
 

13+1 válogatott kérdés és válasz az "Agrár-totóból" 
 

 Kérdés (helyes válasz aláhúzva)      Válasz százalékban 

 

1. Mi a laktáció?  

a) ellést követően meginduló tejtermelés, tejelés 77,78% 

b) az aludttej latin neve 5,56% 

c) a tej allergiát okozó összetevője 16,67% 

  

2. Milyen gabonából készül a gersli?  

a) árpa 92,03% 

b) búza 6,82% 

c) nem gabona, hanem virsli fajta 1,15% 

  

3. Mitől kristályos a méz?  

a) a méhészek cukrozzák 2,27% 

b) természetes folyamat, minden méz ilyen 70,45% 

c) mert öreg, régi 27,27% 

  

4. Mi a villanypásztor?  

a) trafóházak védelmére szakosodott kutyás őr 5,13% 

b) elektromos töltetű huzal állatok kordában tartására 94,87% 

c) az éjszakai tájékozódást segítő világító alkalmatosság a juhászkunyhó tetején 0% 

  

5. Mi az anyarozs?  

a) hímnemű rozsnövény mellett elvetett szaporító társ rozsnemesítésnél 45,95% 

b) a rozs kalászában élősködő gomba 48,65% 

c) a szülés előtt a nők fejére szőtt hagyományos koszorú alapanyagául  5,41% 

szolgáló növény  

  

6. Hány tőgye van a tehénnek?  

a) 1 33,33% 

b) 4 58,97% 

c) fajtánként változó, 3 vagy 4 7,69% 

  

7. Mi a magyar lapály?  

a) az Alföld egyik régies elnevezése 27,78% 

b) sertés fajta 36,01% 

c) általános földrajzi kifejezés a síkságra 36,21% 

  

8. Mi az eketalp?  

a) az eke része, ez van legalul 47,22% 

b) az eke része, a csoroszlya és a kormánylemez rögzítésére szolgál 33,33% 

c) szántással keletkező talajszerkezeti probléma 19,44% 

  

9. Mi a barázda?  

a) a vetőgép ún. nyomjelzőjével húzott, az iránytartást segítő vonal 18,75% 

b) a szántásnál kifordított földdarab után maradó mélyedés 81,25% 

c) a tehenek fogainak felszínén található horpadás 0% 

 

  



10. Mi az a kocaforgó?  

a) egy kocára jutó éves ellések száma 74,8% 

b) a disznóól fedetlen előtere 25,2% 

c) állatbetegség, tüneteiben hasonlít a kergemarhakórra 0% 

  

11. Mi az ártány?  

a) kártevő, a levéltetvek rendjébe tartozik 13,79% 

b) kézi szerszám, speciális ásó típus köves talajra 17,24% 

c) herélt sertés 68,97% 

  

12. Mi a fehér here?  

a) állatbetegség, fehér heréjű a steril hímnemű állat (szarvasmarha, juh) 11,02% 

b) szálas takarmánynövény 77,78% 

c) albínó hím méh 11,2% 

  

13. Mi a vetésváltás?  

a) vetőmag szaporítás vetési módszere, az apa és anya sorok váltakozása 0% 

b) bevett gazdálkodási módok szerint a termesztett növények évenkénti váltakozása 83,4% 

c) a vetőgépet vontató traktor fokozat kapcsolása megváltozott talajszerkezet esetén 16,6% 

  

13+1. Mi a cukkini? 

a) tökféle 100% 

b) aranyos, magára a figyelmet az ujjaival felhívó szőrmés állat 0%  

c) cukornádat károsító keménypáncélú rovar 0% 
 


