
A vetésforgó kialakulásaA vetésforgó kialakulása

Háromnyomásos 
rendszer

Módosított három-
nyomásos rendszer

Norfolki négyes 
vetésforgó

1. szakasz: ugar
2. szakasz: őszi gabona
3. szakasz: tavaszi 
gabona

1. szakasz: répa
2. szakasz: tavaszi gabona
3. szakasz: őszi gabona

1. c. répa
2. tavaszi árpa av. vörös here
3. vöröshere 2. éves
4. őszi búza

A vetésforgó alapelemei: 

1. növényi összetétel
2. növények aránya
3. növények sorrendje
4. növények körforgása

A norfolki forgóbanA norfolki forgóban: 

4
25 % + 25 % + 25 % + 25 %
1.              4.
4 év



PéldaPélda: négyszakaszos vetésforgóban a 
körforgásrakörforgásra

Év I. szakasz II. szakasz III. szakasz IV. szakasz
1. C.répa Tav. árpa av.

vöröshere
Vöröshere 2. 

éves
Őszi búza

2. Tav. árpa av.
vöröshere

Vöröshere 2. 
éves

Őszi búza C.répa 

3. Vöröshere 2. 
éves

Őszi búza C.répa Tav. árpa av.
vhere

4. Őszi búza Crépa Tav. árpa av.
vöröshere

Vöröshere 2. 
éves

5.=1. C.répa Tav. árpa av.
vöröshere

Vöröshere 2. 
éves

Őszi búza



DefiníciókDefiníciók

Klasszikus vetésforgóKlasszikus vetésforgó
a növénytermesztés olyan tervszerű rendszere, amelyben a növények
összetétele és aránya hosszabb időre állandó, a növényeket térben és
időben előre kidolgozott sorrend szerint termesztik, amelyek
meghatározott idő elteltével kerülnek eredeti helyükre vissza.

Elővetemény igényElővetemény igény: 
az utónövény termesztését segítő biológiai és agronómiai követelések
összessége.

Elővetemény értékElővetemény érték: 
az utónövény termésére és termesztéstechnológiai eljárásaira
gyakorolt hatás



Vetésforgó       Keretvetésforgó      VetésváltásVetésforgó       Keretvetésforgó      Vetésváltás
Norfolki négyes vetésforgó Keretvetésforgó

1. c. répa
2. tavaszi árpa av. vöröshere
3. vöröshere 2. éves
4. őszi búza

1. év: ipari növény
2. év: tavaszi kalászos
3. év: pillangós
4. év: őszi kalászos

Év ÉvenkéntiÉvenkénti váltás KétévenkéntiKétévenkénti váltás HáromévenkéntiHáromévenkénti váltás 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kukorica
őszi búza

őszi káposztarepce
őszi árpa
cukorrépa

tavaszi árpa

kukorica
kukorica
őszi búza
őszi búza
Kukorica

silókukorica

Kukorica
Kukorica

Kukorica (siló)
Őszi búza
Őszi búza
Őszi árpa

VetésváltásVetésváltás: 
Olyan tervszerű rendszer, amelyben adott területen agro-technológiai
szempontból hasonló vagy különböző növényeket termesztenek évente,
vagy bizonyos időközönként (2-3 évenként) váltva.



KérdésKérdés: 
milyen következményei lehetnek a 2-3 évenkénti váltásnak?

HáromévenkéntiHáromévenkénti váltás
1. Kukorica
2. Kukorica
3. Silókukorica
4. Őszi búza
5. Őszi búza
6. Őszi árpa

Váltás nélküli termesztés
1.Hibridkukorica
2.Kukorica
3.Kukorica
4.Kukorica
5.Silókukorica
6.Silókukorica

A monokultúramonokultúra
váltásváltás nélkülinélküli termesztéstermesztés, amely során egy növényt, ugyanazon a
területen, éveken át termesztenek megszakított vegetációval.

KérdésKérdés: Milyen következményei lehetnek a váltás nélküli termesztésnek
napjainkban?



KettőstermesztésKettőstermesztés

Módszerek Példa Megj. Vetésidő Betak. idő

Alávetés Tav. árpa av. 
Vöröshere

Előfordul = eltér

Rávetés Őszi búza rv. Luc. Ritka eltér eltér
Felülvetés Kifagyott búza 

állományra tavasszal 
zab

Előfordul eltér =

Keverék-
vetés 

Zabos bükköny, 
borsós napraf.

