

támogatásokat. Egyedül a 413-as jogcímben kapta a komplex programmal fejlesztendő kategóriák a 

legmagasabbat, majd a 3-aas, 2-es és 1-es kategóriákba tartozók.   

A vidékiesség szempontjából is megvizsgáltam, hogy a LEADER források miként alakultak a vidéki 

népsűrűséghez képest. A 120 fő/km2 népsűrűség feletti településeken a lakosság arányát Magyarország járásaiban 

3 kategóriába csoportosítottam, mégpedig a következő szerint: 0-33 %: 1-es kategória, 33,1-66 %: 2-es kategória, 

66,1-100 %: 3-as kategória. Ezek alapján megállapíthatom, hogy 411, 412, 413 jogcímek esetében a legmagasabb 

támogatásokat az 1-es kategóriák kapták. A 421 és a 431 jogcímeknél pedig a 2-es kategóriába sorolható járások 

jutottak a legtöbb forráshoz 2007 és 2014 között.  

A box-plot ábrák és a térképek segítségével felvázoltam, hogy  mely járások kaptak kiugróan magas 

illetve alacsony támogatást a 175 járás közül.  

A Hoover - Index kiszámítása után arra a következtetésre jutottam, hogy 26,8997 százalékát kell a kapott 

támogatásoknak a járások között átcsoportosítani ahhoz, hogy területi megoszlása a másik jellemzőével azonos 

legyen.  

 

Összefoglalás 

A Leader (Liaison Entre Actions pour le Development de l’Economie Rurale = Akciók közötti kapcsolat 

a Vidéki Gazdaság Fejlesztése érdekében) olyan módszer az uniós vidékfejlesztési politika céljainak 

megvalósítására, amely a  hagyományos, fentről lefelé irányuló megközelítés helyett alulról felfelé építkezik. A 

Leader-megközelítés a finanszírozás hagyományos módszereihez képest magasabb költségekkel és nagyobb 

kockázatokkal jár, a végrehajtás ugyanis eggyel több szinten történik, az uniós költségvetés irányítását pedig sok 

helyi partnerség (HACS, azaz helyi akciócsoport) veszi át. 

Az Európai Unió vidéki térségei igen változatosak; nemcsak a természeti tájegységeket illetően, hanem 

a történelmileg kialakult társadalmi-gazdasági különbségek, a gazdaságföldrajzi adottságok, az eltérő 

gazdaságszerkezet, a fejlődési lehetőségek következtében is különböznek egymástól. A társadalmi-gazdasági 

elmaradottság, fejletlenség jellemzően a rurális térségekben mutatkozik. A legégetőbb problémák a dominánsan 

rurális régiókban találhatók. 

A hipotézisem a dolgozatom során konkrét adatokkal és vizsgálatokkal sikerült alátámasztanom. A 

célkitűzésemet elértem, mivel bebizonyítottam, hogy a LEADER források hozzájárultak a területi különbségek 

mérsékléséhez a 2007-2014 programozási időszakot figyelembe véve, mivel a legtöbb esetben a legmagasabb 

támogatásokhoz a fejlesztendő és a komplex programmal fejlesztendő járások kapták.  

Kulcsszavak:  Leader,  vidék, egyenlőtlenségek, támogatás, Európai Unió, jogcím, járás, fejlesztés, mutató, 

pénz  
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Examination of the territorial unequalities accorting to the LEADER-sources 

Abstract             

  pt 8  

During my research I examined the territorial unequalities according to the LEADER-sources. In the course of the research, I carried out 
different analysises using the SPSS program. I examined the LEADER - aids in the 175 districts of Hungary, distributed from 2007 to 2014. 

The most important factor of my thesis is, that how many aids were distributed in the disctricts, focusing on the outstanding values.  
In conclusion, I can pronounce, that the most aids were distributed in the improving districts and in the districts improving with complex 

program.  

Keywords: Leader, rural, unequalities, aid, European Unio, legal ttle, districts, development, value, money  
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Bevezetés 

Az őszi búzának (Triticum aestivum ssp. vulgare) fontos szerepe van a világ élelmezésében, hazánkban és 

térségünkben is az egyik legáltalánosabban termesztett gabonaféle. A belőle készült termékek, mint a kenyér és a 

különböző pékáruk, korpája és csírája közvetlenül, takarmányként feletetve pedig közvetett módon, az állati 

termékeken keresztül hatnak ki élelmezésünkre, ezen felül hazánk exportja sem elhanyagolható. 

