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Mezőgazdaság
 „nemzetgazdaság azon ágazata, amely magába foglalja a 

földművelést (növénytermesztést) és az állattenyésztést”
 Céljai:
 emberi táplálék előállítása - energia
 ipari nyersanyagok előállítása

 Az emberiség létének alapja
 A mezőgazdaság által létrehozott termékek más úton 

nem előállíthatók, más módon nem helyettesíthetők



A szántóföldi növénytermesztés 
 A növények a szervetlen anyagokból a fotoszintézis során 

szerves anyagokat állítanak elő, ez képezi a földi élet 
alapját.

 A szántóföldön keletkezett biomassza
 közvetlenül emberi fogyasztási célokat szolgál
 takarmányozáson keresztül az állati termékek előállítására
 fontos ipari nyersanyag



A mezőgazdaság fejlődése

 Őskor (Kr. e. több millió év – Kr. e. 3000.) 
 Kr. e. 7000 körül: a zsákmányolás mellett lassan kialakul a 

termelő életmód
 egyszerű, kezdetleges eszközök: ásóbot, agancskapa, faeke, 

sarló, őrlőkő 
 alacsony termésátlagok (kevés termés) 
 Nemesítés kezdete szelekcióval!!!



Ókor (Kr. e. 3000. – 476)

Kialakulnak a növénytermesztés és állattenyésztés jellemző típusai:
 öntözéses földművelés: folyammenti kultúrák (Egyiptom, 

Mezopotámia, India) 
 vadtalajváltó gazdálkodás: kiirtják az erdőt, majd a földet a 

kimerülésig művelik. Ha a szántó kimerül, új területeket 
pusztítanak ki. 

 égető-legelőváltó gazdálkodás: 
 felégetik egy terület növényzetét 
 a hamut beszántják a talajba (tápanyagot jelent) 
 ha kimerül, újat égetnek fel, de a régi helyén még tudnak legeltetni



Középkor (476 – 1492) 

A megélhetés alapja a földművelés lesz 
egyre több szántóföldre van szükség (városok) 
 Új eszközök: nehézeke, szügyhám, patkó 
 Új módszerek: 
 kétnyomásos földművelés: a földet két részre osztják.

Egyszerre csak a föld felét művelik meg. Váltogatják a szántót és 
az ugart. 

 háromnyomásos földművelés: a földet 3 részre osztják:
Egyszerre a föld 2/3 részét művelik meg. Minden évben más 
terület az ugar.



Újkor (1492 – 1914 ) 

 Háromnyomásos gazdálkodás helyett vetésforgó 
 a földet 4 részre osztják, de nincs ugar 
 minden évben mást vetnek ugyanarra a helyre („forgatják a 

vetést”) 
 nem merül ki annyira a talaj 
 leggyakoribb termények: őszi búza, tavaszi búza, kukorica, 

takarmány 
 Istállózó állattenyésztés 
 kialakulása a vetésforgónak köszönhető: van takarmány a télre 

- elterjed a trágyázás 
 Az ipari forradalom után elterjednek a gépek: 
 Gőzeke,  aratógép, cséplőgép



Jelenkor (1914-től napjainkig) 
Kialakulnak a fejlett tőkés mezőgazdaság különböző formái 
 intenzív vegyes mezőgazdaság 
 Európa nagy részében ez a jellemző művelési mód 
 a növénytermesztés és az állattenyésztés összefügg egymással 
 a termények feldolgozására és értékesítésére szövetkezetek alakultak 

http://geolt62.wordpress.com/2012/01/25/sum
mary-13-1-economic-activities/



 extenzív mezőgazdaság 
 Amerika,  Ausztrália és Új-Zéland területén jellemző művelési 

mód 
 a füves puszták területeit (préri, pampa, szavanna) hasznosítják 

növénytermesztésre (búza, kukorica), illetve legeltetésre 
(szarvasmarha, juh) 

 tipikus forma a farm: nagy kiterjedésű családi birtokokon korszerű 
technikával világpiacra termelnek 

http://www.planbooktravel.com.au/



latifundiális gazdálkodás 
 Latin-Amerika és Dél-Európa területén jellemző művelési 

mód 
 a többi tőkés művelési módhoz viszonyítva elmaradottabb 
 a nagybirtokokat (latifundiumok) kisebb részekre 