Előfordul = =

Köztes-
vetés 

Kukorica között bab, 
tök

Kisgazd. eltér eltér/=

Tarlóvetés Ő. árpa tarlóba ztr. 
növény

Előfordul eltér eltér



Növénytermesztési rendszerek jellemzőiNövénytermesztési rendszerek jellemzői

Rend-
szer

NÖVÉNYEKNÖVÉNYEK

összetételeösszetétele arányaaránya sorrendjesorrendje rotációjarotációja

Klasszi-
kus vf.

állandó állandó állandó állandó

Vetés-
váltás

tervszerűen
változhat

tervszerűen 
változhat

változó 
(1-2-3 éves 

váltás)

visszatérhetőség

Mono-
kultúra

1 növény 100 % önmaga 
utáni

termeszthetőség
ideje (megszakítás)



DefiníciókDefiníciók

ÖsszeférhetőségÖsszeférhetőség: a növények termeszthetők-e önmaguk után vagy sem. 

önmagukkalönmagukkal összeférőkösszeférők, amelyek váltás nélkül több évig termeszthetők
(pl. rozs, kukorica, rizs),

önmagukkalönmagukkal valóvaló összeférhetőségreösszeférhetőségre különbözőenkülönbözően reagálnakreagálnak
(környezet, évjárat hatása) (pl. burgonya),

önmagukkalönmagukkal kevésbékevésbé összeférőkösszeférők (1-2 éves termesztés lehetséges, pl.
őszi búza),

önmagukkalönmagukkal összeférhetetlenekösszeférhetetlenek, amelyek önmaguk után sikeresen csak
hosszabb idő (3-6 év) elteltével termeszthetők
(pl. napraforgó, cukorrépa, lucerna).



DefiníciókDefiníciók

VisszatérhetőségVisszatérhetőség: években kifejezett időtartam, amely elteltével az önmaga 
után nem termeszthető növény ugyanazon a területen vethető. 

Okai biológiai eredetűek, pl. a növényvédelemmel (kórokozók, kártevők, 
gyomok fokozott elterjedése) kapcsolatosak:

Ø árpa – gabonafélék nematódái,
Ø zab – gabonafélék (zab) nematódái,
Ø búza     – gabonafélék nematódái, szártőbetegségek,
Ø repce – káposzta gyökérgolyva, repcegyökérgubacs-ormányos, repcebolha,
Ø cukorrépa - répafélék nematódái,
Ø burgonya - burgonya nematódái, burgonyarák,
Ø here/lucerna - vöröshererák, herefonálféreg, arankafélék,
Ø borsó - fuzariózis (gombás betegségek),
Ø napraforgó - szádor (Orobranche fajok), vírusos és gombás betegségek,

Ø általában - elgyomosodás



DefiníciókDefiníciók

KoncentrálhatóságKoncentrálhatóság: 
az önmaguk után nem termeszthető növények éves területi aránya az összes 
alkalmas területhez viszonyítva, a visszatérhetőségtől függően. 

Koncentrálhatóság = összes alkalmas vetésterület : visszatérési idő

PéldaPélda: 300 hektáros gazdaságban ? ha napraforgó termeszthető 
évente? A napraforgó visszatérhetőségi ideje 6 év, 300 ha: 6 év = 50 ha/év.

PéldaPélda: 
Hány hektáron lehet cukorrépát termeszteni, ha a gazdaság (2500 ha)
talajai: 750 ha réti öntés réti, 50 ha humuszos homok, 
200 ha szikes, 530 ha barna erdő (sekély termőrétegű), 450 ha csernozjom, 
520 ha típusos réti. 
Mely talajok alkalmasak?



Vetésforgó tervezésVetésforgó tervezés

A növényi összetételt befolyásoló tényezők
q Természeti 
q Biológiai 
q Közgazdasági

PéldákPéldák??

A növényi sorrend kialakításának tényezői
q Elővetemény érték
q Elővetemény igény
q Visszatérhetőségi idő
q Összeférhetőség
q Koncentrálhatóság

Kérdés:

A búza jó, közepes és rossz 
előveteményei?



