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1. TALAJALKOTÓK 

1.1 A TALAJ FOGALMA 

Talajnak nevezzük a földkéreg legfelső részét, amelynek az a tulajdonsága, hogy képes ellátni a 

növényeket tápanyaggal és vízzel. A talajnak termékenysége van. 

A föld népessége az 1650-es évektől rohamosan megnőtt. Míg 1650-ben a népesség kb. 500 

millió volt, 2000-re már túllépte a 6 milliárdot. Ezt a népességet el kell látni, az élelmiszer-termeléshez 

pedig földre van szükség. Az élelmet nagyrészt a talajban megtermelt növények adják. 

Korszakok a talajhasználatban: 

- az ipari forradalom következtében a népesség növekedésnek indult (1770-1850) 

- a világ átállt az olajra, megjelent az atomenergia (1920-30) 

- az elektrotechnika megjelenése (1980-as évek) 

A termőföld mennyiségének alakulása 

 

1. kép  

Jelmagyarázat: 

1. A jelenlegi termékenységi szint mellett szükséges termőföld 

2. A jelenlegi termékenységi szint kétszerese esetén szükséges termőföld 

3. A jelenlegi termékenységi szint négyszerese esetén szükséges termőföld 

4. A mezőgazdaság számára rendelkezésre álló megművelhető terület 

 

Talajtan fajtái: - általános talajtan: a talajban lejátszódó kémiai, fizikai, biológiai 

  folyamatokkal foglalkozik 

 - talajrendszertan: a talaj rendszerezésével foglalkozik 

 - alkalmazott talajtan: a talaj javításával, művelésével és öntözésével 

  foglalkozik, valamint a talaj védelmével 

 

A talaj egy olyan kevert rendszer, amelyben fizikai, kémiai és biológiai folyamatok is 

lejátszódnak. 

 



 

A talaj alkotórészei: 

A talaj 3 fázisú diszperz rendszer, több részegységből tevődik össze. 3 fázis: szilárd, légnemű, 

folyékony anyag is van benne. 

 

Térfogatarányok: - elbomlott szervetlen anyagok 85 % 

   - növényi gyökerek 10 % 

   - talaj flóra és fauna 5 % 

 

Szilárd fázis: különböző méretű szemcsékből áll, ezek az ásványi anyagok. 

Szerves anyag: 5-7 %, néhány százaléka humusszá válik. 

Meghatározó az ásványi víz, amely a szilárd fázishoz kötődik, és a fázis legnagyobb részét 

alkotja. A kőzetnek át kell mennie bizonyos átalakuláson, hogy talajjá váljon. 

 

Folyékony fázis: a talajban nem víz van, hanem talajoldat, ami sok aniont és kationt tartalmaz. 

A növények innen veszik fel a kationokat, a talajoldat tele van szerves sókkal. 

 

Légnemű fázis: a talaj levegő tartalma, összetétele nem azonos a levegőével. 

 

A talajszemcsék mérete és ennek jelentősége a talajok tulajdonságaiban: 

 

szemcse 
átlagos átmérő 

d, mm 

fajlagos felület 

m
2
/g 

kavics 10 4*10
-4

 

homok 1 3*10
-3

 

iszap 0,005 0,75 

agyag (kaolinit) 0,0008 23 

agyag (montmoriton) 0,0003 109 

1.  

A talaj egy keverék, minden talajban van homok rész, iszaprész, agyagrész és humusz is. 

Építészeti szempontból is lényeges a szemcsekeverék. 

 

A talajszemcsék méret szerinti csoportosítása 

 

Atterberg Kacsinszkij 

Frakció neve Szemcse átmérő Szemcse átmérő Frakció neve 

kavics 

durva homok 

finom homok 

> 2 

2 – 0,2 

0,2 – 0,02 

> 3 

3 – 1 

1 – 0,25 

0,25 – 0,05  

0,05 – 0,01 

kő, kavics 

durva homok 

középfinom 

homok 

finom homok 

durva por 

por / iszap 

agyag 

< 0,002 

leiszapolható rész 

0,02 mm 

0,01 – 0,001 

0,005 – 0,001 

< 0,001 

középfinom 

homok 

finom por 

agyag 

 

Egy homoktalajból a szél a port fogja először elfújni, mivel a homokszemcse átmérője nagy, a 

homok nehéz. Az agyagszemcse átmérője a legkisebb, viszont az agyagszemcsék szorosan kötődnek 

egymáshoz. Szemcse szempontból a talaj jó, ha van benne 1 rész homok, 1 rész iszap, 1 rész agyag. A 



 

szemcseösszetétel csak alapja annak, hogy jó talaj alakuljon ki. De ebbe még a kémia és a biológiai 

törvényszerűségek is beleszólnak. 

 

Leiszapolható rész: a talaj aktív része. Ha a talajt vízzel keverjük el, legelőször a homok fog 

leülepedni. 

 

Stokes törvény: az ülepedés sebessége a szemcseátmérő négyzetével arányos. 

A magyar talajtanban a térképezés során a fizikai féleség meghatározására használatosak: 

- részletes mechanikai elemzés 

- Arany-féle kötöttségi szám 

- higroszkóposság 

- 5 órás kapilláris vízemelés 

- talajellenállás 

 

Részletes mechanikai elemzés: a talajszemcsék felosztása mérettartományok szerint diszpergáló 

oldattal. 

 

Arany-féle kötöttségi szám: víztartó képességi értéket jelent. 100 g talaj mennyi vizet képes 

megkötni és megtartani addig, ameddig a talaj folyós állapotát eléri (folyáshatár), ameddig a 

fonalpróbát el nem éri. Értéke megegyezik a folyáshatáréval. 

 

Higroszkóposság: a légtér páratartalmából mennyi vizet tud a száraz talaj megkötni. Ezzel 

foglalkozott:  Mitscherlich 95 %-osra állította be, Kuron már 35 %-osra, Sík Károly 35 %-osra 

kálium-kloriddal. 

 

5 órás kapilláris vízemelés: a háromfázisú vízmozgás speciális esete, a légszáraz talaj vízzel 

érintkezve milyen magasra emeli fel a vizet. 

 

Ezek a mutatók zonális talajoknál egymásba átszámíthatók, egymással összefüggésben vannak. 

A kötöttséget nagyobb agyagtartalmú (képlékeny) talajon mérjük. A higroszkóposság érzékeny a talaj 

humusz tartalmára, az 5 órás kapilláris vízemelés a szikességre. Ha ezeket a paramétereket 

párhuzamosan mérjük és az összefüggés nem nyilvánvaló, tudunk következtetni a talaj struktúrájára. 

 

A szemcseösszetétel befolyásolja a következő tulajdonságokat: 

- vízáteresztés 

- adszorpciós kapacitás 

- higroszkóposság 

- duzzadás 

 

Csökkenő szemcseméretnél nő a vízáteresztő képesség. 

1.2 ÁSVÁNYOK, KŐZETEK, SZILIKÁTOK, AGYAGÁSVÁNYOK MEZŐGAZDASÁGI 

JELENTŐSÉGE  

Ásványok: olyan földtani képződmények, amelyek kémiai összetétele egyszerű képlettel 

felírható. Megkülönböztetünk: elsődleges és másodlagos ásványokat. 

 

Kőzetek: az ásványok meghatározott társulásai. Eredet szerint van: 

- magmás (mélységi) 

- üledékes (szediment) 

- átkristályosodott (metamorf) kőzetek. 

 

Ásványok szerkezete: 

- többnyire szabályos szerkezetűek, valamilyen geometriai idommal leírható, kristályos 

ásványok 



 

- amorf ásványok, alaktalanok 

- tulajdonságaik a kristályosodás körülményeitől függnek: 

 

 

 

magas hőmérsékleten   alacsony hőmérsékleten 

   kristályosodnak         kristályosodnak 

   ↓          ↓ 

elsődleges ásványok   ülepedéssel, többnyire másodlagos ásványok 

- homok és iszapfrakciók   pl. karbonátok, kéntartalmú ásványok, réteg 

pl. kvarc, földpátok    szilikátok, oxidok 

 

Az ásványok koordinációs száma és a kation – anion sugárarány jelentősége: 

- az ásványokat jól jellemzi a koordinációs szám (a rácselemek központi ionjait hány oxigén 

veszi körül) 

- a kationokat legtöbbször oxigénionok veszik körül (a térbeli elrendeződés szempontjából a 

kation – oxigén arány a meghatározó) 

 

Legfontosabb talajképző ásványok: 

- szilikátok, oxidok és hidroxidok, karbonátok, szulfidok és szulfátok, kloridok, foszfátok, 

nitrátok 

 

Mállás: az ásványok vagy kőzetek fizikai, kémiai, biológiai hatásnak vannak kitéve → 

megváltozik a szerkezetük. Az ionok szerkezete, vegyértéke abban a környezetben stabil, amelyekben 

létrejöttek. 

A talajképződés kémiai változásait a vízzel, O2-nel és CO2-dal való érintkezés okozza.  

A mállás az a folyamat, amikor az ásványból és kőzetből talaj képződik. Ha magmás és 

metamorf  kőzetei vannak, azok szilárdak, sűrűk és a mállás során porózussá válnak. Alacsony 

hőmérsékleten a másodlagos ásványok a mállás során kis méretűek lesznek és rosszul kristályosodóvá 

válnak. 

A mállás során az új szilárd fázis létrejöhet átkristályosodással, az eredeti ásvány oldódásával, 

valamint kicsapódással.  A málláskor felszabaduló ionok oldatba mennek. 

 

Megkülönböztetünk különböző stabilitású ásványokat: 

- gyenge stabilitás (gipsz, mészkő, dolomit) 

- nagy stabilitás 

A könnyen málló ásványok egy sor mikroelemet tartalmaznak → mállásuk folyamán a talaj 

mikroelem szolgáltató képessége növekszik. A mállás végeredménye a rendezetlenség, a kisebb 

energiaállapot beállása. Bármely ion számára a legstabilabb állapot a végtelen híg vizes oldat. A Föld 

vízkészlete azonban véges, ennélfogva a végtelen hígítás állapota nem érhető el. Az ionok feloldása a 

talajban a málló részecskék felületén lévő vékony vízfilmre korlátozódik. A talaj a vízhez képest 

alkalmas közeg a szerves molekulák polimerizációjához. A szárazföldi víz legtöbb oldott anyaga a 

talajból származik, ahol a mállás a legaktívabb. A víz összetétele a nagyobb mélységben nem változik. 

 

A kőzet és a talaj különbözősége 

A kőzetek és a talajok között a lényeges különbségek a következők: 

- a talaj nem jöhet létre a kőzet nélkül ↔ a kőzet viszont talaj nélkül keletkezhet 

- a talajképző tényezők hatására jön létre a talaj, tájban jelentkezik 

- a talaj tükrözi az adott táj éghajlati, növényzeti sajátosságait 

- a kőzet tájtól függetlenül jön létre 

- a talajban található szerves anyag, a kőzetben ritkán van szerves anyag 

- a talajban a szerves anyag a felszíntől a mélységgel csökken, míg a kőzetben, ha előfordul 

szerves anyag, ez az eloszlás nincs meg 

 



 

A talaj szintekre tagolódik, amelyeknek meghatározott sorrendje és genetikai kapcsolata van. A 

talajtípusokra jellemző a szelvény vastagsága (cm, m-es nagyságrendű). A talajban létrejöhetnek 

másodlagos képződmények. Ezeknek az eloszlása eltér a kőzetben kialakult egyéb képződményektől. 

 

Szerkezet: a talajokra jellemző a morfológiai (morzsás, cserepes) szerkezet, a kőzetre nem. 

A talaj felső szintjében a szerkezet biológiai tevékenységben kapcsolódik. A talajszintek 

általában a felszínnel párhuzamosak ↔ a kőzetek nem párhuzamosak a felszínnel. 

 

A flóra és a fauna 

Eloszlása a talajban sajátos, a talajtípusra jellemző. A talajnak termékenysége van ↔ a kőzetnek 

nincs. Ha a kőzetből 1,5 m rétegű talaj kialakul, az a növény számára már elegendő vizet tartalmaz, 

tárolhat. A természetes termékenységnek megfelelő tápanyagot szolgáltat a növény számára. 

 

Szilikátok 
A szerves világban a szén képes önmagával kapcsolódni, és ezáltal nagy molekulákat létrehozni. 

A szervetlen világban a Si képes O2 hidakon keresztül egymáshoz kapcsolódni, ez által szintén nagy 

molekulák jönnek létre. A szilikátok különböző kovasavak (meta, orto és polikovasavak) fémekkel 

alkotott sója. A szilikátok ásványok, jellemző rájuk a Si-tetraéder: a központi idom a Si és ezt a 

tetraéder csúcsán lévő 4 O2 veszi körül. A szilikátokat a tetraéderek kapcsolódása szerint 

csoportosítjuk. Eszerint megkülönböztetünk: 

a) sziget szilikátokat 

b) lánc vagy szalag szilikátokat 

c) rétegrácsos szilikátokat 

d) térrácsos szilikátokat 

 

Izomorf helyettesítés: azt jelenti, hogy a Si tetraéderben a Si-ot, Al, Fe, Mg stb. helyettesíti. 

Ezáltal a szilikátban töltésfelesleg jön létre, ami megteremti a lehetőséget a kation 

megkötőképességének. 

 

Agyagásványok keletkezése 

Agyagásványok → másodlagos szilikátok 

 

Az agyag kifejezés a talajtanban 2 fogalmat fed. Talajfizikai értelemben szemcseméretet jelent, 

vagyis a talaj szervetlen szilárd fázisnak azt a részét, amely 0,002-nél kisebb szemcsékből áll. Más 

értelemben az agyag minőséget jelent, vagyis az agyagásványok összességét. A talajra jellemző fizikai 

és kémiai tulajdonságokat az eltérő minőségű agyagásványok egymáshoz viszonyított aránya szabja 

meg. 

A talaj 2 legaktívabb alkotórésze, az agyagásvány és a humusz. 

Az agyagásványokat a rácssíkok száma és a síkokból létrejött rácskötegek kapcsolódási módja 

szerint a következő csoportba osztjuk: 

- 2 rétegű agyagásványok: 1 tetraéderből és 1 oktaéderből épülnek fel (TO) (kaolinit, halloizit) 

- 3 rétegű agyagásványok: tetra, okta, tetra szerkezet (TOT), mezőgazdasági szempontból a 

legfontosabbak (illit, vermikulit, montmorillonit) 

- 4 rétegű agyagásványok (TOT +O) (klorit) 

 

Az agyagásványok legfontosabb tulajdonságai: 

- ionmegkötő képesség 

- duzzadó képesség 

- ioncserélő képesség 

 

  



 

Az agyagásványok néhány kémiai, fizikai tulajdonsága 

 

Megnevezés 
Ion-megkötő 

képesség 
Duzzadó képesség 

Ioncserélő 

képesség 

Kaolinit kicsi kicsi kicsi 

Illit közepes mérsékelt közepes 

Vermikulit nagy közepes vagy nagy nagy 

Montmorillonit nagy nagy nagy 

Klorit kicsi kicsi kicsi 

2.  

A kaolinit kis abszorpciós kapacitással rendelkezik. A nagy fajlagos felület nagy vízmegkötő 

képességet is jelent. A legnagyobb vízmegkötő képességgel a montmorillonit rendelkezik (nagy belső 

felülettel rendelkezik, zeg-zugos). 

 

Duzzadás: az agyagásványok vízzel érintkezve térfogatukat megnövelik. 

- legkisebb a kaolinit duzzadása 

- közepes a vermikulit duzzadása 

- legnagyobb a montmorillonit duzzadása. 

A duzzadást a kationok is befolyásolják. Legjobb duzzadó képességűek a Na anyagok. 

 

Ioncserélő képesség: az agyagásvány olyan hővel köti meg a kationt, hogy azt képes leadni, 

vagyis a növény fel tudja venni. 

- az ioncserében a megkötött kationoknak csak egy része vesz részt 

- a talaj aktív alkotórészei az agyagásványok (ezek mennyisége és aránya határozza meg a talaj 

tulajdonságait) 

- a homoktalajok tulajdonságait az agyagos rész határozza meg 

- az agyagásványoknak jelentős szerepe van a talajok K-gazdálkodásában (a K 90%-ban 

agyagásványokhoz kötődik) 

- meghatározza a talaj pufferképességét 

- az illites talajok jobban savanyodnak is, mint a montmorillonitosok. 

1.3 A TALAJ SZERVES ANYAGÁNAK VALÓDI, NEM VALÓDI HUMUSZANYAGAI 

A talaj legaktívabb alkotórésze a humusz. A humusz szerves anyagból képződik. Először a 

növényi szerves anyag egy mineralizációs (lebomló) fázison megy át, azután kemikációs fázison, 

amikor felépül, de más szerkezete lesz. 

Talajban visszamaradó növény: 

- 15-60 % cellulóz 

- 15-30 % hemicellulóz 

- 5-30 % lignin 

- 1-10 % fehérje 

- 1-13 % hamu 

 

A nem valódi humuszanyagot a növényi maradványok alkotják (gyökér, szár). Ezek a növényi 

maradványok átalakuláson mennek át, amelynek a gyorsaságát és minőségét a talaj körülményei (pH, 

levegőzöttség) befolyásolják. 

 

A humusz fogalma: a humusz a talajra nézve specifikus anyagnak tekinthető. Bonyolult 

összetételű, nagy molekulájú anyagcsoport, mely több egymáshoz hasonló, nagyjából azonos alap 

szerint felépülő anyagból áll. 

A humusztartalom függ: 

- a talaj kötöttségétől: minél magasabb a talaj kötöttsége, annál nagyobb a humusztartalom 

- egyéb talajtulajdonságtól 



 

 

A talaj humusztartalma: - 2 % alatt gyengén 

    - 2-4 % közepesen 

    - 4 % felett jól ellátott 

 

A talaj humusztartalmának határértéke 

 

termőhely KA Jó humusz % 

Csernozjom 

 

Barna erdőtalaj 

 

Kötött réti talaj 

 

Laza homok talaj 

 

Szikes talajok 

 

Szikes termőrétegű 

erodált lejtők talajai 

> 42 

<42 

< 42 > 38 

< 38 

> 38 

< 38 

> 50 

< 50 < 30 

30-38 > 50 

< 30 > 50 

> 50 

< 50 

> 42 

< 42 

3,01 

 

2,51 – 3,50 

2,51 – 3,50 

2,01 – 3,00 

3,31 – 4,50 

2,81 – 4,00 

1,51 – 2,50 

1,21 – 2,00 

3,11 – 4,00 

2,61 – 3,50 

2,41 – 3,30 

1,91 – 3,30 

3.  

A N 90 %-a humuszhoz kötött. 1 % humusz ≈ 40 kg N-t szolgáltat. 

A szárazföldi termesztés szempontjából a közepes humusztartalom optimálisnak nevezhető. A 

lebomlás feltételei biztosítottak, így a humusz aktívan részt vesz a növény táplálásában. A humusz a 

talaj egyik állandó sajátossága. 

 

A humusz minősége 

A humusztartalom befolyásolja a termékenységet, a talaj tulajdonságait. Nagy jelentősége van, 

hogy milyen anyagból épül fel a szerves anyag. 

 

A humusz felépítése 

1. Aromás vegyületek: 5 és 6 tagú aromás vegyületek 

2. Hídrészek: O, N, NH, - CH2 

3. oldallánc: szénhidrátok, zsírok, fehérjeszerű vegyületek 

4. funkcionális csoportok: COOH, fenolos OH, alkoholos OH, -NH, -NH2 

 

A humusz minősége is fontos, mert eltérő szerkezetű, felépítésű, tulajdonságú. 

Az általános séma a humusz szétválasztására: 

 

A humuszsavak néhány jellemzője 

 

humuszsavak szín C % N % C / N arány molekulasúly 

fulvosavak 
sárga v. 

sárgásbarna 
45-50 2-2,5 18-25 2000-8000 

himatometánsav barna 58-62 3-4,5 13-26 8000 

barna 

humusz-sav 
sötét barna 50-60 3-5,0 10-20 100 



 

szürke humusz-sav 
szürkés 

fekete 
58-62 6-7,5 8-12 > 100 000 

4.  

A jó humuszanyagok ragasztóanyagok a talajban (a Ca-humát a legjobb ragasztó). 

A jó humuszanyag pufferelő szerepet tölt be – letompítja a szélsőségeket. Nagy kation megkötő 

képességű, N szolgáltatást biztosít a talajnak. 

A talajban lévő humuszanyagok szerkezeti sajátosságaikban, tulajdonságaikban eltérők. 

A legjobb humuszanyagnak minősülnek a zárt szemláncú, a polimerizáció, nagy molekulasúlyú 

humuszanyagok. 

A humuszanyagok széntartalomban, N tartalomban és C/N arányban különböznek. A N 

előfordul az aromás mag gyűrűjében, hídban, oldalláncokon, funkciós csoportokon. 

A C minőségét az mutatja meg, hogy nyílt, vagy zárt C láncú. A C/N arány a bomlás feltételére 

utal. A C energiát szolgáltat, a N fehérjeépítő elem, és mind a kettőre szükség van. Az optimális C/N 

arány 17:25. 

 

A talajok humuszminősége és a Hargitai-féle humuszminősítés 

A kioldásokkal történő szétválasztás azért történik, hogy funkcionálisan szétszedjük és 

megállapítsuk, mely csoportok dominánsak a talajban és milyen a talaj tulajdonságaira 

(termékenységére) gyakorolt hatásuk. 

A humusz minőségi felosztásának többféle megoldása lehetséges. A kioldási sajátságok alapján 

történő csoportosítás kémiai oldószereket (lúgot, savat, alkoholt) használ. 

 

A kémiai kioldás egyszerűsített sémája és értelmezése 

 

humuszanyag 

frakció 

oldószer 

lúg sav alkohol 

fulvinsavak oldódnak oldódnak - 

huminsavak oldódnak - oldódnak 

humuszok - - - 

5.  

Tyurin és Kononova a talajból a különböző töltéserősséggel megkötött humuszcsoportokat 

jellemzi kioldással. 

1. szabad humuszanyagok: azok, amelyek mészhez, agyagásványokhoz, szeszquioxiodokhoz. 

nem köthető humusz. (0,1 normál NaOH-ban oldható) 

2. könnyen kioldható humuszanyagok: mész által erősen koagulált, kis mértékben 

agyagásványokhoz kötött, dekalcizálás után lúggal oldható frakciók. 

3. nehezen kioldható humuszanyagok: ezek csak erős savas oldás után lúggal oldható frakciók 

4. maradék humuszanyagok: a montmorillonit rácsrétegei közé beépült, agyagásványokon erősen 

megkötött nem mobilizálható frakció. Inaktív, és csak a 0,25 mm-nél kisebb aggregátumok 

képződésében van jelentősége 

 

A humuszminőség meghatározásánál két irányzat lehetséges: 

1. Kémiai oldószerekkel történő (kioldási sajátosságok alapján történő) 

2. A kémiai oldószerek és a fényelnyelő képességvizsgálat kombinációja: A fényelnyelő 

képesség használatát a humuszminőség meghatározásában az tette lehetővé, hogy a humuszanyagok 

fényelnyelő képessége és azok elemi összetétele között párhuzamos kapcsolat van. 

 

Magyarországon ma a Hargitai-féle két oldószeres humuszminősítést használják. Ennek 

lényege: a NaOH és Na kioldja a humuszanyagot, és az így létrejött humuszkivonattal megnézi a 

fényelnyelő képességét (extinkcióját). 



 

Extinkció: ki és belépő fény hányadosának logaritmusa, E= lg 
be

ki

1

1
 

A humuszvegyületek t görbéi hasonló lefutásúak, hyperbolikusak, így 1 oldószerre nem lehet 

megvalósítani a hiteles mérést. 

 

A humusz minősítése a humusz minőséget jellemző stabilitási szám alapján: 

Q=
ENaOH

ENaF
,   ahol  Q: a humuszminőséget jellemző statisztikai szám 

    E: az oldatok extinkciója 

 

I. NaOH oldat sötét       rossz minőség   Q < I 

NaF oldat világos   

 

II. NaOH-os oldat és      közepes minőség  Q = I 

NaF oldat kb. egyforma színű 

 

III. NaOH-os oldat egészen világos vagy víztiszta   jó humusz   Q > I 

NaF-os oldat sötét 

 

A Hargitai-féle humusztartalom mutató: 

Q: stabilitási szám 

K: humuszstabilitási koefficiens 

 

K=
HENaOH

ENaF

,
    

K= humuszminőségre jellemző stabilitási koefficiens 

E= humuszoldatok extinkciója 

H= a talaj összes humusz tartalma 

 

Néhány talajtípus illetve humuszképződmény stabilitási koefficiense 

Nyersavar-szintek, növényi maradványokban gazdag   0,001 

Tőzegek, szikesek humuszos szintjei      0,01 

Táptalajok, réti talajok, podzolos barna erdőtalajok humuszos szintjei  0,1 

Hazai barna erdőtalajok, Raman-féle barnaföldek humuszanyagai  1,0 

Csernozjomok humuszanyagai      10,0 

 

R=
NC

K

/
 

 

K= statisztikai koefficiens 

C/N= a talajra vonatkoztatott szén, nitrogén arány 

R= környezetvédelmi humuszminőségi alapérték 

 

„F” görbék Fx=

nm

xnm

E

E

726

 

 

A humifikációt jellemző F érték, mely különböző hullámhosszaknál vehető fel, és az ily módon 

kapott F1, F2, Fn-1, Fn érték. 



 

1.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A talaj a földkéreg legfelső része. Fő tulajdonsága, hogy ellátja a növényt tápanyaggal és vízzel, 

tehát termékenysége van. A talajon termeljük meg az élelmiszert. A világ növekszik, a termőterület 

pedig csökken. A talaj tulajdonságai közül a fontosabbak: szemcseösszetétel, a talajt alkotó ásványok 

közül az agyagásványok, valamint a talaj speciális szerves anyaga, a humusz. 

1.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 

1. Milyen fázisokból áll a talaj,és milyen a részarányuk? 

2. Melyek a talaj aktív alkotói, amelyek felelősek a víz- és a tápanyag-gazdálkodásért? 

3. Mely 3 talajfizikai mutatót használjuk fel a talaj fizikai féleségének meghatározására? 

4. Miben különbözik a talaj a kőzettől? 

5. Mi a mállás lényege? 

6. Ismertesse az izomorf helyettesítés jelentőségét! 

7. Melyek az agyagásványok legfontosabb tulajdonságai? 

8. Ismertesse a humusz szerkezetét! 

9. Milyen humuszminőségi csoportosításokat ismer? 

1.5.1 Tesztek 

1. Mit nevezünk leiszapolható résznek? 
  

1 – a durva homok és finom homok % mennyiségének összege 

 2 – az iszap és az agyag frakció % mennyiségének összege 

 X – homok és az agyagfrakció % mennyiségének összege 

 

2. Melyik talajfizikai mutató értéke egyezik meg a folyási határ értékével? 

   

1 – Arany-féle kötöttségi szám 

  2 – higroszkóposság 

  X – 5 órás kapilláris vízemelés 

 

3. Talajtani szempontból melyik agyagásvány-típus a leglényegesebb? 

 

  1 – Kétrétegű agyagásvány (TO) 

  2 – Háromrétegű agyagásvány (TOT) 

  X – Négyrétegű agyagásvány (TOTO) 

 

4. Melyik agyagásványnak a legnagyobb a duzzadása? 

 

  1 – kaolinit 

  2 – vermikulit 

  X – montmorillonit 

5. Melyik humuszfrakció nem oldódik lúgban? 

 

1- fulvinsavak 

2- huminsavak 

X – huminagyagok 

6) Melyik szilikát vegyület tartozik a térrácsos szilikátok közé? 
1 olivin 

2 steatit 

X kvarc 

 

7) Mitől függ döntően a koordinációszám? 

1 kationok töltése 



 

2 anionok töltése 

X kation/anion sugárarány 

 

8) Melyik a TOT típusú agyagásvány? 

1 vermikulit 

2 klorit 

X halloyzit 

 

9) Melyik humuszsavnak legnagyobb a savi karaktere? 

1 szürke huminsav 

2 barna huminsav 

X fulvósav 

 

10) Milyen körülmények között képződik a mull? 

1 víz alatt 

2 szárazföldön 

X erősen nedves körülmények között szárazföldön 

1.5.2 Fogalomtár 

Agyagásványok: az agyag-, ill. agyagszerű kőzetek és a talajok ásványi részének fő 

elegyrészei. Általában két mikronnál kisebb szemcséjű halmazok. Többségük a rétegszilikátokhoz 

tartozik, de van néhány láncszerkezetű, sőt amorf is. 

 Agyag: (1) az Atterberg-féle szemcsefrakció rendszer szerint a 0,002 mm-nél kisebb átmérőjű 

szemcsékből álló talajrészecskék csoportja. (2) főleg alumínium-szilikát ásványokból álló, igen finom 

szemű, képlékeny törmelékes üledékes kőzet. 

 Homok: szemcsefrakció, amely az Atterberg-féle szemcsefrakció beosztás szerint a 2,0-0,02 

mm-es szemcsékből áll. Ennek további két részét szokás elkülöníteni. Egyik a 2,0-0,2 mm-es 

szemcséket tartalmazó, durva ~, a másik a 0,2-0,02 mm-es frakció, a finom ~. 

 Iszap: a jelenkorban képződő finomszemcsés üledékanyag. Általában a 0,02 mm-nél kisebb 

szemcsékből álló folyóvízi, tavi és lejtőüledékeket szokás idesorolni, vagy a 0,02-0,002 mm-es 

mechanikai frakciót. 

 Humusz: humuszanyagok, a talaj sajátos szerves anyaga. Nem egységes, hanem sok 

különböző kémiai összetételű és fizikai viselkedésű szerves anyag keveréke, amely a talajba jutott 

növényi és állati maradványokból, a talaj mikroorganizmusainak közreműködésével, talajbiokémiai 

folyamatok útján keletkezik. 



 

2. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI 

2.1 TALAJKOLLOIDOK TULAJDONSÁGAI. KOLLOIDOKBÓL KIALAKULÓ TÖLTÉSEK. 

ÁLLANDÓ ÉS VÁLTOZÓ TÖLTÉSEK TALAJKOLLOIDOKON LEJÁTSZÓDÓ FOLYAMATOK. 

A KATIONCSERE TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI. 

A talaj a benne lévő kolloidok miatt tudja ellátni a funkcióját. 

A kolloid fogalma: kicsi anyagi részecskék, melyek anyagi minőségtől függetlenül léteznek. 

Kolloidnak nevezzük az olyan anyagokat, amelyek részecskéinek nagysága nagyobb, mint az atomok 

és a molekulák mérete, de szabad szemmel még nem különböztethetőek meg, esetleg erős felbontású 

mikroszkóppal láthatóvá tehetőek. A kolloidok átmérője mintegy 10-szer, 100-szor nagyobb, mint az 

atomok és a kisebb molekulák mérete. Tulajdonságait elsősorban az anyagi részecske mérete határozza 

meg, ezért számos anyagból előállítható, származtatható. A talajtanban kolloidnak a 2000-ed nm-nél 

kisebb méretűeket tekintik. 

Kolloid rendszer: átmenet a homogén és heterogén rendszerek között. A kolloidok átmenetet 

képeznek a valódi oldatok és a durva diszperz rendszerek között. 

 

Kolloid rendszerek csoportosítása 

 

A részecskék alakja szerint: 

- fibrilláris, (fonalas) (montmorillonit, kaolinit) 

- lamellás, (lemezes) (humuszkolloid) 

- korpuszkuláris, (gömb v. kocka alakúak) (kvarc, földpát) 

 

Halmazállapot szerint: 

- szilárd 

- folyékony 

- gáz 

 

Felületi sajátosságok szerint: 

- poláros – apoláros 

- liofil (folyadék megkötő) – liofób (folyadék eltávolító) 

- hidrofil – hidrofób 

- elektronegatív (acidoid)-  elektropozitív (bazoid) 

 

Szerkezet szerint: 

- molekula kolloid 

- diszperziós kolloid 

- asszociációs 

 

Molekula kolloid: azok a kolloidok, amelyek 1000-nél több atomból kovalens kötéssel épülnek 

fel, ezért nagyságuk miatt kolloid tartományba esnek. (humuszkolloidok) 

Asszociációs kolloid: olyan kisebb molekulákból álló halmazok, ahol az egyes molekulákat 

intermolekuláris erők tartják össze. (egyes humusfrakciók) 

Diszperziós kolloid: olyan nagy számú atom vagy ionokból álló aggregátumok, amelyek nem 

tekinthetők egyetlen makromolekulának, mivel az atomok halmozódását nem kizárólag kovalens 

kötések okozzák. (agyagásványok) 

Poláris kolloid: a részecskék felületükön külső hatás nélkül elektromos erőteret létesítenek a 

felületen elhelyezkedő ionok, gyökök és poláros molekulák következtében. 

 

Kolloid szerkezet 

A kolloid három részből áll:  

- szilárd fázis 

- szolvát fázis 



 

- folyékony fázis 

 

Szilárd: vegyes felületű, töltéssel rendelkezik, a szilárd fázis külső része érintkezik a folyékony 

fázissal 

Szolvát: abban különbözik a folyékony fázistól, hogy benne nagyobb a töltés sűrűség 

 

S= Stern réteg 

D= diffúz vagy Gory réteg 

↓ 

Elektromos kettősréteg 

 

Zéta potenciál: az S-réteg és a d-réteg határán lévő töltéserősség 

 

Agyagkolloid szerkezete: 

Részecske modellek 

 

2. kép Részecske modellek 

Izoelektromos pont: a kolloid azon állapota, amikor kifelé semleges, vagyis a negatív és a 

pozitív töltések egyensúlyban vannak. Talajoknál: 4,2-4,5 pH-nál van. Ebben az állapotban 

koagulálnak legjobban a talajok. 

 

Talajkolloidokon kialakult töltések: 

Az izomorf helyettesítésből keletkezett ionfelesleget állandó töltésnek nevezzük. Ha a 

töltésfelesleg nem izomorf helyettesítésből keletkezik, hanem törésfelületen jön létre, vagy a 

kovasavak töltése okozza, akkor azok száma függ a pH-tól, ezeket változó töltésnek nevezzük. 

Humusz kolloidok: több a változó töltés 

A Fe- és az Al-hidroxidok (OH), valamint a kovasav gélek zömmel változó töltéssel 

rendelkeznek. 



 

Az állandó és a változó töltés nagysága érvényre jut a kolloid kationmegkötő képességében. 

 

A talajkolloidokon lejátszódó protolitikus folyamatok 

Azokat a folyamatokat, amelyek a H
+
 és hidroxid ionok felvételével és leadásával kapcsolatosak 

protolitikus folyamatnak nevezzük. 

