
*A kezelések költségeinek levonása után 
fennmaradó többletérték.

TALAJKEZELÉSI ÖSSZEHASONLÍTÓ 
KÍSÉRLET - KUKORICA

A kísérleti állomány (2020) 
6-8 leveles korban

CSANÁDPALOTA 
2018-2020

Kukorica állományban, hasonló technológiával három éven 
keresztül végrehajtott talajkezelési összehasonlító kísérlet, mely-
nek eredményeként betakarításkor 2018-ban 8,4%, 2019-ben 
4,4% 2020-ban pedig 7,4%-os terméstöbbletet tudtunk reali-
zálni. A kísérletből az is kiderült, hogy a sorközkultivátorozással 
egy menetben végzett talajkezelés is megfelelően hatékony 
baktériumtrágya-kijuttatás, melyet már a három év átlagá-
ban jelentkező 6,7%-os termésmennyiség-növekedés is igazol. 
Továbbá az a következtetés is érvényesíthető, hogy folyékony 
nitrogénműtrágyával tankkeverékben történő baktériumtrá-
gya-kijuttatás nem rontja, sőt növeli a Natur Nova hatását.

2018-ban történt az első beállított kísérlet, 4 liter/ha Natur Nova 
készítménnyel és a termék gombaadalékának 1,5 literes hek-
táronkénti dózisával. A további két évben ugyanezt a kezelést 
ismételtük meg. A legfontosabb szempont ebben a kísérletben 
a három évjárat hatásvizsgálata volt. A kijelölt kísérleti tábla 
ugyan a vetésváltás miatt mindhárom évben másik volt, de 
egymáshoz térben nagyon közel estek, így a talajadottságok 
hasonlóak voltak, és a vetett kukoricák is hasonló tulajdonsá-
gú hibridek voltak mind a három évben. A kezelt állományok 
végig jobbnak bizonyultak a kezeletlen kontroll parcellához ké-
pest. A kijuttatás minden évben folyékony nitrogénműtrágyá-
val egy tankkeverékben történt. A kezeletlen parcellák csak 
folyékony műtrágyával lettek ellátva a kultivátorozás során.

A kísérletek során a kezelt és a kezeletlen parcellák elkülönítve 
lettek aratva, azok terméseredményeit partnerünk telephelyén 
üzemelő hídmérlegén, a beérkező pótkocsik súlyai alapján szá-
moltuk ki, mely adatok feljegyzését a termelő alkalmazásában 
álló mérlegkezelő végezte. A parcellák pontos területét a be-
takarítás során GPS-es helyszíni méréssel ellenőriztük, a termé-
seredményeket 13,7% egységes nedvességre számoltuk át.

RÉSZTVEVŐK
Hangai Zsolt – Palota 98 Kft. 
Vígh Csaba - tanácsadó 
Baráth Dávid – fejlesztőmérnök

AGROTECHNIKAI ADATOK
2018-19
Elővetemény: Repce 
Tarlómaradvány sorsa: Beszecskázva 
Talajművelés: Lazításos (szántás nélküli) 
Starter trágyázás: 15 kg/ha physiostart

2020
Elővetemény: Kukorica 
Talajművelés: Szántásos 
Tarlómaradvány sorsa: Beszecskázva 
Starter trágyázás: 15 kg/ha physiostart

KEZELÉS
6-8 leveles állapot:

• Natur Nova (4 l/ha)
• Gombaadalék (1,5 l/ha)

3 ÉV ÁTLAGÁBAN:
Kezelés átlagos költsége: 9 416 Ft/ha
Átlagos terméstöbblet: 6,7% (+0,8 t/ha)
Kezelések átlagos jövedelme*: 
19 861 Ft/ha

40.



A terméseredmények 13,7% nedvességre egységesítve. A bevételek 45 000 Ft/tonna 
terményárral kalkulálva. A kezelés költségei lédig (göngyöleg nélküli) 2018-as listaá-
rakon lettek kiszámítva. *A kezelés költségei levonva a többletbevétel összegéből. A 
hektáronkénti terméseredményeket egy tizedesjegyre kerekítve adtuk meg, a többlet-
százalékokat azonban a kerekítés nélküli adatok alapján kalkuláltuk. 

TERMÉSEREDMÉNYEK 2018

Kontroll Natur Nova
Percella területe 

(ha) 23,4 3,6

Termés (t) 243,9 40,8

t/ha 10,4 11,3

Bevétel (Ft/ha) 468 961 508 500

Többlet (t/ha) - +0,9

Többlet (%) - +8,4

Kezelés ktg (Ft/ha) - 9 260

Többlet (Ft/ha) - 30 278
Kezelés jövedelme 

(Ft/ha)* - 21 018

A kijuttatás kb. 8 cm mélyen, a gyökérzóna 
közvetlen közelében történik, sorköz-

kultivátorozás közben.

Az injektáló kultivátor művelési képe. 
Induláskor látszik a kijuttatott anyag pozíciója.
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Többlet:
+0,9 t

(+8,4%)

Hozamtömeg 
(tonna/ha)

11,57 - 29,94 (3,922 ha)

11,10 - 11,57 (3,934 ha)

10,73 - 11,10 (3,934 ha)

10,34 - 10,73 (3,916 ha)

9,89 - 10,34 (3,901 ha)

9,22 - 9,89 (3,822 ha)

1,63 - 9,22 (3,760 ha)

A kísérlet eredményeit a kombájnból kinyert 
hozamtérképen is nyomon tudjuk követni.