Vetésforgó tervezésVetésforgó tervezés

Elővetemény igény: az utónövény termesztését segítő biológiai és
agronómiai követelések összessége.

Elővetemény érték: az utónövény termésére és termesztéstechnológiai
eljárásaira gyakorolt hatás

Kérdés: Melyik búzának jobb az előveteménye, miért, és mikor?

1. 
év

Ő.káp.
repce

Borsó Szemes-
kukorica

Napraforgó Cukorrépa Lucerna Silókuk.

2. 
év

Ő. búza Ő. búza Ő. búza Ő. búza Ő. búza Ő. búza Ő. búza



Az előveteményAz elővetemény--értéket befolyásoló tényezőkértéket befolyásoló tényezők

1. termőhely (kitettség, talaj, csapadékviszonyok)
2. hatása a talaj…
q tápanyagtartalmára (kedvező, semleges, kedvezőtlen)
q vízkészletére (kedvező, semleges, kedvezőtlen)
q szervesanyag tartalmára (kedvező, közömbös, kedvezőtlen)
q szerkezetére (kedvező, közömbös, kedvezőtlen)
q állapotára. Vagyis

az utónövény alá mély, sekély alapművelés végezhető, vagy elmaradhat
3. termése (fő-és melléktermék)
4. kártevői, kórokozói, gyomosodása
5. betakarítási ideje (aratástól az utónövény vetéséig rendelkezésre álló idő)

összefüggésben az idény csapadékviszonyaival
6. termesztéstechnológiai eljárásai

(művelés, trágyázás, növényvédelem, öntözés)
7. tarlómaradványai; Mennyiségük és apríthatóságuk megszabja:

- szükséges-e forgatás az utónövény alá,
- mély aláforgatásra van szükség, vagy a felszínen maradhatnak,
- szükséges-e szárzúzás a művelés könnyítésére



Az elővetemények tarlómaradványaiAz elővetemények tarlómaradványai

1. Jól aprítható tarlómaradványokat hagyó növények
(ha a szár beért, vagy egyébként is jól zúzható, és az időszak száraz)

q Hüvelyesek (bab, borsó, szója, lóbab)
q Keresztes virágú növények (repce, mustár, olajretek)
q Kalászos gabonák (őszi/tavaszi árpa, őszi búza, rozs)
q Napraforgó (!?)

2. Nehezen aprítható tarlómaradványokat hagyó növények
(kései betakarítás, zölden maradt, vagy vonódott szár)

q Kukorica
q Napraforgó (!)
q Évelő pillangósok
q Magas tarlóval betakarított magkender és olajlen
q Bármely növény, ha a maradványai átáztak



Az elővetemény Az elővetemény kedvezőkedvező, ha…, ha…

1. Időben betakarításra kerül, és így kihasználható
Ø A tarlóhántás gyom-és árvakelést elősegítő, valamint
Ø A hántott tarló ápolásának gyomkorlátozó hatása
2. Kedvező a biológiai utóhatása (hüvelyes, évelő pillangós, zöldtrágya)
3. Kis, vagy közepes vízigényű

4. Kevés/ hántó eszközzel jól aprítható / talajba keverhető maradványt hagy
5. Ha zúzni kell a tarlómaradványokat, nincs időkényszer
6. Tarlóhántással mérsékelhető a talaj nedvesség-vesztése
7. Mélyebb alapművelésben részesül, csökkenthető az alapművelés mélysége

az utónövény alá

8. Száraz talajon több eljárás választható alapozó művelésre
9. Ha a talaj tömör, időben elvégezhető a talajállapot javítás
10. Kórtani szempontból is kedvező
11. Betakarításakor nem alakul ki kár, amely mélyebb (költségesebb) alap-

művelésre adna okot
12. Talajlazító hatású (repce, mustár, olajretek)

Házi feladat: A ’rossz ’ elővetemény jellemzőiHázi feladat: A ’rossz ’ elővetemény jellemzői



Az előveteményAz elővetemény--hatás javításának módszereihatás javításának módszerei

11.. kettőstermesztéskettőstermesztés, pl. alávetés, rávetés, keverékvetés vagy
másodvetés alkalmazása takarmányozási, vetőmag-
előállítási, talajvédelmi (catch crop), tápanyag-gazdálkodási
célból,
22.. talajlazítótalajlazító ésés szerkezetjavítószerkezetjavító növényeknövények termesztése fő-
vagy másodvetésben,
33.. talajpihentetéstalajpihentetés a termőképesség helyreállítása céljából,
44.. szerkezetszerkezet--,, szénszén-- ésés nedvességkímélőnedvességkímélő művelésművelés,
55.. okszerűokszerű növénytáplálásnövénytáplálás,
66.. tarlómaradványoktarlómaradványok szakszerűszakszerű kezelésekezelése.