Mivel a talaj pH-értéke kölcsönösen kapcsolatban áll a talajok protonszolgáltató képességével 

belátható, hogy a protolitikus folyamatok a felületi  töltés változását eredményezik. 

Valamely egyensúlyi állapotban lévő H kolloidok p+ szolgáltató képessége dinamikus 

egyensúlyban áll az oldat H ion koncentrációjával. Minden változás, amit az oldat H ion 

koncentrátumot megváltoztatja, egyben a részecskefelület p+ szolgáltató képességét is megváltoztatja. 

 

Minden változás a talajoldatból indul ki, és a talajoldatban fejeződik be. Új egyensúlyi 

folyamatok jönnek létre. Minősége függ a folyékony fázis savanyodottságától, lúgosodottságától. 

Különböző vegyértékű kationok adszorpciós affinitását a Liotrop sor határozza meg. A 

kolloidokhoz jobban kötődnek a nagy vegyértékű kationok. 

Az agyagásványoknál az anionok adszorpciós energiája a következő sorrendben csökken: 

 

Liotrop sor 

 

A humuszkolloidok más sorrendben kötik meg a kationokat. 

Az adszorbált kationokat jellemző mutatók a talajban: 

 

T-érték (kationok adszorpciós értéke): T= [Ca
2x

 + Mg
2x

 + Na
+
 + K

+
 + Al

3x
 + H3

+
O] mgeé/100g 

 

S-érték: S=[Ca
2x

 + Mg
2x

 + Na
+
 + K

+
] mgeé/100g 

 

T-S érték: T-S =[ Al
3x

 + H3
+
O] mgeé/100g 

 

Bázistelítettségi % (V%) 

V %= 
T

S
 x 100 

 

V% > 80%  a talaj telített 

V% = 50-80%  telítetlen vagy gyengén telített 

V% < 50%  erősen telítetlen 

 

Telítetlenségi % (V%) 

V% = 
T

ST 
 x100 = 100 – V% 

 

Kicserélhető kationok relatív mennyiség: 

 

Na S % = 
gmgeeS

gmgeeNa

100/

100/
 x 100  CaS% = 

gmgeeS

gmgeeCa

100/

100/
 

 

Na T%= 
gmgeeT

gmgeeNa

100/

100/
 x1000  AlT% = 

gmgeeT

gmgeeAl

100/

100/
 

 

A talaj tulajdonságait a kolloidok mennyisége, minősége határozza meg, de együttesen a 

kolloidon megkötött kation, anion száma. Ha 2 vegyértékű kationok kötődnek meg, egészen más 

szerkezetű lesz a talaj, mintha az 1 vegyértékűek dominálnak. 

 

T: (6 kation összege) a kolloidokon kicserélhető formában megköthető kationok összege 



 

S: 4 kation összege 

 

Ha a T-érték 70-80 %-a Ca, akkor jó szerkezetű a talaj 

 Al: a talajoldatban 4 pH körül kötődik meg 

 5 % / S-érték Na = szikes 

 30 % / S-érték Mg = kedvezőtlen talajokat okoz 

 a Na és a Mg együttesen fejtik ki kedvezőtlen hatásukat 

 a Mg sok esetben együtt van a hidrogénnel 

 H is megkötődhet a kolloidokon (savanyú: erdő és réti talajok nagy H aránya) 

 

Kationcsere törvényszerűségei a talajban 

Azonos vegyértékű kation cseréjénél meghatározó a koncentráció. 

 K → Na-ra cserélünk 

 

a.) azonos vegyértékű kationcsere 

Nax + K
+
 ↔ Kx + Na

+ 
 

A kicserélhető kation mennyisége: mgeé/100g 

Az oldatban található ionok koncentrációja pedig mol 

Na

K
k

Na

K



%

%
  k= egyensúlyi állandó 

 

b.) különböző vegyértékű kationcsere egyensúlya leírható a 

tömeghatás törvényének alkalmazásával 

Ca% + 2 Na
+
 ↔ 2 Na% + Ca

2+
 egyenlete 

 
2

%

%











Ca

Na
   =   k 

 

 

2

2 



Ca

Na
 

 

A módosított Gapon egyenlet segítségével 

 

%%

%

MgCa

Na


 = k = Na+ 

2

/

22 
 MgCa

emgee
 mgeé/e 

2.2 TALAJOK PH ÉRTÉKE, SAVANYÚSÁG ÉS LÚGOSSÁG. TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGE 

 

Talajok pH értéke 

pH: egy adott oldat kémhatását (savasságát vagy lúgosságát) jellemzi. A pH valójában a 

hidrogénion aktivitástól függ. A pH érték a talajok kémiai jellemzésére is használatos. 

A g/l-re vonatkoztatott H+ koncentráció meghatározása. A víz disszociációs fokát vették. 

 

K
OH

OHH





2

   K=10
-7

 

    -lg x (10
-7

) = 7.0 kiindulási alap 

 

A talaj pH-ja alatt a talajoldatban lévő H
+ 

számait, koncentrációját értjük. 

 

Talajoldat kinyerése: centrifugálás (tenziométert a talajba helyeznek, a vákuum a vizet felszívja 

és ezt vizsgáljuk), aniont, kationt, sókat tartalmaz az oldat. 

2 : 5 : 1 víz : talaj arányú szuszpenzióval mérik a pH-t. 

 



 

A talajtani vizsgálatok vizes közegben mért pH-t, a tápanyagvizsgálatok kálium-kloridos 

közegben mért pH-t használnak. 

 

A talajok pH(H2O) szerinti csoportosítása 

 

Erősen savanyú < 4,5 

Savanyú  4,5 – 5,5 

Gyengén savanyú 5-5 – 6,8 

Semleges  6,8 – 7,2 

Gyengén lúgos 7,2 – 8,5 

Lúgos   8,5 – 9,0 

Erősen lúgos  > 9,0 

 

A pH mérés célja 

Közvetve hat a növény táplálkozására, a talaj termékenységére. Különböző pH-értékeknél más 

az elemek felvehetősége, más a talaj szerkezeti tulajdonsága, eltérő a mikrobiális tevékenység. 

 

Növényenként eltérő: 

Rozs: savanyút elviseli 

Csonthéjas: lúgost elviseli 

Lucerna: lúgost elviseli 

 

A szélsőséges pH-értéket nem szeretik a növények. Magyarországon kicsi a szélsőséges pH-jú 

terület részaránya. 4 – 4,5 alatt szinte nincs is. Erősen lúgos több van (szóda tartalmú talajok). 

A talajoldat pH-jának SZEZONDINAMIKÁJA van: tavasszal ↓, nyár közepén ↑, az eltérés 0,5 

nagyságrendű lehet. 

A talaj potenciális tulajdonsága: 

 

Szilárd    szolvát    talajoldat 

→    →    H
+
 

←  Ca  ←    OH
-
 H

+ 

 

Nem lehet csupán a talajoldattal jellemezni, hanem számításba kell venni a szilárd fázisban 

jelenlévő ionos számot. Potenciális savanyúság: bizonyos körülmények között a talaj szilárd fázisából 

H
+
 lépnek a talajoldatba. 

 

Szükség van a kolloid telítetlenségi mértékének figyelembevételére is. 1914-ben Dai Ku hara 

KCl-al (semleges sóoldat) kezelte a talajt. 

 

A KCl hatására létrejövő kicserélhető savanyúság Al
3+

 és H
+
 mennyiséget jelent, amely a 

kolloidokhoz kötött és a talajoldatba kerül. A K
+
 által a kolloid felületéről lecserélt Al

3+
 és OH

-
 

mennyisége jellemzi a kicserélhetőségi savanyúságot, jele: Y2 

 

Hidrolitos aciditás: a potenciális savanyúság egyik formája. A talajhoz lúgos só oldatát adjuk 

(Na-, Ca-acetát) és az így a kolloidokról a talajoldatba kerülő H
+
 mennyisége jellemzi a hidrolitos 

aciditást. 

 

Kappen 1929-ben Ca acetáttal kezelte a talajt. 

 

Reakciók oldatban: 

1. 2H
+
  + 2OH → 2H2O 

2. xCH3 CCO + 2H2O → (x-2) CH3 CCO + 2 CH3COOH + 2 OH
+

 

 

Bruttó reakció: 

xCH3 COO + 2 H+ → (x-2) CH3 COO
-
 + 2 CH3 COOH 



 

Hidrolitos aciditás: 

50g talaj által fogyasztott 0,1 N lúg 

1. disszociál 

2. a Ca
2+

 lekötődik a kolloid negatív töltésén 

3. H
+
 belép a talajoldatba → ecetsav keletkezik 

 

A hidrolitos aciditás magába foglalja a kicserélhető Al, H
+
 a töltés felületeken lévő változó 

töltésekből származó H
+
 ion koncentráció. 

 

A talajsavanyúság felosztása 

Aktív szabad savanyúság 

Potenciális savanyúság:  kicserélhető H2O
+
 (permanens kötésekhez kötve) 

      kicserélhető Al
3+

, AlOH
2+

 (permanens kötésekhez kötve) 

       abszorbeált Al – hidroxid poliszerek 

       szerves Al 

 

A Kálium-kloridos közegben mért pH talajtani tartalma sok tekintetben megegyezik a hidrolitos 

aciditáséval. 

 

Talajsavanyúság következményei: 

1. szerves ásványi komplexum károsodása, szétesése, a Ca hidak kioldása miatt 

2. az ásványok kristályrácsainak destrukciója a mállás nem kívánatos fokozódása 

3. a talaj kation megkötőképességének csökkenése (a kolloid változó töltésének H
+
 általi 

lekötése) 

4. a talajszerkezet rombolódása, tömörödése 

5. a biológiai aktivitás, a mikrobiológiai tevékenység csökkenése 

6. a tápanyag-szolgáltató képesség romlása 

7. a hatékonyság csökkenése 

8. egyes elemek Al, Mn, toxikus mértékű feldúsulása 

 

A talajok lúgossága 

8,3 pH felett a termékenység nagymértékben lecsökken, ilyenkor a talaj koncentrációja 

megemelkedik, ugyanis a kolloid felületén Na
+
 ionok kötődnek meg. 

 

A lúgosság, szikesedés következményei: Na sók disszociálódnak 

1. a szerves ásványi kolloid komplex károsodása (oldható Na humátok képződése) 

2. biológiai aktivitás romlása 

3. a Ca só oldhatóságának jelentős csökkenése 

4. a talajszerkezet rombolódása 

5. vízgazdálkodás romlása 

6. nagymértékű duzzadás, zsugorodás 

7. tápanyagszolgáltató-képesség romlása 

8. mikrotápanyagok nagy részének gyenge oldhatósága 

 

A talaj pufferrendszere 

A talaj pufferoló képessége azt jelenti, hogy milyen mértékben képes ellenállni a talaj a 

kémhatás változásának. 

Pufferrendszer alkotói: sav, só. 

Ha ebbe a rendszerbe sav vagy lúg kerül, megváltozik a disszociáció mértéke: H
+ 

= K
só

sav
  

 

1. CaCO3 – CO2 – H2O rendszer 

 CaCO3 + /H
+
 + HCO3

-
/ ↔ Ca2

+
 + HCO3

-
 

   ↓↑ 



 

       H2CO3 ↔ CO2 + H2O 

 

2. Talajkolloidok: 

 

Al(OH)3   Al(OH)3   Al(OH)3 

 

A talajok semlegesítő képessége: 

1. Kalcium-karbonát puffertartomány (pH 6,4 – 8,2) 

A kalcium-karbonát a talaj pH értékét kisebb mértékben befolyásolja, mint a Na-sók. 

A nagy mésztartalmú talajok nem változtatják jelentősen pH-jukat, mivel a mész nem 

csak lúgosan hidrolizáló só, hanem pufferanyag is. 

2. Szilikát puffertartomány (pH 3,2 – 5,0) 

A savsemlegesítés az alkáli és földalkáli ionok szilikátokból történő felszabadulásával 

történik. Ennek során agyagásványok újraképződése is végbemegy, melyek a szabad 

kationokat ismét megkötik. A tápanyag kimosódása ezért csekély. 

3. Kicserélődési puffertartomány (pH 5,0 – 4,2) 

A talaj kolloidális anyagai elsősorban az agyagásványok és a humusz játszanak a 

kicserélődési folyamatnál fontos szerepet. Az ezek felületén megkötött kationok pl. Ca, Mg, K 

H-ionokkal cserélődnek, és kimosódnak a talajból. Ebben a pH tartományban a savterhelést az 

agyagásványokból felszabaduló Al-hidroxidok is semlegesítik már. 

4. Al és Al-Fe puffertartomány (pH 4,2 – 3,2) 

A sav semlegesítése az agyagásványból felszabaduló toxikus Al-ionok segítségével 

történik. 

5. Fe puffertartomány (pH < 3,2) 

A savak már a vasoxidok oldódásával semlegesíthetők. 

 

Gyenge a pufferkapacitása a talajnak, ha nincs benne mész, kevés a humusz, és kicsi az 

agyagtartalom! 

2.3 ÖSSZEFOGLALÁS 

A talaj aktív alkotórészei a kolloidok. A legfontosabb kolloidok a következők: agyagkolloidok, 

humuszkolloidok és az amfoter kolloidok. A kolloidok töltéssel rendelkeznek. A kolloidok lehetnek 

állandó töltésűek és változó töltésűek. Minél nagyobb a kolloid felülete, annál nagyobb a 

töltéssűrűség, az adszorpciós kapacitás. A talajkolloidok felületén kationok és anionok kötődnek meg. 

Főbb kolloidok a következők: Ca
2+

, Mg
2+

, Na, K, Al
3+

-H3O. A kolloid felületén megkötött kationok 

aránya nagyrészt meghatározza a talaj tulajdonságait. Amennyiben a kolloidokon a H
+
 nagyobb 

részarányt képvisel, akkor a talaj savanyú lesz. 

2.4 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 

1. Melyek a talaj legfontosabb kolloidjai? 

2. Mit nevezünk izoelektromos pontnak? 

3. Mit nevezünk adszorpciós kapacitásnak (T-érték)? 

4. Mikor nevezzük a talajt szikesnek? 

5. Tegyen különbséget az aktív és potenciális savanyúság között! 

6. Melyek a talajsavanyúság következményei? 

7. Melyek a talaj lúgosságának következményei? 

8. Milyen alkotókból áll a talaj pufferrendszere? 

9. Mi a pufferrendszer jelentősége? 

  



 

2.4.1 Tesztek 

1. Mit fejez ki az aktív savanyúság? 

 X a vizes szuszpenzióban mért pH-értéket 

 1 a kolloidok telítetlenségét 

 2 az összes savanyúságot 

 

2. Mit nevezünk izoelektromos pontnak? 

 X amikor a kolloidok többsége negatív töltésű 

 1 amikor a kolloidok többsége pozitív töltésű 

 2 a részecske kifelé elektromosan semleges 

 

3. Mit nevezünk amfoter kolloidnak? 

 X amikor a kémhatástól függően változik a pozitív és negatív töltések száma 

 1 amikor az izomorf helyettesítésből adódnak a töltések 

 2 amikor az állandó töltésű felületek dominálnak 

 

4. Melyik kolloidnak jelentős volumenű a változó töltése? 

 1 agyagkolloidok 

 2 humuszkolloidok 

 X Fe- és AL-hidroxidok 

 

5. Milyen töltések dominálnak az izoelektromos pont állapotban? 

1 negatív töltések 

2 pozitív töltések 

X egyformán a negatív és pozitív töltések 

 

6. Azonos koncentráció esetén melyik kation kötődik erősebben? 

1 Fe
3x

 

2 Ca
2+

 

X Na
x
 

 

7. Milyen Na % értékétől nevezzük a talajt szikesnek (S érték %-ban kifejezett Na %) ? 

1 5 

2 15 

X 25 

 

8. Milyen savanyúsági formát jelöl a pH? 

1 kolloid telítetlenségét 

2 a talajoldat telítetlenségét 

X talajoldat és kolloid telítetlenségét 

9. A javítóanyag féleségek közül melyikben van savanyúan hidrolizáló Ca vegyület? 

 

 1 Mészkőpor 

 2 Digóföld 

 X Gipszanhidrit 

 

10. Melyik mutató határozza meg a talaj kolloid-telítetlenségét? 

 1 Vizes közegben mért pH 

 2 Hidrolitos aciditás 

 X T-S érték 

 



 

2.4.2 Fogalmak 

Kolloid: kolloid állapotban levő rendszerek jelzője; az anyagnak olyan két- vagy többfázisú 

eloszlási állapota, amelyben a részecskék mérete a tér minden irányában 1 és 500 mm. A talajokban 

ennél nagyobb (0,002 mm = 2 µm) szemcseátmérőt fogadnak el felső határnak. 

Kationcsere-kapacitás (T): kifejezi, hogy egységnyi tömegű talaj – adott pH esetén (pH 7 vagy 

pH 8,2) -, mennyi kationt tud kicserélhető formában megkötni; megadja a kolloidok felületén lévő 

negatív töltések mennyiségét. Mértékegysége mgeé/100 g talaj. 

T-S érték: savanyító hatású kicserélhető ionok mennyisége: T-S = (Al
3+

 + H3O) mgeé/100 g 

talaj. A talaj telítettségi hiányának felel meg. 

Zéta potenciál (ξ-potenciál; elektrokinetikai potenciál): a kolloid részecske felületén 

kialakult elektromos kettős rétegnek a fázisokkal elmozduló két része közötti potenciálkülönbség. 

Izoelektromos pont: az a momentum, amelynél a negatív és pozitív töltéssel egyaránt 

rendelkező anyag vagy rendszer elektromosan semleges. Kolloid rendszerek, így a talaj esetében is, az 

izoelektromos pont annak a momentumnak felel meg, amelynél a kolloid részecskék → (ξ) zéta 

pontenciálja csaknem azonos a részecskék közti vonzóerővel, így a rendszer már nem stabil, 

bekövetkezik a kicsapódás. 

pH-érték: a kémhatás kifejezésére szolgáló paraméter; az oldat hidrogénion-koncentrációja 

logaritmusának negatív értékét jelenti; pH = -lg (H
+
). A talajok pH-értéke 3,5 és 12 között változik, a 

leggyakoribb értékek 5-8. 

Pufferképesség: a talajnak az a tulajdonsága, hogy a lényeges pH-változásokat előidéző 

hatásoknak ellenáll, azokat tompítja. Ez a képesség a benne található kalcium-karbonátnak, kalcium-

bikarbonátnak, szénsavnak, talajkolloidoknak, foszfátoknak, könnyen málló szilikátoknak – 

pufferrendszereknek – köszönhető. 

Aktív savanyúság: a vizes szuszpenzióban mért pH-érték alapján kimutatható a savanyúság, 

amely csupán a talajoldat lehetséges H3O
+
-koncentrációját fejezi ki, de nem mutatja a talajkolloidok 

protonleadó képességét. 

Potenciális savanyúság (rejtett savanyúság): a savanyú talajok kolloidjaihoz adszorpcióval 

kötött, de a körülmények változásával a talajoldatban is megjelenhető hidrogén- és alumíniumionok 

által képviselt savanyúság, vagyis az a potenciális lehetőség, amely ioncsere révén történő 

lehasadással jellemezhető. 



 

3. A TALAJ FIZIKAI TULAJDONSÁGAI 

3.1.1 A talaj szerkezete 

A talajszerkezet fogalmán a talajalkotó, ásványi és szerves talajalkotó részek különböző erők 

hatására létrejövő anyaghalmazok térbeni elrendeződését értjük. Ezeknek az anyaghalmazoknak az 

alakja és a nagysága jellemző az anyagra. 

 

A talaj szerkezeti elemeinek egymásra épülése: 

Szemcseösszetétel: - homokszemcse 

- iszapszemcse 

- agyag 

Ezek egymással kölcsönhatásba lépnek. Az elemi részecskékből kialakul a mikroaggregátum, a 

mikroaggregátumból pedig  a makroaggregátum. 

Egy talaj szerkezetét az elemi szemcsék tulajdonságai határozzák meg. 

 

A szemcsék összeragasztásában (a mikroaggregátumok létrehozásában) részt vevő anyagok az 

alábbiak lehetnek: 

- agyagásványok 

- szerves anyagok (humusz) 

- vas, alumínium és mangán hidroxidok 

- szénsavas mész (CaCO3) 

- mikroszervezetek (baktériumok, gombák) 

- giliszták szerkezetalakító hatása 

 

A nagyobb szerkezetű egységek (makroaggregátumok) létrehozásában a ragasztóanyagok 

mellett különböző fizikai hatások is jelentős szerepet játszanak. 

- növényi gyökerek 

- fagyhatás 

- talajművelő eszközök hatása 

 

Az a jó talaj, ha a homok, a vályog és az agyag aránya: 1:1:1 ~ KA=40. 

Az elemi szemcséből ki kell, hogy alakuljanak a mikroaggregátumok. Ehhez kolloid kell, mert a 

kolloidok egymással kölcsönhatásba lépnek. A szerves anyagok csak akkor képesek jó szerkezet 

kialakítására, ha a kolloidokhoz Ca van megkötve. A szerkezet új minőséget jelent, lényege abban áll, 

hogy mennyire tudja kompenzálni a külső kedvezőtlen erőhatásokat (pl. vízhatás, szélhatás). A jó 

szerkezetű talaj azt jelenti, hogy az aggregátumok között az 1-3 mm nagyságúak részaránya eléri a 80 

%-ot és ezeknek a szemcséknek a ragasztóanyaga szerves kolloid, vagyis Ca-humát. 

 

Mikroaggregátum 

Jellemzésére a diszperzitás fokot használják. 

 

Diszperzitás fok = 
szerbenpeptizálómennyiségeanyagtdiszpergál

mennyiségeanyagtdiszpergálvízben
 

Df = 
)%(

)%(
2

zerpeptizálósA

OHA
 

 

Azok a jó szerkezetű talajok, melyek aggregátumai gömbölyűek, morzsásak. A szögletes 

törésűek gyengébb szerkezetűek.  

A száraz szitálás során:  80 mm-nél nagyobb → rög 

    10 - 20 mm apró rög 

    5 – 10 mm morzsák 

    3 – 5 mm morzsák 



 

    1 – 3 mm morzsák 

    0,5 – 1 mm morzsák 

    0,25 – 0,5 mm morzsák 

    0,25 alatt porfrakció 

 

A száraz szitálás méret szerint osztályoz, nem ad felvilágosítást a morzsák vízzel szembeni 

magatartásáról. A talajszerkezet minősítésekor fő szempont a vízzel szembeni viselkedés alapján 

történő minősítés, de minősíthetjük a széllel szembeni és nyomással szembeni viselkedés alapján is. 

A talajnak olyan szerkezetűnek kell lennie, hogy a természetes csapadékot befogadja, de a 

talajon keresztül történő párolgást megakadályozza. Szükség van a morzsák vízállóságának ismeretére.  

Az azonos méretű aggregátumok lehetnek valódi és álaggregátumok. 

Valódi: belső porozitással rendelkezik 

Ál: tömörödött 

Az ál- és a valódi aggregátumok együttesen alakítják ki a talajszerkezetet. Még egy 

talajszelvényen belül is szintenként lényegesen eltérhet a valódi és álaggregátumok aránya. 

Egységnyi térfogatban 1,0 – 1,8 kg/l talaj található, ami azt jelenti, hogy a szilárd rész a 

rendelkezésre álló térfogatnak kb. 40-60 %-át tölti ki. A pórusok mennyiségét összporozitásnak 

nevezzük. 

 

Talajszerkezet minőségének megítélése 

Mutatók Befolyásoló tényezők 

aggregátumok vízállósága 

↓ 

CaCO3 

kolloidokon abszorbeált kationok 

kolloidok mennyisége 

mikroorganizmus telepek 

összporozitás 

↓ 

szemcseösszetétel 

szerves anyag mennyiség 

tömörödöttség 
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  Pórusok méret szerinti eloszlása: 

   - csapadék hasznosulás 

   - gyökerezés 

   - levegő gazdálkodás 

 

A jó porozitás csak valódi aggregátumokkal (morzsákkal) valósítható meg. A morzsák előnye, 

hogy a tenyészidő egészében képesek ellenállni a vízhatásnak. 

 

Talajszerkezet morfológiai csoportosítása: 

a.) összeragasztott:  

- aggregátumok: összetartott, elkülönített, töredezett 

b.) nem összeragasztott 

 

A szerkezeti elemek megkülönböztetése alakjuk és méretük szerint 

 

A szerkezet típusa Jellemző ismérvek Méret 

I. Köbös 

Rögös 

 
Görbült felületekkel határolt, egy-

máshoz többnyire lazán illeszkedő, 

belül tömör 

 

  

hantos > 10 cm 

 rögös 2-10 cm 

Morzsás  Felülete legömbölyödött, közel gömb 

alakú. Az egyes morzsák sok hézagot 

 

 nagymorzsás 5-20 mm 



 

 morzsás 
tartalmaznak, egymáshoz lazán 

illeszkednek 
2-5 

mm 

 aprómorzsás 1-2 mm 

Diós  Többé-kevésbé szabályos, sok-

szögletű szerkezeti elemei jól kifejlett 

élek és lapok határolják. Tömören 

illeszkednek egymáshoz, belül kevés 

pórust tartalmaznak. 

 

 nagydiós 10-20mm 

 diós 7-20 mm 

 apródiós 5-7 mm 

Szemcsés  Legömbölyödött és sík felületek 

vegyesen határolják, az élek egy része 

legömbölyödött, a morzsás 

szerkezetnél tömörebb felépítésűek. 

 

 szemcsés 2-5 mm 

 aprószemcsés 1-2 mm 

II. Hasábszerű   

Egyenes sík lapokkal határolt, a fej 

részén is élei élesek. 

átmérőjük 
 Hasábos  

  nagyhasábos 5-10 cm 

  hasábos 2-5 cm 

  apróhasábos 1-2 cm 

 Oszlopos  
Egyenes sík lapok határolják, élei 

kifejezettek, az oszlopfej legöm-

bölyödött. 

 

  nagyoszlopos 5-10 cm 

  oszlopos 2-5 cm 

  kisoszlopos 1-2 cm 

III. Lemezszerű   

Függőlegesen gyengén fejlett, 

vízszintes irányban a tér két irányában 

nagyon kiterjedtek. 

vastagságuk 

  réteges 2 mm 

  lemezes 1-2 mm 

  leveles < 1 mm 

 lehet még: pikkelyes  

  kagylós  
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A morzsák vízállóságát vízben történő szitálással határozzuk meg, ugyanis a vízben a nem 

valódi morzsák eliszaposodnak. Megfelelő magágy csak megfelelő arányú valódi morzsával, 

aggregátummal lehetséges. A füvek gyökere lényegesen javítja a talaj szerkezetét. A talajszerkezeti 

kérdés főként a szárazgazdálkodásban jelentkezik. 

3.1.2 A talaj víztartó képessége 

A talaj egy passzív vízforrás, csak azt tudja a növény rendelkezésére bocsátani, amit a 

csapadékból tárol, vagy amit a talajvízből felvesz. Mivel a csapadékeloszlás egyenetlen, emiatt a 

talajnak rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy a vizet megköti a gravitáció ellenében, de ez nem 

olyan mértékű, hogy a növény ne tudja felvenni. A talaj a vizet a pórusaiban tárolja. A pórusok 

összességét a talaj pórusterének vagy összporozitásnak nevezzük. A talaj pórusterét jellemezhetjük 

egy másik mutatóval: a térfogattömeggel (mennyi az egységnyi térfogatú talaj tömege). 

 

Ts= térfogattömeg (g/m
3
) 

Ts= tömeg / térfogat 
V

g
 

ς = sűrűség [g / cm
3
] (t /m

3
) 

P% = (1-
s

Ts
) x 100 

 



 

Az összpórusok befolyásolják a talaj vízvezetését, levegőzését. Szemcseösszetételtől is függ. A 

növénynek nem pórusra, hanem vízre és levegőre van szüksége. A jó vízgazdálkodású talaj a vizet és a 

levegőt is biztosítani tudja. 

 

Különböző erővel kötött víz a talajban 

A talaj kolloid szemcséihez a víz dipólus jellege miatt kötődik. A szemcsék közvetlen közelében 

a kolloid olyan erősen köti a vizet, hogy a növény számára nem felvehető. A kolloid felületétől 

távolodva a kötési erősség egyre kisebb. A végén eljutunk egy olyan kötéserősséghez, amely lazán 

köti a vizet, vagyis a víz a gravitáció hatására a mélybe csorog. 

 

Különböző szívóerővel megkötött vízformák 

 

a.) erősen megkötött higroszkópos víz 1000 – 3000 –at 7,0 – 6,2 pF 

b.) gyengén kötött higroszkópos víz  3000 – 15 – at  0,2 – 4,2 pF 

c.) nehezen felvehető kapilláris víz  16 – 2,5 –at  4,2 – 3,4 pF 

d.) könnyen felvehető kapilláris víz  2,5 – 0,25 –at  3,4 – 2,4 pF 

e.) gravitációs víz    0,25 – 0,01 –at 2,4 – 0,5 pF 

 

A talajban levő víz funkciói eltérőek. Az erősen kötött víz a szemcsékhez kötődik, a közepesen 

kötött vizet a növény felveszi, a lazán kötött víz a mélybe mosódik. 

 

A víz viselkedése a talajban 

A víz viselkedését a talajban kétféle elmélet írja le: 

1. differenciál porozitás elmélet 

2. nedvesség potenciál elmélet 

 

1. Differenciál porozitás elmélet: A víz kitölti a pórusokat, a pórusok mérete szerint osztályozza 

a talajban lévő vizet. Azonos mérethatárok közé eső pórusok egy-egy jellegzetes csoportot 

képeznek. A póruscsoportok a talajnedvesség szempontjából különböző funkciókat töltenek 

be. A pórusokban a víz mozgékonysága különböző. A póruscsoportok elhatárolása a 

talajnedvesség különböző mozgékonyságán alapszik. 

- nagy gravitációs pórusok 

- kis gravitációs pórusok 

- gravitációs kapilláris pórusok 

- kapilláris pórusok 

- kötött víz pórustere 

 

2. Nedvesség potenciál elmélet: amely a talajban lévő vizet, vízformákat azzal a munkával 

jellemzi, amellyel a vizet el lehet távolítani a talajból (pF görbék). 

 

A két elmélet módszertanában különbözik, de mindkét elmélet célja a vízgazdálkodási mutatók 

meghatározása a talajban. 

 

Vízgazdálkodási mutatók 

Teljes vagy maximális vízkapacitás: a talajnak az az állapota, amikor teljesen telítve van vízzel, VK max, 

pF 0 

 

Szántóföldi vízkapacitás: azt a vízmennyiséget értjük alatta, amit a talaj a gravitációval szemben 

megtart, VK szabadföldi, pF 2,5 

 

Holtvíztartalom vagy hervadáspont: azt a vízmennyiséget jellemzi, amit a növény felvenni képes, Hp, 

pF 4,2 

 

Szántóföldi – holtvíztartalom: összes felvehető víztartalom vagy diszponibilis víz, 

Dv=VK szabadföldi – Hp (pF 2,5- pF 4,2) 



 

 

Higroszkópos víz: pF 6,2 

 

A talaj vízgazdálkodási mutatói összefüggésben vannak a talaj agyagtartalmával. 

Differenciál porozitás függése a hidrológiai állandóktól (térfogat %-ban). 

 

A legjobb talajok a vályog fizikai féleségű talajok, mivel ezeknek a legnagyobb a felvehető 

vízkészlete, a homoktalajnak kicsi a vízkapacitása, az agyagnak nagy a holtvíztartalma. 

 

A differenciál porozitás elmélete, módszertana, a porozitás meghatározása: 

Egységnyi térfogatú patronban (mindkét végén nyitott, 86,7 cm
3
 térfogatú, fémhenger) lévő, 

bolygatatlan szerkezetű talajt vízbe állítunk. 

Ha szűrőpapírra állítjuk, kifolyás után tömegméréssel a kapilláris vízkapacitást kapjuk. 

Ha homokra állítjuk, kifolyás után tömegméréssel a szabadföldi vízkapacitást kapjuk. 

Összporozitás – (kapillárispórusok+nagy+kis gravitációs pórusok összessége) = felelős a víz 

vezetéséért. 

A holtvíztartalmat nem műszerrel, hanem tesztnövényekkel határozzuk meg vagy számoljuk. 

Különböző növényeknek más a holtvíztartalma (pl. a salátának elég magas). 

 

Nedvesség potenciál elmélet: 

Azt határozzuk meg, hogy mennyi szívóerő szükséges a talajban lévő víz eltávolításához. 

Mérések során pF-görbét vesszük fel. Szívólapra helyezzük a mintákat, és különböző szívóerőt 

állítunk elő, amivel eltávolítjuk a vizet a talajból. Az egyensúly beállását követően tömeget mérünk. 

pF: a nedvesség potenciál vízoszlop cm-ben kifejezett értékének logaritmusa. 

A pF-görbéknél az x tengelyre a nedvesség tartalmat tüntetjük fel, az y tengelyre pedig a 

szívóerő logaritmusának értékét. A szívóerőt vízoszlop cm-ben fejezzük ki, és a pH analógiájára 

logaritmusban adjuk meg. A szívóerőt tenziométerrel is meghatározhatjuk. 

Néhány mezőgazdasági talaj pF-görbéje: 

 

pF-görbe összefüggése a differenciál porozitással 

pórusbeosztás pórusátmérő pF növények részére 

nagy gravitációs 

pórusok 
> 50 0 – 1,7 

könnyen 

felvehető víz 

kis gravitációs 

pórusok 
   

gravitációs 

kapilláris pórusok 
5 – 10 1,7 – 2,5  

kapilláris pórusok 10 – 0,2 2,5 – 4,2 
nehezen felvehető 

víz 

kötött víz 

pórustere 

(adszorpciós 

pórustér) 

< 0,2 4,2 
nehezen felvehető 

víz 
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A pF-görbe azért szükséges, mert rendszerbe helyezi a nedvességmérés adatait. 

3.1.3 A talajban lejátszódó víztranszport 

A víz talajba jutásának folyamata 

1. Vízelnyelő képesség: adott mennyiségű víz talajba jutásának ideje. Felszíni folyamat (mérés 

csak a felszínen indokolt). 

A legfontosabb ható tényezők: 

a.) a felületre jutó víz fizikai romboló hatása 



 

b.) a talaj eliszaposodásra való hajlama 

 

2. Vízáteresztő képesség: adott talajszelvényen időegység alatt átszivárgó vízmennyiség. Felszín 

alatti folyamat (a mérés az egész szelvényben indokolt). 

