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ÖSSZEFOGLALÁS

a Az Európai Unióhoz való csatlakozást követôen is a megélhetés elsôdleges formája aAz Európai Unióhoz való csatlakozást követôen is a megélhetés elsôdleges formája a
 „magyar vidéken” a mezôgazdaság lesz. Napjaink mezôgazdaságában egyre nagyobb

jelentôséggel bír az anyagráfordítások egyre hatékonyabb felhasználása. A vizsgálatainkat jelentôséggel bír az anyagráfordítások egyre hatékonyabb felhasználása. A vizsgálatainkatjelentôséggel bír az anyagráfordítások egyre hatékonyabb felhasználása. A vizsgálatainkat
 Ártándon egy növénytermesztési tevékenységet folytató vállalkozásnál végeztük. JelenÁrtándon egy növénytermesztési tevékenységet folytató vállalkozásnál végeztük. Jelen

munkánkban a gazdaság kukoricatermesztési ágazatát mutatjuk be komplex modellezésmunkánkban a gazdaság kukoricatermesztési ágazatát mutatjuk be komplex modellezés
keretében. A gazdálkodás kedvezô volt, amelyet a következô mutatószámok is bizonyí-k

 tanak: árbevétel-arányos jövedelmezôség 21,9%, költségarányos jövedelmezôség 25,9%,tanak: árbevétel-arányos jövedelmezôség 21,9%, költségarányos jövedelmezôség 25,9%,
költségszint 81,3%. A termék önköltsége 21,9 forint.k
Kulcsszavak:  direktvetés, tavaszi sekély mûvelés, anyagköltség vizsgálat, termésátlag,
költségarányos jövedelmezôség, önköltség.k

BEVEZETÉS ÉS SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS

 Az 1960-as évektôl fennálló energiahiány az egész világon érzékeltette negatív hatását.Az 1960-as évektôl fennálló energiahiány az egész világon érzékeltette negatív hatását.
t Ezt fokozta az 1970-es években bekövetkezett olajárrobbanás. Az Amerikai EgyesültEzt fokozta az 1970-es években bekövetkezett olajárrobbanás. Az Amerikai Egyesült
 Államokban az élelmiszertermelésre fordítják az összes energiafelhasználás 15%-át,Államokban az élelmiszertermelésre fordítják az összes energiafelhasználás 15%-át,

ennek mintegy ötödét pedig a mezôgazdaság hasznosítja (e Birkás((  2002). Sembery  (1989)
arámutat, hogy a növénytermesztési tevékenység egyik leginkább költségigényes folyamatarámutat, hogy a növénytermesztési tevékenység egyik leginkább költségigényes folyamata

a talajmûvelés. Addig, ameddig a tápanyag-visszapótlás és a növényvédelem területén to-
k vábbi költségmegtakarítások nem, vagy csak a termesztés minôségének és mennyiségénekvábbi költségmegtakarítások nem, vagy csak a termesztés minôségének és mennyiségének

csökkenésével érhetôk el, addig a talajmûvelés racionalizálásában komoly költségmegta-
karítások érhetôk el. A talajmûvelés költségcsökkentésének és a talajvédô eljárások alkal-k

t mazásának kutatása párhuzamosan folyt. Ebben a két témában szoros pozitív korrelációtmazásának kutatása párhuzamosan folyt. Ebben a két témában szoros pozitív korrelációt
pállapítottak mp g g gyeg a témával foglalkozó kutatók mind az Amerikai Egyesült g g gy Államokban, llamokban,llamokban,
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mind Nyugat -Európában. Hazánkban már m Kemenesy (1964) rámutatott, hogy a talajvédôô 
eljárások és az energiatakarékos mûvelés szorosan összetartoznak, egymástól elválaszt-e
hatatlan fogalmakat jelentenek.h
NNjosN t (1983) szerint az energia- és munkaidôigényben egyaránt jelentôs megtakarításokatt 
lehet elérni, ha a hagyományos mûvelési eljárás esetében a forgatásos alapmûvelést elhagy-l
jják. j Kreytmayr (1989) ésr Birkás (1995) egyöntetûen arra a megállapításra jutottak, hogyy 
ez a csökkenés az összes talajmûvelési költség 50–70%-át is kiteheti. Ennek a mértékeez a csökkenés az összes talajmûvelési költség 50–70%-át is kiteheti. Ennek a mértéke 