Feladatok



Vetésforgó szerkesztésVetésforgó szerkesztés
FeladatFeladat: 9 évre növényi sorrend tervezés. Összterület: 180 ha

Növényi összetétel:
Lucerna: 80 ha (20 ha új)
Tav. árpa: 20 ha
Őszi búza: 20 ha
Kukorica: 20 ha
Cukorrépa: 20 ha
Silókuk.: 20 ha
Mustár: 20 ha
Terület igény:

Feladat:
1. Optimális sorrend kialakítása az elővetemény érték és igény
figyelembe vételével.
2. A vetésterv igény nagyobb, mint a rendelkezésre álló terület -
Alkalmaz-e kettőstermesztést, ha igen, mely módot?
3. Melyik a leginkább igényes növény?
4. Mely növény/ek alá végezne mélyebb alapművelést?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



MegoldásokMegoldások:
Melyiknek MIMI az előnye / kockázata?

A B C
1. Luc. Új (MM)
2. Luc. 2. éves
3. Luc. 3. éves
4. Luc.4. éves + mv. silókuk
5. Kukorica (MM)
6. Mustár    (KM vagy DV)
7. Ő. búza (SM)
8. Cukorrépa (MM)
9. Tav. árpa (KM)

1. Tav. árpa av. Luc.
2. Luc. 2. éves
3. Luc. 3. éves
4. Luc. 4. éves
5. Kuk.
6. Mustár
7. Ő. búza
8. C.répa
9. Silókuk

1. Tav. árpa av. Luc.
2. Luc. 2. éves
3. Luc. 3. éves
4. Luc. 4. éves
5. Kuk.
6. Silókuk
7. Mustár 
8. Ő. búza
9. Cukorrépa

MM= mélyművelés
KM=középmélyműv.
SM=sekélyművelés
DV=direktvetés



Hol a hiba? példák:

AA BB
1. év: napraforgó

2. év: cukorrépa

3. év: lucerna 1. éves

4. év: napraforgó, másodv. szója

5. év: kukorica

6. év: őszi káposztarepce

7. év: lucerna 1. éves

1.év: szója

2.év: őszi káp.repce + mv. silókukorica

3.év: cukorrépa

4.év: őszi káp. repce+ mv. silócirok

5.év: cukorrépa + másodv. köles

6.év: őszi árpa



Hol a hiba? példák

C D

1.év: szója + mv. zöldbab

2.év: napraforgó

3.év: cukorrépa+ mv. mustár

4.év: őszi káp.repce + mv. silókuk.

5.év: cukorrépa

6.év: burgonya

1. év: vetőmag kukorica

2. év: ő. káp.repce + mv. mustár

3. év: őszi búza

4. év: silókukorica

5. év: őszi árpa + mv. silókukorica

6. év: kukorica



Hol a hiba? példák

E F G

1. bíborhere

2. kukorica

3. lucerna

4. napraf.

5. lucerna

6. somkóró

1. cukorrépa

2. ő. árpa

3. cukorrépa

4. ő. káp.repce

5. szója

6. mustár

1. lóbab

2. ő. k.repce

3. olajretek

4. kukorica

5. ő. árpa

6. ő. búza



Vetésforgó szerkesztésVetésforgó szerkesztés

PéldaPélda: növényi sorrend tervezés 9 évre 405 ha-ra

A növényi összetétel:
• Cukorrépa. 90 ha
• Kukorica: 45 ha
• Napraforgó: 45 ha
• Szója: 45 ha
• Borsó 45 ha
• Tav. árpa: 45 ha
• Ő. búza: 90 ha