A legfontosabb ható tényezők:  

a.) a talajpórusok mennyisége és minősége 

b.) a talaj duzzadásra való hajlama 

 

Vízelnyelés: az a folyamat, amikor a talaj egységnyi keresztmetszeten, egységnyi idő alatt a 

talaj tulajdonságának megfelelően elnyelni képes. 

A víz a talajba jutása során vízkapacitásig telíti a réteget. 

A vízelnyelésnek lényeges a szerepe:  

- a természetes csapadék elvezetésénél 

- belvízképződésnél 

- eróziónál 

 

Vízáteresztés: az a folyamat, amikor egységnyi felületen egységnyi idő alatt a talaj átengedi a 

vizet, mértéke és nagysága a nagy pórusok mennyiségétől függ. A vízmozgás csak részben függ a 

szemcseösszetételtől, nagymértékben befolyásolja a talaj szerkezete is. 

 

Hidraulikus vezetőképesség: vízzel telített talaj egységnyi keresztmetszeten egységnyi idő alatt 

egységnyi nyomás alatt átengedni képes  

Darcy képlete szerint: K=
hxFxt

Qxl


 , ahol   Q = áteresztett vízmennyiség 

       l = víz által megtett út 

       F = keresztmetszet 

       h = hidraulikus gradiens 

       t = idő 

 

Kapilláris vízemelés: a 3 fázisú vízmozgás speciális mutatója, amikor a légszáraz talaj (0,8 

térfogattömegű) érintkezik a vízzel. Azt határozzuk meg, hogy milyen magasra emeli a talaj a vizet. 

Az 5 órás vízemelés utal a mechanikai összetételre, jól mutatja a Na diszpergáló hatását. Ma már 

kevésbé használt mutató a talajtanban (Magyarországon ma az erdőtelepítések talajfizikai mutatója). 

A vízmozgás mutatók nagyságrendi sorrendje: 

 

IR > K> k 

 

IR: infiltrációs ráta (vízelnyelés) 

K: vízáteresztés 

k: telítetlen vezetőképesség 

 

A talaj konzisztenciája és mezőgazdasági jelentősége: a kohéziós és adhéziós erők 

érvényesülése a talajban. 

 

A kötött talajok állapotának minősítése: 

 

Ki (konzisztencia index) Állapotjelző 

0,25-ig nagyon puha 

0,25 – 0,50 puha 

0,50 – 0,75 könnyen sodorható 

0,75 – 1,00 sodorható 

1,00 – 1,50 kemény 

1,50 felett nagyon kemény 
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Ki = KA/nedvesség 

 

A talajban lévő víz befolyásolja a konzisztenciát, vagyis a szemcsék egymáshoz való 

kapcsolódását. Azt a vízmennyiséget, amelynél a talaj konzisztenciája változik, és a változás 

következtében szilárdsági tulajdonságai megváltoznak, konzisztencia mutatónak nevezzük. 

Konzisztencia mutatók: 

folyási határ/a képlékenyt a folyóstól választja el 

sodrási határ/a félszilárdat a képlékenytől választja el 

zsugorodási határ/a szilárdat a félsziládtól választja el. 

Itt már a talaj térfogata nem változik. 

 

Talajművelés szempontjából fontos a konzisztencia hatása. Legjobb a művelés, ha a talaj a 

sodrási hatás körül van. Képlékeny állapotban a talaj úgy viselkedik, mint egy fáradt rugó. Rosszabb 

szerkezetű talajok hamarabb kerülnek képlékeny állapotba. Rövidebb a művelésre fordított idő. 

Telítési határ: a talaj olyan víztartalma, amelynél az keverés nélkül nem tud több vizet felvenni. 

3.2 ÖSSZEFOGLALÁS 

A talajban a különböző méretű szemcsék egymással kölcsönhatásba lépnek. Az elemi 

szemcsékből kialakul a mikroaggregátum, a mikroaggregátumokból a makroaggregátum. A 

makroaggregátumok, melyeket ragasztóanyagok tartanak össze, biztosítják azt a pórusteret, amelyben 

kialakul a víz:levegő arány. Ez lehet a növény számára optimális, de lehet kedvezőtlen is. A jó 

szerkezetű talajok morzsás szerkezetűek (gömb alakú), a kevésbé jó szerkezetű talajok ellenben 

szögletes törésűek (diós, hasábos, oszlopos stb.). 

A víz beszivárog a talajba, ott egy része a gravitációval szemben megmarad, és biztosítja a 

növény szükségletét. Két paraméter csoport jellemzi a talaj vízgazdálkodását: a víztartó képesség és a 

víztranszport mutatók. 

3.3 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 

1. Milyen anyagok vesznek részt az aggregátumok létrehozásában? 

2. Mit nevezünk mikroaggregátumnak? 

3. Ismertesse a szerkezeti elemeket alakjuk és méretük szerint! 

4. Milyen mutatókkal jellemezzük a talaj tömődöttségét? 

5. Rajzolja fel különböző kötöttségű talajok pF-görbéjét, és jelölje be rajtuk a legfontosabb 

vízgazdálkodási mutatókat! 

6. Mit nevezünk vízelnyelésnek? 

7. Hogyan nevezzük a kétfázisú vízmozgás mutatót a talajban? 

8. Sorolja fel a talaj konzisztencia mutatóit és értelmezze! 

 

3.3.1 Tesztek 

1. Mennyi 1 mm nedvesség? 

 X nedv(m%)*t(t)/10 cm 

 1 nedv(m%)*t(t) 

 2 nedv(m%) 

 

2. Mi a pF 2,5 talajfizikai tartalma? 

 X az a nedvességtartalom, amikor a talaj telítve van vízzel 

 1 az a nedvességtartalom, amikor a talajban csak a gravitációval szemben 

megtartott víz van 

 2 a légszáraz talaj nedvességállapota 

 

3. Melyik konzisztencia mutató áll közel a KA számhoz? 



 

 X folyási határ 

 1 sodrási határ 

 2 plasztikus index 

 

4. Melyik vízmozgás mutató a két fázisú talaj paramétere? 

 X vízelnyelés 

 1 vízáteresztés 

 2 telítetlen vezetőképesség 

 

5. Melyik mutatóval jellemezzük a gravitációval szemben megtartott vízmennyiséget? 

 1 szántóföldi vízkapacitás 

 2 maximális vízkapacitás 

 X hervadáspont 

 

6. Mennyi a talajok átlagos térfogattömege (g/cm
3
-ben kifejezve)? 

 1 0,7 

 2 1,25 

 X 2,6 

 

7. Melyik pF-érték jelenti azt a vízmennyiséget, amit a talaj a gravitációval szemben képes 
megtartani? 

 1 pF-0 

 2 pF 2,6 

 X pF 4,2 

 

8. Melyik homoktalaj a következők közül? 

 1 KA 42 

 2 hy 3,0 % 

 X leiszapolható rész (< 0,02 mm) 10 % 

 

9. Milyen vegyülettel állította be Sik Károly a relatív páratartalmat a higroszkóposság 

meghatározásakor? 

x 10 % -os kénsav 

1 50 %-os kénsav 

2 CaCl2 x 6 H2O 

 

10. Milyen fizikai-féleségű talajnak legnagyobb a felvehető víztartalma (DV)? 

x  homok 

1  vályog 

2 agyag 

3.3.2 Fogalmak 

Differenciál porozitás: a hézagteret képező pórusok funkciójuk alapján való osztályozása. 

Jelzi, hogy a talaj összes hézagterén belül a különböző átmérőjű hézagok milyen arányban találhatók. 

Arany-féle kötöttségi szám (KA): fizikai jellemző a fizikai talajféleség (textúra) gyors 

meghatározására. Az AK értéke egy adott konzisztencia állapot eléréséig adott víz mennyiségét jelöli. 

Agronómiai szerkezet: gyakorlati szempontból az aggregátumok méret és a különböző méretű 

egységek százalékos mennyisége szerinti értékelése. A szerkezeti egységek gyakorlati elnevezése 

ebben az esetben a következő: porfrakció (<0,25 mm), morzsafrakció (0,25-10,0 mm) és rögfrakció 

(>10 mm). Földműveléstani értelemben a morzsás szerkezet az értékes, a szerkezeti elemek felépítése 

laza, porózus. 

Duzzadás: a talaj össztérfogatának növekedése nedvesítés hatására. A térfogat-növekedés annál 

nagyobb, minél agyagosabb a talaj, és minél nagyobb a montmorillonit típusú agyagásvány aránya az 

agyag ásványtani összetételében. 



 

Hidrofób: vízzel nem nedvesedő, vízzel reverzíbilis kolloidot nem alkotó anyag. Egyes talajok 

hidrofóbok, taszítják a vizet. 

Kötött talaj: → kötöttség, a talajművelő eszközökkel szemben nagy ellenállást tanúsító, 

különösképpen a szántásnál nagy vonóerőt igénylő, nehezen művelhető talaj. 

Makroaggregátum: nagyméretű – 0,25 mm átmérőt meghaladó – talajszerkezeti elem vagy 

aggregátum. 

Konzisztencia: azok a jelenségek, amelyek a talaj-víz rendszerben alakváltozással járnak. A 

konzisztencia a talaj szilárd részei és a víz, vagyis a talajnedvesség viszonyára vezethető vissza, és az 

adhéziós és kohéziós erők nagyságától függ. A konzisztencia fogalmába sorolható jelenségek: 

szilárdság, képlékenység, viszkozitás, tapadóképesség. 

Morzsás szerkezet: → szerkezettípusok, a tér mindhárom irányában közel egyformán fejlett, 

köbös kiterjedésű szerkezeti egység. Ilyen szerkezetű talaj enyhe nyomásra néhány mm átmérőjű, 

közel gömb alakú, porózus aggregátumokra esik szét. A legkedvezőbb szerkezet, az A szintre 

jellemző. 

Szerkezettípusok (szerkezeti egység csoportok): a talaj szerkezeti elemeinek a tér három 

irányában mutatkozó, fejlettségük szerinti csoportosítása. Három alaptípus különböztethető meg: 

köbös (morzsás, rögös, poliéderes, diós és szemcsés), hasábszerű (hasábos v. prizmás és oszlopos) és 

lemezszerű (leveles és lemezes). 



 

4. A TALAJ BIOLÓGIAI TULAJDONSÁGAI 

A nap energiájának segítségével a szén-dioxid és az ásványi tápanyag felhasználásával a növény 

szerves anyagot állít elő. Ennek egy része a növényevőkön (elsődleges fogyasztókon) keresztül kerül 

vissza a C-körforgalomba. A másik részéből növényi hulladék lesz, mely a talajba kerülve az ún. 

másodlagos fogyasztók tápláléka lesz. Ezek a következők: fonálférgek, atkák, földigiliszták, 

mikroszkopikus gombák, baktériumok és sugárgombák, állati egysejtűek, véglények. 

A harmadlagos fogyasztók a másodlagos fogyasztó élőszervezeteket támadják, pl.: a hangyák 

megeszik a százlábúakat. A végső lebontók a mikroorganizmusok, ugyanis a megőrölt szerves 

anyagokat, az elpusztult állatokat is feldolgozzák. 

A táplálékforrás alapján az együtt élő szervezetek csoportjait ábrán szemléltetjük. 

 
 termelő (producens) zöldnövény növényevő 

  primer konzumens 

biocönózis → fogyasztó (konzumens) állat → állatevő 

  szekunder konzumens 

  dög- és korhadékevők 

 lebontó (reducens = dekomponáló) rekuperálók 

  mikroorganizmus 

 

A talajban ahhoz, hogy ezek az élőlények kifejtsék tevékenységüket az élőlénycsoport 

működéséhez megfelelő feltételek kellenek. Ezek a következők: megfelelő szerves anyag, mint 

tápanyagforrás, nedvesség, redoxpotenciál, pH, hőmérséklet, fény stb. Télen vagy aszály idején a talaj 

humuszos rétegében az élettevékenységek lelassulnak, a meglévő szerves anyag egy része 

polimerizálódik, és kialakul a humusz. A humusz lényegében C-raktár, a C ciklus folytonosságából 

való ideiglenes kilengést jelent (a humusz a szénforgalom anomáliája). A humusz kolloid természetes, 

legnagyobb kation adszorpciójú pufferanyag, mely lassan feltáruló N-t biztosít, részt vesz az 

aggregátum képzésben, ezáltal a talaj porozitásának kialakulásában stb. 

A talaj C vegyületek lebontását végző szervezetek élőhelye. A talajlakó szervezetek legnagyobb 

része heterotrof (organikus anyagból szerzik be a szén- és energiaszükségletüket) – kivéve az algákat. 

Egy egészséges talaj milliós nagyságrendben tartalmaz mikroszervezeteket, többféle gerinces állatot, 

fél tucat földigiliszta fajtát, 50-100 fajta rovart, férget, valószínűleg több ezer fajta baktériumot és 

sugárgombát . 

 

  



 

A talajban élő szervezetek megoszlása: 

 

Organizmus Egyedszám Biomassza 

 
1 g száraz 

talajban 

1 m
2
-re 

vetítve 

Kg/ha 

(20 cm 

mélységben) 

% 

(gyökereket 

nem 

számítva) 

baktériumok 10
6
 – 10

9
 10

11
 - 10

14
 1500 25 

gombák 10
4
 – 10

9
  3500 59 

algák 1000 – 10
5
 10

8
 - 10

9
 10 – 100<1  

egysejtűek 10
4
 - 10

6
 10

9 
- 10

1
1 250 4 

fauna (egysejtűeket nem 

számítva) 
   12 

puhatestűek  100 - 1000   

gyűrűs férgek 10 - 1000    

ízeltlábúak (<1 

mm) 
 1000 - 10

4
   

ízeltlábúak (>1 

mm) 
 1000 - 10

4
   

fonálférgek  
10

6
 - 

10
8
 

  

10.  

A talajlakó organizmusok olyan élőlények, melyek életük teljes részét vagy egy részét a talajban 

töltik. A talaj fajokban igen gazdag. Az élő szervezetek mennyiségére főképpen nem a szén alapú 

tápelemforrás hiánya, hanem a külső körülmények alakulása a meghatározó. A levegőellátás lehet jó 

vagy rossz, a kémhatás lúgos vagy savas, a nedvesség, hőmérséklet magas vagy alacsony. Ezért van 

az, hogy a mikroszervezetek száma egy tenyészidőn belül, sőt egy napszakon belül is változik. 

A talajok nemcsak a mikroszervezetek mennyiségében, hanem a diverzitásban (fajgazdagság) is 

különböznek egymástól. Minél jobb egy talaj, annál nagyobb a mikrobaszám, annál nagyobb a 

fajgazdagság. Ha a talaj fizikai és kémiai tulajdonsága eltér az optimálistól, azt jól követik a 

mikrobiológiai mutatók, pl. az összes baktériumszám, giliszták mennyisége, stb. 

Ha a talaj kémhatását az optimális felé toljuk el, akkor a mikroorganizmusok egyedszáma és  

fajszáma is megnövekszik. Habár az anyagfeldolgozás (metabolikus) folyamatában az átalakítás 90 %-

át a mikroorganizmus csoportok végzik. A mikroorganizmusok aktivitásának eredménye a humusz 

szintetizálása, amely a CO2 és az ásványi anyagok mennyiségének növekedésével, valamint energia 

felszabadulásával jár. 

A talajszelvényben egyenlőtlenül oszlanak el a mikroorganizmusok. A termőrétegen belül a 

humuszos rétegben vannak jelen legnagyobb számban. Általában mennyiségük a mélységgel csökken. 

A talaj potenciális mikrobiális aktivitása a mikroorganizmusok számával jellemezhető. Ezt egészíti ki 

az adott funkció elvégzéséhez tartozó csoportokban lévő egyedszám mennyisége. Ezek a következők: 

- C vegyületeket bontók 

- N tartalmú vegyületeket bontók 

- szervetlen, ásványi vegyületeket bontók. 

Bizonyos organizmusok megélnek növényeken, mások élettelen növényi maradványokon élnek. 

Némely szervezetek állatokat fogyasztanak (ragadozók), némelyek gombákat nyelnek le, néhány 

baktériumokat fogyaszt, vagy élősködik, de nem fogyasztja el az élő szervezeteket (paraziták). 

A talajközösségben részt vevő szervezetek kémiai enzimek segítségével táplálkoznak. A talaj 

mint élőhely folyamatosan biztosítani tudja a benne élő szervezetek életfeltételeit. A talaj fizikai és 

kémiai tulajdonságai meghatározzák a benne előforduló szervezetek összetételét és számát. A talaj 

élőszervezeteinek száma és minősége érzékenyen reagál a külső hatásokra, pl. a talajszennyeződés 

következtében lecsökken az összes baktériumok száma stb. 



 

Elmondhatjuk, hogy a talajt érő hatások, a talajjavítás, a káros hatások legérzékenyebb 

indikátorai a mikroszervezetek. A talaj a biológiai sérüléseit is könnyen ki tudja heverni, mivel a talaj 

biológiai szempontból is egy pufferrendszer. 

 

A talajorganizmusok általános feloszlása 

Állatok (fauna) valamennyi heterotróf 

Macrofauna: nagyrészt herbivorok és detrivorok 

- gerincesek (ürgék, egerek, mókusok) 

- ízeltlábúak (hangyák, bogarak és lárváik, nyüvek) 

- annelida: földigiliszták 

- molluszkák: csigák, meztelen csigák 

 Főleg ragadozók: 

- gerincesek (vakondok, kígyók) 

- ízeltlábúak (bogarak, hangyák, százlábúak) 

Mezofauna: főleg hulladékevők 

- ízeltlábúak (atkák, collembola) 

- annelida: enchytreid férgek 

Főleg ragadozók: 

- -ízeltlábúak (atkák, protura) 

Microfauna: hulladékevők, ragadozók, penészevők, baktériumok 

- nematodák 

- rotiferák 

- protozoák 

Növények (flora) 

Macroflora: főleg autotrófok 

- száras növények (felszívó gyökerek) 

- bryophyta (mohák) 

Microflora: főleg autotrófok 

- száras növények (hajszálgyökerek) 

- algák (zöldek, sárgás-zöldek, diatomák) 

Főleg heterotrófok, aerob 

- gombák (élesztők, penészek, rozsdák, gomba) 

- actinomyceták (sokféle actinomyceta) 

Autotrófok és heterotrófok 

- bacteria (aerobok, anaerobok) 

- cyanobacteria (kék-zöld algák) 

11.  

4.1 A TALAJBAN ÉLŐ SZERVEZETEK FŐBB CSOPORTJAI 

A talajban a baktériumoktól a magasabb rendű szervezetekig több ezer élő szervezet fordul elő. 

A talaj mikroorganizmusai összefoglaló név alatt a vírus, a rickettsia, a mikoplazma, a baktérium, a 

gomba, az alga és a protozoa csoportokat értjük. 

A mikroorganizmusok szabad szemmel nem látható élőlények, amelyek rendszerint egysejtűek, 

olykor sejthalmazokba tömörülnek, de szövetbe nem rendeződött élőlények. 

Két csoportba oszthatók: 

- prokarióták: kisméretű, egyszerűbb felépítésű, sejtmag nélküli ősi sejtek. Ide tartoznak a 

baktériumok és annak fontosabb csoportjai, kékbaktériumok, sugárgombák. 

- eukarióták: sejtes felépítésűek, ide tartoznak az algák, gombák és protozoák. 

A zuzmók a moszatok és a gombák tartós együttéléséből keletkeztek. 



 

- Fonálférgek: A talajban széleskörűen elterjedtek. A nagyobb pórusokban levő vízhártyákban 

élnek. Fontos szerepük van a szerves anyag lebontásában. Zsákmányt jelentenek az atkák, az 

ugróvillások, hangyák és a rovarlárvák számára. 

- Földigiliszták: Az élő növényi részeket, azok gyökereit nem fogyasztják, nem kártevők. Elhalt 

növényi maradványokkal és a rajtuk élő mikroorganizmusokkal táplálkoznak. Naponta saját 

testtömegüknek 20-30-szorosa halad át emésztőrendszerükön. Az elfogyasztott szerves anyagot 

feldolgozza enzimrendszerük. 

A földigiliszta ürüléke a göb, javítja a talajban levő aggregátumok stabilitását. Főként a talaj 

felső 35 cm-es rétegében tevékenykednek. 

- Ugróvillások: Szárnyatlanok, a kifejlett állatok vedlenek, vegyes táplálkozásúak. Gombákat, 

növényi gyökeret, algát, zuzmót, fonálférgeket fogyasztanak. 

 

A mikroorganizmusok szerepe a talaj anyagcsere-forgalmában 

 

A talajban élő mikro- és makroszervezetek fő tevékenysége, hogy óriási tömegű, nagy cellulóz 

tartalmú növényi maradványt bontanak le. Ezáltal biztosítják a növények számára a CO2-t és a 

nitrogént, foszfort valamint más szükséges tápelemet. A szerves növényi maradványok átalakítása 

főképpen három tényezőtől függ: 

- a szerves anyag mennyisége és minősége 

- kompatibilis-e a szerves anyag minősége a bontó mikro- és makroszervezetek fajaival 

- a külső környezeti feltételek bomlásra gyakorolt hatása. 

 

A szén metabolizmusa 

A szén az élő szervezetek, valamint az élettelen szerves anyagok legfontosabb eleme. A talaj a 

benne levő mikroszervezetek révén az elhalt növényi szerves anyag lebontásában jelentős szerepet 

játszik. A fotoszintézis során keletkezett szén mennyiségének fele az élőlények légzése során 

visszakerül a légkörbe. A maradék egy része – kb. egyharmada – kerül a talajba, és ott valósul meg a 

metabolizmusa (anyagátalakulása). A C-vegyületek, mint redukáló anyagok a heterotróf szervezetek 

disszimilációja, biológiai oxidáció és erjedés során szén-dioxidként kerülnek vissza a légkörbe. 

A talajban a könnyebben bontható szerves anyagok mineralizálódnak, a nehezen bontható 

vegyületek jelentős része polimerizálódva és nitrogén tartalmú anyagokkal összekapcsolódva stabil, 

nagy molekulájú új vegyületekké, humuszanyagokká alakul. 

A szénvegyületek közül legnagyobb mennyiségben cellulóz keletkezik. (A fixált szén kb. 

egyharmadából cellulóz keletkezik.) 

 

A cellulóz lebontása a következő módon történik: 

 

cellulóz → cellobióz → glükóz 

 

Lebontás aerob és anaerob úton is történhet. 

Aerob cellulózbontás: a baktériumok közül a Cytophaga, Sporocytophaga, Cellvibrio és 

Cellfalciculats sp. végzik az átalakítást. A gombák közül az Aspergillus, Fuzorium, Penicillium, 

Stachybotris, Trichoderma és Chaetomium sp. végzik a metabolizmust. A bontás végterméke CO2 és 

H2O. 

Anaerob cellulózbontás: a baktériumok közül a Clostridiumok vesznek részt a bontásban. 

Végtermékként H2, CO2, CH4, alkoholok, szerves savak és humin anyagok keletkeznek. 

Pektin: a cellulózrostok ragasztóanyaga. Könnyen mineralizálódik, szénhidrátokra hidrolizál. 

Bontása mindig megelőzi a cellulóz bontását, ezáltal a cellulózrostok szabaddá válnak. Főleg vajsavas 

erjedéssel bomlik. Lebontását a Clostridium pasteurianum spórás baktérium végzi. 

Lignin: A cellulóznál nehezebben bontható fenilpropán polimer. Ligninbontásban elsősorban 

magasabb rendű gombák, az Actinomyceták (sugárgombák) és néhány mikroszkopikus gomba játszik 

számottevő szerepet. A magasabb rendű gombák közül a Basidiomycetes osztályhoz tartozó fajok, a 

mikroszkopikus gombák közül az Aspergillus, Trichoderma és Tricholecum fajok képesek a lignint 

bontani. 

 



 

A nitrogén metabolizmusa 

A természetben nagy mennyiségű N tartalmú szerves anyag keletkezik: az elhalt élőlények 

fehérjéi, a vizelet N tartalma, a gerinctelen állatok (pl. bogarak) kitinje is tartalmaz nitrogént. A talaj 

szervesanyag-tartalmának mintegy 5 %-a N, mely a következő frakciókból áll: 

- Humuszhoz nem kötött N: az elhalt növényi részek és a mikroorganizmusok N tartalma. Ez a 

talaj szerves N tartalmának 60-80 %-a 

- Humuszhoz kötött N: a humuszban, mint heterociklikus gyűrűs vegyületekben fordul elő mint 

váz N, mint gyűrűket összekapcsoló hidak alkotórésze és az oldalláncok elemei. 

A szerves N mineralizáció a következő lépésekben játszódik le: 

 

szerves N → ammonifikáció → ammónium → nitrifikáció → nitrát 

 

Ammonifikáció: különböző szerves anyagok ammonifikációját más-más mikroszervezetek 

végzik. 

- Fehérjék ammonifikációja eltérő környezeti feltételeket igénylő fajoknál valósul meg.  

 Abligát aerob: Bacillus sp., Aspergillus, Botrytis, Mucor, Penicillium, Trichoderma 

 Aekultatív anaerob: Proteus vulgoris, Esericia coli 

 Abligát anaerob: Clostridium sp. 

 

- Karbamid: szerves savak és szénhidrátok. Az aerobok lúgos pH-t igényelnek. A karbamid 

bontásban a következő fajok vesznek részt. Bacillus pasteurii, Micrococcus urea, Sarcina urea. 

 

- A húgysav ammonifikációját a Proteus vulgaris, Clostrudium acidiuricum végzik. 

- Kitin: Bakterium chitinnovorum, Pseudoroneum 

- Humusz: Egyedüli C és N forrásként használják a humatokat a következő mikroszervezetek: 

Boctoderma, Micobacterium, Nocardia. 

 

Nitrifikáció: Szigorúan aerob viszonyok között zajlik. Az oxidációt több baktériumfaj is végzi. 

Nitrosomonas, Nitrococcus, Nitrospira stb. A mikroorganizmusok a folyamat során energiát nyernek. 

Az energianyerés viszonylag kicsi, ezért ha a feltételek megfelelőek, az ammónia és nitrit átalakítása 

nagy százalékban végbemegy a talajban. 

 

Denitrifikáció: anaerob feltételek mellett történik. Tehát vízzel telített talajban (rizsföldek), 

NO3-ból N2 keletkezik.  

Két formája van:  - nitrátredukció 

- valódi denitrifikáció 

A nitrátredukciót végző fajok: Bacillus cereus, Streptomyces sp, Xanthomonos sp. stb. 

 

Biológiai N-kötés: A folyamat N biológiai úton történő fixációja. Szabadon és növényekkel 

szimbiózisban élő mikroorganizmusok végzik. 

- Bármely talajban, gazdanövény semleges  kötik a N-t az Azotobakter, Azomonos (aerob 

baktérium), Clostriduim (anaerob). N mennyiség 5 kg/ha/év. 

- Gazdanövényhez kötve (pl. köles, kukorica stb.): fixálják a N-t, az Azospirillum, 

Herbaspirillum stb. N mennyisége 5-30 kg/ha/év. 

- Szimbionták N kötése elsősorban a pillangós virágú növények gyökerein történik. A 

Rhizobium fajok N kötése pillangós növényeken 30-260 kg/ha/év között változhat. Az 

égerfa (nem pillangós) gyökerén is él N kötő baktérium. 

A biológiai N kötéssel történő visszapótlás eltörpül a N műtrágyák által történő visszapótlás 

mellett. 

 

A mikroszkópos szervezetek főbb funkcionális (azonos feladatot végző) csoportjai 

 

A talajban lévő szerves anyagok együtt tartalmazzák a cellulózt, lignint, hemicellulózt és egyéb 

vegyületeket. Egy-egy szubsztrát bontását is többféle faj végezheti. Ezért a talajokban gyakorlati 

szempontból a talaj mikroszkópos élővilágát a fontosabb funkcionális csoportokhoz tartozó baktérium 



 

mennyiségén keresztül célszerű vizsgálni. Ezek a következők: összes baktériumszám, aerob 

fehérjebontók, aerob N2 kötők, nitrifikálók, aerob cellulózbontók, összes mikroszkopikus gombaszám. 

A talajokban lévő baktériumok mennyisége és minősége egyedül nem határozza meg a talajban 

lezajló bomlási sebességet. A bontást az enzimek végzik, és ezeknek csak egy része származik az élő 

állapotban lévő mikroorganizmusokból. A funkcionális csoport meghatározása, vagyis a talaj 

mikrobaszámmal való jellemzése a talaj potenciális aktivitását jelzi. A talaj mikrobaszáma az 

agrotechnikai eljárások hatására változik, pl.: a műtrágyázás növeli az összes baktériumszámot, a 

meszezés hatására nemcsak az összes baktériumszám növekszik, nő az aerob cellulózbontó száma és 

az aerob N kötők mennyisége is. A szerves trágyázás és meszezés hatására csökken a savanyú talajon 

a gombák száma. 

 

A trágyázás hatását a mikroszervezetek számára és csoportjára egy példán keresztül táblázatban 

mutatjuk be. 

 

Különböző szerves anyagok mikrobiológiai vizsgálata 

Megnevezés Egység 

Hagyo-

mányos 

juhtrágya 

Szuper 

komposzt 
Homok 

Homok 

és 

istálló-

trágya 

Homok 

és 

szuper-

kom-

poszt 

Összes 

baktérium-

szám 

1g sz.a.-

ra vetítve 
2,82*10

6
 1300*10

6
 3,3*10

7
 6,9*10

7
 13*10

7
 

Aerob  

fehérjebontók 

1g sz.a.-

ra vetítve 
4,52*10

9
 28*10

6
 2,1*10

6
 18*10

6
 18*10

6
 

Aerob kötők  
1g sz.a.-

ra vetítve 
2,33*10

8
 11*10

6
 2,2*10

6
 1,3*10

6
 2,2*10

6
 

N2-nitrifikálók 
1g sz.a.-

ra vetítve 
1,08*10

5
 130*10

3
 3,2*10

3
 9,2*10

3
 9,5*10

3
 

Aerob 

cellulózbontók 

1g sz.a.-

ra vetítve 
3,42*10

3
 280*10

3
 78 140 170 

Összes 

mikrosz-

kopikus 

gombaszám 

1g sz.a.-

ra vetítve 
 38*10

3
 13,5*10

3
 14*10

3
 12*10

3
 

12.  

A táblázat adatai szerint a juhtrágyából készült szuperkomposzt hatékonyabb trágyaszer a 

juhtrágyánál. A szelektív táptalajokon kitenyésztett mikrobák száma a részleges aktivitás mutatója. 

4.2 A TALAJOK BIOLÓGIAI AKTIVITÁSA 

A talajbiológiai folyamatok egyik igen elterjedt mérési módszere az enzimatikus aktivitás 

meghatározása. A talajok enzimtartalmának egy részét a magasabb rendű növények szintetizálják, és a 

gyökérzeten keresztül választják ki. Az enzimtartalom másik része a mikroszervezetek 

tevékenységének eredménye. Az enzimaktivitások mérésével a talajban lejátszódó folyamatok 

sebességéről nyerünk információt. Ennek két formája ismert: 

- Az összaktivitás vizsgálata, amit a keletkezett CO2 mennyiségével jellemezhetünk 

- Specifikus aktivitás, amikor egy szerves anyagcsoport bomlásáról tájékozódhatunk. 

A mérés módszerének egyik formája lehet, amikor a szubsztrátum fogyását mérjük, vagyis a 

dekompenzációs mértéket (pl. 100g cellulózból bizonyos idő múlva mennyi maradt a talajban). A 

másik eljárás, amikor a keletkezett termék koncentrációját mérjük, mivel az arányos a folyamatok 

sebességével és nagyságával. 

A talajban lévő szervezetek összes aktivitásának meghatározására használják a CO2 produkció 

mértéket. Ezt az O2 fogyásából vagy a CO2 keletkezéséből határozhatjuk meg. 



 

Ha a kumulált CO2 fejlődést az idő függvényében ábrázoljuk, az összegző görbék iránytangense 

a talaj összaktivitás mutató paramétere. A függvény lineáris. Egy ilyen vizsgálat eredményét ábrán 

mutatjuk be.  

 

 

3. kép  

CO2 – C keletkezése aerob körülmények között homok talajon komposzt adagolás esetén. 

A keletkezett CO2 többféle szerves anyagból származik. 

4.3 CELLULÓZBONTÓ AKTIVITÁS 

A cellulózbontók érdeme az, hogy a CO2, ami fotoszintézis során szerves anyagokká, főként 

cellulózzá alakult a talajban, újra visszaalakul CO2-dá. A cellulózbontó baktériumok számára a 6,5 – 

7,8 közötti, a sugárgombák és a gombák optimális pH tartománya 6 – 7 közötti intervallum. A 

baktériumok 5,5 – 9, a gombák 4,5 – 9 pH érték mellett is bontják a cellulózt. A cellulózbontás 

intenzitásának a  mérésére a tesztzacskóba (Unger-féle tesztmódszer) 105 ºC-on szárított cellulózt 

helyezünk. Meghatározott idő után visszamérjük, mennyi maradt belőle a talajban, és százalékban 

fejezzük ki. A cellulózbontás és a termés között szoros a kapcsolat, melyet a következő ábrán 

mutatunk be. 
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Az összefüggés hasonlít a Mitscherlich görbéhez. A talaj tápanyag-ellátottsága és a 

cellulózbontás %-a közötti összefüggések is ott adják a maximumot, ahol a tápanyagdózis kísérletek 

maximuma van. A cellulózbontási % a talajtípusok termékenységével is korrelál (pl. a csernozjomé 

magasabb, mint a homoktalajé). Nem véletlen, hogy egyes szerzők szerint a cellulózbontó aktivitás a 

talajtermékenység indexéül szolgálhat. Az Unger-féle cellulóztesztes módszer könnyen kivitelezhető, 

és szántóföldön is jó eredményeket ad. (Az ismétlések között kicsi az eltérés.) Egyetlen hátránya, hogy 

időigényes. 

4.4 FEHÉRJEBONTÓ AKTIVITÁS 

Ha a tesztzacskóba – az Unger-féle cellulózteszt metodikáját felhasználva – selyemhernyó 

szövedéket helyezünk, és egy idő után visszamérjük a megmaradt anyagot, akkor a fehérjebontás 

intenzitásáról kapunk képet. 

4.5 KÜLÖNBÖZŐ RÉSZFOLYAMATOKAT JELLEMZŐ AKTIVITÁSOK 

A szacharóz aktivitás a könnyen bomló szénhidrátok mennyiségére utal a talajban. 

Meghatározásának módszere a szacharóz széthasadása következtében felhalmozódó redukáló cukrok 

mennyiségi kimutatásán alapszik. A szacharóz aktivitás mértéke nem követi mindig a baktériumok 

számát. Értéke ott magas, ahol a talaj pH-értéke megközelíti az enzim pH-optimumát. A szacharóz 

aktivitás és talajkivonat agar táptalajon növő aerob mikroorganizmusok között nagyfokú 

párhuzamosság figyelhető meg. 