felparcellázzák és bérlőknek adják ki művelésre 
 a bérleti díj többnyire a termény egy része 

http://www.panoramio.com



ültetvényes gazdálkodás 
 a trópusi és szubtrópusi területeken jellemző művelési mód 
 egy-egy növény termelésére szakosodnak (monokultúra) 
 trópusokon: kakaó, kávé, banán, kókusz, ananász, olajpálma, 

kaucsuk 
 szubtrópusi övezetekben: földimogyoró, gyapot, tea, fűszerek 
 cél a világpiaci termelés 
 az ültetvények egyre nagyobbak 
 része kisparaszti gazdaságként működik 
 a feldolgozást és értékesítést multinacionális vállalatok végzik 

http://www.bananaspot.com/



mediterrán gazdálkodás 
 a Földközi-tenger partvidékén jellemző művelési mód 
 egyaránt jelen van a belterjes, öntözéses művelés (zöldség, 

gyümölcs) és a külterjes művelés (gabonatermesztés) is 
 fő termények: citrusfélék, füge, szőlő, olajbogyó (olívaolaj), 

parafa 

http://molnar-v-attila.blogspot.hu/



Környezeti tényezők
 Biotikus
 Fajtatársak
 Életközösség egyéb fajainak populációi (gyom, kártevő, 

kórokozó)

 Abiotikus
 Edafikus (talaji)
 Klimatikus (éghajlati)

 Xenobiotikus
 Emberi tevékenység eredményei



 Minden környezeti tényezőre van minimum és maximum 
értéke a növénynek,  állatnak

 Reakció határozza meg
 termesztéstechnológiát
 nemesítés irányát



Társadalmi tényezők

 szakképzett munkaerő 
 termelőeszközök minősége (farmgazdálkodás / kapás 

földművelés) 
 hagyományok (pl. vegetarianizmus - India vagy törzsi legelők 

- Afrika) 
 fogyasztópiac 
 tudományos fejlettség (genetikai, biológiai, növényvédelmi 

kutatások) 



Művelési ágak
 Szántó : jellemzője a folyamatos talajművelés (forgatásos illetve forgatás 

nélküli). A szántóföldi növénytermesztés nagy része a szántóterületeken 
valósul meg. 

 Rét : Állandó gyeptakaróval borított terület, melyet rendszeres kaszálással 
hasznosítanak. 

 Legelő : Állandó gyeptakaróval borított terület, melyet rendszeres 
legeltetéssel hasznosítanak. Időnként kaszálást is alkalmaznak a legelő jó 
állapotának fenntartásáért. 

 Szőlő : Szőlő termesztésére használt terület. Felhasználása elsősorban 
borkészítés, csemegeszőlő termelés és üdítőital gyártás. 

 Kert : Elsősorban a kiskerteket jelenti, ahol szőlő, gyümölcs, virág 
termelése jellemző (konyhakert, zártkert elnevezésekkel is találkozni). 

 Gyümölcsös : Gyümölcsfával illetve gyümölcstermő bokorral benőtt 
terület. A legalább két gyümölcsfasorból álló terület minősül 
gyümölcsösnek. 



Talajok művelhetősége 

 növénytermesztés gyakorlati méretekben talaj nélkül nem 
lehetséges

 a művelhetőség, a termőtalajon végezhető fizikai 
munkákra alkotott fogalom. 

 Talajművelésnek nevezzük a talaj felső, ún. rendszeresen 
művelt rétegének, szükség szerint mélyebb rétegeinek 
művelőeszközzel végzett fizikai állapotváltoztatását, annak 
érdekében, hogy a kultúrnövény szaporító anyagának 
biztosítsa a csírázás, a kelés, a gyökeresedés, majd a 
vegetáció során a fejlődés és a termésképződés feltételeit.



Tápanyaggazdálkodás

 A tápanyag-gazdálkodás célja a talaj mikro- és makro 
tápanyagokkal való gazdagítása, ezáltal a növények számára 
optimális tápanyagmennyiség biztosítása. 

 Okszerű agrotechnikával a talajok szervesanyag
mennyisége és ezáltal a jó tápanyag szolgáltató képessége 
megőrizhető. 