A mennyiségi és minőségi szempontból is egyre növekvő népélelmezési igények jelenbéli és jövőbéli kielégítése 

céljából fontos, az őszi búza termesztéstechnológiájának folyamatos fejlesztése és felülvizsgálata. Fontos 

megfelelő tápanyagokkal ellátni a növényállományunkat, a kívánt mennyiségi és minőségi termések elérése 

érdekében, ugyanakkor, fontos annak megvédése a különböző károsítókkal (kórokozók, kártevők, gyomnövények) 

és az általuk okozott mennyiségi veszteségek és minőségi romlásokkal szemben. 

Munkánk célja egy esetleges optimum megtalálása volt a különböző fungicid technológiák és tápanyagellátottsági 

szintek között, itt a Dél-Alföldi régióban. Kísérletünket, két vegetációs év során végeztük Szarvas város 

térségében. 

Irodalmi áttekintés 

Bocz (1992) szerint a kalászos gabonák és azon belül is főleg az őszi búza a legérzékenyebb a N-re. Optimális 

nitrogén ellátottság esetén a növények üde zöldek, kedvező fejlettséggel, nitrogén hiány esetén, azonban satnyán 

fejlettek és sárgás színűek, a túlzott N ellátottság esetén pedig túlfejlettek, fellazult szövetekkel és csökkent 

sejtkoncentrációval, ami csökkenti a télállóságot, növeli a megdőlés veszélyét és növeli a gombás 

megbetegedéseket.  

Sárvári (2006) szerint csak megfelelő P és K adagok mellett alkalmazhatóak a N műtrágyák, mivel az egyoldalú 

N műtrágyázás következtében egy szintig nő a termés, de a nagyobb N-dózis termésdepressziót okozhat.  

Jolánkai és munkatársai (2009) Ragmann-féle barna erdőtalajon vizsgálták a műtrágyázás és a növényvédelmi 

kezelések kombinációját őszi búza monokultúrában. Eredményeik alapján arra a megállapításra jutottak, hogy a 

műtrágyázás 2006-ban átlagosan 180%-kal, 2007-ben 218%-kal, a növényvédelem 2006-ban 117%-kal, 2007-ben 

pedig 120%-kal növelte a termésszinteket a kontroll területhez képest.  

Futó (2014) 2011 és 2013 között vizsgált fungicid technológiákat az őszi búzában. Megállapította, hogy alacsony 

szinten tarthatóak a levél és kalászfertőzések okszerű növényvédelem alkalmazásával. A kontroll területekhez 

képest a védett parcellák termésátlagai évjárattól függően 13-28%-kal növekedtek. Termésminőség tekintetében a 

kontrollhoz képest a kezelt területek termését nagyobb fehérje-, magasabb sikértartalom, jobb sütőipari értékszám 

és átlagosan jobb minőség jellemezte. 

Futó (2015) az előbbivel megegyező eredményekre jutott a SZIE GAEK Tessedik Campusán, Szarvas város 

térségében beállított kísérletben, a 2015-ös tenyészévben. A kontroll területek mellett négy fungicid technológia 

hatását vizsgálták mélyben karbonátos csernozjom réti talajon. A termésátlagok a kezelésektől függően 3,85-

http://www.teir.hu/
http://www.ksh.hu/
http://www.ec.europa.eu/


21,15%-kal haladták meg a kezeletlen parcellák termésátlagait, fehérjetartalmuk pedig 2,61-3,98%-kal volt jobb, 

továbbá szintén jobb sütőipari értékszám jellemezte őket. 

 

Anyag és módszer 

A kísérlet a Szent István Egyetem, Gazdasági Agrár- és Egészségtudományi Kar, Agrártudományi és 

Vidékfejlesztési intézetével, valamint a BASF Hungáriával együttműködésben állítottuk be az intézet kísérleti 

telepén, Szarvas térségében. A kísérlet talaja mélyben karbonátos csernozjom réti talaj, agyagos vályog fizikai 

féleséggel, a művelt réteg CaCO3-ot nem tartalmaz, kémhatása savanyú illetve gyengén savanyú, vízgazdálkodását 

a gyenge vízvezető és a nagy víztartó képesség jellemzi. Az Asz tömődött, összporozitása és azon belül a 

gravitációs pórusok aránya kisebb. Az alsóbb szintek nagy agyagtartalmúak, repedezettek, melyek következménye 

a nagy vízvezető képesség érték. Az általunk használt búzafajta a GK Széphalom volt, melyet a 2014/2015-ös 

évben borsó elővetemény után, 2014.okt.17.-én, a 2015/2016-os évben, napraforgó elővetemény után, 

2015.okt.14.-én vetettünk, mindkét évben 5 millió/ha-os csíraszámmal.  A kísérlet keretében különböző trágyázási 

kezeléseket és az alkalmazott fungicid kezelésekben különböző növényvédelmi technológiákat állítottunk be. Ezek 

az alábbiak voltak: 

 

Trágyázási módok: 

 

 N0; P0; K0 – Műtrágyázásban nem részesült 

 N100; P30; K30 – 30 kg/ha N, P2O5 és K2O őszi alaptrágyaként, majd tavasszal további 70 kg/ha N. 

