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Agrár-gazdaság/tudomány – Statisztika

• Elmélet és gyakorlat

10 ezer évvel 

ezelőtt 4-5 ezer évvel 

ezelőtt

300-400 évvel 

ezelőtt

Mezőgazdaság 

kezdete

Statisztikai 

tevékenység 

kezdete ?

Önálló 

tudományok

Agrártörténet – Történeti statisztika

A XVIII. század végi 

átalakulás korabeli 

feudális nagybirtokra 

gyakorolt megújító hatása

Árutermelő gazdasággá 

szervezés, hatékony 

működés



Agrár-gazdaság/tudomány – Statisztika

• Elmélet és gyakorlat

10 ezer évvel 

ezelőtt

Cél:

Élelmiszer-

termelés

Mezőgazdaság 

kezdete

Statisztikai 

tevékenység 

kezdete

Önálló 

tudományok

MIT?

MENNYIT?

HOL, MIKOR, 

MIT, MENNYIT

HOGYAN?
HOL, MIKOR, 

MIT, MENNYIT?

Cél: Élelmiszer-termelés

- Egyre növekvő 

népességszám mellett

- (Változó) fogyasztói 

igényeknek megfele-

lően (egészségeset!)

- Környezettudatosan 

(szűkösség, terhelés)

- Klímaváltozás

- Gazdaságilag is 

hatékonyan

4-5 ezer évvel 

ezelőtt

300-400 évvel 

ezelőtt



Mezőgazdasági termelés - Tudományok

Termelés

Biológiai tényezők

Vetőmag     Állat

Talaj    Takarmány

Kártevők  Kórokozó

Műszaki 
tényezők

Technológia
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Humán tényezők

Kémiai 
tényezők

Növényvédő 
szerek

Műtrágya

Nemesítés

Állattenyésztés, 

Takarmányozás

Növénytermesztés, 

Kertészet

Állatorvos tudományNövényvédelem

Talajtan

Agrártörténet 

Agrárműszaki

Víz-, 

gyepgazdálkodás

Agrokémia

Agrárközgazdaság STATISZTIKA



Nemesítés – Statisztika (egy példa)



Statisztika feladata

• Információ szerzés – valóság leírása

▫ Mérhető jelenség

▫ Absztrakt fogalmak mérhetővé tétele

• A kutatómunka eredménye

▫ Javítja-e a mezőgazdasági termelést, annak 
hatékonyságát

▫ Támogatja-e a kihívásoknak való megfelelését

+ Statisztikával szemben támasztott elvárásoknak

való megfelelés



Adatgyűjtés → Növénytermesztés, Kertészet, Állattenyésztés 

Természeténél fogva jellemzően számszerű ismérvek  
• Termelés eredményét (output) leíró

▫ tőszám, hajtás/gyökérhossz, lombmagasság, termésátmérő, fürtszám, 
termésmennyiség, -tömeg…

▫ élő/vágáskori/hús/faggyú tömeg, tej, tojás, szaporulat…

• Termelési tényezőket (input) leíró
▫ területnagyság, talajjellemzők, műtrágya, vetőmag, víz, fény, 

páratartalom…

▫ takarmánymennyiség,-jellemzők, a technológiát jellemző paraméterek… 

Agrár-gazdaság/tudomány – Statisztika

Kutatásmódszertan! (in vitro/in vivo, in situ …) –
Minta → Következtetéses statisztika, Kapcsolatvizsgálat



▫ Jobb terméseredmények?

▫ Magasabb termésátlag?

▫ Nagyobb élősúly?

▫ Jobb takarmányhasznosulás? 

▫ Kevesebb károsanyag kibocsátás?

▫ Kisebb környezetterhelés?

▫ Nagyobb bevétel?

▫ Kevesebb felhasználás/ráfordítás?

Adatgyűjtés →

Természeténél fogva jellemzően számszerű ismérvek  
• Kontrollhoz/Kísérletek egymáshoz képest - Hatásvizsgálat

Agrár-gazdaság/tudomány – Statisztika

Cél: Élelmiszer-termelés

- Egyre növekvő 

népességszám mellett

- (Változó) fogyasztói 

igényeknek megfele-

lően (egészségeset!)

- Környezettudatosan 

(szűkösség, terhelés)

- Klímaváltozás

- Gazdaságilag is 

hatékonyan

Következtetéses statisztika → Becslés, Próbák



Takarmányozás – Statisztika (egy példa) 
Egészségeset, környezettudatosan és hatékonyan?