A dehidrogenáz aktivitás a lebontó működés sebességére utal. A mérési eredmények a talajflóra 

teljes oxidatív aktivitását mutatják. 

A kataláz aktivitás nagysága a bakteriális biomassza nagyságával korrelál (KMnO4 mérő 

oldatból O2 szabadul fel). 

Az ureáz aktivitás: a karbamidbontás mindenkori enzimaktivitás szintjét méri. 

A talajok szerves anyag átalakításában 80 %-ban részt vesz a mikroflóra. Ennél fogva nagy 

figyelmet kell fordítanunk a talaj mikroszkópos szervezeteinek mennyiségére, minőségére, a 

funkcionális csoportok eloszlására a talajszelvényben. Fontos szerepük van a földigilisztáknak, az 

ugróvillásoknak, az atkáknak, sőt a nematódoknak is. 



 

Bizonyos állatok kevésbé járulnak hozzá a talaj szerves anyagának átalakulásához 

(metabolizmusához), mégis jelentős a szerepük a talajképződésben. A rágcsálók porosítják, keverik a 

talajt. A felszínről növényi maradványokat visznek a mélyebb rétegekbe. Nagy átmérőjű alagutakat 

fúrnak, amelyek a víz- és levegőáramlást segítik. A hangyáknak kitűnő  képességük van a fás anyagok 

lebontásához. Az atkák és az ugróvillások mozgatják, és részben megemésztik, a szerves 

maradványokat, majd otthagyják ürüléküket a mikrobiális degradációra. 

A talaj mikroszkopikus gombái, a penészek a könnyebben bomló szerves anyagok 

átalakításában (cukrok, fehérjék) vesznek részt. Nagy szerepet játszanak a talajaggregátum 

kialakulásában. A mikroszkopikus gombák az erdők talajának felsőbb rétegében (avartakarásban) 

tevékenykednek, valamint a savanyú talajokban. 

A mikroszkopikus gombák a lebontott szerves anyag 50 %-át hasznosítják, mialatt a 

baktériumok csak 20 %-át. Amikor a baktériumok és az actinomycetesek már befejezték lebontó 

tevékenységüket, a penészek tovább viszik a szerves anyag átalakítását. 

Nemcsak a talaj levegőzöttsége, nedvessége, szerves anyag tartalma gyakorol hatást az élő 

szervezetek tevékenységére, a talajlakó mikroszervezetek szintén befolyásolják a talaj struktúráját. 

A növényi gyökér hozzájárul a morzsás szerkezethez. A növényi gyökér váladékot termel, ami 

talajrészecskéket ragaszt. A talajmikrobák szintén termelnek poliszacharidokat, amelyek a 

részecskéket összekapcsolják. A talajlakó élőlények befolyásolják a talaj termékenységét. Minél 

gazdagabb a talaj mikroszervezetekben, és minél nagyobb a metabolizmusa, annál nagyobb a 

termékenysége. Annál termékenyebb a talaj, minél mélyebb a termőréteghez tartozó humuszos szint. 

A mélységgel csökken a szerves anyag mennyiség, ezzel párhuzamosan a benne levő 

talajorganizmusok száma. 

 

5. kép  

  



 

A talaj élő szervezeteinek a mezőgazdasági következményeit táblázatban mutatjuk be. 

 

Élő szervezet Tevékenység 
Mezőgazdasági 

következmény 

Gyűrűs férgek 

Elpusztult növényi anyagok 

fogyasztása (gyökerek, növé-

nyi maradványok), járatok 

készítése, szerves anyagok és 

tápanyagok széthordása a 

legfelső talajrétegből, növényi 

növekedési stimuláló anyagok 

kiválasztása. 

Talaj átlevegőzöttsége, 

vízbefogadó képesség, 

gyökerek talajba 

hatolása, tápanyagok 

újrafelhasználhatósága, 

növényi növekedés 

stimulálása. 

Ízeltlábúak 
Elpusztult növényi és állati 

anyagok fogyasztása. 

Tápanyagok 

újrahasznosítása 

Baktériumok 

Szerves hulladék lebontása, 

növényi növekedést stimuláló 

anyagok kiválasztása, légköri 

nitrogén fixálása, nitrogén 

ammóniummá és nitrátokká 

alakítása (és vissza), 

poliszacharidok kiválasztása. 

Növények számára 

felvehető tápanyagok 

biztosítása (N, P, K), 

növényi növekedés 

stimulálása, 

talajszerkezet javítása, 

gyökérbetegségek elleni 

szerep. 

Gombák 

Szerves anyagok lebontása, 

növényi hormonok és 

antibiotikumok kiválasztása. 

Tápanyagok 

újrahasznosítása 

növények stimulálása. 

Mikorrhiza 

(gombák) 

Hajszálgyökerek 

„meghosszabbítása” növényi 

hormonok és antibiotikumok 

kiválasztása. 

Víz- és tápanyagfelvétel 

(P) növekedése, 

növénybetegségek elleni 

védelem, 

gyökérnövekedés 

stimulálása. 

Actinomycetes 
Szerves anyagok lebontása, 

antibiotikumok kiválasztása. 

Tápanyagok 

újrahasznosítása, 

gyökérbetegségek elleni 

védelem. 

Algák 
Fotoszintézis, szerves anyagok 

termelése. 
Talajszerkezet javítása. 

Egysejtűek 

Baktériumok és egyéb 

mikrobák fogyasztása 

(amőbák). 

Tápanyagciklusok 

felgyorsítása. 

Fonálférgek 

Bomló szerves anyag, 

mikrobák (baktériumok, 

gombák, algák, egysejtűek) és 

egyéb fonálférgek fogyasztása. 

Tápanyagciklusok 

felgyorsítása. 

13.  

4.6 ÖSSZEFOGLALÁS 

A fotoszintézis által előállított biomassza a talajban kerül lebontásra. A talaj 1 grammjában 

milliós egyedszámú mikroszervezetek vannak (baktériumok, gombák, egysejtűek stb.). Fontos 

szerepet töltenek be a mineralizációban a gyűrűs férgek, ízeltlábúak, fonálférgek. A talaj a helye a C, a 

N metabolizmusának. A talajélet intenzitását a funkcionális csoportok egyedszámával, valamint az 



 

enzimaktivitásokkal jellemezhetjük. A cellulózbontás aktivitása sok esetben összefüggésben van a 

talaj termékenységével. 

4.7 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK, FELADATOK 

1. Milyen élő szervezetek találhatók a talajban? 

2. Mi a földigiliszták szerepe a talajban? 

3. Ismertesse a C metabolizmusának lehetőségeit! 

4. Ismertesse a N metabolizmusának lehetőségeit! 

5. Mit nevezünk ammonifikációnak? 

6. Mit nevezünk nitrifikációnak? 

7. Mit nevezünk biológiai N kötésnek? 

8. Ismertesse a cellulózbontó aktivitás lényegét! 

9. Milyen következményei vannak a talajban az élő szervezetek tevékenységének? 

4.7.1 Tesztek 

1. Mennyi a lágyszárú növényi maradványok lignin tartalma? 

 X 1-2 % 

 1 3-5 % 

 2 30-40 % 

 

2. A talaj szerves anyagának hány %-a C (átlagosan)?  

1 58 % 

2 65 % 

X 40 % 

 

3. A különböző humusztípusok közül, melyikben nem ismerhető fel a növényi részek 

szerkezete? 

 1 Mor 

 2 Moder 

 X Mull 

 

4. Mely tőzegben ismerhetők fel a növényi maradványok? 

 1 Rostos tőzeg 

 2 Szurok tőzeg 

 X Átmeneti tőzeg 

 

5. Hogyan nevezzük a savas közegben is oldatban maradó humuszfrakciót? 

x  fulvósavak 

1  huminsavak 

2  himetomelán savak 

 

6. A huminsav frakciónak hány %-a a C% mennyisége? 

x  30-40 % 

1  40-50 % 

2  56-58 % 

 

7. Milyen körülmények között képződik a mull? 

1 víz alatt 

2 szárazföldön 

X erősen nedves körülmények között szárazföldön 

 

8. Melyik humuszsavnak legkisebb a savi karaktere? 

1 szürke huminsav 

2 barna huminsav 



 

X fulvósav 

 

9. Melyik humuszfrakció nem oldódik lúgban? 

 

3- fulvinsavak 

4- huminsavak 

X – huminagyagok 

 

10. Mennyi a nitrifikáció optimális hőmérsékleti tartománya? 

1. 22-25 
o
C 

2. 25-30 
o
C 

x. 30-35 
o
C 

 

11. Melyik folyamathoz kell több levegő? 

1. ammonifikáció 

2. nitrifikáció 

x. egyforma 

4.7.2 Fogalmak 

Makrofauna: a 2,0 mm-nél nagyobb testméretű talajlakó állatok összessége. 

 Mezofauna: a 0,2 és 2,0 mm közötti testhosszú talajlakó állatok összessége. Egyes ízeltlábúak 

(atkák, ugróvillások) és televényférgek tartoznak ide. 

 Mikrofauna: → mikroorganizmusok, csak mikroszkóp segítségével felismerhető, 0,2 mm-nél 

kisebb talajlakó állatok összessége. 

 Biológiai mállás: → mállás, a zöld növények és/vagy a mikroorganizmusok élettevékenysége 

nyomán a talajban végbemenő fizikai és kémiai változások. A folyamat irányát és hatását a növények 

igényei szabják meg. 

 Mikroorganizmus: mikroszkopikus méretű szervezet. 



 

5. TALAJ SZELVÉNYTAGOZÓDÁSÁNAK JELLEMZÉSE 

A talajok sokféleségének leírása és a mai szemlélet szerinti rendszerezése a 19. századra tehető, 

Dokucsajev nevéhez fűződik, aki felismerte a zonalitást. 

Zonalitás: a sarkkörtől délre haladva változnak a növényi vegetációk és a talajok is. Nemcsak 

horizontálisan, hanem vertikálisan is van növényi vonzata a talaj változásának. 

Magyarországon Szibircsev osztályozását vesszük alapul. 

1. Zonális talajtípusok (éghajlat hatása alatt létrejött talajok) 

- tundra talajok 

- podzol talajok 

- barna erdőtalajok 

- csernozjom talajok 

- sárga és vörös földek 

- laterit, vörösbarna talajok 

 

2. Intrazonális talajok: olyan talajok, amelyek egy azonos zónán belül jönnek létre, de valamely 

talajképző tényező (nem éghajlati) meghatározó szerepre tesz szert (pl. víz). 

- láptalajok 

- réti talajok 

- szikes talajok 

 

3. azonális talajok: amelyeknél a zonális hatások nem jutnak érvényre, a talaj fejlődési 

folyamatai gyengék, vagyis kezdeti stádiumban vannak. 

- öntéstalaj 

 

Talajképző tényezők 

Dokucsajev megfigyelte, hogy a talaj kialakulásában több tényező játszik szerepet: 

1. éghajlati tényezők 

2. biológiai tényezők 

3. domborzati és hidrológiai viszonyok 

4. kőzettani tényezők 

5. a talaj kora 

6. emberi tevékenység 

 

1. Éghajlati tényezők: 

csapadék:  humid  hőmérséklet: hideg   tundra, podzoltalajok 

  humid    mérsékelt  barna erdőtalajok 

  humid    meleg   vörös földek 

  szemihumid   hideg   szürke erdőtalaj 

  szemihumid   mérsékelt  csernozjomok 

  szemihumid   meleg   segur és tirs talajok 

  szemiarid   hideg 

  szemiarid   mérsékelt 

  szemialrid   meleg 

 

Humid klíma alatt kémiai mállás van. 

Arid klíma alatt fizikai mállás van. 

A hideg a fizikai mállásnak kedvez, mivel a víz a fagy hatására térfogatát növeli. Általában 

humid klíma alatt a kilúgzási folyamatok a meghatározók. Arid klíma alatt az anyagok felfelé 

áramlanak (párologtató típusú talajok jönnek létre). 

 

A barna erdőtalajok lombos erdők alatt jönnek létre. 

Csernozjomok: fű vegetáció alatt. 

 



 

2. Biológiai tényezők: növényzet és állatvilág 

A növények alkalmazkodnak az éghajlati tényezőkhöz: 

- fás növényi formáció 

- tűlevelű erdők 

- lombhullató erdő 

- szubtrópusi erdő 

- lágyszárú növények (lápi, réti, sztyepi, félsivatagi növényzet) 

 

Biológiai mállás: a zöld növényzet termeli a mikroorganizmusok táplálékát, 1g talajban 2 

milliárd mikroszervezet van. A mikroszervezetek az energiát a növényi szervezetek cellulózából 

nyerik, a fehérjeépítéshez szükség van még nitrogénre is. 

A mikrobák élettevékenységét befolyásolja a talaj kémhatása, valamint a talaj 

nedvességtartalma is. A kémhatás különböző éghajlat alatt kialakuló talajoknál más és más. A kilúgzó 

típusnak inkább savanyú, az egyensúlyi típusok semleges, gyengén lúgos, a párologtató típusok 

lúgosak. 

 

6. kép  

3. Domborzati és hidrológiai tényező: A térszíni fekvés, vagyis a magasságtól függően bizonyos 

szisztematikusság figyelhető meg a talajokon. 

 

4. Kőzettani tényezők:  

A mállási folyamatok különböző stádiumait képviselő talajok és ásványok: 

  



 

 

mállási 

stádium 
reprezentatív ásványok jellemző talajcsoport 

1. 
gipsz (továbbá halit és 

Na-nitrát) 

Talajok, melyeknek finom 

vályog és agyagfrakcióiban 

ezek az ásványok 

uralkodnak, általában korban 

fiatalok. 

Legtöbbször azonban ezek 

az ásványok a sivatagi 

régiók talajaira jellemzőek, 

ahol vízhiány miatt a kémiai 

mállás csekély. 

2. 
kalcit (továbbá dolomit 

és apatit) 

3. olivin hornblende 

4. biotit 

5. albit 

Átmeneti mállási állapotok  

6.  kvarc Azok a talajok, melyeknek 

finom vályog és 

agyagfrakcióiban az itt 

felsorolt ásványok 

uralkodnak. Többnyire a 

mérsékelt égövben gyepes 

vagy fás növényzet alatt 

fordulnak elő.  

7. muskovit és illit 

8. 

2:1 típusú szilikátok 

(vermikulit, kiterjedt 

hidratált csillám) 

9. montmorillonit 

Előrehaladott mállási állapotok  

10.  Többnyire a meleg és nedves 

egyenlítői övezetek erősen 

mállott, gyakran terméketlen 

talajai. Agyagfrakcióiban 

ezek az ásványok 

uralkodnak. 

11.  

12. hematit 

13. anatáz 

14.  

A fő talajképző kőzet mellett fő hatótényező a szénsavas mésztartalom. Két variációja létezik: 

- tartalmaz meszet 

- nem tartalmaz meszet 

Ahol meszet tartalmaz az alapkőzet, a talajképződés folyamatában a kilúgzás mérsékelt lesz. A 

jó talajszerkezet ott alakul ki, ahol a feltalaj is tartalmaz meszet. 

A kőzetnek a kőzethatású talajoknál van lényeges jelentősége, mivel a termőréteg csekély. 

Azonos kőzeten is létrejöhet eltérő típusú talaj, de különböző kőzeten is létrejöhet azonos típusú talaj. 

Az alapkőzetnek a talaj kialakulásában nem domináns a szerepe, módosító funkciója van. 

 

5. A talaj kora: nem befolyásolja lényegesen a talajképződést. 

 

6. Emberi tevékenység: kedvezően és kedvezőtlenül is befolyásolhatja a talaj képződését. 

- talajművelésben 

- talajjavításban 

- talajutánpótlásban 

- vízrendezésben 

- öntözésben  nyilvánul meg. 

 

A talajképző folyamatok külső megnyilvánulása a szelvénytagozódás. A tagozódás lényegében 

a víz és anyagforgalom megjelenése, ami jellegzetes morfológiai bélyegeket alakít ki. A 

szelvényszintek egymáshoz viszonyított arányát vesszük elsősorban figyelembe, ugyanis ezek tükrözik 

a talajban lejátszódó folyamatpárok hatását (pl. kilúgzás → felhalmozás; savanyodás → lúgosodás). 



 

A talajban a külső környezeti tényezők, valamint nedvességviszonyok eltérő kémhatás 

viszonyokat és eltérő levegőzöttséget is létrehoznak, aminek eredménye a talajban létrejött kiválások. 

Leggyakoribb:  - szénsavas mész 

- vastartalmú kiválások 

- másodlagos képződmény 

- vízoldható só 

 

Mészkiválás: magas pH-n jönnek létre 

Fe kiválás: mindig levegőtlen körülményekre utalnak (lápi és réti talaj) 

5.1.1 A talaj víz- és anyagforgalma. A talajban lejátszódó folyamatok és annak kapcsolata a 

talajfejlődéssel 

A természetben minden folyamatban – legyen az biotikus vagy abiotikus – mindig valamilyen 

szerkezet jön létre. A talajban lejátszódó víz- és anyagforgalmi folyamatok létrehoznak 

mikrostruktúrát és makrostruktúrát. A makrostruktúra lényegében a talaj vertikális felépítése, vagyis a 

talajszelvényen belül felismerhető szintezettség, a horizontok létrejötte. A talajszelvény létrejötte az 

anyag- és energiaforgalom hű tükröződése. 

 

Talajszelvény: a talajszintek természetes sorrendje a felszíntől a mállást szenvedett alapkőzetig. 

A talajszinteket az ABC nagybetűkkel jelöljük: 

A szint: kilúgozási szint (humuszosodás felső szintje) 

B szint: felhalmozódási szint 

C szint: talajképző réteg 

Az egyik legfontosabb tényező a humuszos réteg vastagsága. 

 

A talajokban végbemenő folyamatok időtartam szerinti csoportosítása: 

- a talajok képe több évszázadon, évezreden keresztül jött létre 

- a makrostruktúra a folyamatok összességét mutatja 

 

1. napokon belül végbemenő gyors változások 

2. éves lefutású, rendszerint szezonális jellegű dinamika 

3. éveken, évszázadokon vagy évezredeken át tartó talajfejlődési folyamatok 

4. évmilliók során kibontakozó talajevolúció, melynek eredményeként a Föld történetében 

korábban még nem létezett, új talajtípusok jelennek meg. 

 

A talajképződés a víz- és anyagfolyamatok 3 nagy csoportjának együttműködésére vezethető 

vissza. 

1. Az anyakőzet ásványi anyagainak megbontása a talajra jutó szerves anyagok fizikai, kémiai, 

degradálási, a mállási folyamatok keretében 

2. a mállás során lebontott anyagok építőelemeiből új anyagok szintézise, így elsősorban az 

anyagok és humuszvegyületek szintézise 

3. talajosodás folyamataiba került anyagok transzportja, vagyis a szelvény fázisainak és 

agyagtartalmának átrendeződése 

 

Talajképződés néhány jellemző folyamata: 

1. mészlepedék képződése: a nyári felfelé mozgó vizekkel a talaj szerkezeti elemeit 

hártyaszerűen bevonja a mészlepedék 

2. mésztelenedés: humid klímaviszonyok között a Ca a talajszelvényből kimosódik és a mélybe 

kerül 

3. podzolosodás: szélesen elterjedt talajtani folyamat, mely alatt azt értjük, hogy az A szintben az 

erősen savanyú talajreakció agyagszétesést is okoz, a B szintben erősödik a bomlástermékek 

felhalmozódása 

4. glejesedés: a glej a két vegyértékű vas-hidroxid vegyülete, vagyis ferrohidroxid (Fe(OH)2), 

amely a talajban képződik úgy, hogy a talajban lévő vas vegyületek egy része redukciós 



 

körülmények közé kerül. A glejképződés nagymértékben előmozdítja a vas vándorlását. Azért 

káros, mert a növény gyökérzetének O2-hez jutását megakadályozza. A glej zöldes-

kékesszürke színű. 

5. szikesedés: az oldható sók – elsősorban a Na sók –  felhalmozódását jelenti a talajban. 

 

A talajképződés folyamatát Zaharov különbözőképpen módosította. 

 

Folyamatok Reakciók 

alapvető specifikus fizikai kémiai biológiai 

avarfelhalmozódás 

és lebontás, 

humuszképződés a 

Ho rétegben 

humuszszintézis, 

tőzegképződés, 

vegetáció 

növekedés 

áramlás útján 

végbemenő 

infiltráció, 

mechanikus 

tranzakció 

oldódás, 

kicsapódás, 

hidratáció 

humifikáció, 

mineralizáció 

eluviáció: az A 

szint kialakulása 

a bázisok 

kilúgzódása, 

podzosodás, 

laterizáció, 

humuszképződés 

textúra, 

struktúra 

oxidáció, 

redukció, 

szilikátosodás, 

deszilikáció, 

szapció, 

vaskicserélődés 

ammonifikáció, 

nitrifikáció, 

denitrifikáció, 

N fixálás stb. 

illuviáció: a B 

szint kialakulása 

mész, agyag, vas 

és alumínium 

felhalmozódás 

   

a különböző 

horizontok 

tömegében 

végbemenő 

differenciálódás 

a talaj egyes 

komponenseinek 

oldatba 

menetele, a talaj 

érési folyamatai 

   

15.  

A talajok vízforgalmi típusai 

1. egyensúlyi típus: a talajra lehullott csapadék a talajszelvényben használódik fel (sztyeppi 

zóna) 

2. kilúgzó típus: a csapadék lehull a talajra, de átmosódik rajta, magával visz valamit a víz 

(barna erdőtalaj, lombos erdők zónája) 

3. párologtató típus: a talajfelszínről többet párologtat, mint amit a csapadékból befogad (száraz 

területek) 

 

Magyarországon mind a háromféle víz- és anyagforgalmi típus megtalálható. A talajtípusok 

tisztán nagyon ritkán fordulnak elő. 

5.1.2 Főbb talajtani paraméterek 

A talaj kémhatásának jelentősége 

Különböző növények különböző pH-határok között termeszthetők eredményesen. Főbb 

gazdasági növényeink kémhatás igényét az irodalmakban táblázatok ismertetik. A talajban lefolyó 

rendkívül változatos mikrobiológiai folyamatok, melyek között szerepelnek a tápanyagfeltáró 

folyamatok is, szintén megfelelő kémhatást igényelnek. Így pl. a baktériumok általában a semleges, 

vagy a gyengén lúgos kémhatást, a gombák ellenben a savanyú kémhatást kedvelik. A talajkolloidok 

adszorpciója, mely a szerkezet kialakításnál és a tápanyagforgalomnál játszik fontos szerepet, szintén 

összefüggésben áll a kémhatással (az aktív hidrogénionok koncentrációjával). A kolloidokon 

adszorbeált ionok és a talajnedvességben oldott ionok között ugyanis egyensúly áll fenn. A talajban 



 

állandóan lejátszódó kémiai mállás szintén a kémhatás függvénye. Szikes talajok javítási lehetőségét a 

pH-érték döntően befolyásolja. 

 

A talajban lefolyó különböző folyamatok hatására a kémhatás a vegetáció során állandóan 

változik. Szükséges tehát a pillanatnyi kémhatást vizsgálni. A talaj légszáraz állapotba való hozása 

alkalmával (laboratóriumi előkészítés), összetételének megfelelően csak kismértékben változó pH-

értéket mutat. Ezért a laboratóriumi vizsgálatok során is megvizsgáljuk a kémhatást. A pillanatnyi, 

természetes körülmények között mért kémhatás rendszerint savanyúbb, sokszor egész pH-értékkel is, 

mint a légszáraz állapotba hozott talaj kémhatása. A helyszíni vizsgálatok során kolorimetrikusan 

(színösszehasonlításos módszer), esetleg helyszíni elektrometrikus pH-mérő segítségével dolgozunk. 

A laboratóriumi vizsgálatok során általában elektrometrikusan végezzük a pH-mérést. 

 

A kötöttség szerepe 

A természetes állapotú talaj kötöttsége alatt azt a talajellenállást értjük, melyet a művelő 

eszközökkel szemben kifejt. A talaj kötöttsége a kolloidok mennyiségének, a szerkezetnek, ezzel 

kapcsolatosan a tömődöttség mértékének, a talaj pillanatnyi nedvességtartalmának függvénye. 

A talajok jellemzésére szükséges tehát a kötöttség meghatározása is. A laboratóriumban végzett 

kötöttségi vizsgálatok légszáraz és porított talajminták felhasználásával történnek. Tehát az így 

meghatározott számadatok elsősorban a talaj kolloid tartalmával arányosak. 

A talaj kötöttsége megszabja sok esetben az agrotechnikát. Igen erősen befolyásolja a talaj víz- 

és levegőháztartását, és szélsőséges esetben (laza homoktalaj) a talaj életfolyamatait. 

Savanyú talajok javításánál a javító mészanyag mennyiségének meghatározásánál is szerepet 

játszik. A kultúrnövényeknek megvan a határozott kötöttség igényük. Szerepe van a kötöttségnek az 

öntözéses gazdálkodás bevezetési lehetőségének mérlegelésekor. A kötöttségi szám alapján 

hozzávetőlegesen meg lehet becsülni a holtvíztartalmat és a vízkapacitást is. 

 

A mész jelentősége a talajban 

A jó szerkezetű és ennek megfelelően jó vízgazdálkodású ún. kalciumtalajok nagymennyiségű 

kalciumiont tartalmaznak a talajkolloidokon adszorbeálva. Ezen állapot fenntartásához szükséges, 

hogy a talaj bizonyos mennyiségű nehezen kimosható kalciumvegyületet tartalmazzon, mintegy 

tartalék anyagként, mivel az adszorbeálódott kalciumionok mennyisége az oldott állapotban levő 

kalciumionok mennyiségétől is függ, a két mennyiség közti egyensúly következtében. Ez a 

kalciumvegyület általában a mész (CaCO3). Mész jelenlétében a talajok pH-értéke semleges, illetve 

gyengén lúgos, mely kémhatás a legtöbb kultúrnövény számára optimális körülményeket biztosít. 

Savanyú kimosódási folyamatok hatására ugyanis a talaj kémhatása nem tolódhat el a savanyú pH-

értékek felé, amíg mész van a talajban, mivel a mész közömbösíti a savanyú vegyületeket. A mész 

megvédi a talajt az elsavanyodástól, telítetlenné válástól. Sok növény határozottan mészkedvelő. 

Egyes talajjavító anyagok hatóanyaga éppen a mész. (Savanyú talajok, kilúgzott szikesek javítása.) A 

meszes alapkőzet hatással van a rajta kialakult talaj tulajdonságaira. 

 

A talaj szerves anyag tartalmának jelentősége 

Gyakorlatilag a talajban található különböző szerves vegyületek összességét humusznak 

nevezzük. Tehát a gyakorlati célokra meghatározott humusz százalék mindig az összes szerves anyag 

tartalmat jelenti. Természetesen nem tartozik ide a talajba kerülő, még el nem bomlott növényi és állati 

eredetű hulladék. Szűkebb értelemben a talajban található szerves anyagnak csak azt a részét nevezzük 

humusznak, mely egy bizonyos bomlási folyamaton már átment, vagyis humifikálódott. 

Szerves anyag jelenléte szükséges a talajban, mivel a mikroorganizmusok energianyerő bontási 

folyamataik útján a növények számára felvehető tápanyagokat hoznak létre a humuszból. A talaj 

szerves anyag tartalma és tápanyag-ellátottsága, elsősorban nitrogén tartalma, között szoros az 

összefüggés. Sokszor a szerves anyag tartalom nagyságából következtethetünk arra, hogy milyen a 

talaj nitrogén ellátottsága. 

 

A sótartalom jelentősége a talajban 

Ahol az évi csapadék nem elegendő a növények vízigényének kielégítésére, ott a Na sós talajvíz 

magasan van, a termőrétegbe kapilláris úton só jut. A só akkumulációs helye és mértéke a növények 



 

gyökérzónájában meghatározza a terméscsökkenés mértékét. Minél mélyebben van a 

sófelhalmozódási szint, annál kisebb a hozamcsökkenés. 

 

Az alapvizsgálatokból nyert talajtani információk 

Az alapvizsgálatokból képzett mutatócsoportokkal az aranykorona talajtani tartalmát is 

megbecsülhetjük. A talajtani paraméterek külön-külön való értékelése feleletet ad a termékenységet 

gátló tényezőkre. Ha a pH-érték a semlegestől eltér, az növényenként különböző relatív átlagtermés 

csökkenést okoz. Ha a pH magasabb a semlegesnél,  és a karbonáttartalom alacsony, akkor 

szikesedéssel állunk szemben. Kötöttebb talajoknak magasabb a humusztartalma. Ebből következik 

az, hogy az ásványi talajok a kötöttségre jellemző humusztartalommal rendelkeznek. Ahol kevesebb, 

ott nem volt idő humuszképződésre, ahol több, nincs meg a könnyen bomló humuszanyagok 

oxidációjának lehetősége. 

A CaCO3 gyakran kicsapódik (ha van a talajoldatban) a talajszelvényben. Kicsapódása mindig 

magas pH-hoz kötött. A pH-érték emelkedése a talajokban száradással, Na sók felhalmozódásával, a 

talajvíz süllyedésével stb. is bekövetkezhet. A kalcium-karbonát kiválásának helye jelezheti a 

vízbeszivárgás átlagos mélységét, vagy a sós talajvíz átlagos magasságát. 

Ha az agyagtartalommal nem arányos a kalcium-karbonát mennyisége, minél magasabb, annál 

inkább elem antagonizmusokat okoz (Ca-Fe, Ca-K, stb.). Homoktalajok esetében aszály tüneteket is. 

Ha kisebb a mésztartalom annál a mennyiségnél, amely az agyag és a szerves kolloidokat 

kalciummal telítené, akkor nem vízálló aggregátumok jönnek létre. A talajszelvény nagymértékű víz- 

és agyagvándorlás nyomait mutatja akkor, ha a szelvénytagozódás kifejezett. Kisebb mértékű 

anyagvándorlás az eredeti sóprofil megváltozására utal. Minél nagyobb maximumok jönnek létre, 

annál intenzívebb volt a vízforgalom. Ha már a szelvényszintek közötti kötöttségi differenciálódás 

van, az azt jelenti, hogy a dekalcinálás már lejátszódott, kialakult a kilúgzási és felhalmozódási szint. 

Az alapkőzet kalcium tartalma a talaj termékenységénél figyelembe veendő tényező. A meszes 

alapkőzeten kialakult talajok mindig termékenyebbek, mint a karbonátmentes alapkőzeten létrejöttek. 

A mész szerepét a vízhatás módosíthatja, ilyen esetben a hatása kisebb. 

 

Kolloidok minősége és a megkötött kationok vizsgálata 

A talajok talajkémiai szempontból talán legfontosabb tulajdonsága a kolloidok minősége és a 

rajtuk megkötött kationok mennyisége és aránya. 

A kolloidok megkötő képességét jól jellemzi a kation megkötő képesség (T-érték), amely 

megadja, hogy mennyi kation megkötésére képes, adott só és pH viszonyok mellett. 

Ezzel összefüggő fizikai mutató a higroszkóposság. A vízgőzzel részben telített légtérből való 

páramegkötést jelenti a legszárazabb állapotú talajban. 

A higroszkóposság a két fő kolloid, az agyag és humusz együttes adszorpcióját méri. Ha a 

talajszelvényben agyagvándorlás történt, a higroszkóposság szelvénybeli profilja maximum ponttal 

rendelkezik. 



 

 

7. kép  

A higroszkóposság különösen érzékeny mutatója a homok és öntéstalajok termékenységének, 

mivel itt a kevés kolloid szelvényben elfoglalt helye termésalakító tényező. 

A higroszkóposság szelvénybeli alakulását érdemes összevetni a kötöttségi számmal is. A 

kötöttségi szám a folyási határ nedvességtartalmú talaj, míg a higroszkóposság a legszárazabb talaj 

vízmegkötő képességét jelzi. 

A humusz/higroszkóposság azt jelzi, hogy milyen a szerves és szervetlen kolloidok aránya. 

Különösen a könnyű talajok termékenységének (homok, öntés jó mutatója). 

A talajok elkülönítésére leginkább használható mutató a kicserélhető kationok aránya. 

Ez a tulajdonság a pozitív töltésű ionok visszatartását és kicserélését jelenti a kolloid felszínén. 

A kolloid a rajta megkötött ionokkal alkot egy egységet. 



 

 

8. kép  

Ha a kolloidon sok Ca
2+

 van, a talaj telített. A legtöbb gazdasági növény jó termést ad, olyan 

talajokban, ahol a kicserélődési komplexumban a Ca
2+

 ionok vannak túlsúlyban. A nagy kicserélhető 

Ca
2+

 tartalom semleges pH-ra utal, amely a legtöbb növény és talaj mikroorganizmus életfeltételéhez 

előnyös. 

A nagy kicserélhető Mg
2+

 tartalom rossz fizikai tulajdonságokkal társul. Ha a Mg
2+ 

 a Na
+
 

együtt határozza meg a kicserélhető komplexum jellegét, a talaj a szikes morfológiát nagy vízmegtartó 

képességgel, nagy repedezésekkel jelzi. Ha  Mg
2+

-hoz H
+
 társul, akkor is megnő a holtvíztartalom, a 

repedezés is nagy, a szerkezet ellenben stabilabb a Mg
2+

 + Na
2+

 által okozott együttes hatásnál. A 

kicserélhető Na akkor fontos a talajban, ha mennyisége a kicserélhető kation 5 %-át meghaladja. 

(Szikes talajoknál ez az érték magasabb). 

A kolloidokon megkötött Na hatására a talaj agyag- és humuszkolloidjai diszpergálódnak, mivel 

a szomszédos részecskék elektromos töltésrétege átfedi egymást. Ennek következménye a 

talajaggregátumok diszpergálódása, a talaj gyenge víz- és légáteresztő képességének kialakulása. A 

nagy mennyiségben duzzadó agyagot tartalmazó, nagy kicserélhető Na tartalommal rendelkező 

talajokon széles és mély repedések alakulnak ki száraz állapotban, ami segíti a kipárolgást, és mélybe 

vezeti a nyári nagy csapadékot. 

Ha a Ca
2+

 kimosódik a talajban, a kolloidok felületén a Mg
2+

 és H
+
 aránya megnő, ami víz 

hatására szétrombolódó szerkezetben nyilvánul meg. 