 N145; P45; K45 – 45 kg/ha N, P2O5 és K2O őszi alaptrágyaként, majd tavasszal további 100 kg/ha N. 

 

o  A felhasznált műtrágya fajták 3x15 NPK, illetve Pétisó voltak. 

 

Növényvédelmi technológiák: 

 

 Kontroll – Nem részesült fungicid kezelésben. 

 Fungicid 1 – Egyszeri gombaölő szeres kezelésben részesült. A BBCH-skála szerinti 51-55 időpontban 

(kalászolás kezdete-közepe), egy 84 g/l epoxikoanzol illetve 250 g/l fenpropimorf hatóanyagú fungicid 

kezelésben, a szer szisztematikus hatású, a gombák vázát alkotó kitin képződését gátolja több ponton. 

 Fungicid 2 – Kétszeri gombaölő szeres kezelésben részesült. Először a BBCH-skála szerinti 31-32 

időpontban (1-2 nóduszos állapot) egy 75 g/l metrafenon, 62,5 g/l epoxikoanzol és 200 g/l fenpropimorf 

hatóanyagú szisztematikus gombaölő szeres kezelésben, a szer ez esetben is a gombák vázát alkotó kitin 

képződését gátolja több ponton. Másodjára a BBCH-skála szerinti 51-55 időpontban (kalászolás kezdete-

küzeőe) egy szintén szisztematikus hatású szerben, mely olyan folyamatokat gátol, mint a gombák 

szterol-bioszintézise, a sejten belüli membránképződés, illetve a mitokondriális légzés. Hatóanyagai 85 

g/l piraklostrobin továbbá 62,5 g/l epoxikoanzol. 

 

o  Gyomirtás tekintetében, a különböző kezelések egységes herbicid technológiában részesültek, a herbicid 

tartalma 10 g/l aminopiralid, 5 g/l floraszulam továbbá 217 g/l 2,4-D etil-hexil-észter. Széles 

hatásspektrumú, kétszikű gyomokat irtó gyomirtószer, kijuttatásra a BBCH-skála szerinti 31-32 

időpontban került (1-2 nóduszos állapot) 

o  Növekedésszabályzás. Szintén egységesen részesült a teljes állomány regulátorkezelésben, a BBCH-

skála szerinti 31-32 (1-2 nóduszos állapot) időpontban, egy 460 g/l klórmekvát hatóanyagú szerben. A 

szer hormonhatású, gátolja a hosszanti növekedést, segíti a gyökérnövekedést, segít megőrizni a képződő 

új hajtásokat.  

 

 

Minden trágyázási és minden növényvédelmi kezelés metszetében kialakítottunk három 120 m2-es parcellát, ezek 

képezték a mintateret. A mintaterekben mértük a Drechslera tritici-repentis, a Septoria tritici, a Puccinia 

Striiformis, a Fusarium ssp., a Puccinia recondita és az Erysiphe graminis fertőzésének mértékét %-os levél illetve 

kalászfertőzöttség alapján, mintaterenként 1 folyóméterről, szántóföldi növényanalízissel, ezen felül végeztünk 

relatív klorofiltartalom mérést mintaterenként 10 növény zászlós levelének illetve a zászlós levél megjelenése 

előtt, a legfelső levelének közepéről. Mintaterenként 1 fm-ről vizsgáltuk a folyóméterenkénti hajtásszám alakulását 

továbbá mintaterenként 5 átlagos hajtásból mértük a növénymagasságot és a kalászhosszt. Minden parcellából 

vettünk termésmintát, ezekből került kiszámításra a hektáronkénti termés, minden termésmintából 4x500 mag 

tömegéből számítottuk az ezermagtömeget, 2x250 cl-ből a hektolitertömeget, ezen felül minden termésmintából 2 

db lisztmintát őröltünk, melyből vizsgáltuk a fehérjetartalmat és a szedimentációs (Zeleny) értéket. A kapott 

eredményeket átlagszámításokkal és varianciaanalízissel értékeltük, utóbbiban az SPSS programot használtuk. 