• A gabona- és olajos magvak mikotoxinokkal való 
szennyezettsége

▫ Gyengébb takarmány-értékesülés

▫ Szaporodásbiológiai zavarok

▫ Általános ellenálló-képesség csökkenés

▫ Élelmiszerbiztonság

Fokhagyma illóolaj antioxidáns tulajdonságának hatása a 

T-2 toxin lipidperoxidációt indukáló hatásának mérséklésére Forrás: Ancsin et al., 2016

Következtetéses statisztika → Becslés, Próbák



Adatgyűjtés →

Viszonylag ritkább, de… nem számszerű ismérvek  
• Agrárközgazdaságtan (pl. marketing, menedzsment)

• Állapotot leíró skálák

▫ Fertőzött/nem fertőzött, 0-3 egészségi állapot kategória, stb

Állattenyésztés/gyógyászat – Statisztika 
(egy példa) Egészségesen, környezettudatosan

Ha csak lehet, mérjünk!

Forrás: Bartos et al, 2017



Nemesítés – Statisztika (egy példa)
Nemesítés és hatékonyság?

• Cél: Nemesítés hatékonyságának vizsgálata                      
(pontos fajtaazonosítás, eredet, rokonsági kapcsolat)

• Eszköz: A faj genetikai hátterének vizsgálata molekuláris 
markerek segítségével

Nehezebben mérhető jelenségek
• Társtudományok → a statisztikai módszertan alkalmazása

Például: Fajták közti genetikai távolság?

Forrás: Györffyné, 2006

Forrás: Halász, 2010



Agrometeorológia – Statisztika (egy példa)
Iránymutatás a Nemesítés számára

• A globális felmelegedés hazánkra leskálázott értékei 
alapján várható növényi tulajdonság módosulás(ok) 
meghatározása (Dióssy, 2011)

• Környezeti tényezőkre kevésbé érzékeny kukoricán 
(C4)

• Nyolc szcenárió alapján

Forrás: Dióssy, 2011



A statisztikával szemben támasztott 

elvárások

Felelősség: pontosság!

(nehezen ellenőrizhető/

szűrhető tartalom)

De:

Megnő az igazán jó 

adatbázisok szerepe!!!

Jó=

Megbízható

Áttekinthető/

Felhasználóbarát

Konzisztens és aktuális 

adatokat tartalmaz

Menyhárt (2016): 

„Piranométer hibás 

szintezésének hatása a 

globálsugárzás mért 

értékére és a hiba 

detektálásának 

lehetőségei”

doktori (PhD) értekezés 



Adatok biztosítása a kutatásokhoz

• Mért adat → pontosság!

• Becsült adat

▫ 3D EU-SoilHydroGrids

▫ SoilGrids globális talajadatbázis alapján európai 
talajokon kidolgozott talajvízgazdálkodási 
becslőfüggvények alkalmazásával

▫ Eddigi legrészletesebb talaj-vízgazdálkodási térkép 
Európára

▫ Fontos információk a klímatudatos és vízmegőrző 
területhasználat tervezéséhez (Tóth et al., 2017)

A statisztikával szemben támasztott 

elvárások



Az eddigiek összefoglalásaként

• Sokszínűség

• Szintézis

• Cél: nemcsak a mezőgazdasággal, de az 
emberiséggel szembeni kihívások sikeres 
teljesítés

• Közvetve vagy közvetlenül többségében a 
hatékonyság javítása

Agrár-gazdaság/tudomány – Statisztika



• TFP (Total Factor Productivity) – teljes tényező 
termelékenység: teljes output és input aránya

• Reál output és reál input kifejezése, mérése 
(heterogenitás)?

• Mérjük az output és input változását           
összevetés –TFP adott időszak alatti változása

A mezőgazdasági termelés 

hatékonyságának mérése



A világ mezőgazdasági termelésének

növekedési üteme (éves átlag – logaritmizált formában kifejezve)

A kibocsátás bővülését a felhasznált 

input növekedése biztosítja

A kibocsátás bővülését egyre inkább a 

teljes tényező termelékenység biztosítja

Forrás: saját szerkesztés az USDA eredményei alapján

Ki tudná megállapítani ebben 

a statisztika szerepét?!



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!
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