 

  



 

A kolloid minősége és a megkötött kationok vizsgálata 

 

hy max. 

a szelvényben 

Humusz 

%/hy 

Humusz 

minőség 

Kicserélhető 

kationok 

S %-ban 

Mállás foka 

K: Na a 

feltalajban 

K: Na az 

altalajban 

Mangán 

(Mn
4+

) 

Vas 

(Fe
3+

) 

   
C

a 

M

g 
K 

N

a 
   

0-40 0,5 <1,0 
<

40 

3

0< 
 

5

,0< 
1,0   

80< 1,0< 1-10< 
4

0-70 

<

20 
 

2

,5-

5,0 

10<   

40-80 0,5-1,0< 10< 
7

0< 

2

0-30 
 

<

2,5 
1,0-10   

16.  

A talajkőzetből jött létre a mállás során. Az ásványok szétesésénél létrejövő  mállástermékek 

egy részét a talajvíz vagy oldva vagy szuszpendálva szállítja. A helyben maradó rész többnyire a 

mállási maradvány lebomlatlan ásványai, továbbá a málláskor előálló, talajoldatból a helyszínen 

kicsapódott anyagok. A mállás mértékét, fokát egyesek a mállási termékekben fellépő agyag 

mennyiségével látják jellemezhetőnek, így pl. 

 

a mállás foka =  
talajbanegészazaOAlaz

xiójábanagyagfrakctalajaaOAlaz





%

100%

32

32  

 

Mások az agyag helyett a K-nak a Na-hoz viszonyított arányát vették e tekintetben figyelembe. 

Minthogy a talajban a Na-ionok nem raktározódnak, míg a K-ionok nagy mértékben, ezért a talaj 

fejlődése során a K viszonylag felhalmozódik. Ennek értelmében 

 

a mállás foka = 
enalapközetbazNaK

talajbanaNaK

:

:
 

 

Mérések bizonyítják, hogy a termőrétegben a K a több, az altalajban a Na. A kettő hányadosa a 

talajvíz hatása alatt lévő talajoknál a szikesítő hatás, a mállás eredménye összegződik, míg a kilúgzó 

hatásúaknál csak a mállás fokát mutatja. 

 

A talajszelvény időszakos átnedvesedés utáni redox állapot eredményét a Fe és Mn mérések 

igazolják. 

 

Minél jobb a talaj levegőgazdálkodása, a Mn
4+

 annál fentebb csapódik ki a talajszelvényben. A 

karbonátos talajok Mn
4+

 profilja szerint a mangán mennyisége a mélységgel csökken. Karbonátmentes 

talajok Mn
4+

 maximumát a mélyebb szintekben találjuk. 

Fe esetében karbonátmentes talajon több a komplex képzős kivonás (EDTA + KCL), mint a 

savas sóoldatos extrakció (AL). A kettő különbsége jelzi a mész által lekötött Fe bizonyos hányadát. 

 

Az Aranykorona becslése talajvizsgálati adatokból 

A magyar talajok termékenységének megítéléséhez még mindig egy 150 évvel ezelőtti, talajtani 

vizsgálatok nélküli közgazdasági értékszám, az ún. Aranykorona használatos. Az Aranykoronát a 

műtrágyázás előtti korszakban, a XIX. században határozták meg, vagyis a talajok század eleji 



 

termékenységét tükrözi. Az Aranykorona hozammutató. Az 1978-80-as évek termésátlaga és az 

Aranykorona közötti összefüggést Szalai (1983) mérései alapján mutatjuk be. 

 

9. kép  

Az ábra szerint az Aranykorona (AK) növekedésével nő a hozam. A termésnövekedés 

kultúrnövényenként eltérő. A vizsgált növények hozama 10 AK alatt 3,5t/ha alatti. A 10-20 AK közötti 

intervallumban szóródnak a termésátlagok, 20 AK felett a legnagyobbak a különbségek. 

Az ábra az Aranykoronával jellemzett talajminőség szerepére utal, amiből következik, hogy 

mely növényeket célszerű kisebb Aranykoronájú területen termelni, melyeket a nagyobb 

Aranykoronájú területen. 

Az Aranykorona talajtani tartalmát már többen vizsgálták. Abban mindenki egyetért, hogy több 

talajtani mutató párhuzamos mérésével és azok felhasználásával képzett mutatószámokkal lehet a 

talajtani tartalmat megbecsülni. Az ún. alapvizsgálatok: kémhatás, mésztartalom, humusztartalom, 

sótartalom és kötöttség vizsgálati csoport eredményeiből képzett mutatók magyarázatot adnak az 

Aranykorona nagyságára. Ezek közül is a legfontosabb a humusztartalom. Az 
)1000( cmHu

A
K


 

viszonyszám jól mutatja a talajképződés paraméterét.  

A talajok elkülönítése 
)1000( cmHu

A
K


 alapon: 

Magas: vízhatás alatt nem álló talajok 

Közepes: talajvíz hatása alatt álló talajok 

Alacsony: időhatás alatt álló talajok 

Az azonos csoportba tartozó talajok eltérő morfológiával rendelkeznek. Az azonos morfológiájú 

talajok között az volt a magasabb pontszámú, amelynek alapkőzete meszes volt. 

Az ideális talajszelvény alapvizsgálati megközelítésben a következő: 

- a feltalaj kémhatása semleges 



 

- a kötöttségnek megfelelő a humusz 

- megfelelő a mész : kolloid arány 

- nem rétegzett, vagy csak mérsékelten az 

- meszes alapkőzeten jött létre 

 

A különböző termékenységű talajokat az alapvizsgálatokból képzett mutatókkal jellemeztük. 

Ezek összegzett értéke jelenti a termőhelyi értékszámot. Az ideális talaj értéke 100 pont. Az ettől 

kevésbé termékenyebbek alacsonyabb pontszámot kaptak, arányosan a hozam csökkenésével. Az így 

kapott pontszám értékek átszámolhatók Aranykoronára is közepes korrelációval. A talajok 

jellemzéséhez kidolgozott mutatócsoportot táblázatban mutatjuk be. 

 

Alapvizsgálatok 
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17.  

5.1.3 Összefoglalás 

A 19. század elején Dokucsajev munkássága révén ismertté vált, hogy az éghajlat, a növényzet 

és a talaj között szoros kölcsönhatás van. Az éghajlat hatására képződött talajokat zonálisnak nevezték 

el, ahol a víz hatása volt a domináns, azokat intrazonális talajoknak, ahol a rövid idő a fő hatótényező, 

azok az azonális talajok. 

A kőzeteknél és ásványoknál a mállás során létrejött talaj az adott típusra jellemző 

szelvénytagozódást vesz fel. Ezáltal lehet elkülöníteni őket egymástól. A talaj víz- és anyagforgalma 

kiválásokat eredményez, mely fontos ismertető bélyeg. A főbb talajtani paraméterek is sokat elárulnak 

a talaj növénytermesztési értékéről. Ezek a következők: kötöttség, mész, só stb. 

5.1.4 Ellenőrző kérdések és feladatok 

1. Melyek a zonális, intrazonális, azonális talajok? 

2. Ismertesse a mészlepedék-képződés folyamatát! 

3. Mit nevezünk glejesedésnek? 

4. Mi a szikesedés? 

5. Mire utal az, ha a talaj különböző szintjeiben eltérő a kötöttség? 

6. Milyen lehet a talajban a szénsavas mész eloszlása? 

7. Melyik talajt nevezzük Ca
2+

, melyiket Na
+
 és melyiket H

+
 talajnak? 

8. Hogyan számítjuk ki a mállás fokát a talajban? 

  



 

5.1.5 Tesztek 

1. Mit nevezünk glejesedésnek? 

 

 1 – a Na só felhalmozódása a talajban 

 2 – a két vegyértékű Fe
2-

 a-nak hidroxid vegyülete (Fe (OH2)2 képződik a talajban) 

 X – a Ca a talajszelvényben mélyre vándorol 

 

2. A kicserélhető kationok közül S-érték %-ban kifejezve milyen mennyiségű Ca-nál jó a 

talaj szerkezete: 

 

 1 – 80 % 

 2 – 30 % 

 X – 0 % 

 

3. Mit nevezünk zonális talajnak? 

 

 1 – éghajlat hatása alatt létrejött talajok 

 2 – víz hatása alatt létrejött talajok 

 X – időhatás dominál a talajképződésben 

 

4 Melyik tartozik az intrazonális talajok közé? 

 

 1 Csernozjom talajok 

 2 Réti talajok 

 X Váztalajok 

 

5. Milyen kémhatás mellett a legmagasabb a baktériumszám a talajban? 

1. gyengén lúgos 

2. erősen savanyú 

x    erősen lúgos 

 

6. Milyen a talaj kémhatása mész jelenlétében? 

 

1. gyengén savanyú 

2. erősen savanyú 

x    semleges vagy gyengén lúgos 

 

 

7. Minden talajra igaz-e, hogy a kötöttséggel nő a humusztartalom? 

 

1. A zonálisra és azonálisra is igaz 

2. az intrazonálisra és azonálisra nem igaz 

x    az azonálisra igaz 

8. Milyen talajnedvességi állapotban mérjük a higroszkóposságot? 

 

1. száraz 

2. nedves 

x    félnedves 

 



 

 

9. Miért lehet jellemezni a mállás fokát a kőzet és a talaj K:Na arányával? 

 

1. A Na megkötődik, a K mozog 

2. A K megkötődik, a Na mozog 

x    A Na és a K egyformán mozog 

 

 

10. Mikor megfelelő a mész : kolloid arány 

 

1. ha kötöttebb a talaj, nagy mésztartalom szükséges a jó szerkezethez 

2. ha kötöttebb a talaj, nem kell vele párhuzamosan növekedni a talaj Ca-tartalmának 

x   a mésztartalom nem befolyásolja a kolloid Ca
2+

 telítettséget 

5.1.6 Fogalmak 

Genetikai talajszerkezet: az egyes talajtípusokra jellemző anyagforgalmi folyamatok 

eredményeképpen, elsősorban természetes viszonyok között kialakuló, jellegzetes alakzatú szerkezet. 

A genetikai talajszerkezet talajképződési folyamatok eredménye, a szerkezeti elemek fejlettsége, 

kifejezettsége, alakja, nagysága és vízálló képessége típusjelleg. 

Talajok horizontális zonalitása: a talajok égövek szerinti elterjedése a szárazföldön, a 

sarkoktól az Egyenlítőig. 

Talajok vertikális zonalitása: a talajok lépcsőzetes elhelyezkedése, párhuzamosan a 

domborzat tengerszint feletti emelkedése okozta éghajlati változásokkal. 

Talajszelvény (-profil): (1) a felszíntől a talajképző kőzetig terjedő, talajképződési folyamatok 

hatására létrejött talajszintek összletének függőleges metszete. (2) A talaj helyszíni tanulmányozására 

szolgáló, függőleges falú, ásott gödör. 

Talajképző kőzet (anyakőzet): az a kőzet, amelynek mállásakor felszabaduló anyagok – 

mállástermékek – a talajosodási folyamatok kiindulásához rendelkezésre állnak. A talaj ásványi 

részének forrása, nyersanyaga. 

Üledékes kőzet (szediment kőzet): → üledék, a Föld felületén instabilissá vált földkéreganyag 

mállásának, lehordásának (szállításának), lerakódásának és kőzetté válásának komplex terméke. 

Hidrolízis: vízzel való kémiai reakció hatására bekövetkező bomlás. Sók hidrolízise a savak és 

bázisok semlegesítésével ellentétes folyamat. A hidrolízis a szilikátok mállásának alapvető folyamata, 

amelynek nyomán agyagásványok keletkeznek. 

Kémiai mállás: → mállás, több egyszerű kémiai folyamat – hidratáció, oldás, hidrolízis, redoxi 

folyamatok stb. – által előidézett mállás. A fő mállasztó tényező a víz, valamint a levegő, ez utóbbi két 

alkotórésze, az oxigén és a szén-dioxid révén. 

Mállás: a Föld felszínére vagy a felszínhez közel került kőzeteknek a légköri tényezők – víz, 

hőmérséklet, levegő –, növények és mikroorganizmusok hatására végbement változásainak együttese. 

Az átalakulást előidéző energiák, valamint az átalakulás jellege szerint megkülönböztetünk → fizikai 

mállást vagy → aprózódást, → kémiai és → biológiai mállást. 

Talajdiagnózis: a talajszelvény besorolásának művelete a talajosztályozási rendszer valamelyik 

egységébe, morfológiai, esetenként fizikai és kémiai tulajdonságainak tanulmányozása révén. 

Kötött talaj: → kötöttség, a talajművelő eszközökkel szemben nagy ellenállást tanúsító, 

különösképpen a szántásnál nagy vonóerőt igénylő, nehezen művelhető talaj. 

Makroaggregátum: nagyméretű – 0,25 mm átmérőt meghaladó – talajszerkezeti elem vagy 

aggregátum. 

Konzisztencia: azok a jelenségek, amelyek a talaj-víz rendszerben alakváltozással járnak. A 

konzisztencia a talaj szilárd részei és a víz, vagyis a talaj nedvesség viszonyára vezethető vissza, és az 

adhéziós és kohéziós erők nagyságától függ. A konzisztencia fogalmába sorolható jelenségek: 

szilárdság, képlékenység, viszkozitás, tapadóképesség. 



 

Morzsás szerkezet: → szerkezettípusok, a tér mindhárom irányában közel egyformán fejlett, 

köbös kiterjedésű szerkezeti egység. Ilyen szerkezetű talaj enyhe nyomásra néhány mm átmérőjű, 

közel gömb alakú, porózus aggregátumokra esik szét. A legkedvezőbb szerkezet, az A szintre 

jellemző. 

Szerkezettípusok (szerkezeti egységcsoportok): a talaj szerkezeti elemeinek a tér három 

irányában mutatkozó fejlettségük szerinti csoportosítása. Három alaptípus különböztethető meg: köbös 

(morzsás, rögös, poliéderes, diós és szemcsés), hasábszerű (hasábos v. prizmás és oszlopos) és 

lemezszerű (leveles és lemezes). 

 



 

6. A SZŐLŐTALAJOK GENETIKUS BESOROLÁSA 

A hatékony és gazdaságos növénytermesztés feltétele az, hogy a talajt, mint termelőeszközt, a 

lehető legjobban megismerjük. Ennek érdekében a különböző tulajdonságú talajokat valamilyen 

rendszerbe kell foglalni, hogy átfogó képet kaphassunk. Erre legalkalmasabb a természettudományi 

rendszerezés, amely a talajt, mint egészet veszi figyelembe. 

A legfontosabb háromféle talajtulajdonság: 

1. fizikai féleség, különösen a szántott rétegben 

2. humuszos talajréteg vastagsága és az alapkőzet geológiája 

3. genetikai talajtípus 

A szőlő különösen érzékeny a klimatikus viszonyok okozta talajfelszín hő- és 

nedvességtartalom változásra. Mindkét tényező a fizikai talajféleségtől függ. A homok nagy 

ingadozást mutat a hőmérséklet-vezetésben, a kötött talajok ellenben hidegek, nyáron stabilak 

hőmérsékleti szempontból. 

A szőlő a sekélyebb termőrétegben kevesebbet terem, mivel a vízhiány korlátozza. A gyökér az 

alapkőzetben keresi a vizet és a tápanyagot, főként a káliumot. 

A genetikai talajtípus kevésbé meghatározó a szőlőtermesztésben. Jelentőségét az adja, hogy a 

vízforgalmi típus utal a talaj gazdasági értékére. A hidromorf talajok kikerülnek a szőlőtermesztésre 

alkalmas talajok köréből, mert a szőlő a gyökérzónában levegőigényes. 

 

Az osztályozás alapja 

A talajosztályozás alapja a talajban megfigyelhető folyamattársulások összehasonlítása. A 

talajban lejátszódó folyamatok ellentétpárokat alkotnak, amelyek egymással dinamikus egyensúlyban 

vannak: a szerves anyag felhalmozódása és lebomlása, a talaj benedvesedése és kiszáradása, kilúgzás 

és sófelhalmozódás, agyagosodás és agyagszétesés (podzolosodás), agyagvándorlás és kicsapódás, 

oxidáció és redukció, savanyodás és lúgosodás, szerkezetképződés és szerkezetleromlás, talajpusztulás 

(erózió, defláció) és talajborítás (szedimentáció). Az egyensúly egyik vagy másik irányba eltolódhat, 

ez az eltolódás lehet periodikus, szakaszos vagy állandó, de általában biológiai folyamat eredménye. 

Egy típusba sorolják azokat a talajokat, amelyek hasonló környezeti tényezők együttes hatására 

alakultak ki, és a talajfejlődés során hasonló fejlődési állapotot és termékenységet értek el. 

 

10. kép  

Főtípus: A talajosztályozási rendszer magasabb taxonómiai egysége, melyet a rokon típusok 

egységesítésével képezünk. Ebben már jelentős szerephez jut a földrajzi szemlélet, mely a hasonló 

földrajzi környezet hatását hivatott kifejezésre juttatni. 

 

FŐTÍPUSOK: 

• I. Váztalajok 

• II. Kőzethatású talajok 



 

• III. Közép- és délkelet-európai barna erdőtalajok 

• IV. Csernozjom talajok 

• V. Szikes talajok 

• VI. Réti talajok 

• VII. Láptalajok 

• VIII. Mocsári és ártéri erdők talajai 

 

11. kép  

• IX. Öntés- és lejtőhordalék talajok 



 

 

12. kép Magyarország genetikus talajtérképe 

Szőlőtermesztés főképpen a váztalajokhoz tartozó homoktalajon, kőzethatású főtípusba tartozó 

talajokon, valamint meszes alapkőzeten létrejött jó levegőellátottságú barna erdőtalajokon folyik. 

6.1.1 I. Váztalajok 

Ebbe a főtípusba azon talajok tartoznak, amelyeknél a talajképződési folyamat nem tudott 

mélyreható változást előidézni a talajképző kőzetben. Ennek oka lehet: 

 1. Az erősen kitett lejtőkön az erózió okozta állandó felszíni lemosás 

 2. A tömör talajképző kőzet 

 3. Homokon a szélmozgás és az erős ásványosodás 

 4. A talaj viszonylagos fiatal kora 

 

13. kép Váztalajok Magyarországon 
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Talajtípusok területi eloszlása (ha)



 

Ezen talajoknak 5 típusát ismerjük, amelyeket az alapkőzet minősége szerint célszerű két 

csoportra osztani: 

 

Váztalajok elkülönítése a feltalaj alatti szint eltérései alapján 

 

 TÖMÖR VAGY DURVA FINOMSZEMCSÉS 

 SZEMCSÉS ALAPKŐZET ALAPKŐZET 

 

 - köves sziklás váztalaj - földes kopár 

 - kavicsos váztalaj - futó homok 

  - humuszos homok 

 

14. kép  

 

15. kép  

Jellemzőjük, hogy a talajréteg-vastagság kicsi, hogy humuszosodás a köves, sziklás 

váztalajoknál, a kavicsos váztalajoknál, a földes kopároknál és a futóhomokoknál nem figyelhető meg, 

illetve nem ismerhető fel határozottan, valamint hogy a szerves anyag nem kötődik ásványi 

anyagokhoz. 

A humuszos homoktalajoknál a humuszos szint már morfológiailag megfigyelhető, a 

humusztartalom 1 % alatt van, a humuszos réteg vastagsága 40 cm-nél nem nagyobb. 



 

A szerves anyaggal történő trágyázás hatásossága függ a felső 1 m-es réteg 

talajnedvesség viszonyaitól. Minél lassabban következik be a csapadék utáni holt vízig történő 

kiszáradás, annál jobban érvényesül a talajba munkált szerves anyag. A gyökérzónában a 

tenzió különbségek hatására történő vízmozgás előfeltétele az, hogy valamelyik rétegben 1 m-

es mélységig a leiszapolt rész magasabb legyen 30 %-nál. A leiszapolható rész maximumának 

szelvénybeli elhelyezkedése a talaj anyagforgalmi viszonyainak jó mutatója. A 

humusztartalom általában a mélységgel csökken. Ha értéke meghaladja a 0,5 %-ot a felső 0-40 

cm-es rétegben, akkor a vizet jobban tartja. A higroszkóposság egyaránt érzékeny mutatója az 

agyag- és humuszkolloidok mennyiségének. A szelvény heterogenitásáról kevesebb 

információt ad, mint a leiszapolható rész és humusz együttes vizsgálata, a víztartó 

képességéről ellenben valósabb képet rajzol. 

A három mutató szelvénybeli alakulását, valamint a kationok szelvénybeli változását egy 

Nyírgyulaji talajszelvény adatain keresztül mutatjuk be. 

 

Mélység 
Leiszapolható 

rész <0,01% 
hy1 

Hu 

% 

pH 

H2O 

pH 

KCl 

Y

1 
AL oldható mg/100 g 

  Ca Mg P2O5 K2O 

0-10 9,7 0,5 1,15 5,35 4,05 8,0 25 3,0 2,0 8,0 

10-24 9,3 0,04 0,31 5,5 4,2 3,7 25 2,0 1,4 6,0 

24-72 29 1,7 0,36 6,45 4,65 3,1 70 11,0 0,7 6,0 

72-108 21,7 1,5 
0

,33 
7,3 6,7 3,0 750 14,0 0,4 4,5 

18. Nyírgyulajról származó homokszelvény vizsgálatok adatai 

A bemutatott talajszelvény fizikai vizsgálati adatai arra utalnak, hogy a szántott réteg alatt a 

szervetlen kolloidmennyiség már elegendő ahhoz, hogy a vízmozgást lassító tulajdonságúvá váljon, ha 

ebbe a szelvényszintbe humuszkolloidot juttatunk. A Ca és Mg szelvénybeli eloszlásra és  kismértékű 

kilúgzásra utalnak, valamint a szántott réteg bázistelítetlenségére. 

Egerszegi az 1950-es években kidolgozta a réteges homokjavítás, vagy altalajtrágyázás 

eljárását. Lényege az, hogy 40 ill. 60 cm mélyen egy vagy két, kb. 2-3 cm vastagságú összefüggő 

réteget hozunk létre a talajban a kovárványcsík analógiájára. Az eljárás alkalmazása során az 

istállótrágya helyett műtrágyával kevert bentonitot, tőzegkorpát és lápföldet is kipróbáltak. 

Napjainkban célszerű lenne talajstabilizáló szerrel kevert zöldtrágyával a réteges homokjavítás 

elvét megvalósítani. Nemcsak a száraz gazdálkodás igényli a szelvény szántott réteg alatti szintjében a 

vízmozgást lassító réteg létrehozását, hanem az ültetvények tápoldatos öntözésének hatékonysága is 

lényegesen javítható lenne ezen eljárással. 

A homoktalajok termékenységét tehát többféle módon növelhetjük. A javítási eljárás 

megválasztására különös jelentőséggel bír a javítandó talaj sajátságainak jó feltérképezése. A 

homoktalaj javításához nagy mennyiségű javítóanyagra van szükség. A dózis csökkentése a kiindulási 

sajátságok pontos számbavételével, valamint a javítóanyag kombinációk okszerű alkalmazásával 

lehetséges. 



 

 

16. kép  

  

17. kép  

a.) Tömör vagy durvaszemcsés alapkőzet 

 

- köves sziklás váztalaj 

Tömör kőzetű hegyvidékeinken fordul elő, ahol a tömör kőzet kismértékű elaprózódása és 

mállása, valamint az erózió hatása nem tette lehetővé nagy szervesanyag-tömeget produkáló 

magasabb rendű növényzet megfelelő sűrűségben történő megtelepedését. A sziklák felszínét nem 

borítja egységes, zárt növénytakaró. Talajtakaró is csak helyenként található, és gyakran megszakítja 

a felszínen lévő szikla. 

Talajképző kőzet: bármely tömör, enyhén elaprózott kőzeten előfordulhat. Leggyakoribb 

talajképző kőzetei a bazalt, andezit, bazalttufa, andezittufa, homokkő, agyagpala, fillit, gneisz, 

mészkő, dolomit. Hegyvidékeink lejtős oldalain fordul elő. 

Karbonátos homok
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18. kép 5.3 kép: Köves, sziklás váztalaj, Mátra-hegység 

- kavicsos váztalaj 

Folyók volt árterületeinek teraszain törmelékkúpok kavicsrétegein keletkeznek. Ha a 

kavicsréteget borító vékony iszap, esetleg lösztakaró nem haladja meg a 40 cm-es vastagságot, 

kavicsos váztalaj tud csak kialakulni. 

Talajképző kőzet: kavics, cementált kavics. Árterületeken, törmelékkúpokon, elsősorban a 

dunántúli kavicsokon fordul elő. 



 

 

19. kép  

- futóhomok talajok 

Ebbe a típusba tartoznak azok a homok mechanikai összetételű talajok, amelyeknél 

humuszosodást nem figyelhetünk meg. A szerves anyagok gyors ásványosodása és az állandó 

növényi takaró hiánya ugyanis lehetetlenné teszi a humusz-felhalmozódást. Az állandó 

növénytakaró hiánya okozza azt is, hogy a szél állandóan mozgatja a felszínt, újra és újra áttelepíti a 

homokot egyik helyről a másikra. A tájra jellemző homokkifúvási és -felhalmozódási területek 

hullámos terepviszonyokat hoznak létre. A futóhomok talajokra jellemző, hogy vízáteresztő 

képességük igen nagy, víztartó képességük viszont kicsi. Kémhatásuk CaCO3 tartalmuktól függ, és 

az erősen savanyútól a lúgosig terjedhet. Kultúrhatásra előfordulhat, hogy a felső szintben a 

humuszosodás igen gyenge jelei mutatkoznak.  

Talajképző kőzet: homok, karbonátos homok, eltemetett talaj. 

Előfordulás: a Nyírségben és Somogyban – savanyú homoktalajok, a Duna-Tisza közén – 

meszes homokok nagyobb összefüggő területein és másutt kisebb foltokban. 

 

20. kép Futóhomok, Bugac 



 

 

21. kép Futóhomok, eltemetett réteggel 

- humuszos homok 

Ezeknél a homoktalajoknál a felső talajrétegben a humuszosodás jelei erősebben vagy 

gyengébben, de jól láthatóan és mérhetően mutatkoznak. A humuszos réteg morfológiailag jól 

megfigyelhető, de a talajképződés egyéb jelei csak enyhén kifejezettek. Humusztartalmuk ritkán 

haladja meg az 1,5 %-ot. Humuszos rétegük 40-50 cm-nél ritkán mélyebb. A humuszos réteg 

vonalszerű élességgel megy át a talajképző kőzetbe. Kémhatásuk erősen függ a CaCO3 tartalomtól 

és az erősen savanyútól a lúgosig terjedhet. Eltemetett talajszint, talajszintek vagy löszös, agyagos 

rétegek esetén többrétegű humuszos homokról beszélünk. 

Talajképző kőzet: homok, karbonátos homok, eltemetett talaj. 

Előfordulás: Nyírség, Somogy, Duna-Tisza köze, másutt kisebb foltokban. 



 

 

22. kép Humuszos homok, Belső Somogy 

6.1.2 Fogalomtár 

Laza talaj: könnyen művelhető, többnyire homok-, homokos vályogtalaj. 

Földes kopár: az erózió következtében felszínre kerülő laza, üledékes kőzeteken keletkezett 

váztalaj. A talajképző kőzet mélyebb átalakulását, a talajképződési folyamatokat a felszín gyors és 

csaknem állandó lepusztulása akadályozza. A sekély talajszelvény felépítése: A-C, de az A szint akár 

hiányozhat is. 

Váztalaj (nyerstalaj): fiatal, csak kezdetleges genetikai talajszintekkel rendelkező 

talajkezdemény. Képződésében a biológiai folyamatok feltételei csak kismértékben vagy rövid ideig 

adottak, ezért hatásuk korlátozott. A környezeti tényezőkkel még nem alakult ki dinamikai egyensúly. 

Talajpusztulás (erózió, ill. defláció): a talaj vagy a kőzet szemcséinek helyükből való 

elmozdítása és elszállítása a felszínen lefolyó víz vagy a szél által. 

Futóhomok: homok, időközönként szél által szállított és osztályozott mozgó homokos üledék. 

6.1.3 II. Kőzethatású talajok 

Ebbe a főtípusba tartoznak azok a talajok, amelyeknél a talaj tulajdonságainak kialakulásában 

döntő szerep jutott a talajképző kőzetnek. Erősen felmelegedő széljárta területek, amelyeken a talaj 

sekély termőrétegéből következő rossz vízraktározás hatásaként egy tavaszi nedves vegetációs 

időszakot egy nyári száraz időszak követ. Télen a talajszelvény teljesen átfagy. A talaj biológiai 

tevékenysége a tavaszi időszakra korlátozódik, a nyári hónapokban a nagy vízhiány a termékenység 

gátja. 



 

 

23. kép Kőzethatású talajok Magyarországon 

A talajok elkülönítésére a feltalaj alatti szint kiválóan alkalmas. Az altalaj határozza meg a 

termesztési értékét ezeknek a területeknek, mivel a humuszos réteg igen sekély. Elkülönítésére az 

altalaj mésztartalma jó mutató. 

 

Kőzethatású talajok 

 

 CaCO3-ot TARTALMAZÓ CaCO3-ot NEM TARTALMAZÓ 

 ALAPKŐZET ALAPKŐZET 

 

 Humuszkarbonát talaj Fekete nyirok (erubáz) 

 laza üledékes 

 Rendzina talaj 

 tömör kőzeten 

 

24. kép  



 

 

25. kép  

Ezekre a talajokra az erőteljes humuszképződés (2-5 %) és szerves-ásványi kolloidok 

kialakulása jellemző. A szerves anyag kalciumhoz (humuszkarbonát talajok, rendzinák), vagy 

agyagásványokhoz (fekete nyirok talaj, ranker) kötött, termőrétegük sekély. 

 

a.) CaCO3-ot tartalmazó alakkőzeten kialakult kőzethatású talajok 

 

- humuszkarbonát talaj 

Szénsavas meszet tartalmazó laza kőzeteken alakulnak ki. Humusztartalmuk többnyire nagy, 

és lefelé fokozatosan csökken. A kedvezőtlen sekély termőréteg a kevés csapadékú területeken nem 

biztosítja a növény vízellátását és a tápanyagok oldatba jutását sem. Kémhatásuk enyhén lúgos, 

Ca
2+

-mal telített talajok. 

Talajképző kőzet: laza, karbonátos kőzet, porló mészkő, lösz, karbonátos márga stb. 

Előfordulás: talajképző kőzetig erodált területeken. 



 

 

26. kép humuszkarbonát talaj 

- rendzina talaj 

Tömör, szénsavas meszet tartalmazó kőzeten alakulnak ki. Elsősorban mészkövön, dolomiton, 

ritkábban mésztartalmú homokkövön jönnek létre. A felső réteg sötét színű. A sülevényes igen sok 

vizet köt meg, de ez nagyrészt kötött víz. Az adszorbeált kationok közül a Ca
2+

 az uralkodó. 

Talajképző kőzet: tömör karbonátos kőzet, mészkő, dolomit. 

Előfordulása: elsősorban középhegységeink meszes alapkőzetű részein fordulnak elő. 

Balaton-felvidék, Bakony, Vértes, Pilis, Bükk-hegység, Villányi-hegység. 



 

 

27. kép Rendzina talaj, Bükk-hegység 

b.) CaCO3-ot nem tartalmazó alapkőzet 

- fekete nyiroktalaj (erubáz) 

Hasonló morfológiai bélyegekkel rendelkező talajtípus, mint a redzina, csak mészmentes, 

vulkáni eredetű bázikus kőzetek málladékain keletkezik. A feltalaj agyagos, erősen duzzadó, nagy 

Mg
2+

 tartalmú. 

Talajképző kőzet: riolit, andezit, bazalt és ezek tufái. 

Előfordulás: Mátra, Börzsöny, Cserhát, Zemplén. 



 

 

28. kép Fekete nyiroktalaj, Eger 

6.1.4 Fogalomtár 

Kőzethatású (litomorf) talajok: azok a talajok, amelyek képződésében a kőzet fontos szerepet 

játszott. Erőteljes humuszképződés és a talajképző kőzet tulajdonságaitól jelentős mértékben függő 

szerves ásványi kolloidok kialakulása a jellemző. A kilúgzás bennük általában jelentéktelen. 

Rendzina: tömör, szénsavas meszet tartalmazó kőzeten, főleg mészkövön, dolomiton és tömör 

márgán képződött talaj. Képződésére jellemző az erőteljes humuszosodás és a gyenge kilúgzás. A 

legtöbb rendzinaszelvény sekély termőrétegű és köves. Megkülönböztetünk fekete-, barna- és 

vörösagyagos rendzinát. 

Erubáz (fekete nyiroktalajok): nem karbonátos, eruptív bázikus kőzetek málladékán 

képződött talajok. Jellemző rájuk az erős humuszképződés, a gyenge kilúgzás, a közel semleges 

kémhatás, a morzsás vagy sokszögű szerkezet. 

Talajképző kőzet (anyakőzet): az a kőzet, amelyeknek mállásakor felszabaduló anyagok – 

mállástermékek – a talajosodási folyamatok kiindulásához rendelkezésre állnak. A talaj ásványi 

részének forrása, nyersanyaga. 

Pezsgés: szénsavas meszet tartalmazó talaj hígított sósavval való kezelésekor keletkező CO2-

gáz okozta buzogás. 

6.1.5 III. Közép- és délkelet-európai barna erdőtalajok 

Hazánk területének több mint 30 %-át borítják. Erdő hatására kialakult talajok, ahol a 

talajképződést döntő mértékben befolyásolta a fás növényzet és a viszonylag nagyobb 

csapadékmennyiség. A talajok felső szintjei erősen kilúgozódtak és egy jellegzetes talajprofil alakult 

ki. Legfelül egy vékony humuszos szint, ez alatt a kilúgzási szint, amely világos színű, alatta a 

sötétebb színű vörösebb felhalmozódási szint. Jól tagolt színbeosztás jellemzi ezen talajokat. 



 

 

29. kép Barna erdőtalajok Magyarországon 

A barna erdőtalajok hazai övezete klímazonális talajövezet, mely a csapadékbőség hatására 

alakul ki. A lombos erdők alatt lévő avar segíti a csapadék beszivárgását, ami a fák leveléről 

lecsurgott, és meggátolja annak kipárolgását. Ebből következik, hogy a talajba jutó víz átrendezi a talaj 

anyagforgalmát, a felső réteg ásványi anyagokban elszegényedik, az alatta levő szint pedig 

gazdagodik. A falevelek bontását a gombák végzik, emiatt a talajsavanyodás is felerősödik. A talaj 

termelési értékét az határozza meg, hogy az alapkőzet tartalmazott-e karbonátot vagy nem. Ha 

tartalmazott, ellenáll a kilúgzásnak, így jobb minőségű talajok jönnek létre; ha nem tartalmazott, akkor 

redukáló típusú, Fe
2+

 - Fe
3+

-ban és Mn
2+

 - Mn
4+

-ban gazdag felhalmozódási szint jön létre, amely a 

növényre kedvezőtlen hatást gyakorol. Elkülönítésére éppen emiatt az altalaj mésztartalma alkalmas. 