Kezelt terület
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TERMÉSEREDMÉNYEK 2019

Percella 
területe 

(ha)
t/ha Többlet 

(%)
Többlet 
(t/ha)

Bevétel 
(Ft/ha)

Kezelés 
ktg 

(Ft/ha)

Többlet 
(Ft/ha)

Kezelés 
jövedelme 

(Ft/ha)*
Natur Nova 5 13,78 +4,4 +0,57 620 280 9 260 16 660 7 400

Kontroll 5 13,21 - - 594 360 - - -
A terméseredmények 13,7% nedvességre egységesítve. A bevételek 55 000 Ft/tonna terményárral kalkulálva. A kezelés költségei lédig (göngyöleg nélküli) 2019-es listaárakon 
lettek kiszámítva. *A kezelés költségei levonva a többletbevétel összegéből. A hektáronkénti terméseredményeket két tizedesjegyre kerekítve adtuk meg, a többletszázaléko-
kat azonban a kerekítés nélküli adatok alapján kalkuláltuk. 
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A betakarítás során a kezelt és kezeletlen 
parcellákról elkülönítve szállítottuk be a termést.

Egyforma szárátmérőjű tövek vizsgálata.

KezeltKontroll
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LEVÉLVIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Vegetáció során, a címerhányás időszakában a kísérleti területről és a kontroll területről is levélmintát 
vettünk, a kezelt és kezeletlen állomány tápelemellátottságában bekövetkezett esetleges változások 
nyomon követése érdekében.

Hiány Optimális Kezelt Kontroll

Sugárdiagramon ábrázolva 
a kezelt és a kontroll 

területekről származó minták 
tápelemellátottsága.

Mintavétel helye:
Csanádpalota
Palota 98 Kft.

Mintavétel ideje: Címerhányás (2019 július)

Minta kódja: 69130-19-KAL21-1L 69130-19-KAL21-2L
Labor azonosító: 19/30781 19/30782

Kezelt Kezeletlen
N % 2,65 jól ellátott 2,56 jól ellátott
P % 0,35 megfelelő 0,25 hiány
K % 1,85 megfelelő 1,85 megfelelő

Ca % 0,90 jól ellátott 0,84 jól ellátott
Mg % 0,22 hiány 0,21 hiány
S % 0,19 hiány 0,17 hiány

B ppm 30,00 megfelelő 25,00 megfelelő
Cu ppm 17,50 megfelelő 14,90 megfelelő
Fe ppm 258,00 jól ellátott 228,00 megfelelő
Mn ppm 201,00 jól ellátott 138,00 megfelelő
Zn ppm 16,20 hiány 19,90 hiány
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TERMÉSEREDMÉNYEK 2020

Percella 
területe 

(ha)
t/ha Többlet 

(%)
Többlet 
(t/ha)

Bevétel 
(Ft/ha)

Kezelés 
ktg 

(Ft/ha)

Többlet 
(Ft/ha)

Kezelés 
jövedelme 

(Ft/ha)*
Natur Nova 3,24 13,25 +7,4 +0,92 728 576 9 728 50 215 40 487

Kontroll 4,74 12,33 - - 678 361 - - -
A terméseredmények 13,7% nedvességre egységesítve. A bevételek 55 000 Ft/tonna terményárral kalkulálva. A kezelés költségei lédig (göngyöleg nélküli) 2020-as listaárakon 
lettek kiszámítva. *A kezelés költségei levonva a többletbevétel összegéből. A hektáronkénti terméseredményeket két tizedesjegyre kerekítve adtuk meg, a többletszázaléko-
kat azonban a kerekítés nélküli adatok alapján kalkuláltuk. 
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A kísérletnek szánt Natur Nova 
kijuttatása 2020-ban
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A terméseredmények 13% nedvességre egységesítve. A bevételek 45 - 55 000 Ft/tonna terményárral kalkulálva. A kezelés költségei lédig (göngyöleg nélküli) tárgyévnek meg-
felelő listaárakon lettek kiszámítva. *A kezelés költségei levonva a többletbevétel összegéből. A hektáronkénti terméseredményeket két tizedesjegyre kerekítve adtuk meg, a 
többletszázalékokat azonban a kerekítés nélküli adatok alapján kalkuláltuk. 

TERMÉSEREDMÉNYEK A HÁROM ÉV (2018, 2019 ÉS 2020) ÁTLAGÁT VIZSGÁLVA

Év t/ha Többlet 
(%)

Többlet 
(t/ha)

Bevétel 
(Ft/ha)

Kezelés 
ktg 

(Ft/ha)

Többlet 
(Ft/ha)

Kezelés 
jövedelme 

(Ft/ha)*
Natur Nova 2018 11,3 +8,4 +0,9 508 500 9 260 30 278 21 018

Kontroll 2018 10,4 - - 468 961 - - -

Natur Nova 2019 13,78 +4,4 +0,57 620 280 9 260 16 660 7 400

Kontroll 2019 13,21 - - 594 360 - - -

Natur Nova 2020 13,35 +7,4 +0,92 734 485 9 728 40 894 31 166

Kontroll 2020 12,43 - - - - - -

Natur Nova Átlag 12,81 +6,7 +0,8 621 088 9 416 29 277 19 861

Kontroll Átlag 12,01 - - - - - -

A kísérleti tábla állománya aratás előtt, a jobb oldalon a kezelt rész.
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