
A nagy termés nyomában…
Amerikában és Magyarországon

dr. Szieberth Dénes

A földművelőt a tudatlanság nyomorral sújtotta, 
a gondolkodásmód, a tudás és a technika

együttes fejlődése felemelte.

Előadó
Bemutató megjegyzései
A tervezett könyvet ennek az előadásnak a vázlata alapján kellene megszerkeszteni és megírni. Elgondolásom szerint a vázlatpontokhoz odarendelnénk a hazai tényeket (ismereteket, lehetőségeket, eddig a gyakorlatban elért, a gyakorlatba beépült, stb. ismereteket, eredményeket, majd felsorolnánk a külföldi, elsősorban USA-beli eredményeket.



A nagy termések kutatásának célja

• Saját termőföldek kapacitásának felmérése
• Helyes önértékelés kialakítása
• Meglévő lehetőségek feltárása
• Új ötletek használhatóságának értékelése
• Új módszerek kipróbálása, bevezetése
• Új gondolkodásmód kialakítása, elterjesztése
• Tévutak kiküszöbölése és elkerülése
• Termelési kockázatok értékelése/csökkentése
• Az adatalapú/precíziós termesztésben rejlő lehetőségek felmérése
• Fejlesztési befektetések megalapozása
• Gazdasági elemzések, hatástanulmányok megalapozása

Előadó
Bemutató megjegyzései
Általában, a nagy termések kutatása az elterjesztésre jelölt módszerek és anyagok kivélasztását és technológiába illesztését szolgálják.



Fő kérdések

„Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le 
előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a 

befejezésig?” (Lukács, 14,25-33)

• Mik a kötelezettségeim?
• Mik a céljaim? 

• Mekkorák a szükségleteim és vágyaim?
• Hol vannak a lehetőségeim határai?



Mit, miért, hogyan, mennyiért?

Tisztázzuk az alábbi kérdést:
• Mi az, hogy „NAGY”? 

• Nagyobb, mint az átlag? 
• Nagyobb, mint a szomszédé? 
• Nagyobb, mint az eddigi legnagyobbak? 

Vagy éppen akkora, amely hozzásegít, hogy kötelezettségeimet 
teljesítsem, életcéljaimat, vágyaimat ki tudjam elégíteni 

Előadó
Bemutató megjegyzései
Mi az, hogy „NAGY”? Nagyobb, mint az átlag? Sokkal nagyobb, mint az átlag? Nagyobb, mint a szomszédé? Olyasmi, mint az eddigi legjobbak? Nagyobb, mint az eddigi legnagyobb?Látszik, hogy nem egy konkrét számot keresünk, hanem viszonyítunk valamihez, egy mérték, amit nem tudunk pontosan 



Hibrid
Gyomosság

Elővetemény

Talajlakó rovar kártevők Talajlakó gombák

Herbicid-használat

Tőszám és Tőelosztás

Talaj
Vetésidő

Trágyázás, növénytáplálás, talaj- és növény-
kondícionálás , növényvédelem

Vetőmag

Előadó
Bemutató megjegyzései
A dia alapja lehetne a feltételrendszer tárgyalásának. Tárgyilagosan rá kellene mutatni az adott feltétel súlyára, a tényleges megítélésére és kezelésére a hazai termesztési gyakorlatban, összehasonlítva a nemzetközi tényekkel, megítéléssel és gyakorlattal. Az egyes feltételek összefüggéseit és a termésre gyakorolt hatására is be kellene mutatni.A kukorica terméséért egy nagyon összetett környezeti, agronómiai és tudományos-technológiai feltételrendszer felel. Jóllehet, a valós és vélt alaptörvények, alapigazságok, a történelem során rögzült hiedelmek még domináns hatásúak, élnek és ott motoszkálnak bennünk, egyre nagyobb súllyal kell figyelembe venni az emberi környezet közvetett és közvetlen termésalakító hatását. Mindamellett, hogy ezek a hatások lehetnek pozitívak és negatívak, rövid és távlati hatásúak, számolni kell velük. Sem a merev elfordulás, sem a görcsös ellenállás és harc, sem a tiltás nem oldja meg a felmerülő gondokat, mint ahogy a pozitív kimenetelű cselekmények és kedvező hatások egyedüli lehetőségként való kezelése sem kínál a jövőre nézve alternatívát. A GLOBÁLIS EMBERI HATÁS figyelembe vétele a termést – és egyáltalán a termesztést – befolyásoló tényezők tárgyalásánál elkerülhetetlen, mert megnyilvánulása az összes feltétel, s ezek együtthatásának minőségi és mennyiségi változásában nyilvánul meg. A gazdára nézve ez azt jelenti, hogy a tanult és várt dolgok mellett egyre gyakrabban nem várt és új hatások is érhetik, amelyek növelik a termelési kockázatokat,vagy akár lehetőségeket. 