 

Barna erdőtalajok 

 

 CaCO3-ot TARTALMAZÓ CaCO3-ot NEM TARTALMAZÓ 

 ALAPKŐZET ALAPKŐZET 

 

 - karbonátmaradványos - podzolos barna erdőtalaj 

  barna erdőtalaj - pangóvizes barna erdőtalaj 

 - csernozjom-barna - kovárványos barna erdőtalaj 

  erdőtalaj - savanyú nem podzolos barna 

 - barnaföld  erdőtalaj 

 - agyagbemosódásos barna - agyagbemosódásos barna 

  erdőtalaj  erdőtalaj 

 



 

 

30. kép  

 

31. kép  



 

 

32. kép  

 

33. kép  



 

 

34. kép  

Jellemzőjük a fák által termelt és a földre hulló szerves anyag, főként gombás mikroflóra által 

történő bontása. A humuszosodás – formáját tekintve – háromféle lehet: 

 Mull, zömében elbomlott, a növények szerkezete nem ismerhető fel, a szerves-ásványi kötés 

gyakori, 

 Moder, a növényi részek csak részben humifikálódnak, nem kapcsolódik az ásványi részhez, 

 Mor (nyers humusz), a növényi részek kevéssé alakultak át, mennyiségük évről-évre nő. 

A három forma szántóföldi művelés hatására majdnem egyformává válik. 

 

Karbonátmaradványos barna erdőtalajokon a humuszosodás – a kalcium miatt – erőteljesebb a 

többi típusnál, nitrogén-ellátottságuk közepes, humusztartalmuk és a humuszos szint mélysége 

változatonként módosul. Csernozjom barna erdőtalajoknál a kilúgzás (erdőtalajokra jellemző) és az 

erőteljes humuszosodás (csernozjomokra jellemző) hatások kombinálódnak. Mély humuszos rétegű, jó 

tápanyag-szolgáltató képességű, kedvező nitrogén-ellátottságú talajok. 

 

Barnaföldeknél (Ramann-féle barna erdőtalajok) a humuszos A-szint 20-30 cm vastag, a 

humusz típusa az erdőben televény, erősen humuszosodott és az ásványi anyaggal egybeforrott erdő 

alatt 6-8 %, szántóföldi művelés esetén 2 % körüli a humusztartalom. Kedvező tápanyag-ellátottságú 

és (erózióval nem sújtott területeken) nitrogéntartalma közepes. 

 

Agyagbemosódásos barna erdőtalajok szántott rétegének humusztartalma csak ritkán haladja 

meg a 2 %-ot, tápanyag-gazdálkodásuk közepes, nitrogéntőkéjük erősen függ a humusztartalmuktól, 

ezért szegényes. 

 

a.) CaCO3-ot tartalmazó alapkőzet 

- karbonátmaradványos barna erdőtalaj 

Magas CaCO3 tartalmú laza üledékes kőzeteken alakulnak ki. A karbonátoknak csak egy része 

lúgzódott ki, ezért elegendő Ca
2+

 áll rendelkezésre a Ca-humátok kialakulásához. A humusz 

mennyisége a mélységgel csökken, a mésztartalom ellenben nő. Talajképző kőzet: homokos lösz, 

egyéb erősen karbonátos laza üledékes kőzet. 

Előfordulás: kisebb foltokban a többi erdőtalaj között. 

 



 

 

35. kép karbonátmaradványos barna erdőtalaj 

- csernozjom-barna erdőtalaj 

E talajok általában a barna erdőtalajok és a csernozjom talajok eltérési területének határán 

található. A talajban egyidejűleg játszódik le a kilúgzás, ami agyagosodást és Fe
2+

 – Fe
3+

 átalakulást 

jelent, valamint a humuszosodás, ami szervesanyag-feldúsulást okoz a feltalajban. E talajok 

kémhatása semleges vagy gyengén savanyú, szénsavas meszet többnyire csak 1 m alatt találunk. 

Talajképző kőzet: lösz, löszös agyag vagy egyéb karbonátot tartalmazó laza kőzet. 

Előfordulás: dombvidékeink és hegyvidékeink lábánál. Villány, Szekszárd, Mátraalja, 

Bükkalja és környéke. 



 

 

36. kép Csernozjom barna erdőtalaj, Mátraalja 

- barnaföld (Ramann-féle barna erdőtalaj) 

Hazánkban igen elterjedt talajtípus. Jellemző a talajra az erdőtalajok jellegzetes 

színtagozódása. A kilúgzás csak a könnyen mobilizálódó anyagokra (Ca
2+

, Mg
2+

) terjed ki. A 

kilúgzási és a felhalmozódási szint agyagfrakciókban nem tér el. 

Talajképző kőzet: lösz, vályog, homok, egyéb, főleg karbonátos, üledékes kőzet. 

Előfordulása: főleg a Dunántúli-középhegységben, de az ország egyéb részein is, pl. 

Gyöngyös környéke, Bükk, Zempléni-hegység. 



 

 

37. kép Ramann-féle barna erdőtalaj, Gödöllő 

- agyagbemosódásos barna erdőtalaj 

Hazánk egyik legelterjedtebb erdőtalaja, amely karbonátos és karbonátmentes kőzeteken 

egyaránt előfordul. Elsősorban üledékes kőzeteken található, de nagymértékben fordulnak elő 

homokokon is. Erdészeti hasznosítás szempontjából a legsokoldalúbban hasznosítható. A 

talajtípusnál a kilúgzás játssza a fő szerepet, a humuszosodás kisebb szerepet kap, mivel nagy a 

szervesanyag-elbomlás intenzitása. A talajtípus nevében is megjelölt agyagvándorlás eredményeként 

a talaj felső rétege fakó színű, az alsó rétege sötétebb és nagyobb agyagtartalmú. Vízgazdálkodási 

tulajdonságai általában kedvezőek. 

Talajképző kőzet: lösz, lösszerű vályog, vulkáni tufák málladéka. 

Előfordulása: Észak-magyarországi-középhegység, Dunántúli-középhegység, Zala és 

Somogyi-dombság stb. 



 

 

38. kép Agyagbemosódásos barna erdőtalajok, Karád 

6.1.6 Fogalomtár 

Barnaföldek (Ramann-féle barna erdőtalajok): lombos erdők jellegzetes talajai, amelyekben 

a humuszosodás és a kilúgzás folyamatához csak az erőteljes agyagosodás és a gyenge savanyodás 

járul. Az A szint és a B szint agyagtartalma megközelítően azonos, de mindkét szint több agyagot 

tartalmaz, mint a talajképző kőzet (karbonátmentes agyagra számítva). Kémhatásuk semleges vagy 

gyengén savanyú, bázistelítettségük 55 %-nál nagyobb. Szelvényük felépítése: Ao v. Am-Bv-C v. 

Cca. 

Agyagbemosódásos barna erdőtalajok: olyan talajok, amelyekben a humuszosodás, a 

kilúgzás, az agyagosodás folyamatait az agyagos rész vándorlása és a közepes mértékű savanyodás 

kíséri. A textúrdifferenciálódási hányados > 1,2. Szelvényükben morfológiailag nem mutatható ki 

illuviális (E) szint. A felhalmozódási szint többnyire prizmás vagy diós szerkezetű. Szerkezeti 

elemein, a repedések falán és a makropórusok belsejében agyaghártya bevonat észlelhető. Az A szint 

lehet mollic vagy ochric A szint. Szelvényük felépítése: Ao vagy Am-Bt-C vagy Cca. 

Textúrdifferenciálódás: az agyagbemosódásos barna erdőtalajok és podzolos barna erdőtalajok 

felhalmozódási szintjében és a felette levő kilúgzási szintben található agyagtartalom közötti 

különbség. Homogén talajképző kőzet esetén a textúrdifferenciálódás az agyagvándorlás intenzitását 

jelzi. 

Agyagvándorlás (agyagbemosódás): a talajképződésnek az a folyamata, amelynek során az 

agyagos rész (és a vas) elmozdul valamely felső szintből az alsó(bb) szint(ek) felé anélkül, hogy az 

összetétele lényegesen megváltozna. 

6.2 ÖSSZEFOGLALÁS 

A szőlőtermesztésre alkalmas területek talajai leírhatók a genetikus talajföldrajzi osztályozás 

kategóriáival. 

A szőlőtalajok rendszerint kisebb mállásfokúak, mint a szántóföldi növénytermesztés talajai. A 

homok talajoknál kis mértékű a mállás, a kőzethatású talajoknál a viszonylag csekély humuszos réteg 

miatt a geológiai eredet dominál, a barna erdőtalajoknál pedig a gyökérzóna levegőzöttsége. A 



 

genetikus talajrendszerbe sorolása csak egy mutatója a szőlőtalajoknak. A nedves, nyirkos talajok nem 

alkalmasak szőlőtermesztésre. 

6.3 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 

1. A szőlőtermesztő területek talajai a genetikus osztályozás szerint milyen fő típusba 

sorolhatók? 

2. Miért alkalmasak a homoktalajok szőlőtermesztésre? 

3. Sorolja fel azokat a talajtípusokat, amelyek a váztalajok fő típusába tartoznak! 

4. Milyen geológiai különbségek vannak kőzethatású talajoknál? 

5. Milyen alapkőzeten kialakult barna erdőtalajok alkalmasak szőlőtermesztésre? 

6.3.1 Tesztek 

 

1 A fő talajtípusok közül melyiknek a legnagyobb a területi kiterjedése Magyarországon? 

 

 1 – váztalaj 

 2 – barna erdőtalaj 

 X – réti talaj 

 

2. Melyik tartozik az intrazonális talajok közé? 

 

 1 Csernozjom talajok 

 2 Réti talajok 

 X Váztalajok 

 

3. Melyik kőzethatású talaj alakult ki mésztelen alapkőzeten? 

 

 X humuszkarbonát talaj 

 1 rendzina talaj 

 2 fekete nyirok talaj 

 

4. A BET közül melyik tartalmaz alapkőzetben karbonátot? 

 

 1 Barnaföld 

 2 Podzolos BET 

 X Pangóvizes BET 

 

5. Melyik kőzethatású talaj pH-ja a legalacsonyabb 

 

 1 Humuszkarbonát talajok 

 2 Redzina talajok 

 X Nyirok talajok 

 

6. Milyen a mészprofil a barna erdőtalajokon? 

 

1- a feltalaj mészben szegény 

2- a feltalaj és altalaj mészben gazdag 

X – a szelvény CaCO3 profilja egyenletes 

 

7. A BET közül melyiknek legjobb a vízgazdálkodása? 

 

 1 Barnaföld 

 2 Podzolos BET 

 X Pangóvizes BET 



 

 

8. A BET közül melyik alakult ki homok alapkőzeten? 

 

 1 Podzolos BET 

 2 Savanyú, de nem podzolos BET 

 X Kovárványos BET 

 

9. Milyen alapkőzeten jön létre a nyiroktalaj? 

 

 1 – szénsavas meszet tartalmazó alapkőzeten 

 2 – szénsavas meszet nem tartalmazó alapkőzeten 

 X – mindkettőn 

 

10. Milyen a szelvénytagozódás a barna erdőtalajokon? 

 

1 – a feltalaj mészben szegény 

2 – a feltalaj mészben gazdag 

X – a szelvény CaCO3 profilja egyenletes 



 

7. A SZŐLŐ TALAJIGÉNYE 

A szőlő termőhelyét alapvetően két tényező határozza meg: egyik a klíma, másik a talaj. A fő 

klimatikus tényezők a következők: évi középhőmérséklet, éves hőösszeg, a vegetációs időszak 

hőösszege, évi csapadék, napfényes órák száma. Hazánk klimatikus viszonyai megfelelőek az öntözés 

nélküli szőlőtermelés számára. A szőlőtermelés területi kiterjedése ellenben klimatológiailag 

korlátozott. A kitettség (lejtés iránya és szöge) valamint a tengerszint feletti magasság együttesen 

meghatározza, hogy vertikálisan milyen tengerszint feletti tartományban célszerű szőlőt termelni. 

Ennek értéke 120-130 m tengerszint feletti magasság egészen 300 m-ig. A szőlőtelepítésnél előnyt 

élveznek a magasabb fekvésű fennsíkok, a déli, délnyugati lejtők, valamint a hegyek által védett 

„katlanok”. 

Egyik jó jelzője a szőlőtelepítés területi lehatárolásának a légi fényképezésnél felvett első őszi 

fagyok kiterjedése. Ahol az első fagy kárt tett, ott a terület kevéssé alkalmas telepítés céljára. A 

szőlőtelepítésre való klímaalkalmasság néhány számadatát táblázatban közöljük. 

 

Paraméterek Kitettség 
Lejtő 

hajlásszög 

Évi átlagos 

hőmérséklet 

Vegetációs 

idő átlagos 

hőmérséklete 

Évi 

csapadék 

Napfényes 

órák 

száma 

  % °C °C mm db 

Optimum Déli 5-17 10 17-18 650 1900 

19. A szőlő éghajlati optimum adatai (MÉM NAK) 

A másik szőlőtermőhelyet szűkítő tényező: a talaj bizonyos tulajdonságai. A szőlő a talajban 

nem válogat. A kifejezetten szélsőséges talajoktól eltekintve (szikes, erősen savanyú talajok, hideg és 

levegőtlen réti és láptalajok) sokféle talajon termeszthető. Köves, kavicsos váztalajokon is kiváló 

szőlőkultúra hozható létre. A szőlő ún. „feltétlen talajai” azok, ahol szántóföldi növénytermesztést 

nem lehet gazdaságosan folytatni. Ez nem jelenti azt, hogy a szőlő igénytelen a talajra. Mélyre hatoló 

és nagy területet behálózó gyökérzete képes mérsékelni az esetleges vízhiányt. A talaj mállása során 

felszabaduló tápelemekkel is jól gazdálkodik. A szőlőtelepítésre talajtani okokból alkalmatlan 

területek kizárására a szakirodalom határértékeket ad meg. 

 

Paramé-

terek 

Termő-

réteg-

vastag-

ság 

Humuszos 

réteg-

vastagság 

Humusz 

% a 

forgatási 

mélység 

átlagában 

A talaj-

víz-szint 

mélysége 

a felszín-

től 

Leisza-

polható 

rész 

pH 

(H2O) 
CaCO3 

Összes 

só 

Szóda 

lúgosság 

mérték-

egység 

cm cm % cm %  % % % 

optimum 

értékei 
100 < 60 < 1,5 200 < 25-60 

6,5-

7,8 
0-12   

telepítést 

kizáró 

értékek 

< 100   < 150 <8-80 < 5,5 > 30 > 0,15 > 0,06 

      > 8,8    

20. A szőlő talajtani optimum adatai és a telepítés kizáró értékei (MÉM NAK) 

A táblázat adataiból kikövetkeztethető a hidromorf talajok alkalmatlansága, valamint a 

futóhomok talaj értéktelensége. A sekély termőréteg és az alacsony humusztartalom is korlátozzák az 

eredményes szőlőtermesztést. Szőlőtelepítésre az a terület alkalmas, ahol a klímaértékek és 

talajsajátságok összhangja megvalósul. 

A szőlőtalaj gyakorlati vizsgálatánál a következő szempontokra kell figyelemmel lenni: 

- kötöttség, 



 

- termőréteg-vastagság, 

- mésztartalom, 

- az alapkőzet tulajdonsága. 

 

1. Kötöttség 

A szőlőtalajok kötöttségi megkülönböztetésére a filoxéra kártétele hívta fel a figyelmet. Az 

1875-ben megjelent filoxéra nem tudott kárt tenni az olyan homoktalajokon, ahol a kvarctartalom 

elérte a 70 %-ot. Ilyen talajon saját gyökerű oltvánnyal is lehet termelni. 

Az agyagosabb talajokon ellenben oltványszőlőt kell telepíteni. A szőlőtalajok kötöttségi 

intervalluma igen széles. Homok-, vályog-, és agyagtalaj egyaránt megtalálható köztük. A szakma 

leegyszerűsítve kötött talajú szőlőkről, valamint homoktalajú szőlőtermőhelyről beszél. A kettő közötti 

különbség több tekintetben is megnyilvánul. Szőlőtermesztési szempontból legfontosabb a talaj víz- és 

hőgazdálkodása. 

A kötött talaj – pl. az egri borvidék nyiroktalajai – KA=45 értékkel rendelkeznek és 

15-20 mm/10 cm felvehető víz megtartására is képesek. Az agyagásvány-tartalom és a Mg-ellátottság 

között szoros az összefüggés. Minél több az agyag, annál magasabb a Mg-ellátottság is. A kötött 

talajok rendszerint humuszban gazdagabbak, ami a N-szolgáltatás szempontjából fontos. A 

mikroelem-szolgáltatásban az agyagosabb talajok jól teljesítenek. A talajművelés ellenben nehezebb. 

A vízbeszivárgás gyenge, ami a felső réteg porhanyósan tartását teszi szükségessé. A vízraktározó-

képesség növelése miatt lazítani szükséges! A kötött talajok hideg talajok, nehezen melegszenek fel. 

Nyáron a felső réteg kiszárad és hőingadozása kicsi. 

A homoktalaj kevés vizet tud magában tartani. Felvehető víztartalma 7-10 mm/10 cm. A 

nitrogén-, magnézium- és mikroelem-szolgáltatás gyenge, a felső réteg hőingadozása nagy. A rossz 

hővezető-képességű száraz homoktalaj nyáron felforrósodik, ami még 1 m magasságban is 4-5 fokkal 

megemeli a léghőmérsékletet, és ez a szőlő savtartalmának csökkenéséhez vezethet. A homoktalaj 

művelése ellenben könnyű, viszonylag kevés energiát emészt fel. 

 

2. Termőréteg-vastagság 

A termőréteg azonos a gyökerezés mélységével. Általában a felszíntől az alapkőzetig tartó 

szelvényszint humuszt tartalmaz, így viszonylag laza, ami a gyökér mélybe hatolását nem hátráltatja. 

Az alapkőzet szintje rendszerint tömör. 

A kötött talajú hegyvidéken telepített szőlőknél a termőréteg vastagsága igen eltérő. A lejtő 

alja és felső része különbözik a termőréteg vastagságában. A termőréteg, mint víz- és tápanyagraktár 

játszik szerepet a növény életében. Minél sekélyebb, annál kevesebb víz áll a vegetációs időszakban a 

szőlő rendelkezésére. Ez azt jelenti, hogy száraz évjáratokban a sekély termőrétegű táblarész termése 

elmarad a mélyebbénél. A cukorhozama ellenben nagyobb. A hegyvidéki szőlőknél a termőréteg-

vastagság termésszabályzó rétegként szerepel. Minél sekélyebb, annál kevesebb a termés. 

Homoktalajoknál a hozamot a humusztartalom és az esetlegesen eltemetett szint mélységi 

elhelyezkedése határozza meg. A humuszos homokok altalajában löszös réteget vagy humuszt 

tartalmazó talajt fedhetnek be, ez lehet 2-3 m mélyen is, akkor igényesebb fajták is telepíthetők. 

 

3. Mésztartalom 

Akár kötött a talaj, akár nagy a homoktartalom, a termőréteg tartalmazhat meszet, vagy lehet 

karbonátmentes. Egy borvidéken belül is lehet a talaj karbonátmentes vagy karbonátos. Pl. az egri 

borvidéken a Mátra felőli rész alapkőzete nem tartalmaz meszet, azonban a Bükk közelében fekvő 

szőlőterületek több-kevesebb karbonáttal rendelkeznek. A karbonáttartalom csak igen magas érték 

felett (12 %) lehet szőlőtermesztést akadályozó tényező. A szőlőtalaj mésztartalma sok esetben az 

optimum intervallumtól (1-7 %) jelentősen eltér. A karbonátmentes alapkőzetű talajon a termőréteg 

rendszerint savanyú, ami foszforfelvételi problémát okoz. Az optimum zónánál magasabb 

mésztartalom felvételi zavart okoz Fe-, K- és Mg-, valamint mikroelem-felvételben is. Kötött, 

mészmentes alapkőzetű talajokon rendszerint Mg-dominancia nyilvánul meg, ami rossz 

humuszminőségben, gyenge foszfor-szolgáltatásban és álmorzsás talajszerkezetben jelentkezik. Ilyen 

talajon meszezni kell! A mész : kolloid arány [(1+CaCO3)/√KA] (0,5-2 az optimum). Az 

optimumtartomány feletti mész esetén kismértékű tápanyag-felvételi zavarok jelentkezhetnek. 

Homoktalajon, ha kevés a mésztartalom, talajjavítással, kis mennyiséggel pótolható (pl. verpeléti 



 

homoktalaj). A magas mésztartalom akadályozhatja a Fe, Mg, K stb. felvételét is. Itt célszerű lehet a 

levéltrágyázás, valamint a mésztűrő alany alkalmazása. 

 

4. Az alapkőzet tulajdonsága 

A szőlő esetében nem elég ismerni a talaj genetikai típusát, hanem szükséges az alapkőzet 

tanulmányozása is. Ennek az az oka, hogy a kőzet hatása érvényesül a szőlőtermesztés során, valamint 

a bor minőségében is. Az évjárat hatása (klímaelemek) a termésmennyiségben, annak 

cukortartalmában (ennek megfelelően a bor alkoholtartalmában), valamint a savtartalomban játszik 

szerepet. A talaj és az alapkőzet hatása inkább a borok extrakttartalmában, íz- és zamatanyagában, 

valamint mikroelem mennyiségében nyilvánul meg. Kötött talajon termelt bor minőségére 

befolyással van a talaj vulkáni eredete. A kötöttebb talajok bora illatosabb, időtállóbb, lassúbb 

fejlődésű. Ha az alapkőzet meszet tartalmaz, a bor savanyúbb. A homokon termelt borok könnyűek, 

zamatanyagban szegényebbek, nem olyan testesek, mint a domb- és hegyvidéki borok. Nem 

időtállóak, világosabb színűek. 

Az alapkőzet hatása több esetben kifejezetten, néhány esetben ellenben kevéssé érvényesül. 

Szerepét megítélni a többi tényező ismeretében és megfelelő súlyozással lehet. 

 

A szőlőültetvényeket többségükben azokon a talajokon telepítették, ahol szántóföldi termelés 

gazdaságosan nem folytatható. A szőlő másképpen igényes a talajra, mint az egyéves kultúrák. A víz- 

és hőgazdálkodás a fő termésmennyiséget és -minőséget meghatározó tényező.  Az alapkőzet, a 

mésztartalom stb. szerepe jelentős ugyan, de ezek csak módosítják a víz- és hőgazdálkodást. A 

klímaérzékeny szőlőnél a mikroklíma helyes megválasztása a telepítéskor eldől. Ezen módosítani csak 

a talaj fizikai és kémiai tulajdonságainak változtatásával lehet. 

 

A szőlészeti talajtan magyarországi fejlődése 
Az 1949 és 1950-es években végzett szőlőmonográfiai felvetések egyik fontos része a talajok 

térképezése volt. A helyszíni felvételek alkalmával megállapították a borvidékek talajainak égtáj 

szerinti fekvését, geológiai eredetét, kötöttségét és mészállapotát. A talajfelvételek céljára egységes 

felvételi, illetve talajvizsgálati ívet készítettek. A Szőlészeti Kutató Intézet Évkönyve (1950) ismerteti 

főbb borvidékeink, pl. (Witkovszky E. és Korai G.) az egri borvidék, talajtani leírását. Községhatárok 

szerint írják le a talajok tulajdonságait. A geológiai jelleg a fizikai féleségre utaló mutatók (KA, 

kapilláris vízemelés, pH, H2O), valamint a mészállapot jellemzése (CaCO3, fiziológiás CaCO3) adatai 

legtöbb leírásnál szerepelnek a táblázatokban, pl.: 

 

Eger város szőlőterületének néhány jellegzetes talajszelvénye 

 

A talaj 

jelzése 

5 órás 

vízemelés  

KA pH H2O CaCO3 

% 

Fiziológiás  

CaCO3 % 

Geológiai 

eredet 

I 

0-30 cm 

30-55 

55-120 

178 

93 

121 

46,8 

53,8 

50,4 

7,7 

7,5 

8,2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Riolit 

II 

0-40 cm 

47-65 

65-100 

264 

177 

159 

47,4 

44,0 

45,2 

8,3 

8,4 

8,5 

7,5 

33,2 

17,5 

12.4 

37,4 

16,5 

 

Oligocén 

21. Eger város szőlőterületének néhány jellegzetes talajszelvénye 

Az alapvizsgálati adatok nem elégségesek a termőhely értékeléshez, ezért került kiegészítésre a 

táblázat további talajtulajdonságokat jellemző paraméterekkel. A szőlőtermesztés eredményességében 

a talajtani hányad kb. 40 %. A termőhely értékeléshez szükséges még a kitettség (mikroklimatikus 

viszonyok) ismerete is. A tájpotenciál jellemzéséhez az Aranykorona (AK) és termésmennyiség 

összefüggéséből több információt nyertünk volna. Ilyen irodalmi közléssel ellenben nem találkoztunk. 

 



 

A szőlőtermesztő területek genetikus talajtani leírása az 1960-as évekre tehető. Stefanovits 

(1959) a barna erdőtalajok, Szebenyi (1959) a váztalajok, Szűcs (1969) már a talajfejlődési folyamatok 

összessége eredményeként kialakult típus és altípus bemutatásával jellemzik a talajokat. 

A genetikus talajosztályozás eredményeit szőlőterületekre Miklay (1967) alkalmazza. 

Megállapítja, hogy szükség van speciális kartogramokra: Tápanyag kartogram, Fe-ellátottság 

kartogram, Tereprendezési forgatási kartogram, Immunitás és fiziológiás CaCO3 kartogram. 

Munkája a szőlőterületek talajai felvételezésénél jelentkező bizonytalanságot is hangsúlyozza 

pl.: a forgatás nagyon megnehezíti a talajtípus felismerését. A szőlőtermesztés nagyfokú erózió 

következtében C szinten, ill. anyakőzeten folyik. 

A hazai talajtan 1951-től kezdődő korszakában felerősödött a genetikus talajtani szemlélet. 

1965-re bebizonyosodott, hogy ez az osztályozási rendszer alkalmas a magyar talajok kategorizálására. 

A genetikus elveken felépülő talajminősítés is megindult, de nem fejeződött be. Ehelyett 

visszaállításra került az aranykorona (AK) rendszer. 

 

A genetikus talajföldrajzi osztályozás jó keretet ad a talajok rendszerbe sorolásának. A 

talajfejlődés szintjei ellenben nem jellemzik önmagukban (mivel nem is célja) a talaj használatára 

utaló információk teljes körét. 

 

A genetikus talajrendszertantól a talajhasználatról csak részleges információt kaphatunk, mely 

hasznos a racionális gazdálkodásnál. Szőlőtermesztés nem folyik hidromorf talajokon (szikes, rét, láp, 

mocsári ártéri erdőtalajok). 

 

A vizenyős, levegőtlen talajok, mint a barna erdőtalajok közül a nem meszes alapkőzetűek pl. 

pangóvizes barna erdőtalaj nem jó termőhelye a szőlőnek. A szőlő a 30-60 cm rétegben jó táperejű, jó 

vízgazdálkodású talajt szeret, lehet az füvek alatt létrejött morzsás szerkezetű, vagy erdő alatt 

kialakult, diós szerkezetű talaj. A szőlőtalajok főbb típusai a következők: 

 

Kőzethatású talaj Barna erdőtalajok 

CaCO3-t 

tartalmazó 

alapkőzet 

CaCO3 nem 

tartalmazó 

alapkőzet 

CaCO3 tartalmazó 

alapkőzet 

CaCO3 nem 

tartalmazó 

alapkőzet 

humuszkarbonát 

laza üledékes 

Redzina talaj 

(tömör kőzeten) 

fekete nyirok 

erubáz 

Ranker 

karbonátmaradványos 

barna erdőtalaj  

csernozjom barna 

erdőtalaj 

Barnaföld 

podzolos barna 

erdőtalaj 

pangóvizes 

barna erdőtalaj 

kovárványos 

barna erdőtalaj 

savanyú nem 

podzolos barna 

erdőtalaj 

  agyagbemosódásos barna erdőtalaj  

Váztalajok 

tömör vagy durvaszemcsés 

alapkőzet 

finomszemcsés alapkőzet 

köves sziklás váztalaj Föles kopás futóhomok 

kavicsos váztalaj humuszos homok 

22.  

A szőlőtalajok genetikai minősítése azért nehéz, mivel az elkülönítés alapját jelentő 

szinttagozódás részlegesen hiányzik. A barna erdőtalajokon telepített szőlőterületeken a szelvény 

talaja 0-60 cm-ig összekeverődik. A kőzethatású területeken, ahol vékonyabb a termőréteg, ez a hatás 

még kifejezettebb, az erózió következtében esetleg le is pusztult. A váztalajokon telepített szőlő (a 



 

homoki szőlők) esetében a genetikus bélyegek csak részben alakultak ki. A talajtan és a termesztési 

gyakorlat közötti összefüggéseivel a talajbonitáció foglalkozik. Fórizsné (1979) a genetikai altípusok 

és a talajértékszám kapcsolatát ismerteti. A talajértékszám a talaj termékenységének kifejezője, amely 

1-100-ig  terjedő pontértékkel közelíti meg a termékenységet (relatív termékenységet jelent). A 

szőlőtalajok (váztalajok, kőzethatású talajok, barna erdőtalajok) zömmel 15-50 pontérték közé esnek. 

A különböző altípusba eső talajok azonos talajértékszámúak is lehetnek. Ez azt jelenti, hogy pl. egy 

kőzethatású talajon azonos hozamot érhetünk el, mint egy erodált barna erdőtalajon. 

 

A genetikai talajtípusok elkülönítése a humuszos szint és a mésztelen réteg vastagsága 

szerint 

 

Sekély humusz 

rétegű mésztelen 

talaj 

Hu 40> Ca 60> 

TE 

szám 

Sekély 

humusz 

rétegű 

meszes 

talaj 

Hu 40> Ca 

60> 

TE 

szám 

Mély humusz 

rétegű mésztelen 

talaj 

Hu 40 > Ca 60> 

TE 

szám 

Mély humusz 

rétegű meszes 

talaj 

Hu 40> Ca 60> 

TE 

szám 

Váztalajok 5-30 Váztalajok 5-30 BET közül  10-45 BET Közül 40-90 

Kőzethatású 

talajok közül 

- fekete nyirok 

 

 

 

10-40 

Kőzet 

hatású 

talajok 

közül 

-humusz-

karbonát 

talaj 

-rendzina 

 

 

 

10-50 

- podzolos 

- pangóvizes 

- kovárványos 

- savanyú nem 

podzolos 

- agyag-

bemosódásos 

 - karbonát-

maradványos 

- csernozjom 

barna erdőtalaj 

- barna föld 

- agyagbemo-

sódásos 

 

23. A genetikai talajtípusok elkülönítése a humuszos szint és a mésztelen réteg vastagsága 

szerint 

A talajtan eredményeinek három időben is elkülönülő részterületének összekapcsolása jelentheti 

azt az alapot, amelyre a szőlőtermőhelyi minősítésnek szüksége van, mivel 

 50-es évek talajtani leírása csak egy, bár döntő, talajtani faktor szerepét tisztázta. 

 A genetikus talajtan a morfológiai szintek (elégtelen talajfejlődés) részleges hiánya miatt 

bizonytalan, valamint a növénytermesztési gyakorlatban csak hosszú távon igazolódnak a 

talajfolyamatok, 

 A genetikai kategóriákra épülő talajértékszámot pedig ki kell egészíteni a szőlőtermesztési 

vonatkozásokban. 

 

A szőlőtalajok tápelem-ellátottságát is figyelembe kell venni a szőlő talajigényének a 

meghatározásánál. A tápelem-ellátottsági szintekhez tartozó termésvolumenek tisztázódtak. 

 

A talaj tápelem-ellátottsága és a felvételt befolyásoló talajtani paraméterek kapcsolata is 

pontosítást nyert az elmúlt évtizedekben. 

 

Ebényi (1967) jó tápanyag-ellátottságúnak minősíti a talajt, ha a P2O5 25 mg/100 g (AL 

módszer) a K2O 40 mg/100 g (Nehring módszer) értéket mutat a forgatott talajréteg (0-60 cm) 

átlagában. Oláh (1979) szerint jó K ellátottságú a talaj, ha értéke mg/100g. 

  



 

 

Talaj fizikai 

félesége 
Tápelem (mg/100 g) 

 P2O5 K2O 

homok 20 30 

kötött 30 40-50 

24.  a 30-60 cm-es rétegben. 

Buzás (1983) szerint a szőlőtermesztés tápanyag-ellátottsági szintje több tényezőtől függ. 

Foszfor esetében a termőhelyet és a CaCO3 %-ot, valamint a pH(H2O)-t, kálium esetében a 

termőhelyet és a kötöttséget is figyelembe kell venni. Tehát a felvételt módosító tényezőkkel 

egészítette ki a tápanyagtartalom értékeket. A tápelem-szolgáltatás számbavételének másik módja az 

EUF módszer alkalmazása volt. 

 

Yrovedra (1984) szerint a szőlőtalajnak jó vízvezetőnek és soványnak (gyenge tápanyag-

ellátottságú szintűnek) kell lennie. Ne legyen a felső 1 méteres rétegben vízmozgást akadályozó réteg. 

A fiziológiás mésztartalom ellenben kisebb legyen 30 %-nál. A jó vízvezető-képesség jó 

vízbeszivágást jelent a feltalajban, jó gyökérfonhatóságot az altalajban. A felső talajréteg csak akkor 

tudja jól megvalósítani a vízellátást és tápanyagellátást, ha legalább 40 cm-es a humuszos réteg, és az 

altalaj szilárdsága (40 cm alatt) 0,6 VK-nál nem nagyobb 35 kp/cm
2
. 

 

A humusznak nemcsak a talaj szerkezetében, a vízgazdálkodásában, hanem a N-gazdálkodásban 

is jelentős a szerepe. 

 

A szőlő mint mélyen gyökerező növény esetében nagyobb hangsúlyt kap az alapkőzet. Az 

alapkőzet geológiai eredete feltételezéseink szerint más talajvizsgálati módszerekkel is minősíthető: 

jellemezni tudjuk az altalajt, meghatározó a mésztartalom, a mállékonyság és a szilárdság. 

 

Mivel az altalajt agrotechnikai eszközökkel nem bolygatjuk, az olyan  felvett adatok, mint pl. a 

penetrációs ellenállás, vízvezetés,  a talaj konstans tulajdonságai , amivel jellemezni lehet az altalaj 

vízgazdálkodásban betöltött szerepét. 