 A növényeket tápláló anyagokat trágyáknak nevezzük. Két 
típusukat különböztetjük meg: 
 Szervestrágyák - istállótrágya, zöldtrágya, komposzt ,szár- és 

gyökérmaradványok
 Műtrágyák



Biológiai alapok
 Faj-fajta
 A fajta egy adott növényfajon (állatfajon) belül, tudatos emberi 

tevékenység (szelekció, nemesítés) által létrehozott és 
fenntartott faj alatti kategória. 

 Egy adott fajta hasznosításának célja, hogy adott termesztési 
körzetben, régióban, egy vagy több földrészen is, jól 
alkalmazkodjon
 talaj
 időjárás
 termesztéstechnológiai adottságokhoz, 

 közvetve pedig élelmiszeripari illetve ipar alapanyagként 
hasznosuljon oly módon, hogy genetikailag meghatározott 
fajtaérték (termőképesség, minőség, rezisztencia, egyedi 
speciális értékmutató…) rentabilitást biztosítson a termelője 
számára.



A földterületek kihasználásának módjai

extenzív (külterjes) 
gazdálkodás 

a művelhető 
földterületek nagyságát 
növelik meg
(pl. erdőirtás, mocsarak 
lecsapolása stb.) 

intenzív (belterjes) 
gazdálkodás 

korszerű 
agrotechnikával 
ugyanarról a területről 
több és jobb minőségű 
termés takarítható be 



Típus Hagyományos 
mezőgazdaság

Tőkés mezőgazdaság 

cél önellátás piacra termelés 

munkaerő és eszközök a nagyszámú emberi 
munkaerő lekötése kézi 
eszközökkel

gépek használata, kevés 
emberi munkaerő mellett 

fejlettségi szint elmaradott fejlett

terméshozamok alacsony magas 

termesztett növények Sokféléből keveset (alapvető 
élelmiszernövények)

egyféléből sokat 
(piacra szakosodás) 

termelési módok talajváltó gazdálkodás 
öntözéses gazdálkodás 
oázisgazdálkodás 
nomád pásztorkodás

vegyes gazdálkodás 
farm 
ültetvényes gazdálkodás 
mediterrán gazdálkodás 

jellemző országok a fejlődő országok a fejlett tőkés országok 



 Az emberiséget fenyegető élelemhiány leküzdése 
érdekében

 a világon mindenütt a belterjes gazdálkodás irányába halad 
a fejlődés

 a környezetre káros hatások is intenzívebben jelentkeznek
 a kemikáliák szakszerűtlen alkalmazása
 a technológiai fegyelem megsértése
 veszélyes hulladékaival

 terheli a környezetet



A mezőgazdaság miatti lehetséges környezeti 
problémák 
 esőerdők felégetése 
 száraz puszták túllegeltetése (Száhel-övezet, Afrika) 
 műtrágyák és növényvédő szerek túlzott használata 

(víz-, talaj-, levegőszennyezés) 
 lejtős területek helytelen művelése: talajerózió 

(lepusztulás) 
 túlzott öntözés: szikesedés (ásványi sók feldúsulása)
 Biodiverzitás csökkenése 



Erdők felégetése
 Rövid távú megoldás
 Erőforrások hamar kimerülnek
 Gyakoribb kontrolálatlan erdőtüzek 
 Levegőszennyezés
 További tüzek
 Gazdálkodók elutasító magatartása (félelem)

 Biodiverzitás csökkenés
 Ökoszisztéma sérülékenysége

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/AmazonFire/



Túllegeltetés okai lehetnek
 Népesség növekedése miatt nő az állatállomány
 Az állatállomány összetétele változik
 Legelőterületek nagysága csökken a megművelt területek 

növekedés miatt
 Évszakonkénti vándorlás korlátozódik politikai helyzet, 

birtokhatárok módosulása miatt
 Vízforrások elérhetősége korlátozódik



Túllegeltetés következtében:
 Talaj növény borítottsága csökken
 Ennek következtében nő a szélerózió, dűnék 

vándorlásának veszélye
 Vegetáció csökkenése, eltűnése szelektív legelés 

következtében, kedvezőbb takarmányértékű növények 
eltűnnek, többi felszaporodik

 Bozót növekedése
 Gyomnövények
 invazív fajok felszaporodása



http://www.thebowriver.com/bow_river_basin_waterscape.htm



Hibás talajművelési eljárás eredményei 
 tömődötté váló talajok esetében a tápanyagok felvétele 30-50 