Termelési felfogások

• Hagyományos: 
• tapasztalati, intuitív általános populációmenedzsment

• Rendszerszemléletű: 
• Technológia központú, az emberi tudást korlátozottan kihasználó 

populációmenedzsment
• Precíziós: 

• térinformatikai + agronómiai adat alapú IT vezérelt technológiai 
rendszer – érvényesíti az emberi tudást

• Intelligens: 
• Használja, majd öntanulással felülmúlja az emberi tudást és 

akcióképességet



Alkalmazkodási stratégia

Források
Alkalmazkodás= döntés és beavatkozás

Befektetések Elhárítás Harmonizálás 

Napfény
Hő
Csapadék
Talaj 

A befolyásolható 
források javítása:

Védekezési 
költségek:

Terméstámogatá
si ráfordítások:

Talajjavítás
Talajkondicionálás
Trágyázás 
Öntözés 

Növényvédelem
(megelőzés, elhárítás, 
gyógyítás)

• Gyom
• Rovar
• Gomba
• Baktérium
• Vírus
• Emlősök 

Talajművelés
Vetés
Növényápolás
Növénytáplálás
Növény-
kondicionálás

Előadó
Bemutató megjegyzései
Ez a dia a növénytermesztés feltételrendszer vezérelte akcióterületeket mutatja be. Ki kellene fejteni az egyes feltételek változékonyságát/konzervativizmusát, s felvázolni az akcióterületek (helyes alkalmazkodás, eszközök bevetése) szerepét a termelési korlátokban.Napfény: Globál sugárzás, fotoszintézis szempontjából aktív sugárzás, káros sugárzás, fény-hő interakció, a növények pozicionálása a fényre, vetésidő és összes fény, vetésidő és legproduktívabb fényhasznosítás, levélszín-fény interakció, tápláltság-fény interakció (miről mit tudunk?)Hő: hőigény, kelési hőmérséklet, vegetációs fázisok és hő interakció, aktív hő akkumuláció, vetésidő-fejlődési görbe-hőgörbe, talajhő, levegőhő, páratartalomCsapadék/víz: Talaj:



A termőképesség felső határa
A hibrid termőképessége és a mag minősége által 

meghatározott képesség.

Hibrid = a program, ami a magban van
Mag = hardver, amely végrehajtja a programot

0,3g (*1000) => 300 g * ? = xt/ha
Hegyi beszéd: - 300x, 600x, 1000x -

USA: David Hula, 2019: 38,6 (616 bu/a), Célja: 50 t/ha (800 bu/a)



Tényezők hatása
(Valószínűség ≠? Istenítélet!)

Vigyázat! A hatások csak valószínűsíthetők!
• Független erőforrások (nem választható): 

• Klíma+talaj = maximális lehetőség

• Függő erőforrások (választható):
• Hibrid: - 30%  (hibrid+vetőmag = maximális választás)
• Vetésidő: - 30%
• Növényszám: - 18%
• Művelés: - 7%
• Elhárítás: - 50 - 100% (jelenlegi eszközrendszerrel)*
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A 25 évből 7 keményen aszályos volt! 