Az időjárási adatokat az 1. és 2. Táblázat mutatja be. A 2014/2015-ös év összességében egy, az átlagosnál 

szárazabb év volt, rendkívül sok hőségnappal (>30 °C) és melyek mellé gyakran társult alacsony relatív 

páratartalom, a légköri aszályok már korán, áprilisban jelentkeztek. A 2015/2016-ös év időjárási tekintetben az 

átlagosnál csapadékosabb évnek számít, egyenetlen, az őszi búza betakarításának a szempontjából rendkívül 

balszerencsés csapadék eloszlással, a csapadék jelentős része, 71%-a a június-július hónapokban esett, mindkét 

hónapban 124,4 mm. 

 

1. Táblázat. Időjárási adatok a 2014.szeptember-2015.augusztus. Szarvas, 2016. 

hónap (1) szept. okt. nov. dec. jan. feb. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. 
összeg (7) 

/átlag (8) 

Hőmérséklet (°C) 

 (2) 
17,6 12,6 7,6 3,4 2,2 2,4 7,4 11,5 17,1 21,2 24,4 24,2 12,6 

Csapadék 

 (mm)  

(3) 

133,9 69,7 25,4 56,5 58,8 17,3 25,5 8,2 53,7 21 31,4 40,9 542,3 

30 éves csapadékátlag (mm)  

(4) 
42,8 36,6 45,9 39,6 30,6 31,4 28,9 41,9 62,9 71,4 74,4 56,4 562,8 

Eltérés 

 (mm)  

(5) 

91,1 33,1 -20,5 16,9 28,2 -14,1 -3,4 -33,7 -9,2 -50,4 -43 -15,5 -20,5 

Relatív páratartalom (%) 

 (6) 
53,9 65,8 75,6 77,1 74,8 64,1 44,2 31,7 47,2 38,5 33,3 40 53,9 

Table 1. The data of the weather between 2014. september and 2015. august. Szarvas, 2016. (1) Months, (2) Temperatute (°C), (3) Moisture 

(mm), (4) The average of 30 years (mm), (5) Difference (mm), (6) Relative humidity (%), (7) summa, (8) average 

  



2. Táblázat. Időjárási adatok a 2015.szeptember-2016.augusztus. Szarvas, 2016. 

hónap (1) szept. okt. nov. dec. jan. feb. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. 

összeg 

(7) 

/átlag 

(8) 

Hőmérséklet (°C) 

 (2) 
18,7 10,4 6,3 2,6 -0,9 6 7,3 13,4 16,6 21,3 22,5 21,1 12,1 

Csapadék 

 (mm) 

 (3) 

64 105,2 3,2 4,5 61,6 88,5 20 12,3 18,8 124,4 124,4 50,5 677,4 

30 éves 

csapadékátlag 

(mm) 

 (4) 

42,8 36,6 45,9 39,6 30,6 31,4 28,9 41,9 62,9 71,4 74,4 56,4 562,8 

Eltérés 

 (mm) 

 (5) 

21,2 68,6 -42,7 -35,1 31 57,1 -8,9 -29,6 -44,1 53 50 -5,9 114,6 

Relatív 

páratartalom (%) 

 (6) 

71,1 89,9 87,6 95,9 89,6 86,6 76,7 66,8 67 74,1 72,3 71,2 79,1 

Table 2. The data of the weather between 2015. september and 2016. august. Szarvas, 2016. (1) Months, (2) Temperatute (°C), (3) Moisture 
(mm), (4) The average of 30 years (mm), (5) Difference (mm), (6) Relative humidity (%), (7) summa, (8) average 

 

Eredmények és értékelésük 

A TDK dolgozat nagy terjedelme miatt, a teljesség igénye nélkül, a fejezet csak a kórtani vizsgálatok, a termés 

mennyiségi, fehérjetartalmi és szedimentációs értékének (Zeleny) eredményei kerülnek feltüntetésre. 

 

Kórtani értékelés 

A két vizsgált fenológiai évben a Puccinia recondita és az Erysiphe graminis nem fertőztek, a Puccinia striiformis 

és a Fusarium ssp. pedig csak a 2014/2015-ös vegetációs évben. A Drechslera tritic- repentis és a Septoria tritici 

mindkét évben fertőztek, a két kórokozót együtt tárgyaltuk a hasonló tünetkörük miatt. A kórtani felvételezések 

növényvédelemre vetített átlagait a 3. Táblazat, varianciaanalíziseiket pedig a 4., 5., és 6. Táblázat tartalmazza. 