%-ra csökkenhet
 lejtős területek helytelen művelése: talajerózió (lepusztulás) 
 Nem megfelelő időben végzett művelet

www.geo.u-szeged.hu



Mezőgazdasági peszticidek nem okszerű 
használata
 Gyomok ellen herbicidek
 Gombás kórokozók ellen fungicidek
 Baktériumos betegségek ellen baktericidek
 Kártevők ellen zoocidek

 Szintetikus eredetűek
 lebomlás nem mindig tökéletes, hosszú idejű
 Felhalmozódhatnak

 Erős mérgek, élő szervezetre toxikus hatásúak LD50 érték



A szakszerű műtrágyázás környezeti hatását 
tekintve kedvező lehet:
 növekszik a zöld növényi produkció
 a környezet energia- és anyagforrásaival való ésszerű 

gazdálkodást segíti
 A nagyobb zöldtömeg által létrehozott nagyobb asszimilációs 

felület a légkör széndioxid-tartalmát csökkenti és növeli az 
oxigéntartalmát. Mivel az iparosítás, közlekedés és urbanizáció 
hatására növekszik a levegő szennyezettsége, jelentős szerepet 
kap a levegő tisztán tartásában a növényzet.

 A vízhasznosulás-vizsgálatok azt az összefüggést tárták fel, hogy 
minél kedvezőbb a növény tápanyagellátása, annál kevesebb 
vizet használ el egységnyi szárazanyag előállításához.



Szakszerűtlen műtrágyázás 
környezeti hatása:
 a talajból kimosódott és a talajvízbe vándorló nitrogén

 a felszíni vizek eutrofizálása
 a kutak és az ivóvíz nitráttartalmának növekedése

 Szerves anyag hiányában a talajok egyre szegényedő kolloid komplexumába 
kötődni nem tudó foszfor- és kálium-műtrágyák hatóanyagainak növények 
által fel nem vett része is kilúgozódik, vándorol a talajvizekkel, szennyezi a 
kutakat, folyókat, tavakat.

 A nagy adagú műtrágyázás a kalcium kilúgozásának fokozásával a talaj 
elsavanyodásához vezethet hosszabb távon, egyúttal megrövidíti a 
meszezett talajoknál a talajjavítás tartamhatását.

 a növények beltartalmában, minőségében kedvezőtlen hatások is 
jelentkezhetnek, pl. a spenótban megnő a nitráttartalom.

 Nagy adagú, vagy egyoldalú műtrágya-használat kedvezőtlenül hat a talaj 
mikroelem-tartalmára is.

 Műtrágyázott területeken a gyomnövények is jobban fejlődnek, emiatt 
intenzívebbé és gyakoribbá válik a mechanikus növényápolás, ill. a kémiai 
növényvédelem.



Peszticidek veszélyei
 világ mezőgazdasági termelésének 35 %-át elpusztítják 

különböző kártevők
 Termés stabilitásához védekezésre van szükség –

kemikáliák

 Veszélyek:
 Bemosódás
 Elsodródás
 Vegyszermaradványok - DDT
 Tápláléklánc felbomlása
 Rezisztencia



Öntözés
 Az öntözés hatásai a talajtermékenység, talajminőség 

szempontjából lehetnek kedvezőek (rövid távú hatás)
 a növények jobb vízellátása
 a nedvesség tárolása
 intenzívebb tápanyagfeltáródás és tápanyagfelvétel

 és kedvezőtlenek (hosszú távú hatás)
 szerkezetleromlás
 tápanyagok kilúgozódása
 rétiesedés, láposodás
 Szikesedés –

 Hazánkban másodlagos szikesedés 200000 ha, - tiszalöki
öntözőrendszer által érintett területen



Túlöntözés
 Folyók vízhozama csökken
 Általuk táplált tavak vízfelszíne csökken
 Nő a sókoncentráció
 Honos fajok kipusztulnak

 pl.  Walker Lake (Nevada)



Esettanulmány- Aral tó



 Rízs és gyapotföldek öntözése
 Korszerűtlen, pazarló öntözési rendszer (két folyó éves átlagos 

vízhozama több mint 55 km³-ről alig 9 km³-re csökkent)

