
Technológiai terv Kovács Gergő Péter



• Bejelentéshez szükséges elvégzendő feladatok és 
dokumentumok listája 

• Termőhelyfeltárás gyakorlati fogásai 

• Technológiai terv készítése 

• Szünet (5-10 perc) 

• Csoportos munkavégzés (30 perc)



A fás szárú energetikai ültetvény telepítése

• A telepítés csak engedély birtokában végezhető.            
(ha a telepítendő terület az 1500 m2-t meghaladja) 

• A kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes NÉBIH-
hez (Erdészeti Igazgatóság) kell benyújtani. 

• Valamennyi hrsz tekintetében önálló kérelmet kell 
benyújtani. 

• Védett természeti és Natura 2000  területen a 
természetvédelmi hatóság szakhatóságként jár el. 



A kérelemhez mellékelni kell

• Telepítési tervet, mely tartalmazza: 

A. Az alkalmazott faj és fajta meghatározását. 

B. A felhasznált szaporítóanyag származására 
vonatkozó nyilatkozatot. 

C. Az alkalmazni kívánt technológia rövid leírását. 

• Sarjaztatásos technológiára vonatkozó igazolást. 

• Tulajdoni lapot.



A kérelemhez mellékelni kell

• 1:4000 méretarányú térképet, amennyiben a telepítés 
nem az egész ingatlant érinti. 

• A tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát, amennyiben nem 
saját tulajdonú területen történik a telepítés. 

• Tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát, amennyiben 
osztatlan területen történik a telepítés.



A telepítő kötelezettségei

• A telepítő a telepítésről,használatról és megszüntetésről 
munkanaplót köteles vezetni. 

• A telepítő köteles a telepítés befejezését jelenteni a 
beruházás befejezését követő 15 napon belül.



Telepítési kérelem 



Ellenőrzés

• A NÉBIH a bejelentést követő 30 napon belül a 
helyszínen ellenőrzést tart. 

• A NÉBIH hatósági bizonyítványt állít ki a telepítőnek, 
amennyiben az ültetvény megfelel a telepítési 
engedélyben foglaltaknak.



Termőhely feltárás

Az energetikai faültetvény, illetve az energiaerdő 
létesítésének első lépése a helyszíni bejárással 

egybekötött terepi termőhely-feltárás, ami semmi 
mással nem helyettesíthető. 

A. fafajválasztáshoz, talajtérképekhez 

B. tápanyag-gazdálkodási terv készítéséhez



Termőhelyfeltárás (A)

Talajszelvény 3-5 
hektáronként 1 darab 

• 1,5 m széles és 2 méter 
mély talajszelvény 
lépcsős kialakítással 

• függőleges fal kialakítás 

• talajvízmentes (ha lehet) 









Termőhelyfeltárás (A)

Talajfúrás hektáronként 
1 darab 

• Mintavétel az alábbi 
mélységekből 

0-25, 25-50, 50-75, 75-
cm 

Kevert minta ugyanazon 
mélységekből



Talajfúró



Purckhauer



Termőhelyfeltárás (helyszíni termőhely leírás)

• termőhelyfeltárási lap kitöltés 

• általános adatok 

• helyszíni talajvizsgálatok



Termőhelyfeltárás (általános labor vizsgálat) 

• pH 

• CaCO3 

• fizikai talajféleség (KA) 

• összes só% 

• humusztartalom 

• nitrogén, foszfor, kálium

Genetikus 
talajszintek 

(cm)
pH KA Humusz CaCO3 Összes só N P K

(cm) (H20) (%) (%) (%) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

0-20 7,1 30 0,8 0,0 0,04 16,8 65 72

20-50 7,2 40 0,8 0,0 0,04 11,2 62 70

50-60 7,5 61 0,5 0,1 0,05 10,5 24 62

60-75 7,4 60 0,3 1,7 0,07 11,0 23 43

75 7,4 52 0,2 5,5 0,07 10,1 17 31



Termőhelyfeltárás (tematikus térképek 
készítése)