Feladat: 
1. Optimális sorrend kialakítása 

az elővetemény érték és igény figyelembe vételével.
2. Alkalmazhat-e másodvetést, és hol?
3. Melyek az igényes növények?
4. Mely növény/ek alá célszerű mélyebb alapművelés?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



Vetésforgó szerkesztésVetésforgó szerkesztés

Példa 
savanyú és meszes 

homoktalajra

Növényi összetétel
210 ha-ra

• Burgonya: 60 ha
• Napraf. 30 ha
• Csillagfürt 30 ha
• Rozs 60 ha
• Ő. árpa 30 ha

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Növényi összetétel 
210 ha-ra

-Somkóró 60ha (30új)
-Homoki borsó 30 ha
-Tritikálé 60 ha
-Ő.árpa 30 ha
-Nf. 30 ha

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Vetésforgó szerkesztésVetésforgó szerkesztés

Példa kötött talajra: 240 ha, 8 évre

Növényi 
összetétel

•Kuk 60 ha
•Napraf. 30 ha
•Őkrepce 30 ha
•Tönkölybúza: 30 ha
•Fénymag 30 ha
•Őb. 30 ha
•Őárpa 30 ha

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Növényi 
összetétel

•Olajretek 30 ha
•Olajtök 30 ha
•Mustár 30 ha
•Kuk. 30 ha
•Hibr. Kuk 30 ha
•Őbúza 30 ha
•Dúrumbúza 30 ha
•Őárpa 30 ha

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kérdések:
1. Melyek az igényes növények?
2. Hol lehet mélyebb/sekélyebb az alapművelés?



Példa a visszatérési idő betartására, 13 évre (650 ha)

Vetésforgó szerkesztésVetésforgó szerkesztés

Növényi összetétel
•Kuk.100 ha
•Hibr.kuk 50 ha
•Napraf.100 ha
•Repce 100 ha
•Szója 100 ha
•Ő.búza 100 ha
•Tönkölybúza 50 ha
•Őárpa 50 ha

Kérdések
1. Melyek az igényes növények?
2. Mely növényeknél hosszú a visszatérési idő?
3. Tervezhet-e, és hová másodvetést?
4. Mely növények alá végezne mélyebb művelést?
5. Mely növények alá végezhet sekélyebb 
művelést?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12
13.



Vetésforgó szerkesztésVetésforgó szerkesztés

Példa speciális forgóra, 7 évre, 140 ha-ra

Növényi összetétel
•Trit. 20 ha
•Őá 20 ha
•Csem. Kuk. 20 ha
•Skuk. 20 ha
•Tarlóburg 20 ha
•Zöldborsó 10 ha
•Zöldbab 10 ha
•Gdinnye 15 ha,
•Sdinnye 5 ha
•Paprika 12 ha
•Paradicsom 8 ha

Kérdések:
1. Az igény 160 ha. Mely növény való 
másodvetésre?
2. Hogyan alakít osztott szakaszokat? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



MegoldásMegoldás

Növényi összetétel Kérdések Megoldás
•Trit. 20 ha
•Őá 20 ha
•Csem. Kuk. 20 ha
•Skuk. 20 ha
•Tarlóburg 20 ha
•Zöldborsó 10 ha
•Zöldbab 10 ha
•Gdinnye 15 ha,
•Sdinnye 5 ha
•Paprika 12 ha
•Paradicsom 8 ha

1. Az igény 150 ha. 
Mely növény való 
másodvetésre?
2. Hogyan alakít 
osztott 
szakaszokat?

1. csem.kuk 20 ha
2. őá 20 ha + mv. tburg. 20 ha
3. bsó 10 ha + zbab 10 ha
4. trit. 20 ha
5. görögd 15 ha+ sd. 5 ha
6. silókuk 20 ha
7. papr. 12 ha+parad 8 ha



Vetésforgó szerkesztésVetésforgó szerkesztés

Példa talajvédő vetésforgóra, 180 ha (lejtős területen), 9 évre

Növényi összetétel
•Füveshere 80 ha (20ha új)
•Őkrepce 20 ha
•Fénymag 20 ha
•Őbúza 40 ha
•Őárpa 20 ha

Kérdések:
1. Mi jellemzi a talajvédő vetésforgókat?
2. Teljesíthető-e a növények elővetemény 
igénye?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