 Intenzív gyomírtószer, növényvédőszer használat
 Növényvédőszer maradványokkal erősen szennyezett tófenéki 

üledék
 Léguti megbetegedések
 Születéskori rendellenességek

1985 2009



 2004-re az elveszítette korábbi területének 75%-át
 vízmennyiségének 90%-át
 Az 1950-es években leírt gazdag ökoszisztéma (benne 

endemikus fajokkal) java része kipusztult
 évi 50 ezer tonna halat jövedelmező halászat megszűnt

 Megoldás:
 Kokaral gát -északon



Biodiverzitás

 összesen kb. 30000 olyan növényfaj van ami ehető vagy 
valamilyen gyógyhatással rendelkezik
 jelenleg kb. 7000 termesztett vagy gyűjtött

 mindössze 30 faj fedezi az emberiség ellátását
 Ebből 5 faj a 60%-ot 

 A 30 háziasított emlős és madárfajból 14 faj adja az emberi 
fogyasztás 90%-át
 Kb. 8300 fajta

 8% kihalt
 22% veszélyeztetett



Nemesítés
 Napjainkban elsősorban a magas hozamú intenzív fajták
 csökken az eredeti, természetes ellenálló képesség
 fokozottabb igényt támasztanak a növényvédelemmel szemben
 Nagyobb tápanyagigény

 GMO növények
 előnyök
 veszélyek



Mesterséges rendszerek
 Üvegház- hajtatás
 Mesterséges közeg
 Teljes automatizálás
 Biológiai növényvédelem
 Magas energiaköltségek



Állattenyésztés
Fajok etológiai igényei
Takarmányozás
Trágyakezelés

Hígtrágya- szennyezőforrás



Kerekes, 1998



Tényezők Jellemzők Értékelés

Intenzív gazdálkodás Extenzív gazdálkodás

Egyéni gazdaság 
szintjén

Termelés költségei, 
munkabér, nyereség

magas alacsony

Népgazdasági 
szinten

Öngondoskodáshoz, 
bruttó szociális
termeléshez való 
hozzájárulás

magas alacsony

Gazdasági hasznosulás

Radics, 2010 nyomán



Tényezők Jellemzők Értékelés

Intenzív gazdálkodás Extenzív gazdálkodás

Munkaigény Munkaerő/ha/év,
külsős bérmunka

alacsony magas

A termék típusa és 
mennyisége

Termékek, termelési 
egység értéke

alacsony magas

Termékminőség Feldolgozottság
szintje, táplálkozási 
érték

alacsony magas

Termelés

Radics, 2010 nyomán



A rendszer önfenntartó képessége
Tényezők Jellemzők Értékelés

Intenzív gazdálkodás Extenzív gazdálkodás

Termelési rendszer

Termésbiztonság Hozamok variációs 
koefficiense

alacsony magas

Tápanyagforgalom 
relatív zártsága

Tartalék átalakulása, 
humuszreprodukci
ó

alacsony magas

Kártevők és 
kórokozók 
előfordulásának 
gyakorisága

Kártétel 
gyakorisága és 
mértéke

alacsony magas

Radics, 2010 nyomán



A rendszer önfenntartó képessége
Tényezők Jellemzők Értékelés

Intenzív gazdálkodás Extenzív gazdálkodás

Agrárökoszisztéma

Fajgazdagság Veszélyeztetett 
fajok előfordulása

alacsony magas

A mezőgazdaság 
természetközeli
szerkezetei

Biotóp hálózatok, 
zöld folyosók
előfordulása

alacsony magas

Radics, 2010 nyomán



Környezetterhelés
Tényezők Jellemzők Értékelés

Intenzív 
gazdálkodás

Extenzív 
gazdálkodás

Talaj Nehézfémek koncentrációja, 
nehezen lebomló anyagok

magas alacsony

Levegő Szennyező anyagok
koncentrációja, szagterhelés

magas alacsony

Víz Nitráttartalom és veszélyes 
idegen anyagok

magas alacsony

Erózió elleni 
védelem

Elhordott termőréteg 
mennyisége

magas alacsony

energiafelhasználás Termelési egységenként, 
gazdaságonként, a gazdaságban 
felhasznált anyagok 
energiatartalma

magas alacsony

Radics, 2010 nyomán



A mezőgazdaság feladatai
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