  



3. Táblázat. A különböző kórokozók átlagos fertőzésének mértéke a növényvédelmi technológiák szempontjából. Szarvas, 2016. 

Év (10) 
Növ.véd. 

Technoló- 

giák (11) 

Drechslera tritici-repentis és 

Septoria tritici 
Puccinia striiformis Fusarium ssp. 

Virágzás (12) 
Teljes érés 

(13) 
Virágzás (12) 

Teljes érés 

(13) 
Virágzás (12) 

Teljes érés 

(13) 

2014/2015 

Kontroll 19,25 34 2,67 6,42 0,67 11,42 

Fungicid 1 6 23 1,84 3,58 0,17 4,58 

Fungicid 2 6,17 9,42 0 0,67 0,08 2,83 

2015/2016 

Kontroll 25,78 34,11 0 0 0 0 

Fungicid 1 24 32,67 0 0 0 0 

Fungicid 2 24,22 26,89 0 0 0 0 

   A főtünetek %-os mértéke az állományban (14) 

Table 3. The average infestations of the different phatogens, in the view of the pest control technologies. (10) Year, (11) Pest control 
technologies, (12) Flowering, (13) Fully ripe, (14) The main symptoms in the stand (%) 

 

4. Táblázat. Drechslera tritici-repentis és Septoria tritici adatainak varianciatáblázata 2016. 

  SQ df MS F Sig. 

Corrected Model 947,667 8 118,458 1,525 0,176 

Intercept 16854 1 16854 216,922 0 

Növényvédelem (15) 803,111 2 401,556 5,168 0,01 

Tápanyag (16) 50,778 2 25,389 0,327 0,723 

Error 3496,333 45 77,696     

Total 21298 54       

R Squared = ,213 (Adjusted R Squared = ,073) 

Table 4. The variance of the data of the Drechslera tritici-repentis and Septoria tritici infestation. (15) Pest control, (16) Fertilization 

 

  



5. Táblázat. A Puccinia striiformis adatainak varianciatáblázata 2016. 

  SQ df MS F Sig. 

Corrected Model 38,454a 8 4,807 2,168 0,048 

Intercept 46,296 1 46,296 20,886 0 

Növényvédelem (15) 28,593 2 14,296 6,449 0,003 

Tápanyag (16) 6,12 2 3,06 1,381 0,262 

Error 99,75 45 2,217     

Total 184,5 54       

Corrected Total 138,204 53       

R Squared = ,278 (Adjusted R Squared = ,150) 

Table 5. The variance of the data of the Puccinia striiformis infestation. (15) Pest control, (16) Fertilization 

 

6. Táblázat. A kalászfuzáriózis adatainak varianciatáblázata 2016. 

  SQ df MS F Sig. 

Corrected Model 18,037a 8 2,255 0,503 0,848 

Intercept 167,13 1 167,13 37,263 0 

Növényvédelem (15) 7,37 2 3,685 0,822 0,446 

Tápanyag (16) 7,259 2 3,63 0,809 0,452 

Error 201,833 45 4,485     

Total 387 54       

Corrected Total 219,87 53       

R Squared = ,082 (Adjusted R Squared = -,081) 

Table 6. The variance of the data of the Fusarium ssp. infestation on the head . (15) Pest control, (16) Fertilization. 

 

Mindkét évben a levélfoltosságot okozó kórokozók okozták a legnagyobb fertőzéseket, az átlagadatok alapján 

látszik, hogy a fungicid kezelésben nem részesült parcellák fertőzöttsége jóval nagyobb azokénál, melyek kaptak 

gombaölő szeres kezelést ~34%- a teljes érésre, mindkét évben, még a „Fungicid 1” a 2014/2015-ös évben 11%-

kal, a 2015/2016-os évben 1,44%-kal volt kevésbé fertőzött ugyanebben a fenofázisban. A „Fungicid 2” a 

2014/2015-ösévben pedig 24,58%-kal, a 2015/2016-os évben 7,22%-kal volt kevésbé fertőzött szintén a teljes 

éréskor. Az átlagadatok közötti különbség még inkább szembe tűnő a 2014/2015-ös, szárazabb évben. A két 

különböző fungicid kezelésben részesült parcellák, mindkét évben közel azonos mértékben fertőzöttek a virágzás 

idején levélfoltosságokkal, ennek oka az lehet, hogy a kórokozók kevésbé érzékenyek a fenpropimorf hatóanyagra, 

a kitinképződést gátló szerekre, melyben bár különböző időpontokban, de mindkét kezelés részesült. A növény 

életciklusának előre haladtával azonban mindkét év során a „Fungicid 2” technológia eredményesebben tudta 

visszaszorítani a fertőzéseket a „Fungicid 1”-hez képest, mely a piraklostrobin és epoxikoanzol hatóanyagú 

kezelésnek tudható be. A két éves levélfoltosság fertőzöttség adatok varianciaanalízise során, szignifikáns hatást, 

csak a növényvédelemnél találtunk. 