• genetikus talajtípus 

• hidrológia 

• fizikai talajféleség 

• termőréteg-vastagság 

• humuszréteg-vastagság



Humusztartalom % és CaCO3 %



Foszfor (mg/kg) és kálium (mg/kg)



Humusztartalom az eltérő mélységekbe (cm)



Talajfizikai paraméterek



Termőhelyfeltárás (B) 

Előre meghatározott paraméterek szerinti tápanyag-
gazdálkodási terv elkészítése 

1 tonna száraz-vessző előállításhoz 
• nitrogén: 5,3-7,5 kg 
• foszfor: 0,6-0,9 kg 
• kálium: 1,8-3,0 kg 
• magnézium: 0,4-0,7 kg 
• kalcium: 4,2-7,2 kg

10 t/ha első év  
25-30 t/ha 2 évente 



Termőhelyfeltárás (B)

Folyamatos monitoring szerinti tápanyag-gazdálkodási 
terv elkészítése 

• évenkénti talajvizsgálat 

• növényanalízis  

• hozam modellek alapján



1 ember 2 ember Holnap visszajövünk



A vizuális talajvizsgálat elvégzése

A VT eszközkészlete 

A VT " eszköztár "-hoz  szükséges felszerelések egyszerűek és 
olcsók: 

▪1 ásó - 20 x 20 cm-es kocka ásása a  vizsgálandó talajból 
▪1 műanyag tál (kb. 35x35x19 cm) – esés próbához 
▪1 kemény négyzet alakú tábla (kb. 26x26x1.8 cm) – amely illeszkedik a 
műanyag tál aljához 
▪1 nagy teherbírású műanyag zsák (kb. 74x49 cm) – az agronómiai vizsgálatok 
elvégzéséhez (esés próba) 
▪1 VT útmutató (időjárásálló) – fotografikus összehasonlításokhoz 
▪1 adatlap (pontozólap) – az indikátor felvételezéséhez, a növény és a talaj 
pontozási lapokat érdemes kétoldalasra elkészíteni.



Szükséges eszközök

Ásó
Műanyag tál

Műanyag zsák Útmutató Pontozólap

Kemény lap



Az eljárás I.

1.  Mikor kell a talajminőség értékelést elvégezni? 

	 Művelt talajok esetén: Alkalmazza az eljárást betakarítás után művelés 	
előtt évente egyszer.  Elvégezhet egy második tesztelést is az utolsó 	
művelés után, hogy ellenőrizze a magágy állapotát. 

2.  Beállítások/Felkészülés 

Fontos, hogy megfelelően készítsük elő a talajművelés értékelésének  
elvégzését. 

3. Helyszíni információk 

A pontozási kártya tetején töltsük ki a helyszíni információkra vonatkozó 
részt.



Az eljárás II.

4. Végezzük el a talaj vizsgálatokat 

	 A felső talajrétegből  vegyünk egy 20 x 20 cm kockát az ásóval. 

	 Végezzük el az esés próbát 1 m magasságból (derék 
magasság) a 	 műanyag tálban lévő fa négyzetre. Ismételjük 
meg a próbát ha szükséges. 

5. A növény indikátorok 

	 A talaj minősítésével egy időben a legtöbb esetben 
elvégezhetőek a növény vizsgálatok is.



Pontozó kártyák használata
PONTOZÁSI KÁRTYA 

Talajminőség látható mutatóinak értékelése 

Talaj indikátorok 
 

Földhasználat: 
Helyszín meghatározása/ terület neve: 
Időpont: 
Talajtípus: 
Textúra:     homokos vályogos  agyagos 
Nedvesség állapot:          száraz  enyhén nedves   nedves  vizes 
Szezonális időjárási áll.:          száraz  csapadékos  hideg  meleg          átlagos 
 

Talajminőség látható 
indikátorai 

Vizuális pontszám 
0=gyenge állapot 
1=közepes állapot 
2=jó állapot 

Súlyozás Vizulális pontszámok 
rangsora 

Talaj struktúra 
/rögfrakció  x3  

Talaj porozitása  x3  

Talaj színe  x2  

Talaj foltok száma és 
színe  x2  

Földigiliszták száma  x2  

Művelési talp   x2  

Rögösség mértéke  x1  

Erózió mértéke  x2  

ÖSSZPONTSZÁM (a vizuális pontszámok rangsorának összege) 
 

