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GAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA

- A gazdálkodás kb. 30 hektár területen zajlik (Hajdúhadház és Hajdúböszörmény 

között)

- Főbb termesztett növények: kukorica, napraforgó, kalászos (rozs, búza)

- Heterogén talajtípus: 

- humuszban szegény homoktalaj (laza állapot miatt könnyű szél és víz általi 

mozgathatóság jellemzi, cél hogy minél tovább takarjuk növénnyel a talajt)

- illetve humuszos homoktalaj (kisebb a defláció veszélye, tarlóhántás??)

- Nincs saját gép/ bérmunkáltatás
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NÖVÉNYTERMESZTÉSBŐL SZÁRMAZHATÓ SZENNYEZÉSEK

Kézzelfogható (látható):

- talajművelésből származó szálló por (pl. szántás időzítése, barázda kialakítása)

- sok menetszám növeli a CO2 és a szálló korom mennyiségét

Kevésbé látható:

- műtrágya helytelen használata (ammónia veszteség)

- túlzott növényvédőszer felhasználás stb.
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1. MŰTRÁGYA HELYES HASZNÁLATA

Régi irányzat:

- hagyományos műtrágya használata (jelentős N veszteség, rövid hatástartam, környezeti terhelés stb.)

Manapság még használják, de egyre kiszorulóban van (olcsóbb)!! 

Új irányzat:

- retardált műtrágyák használata (kisebb N veszteség, hosszabb hatástartam, kisebb környezeti terhelés stb.)

- a nitrogén mikrobiális bomlásának a gátlása (pl. nitrapyrin hatóanyag)

Egyre jobban terjed, mi is ezt használjuk!!

Precíziós termesztés:

- VRA/VRT (tényleges mennyiség kijuttatása)

- folyékony műtrágya használata (precízebb)

Sajnos sok esetben a gép tudja, de nem értenek hozzá!!
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2. SZERVESTRÁGYA HASZNÁLATA

Szerves trágyát használunk → szezonálisan!!

Figyelni kell a trágya tárolása során keletkezett ammónia veszteségre! (Ezt az állattartó telepeken kell megakadályozni)

Szervestrágya kijuttatását követően 24 órán belül a talajba kell forgatni!! (Ez a mi feladatunk)

Veszteség: - ammónia (beforgatástól függ)

- metán

- szén-dioxid 

Előny: - folyamatos tápanyag feltáródás

- talaj szerkezetének a javítása
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3. ÉSSZERŰ TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS

- A talaj tápanyag szolgáltató képességének az ismeretében → 

tápanyag gazdálkodási terv elkészítése!!
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4. NÖVÉNYVÉDELEM

Integrált növényvédelem használata

Jelen helyzetben:

- a növényvédelmi beavatkozásokat előrejelzésre alapozva végezzük

- törekszünk a minimális növényvédelmi beavatkozásra

- egy menetben több védekezést, tápanyag utánpótlást végzünk

Jövő:

- precíziós növényvédelem

- drón szerepe a növényvédelemben
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5. HAGYOMÁNYOS TALAJMŰVELÉS (FORGATÁSOS)

- Szántásra alapozott talajművelés:

- Fontos az időzítés (laza talajok esetében jelentős)

- Kialakítása (barázda formája, iránya)

- Növényvédelmi jelentősége fontos (gyom, kártevők, kórokozók)

Hátrány:

- Több talajművelet (géphasználat)

- A talajfelszint kitesszük a deflációnak

- Szeles időben ne műveljünk talajt (ált. 40 km/h)

- Szárítjuk a talajt (talaj felszín jobban ki van téve a környezeti feltételeknek)

- Mikrobiális élet romlik
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6. NO TILL TECHNOLÓGIA (FORGATÁS NÉLKÜLI)

Cél: a talaj felszínét megóvni, a talaj vízgazdálkodása, szerkezete javuljon (defláció védelem)!!

A szélsőséges időjárási tényezők rámutatnak arra, hogy minél jobban őrizzük meg a talajaink víz készletét!

Ezt ezzel a technológiával elérhetjük!

Jövőben ezt tervezzük! Kivitelezési gondok!!

Használatával:

- mikrobiális élet javul

- tápanyag szolgáltató képesség javul

- nem jellemző a porosodás!!!!

- vízháztartás, vízelvezetés javul

- precíziós növénytermesztés (jelen/jövő)

- Növényvédelmi problémák
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KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET!