A sárgarozsda és a kalászfuzáriózis csak az első vegetációs évben fertőztek, ennek valószínűleg az volt az oka, 

hogy a 2015/2016-os összességében párásabb és csapadékosabb év, rendelkezett egy szárazabb tavaszi 

periódussal, mely nem kedvezhetett ezeknek a kórokozóknak, ellentétben a már említett levélfoltosságoknak, 

melyek képesek voltak átvészelni ezt a periódust. A sárgarozsda átlagadatai elemzése során jelentős különbségek 

láthatóak a gombaölő szeres kezelések javára a „Kontroll” területekhez képest, a „Fungicid 2” gyakorlatilag 1% 

alatt tudta tartani a fertőzés mértékét (0,67%) még a „Kontroll” területé 6% fölé, 6,42%-ra ugrott. A 

növényvédelem szignifikáns hatása a varianciaanalízis során, ennél a kórokozónál is beigazolódott. A 

kalászfuzáriózis átlagadataiból arra tudnák következtetni, hogy itt is jelentős hatása van a növényvédelemnek, ám 

a varianciaanalízis során sem a tápanyagellátás, sem a növényvédelem javára nem tudtunk megállapítani 

szignifikáns különbségeket, a fertőzések valószínűleg csak trend jellegűek voltak. 

 

A termés mennyiségi és minőségi értékelése 

A termés mennyiségi átlagértékeit a 7. Táblázat tartalmazza, trágyázási mód és növényvédelmi technológia 

kombinációnként. 

 

7. Táblázat. A különböző trágyázási módok és növényvédelmi technológiák kombinációjának hatása a termés mennyiségére. 

Szarvas, 2016. 



Év (17) Trágyázási mód (18) 
Növényvédelmi technológia (19) 

Kontroll Fungicid 1 Fungicid 2 

2014/2015 

N0; P0; K0 4,76 4,95 5,98 

N100; P30; K30 5,11 5,32 7,28 

N145; P45; K45 6,69 6,19 7,81 

2015/2016 

N0; P0; K0 5,30 4,85 3,39 

N100; P30; K30 6,46 6,98 4,94 

N145; P45; K45 6,39 6,93 5,76 

    Termésmennyiség (t/ha) (20) 

Table 7. The effect of the combinations of the different fertilization modes and pest control technologies on the yield. Szarvas, 2016. (17) Year, 
(18) Fertilization mode, (19) Pest control technology, (20) Yield (t/hectare) 

 

Az átlagadatok alapján az első vegetációs évben (2014/2015), mind az egyre növekvő tápanyagszint, mind az 

egyre intenzívebbé váló növényvédelemnek sikerült növelnie a termés mennyiséget. Azon a területen, ahol az 

állomány nem részesült műtrágyázásban, és fungicid kezelésben sem, 4,76 t/ha lett a betakarított termés, ha ezt az 

adatot 100%-nak vesszük, akkor a tápanyagokkal legjobban ellátott „N145; P45; K45” trágyázási mód és a 

legintenzívebb „Fungicid 2” növényvédelem kombinációjának 7,81 t/ha-os termése 164,08%-os terméstöbbletet 

produkált. A második (2015/2016-os) évben, az átlagadatok alapján csak az egyre növekvő egyre növekvő 

kijuttatott trágyaadagoknak van hatása a termés növekedésére és egy adott növényvédelmi technológián belül, az 

„N100; P30; K30” és N145; P45; K45” trágyázási módok hatása tompább, mint az azt megelőző (2014/2015-ös) 

évben. Valószínűleg ez a „nedvesebb” téli félévnek köszönhető, ha a téli félév során lehullott csapadék nem is 

haladta meg az előző év téli félévében lehullottat, a magasabb relatív páratartalom miatt valószínűleg kisebb volt 

a párolgás, ezáltal a nedvesség jobban megőrződhetett a talajban, mely kedvezően hatott a tápanyag feltáródásra, 

ezáltal tompítva a műtrágyázási módok hatékonyságát. A növényvédelem szempontjából a növényvédelmi 

technológiák hatása a 2015/2016-os évben, nem volt egyértelmű a 2014/2015-ös évhez képest, a 2015/2016-os 

ében sokszor enyhe csökkenést is mértünk hatásukra, ezért elvégeztük a termésátlagok varianciaanalízisét, melyet 

a 8. Táblázat prezentál. 