 
 
Talajok minőségének értékelése Pontszámok  
Gyenge <10 
Közepes 10-20 
Jó >20 

 

PONTOZÁSI KÁRTYA 
Talajminőség látható mutatóinak értékelése növénytermesztésben 

Növény indikátorok 
 

Talajminőség látható 
indikátorai 

Látható pontszám 
0=gyenge állapot 
1=közepes állapot 
2=jó állapot 

Súlyozás Vizuális pontszámok 
rangsora 

Kelés mértéke  x2  

Vágási magasság 
betakarításkor  x3  

A növény 
gyökérrendszerének 
mérete és fejlettsége 

 x2  

Termés hozama  x3  

Gyökér betegségek  x1  

Gyomfertőzöttség  x1  

Felszíni vízborítás  x2  

Termelési költségek 
(műtrágya, művelés, 
stb.) 

 x2  

ÖSSZPONTSZÁM (a vizuális pontszámok rangsorának összege) 
 

 
Talajok minőségének értékelése Pontszámok  
Gyenge <10 
Közepes 10-20 
Jó >20 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Pontszámok rangsora 
Különböznek a talaj illetve a 
növény pontszámok? Ha igen, 
miért? 

Talaj indikátorok Növény indikátorok 
   

 
Megjegyzés: 



Talajszerkezet/rögfrakció

JÓ ÁLLAPOTÚ  P= 2
Jó eloszlású talaj, 

morzsalékos finomabb 
aggregátumokkal, 

jelentős rögök nélkül.

KÖZEPES ÁLLAPOTÚ P = 1
A talaj egyaránt 

tartalmaz jelentős 
arányba durva szilárd 
rögöket és morzsákat 

is.

GYENGE ÁLLAPOTÚ P= 0
A talajt uralják a nagyon 

durva szilárd rögök és nagy 
kevés benne a finom 

aggregátumok  aránya. 



Porozitás

JÓ ÁLLAPOTÚ  P= 2 
A talajban sok makropórus 

található az 
aggregátumok között és 

azon belül, ezáltal  
könnyen hozzájárul a jó 

talajszerkezet 
kialakításához. 

Az aggregátumok között és 
azon belül a talaj 

makropórusai csökkentek.

KÖZEPES ÁLLAPOTÚ P = 1 GYENGE ÁLLAPOTÚ P= 0
Talaj mikropórusok nem találhatók a 
tömör masszív szerkezetes rögben. 

A rög felülete  sima, kevés lyuk vagy 
repedés található benne és éles 

szögek jellemzik a talaj szerkezetét.



Talaj színe

JÓ ÁLLAPOTÚ  P= 2 KÖZEPES ÁLLAPOTÚ P = 1 GYENGE ÁLLAPOTÚ P= 0 
Erősen sötét színű feltalaj A feltalaj színe valamivel 

halványabb
A talaj színe jelentősen halvány 



A talaj foltozottságának száma és színe

JÓ ÁLLAPOTÚ  P= 2 KÖZEPES ÁLLAPOTÚ P= 1 GYENGE ÁLLAPOTÚ P= 0 
A foltok rendszerint 

hiányoznak 
A talaj egységesen tartalmaz 
(10-25%) nagyobb és közepes 

narancs és szürke foltokat 

A talajban bőségesen (>50%) 
megtalálhatók a közepes 

illetve durva narancs 
és főleg szürke foltok 



Földigiliszták száma

Vizuális 

pontozás 

Földigiliszták                  

(20 cm kocka) 

2 >8 

1 4-8 

0 <4 



Művelési talp jelenléte

JÓ ÁLLAPOTÚ  P= 2 KÖZEPES ÁLLAPOTÚ P= 1 GYENGE ÁLLAPOTÚ P= 0 
Nem található művelési 

talp réteg a művelt 
feltalajban.