ta termôhelyi specifikációktól erôsen függ, az átlagértékek sok esetben erôs torzításokatt 
rejthetnek magukban. r Köller t (1993) óvatosabban fogalmaz. Ô 40–55%-os csökkenéstt r
tart reálisnak a munkaidô és üzemanyagköltségek tekintetében. Rámutat ugyanakkor,tart reálisnak a munkaidô és üzemanyagköltségek tekintetében. Rámutat ugyanakkor, 
hogy az egy menetben végzett talajmarós vetés, illetve direktvetés esetében további meg-h
takarításokra van lehetôség. t Birkás (1995) szerint hagyományos mûvelés esetén 40–500 
liter/hektár üzemanyagra van szükség, amely kedvezôtlen körülmények között továbbiliter/hektár üzemanyagra van szükség, amely kedvezôtlen körülmények között további 

k10–25%-kal növekedhet. Ezzel szemben a csökkentett menetszámú mûvelési rendszerekk 
t esetében 25–35 liter/hektár az üzemanyag felhasználás, kedvezôtlen körülmények közöttesetében 25–35 liter/hektár az üzemanyag felhasználás, kedvezôtlen körülmények között 

25–30%-kal növekedhet. 
t A különbözô talajmûvelési rendszerekbôl adódóan a termés volumene, illetve a felhasználtA különbözô talajmûvelési rendszerekbôl adódóan a termés volumene, illetve a felhasznált

költségek is eltérôek. Az anyagi ráfordításokat értékelve különbségeket kell tenni a termesz-k
téstechnológiák között (t Nagy(( 2003). A költségszerkezetet vizsgálva jelentôs eltérésekree 
lehet találni. Ez abból adódik, hogy az ugyanazon felhasznált anyagköltségek az eltérôlehet találni. Ez abból adódik, hogy az ugyanazon felhasznált anyagköltségek az eltérô 
termesztéstechnológiák esetében más és más súllyal szerepelnek. A konvencionális és atermesztéstechnológiák esetében más és más súllyal szerepelnek. A konvencionális és a 
csökkentett menetszámú technológiák esetében is az anyagköltségek és a segédüzemágicsökkentett menetszámú technológiák esetében is az anyagköltségek és a segédüzemági 
költségek aránya a legnagyobb (k Rátonyi et al.(( 2003). Ezekkel, a költségek ésszerû felhasz-

knálásával lehet a legtöbbet takarékoskodni, illetve, ha ezekben a költségekben történiknálásával lehet a legtöbbet takarékoskodni, illetve, ha ezekben a költségekben történik 
valami drasztikus változás (például néhány %-os üzemanyag-áremelés), nagy kihatássalvalami drasztikus változás (például néhány %-os üzemanyag-áremelés), nagy kihatással 
lehet az egész termelési költségre, ezáltal a jövedelmezôségre.l

ANYAG ÉS MÓDSZER

Vizsgálatainkat Ártándon, egy növénytermesztési tevékenységet folytató vállalkozásnálVizsgálatainkat Ártándon, egy növénytermesztési tevékenységet folytató vállalkozásnál 
végeztük. Ez a gazdaság mintegy kétezer hektáron gazdálkodik, közepes, illetve annálvégeztük. Ez a gazdaság mintegy kétezer hektáron gazdálkodik, közepes, illetve annál 
gyengébb minôségû földeken. Jelen munkánkban a gazdaság kukoricatermesztési ágaza-g
tát mutatjuk be komplex modellezés keretében. A Debreceni Egyetem Agrártudományitát mutatjuk be komplex modellezés keretében. A Debreceni Egyetem Agrártudományi 
Centrum Földhasznosítási, Mûszaki és Területfejlesztési Intézete – a több évtizedes kí-C
sérleti tapasztalatok figyelembevételével – elkészítette tápanyag-visszapótlási rendszerét. 
Input adatként kezeljük a termesztés területét, a szemtermés mennyiségét, a biztosításiInput adatként kezeljük a termesztés területét, a szemtermés mennyiségét, a biztosítási 
díj mértékét, az általános költségek szintjét, a tápanyag-visszapótlás és a növényvédelemdíj mértékét, az általános költségek szintjét, a tápanyag-visszapótlás és a növényvédelem 
színvonalát, a termesztésbe vont hibridet, illetve az egyéb anyagok felhasználását. Mind-