Forrás: NÉBIH



Példaképünk az USA (?)

Márpedig példaképre szükség van!
Mit kell tudni a példaképről?

Szerencsés, ha a példakép előttünk jár!
A példaképnek is több arca van!

A példakép elsősorban kép és nem realitás!

A realitás az, amivel a példaképet feltöltjük, miközben 
követjük!



Sonny Perdue ag miniszter, USA, 2019-ről

„Kitartottatok és megtarttattatok!”

"We know 2019's been a pretty tough 
year. Farm disasters, unfair trade 
retaliation, low prices – affected 
every farm in America," Perdue told 
the crowd, gathered in Austin, 
Texas. "But you kept on keeping on 
and you persevered."





A GM kukorica elfogadottsága a USA-ban
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Az USA teljes energiafelhasználása

Előadó
Bemutató megjegyzései
Fejlesztés energiaracionalizálás mellett.



Az USA energiafelhasználása féleségenként
1950 -



Az USA agrár- és élelmiszeriparának szerkezete



A megtermelt kukorica felhasználása 
az USA-ban

Összes

Takarmány

Élelmiszer, vetőmag, feldolgozás

Forrás: Statista2020

A kukoricatermés felhasználása az USA-ban

Az adott évi termelés 40, az összes felhasználás 
33 %-a bioethanol





Farm Energia 

Technika 
Genetika és 

Biotechnológia 

Agro-biológia

Talajerő, 
agrokémia és 

növényvédelem 

A farm fejőstehén, amelyet azért etetnek, 
hogy fejhessék…

Marker AD  –
nemesítés

GMO

CRISPR

• Baktériumok
• Gombák
• Természetes
• anyagok

• Egyéb megújuló: 8
• Víz: 6 %
• Atomenergia: 19 %
• Fosszilis: 66%

Mezőgép és traktor

• GPS
• IoT
• Infotech
• Sensors
• PPlanting



Farm Vidék-
fejlesztés 

Tanácsadás 
Felső- és 
Felnőtt-
oktatás  

Bank, 
Biztosítás és 
Támogatás  Szövetségek, 

coop-ok 
hálózata 

Logisztika és 
piac

Nemzetgazdaság 
és amerikanizmus

Tudás alapú gazdaság és társadalom

Szállítás raktározás
• Közúti 
• Vasúti
• Vízi
• Légi
• Minden táblához 

szilárd út

• Farmerek egészsége
• Mentális problémák
• Generációváltás
• Helyi piacok
• Biotermesztés
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Kutatás az amerikai  Corn Yield Contest 
eredményei között (2007 – 2018)

Nielsen (a legszorosabb összefüggésről) megjegyezte:
„...a nyertesek jóval több mint a fele ugyanolyan 

színű vetőgépet és kombájnt használt.”
Így folytatta: 

“2007 és 2018 között öntözetlen parcellákon nem 
lehetett megállapítani, hogy a növelt tőszámmal 

nagyobb termés járna”.

Előadó
Bemutató megjegyzései
Nielsen quips. „From 2014 through 2018, well over half the winners had the same color of planter and combine.”A“Maybe so, and then again, maybe not,” he says. “A plot of plant populations from nonirrigated winners from 2007 through 2018 doesn’t show a trend toward increasing yield with increasing population. Plot it on a map and it’s a straight line, not an increasing line showing more yield with more population. There’s essentially no relationship between yield and population.”



Következtetés az amerikai Corn Yield Contest 
eredményei alapján

A lényeget a részletekben lehet megtalálni 
(Az angyal a részletekben rejtőzik!)

„Akik sikeresek, előre gondolkodnak, folyamatosan tanulnak, 
meghatároznak, felderítenek, diagnosztizálják a terméskorlátozó 

faktorokat, és nem logikára, hanem határozott, tényekre és adatokra 
alapozott agronómiai döntéseket hoznak.”

„Ha valamit nem tudsz, még nem biztos, hogy bajba visz, de amit 
tudsz, az biztosan nem visz bele!”