Közepesen szilárd talp a 
művelési rétegben. A talaj 
gyengén fejlett struktúrával 

rendelkezik, amely 
repedéseket, hasadékokat és 

makropórusokat elszórtan 
tartalmaz. 

Nagyon szilárd és erőteljesen 
fejlett művelési talp réteg 

található a művelési rétegben. 
A talaj makropórusokat nem 

tartalmaz és kevés vagy 
semmilyen repedés nem 

figyelhető meg. 



Rögösség mértéke

JÓ ÁLLAPOTÚ  P= 2 KÖZEPES ÁLLAPOTÚ P= 1 GYENGE ÁLLAPOTÚ P= 0 
A felszín jó eloszlású 

morzsalékos, finomabb 
aggregátumokat tartalmaz 

jelentős rögök nélkül. 

A talaj jelentős arányban 
tartalmaz szilárd durva 

rögöket és morzsalékos,finom 
aggregátumokat egyaránt. 

Ha a talajművelés nem 
gondosan időzített, jelentős 

művelési próblémákat 
eredményeznek a rögök. 

A talajt erősen uralják a 
szilárd rögök és kevés finom 
aggregátumok látható. A 

rögök miatt a talajművelési 
eljárások elvégzésének 

lehetősége csak egy szűk 
időintervallumban 

végezhető el.



Szél-és talajerózió érzékenysége

JÓ ÁLLAPOTÚ  P= 2 KÖZEPES ÁLLAPOTÚ P = 1 GYENGE ÁLLAPOTÚ P= 0 

S z é l e r ó z i ó n e m a d o k o t 
aggodalomra: szeles napokon 
csak a talajműveléskor áramlik a 
por. A legtöbb szél által elhordott 
anyag a táblán is marad

S z é l e r ó z i ó m é r s é k e l t 
aggodalomra ad okot, ahol 
jelentős az erózió művelések során 
szeles napokon.

Szélerózió komoly aggodalomra 
ad okot. Nagy porfelhők jelenléte 
szeles napokon.



Technológiai terv

• Termőhelyfeltárás részletes adatai 

• Meteorológiai idősorok 

• Elővetemény érték 

• Talajelőkészítés 

• Telepítés 

• Tápanyag-gazdálkodási terv 

• Ápolási és növényvédelmi feladatok 

• Betakarítás



Meteorológia

• hőmérséklet (min., max.,) 

• csapadék (havi eloszlásban) 

• szeles napok száma 

• fagyos napok száma 

• napsugárzás mértéke



Elővetemény

• gyepterület? 

• erősen gyomos elhanyagolt szántóterület? 

• művelés alatt álló szántóterület?

Milyen szántóföldi kultúra?



Talajelőkészítés

• Mekkora területet akarok betelepíteni? 

• Milyen eszközök állnak a rendelkezésemre? 

• Gyomszabályozás 

• Helyes alapművelés megválasztása 

Forgatásos Forgatás nélküli 



Telepítés

• Ültetési hálózat 

• Sortáv és tőtáv  

• Tőszám 

• Telepítési alapanyag  

• Faj és fajtaválasztás 

• Telepítési időpont



Tápanyag-gazdálkodási terv

• Talaj tápanyag-szolgáltató képessége 

• Műtrágya vagy szervestrágya? 

• Kijuttatási időpontja és módja 

• Tervezett termésmennyiség



Ápolási munkálatok

Mechanikai Kémiai

Időpontok Fűzfa-zsákhordóbogár



Betakarítás

• Egymenetes vagy kétmenetes? 

• Kézi vagy gépi?





Szünet



Feladat

1. Erősen gyomos szántóterület (50 ha) 

2. Tervezett hozam (20t/ha 2 éves ciklus) 

3. Saját szarvasmarha telep 

4. Jelentős vadállomány 

Talajszintek 
(cm) pH KA Humusz CaCO3 Összes só N P K

(cm) (H20) (%) (%) (%) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

0-25 7,4 42 1,0 0,0 0,1 16,8 65 72

25-50 8,0 50 1,2 0,0 0,4 11,2 62 70

50-75 8,5 61 0,5 0,0 0,6 10,5 24 62