tezen ismeretek alapján történt meg az adott ágazat modellezése az általunk fejlesztettezen ismeretek alapján történt meg az adott ágazat modellezése az általunk fejlesztett 
gagroökonoszimulációs rendszerben.g
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EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

AA vizsgált gazdaságban 544 hektáron termesztenek kukoricát. A hozam nagysága 8 A
ttonna/hektár. Az átlagos aranykorona érték 17,5, amely közepes, illetve annál gyengébb t
mminôségû termôföldet jelent. A mûtrágyázás színvonala és a termés mennyisége a vállal-m
kkozás adataiból rendelkezésre állt, ezeket az adatokat felhasználtuk a szimulációs modellek k
hhelyességének vizsgálatára h (1. ábra).

1. ábra Agrotechnikai adatok

Figure 1. Agrotechnical data

A bevételek között kerültek feltüntetésre a fôtermék (szemes kukorica) értékesítési ára, 
amely esetünkben 17.000 forint tonnánként, az állami támogatás, melynek mértéke 33.000 
forint hektáronként és az Európai Uniós támogatás (18.000 Ft/ha), valamint az egyéb be-
vételek, melynek értéke az ágazatra összesen tizenhárommillió forintot jelent. Az összes 
bevétel a szemes kukorica ágazat esetében 130,795 millió forint. A bevételek számbavételétt 
a költségek részletezése követi: anyag jellegû költségek 19.601 ezer forint 17,1%, személyi 
jjellegû költségek 240,7 ezer forint 0,2%, speciális tárgyi eszközök költsége 7.624 ezer forintjellegû költségek 240,7 ezer forint 0,2%, speciális tárgyi eszközök költsége 7.624 ezer forint 
5,47%, földbérleti díj 9.567 ezer forint 8,3% (2. ábra). Az összes közvetlen költség 29.410 
ezer forint, ami a termelési költségek 25,6%-át teszi ki. A segédüzemági költségek 70.299 

kezer forint, azaz 61,2%. Az elôállítási költség 98.709 ezer forint, a termelési költségekk 
87%-a. A szemes kukorica ágazatot terheli még a vállalat általános költségébôl 14.956 
ezer forint, azaz a termelési költségek 13%-a. Ez a költségtétel a termelési érték alapjánn 

g gkerült az ágazatra felosztásra. Az összes termelési költség 114.655 ezer forint. g g
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b2. ábra2 áb l é kKöltségszerkezetK l é k

Figure 2. Cost structure

A gazdálkodás kedvezô volt, amelyet a következô mutatószámok is bizonyítanak: árbevétel -A
arányos jövedelmezôség 21,9%, költségarányos jövedelmezôség 25,9%, költségszint 81,3%, 
a termék önköltsége 21,9 forint. 

Crop production consultancy using
4M-eco system on heavy meadow soil
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SUMMARY

After the EU-accession the primary means of subsistence remains agriculture in ”ruralAfter the EU-accession the primary means of subsistence remains agriculture in ”rural
Hungary”. In nowadays agriculture the more efficient utilisation of material inputs is be-H
coming more and more important. We have carried out our examinations in Ártánd, at ann 

p g p g penterprise dealing with cultivation. In this work we are presenting the maize productionenterprise dealing with cultivation. In this work we are presenting the maize production
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sector of the farm within the framework of complex modeling. The farming was favour-f h f i hi h f k f l d li Th f i f
able, that is also proved by the following indicators: income proportional profitability:
21.9%, cost proportional profitability: 25.9%, cost level: 81.3%, production cost of thee
product: 21.9 HUF.p
Keywords: mulch finisher, winter plowing, land use, yield, cost of production, income.
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