 

Összegezve, ha a szőlő növény talajigényét határozzuk meg, a hozamra és a termésbiztonságra 

kell koncentrálnunk. A talajtani paraméterekhez a termés mennyiségi mutatóit kell rendelni (termés 

t/ha, fürtszám db/tő, fürttömeg dkg/tő, fürt átlagtömeg kg/tő). 

 

Fekete szerint (1956) A talajtulajdonságok közül a talaj finom leiszapolható részének 

mésztartalma az ún. aktív mész hat legjobban a szőlőtermesztés sikerére. Az alanyfajták aktív 

mésztűrő képességét több alanyfajtánál is megállapították. 

 

Napjainkban ellenben csak néhány alanyfajta van használatban. 

 

Alanyfajta 

Mésztűrő képesség 

Aktív szénsavas CaCO3 

tartalom (%) 

Riparia portalis 10-15 

Berlandieri X R 

TK 5 B13 

35-50 

Rupestris du Lot 25-30 

25.  



 

Az alanyfajtákat a talajkötöttség szerinti viselkedés, beérés, gyökérfejlődés szempontjából is 

osztályozták. Pl.: Kötött talajon is jól díszlik a Riparia portalis. 

 

A Chasselas x Berlandieri 41 alanyon 1-2 héttel korábban érnek be a szőlők. A nemest gyorsan 

fejleszti a Berlandieri x Ritó, kitűnő affinitású a Berlandiéri x Riparia hibridek és a Rupestris du Lot. 

Az alanyfajták és a talaj termőképessége közötti kapcsolatot is tanulmányoztuk. 

 

Jó termőképességű talajt igényelnek pl. A Ripária portalis, közepes talajban is díszlenek a 

Rupestris du Lot, soványabb termőtalajon is megfelelő Mournedrex Rupestris. 

 

A talajtulajdonságok hatása a bor minőségére 

A talajtulajdonságok és a bor minősége közötti kapcsolat kutatása során az irodalmi közlések 

arra utalnak, hogy létezik, de mértékéről, valamint az egyes tényezők szerepéről megoszlanak a 

vélemények. 

 

Kádár (1971) szerint borászati szempontból a különféle talajtípusok mikroklímát befolyásoló 

hatása érdemel figyelmet. 

 

Kozma (1966) annak a véleményének ad hangot, hogy a talaj határozza meg elsősorban a bor 

jellegét (zamat, illat, különleges ízek), több sajátosságát (extrakttartalom, fejlődési folyamat). 

 

Az is közismert, hogy az alföldi borvidékről származó borokban legtöbbször kisebb az 

extrakttartalom, mint a hegyvidéki borokban. Kiváló minőségű vörösbort csak 5 %-nál magasabb 

mésztartalmú homoktalajon és löszös altalajú lepelhomok talajon lehet termelni. 

 

Babarczy (1956) a geológiai irányzat híve. A genetikus talajrendszertan magyarországi 

elterjedése előtt a szőlőtalajokat ismertető munkájában azokat a kőzeteket, amelyekből a szőlőtalajok 

keletkeznek, a következőképpen csoportosítja: 

1. Mészmentes vagy kevés mésztartalmú talajok keletkeznek: a palákból, homokkövekből, vulkáni 

kőzetekből, löszös átalakult kőzetekből. 

2. Meszes talajokat eredményeznek: a mészkövek és dolomitok, márgák, bázikus jellegű vulkánikus 

kőzetek (pl. bazalt). 

 

Borászati vonatkozásaik a következők: 

 A bor minőségére a talajok közül a vulkáni eredetűek vannak a legnagyobb hatással. 

 A meszes dolomit talajon termett bor karakteresebb. 

 A kötöttebb talajon a borok illatosabbak és időtállóbbak. 

 A homokosabb talajon világosabb bor terem. 

 A meszesebb talajon savanyúbb bor terem. 

 Köves, kavicsos, sötétebb színű talajokon a bor alkoholtartalma nagyobb. 

 A homoki borok nem időállóak, a vulkanikus keverékű talajoké lassú fejlődésű, viszont tovább 

eltartható. 

 

Várallyay (1980) a termőhelyi adottságokat meghatározó talajtani tényezők térképezése során a 

következő talajképző kőzetelhatárolásokat teszi: Glacialis, alluvialis üledékek, löszös üledékek, 

harmadkori és idősebb üledékek, nyirok, mészkő, dolomit, homokkő, agyagpala, fillit, gránit, parfirit, 

andezit, bazalt, riolit. 

 

Kozma (1966) a talajképző kőzet borminőségre gyakorolt hatását leíró alapkőzeti elnevezés 

jobban kapcsolatba hozható a Várallyay által ismertetett és alkalmazott kategóriákkal. 

  



 

 

Talajképző kőzet A bor tulajdonságai 

1. Palás, diomitos, parfir anyakőzet  testes, színben gazdag, lágy v. 

közepes savtartalmú 

2. Gránit lágy, közepes savtartalmú, testes 

3. Homokkő lágy, testes, zamatos, tüzes 

4. Tufából keletkezett vulkanikus 

kőzetmáladékkal keveredett talaj 

különleges zamatú, kiváló 

minőségű, lassú fejlődésű, testes, 

savas 

5. Meszes talajok 

közepes mésztartalom 25-40 % 

igen meszes 50-60 % 

kemény, testes, tüzes zamatos, 

savanyú, közepes, v. kevés alkohol 

tartalom 

6. Dolomitos talajok hasonlít az előbbihez, csak a jelleg 

kifejezettebb 

7. Lösztalajok színben gazdag, közepes v. gazdag 

savtartalmú, közepes extrakt, illatos, 

zamatos, alkoholban gazdag 

8. Homok talajok savszegény, extraktban szegény, 

vékony, jellegtelen 

9. Mélyebb, jobb hőgazdálkodású 

talajok 

jobb minőségű borok 

10. Humuszban gazdag talajok cser és színanyagban gazdag 

26.  

Szőlőtalajaink ismereténél fontos szempont a geológiai alap, de nem nélkülözi a mállós, egyéb 

kőzetekkel történő keveredés, valamint a művelés hatását. A geodéziai jelleg vulkánikus kőzetek 

esetében jobban kimutatható volt, más talajképző kőzetek esetében Ebényi (1950) azt állapította meg, 

hogy a balatoni szőlőtalajoknál a geológiai eredet nem meghatározó. 

 

Huglin (1985) szerint nem lehet összefüggést felállítani a talaj és bor kémiai összetétele között. 

A talaj jellemzői közül nem a geológiai eredet, hanem a talaj vízvezetése van legnagyobb hatással a 

minőségre. 

 

Kádár (1971) a talajtípusok szerepét a mikroelem szolgáltatással is összefüggésbe hozza. A 

homoki bor kisebb extrakt- és savtartalma a homok rossz vízgazdálkodásával magyarázható. Pl. forró 

és száraz nyarú években a szőlő savtartalma nagyon alacsony szintet is elérhet, ami a rossz hővezető-

képesség következtében kialakult magas talajfelszíni hőmérséklettel magyarázható. 

 

Közismert, hogy a jó hővezető-képességű talajokban a hőmérsékletingadozás amplitúdója, a 

felsőbb rétegekben kisebb. A napi, valamint az évi hőmérsékletingadozás mélyebbre is hatol. A talaj 

tulajdonságok és a bor minősége közötti kapcsolat a feltalaj és az altalaj kapcsolatától látszik függeni. 

Mivel a termőréteg vékony, a kőzethatás is érvényesül, amit a geodéziai szemlélet igen erősen 

hangsúlyoz. A két szint kapcsolódásának talajfizikai paraméterekkel történő bemutatása segíthet a talaj 

szerepének jobb megértéséhez. 

  



 

Magyar borvidékek geológiai és talajtani sajátságai 

 

Magyar 

borvidékek 

Domináns 

kőzetfajta 

Kőzettípus 

egyéb összetevő 

Fizikai 

féleség 

Genetikai 

talajtípus 

Kémhatás, 

mésztartalo

m 

Termőréte

g 

vastagság

a (cm) 

Bor 

minősége 

-Csongrádi 

-Hajós-

Baja 

-Kunság 

futóhomo

k 

üledéke

s 
-lösz 

-

homok 

-futóhomok 

-humuszos 

homok 

-

lepelhomok 

enyhén 

meszes, 

lúgos 

<20 

A fehér 

borok 

viszonylag 

lágyak, 

savszegénye

k. A vörösek 

színben 

gazdagok 

-Tolna-

Szekszárd 

-Aszár-

Neszményi 

-Pannon-

halma 

-Balaton-

mellék 

-löszös 

üledékek 

-üledé-

kes 
-homok vályog 

-barnaföld 

-

csernozjom 

barna 

erdőtalaj 

-

rozsdabarna 

erdőtalaj 

gyengén 

savanyú 
20-80 

Aromában 

gazdag fehér 

borok, 

lágyabb 

vörösborok, 

közepes sav-

tartalommal 

-

Mecsekalja 

-Balaton-

füred-

Csopak 

-Móri 

-homok-

kő 

-üledé-

kes 

-lösz 

-biotit 

csillám 

-

vályog 

-agyag-

bemosódás

os barna 

erdőtalaj 

mérsékelten 

savanyú 
<80 

Gyorsan 

fejlődnek, 

nehezen 

eltarthatók 

-Balaton-

felvidék 

-Etyek-

Buda 

-Tokaj 

-Villány-

Siklós 

-mészkő 

-dolomit 

üledéke

s 

-

pannon 

agyag 

-lösz 

-gránit 

törmelé

k 

-

vályog 

-agyag 

-barna 

erdőtalaj 

-redzina 

-

csernozjom 

barna 

erdőtalaj 

felszíntől 

karbonátos, 

lúgos 

<80 

Savban 

gazdag 

borok. 

Jó pezsgő- 

alapanyagok 

-Mátraalja 

-Eger 

-Tokaj-

Hegyalja 

-riolit 

-barna-

agyag 

-

vulkáni 

-lösz 

-andezit 

-

vályog 

-agyag 

-nyirok 

-agyag-

bemosódás

os barna 

erdőtalaj 

savanyú, 

nem 

felszíntől 

karbonátos 

70-120 

Magas 

alkohol-

tartalmú 

testes borok, 

szín-

anyagban 

gazdagok 

-

Badacsony

i-Somlói 

-andezit 

-bazalt 

-riolit 

-

vulkáni 

-lösz 

-

homok-

kő 

-lejtő-

törmelé

k 

-

agyago

s 

vályog 

-nyirok 

-barna 

erdőtalaj 

gyengén 

savanyú 
40-60 

Bő savú 

testes borok 

27.  

Alanyfajta Mésztűrő képesség 



 

Aktív szénsavas CaCO3 tartalom 

% 

Teleki-Kober 125AA 10-12 

Riparia portalis 10-15 

Rupestris du Lot 20-25 

Teleki- Fuhr S.O.4 30-35 

Teleki 5C 35-40 

28.  

Az alanyfajták legfőbb jelentősége azonban a filoxéra elleni védelemben nyilvánul meg. Azon 

amerikai fajok adták a szelekció és keresztezéses nemesítés alapjait, amelyek rezisztensek a filoxérára. 

Ezek az ún. alanyfajták, amelyekre ráoltva a nem ellenálló, Vitis vinifera származású nemes 

szőlőfajtákat, ellenálló oltvány szőlőtőkét kapunk. 

 

Az alanyfajtákat többféle szempont szerint lehet értékelni. A filoxératűrés, mint alapvetően 

elvárt tulajdonság mellett számos sajátosságot kell figyelembe vennünk, mielőtt kiválasztunk egy 

alanyfajtát a termeléshez. 

 

Az alanyok értékét meghatározó tulajdonságok közé soroljuk az affinitást (az alany és a nemes 

együttélését), oltásforradását, gyökeresedését, a vessző beérését (ez befolyásolja a ráoltott nemes 

termésének érését is), a vesszőhozamot, az alanyfajták termesztéstechnológiai igényeit, környezeti 

igényét (hideg-, mész-, szárazság-, nedvességtűrését), gombabetegségekkel szembeni ellenállóságát, 

valamint a tőke élettartamát. 

 

A világon sokféle alanyfajta van termesztésben, Magyarországon ellenben csak néhány 

alanyfajta van használatban. A legfontosabbak: 

 

Teleki 5C és klónjai 

Teleki-Kober 5BB és klónjai 

Teleki-Fuhr S.O.4  

Teleki-Kober 125AA  

 

A Teleki 5C alany hazánk legnagyobb felületen termesztett alanyfajtája, szinte valamennyi 

értékmeghatározó szempont alapján kiemelhető. Filoxéra, mész és szárazságtűrése kiváló. Jól 

gyökeresedik, a legtöbb fajtával jól forrad. Erős növekedésű, sok vesszőt nevel. A vesszőket korán és 

jól beérleli Gyökérrendszere mélyre hatoló, jól elágazódik. Affinitása, adaptációja (környezeti 

feltételekhez való alkalmazkodása) jó. Szőlőtalajaink nagy részén a ráoltott fajták jól fejlődnek, nagy 

és jó minőségű termést adnak. Hosszú élettartamú tőkéket nevel. 

 

Teleki-Kober 5BB alany hazánk második legjobban elterjedt alanyfajtája. Az utóbbi évek 

telepítéseiben még kedvezőbb tulajdonságai miatt az 5C átvette tőle vezető szerepét. 

 

A többi alanyfajta inkább választékbővítésre, speciális igények kielégítésére szolgál. 

 

Meszes talajokra ajánlható a Teleki 5C-nél is kiválóbb mésztűrésű Fercal, a hazai nemesítésű 

Georgikon 28, vagy a Chasselas x Berlandieri 41B. 

 

Összefoglalás 

 

A borvidék talajtani viszonyait tanulmányozva megállapítható, hogy szőlőtermesztés nem folyik 

hidromorf talajokon. A hozamra és a bor minőségére nagy hatással vannak a következő talajtani 

tényezők: kötöttség, mésztartalom, az alapkőzet tulajdonsága, a termőréteg vastagsága. A szőlő 

talajtani igényéről nehéz általános megfogalmazásokat tenni, mivel a fajták talajtani igénye eltérő. Az 



 

alanyokkal igazodni lehet a mészállapothoz, a kötöttséghez, az üde vagy száraz fekvéshez. A szőlő a 

kiegyenlített hőgazdálkodású talajt szereti. A degradált talajon silány a bor minősége. 

7.1 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 

1. Sorolja fel a szőlőtelepítést kizáró talajtani mutatók értékszámait! 

2. Milyen különbségeket mutatnak víz- és hőgazdálkodásban a kötött és homoktalajok? 

3. A talajbonitációs rendszerben hol foglalnak helyet a szőlőtalajok? 

4. Ismertesse főbb borvidékeink domináns kőzetfajtáját és a talaj genetikai típusát! 

5. Van-e kapcsolat a talaj tulajdonsága és a bor minősége között? 

6. Ismertesse a főbb alanyfajtákat és talajtani kapcsolatukat! 

7.1.1 Tesztek 

1. Alkalmasak-e a hidromorf talajok a szőlőtermesztésre? 

 

1. Nem alkalmasak, mivel a szőlő igényének nem felel meg 

2. Alkalmas, mivel a szőlő igénytelen a talajra 

X. A szőlő minden talajon egyformán termeszthető. Azért nincs jó talajon, mivel a 

 szántóföldi kultúráknak kell a termő terület. 

 

2. Mikor jelent meg Magyarországon a filoxéria? 

 

1. 1675 

2. 1775 

X. 1875 

 

3. Milyen kvarctartalmú talajon lehet saját gyökerű oltványszőlőt termelni? 

 

1. Kvarctartalom 70% fölött 

2. Kvarctartalom 40-70% között 

X. Kvarctartalom 40-60% között 

 

4. Hogyan befolyásolja a talaj mésztartalma a bor minőségét? 

 

1. Meszes talajon lágyabb bor terem. 

2. Magas savtartalmú testes borok teremnek. 

X. Nem befolyásolja a talaj mésztartalma a bor beltartalmi mutatóit. 

 

5. Miben különbözik a homokon termelt bor a kötött talajokétól? 

 

1. Nem különbözik, mivel a szőlőfajta a meghatározó 

2. Nem különbözik, mivel az évjárat hatás a meghatározó 

X. A homoki bor extrakttartalma kisebb, lágyabb 

 

6. Mit nevezünk fiziológiás mésztartalomnak? 

 

1. A talaj Scheibler készülékkel mért mésztartalmát 

2. A talaj agyagfrakciójának mésztartalmát 

X. A talajoldat kalciumtartalmát 

 

7. Milyen mélységben helyezkedik el a szőlő gyökérzetének zöme (75%)kötött talajon? 

 

1. 15-60 cm 

2. 30-70 cm 

X. 40-80 



 

 

8. A szőlőnövény igényes-e a jó levegőellátottságra? 

 

1. Nem igényes, mivel gyenge termékenységű talajon is megterem. 

2. Minden talajon megterem, ezért nem igényes 

X. Igényes, mivel vízhatás alatti talajon nem termesztjük 

 

9. Melyik talaj nem alkalmas szőlőtermesztésre? 

 

1. Kavicsos váztalaj 

2. Fekete nyirok talaj 

X. Réti szolonyec talaj 

 

10. Milyen talajt nevezünk „immunisnak”? 

 

1. Amelyben kárt okoz a filoxéria a saját gyökerű szaporítóanyagban 

2. Amelyben nem okoz kárt a filoxéria a saját gyökerű szaporítóanyagban 

X. Minden homoktalajt 

 

7.1.2 Fogalomtár 

Kőzet: az ásványok határozott társulása. Tágabb értelemben a Föld és az égitestek szilárd 

anyaga, a földfelszíni viszonyoknak megfelelő állapotban. A talajképződés ásványi részének forrása. 

Lösz: finomszemű, uralkodóan 0,01-0,05 mm-es szemcsenagyságú, kapilláris szerkezetű, 

porózus, szénsavas meszet tartalmazó, kvarcban gazdag, „száraz” tapintású, meredek falakban is 

megálló, többnyire szélhordta (eolikus), sárgás üledékes kőzet. 

Bazalt: sötétszürke vagy fekete színű kiömlési (effuzív) bázikus magmás kőzet. 

Márga: kalcitból és agyagásványokból álló, finomszemű üledékes kőzet, átmenet a mészkő és 

az agyag között. Savanyú talajok és homokok javítására is használják. 

Mészkő: legkevesebb 80 %-nyi karbonátot, főképpen kalcium-karbonátot (CaCO3) tartalmazó 

üledékes vagy metamorf kőzet. Finomra őrölve savanyú talajok javítóanyagaként is használják. 

Talaj szerves anyagai: élő és holt szerves anyagra oszthatók. Élő szerves anyag a talajban élő 

mikro- és makroszervezetek testének anyaga, holt szerves anyag a talajon élő növények 

maradványainak többé-kevésbé elbomlott anyaga és a mikrobiológiai bontás útján átalakult, valamint 

újraképződött szerves anyag, a humusz. 

Termőhelyi érték: adott területnek a természeti viszonyok által meghatározott termékenysége. 

A talajon kívül kifejezésre jut az éghajlat, a domborzat és a felszíni víz hatása is. 

Termőhelyi értékszám: a területnek a talajon kívül, más természeti viszonyok: éghajlat, 

domborzat és felszíni víz hatása által meghatározott termékenységét kifejező érték. 



 

8. A SZŐLŐ TALAJMŰVELÉSE 

8.1 A TALAJ VÍZHIÁNYA, MINT A SZŐLŐTERMŐHELYEK EGYIK MUTATÓJA 

A szőlő vegetatív növekedése, terméshozama és termésminősége összefüggésben van a növény 

vízellátottságával. Az enyhe és közepes erősségű vízhiány jó hatással van a bor minőségi és 

érzékszervi paramétereire. A szőlő fenofázistól függően igényli a vizet. A virágzás és a kötődés 

időszaka alatt az optimális víztartalommal rendelkező talaj elősegíti a bogyó jó kötődését és 

sejtszerveződését. A szüret előtt néhány héttel kialakult enyhe vagy közepesen erős vízhiány jótékony 

hatással van a gyümölcs érésére és ezáltal a bor minőségére. A vízhiány túlzott erőssége, hossza és 

nem megfelelő fenológiai időpontja negatív módon befolyásolja a termésmennyiséget. Kisebb lesz az 

extrakt, csökken a polifenolos komponensek aránya, egyszóval romlik a minőség. 

 

A növény vízhiányának mutatója: 

 - sztomakonduktancia 

 - hajnali vízpotenciál értéke (Scholander-féle készülék) 

 - relatív párolgási index: 
E T

P E T
 (liziméterben mérve) 

 

A talaj vízhiányának mutatója: 

 - mátrixpotenciál (tenziométerrel mérve) 

 - talajnedvesség indexek: relatív felvehető nedvesség tartalom 
n e d v e s s é g p F 4 , 2

p F 2 , 5 p F 4 , 2




  

 aktív gyökérzónára vonatkoztatva 

 

A növény hajnali vízpotenciál értéke szoros összefüggésben van a talaj mátrixpotenciáljával. Az 

éjszaka folyamán a fényhiány következtében a légcsere nyílások bezáródnak, és az intenzív 

transzspiráció minimálisra csökken. A növény fokozatosan „feltöltődik” vízzel, olyan szintig, hogy a 

növény és a talaj vízpotenciálja kiegyenlítődik. 

8.2 SZŐLŐTALAJOK VÍZHIÁNYÁNAK JELLEMZÉSE 

 

A relatív párolgási index alapján történő vízhiány minősítés 

 

Ez az aszályindex a legszorosabb kapcsolatban van a növény fejlődésével. Előnye, hogy 

rövidebb időszakra is jól kiszámítható. Ha értéke 0,5 alatt van, terméskieséssel, míg 0,3-nál súlyos 

hiánnyal kell számolni. A szőlő számára optimális érték 0,7 – 0,8. 

Az evapotranspiráció vizsgálatánál – legyen az PET vagy ET – a meteorológiai elemeket 

mérjük, a növényi faktor átlagos értékkel kerül számításba. A talaj a változó vízkészletével, (amely 

sokszor szűkös), a felvehető víztartalom néhány rétegben nedvességhiányt mutatva befolyásolja az 

ET-t. 

A vízdeficites talaj ET-ját az optimális vízháztartású talaj ET-val célszerű hasonlítani, mivel így 

szerepel benne a növény sajátossága. Az általánosításhoz mégis célszerű a szabad felszín 

vízpárolgásához viszonyítani, mivel így a növényi tényező kiesik. 

Liziméterben vízhiányos feltételeket teremtve néhány szőlőfajtán vizsgálhatjuk a vízdeficit 

termésre gyakorolt hatását. Először a vízhiány mértékét határozzuk meg, majd ennek kapcsolatát a 

terméssel.  

 

Minél nagyobb a 
E T

P E T
 vagyis minél kisebb a vízhiány, annál nagyobb a termés. Ha a relatív 

vízhiány 0,5 – 0,9 közé esik, a hozam a 8,0 – 12,0 t/ha intervallumban mozog. 



 

Az evapotranszspiráció (ET) és a transzspiráció mértéke – fajtára való tekintet nélkül – változó 

a vegetációs időszak alatti ciklusokban. 

Legkisebb: rügyfakadástól virágzásig 

Maximuma: virágzástól zsendülésig 

 

A szőlő evapotranspirációja (ET) különböző vegetációs fázisokban 

 

Vegetációs fázisok 
Evapotranszspiráció (ET) 

mm % 

rügyfakadástól – virágzásig 83 18 

virágzástól – zsendülésig 176 39 

zsendüléstől – szüretig 111 25 

szürettől – lombhullásig 83 18 

teljes vegetáció 459 100 

29.  

Az ET ismerete lehetőséget teremt arra is, hogy kiszámoljuk 1 kg termés előállításához mennyi 

vízre van szükség. Két paraméter ismert: 

- vízhasznosulási tényező = 
E T m m

te rm é s t / h a
  

 

- vízproduktivitási tényező = 
te rm é s t / h a

E T m m
  

 

- átszámítás = vízhasznosulási tényező = 
1 0 0 0

v íz p ro d u k tiv itá s i té n ye z ő
 

 

- vízproduktivitási tényező = 
1 0 0 0

v íz h a sz n o su lá s i té n ye z ő
 

 

Néhány szőlőfajta vízhasznosulási tényezője 

A csemegeszőlők ET-je (Fűri, 1974 szerint) 

Afuz Ali 512 mm, Gloria Hungariae 467 mm, Olimpia 464 mm, Pannonia kincse 419 mm, 

Szőlőskertek királynője 405 mm. 

 

Borszőlőfajták ET-je 

zweigelt 556 mm, kékfrankos 508 mm, jubileum75 504 mm, olaszrizling 536 mm, zenit 568 

mm, merlot 664 mm. 

 

Mátrixpotenciál alapján történő vízhiány jellemzése 

 

A talaj víztartalmának csökkenésével a vizet visszatartó erők fokozódnak. A száradás során a 

kolloidokban lévő ionok (kationok és anionok) töménysége nő, az adszorbeált vízrétegek vastagsága 

pedig csökken. A vízvisszatartás kapilláris erői fokozódnak, mert a meniszkuszok görbületi sugarai 

csökkennek. A talaj vízvisszatartásának értékét – mivel a talajtömeg porózus természetű – mátrix 

szívóerőnek nevezzük. Minél kisebb az értéke, annál telítettebb a talaj. Ha a mátrixpotenciál értéke 0, 

akkor telített a talaj. Ha értékei negatívak 0 – (-3000) hPa, akkor vízhiányt regisztrálunk (1hPa = 

1mbar). 

lghPa = pF érték pl. -500 hPa = 2,7 pF, -1500 hPa = 3,2 pF 

A szőlő gyökérzete, ha egy réteg víztartalmát -1500 hPa-ra csökkenti, vagyis a könnyen 

felvehető vizet felhasználta, a mélyebb rétegekből veszi fel a vizet. 

Az ábrán két termőhely mátrixpotenciáljának változását mutatjuk be (Zsófi, 2009). 



 

 

A termőhelyek jellemzése 

 

Az Eger-Kőlyuktető termőhely talaja KA=48, pF 2,5 = 42 mm humuszos rétegvastagság 120 cm, 

lejtőszög 5%. 

Az Eger-nagy eged-hegy KA = 36, pF 2,5 = 23 mm humuszos réteg vastagsága 45 cm, lejtőszög 

25 %. 

 

39. kép  

A mérési eredmények szerint a talaj nedvességtartalma 80 cm mélységben kis mértékben 

változott az Eger-Kőlyuktető termőhelyen. A vízhiány mértéke enyhe, vagy nincs is. 

Az Eger Nagyeged-hegy termőhelyen a száradás-nedvesedés ciklusai élesen kirajzolódnak. A 

vízhiány néhány esetben elérte a közepes szintet is. (Mátrixpotenciál = 2500 hPa). 

A folyamatos nedvességmérő műszerrel, mint ebben az esetben Watermark készülékkel mérve 

jól nyomon követhető a talaj vízhiánya. 

A vízhiány összegzett mutató. Integrálja a lejtő, a felső réteg fizikai tulajdonságainak 

beszivárgásra gyakorolt hatását. Megjelenik benne a csapadék mennyisége, eloszlása, a rétegek 

vízvezetése stb. A termőhely fontos mutatója lehet az, hogy a talaj milyen mértékben képes biztosítani 

a vizet a növény különböző fejlődési időszakában, fenofázisaiban. 

 

A talajszelvény felvehető nedvességtartalma alapján történő vízhiány előrejelzése 

 

- Tavasszal a vegetáció kezdetén a talaj rendszerint telítve van vízzel, ami azt jelenti, hogy pF 

2,5 értéket eléri. 

- A transzspiráció dekádonként (15 nap) 30–50 mm vizet vesz ki a talajból. 

- Ha dekádonként nem esik 15 mm csapadék, a talaj vízkészlete jelentősen csökken. 

- Szőlőben virágzásig nem lép fel vízhiány. 

 

A gyökérzóna vízkészletét adott időpontra a következő módon értelmezhetjük. Először a talaj 

fizikai mutatóiból kiszámoljuk a tömegszázalékos vízgazdálkodási mutatókat. (Fekete, 1973) 

 

pF 2,5 (m%) = 3,57 KA + 1,47 

HV (m%) = 410,15 KA – 3,27 

DVpot (m%) = pF 2,5 – pF 4,2 

DVakt (m%) = nedvesség – pF 4,2 

Relatív felvehető nedvességtartalom = 
D V a k t

D V p o t
 

 



 

A felvehető vízkészletet a termőrétegre kell vonatkoztatni, vagyis a 10 cm-es rétegek mm-ben 

kifejezett víztartalmát összeadjuk. Több szerző 1 m-es mélységet javasol. Mások szerint a humuszos 

réteg víztartalmát célszerű figyelembe venni, mivel a humuszos réteg mindig a termőréteghez tartozik. 

Egy ültetvény 1m-es rétegbeli felvehető nedvességtartalmának eloszlását táblázatban mutatjuk be. 

(Mérési időpont júl. 18.) 

 

Vízgazdálkodási mutatók 

 

pF 0 1,5 2,5 4,2 6,2 
felvehető 

víz 

nedvesség 

(m %) 
39 37 31 16 4,2 15 

nedve

sség (mm) 
46 43 41 21 6,3 18 

30. Vízgazdálkodási mutatók 

Az 1m mély réteg felvehető nedvességtartalmának adatai 

 

mélység (m) 
nedvesség 

(mm) 

felvehető 

nedvesség (mm) 

pF 2,5-pF 4,2 

nedvességhiány 

(mm) 

pF 2,5-nedvesség 

n e d v e s s é g p F 4 , 2

p F 2 , 5 p F 4 , 2




 

0-10 23 2,5 17,5 0,1 

10-20 21 1,2 17 0,1 

20-30 18 0 20 0,1 

30-40 17 0 22 0,1 

40-50 20 0 19 0,1 

50-60 24 3 15 0,17 

60-70 28 7 11 0,39 

70-80 34 13 5 0,72 

80-90 36 15 3 0,83 

90-100 38 17 1 0,94 

31.  

A relatív felvehető nedvességtartalom leggyakrabban aszályindex. Értéke 0,1-1,0 között 

változik. Esetenként a felső 50 cm-es réteg felvehető nedvességtartalma alacsony. A növény 

vízigényét a 60 cm-nél mélyebb réteg nedvességtartalma elégíti ki. Ha a relatív felvehető 

nedvességtartalom átlagos értéke 0,5–0,7 közé esik, kis mértékben vízhiány jöhet létre. Ha eléri a 0,5-

öt akkor a vízhiány közepes mértékű. 

A relatív felvehető nedvességtartalom meghatározását célszerű kiegészíteni a penetrációs 

ellenállás mérésével, valamint a csapadék és párolgás adataival. 

Ha a penetrációs ellenállás mértéke a szelvény valamely szintjében eléri a 800 N/cm
2
 értéket, 

akkor elértük a humuszos réteg alsó szintjét, vagy a szelvényben valamilyen egyéb okból tömődött 

réteg alakult ki. Minél közelebb van az ilyen ellenállású réteg a felső szinthez, annál 

aszályérzékenyebb a termőhely (pl. 50 cm). 

A termést csökkentő vízhiány még ilyen esetekben is évjáratfüggő. Ha a csapadék és párolgás 

különbsége (Cs–P) erősen negatív, akkor a sekély termőrétegű szőlők terméscsökkenéssel reagálnak a 

vízhiányra. (A mérési adatok begyűjtését zsendülést megelőző dekádban, valamint az azt követő 

három dekádban célszerű végezni és értékelni.) 

 

A talaj fizikai állapotának befolyása a víz- és hőgazdálkodásra 

 

Hazánkban a légköri elemek közül a termés mennyiségének és minőségének alakulásában 

fontos szerepe van a csapadéknak és a talaj kötöttségnek. A csapadék és a termésátlag közötti 



 

összefüggést csak ritkán sikerül megállapítani. A szőlőtermés és a csapadék közötti kapcsolat 

vizsgálatánál az a tapasztalat, hogy két év csapadékmennyiségének egymáshoz viszonyított arányát 

kell figyelembe venni. Az előző évi csapadék és a tárgyévi csapadék hányadosát kell összefüggésbe 

hozni a terméssel. Ha a tárgyévi csapadék eloszlása olyan, hogy a zsendüléstől szüretig lehullott 

csapadék összege meghaladja a 80 mm-t akkor a gombabetegségek erős kártételére lehet számítani. Az 

időjárási tényezőknek a borok összetételére gyakorolt hatását  Ferenczi (1958) részletezi. 

Megállapítja, hogy: 

- az egyes évek 5 hónapos csapadéka (május–szeptember) és a szüretelt borok titrálható 

savtartalma között szoros és pozitív a korreláció, 

- július, augusztus és szeptember hónapok módosult hőmérsékleti tényezője és a borok 

alkoholtartalma között szoros az összefüggés. 

 

A termés és a vízhiány kapcsolatára az irodalomban a párolgás és a csapadék (PET–Cs) 

különbségét számoljuk, amit éghajlati vízhiánynak nevezünk. A párolgás mérhető „A” típusú kóddal 

(szabad vízfelszín párolgása). Számítható meteorológiai elemekből is (pl. Dunai és társai szerint, 

1968). 

 

PET = T * RLf * t 

 

ahol: 

 PET = a szabad vízfelszín párologtató képessége (mm) 

 T = az átlagos középhőmérséklet (ºC) 

 RLf = a levegő nedvességtartalmától függő szorzófaktor (0,01-0,5) 

 T = vizsgált időszak hossza (nap) 

 

A párolgás értéke rendszerint magasabb, mint a csapadék. Ha a kettő különbsége 150 mm-nél 

nagyobb, jelentős vízhiánnyal kell számolni. A szőlő számára kedvezőbb a kis szárazság, mint az 

állandó vízfelesleg. A szőlő a tartós szárazságot nem viseli el negatív következmények nélkül. Erős 

vízstressz esetén a szőlő növekedése lelassul, lombja lehullhat és a gyökérvégek elhalhatnak. Az őszi 

lombszíneződés is előbb kezdődik el, bár a bogyók színeződése és ránézésre érettsége is kielégítő 

lehet. 

A növényi vízigény számítások a vízigénytől való eltérésen alapulnak. Eltérése van a talajnak és 

a növénynek egyaránt. Szlovák (1982) szerint vízhiány akkor lép fel, ha a párolgás és a csapadék 

mennyiségének különbsége felülmúlja a gyökérzóna víztartó képességét. 

 

VH = (PET - Cs) – (pF 2,5 x 
h

1 0
) 

 

ahol: 

 VH = vízhiány (mm) 

 PET = párolgás (mm) 

 Cs = csapadék (mm) 

 pF2,5 = szántóföldi vízkapacitás (mm) 

 h = mélység (cm) 

 

A mérési intervallum a virágzástól szüretig tartó időszak. A talaj vízhiányának megállapítására a 

gyökérzóna ismeretére van szükség. A szőlőnövény gyökérzetének fő tömege (75 %-a) a talajtípustól 

és az alanytól függően az alábbi mélységekben helyezkedik el. 