 

8. táblázat. A termésátlagok varianciaanalízise. Szarvas, 2016. 

  SQ df MS F Sig. 

Corrected Model 21,019a 8 2,627 2,083 0,058 

Intercept 1842,929 1 1842,929 1460,885 0 

Növényvédelem (21) 0,089 2 0,044 0,035 0,965 

Tápanyag (22) 10,628 2 5,314 4,212 0,021 

Növényvédelem * 

Tápanyag (23) 
10,303 4 2,576 2,042 0,105 

Error 56,768 45 1,262     

Total 1920,717 54       

R Squared = ,270 (Adjusted R Squared = ,140) 

Table 8. The variance of the yield. Szarvas, 2016. (21) Pest control, (22) Fertilization, (23) Pest control * Fertilization 

 

A kézéves termésátlagok varianciaanalízise alapján már az a következtetés vonható le, hogy a tápanyagellátottság 

van szignifikáns hatással a termés mennyiségére, melynek igazolására, elvégeztük a Pearson-féle korrelációs 

analízist is, eredményeit a 9. Táblázat demonstrálja. 

 
9. Táblázat. A trágyázási módok és a termésátlag közötti korreláció vizsgálata. Szarvas, 2016. 

  Tápanyag (24) Termésátlag (25) 

Tápanyag (24) 

Pearson Correlation 1 ,321* 

Sig. (2-tailed)   0,018 

N 54 54 

Termésátlag (25) 

Pearson Correlation ,321* 1 

Sig. (2-tailed) 0,018   

N 54 54 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Table 9. The correlation analysis between the fretilizing modes and yield. Szarvas, 2016. (24) Fertilization, (25) Yield 



 

A korreláció analízis eredménye is igazolta, hogy az összefüggés szignifikáns, de a pozitív irányú összefüggés a 

vizsgált években, csak gyenge-közepes volt Szarvas térségében. 

A fehérjetartalom és a Zeleny érték alakulásának átlagadatai alapján arra a következtetésre lehet jutni, hogy a 

2014/2015-ös év folyamán a különböző trágyakezelések eltérő módon reagáltak az egyre intenzívebb 

növényvédelmi technológiákra, a műtrágyázásban nem részesült „N0; P0; K0” területen enyhecsökkenés 

figyelhető meg. Valószínűleg ez annak tulajdonítható, hogy, az első évben itt a növényvédelemnek volt 

termésnövelő hatása, emiatt a talaj tápanyagtartalmát kimerítve ugyanannyi nitrogént kellett eloszlatnia több 

szembe. Az „N100; P30; K30” trágyakezelésnél már rendelkezésre állt elég felvehető tápanyag ahhoz, hogy a 

növekvő termésmennyiségek mellett, a a fehérjetartalom és Zeleny érték is növekedjen, még az „N145; P45;K45”-

nél valószínűleg már kezdett beállni a növényekben kódolt genetikailag meghatározott maximális érték, ezáltal itt 

az egyre intenzívebb növényvédelemnek nincs kifejezet hatása. A 2015/2016-os évben a fehérjetartalom értékei 

meglehetősen hasonlóan és az első vizsgált évhez képest alacsonyan alakulnak a különböző növényvédelmi és 

trágyázási kezelések kombinációiban, sajnálatos módon ez valószínűleg az időjárásnak tulajdonítható, a 

csapadékos júniusban és júliusban teljes éréskor megázott búzában minőségromlás következhetett be. A Zeleny 

értékek hasonlóan alakulnak a fehérjetartalomhoz a 2015/2016-os évben is. A varianciaelemzések során a 

fehérjetartalommal kapcsolatban nem találtunk szignifikáns összefüggéseket, azonban a Zeleny értékkel 

kapcsolatban igen, az egyre növekvő tápanyagellátottság szignifikáns Zeleny érték növelő hatását tudtuk 

kimutatni. A fehérjetartalom és Zeleny érték adatait kezelés kombinációnként a 10. a Zeleny érték 

varianciaanalízését a 11. Táblázat mutatja be. 

 

10. Táblázat. A különböző trágyázási módok és növényvédelmi technológiák kombinációjának hatása a termés fehérjetartalmára 

és szedimentációs (Zeleny) értékére. 