“Kritikusan kell kezelni mindent, amit látsz, olvasol vagy hallasz!” 

Előadó
Bemutató megjegyzései
Akik sikeresek, egyre inkább egy átgondolt agronómiai perspektíva felállításából érik el a nagy termést.Folyamatosan tanulnak, meghatároznak, felderítenek,diagnosztizálják a terméskorlátozó faktorokat, és nem logikára, hanem határozott, tényekre és adatokra alapozott agronómiai döntéseket hoznak.Nem az visz a bajba, amit nem tudsz, de amit tudsz, az biztosan nem visz bele!“Those that succeed tend to approach growing high-yield corn from a thoughtful agronomic perspective. They never stop learning; they identify, locate and diagnose yield-limiting factors; and they make sound agronomic decisions based on facts and data, not simply on logic.”Mark Twain. “It ain’t what you don’t know that gets you into trouble; it’s what you know for sure that just ain’t so!”“You’ve got to critically evaluate what you read, see and hear,” 



Az információszállítás formái

• Nyomtatott is, de… minden, ami elképzelhető, helyi, 
regionális, állami és országos szinten

• Oktatás-továbbképzés
• Bemutatók
• E-mail
• Hírlevél
• Blog
• Podcast
• Telefonos app
• Konferenciák, webinárok



Pontokba szedett főszabályok és szabályok

• David Hula 5 pontja: „Gyűrűs ujj – viszonyulás a 
fajtához.

• A fajta kiválasztása olyan, mint a nősülés: Az érzelmek 
vezérlik, s ha sikerült, megtérül. Ha nem, igen sokba 
kerülhet.”

• Francis Childs (2002, 27,3 t/ha): 
• „Légy mindig kész a változtatásra, próbálj ki új dolgokat 

és gondolkodásod legyen nyitott!”



„Agrovízió” a’ la Amerika

1. 9 milliárd embert kell színvonalasan, a környezetet védve táplálni
2. A termesztésre rendelkezésre álló terület csökkenni fog, tehát a 

terméseket drasztikusan emelni kell (20 t/ha kukorica)
3. A gyógyszergyártás mellett az élelmiszer termelésben is a 

biotechnológia tudományának eredményei érvényesülnek
4. A nagy pontosság mint vezérelv érvényesül és a termelési 

folyamatok szervezése, irányítása és végzése egyre inkább 
adatalapúvá és önfejlesztővé válik, az univerzális robotok és a 
mesteréges intelligencia befolyása alá kerülnek

5. Nagy agrármenedzsmentek kezébe kerül a termelés



Köszönöm a figyelmet…
…és várom a jelentkezéseket a XII. Kukorica 

Termésversenybe, a vetőmagot a „Gazda” Top20-ba!


	A nagy termés nyomában…
	A nagy termések kutatásának célja
	Fő kérdések
	Mit, miért, hogyan, mennyiért?
	5. dia
	Termelési felfogások
	7. dia
	A termőképesség felső határa
	Tényezők hatása�(Valószínűség ≠? Istenítélet!)
	10. dia
	11. dia
	12. dia
	Példaképünk az USA (?)
	Sonny Perdue ag miniszter, USA, 2019-ről
	15. dia
	A GM kukorica elfogadottsága a USA-ban
	17. dia
	18. dia
	Az USA teljes energiafelhasználása
	Az USA energiafelhasználása féleségenként�1950 - 
	Az USA agrár- és élelmiszeriparának szerkezete
	A megtermelt kukorica felhasználása �az USA-ban
	23. dia
	24. dia
	25. dia
	26. dia
	27. dia
	Kutatás az amerikai  Corn Yield Contest eredményei között (2007 – 2018)
	Következtetés az amerikai Corn Yield Contest eredményei alapján
	Az információszállítás formái
	Pontokba szedett főszabályok és szabályok
	„Agrovízió” a’ la Amerika
	Köszönöm a figyelmet…

