
A növények terméshozamának növelése és értékesítése 

 

A növénytermesztés magába foglal olyan technológiai mozzanatokat, amelyek láncszerűen 

kapcsolódnak egymáshoz, biztosítva a termést. 

Ezek a következők: 

A terület kiválasztása  
1. Szántás egy alap talajművelési munkálat, amelynek során a talaj átfordítása, felaprítása. 

- traktor vagy állati erővel vontatott, ekével végzik.  

- az őszi szántás, rögtön a betakarítás után előnyösebb, mint a tavaszi szántás  

2. Talaj előkészítési munkálatok a vetés és ültetés érdekében történik, célja, a talaj porhanyítása a 

vetés és ültetés mélységében. Ezeket a munkálatokat korongtárcsával vagy állíthatófogú boronával 

végzik.  

3. Trágyázás az a munkafázis, amelynek, során a tápanyag ellátása a növénynek biztosítva van, 

trágyák használatával. A trágya lehet: istállótrágya, zöldtrágya és műtrágya. 

4. Vetés és ültetés olyan munkálatok, amelyek nagymértékben befolyásolják az elért terméshozam 

mennyiségét és minőségét. 

- vetésre jó minőségű, egészséges, megfelelő nagyságú vetőmagot használunk 

- a vetés történhet kézzel és vetőgéppel.  

Az ültetés az a munkálat, amikor palántát vagy növényi részt (hagymát, gumót, dugványt) juttatnak 

a talajba.  

Vetésnél és ültetésnél a következő tényezőkre kell figyelni:  

- optimális időszak 

- a sorok közötti és soron belül növények közötti távolságot 

- vetőmag/palánta mennyisége 

5. Ápolási munkálatok azok a munkálatok, amelyeket a talajon és a növényeken végeznek ez által 

biztosítva az optimális növekedési, fejlődési körülményt.  

Ezek a munkálatok a következők: 

- gyomirtás  

- talajlazítás 

- talajegyengetés 

- fölösleges víz eltávolítása vagy öntözés 

- ritkítás 

- kiegészítő trágyázás;  

6. Betakarítás az a művelet, amelynek során begyűjtik a fő és melléktermékeit a termesztett 

növénynek.  

- A betakarítás történhet kézi erővel, félig gépesítve vagy gépesítve 

- A betakarítást éréskor 

- A betakarított termékeket előkészítik tárolásra (válogatás, tisztítás, szárítás, osztályozás) 

7. Tárolás a betakarított termékeket különböző helyeken lehet tárolni: 

- raktár vagy siló (gabonafélék és hüvelyesek) 

- pince vagy árok (gyökerek, gumók, hagymák) 

- más speciális tároló helyek: kukoricagórék, rakfelületek és fészerek. 
 

Házi feladat – kötelező – kicsi jegyre 

Tankönyv 37 oldal alja, 4 Projekt – Zöldhajú emberke 

Mikor készen vagytok, egy kis cetlire írjátok fel a neveteket, tegyétek az emberkétek elé, 

fényképezzétek le, majd a fájlt küldjétek el nekem a pongracztimi2000@gmail.com címre. 

Jó munkát, sok sikert! 
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