Év (26) 
Trágyázási mód 

(27) 

Növényvédelmi technológia (28) 

Kontroll Fungicid 1 Fungicid 2 Kontroll Fungicid 1 Fungicid 2 

2014/2015 

N0; P0; K0 18,03 17,30 16,17 130 126,33 109 

N100; P30; K30 17,15 18,20 18,8 125,67 127,67 139,67 

N145; P45; K45 19,40 19,67 19,2 138,63 145,33 141,33 

2015/2016 

N0; P0; K0 14,75 14,58 14,68 111,33 108,83 107,33 

N100; P30; K30 15,25 15,57 14,52 117,17 118,17 112,17 

N145; P45; K45 14,70 14,42 15,45 113,17 110,17 117,5 

    Fehérje tartalom (%) (29) Szedimentációs érték (Zeleny) (30) 

Table 10. The effect of the combinations of the different fertilization modes and pest control technologies on the protein content and 
sedimentation (Zeleny) value. (26) Year, (27) Fertilization mode, (28) Pest control technology, (29) Protein content (%), (30) Sedimentation 

value (Zeleny) 

  



11. Táblázat. A szedimentációs (Zeleny) érték adatainak varianciaanalízise. Szarvas, 2016. 

Source SQ df MS F Sig. 

Corrected Model 815,278a 8 101,91 2,128 0,053 

Intercept 367438,51 1 367438,51 7671,11 0 

Növényvédelem (31) 27,444 2 13,722 0,286 0,752 

Tápanyag (32) 402,554 2 201,277 4,202 0,021 

Növényvédelem * 

Tápanyag (33) 
385,28 4 96,32 2,011 0,109 

Error 2155,455 45 47,899     

Total 370409,24 54       

Corrected Total 2970,733 53       

a. R Squared = ,274 (Adjusted R Squared = ,145) 

Table 11. The variance of the data of the sedimentation (Zeleny) value. (31) Pest control, (32) Fertilization, (33) Pest control * Fertilization 

Következtetések 

Az őszi búza esetében a termés mennyiségi és minőségi alakulására szignifikánsan a megfelelő tápanyag 

ellátottság hat, fontos ezért megválasztani a megfelelő trágyaadagokat és trágyázási módokat. 

A jól megválasztott okszerűen és időben alkalmazott fungicid technológiák eredményesen képesek visszaszorítani 

a különböző kórokozók fertőzésének mértékét, ami kiemelkedően fontos, a megfelelően beállított tápanyag ellátás 

által elért termésünk megóvása érdekében. 

Összefoglalás 

A 2014/2015-ös és 2015/2016-os vegetációs években vizsgáltuk GK Széphalom fajtájú őszi búzában a 

tápanyagellátás és a növényvédelem hatását különböző kórokozók fertőzésének mértékére, 

növénytulajdonságokra, a termés mennyiségi és minőségi paramétereire, csernozjom réti talajon.  

A munka során három különböző trágyázási mód (melyek a trágyaadagokban különböztek) és három különböző 

intenzitású növényvédelmi technológia (melyek a fungicid kezelésekben különböztek) kombinációit vizsgáltuk.  

Eredményeink alapján arra jutottunk, hogy a termés mennyiségét és minőségét döntően a tápanyagellátás 

befolyásolja, az termés megvédése érdekében meg fontos az okszerűen alkalmazott és jól megválasztott 

növényvédelmi technológia. 

Kulcsszavak: őszibúza, tápanyag, trágyázás,  növényvédelem, fungicid, termés, minőség 
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The effect of the different intensity fungicide technologies and nutrition levels on the 

winter wheat’s (Triticum aestivum ssp. vulgare) product and quality in a two year long 

experiment, at Szarvas. 

Abstract             

   

In the year of 2014/2015 and 2015/2016, we were monitoring the fertilization and the pest control technologies effect on the GK Széphalom 

winter wheat breed. We were monitoring the infection of different phatogens, phenological parameters of the wheat, the quantity and quality 
of the yield, on chernozem-meadow soil. 

With the experiment, we were examining  the combinations of three different fertilization modes (each one were different in the dose of the 

fertilizers) and three different pest control technologies (each one were different in the fungicides). 
Our conclusion is that, the quantity of the yield is based on the optimal fertilization and to protect the yield, we need the logically use and 

choose of the optimal pest control technology. 

Keywords: winter wheat, nutrients, fertilization, pest control, fungicide, yield, quality 

 

 


