
Minimumkérdések 

 

1. Mekkora a mezőgazdasági hasznosítású terület Magyarországon? 

2. Sorolja fel a művelési ágakat! 

3. Mekkora a szántóterület hazánkban? 

4. Sorolja fel a környezeti tényezőket! 

5. Mi a légköri aszály? 

6. Mi a talajaszály? 

7. Mi a belvíz? 

8. Mi a víznyelő képesség? 

9. Mi a vízáteresztő képesség? 

10. Melyek a talajművelés céljai? 

11. Melyek a talajművelés műveleti elemei? 

12. Mik a művelési eljárások? 

13. Sorolja fel a művelési eljárásokat? 

14. Mi a szántás? 

15. Talajlazítási módok! 

16. A talaj porhanyításának eszközei! 

17. Soroljon fel tömörítő hengereket! 

18. A szántás és lazítás alkalmazhatóságának talajnedvesség tartományai! 

19. Sorolja fel a szántóföldi termőhelyeket! 

20. Mi a talajművelési rendszer? 

21. Klasszikus művelési rendszer alapelemei! 

22. Vetésidő szerint milyen művelési rendszereket ismerünk? 

23. Talajok szerint milyen művelési rendszereket ismerünk?  

24. Jó magágy legfontosabb jellemzői! 

25. Mi a tarlóhántás? 

26. Sorolja fel az alapművelési módokat! 

27. A káros talajtömörödés okai? 

28. Mikor minősül a termőtalaj károsan tömörnek? 

29. Sorolja fel a gyomok elleni preventív védekezés lehetőségeit! 

30. Sorolja fel a gyomok elleni biológiai védekezés lehetőségeit! 

31. Mit nevezünk gyomnak szántóföldön? 

32. Mit nevezünk gyomnak legelőn? 

33. Mi a tarack, melyik életformára jellemző? 

34. Mi a rizóma, mely életformára jellemző? 

35. Mekkora a kukorica termőterülete Magyarországon! 

36. Mekkora az őszi búza termőterülete Magyarországon? 

37. Mekkora az őszi és tavaszi árpa termőterülete Magyarországon? 

38. Mekkora a napraforgó termőterülete Magyarországon? 

39. Mekkora az őszi káposztarepce termőterülete Magyarországon? 

40. Mi a Norfolki vetésforgó? 

41. Sorolja fel a klasszikus vetésforgó alapelemeit! 

42. Mi a vetésváltás? 



43. Mi az elővetemény érték? 

44. Mi az elővetemény igény? 

45. Mi az összeférhetőség? 

46. Mi a vetésforgó szakasz? 

47. Mit jelent a kettőstermesztés? 

48. Másodvetésű növények hasznosításának módjai! 

49. Soroljon fel zöldtrágya növényeket! 

50. Mi a területpihentetés? 

51. Sorolja fel a búza kedvező előveteményeit! 

52. Sorolja fel a kukorica kedvező előveteményeit! 

53. Sorolja fel a cukorrépa kedvező előveteményeit! 

54. Sorolja fel a napraforgó kedvező előveteményeit! 

55. Melyek a makroelemek? 

56. Sorolja fel a legfontosabb N műtrágyákat! 

57. Sorolja fel a legfontosabb P műtrágyákat! 

58. Sorolja fel a legfontosabb K műtrágyákat! 

59. Melyek a mikroelemek? 

60. Soroljon fel szervestrágyákat! 

61. Mi a pentozán hatás? 

62.  Mit jelent az alávetés? 

63. Mit jelent a fölülvetés? 

64. Mit jelent a rávetés? 

65. Mit jelent a keverékvetés? 

66. Mit jelent a köztes termesztés (közévetés)? 

67. Melyek az őszi kalászosok? 

68. Melyek a tavaszi kalászosok? 

69. Melyek a kapás növények? 

70. Őszi kalászosok vetési ideje? 

71. Őszi kalászosok betakarítási ideje? 

72. Tavaszi kalászosok vetési ideje? 

73. Tavaszi kalászosok betakarítási ideje? 

74. Kapásnövények vetési ideje? 

75. Kapásnövények betakarítási ideje? 

76. Mikor van a lucerna telepítési ideje? 

77. Mi az őszi kalászosok 10 legfontosabb gyomnövénye? 

78. Mi a tavaszi kalászosok 10 legfontosabb gyomnövénye? 

79. Mi a gabonatarló 10 legfontosabb gyomnövénye? 

80. Mi a repce 10 legfontosabb gyomnövénye? 

81. Mi a lucerna 10 legfontosabb gyomnövénye? 

82. Mi a kukorica 10 legfontosabb gyomnövénye Mi a talaj sűrűsége? 

83. Mi a napraforgó 10 legfontosabb gyomnövénye? 

84. Mi a talaj térfogattömege? 

85. Mely növényeket károsítanak a szádorok? 

86. Hogyan védekezhetünk a napraforgó szádor ellen? 



87. Mely növényeket károsítanak az arankák? 

88. Hogyan védekezhetünk a nagy aranka ellen? 

89. Melyek az önmagukkal összeférhető növények? 

90. Melyek a hosszú visszatérhetőségi idejű növények? 

91. Mi a keretvetésforgó? 

92. Melyek a köztes védőnövények? 

93. Magyarország területének hány százaléka nitrátérzékeny? 

94. Mettől meddig tilos a szervestrágya kijuttatása nitrátérzékeny területeken? 

95. Évente és hektáronként maximum hány kilogramm nitrogén hatóanyag juttatható ki 

nitrátérzékeny területekre? 

96. Milyen engedély birtokában juttatható ki hígtrágya? 

97. A HMKÁ alapján maximum hányszor lehet kukorica a területen? 

98. A HMKÁ alapján maximum hányszor lehet ugyanaz a kalászos a területen? 

99. A HMKÁ alapján maximum hányszor lehet rizs a területen? 

100. Kivételes esetekben mely hatóságok oldhatják fel az égetési tilalmat? 

 