Növényi 
összetétel 360 

ha-ra
•Kuk 60 ha
•Nf 60 ha
•Crépa 60 ha
•Tárpa 60 ha
•Őb 60
•Őá. 30 ha
•Fénymag 30 ha

Vetésforgó szerkesztésVetésforgó szerkesztés

Példa a visszatérési idő betartására, 12 éves vetéstervvel

Kérdések:
1. Igényes növények?
2. Melyeknél hosszú a visszatérési idő?
3. Tervezhet-e, és hová másodvetést?
4. Mely növények alá végezne mély/sekély 
művelést?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Növényi 
összetétel 600 

ha-ra

•Luc. 200 ha (50 ha 
új)
•Kuk. 50 ha
•Mustár 50 ha
•C.répa 100 ha
•Ő.búza 100 ha
•T.árpa 100 ha

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
10.
11.
12.



Vetésforgó szerkesztésVetésforgó szerkesztés

Példa 320 ha-ra (erdőtalaj), 8 évre

Növényi összetétel Kérdések
•Vhere 80 ha (40 új)
•Olajretek 40 ha
•Napraf. 40 ha
•Őbúza 80 ha
•Őárpa 40 ha
•Silókuk 40 ha

1. Melyek a 
talajkondíció javító 
növények?
2. Elkerülhető-e a 
kalászos-kalászos 
sorrend?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



MegoldásMegoldás

Növényi 
összetétel 

Kérdések Megoldás 1. Megoldás 2.

•Vhere 80 ha (40
új)
•Olajretek 40 ha
•Napraf. 40 ha
•Őbúza 80 ha
•Őárpa 40 ha
•Silókuk 40 ha

1. Melyek a 
talajkondíció 
javító 
növények?
2. Elkerülhető-e 
a kalászos-
kalászos 
sorrend?

1. vhere új
2. vhere 2. éves
3. silókuk
4. olajretek
5. őb
6. őá
7. nf.
8. őb

1. vhere új
2. vhere 2. éves
3. őb
4. skuk
5. olajretek
6. őá
7. nf
8. őb



Vetésforgó szerkesztésVetésforgó szerkesztés

Példa 160 ha-ra (szikes talaj) 8 évre

Növényi összetétel Kérdések 
•Cirok 40 ha
•Fénymag 20 ha
•Csicseriborsó 20 ha
•Mustár 20 ha
•Őb 20 ha
•Őárpa 20 ha
•Napraf. 20 ha

1. Csökkenthető-e a
kedvezőtlen termőhely
hatása?
2. Mire célszerű figyelni
műveléskor?



Tervezés
Cél: Árutermelés, zöldségtermesztés saját ellátásra, 
takarmánytermelés (6 tehén, 40 sertés, 4 ló), 
integrált termesztés, talajvédelem, talajpihentetés

Talajok ha Kérdések Meggondolandó

Kötött réti 355 1. Tervezhet-e öntözést? 
Ha igen, honnan?
2. Termesztendő 
növények árutermelésre, 
takarmánynak, saját 
ellátásra?
3. Talajpihentetést 
vállalna?
4. Telepítene-e erdőt? 
Milyen fafajokkal?
5. Telepítene-e gyepet?
6. Hogyan kímélné a 
talajok széntartalmát?

1. Futóhomok 
védelme
2. Szikes talaj 
javítása, vagy 
más célú 
hasznosítása?
3. A jó talajok 
védelme?
4. A 
művelhetőség 
javítása kötött 
talajon?

Középkötött mezőségi 360
Szikes 20
Szikes tó 1
Futóhomok 15
Összesen 751
Ősgyep (gyomos) 45
Mindösszesen 796
Lehetőség bérletre 
(kiöregedett akácerdő)

44



Tervezés
Cél: Árutermelés, zöldségtermesztés saját ellátásra, 
takarmánytermelés (6 tehén, 40 sertés, 4 ló), 
integrált termesztés, talajvédelem, talajpihentetés

Talajok ha Növények / hasznosítás

Kötött réti 355
Középkötött mezőségi 360
Szikes 20
Szikes tó 1
Futóhomok 15
Összesen 751
Ősgyep (gyomos) 45
Mindösszesen 796
Lehetőség bérletre (kiöregedett 
akácerdő)

44