 

A talaj fizikai félesége homok vályog 

Gyökerezési mélység cm 20-70 15-60 

32.  

Egy-két magányos gyökér extrém mélységekbe is lehatol. 



 

A gyökér mennyiségét és eloszlását befolyásolja a fajta, valamint a talaj kötöttsége is. Kötöttebb 

talajon magasabban, homoktalajon mélyebben helyezkedik el a gyökérzóna. A felszívó övezet ugyanis 

mindig oda helyeződik át, ahol számára a pórustérben a víz-levegő arány optimális. A homoktalaj 

felsőrétegei levegősek ugyan, de szárazak. A víz-levegő optimum csak mélyebben alakul ki, ahol már 

több nedvesség van. A kötöttebb talajok mélyebb rétegeiben viszont már az optimálisnál kevesebbnek 

bizonyul a levegőtartalom. 

A levegőellátottság és a gyökérfejlődés kapcsolatára több tapasztalattal is rendelkezünk (pl. a 

szőlőoltványok egy öntözött táblán belül eltérően fejlődtek). A mélyedésekben, ahol gyakori 

levegőtlenség uralkodott, gyengébben fejlődik a szőlőültetvény. Horváth és Szegedi (1965) szerint az 

akác gyökerei a szőlőhöz hasonlóan levegőigényesek. Homoktalajon, ahol idős, fejlett 

akácpéldányokat látunk, lehet szőlőt telepíteni, nem kell félni a talajvíz pusztításától. A szőlőtalajok 

víz- és levegőgazdálkodásának jellemzéséhez legalább két paraméterre van szükség: 

 - összporozitás (P %) 

 - szántóföldi vízkapacitás (pF2,5) 

 

Az összporozitás a talajban lévő pórusok összegzése. Optimálisnak akkor tekinthető, ha a 

talajnak jó vízvezető képességet, a szabadföldi vízkapacitásig (pF2,5) legalább 10-20 % levegőt tud 

biztosítani. 

A szántóföldi vízkapacitás alatt azt a vízmennyiséget értjük, amit a talaj a gravitációval 

szemben megtart. 

 

A talaj fizikai félesége, az összporozitás (P %) és a szántóföldi víz kapacitása pF 2,5 

 

 P % pF 2,5 

 jó közepes kedvezőtlen rossz tf % 

homok 40-45 35-40 35-25 < 25 17 

vályog > 30 25-30 20-25 < 20 35 

agyag > 20 15-20 10-15 < 10 45 
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P % = pF 0 – pF 4,2 

 

A táblázatból látszik, hogy a kötöttség növekedésével a (pF 0 – pF 4,2) csökken, míg a 

szántóföldi vízkapacitás (pF2,5) nő. 

A felhalmozódási szinttel rendelkező talajok pl. a közép-európai barna erdőtalajokban a feltalaj 

alatt a felszínhez képest nagyobb a gravitációval szemben megtartott víz, de a pórustér beszűkülésével 

az oxigénszegény környezetben glejesedést okozó vízbőség is létrejöhet. A gyökérzóna alsó rétegének 

hosszantartó vízbősége, vagyis a levegőzetlenség az oka annak, hogy a karbonátmentes alapkőzeten 

kialakult barna erdőtalajok és a hidromorf talajokon kevés a szőlőtermő terület. A talaj 

szőlőtermesztésre való alkalmasságát jellemezni lehet pusztán talajtani mutatókkal is. 

Ha a talaj felvehető víztartalma a gyökérzónában (30-60 cm), a virágzástól szüretig tartó 

időszakban részben vízhiányos, akkor az elérhető termésszintek a következők: 

 

  P % 

Termésszint Víztartalom Homok Vályog Agyag 

jó 0,6-0,9 pF2,5 
35-

40 
25-30 15-20 

közepes 0,4-0,8 pF2,5 
35-

40 
25-30 15-20 

gyenge < 0,4 pF2,5 
35-

40 
25-30 15-20 
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Ezt a talajfizikai állapotot növényi igényre lefordítani a következőképpen lehet. Az a talaj 

alkalmas talajfizikai szempontból szőlőtermesztésre, amelyben a tenyészidő alatt a gyökérzónában van 

annyi felvehető víz, amely biztosítja a növény vízigényét úgy, hogy a termőegyensúlyt a legkevesebb 

zöldmunkával érjük el, 8,0 t átlagtermés mellett. Ez azt jelenti, hogy a generatív és vegetatív fajták 

eltérő termőréteg vastagságú talajt igényelnek. 

 

Termőegyensúly 
 

A termésegyensúly kialakítását és fenntartását a tőkék vegetatív és generatív tömegének, 

biológiai, gazdasági vonatkozásában történő optimális szabályozásával érhetjük el. Az ültetvény 

terhelését a tőkéken meghagyott világos rügyek számával szabályozzuk. Fontos, hogy a tőke minden 

vázegységét azonos rügyszámmal terheljük. 

A rügyek termékenységét termékenységi együtthatókkal fejezzük ki: 

- Abszolút termékenységi együttható (ATE), a fürtök egy termőhajtásra eső átlagos számát fejezi 

ki. Úgy számoljuk ki, hogy az összes fürt számát osztjuk a megvizsgált termőhajtások számával. 

- Relatív termékenységi együttható (RTE), a fürtök egy hajtásra eső átlagos számát jelöli. Úgy 

kapjuk meg, hogy az összes felvételezett fürt számát elosztjuk az összes hajtás számával. 

- Rügytermékenységi együttható (Rügy TE), a metszéskor meghagyott rügyekre eső átlagos 

fürtszámot jelöli. Úgy kapjuk meg, hogy a felvételezett összes fürtöt elosztjuk a metszéskor 

meghagyott rügyek számával. 

 

A tőkéken metszéskor meghagyott világos rügyek adják a tőkék tervezett rügyterhelését. Ezen a 

meghagyott világos rügyek egy része nem fakad ki, hanem alva marad. Ennek oka az, hogy az előző 

évi biológiai ciklusban valamilyen ok miatt (fagyás, anyagcserezavar, mechanikai) elhalt. A tőkén lévő 

többi rügy (alapi, rejtett és mellékrügyek) a korrelációs gátlás megszűnésével kihajthat. Ezért a 

megmetszett tőke összes hajtás és fürttermése adja a konkrét vagy valóságos terhelést. 

 

A tőke termőegyensúlyban van, ha évről évre folyamatosan jó minőségű és mennyiségű termést 

hoz a megfelelő hajtásnövekedés mellett. Az évjáratok közötti különbség okozhat változásokat, de 

ezek nem drasztikusak. 

A termőegyensúly gyakorlati megközelítésére az „y/n” arány szolgál, ahol „y” a 

termésmennyiség, „n” pedig a szüretet követő metszéskor lemetszett venyige tömege. 

Termőegyensúly esetén 4 és 6 közötti értéket kapunk. Ha az eredmény kisebb, akkor vegetatív, 

ellenkező esetben pedig generatív túlsúlyról beszélhetünk. 

A termőegyensúlyból következtetni lehet a fajták generatív vagy vegetatív jellegére. 

Ha a termőegyensúly  kisebb vagy nagyobb az optimálisnál, korrekciót kell alkalmazni  a 

trágyázásnál. 

Leányka 

 

 vesszősúly tőkeszám 
vessző kg/t 

(n) 

Termés kg/t 

(y) 
y/n érték 

3 m kordon 8 12 0,67 3,07 4,6 

3 m ernyő 20 24 0,83 3,79 4,5 

2 m kordon 45 48 0,94 1,96 2,1 

2 m ernyő 38 47 0,81 2,34 2,9 

35.  

  



 

Chardonnay 

 

 vesszősúly tőkeszám 
vessző kg/t 

(n) 

Termés kg/t 

(y) 
y/n érték 

3 m kordon 20 19 1,05 3,44 3,3 

3 m ernyő 7 6 1,17 2,62 2,2 

2 m kordon 3 7 0,43 2,89 6,7 

2 m ernyő 11 14 0,79 2,52 3,2 
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Olasz rizling 

 

 vesszősúly tőkeszám 
vessző kg/t 

(n) 

Termés kg/t 

(y) 
y/n érték 

3 m kordon 5 12 0,42 3,48 8,4 

3 m ernyő 3 6 0,50 3,44 6,9 

2 m kordon 3 6 0,50 1,45 2,9 

2 m ernyő 2 8 0,25 1,42 5,7 
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Pinot noir 

 

 vesszősúly tőkeszám 
vessző kg/t 

(n) 

Termés kg/t 

(y) 
y/n érték 

3 m kordon 6 8 0,75 1,57 2,1 

3 m ernyő 7 5 1,40 1,68 1,2 

2 m kordon 3 6 0,50 2,71 5,4 

2 m ernyő 2,5 6 0,42 2,40 5,8 
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Kékfrankos 

 

 vesszősúly tőkeszám 
vessző kg/t 

(n) 

Termés kg/t 

(y) 
y/n érték 

3 m kordon 9 11 0,82 4,13 5,0 

3 m ernyő 6 6 1,0 5,14 5,1 

2 m kordon 4 5 0,80 1,78 2,2 

2 m ernyő 3 5 0,60 3,52 5,9 

39.  

Cabernet sauvignon 

 

 vesszősúly tőkeszám 
vessző kg/t 

(n) 

Termés kg/t 

(y) 
y/n érték 

3 m kordon 6,5 6 1,08 2,24 2,1 

3 m ernyő 13 11 1,18 1,71 1,4 

2 m kordon 7,5 7 1,07 1,65 1,5 

2 m ernyő 6,5 7 0,93 1,85 2,0 
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Blauburger 

 

 vesszősúly tőkeszám 
vessző kg/t 

(n) 

Termés kg/t 

(y) 
y/n érték 

3 m ernyő 4 6 0,67 5,57 8,4 

2 m kordon 4,5 5 0,90 2,26 2,5 

2 m ernyő 14 30 0,47 3,96 8,5 

41.  

Amennyire fontos a porozitási viszonyok és a felvehető nedvességtartalom szintje az altalajban, 

annyira fontos a feltalajban is. Az altalajban a vízgazdálkodási szempont a fő, a felső rétegben pedig a 

hőgazdálkodás. A talaj kötöttsége befolyásolja a hőtani mutatókat. A fajhő nedvesség függő. A vízzel 

telített talaj kevésbé melegszik fel. Az agyagtalaj – mivel több vizet vesz fel – hidegebb. A kevesebb 

víztartalmú talajnak nagyobb a hőingadozása. Legnagyobb hőmérsékletvezető képessége a közepesen 

nedves talajoknak van. A közepes hővezető képességű talaj nem melegszik fel túlzott mértékben, de 

nem is hűl le szélsőségesen. A szőlőtalajoknál hőgazdálkodási szempontból fontos a talajt alkotó 

ásványok fajhője is. A hőt jobban vezető talajok nappal több meleget vezetnek le a mélyebb rétegekbe, 

és éjjel a lehűlés alatt több hőt adnak le és vezetnek fel a felszínre, mint a rossz hővezetők. Ezért 

szeretik a szőlőben a köveket és a köves felszínű talajokat. Talán ezért írja Molnár 1897-ben „a 

legjobb szőlőtalaj az, amelyben apró kőtörmelék mellett 50-60 % agyag, 25-30 % homok, 5-6 % mész 

és magnéziumföld és néhány kiegészítő % korhany foglaltatik.” 

A kitettség jelentősen befolyásolja a talaj vízgazdálkodását. A déli fekvésű lejtők szárazabbak, 

ezért a hosszú tenyészidejű fajták jól teljesítenek ezeken a területeken. Az északi fekvésű lejtők 

lassabban száradnak ki, ezért itt a rövid tenyészidejű fajták telepítése előnyös. Valószínűleg a 

meteorológiai elemek (párolgás, csapadék) és a talaj vízgazdálkodási mutatók kölcsönhatása nyilvánul 

meg abban, hogy amelyik évjáratban jól teljesít a rövid tenyészidejű fajta (Turán), abban gyenge a 

hosszú tenyészidejű fajta (Merlot) teljesítménye egy adott termőhelyen. Más évjáratban ez fordítva 

igaz. 

 

Fogalomtár 

Kritikus nedvesség: a talajnak az a nedvességi állapota, amely alatt a növények fejlődése 

gátolt. 

Liziméter: a talajba mélyített fémtartály a talajvíz és a benne oldott sók mozgásának nyomon 

követésére, a talaj felszínéről való párolgás mérésére és a tápelemveszteség tanulmányozására. 

Mátrixpotenciál (kapilláris potenciál [Ψm]: a vizet a talajhoz mint közeghez (mátrix) kötő 

erőnek a kifejezésére szolgáló fogalom. Negatív hidrosztatikus nyomásként jelenik meg. 

pF-érték:  szívóerő, a talajban levő víz kötőerő mértékének jelölésére használt szimbólum (a 

vízoszlop cm-ben kifejezett szívóerő 10-es alapú logaritmusa). Természetes körülmények között a pF-

érték rendszerint 2,5 (természetes vízkapacitás) és 4,2 (hervadáspont) között változik. 

Transzspiráció: (1) a növények általi vízpárologtatás egyik módja. (2) A víz körforgásának 

eleme, amely a talajból kiindulva a növények közvetítésével, párologtatással a légkörbe jut. 

A harmatpont a levegőnek az a hőımérséklete, amelyen az adott hőmérsékletű és 

nedvességtartalmú levegő a folyékony vízre nézve telítette válik. A harmatpontnál – a 

harmatpont-hőmérsékletnél – alacsonyabb környezeti hőmérsékletnél megindul a víztartalom 

kicsapódása, a kondenzáció. 

 

8.3 KÜLÖNBÖZŐ KÖTÖTTSÉGŰ SZŐLŐTALAJOK 

A. A homoktalajok mint szőlőtalajok 

Homoktalajnak nevezzük Kreybig (1940) szerint azt a talajt, amelynek agyag százaléka 10 % 

alatt van. Talajfizikai értelemben homok az, aminek leiszapolható része 20 % alatti. Genetikai 

értelemben a váztalajok egy része jelenti a homokot a talajképződés szintjének megfelelő humusz-, 

mésztartalommal. Főbb tulajdonságai a nagy vízáteresztő képesség, kis víztartó képesség, gyors 



 

kiszáradás, csekély tápanyagkészlet. A homokra jellemző az is, hogy még tömődött állapotban is 

tartalmaz elegendő levegőt a növény számára. 

 

A homok különböző tulajdonságai alapvetően az agyag és iszapfrakció mennyiségétől, a 

humusztartalmától, mészállapottól, valamint a fizikai és durva homokszemcsék arányaitól is függenek. 

A homoktalajok termékenysége különböző, ez leginkább a nagyobb kiterjedésű homokterületeink 

eltérő mészállapotában, kémhatásában stb. jelentkezik. Azonos térségen, sőt azonos típusú 

homoktalajokon belül is nagyok a differenciák a talaj növénytermesztési értékében. 

 

1. A vízgazdálkodási mutatók: a homoktalajok vízgazdálkodására visszavezethető termékenységi 

különbségek vizsgálatánál Szekrényi (1957) a higroszkóposság szelvénybeli alakulásának vizsgálatát 

tartja irányadónak.  

A szőlőtermesztésre való alkalmasság meghatározásához a szelvény rétegeinek hy értékéből 

viszonyszámot, ún. vízgazdálkodási mutatót dolgozott ki. Szekrényi hy-ra alapozott homoktalaj 

termékenység értékelő eljárása nem terjedt el. Feltételezéseink szerint azért, mivel a termékenység 

szempontjából kedvező vagy kedvezőtlen rétegek vízgazdálkodási hatásait egyetlen mutató nem tudja 

valóságosan megmutatni. A homoktalajok fizikai tulajdonságainak megítéléséhez több szerző, főképp 

az erdészeti talajtan művelői, a leiszapolható rész és a humusztartalom együttes mérését tartják 

szükségesnek a szelvény 2 m-es mélységéig. 

Az erodálhatósági vizsgálatok, az alagcsövek alkalmazhatóságához szükséges feliszapolódási 

hajlam megállapítása, valamint a csepegtető öntözés hatásának tanulmányozása az agyag és porszerű 

részek arányának ismeretét is szükségesnek tartja. 

A homok hasznosításához kapcsolódó talajfizikai vizsgálatok rendszerében a szemcseméreten 

és szemcseösszetételen, valamint a szemcsealakon túl igen nagy szerepe van a vízgazdálkodási 

vizsgálatoknak. Közismert, hogy a homoktalajon gyenge a növények természetes vízellátása. A 

homoktalajok vízkészletét az 1. táblázat mutatja be. 

 

Megnevezés 

1-100 cm mélység 

Vízkészlet 

Vkmin (mm) 

Holt víz 

hvmm (mm) 

Hasznos víz 

hv (mm) 

Futóhomok 95 15 80 

Humuszos homok 140 30 110 

42. A homoktalajok vízkészlete (Kreybig szerint) 

A homok a legtömődöttebb talajok egyike lehet. Az altalajban a felsőbb rétegek nyomása miatt 

tömődött állapot alakul ki. (Ts 1,5-1,8 g cm
-3

). Ilyen tömődött állapotban nincs levegőhiánya a 

növénynek, mivel a természetes vízkapacitásnyi nedvesség is csak 20 %-át foglalja el a pórustérnek. 

Ez a tömődött állapot ellenben a növények mélybehatolását akadályozza. A vízháztartás 

szabályozásának általános elveit homoktalajokon  Várallyay (1998) ismerteti. Azt, hogy egy konkrét 

agrotechnikai beavatkozásnak mi a talajfizikai értéke, azt modellezni és helyszínen mérve lehet csak 

megállapítani. Ebben a tekintetben irányadó Antall (1978) véleménye, mely szerint talajfizikailag 

korszerű agrotechnikai módszerekkel hasonló eredményt érhetünk el, mint lápföld terítéssel. 

Ezen állítás a talajfizika nyelvén azt is jelenti, hogy a kötött víz mennyiségét növelő lápföldes 

eljárás azonos értékű a víztranszportot kedvezőbbé tevő művelési módszerrel. A homoktalajoknál a 

homokfrakció az agyag és porszemcsék nélkül „diszpergált” talajnak tekinthető, mivel a szemcsék 

elkülönülnek egymástól. Az iszap és agyagszemcsék vizet kötnek meg és a homokszemcsék között 

ható erőket alakítanak ki. A kolloidon és iszapszemcséken megkötött víz a pórus kitöltése mellett 

aggregátumokat hoz létre. Szemcsetársulásra jellemző viselkedés alakul ki, ami már lényegesen eltér a 

szemcsearányokból számított áteresztő képesség irányértékektől. Klimes-Szmik (1970) ezt 

vízáteresztéssel bizonyítja. 

  



 

 

Homokféleség 

tömődöttség 

térfogattömeg 

Kis szemcséjű 

durva homok 

Kis, közepes 

szemcséjű 

homok 

Kis szemcséjű 

vályogos homok 

g cm
-3

 Vízáteresztés mm h
-1

 

1,3 325 155 85 

1,4 280 125 45 

1,5 235 95 30 

1,6 190 65 23 

1,7 145 35 18 

43. A homoktalajok vízáteresztése (Klimes-Szmik, 1970) 

A táblázatból kitűnik, hogy a homoktalajok vízvezető képessége nagyon széles intervallumban 

adható meg , amelynek a nagyságát a tömődöttség és a kolloid frakció együttesen határoznák meg. A 

valóságban azonban még e két tényezőn kívül ismerni kell, hogy a kolloidtartalom diszpergált vagy 

koagulált állapotban van-e a talajban. Homoktalajokban a diszperzió és a koaguláció alakulása a 

következő lehet: 

- savanyú homok (4,5-5,5 pH között) az aggregálódás a telítetlenség, vas-hidroxid alumínium-

oxid miatt valósul meg; 

- gyengén savanyú homok (5,5-6,5 pH között) az aggregálódás a telítetlenség és a Ca-tartalom 

következménye; 

- semleges kémhatású homok (6,5-7,5 pH között) a koaguláció a Ca függvénye; 

- nagy mésztartalmú homoktalajok (7,5-8,5 pH között) a kalcium a kolloidokat részben a kvarc 

szemcsék felületére ragasztja, részben a kolloid szemcsék közötti kohéziót valósítja meg a 

szemcsék alakjának, érdességének megfelelően. 

 

Az ország területének 16 %-a homoktalaj, 1 millió 455 ezer hektár. Homokos vályog 868 ezer 

hektár, 9,5 %. 

100 ezer hektárnál több homok és homokvályog talaj található: 

- Duna-Tisza közi hátság 

- Nyírség 

- Belső-Somogy 

- Duna menti síkság 

- Bakony-vidék 

- Bácska 

- Mezőföld 

 

Duna-Tisza köze: 551 ezer hektár 

Nyírség: 381 ezer hektár 

Belső-Somogy: 223 ezer hektár 

 

A növénytermelés szemszögéből nézve a fizikai talajféleség igen lényeges tényező. A gépi 

talajművelés és a vízháztartás lehetőségeit inkább a fizikai tulajdonság határozza meg. 

A műtrágyák hatékonysága a talajtípus adta tulajdonságokhoz kötődik. 

A homoktalajok javításának fogalma alatt nagyon sok módszert említenek a hazai 

szakirodalomban. A jelenlegi műszaki és gazdasági körülmények között a nagy adagú, legalább 50 

t/ha szerves anyag (lápföld, tőzeges komposzt vagy szennyvíziszap) 30-40 cm-es beszántását értjük 

homokjavítás alatt, ami esetenként kiegészülhet tereprendezéssel, vízrendezéssel. 

 

Homoktalajaink termékenységét az alábbi tulajdonságok korlátozzák: 

- Kis agyag és szervetlen kolloidtartalom 

- Kis és többnyire gyorsan bomló szerves anyag tartalom 

- Kis pufferkapacitás (fokozott érzékenység a talajt érő különböző stresszhatásokkal szemben) 

- Fokozott szél- és vízerózió érzékenység 



 

- Kis természetes tápanyagkészlet 

- Mesterségesen kijuttatott tápanyag fokozott kimosódása (felszín alatti vizek tápanyag (N, P) 

szennyeződésének fokozott veszélye) 

 

Nedvességdinamikai (szélsőséges) talajtani okok: 

1. csökkent beszivárgás 

2. gyors átszivárgás a talajszelvényen 

3. nagy evaporációs veszteségek 

4. csekély utánpótlás talajvízből 

5. kevés hasznosan tározott vízmennyiség 

 

1. Csökkent beszivárgás: 

- aggregálódás hiánya, csekély mértéke 

- tömörödés 17-18 g/cm
3
 

- felszíni kéregképződés 

- cementált réteg felszínközeli előfordulása 

 

2. Gyors átszivárgás a talajszelvényen 

- a kapilláris gravitációs és kapilláris pórustér eltolódás az előbbi javára 

- anyagforgalmi következmények (NO3, NaCl, NaSO4) kimosódása 

 

3. Nagy evaporációs veszteségek 

- A gyengébb növényállomány miatt részben vagy teljesen fedetlen felszínen a felmelegedést, a 

szél szárító hatását nem mérsékli egy kiegyensúlyozottabb mikroklímájú növénytakaró, így 

nagyobbak a homok egyébként is korlátozott nedvességkészletének evaporációs veszteségei. 

 

4. Csekély utánpótlás talajvízből 

- K-t csak közeli talajrétegbe tud szállítani 

 

5. Kevés hasznosan tározott vízmennyiség 

- Mindkét irányban szélsőséges 

- (nedves) aerációs problémák 

- (száraz) fokozott aszályérzékenység 

 

Az eredményes homoki növénytermesztéshez három dolgot kell rendezni: 

- kémhatás mészállapot 

- tápanyagforgalom 

- vízháztartás 

 

A homoktalajok javítása mindegyik homoktáj esetében igen összetett (sekély-földtani, 

vízföldtani, talajgenetikai, morfológiai kérdés). 

 

A homokjavítás gyakorlati talajhasználat szerinti csoportosítása: 

1. kis humusztartalmú (futóhomok, futóhomokszerű) talajok 

2. humuszos illetve kötött (kötöttszerű) homoktalajok 

3. vályogos homok (homokos vályog) 

 

A homoktalajok javítása alapjában véve sokoldalú komplex feladat. Magába foglalja: 

- a homokrónázást 

- fizikai, kémiai, biológiai javítást 

- altalajlazítást 

 

Javító anyagok csoportosítása: 

1. Hidrofób tulajdonságú anyagok, amelyek visszatartják a vizet és tápanyagokat, azokat csak 

kismértékben adszorbeálják. 



 

2. Nem zárják el tökéletesen a víz útját, a lefelé való szivárgást csak lassítják, és adszorbeálják a 

vizet és tápanyagot 

 

A homoktalajok biológiai javítása: 

- szalmatrágyázás és az azt kiegészítő műtrágyázás 

- zöldtrágyázás 

- homokjavító vetésforgó alkalmazása 

 

Egerszegi réteges homokjavítási eljárása 

- 50-60 cm mélyre összefüggő rétegben elhelyezett szerves anyag hatására a felette levő 

rétegben megnő a visszatartott víz mennyisége 

- Jelenlegi gyakorlat szerint a homokos területek javításának nagyságát a szőlő- és 

gyümölcstelepítések nagysága szabja meg. A telepítések alá történő homokjavítás elsősorban a 

telepítések sikerét segíti elő. 

- A homoktalajból a szerves anyag nagy része 4-5 év alatt kiég. 

- A homokjavításhoz szükséges szerves anyagot kezdetben lápföldből és lignitporból 

biztosították. 

- Jelenleg a nagyüzemi gyakorlat kizárólag lápföldet használ homokjavításhoz. A lignitporos 

javítás semmivel sem volt rosszabb, mint a lápföldes, tartamhatása viszont hosszabbnak 

bizonyult. 

 

Homokjavítás helyben kitermelhető anyagokkal 

Felhasználásuk akkor hatásos, ha agyagtartalmuk a 30 %-ot meghaladja. Tartósabb a hatása, 

mint a szerves kolloidé. 

 

Bitumen emulzió adagolás 

Bentonit emulzió kijuttatás. 

 

Gyakorlati megfigyelések szerint a lápföld szántó esetén is mélyebbre, nem 30-35 cm-re, hanem 

legalább 40-50 cm-re kellene alászántani a tartósabb, jobb hatás érdekében. Természetesen figyelembe 

kell venni a meglevő humuszos szintek védelmét, illetve az altalaj milyenségét is. 

8.4 TÖBBKOMPONENSŰ HOMOK JAVÍTÓANYAGOK ALKALMAZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE 

A homoktalajok abban közösek, hogy kolloidszegények, víztartóképességük kicsi, tápanyag-

gazdálkodásuk rossz. A szerves anyag gyorsan bomlik, a kimosódás jelentékeny. A javítás célja is 

kettős, a víz és tápanyag-gazdálkodás kedvezőbbé tétele.  

A homokszövetű talajok minőségükben jelentősen eltérnek egymástól.  

Különböznek: 

- genetikai típusban, pl.. futóhomok, humuszos homokok, kovárványos barna erdőtalajok, 

csernozjom jellegű homoktalajok; 

- mésztartalomban, pl.: karbonátos homokok, savanyú homokok; 

- agyag- és iszapfrakció mennyiségében, pl.: uralkodó a durva homok frakció, meghatározó a 

finom homok és az iszapfrakció; 

- humusztartalomban, pl.: futó és humuszos homok; 

- alapkőzetben, pl.: futóhomok, mésziszapos homok, löszös homok, lösziszap; 

- szelvénytagozódásban, pl.: karbonátos, többrétegű humuszos homok, karbonátos lepelhomok. 

 

A homoktalajok közötti alapvető különbségek az agyag+iszap frakció, valamint a humusz 

mennyiségére vezethető vissza, amelynek értékeit a 3. táblázat mutatja. A táblázatban az a három 

paraméter található, amelyek közül valamelyikkel – ritkán mindhárommal – jellemezzük a 

homoktalajt. 

Botvay (1955) szerint ha 5% leiszapolható rész tartalomnál kevesebbet tartalmaz a homoktalaj, 

akkor futóhomoknak, 5-10% között gyengén agyagos homoknak, 10-20% között agyagos homoknak 



 

nevezzük. Ezen értékkülönbségek a kapilláris vízemelésben is megnyilvánulnak. Szekrényi (1964) a 

homoki szőlő termőhelyeket a szelvény hy értékével jellemzi, amit 150 cm mélységig határoz meg. 

Az erdészeti szakirodalom (1988) a 2 m mélységig vizsgált humusztartalom értékével írja le a 

homoki termőhelyeket. A táblázat a leiszapolható rész (iszap+agyag) humusz és a hy értékek közötti 

megfeleltetéseket bizonyítja. 

 

 
Agyag + iszap % 

2 4 6 8 10 2 4 6 8 20 2 4 

hy % humusz nélkül 0,22 0,36 0,47 0,57 0,67 0,75 0,81 0,86 0,89 0,92 0,94 0,96 

a hy % értéke, ha a humusz  

% 0,5 0,30 0,44 0,58 0,71 0,82 0,92 1,00 1,07 1,12 1,16 1,19 1,11 

0,5-1,0 0,36 0,52 0,69 0,84 0,97 1,07 1,13 1,22 1,28 1,32 1,36 1,38 

1,0-1,5 0,42 0,62 0,80 0,96 1,10 1,22 1,30 1,39 1,44 1,48 1,52 1,54 

1,5-2,0 0,48 0,71 0,91 0,09 1,25 1,38 1,48 1,56 1,61 1,65 1,68 1,70 

2,0-2,5 0,54 0,80 1,01 1,21 1,38 1,52 1,63 1,71 1,77 1,81 1,84 1,86 

2,5- 0,60 0,89 1,13 1,34 1,54 1,67 1,79 1,88 1,94 1,98 2,00 2,02 

44. A hy %, a humusz % és az agyag + iszap % számszerű összefüggése 

A homoktalajokra jellemző 3 mutató közül a hy értékéből (Csapó, 1958) a szelvény 

vízgazdálkodásának jellemzésére, a humusztartalomból a kijuttatandó istállótrágya mennyiségére 

(OMMI vizsgálati módszerek, 1973), a leiszapolható rész %-ból a kijuttatandó lápföld mennyiségére 

(Dömsödi, 1988) lehet következtetni. 

A homokjavítás a szervetlen ásványi anyagok és a lassan bomló szerves anyagok egyidejű 

alkalmazásával történik. A homokjavításra leggyakrabban használt természetes eredetű javítóanyag a 

lápföld, amely a tőzeg humifikálódásával és az ásványi anyagok feldúsulásával (víz és szél útján 

ráhordott iszap, agyag) keletkezett. Tehát kétkomponensű anyag. Ha mésztartalma meghaladja a 10 %-

ot, akkor 3 alkotóból álló javítóanyag áll rendelkezésünkre. Ha lápföld nem található korlátlan 

mennyiségben a javítandó terület közelében, más javítóanyagok után kell nézni. Ilyen anyagok a 

homokhoz képest ásványi kolloidokban viszonylag gazdag 20-40 %-nyi leiszapolható részt tartalmazó 

talajok, talajképző kőzet, ágyazati kőzet stb. 

 

A homoktalaj javításához nagy mennyiségű anyagra van szükség. Ebből következik, hogy a 

homokjavításban a a helyi anyagoké a főszerep. Az ásványi anyagok, lignit, zeolit a helyi anyagokkal 

összekeverve nyerhetnek felhasználást. Az alginit a 6-10% humusz és 8-28-os CaCO3 tartalmával, a 

zeolit a NH3 és K adszorpciójával, a tüzelésre alkalmatlan lignit 25-30 %-os C-tartalmával a helyi 

homokjavításra alkalmas anyagok dúsítója. 

A homokjavítás során először a feltalajban kell pozitív irányú folyamatokat elindítani. A homok 

tereprendezési tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a feltalaj letermelése után a talajbiológiai 

folyamatok intenzitása lecsökken. A feltalajban a talajbiológiai folyamatok javulása nemcsak szerves 

anyag függő, hanem a szerves anyag bomlását befolyásoló feltételekkel is szabályozható. A kijuttatott 

szerves anyag tartalmazza szerves kötésben a tápanyagokat, a bemunkált szervetlen rész 

agyagkolloidjai pedig szabályozzák a mineralizációt. Kísérletek bizonyítják, hogy az agyag 

ásványféleségek csak megfelelő mennyiségben és megfelelő szerves anyag jelenlétében fejtenek ki 

tartós utóhatást. 

Ez azt jelenti, hogy olyan leiszapolható rész tartalmúra kell emelni a homoktalaj szántott 

réteget, és annyi szerves anyagot kell bemunkálni, hogy a kölcsönhatás terméseredményben 

realizálódjon. Az elérendő leiszapolható résznek legalább 15 %-nak, a humusztartalomnak legalább 

1,0 %-nak kell lennie (1. ábra). 

 



 

 

40. kép A homoktalajok tulajdonságait jellemző főbb paraméterek összefüggése 

A homokjavítás komplexitása abból áll, hogy többféle eljárással, külön-külön is, de együttesen 

is növelhetjük a homoktalajok termékenységét. 

 

B. Kötött talajok mint szőlőtalajok 

A hegyoldalak talajai több helyen kötöttek, legyen az nyirok vagy agyagbemosódásos erdőtalaj. 

A talaj kötöttségéből következik a talaj vízgazdálkodása. Az agyagos vályog és agyag fizikai féleségű 

talajoknak a víznyelő és vízvezető képessége gyenge, közepes, a vízraktározó képessége nagy, a 

víztartóképessége jó. A szerves anyag készlet 200-300 t/ha, a termőréteg vastagság 40-120 cm. A talaj 

erősen repedezik, duzzad. 

A fekete nyirok elnevezés a fekete színre és a magas agyagtartalomra utal. Az agyagfrakció 

mennyisége 30-70 % közé esik. Humusztartalma a szántott rétegben 1,3-2,2 %, ami közepes vagy jó 

ellátottságot jelent. A kvarc-plagioklász 15-35 % (összes kvarc) között változik, míg az összes 

agyagásvány 50-80 % intervallumban mozog. Az illit 27-70, míg a szmektit 10-30 %. Az illit : 

szmektit arány 0,4-18-%-ig változik. 

A nagy agyagtartalom miatt a talaj hideg, hőgazdálkodása kiegyenlített. A vegetációs idő alatt a 

humusztartalom lassú mineralizációja következik be, vízzel egyenletes, közepes, kb. 30-500 kg 

mértékű N-szolgáltatás biztosítva. A nyirok talajban az erőteljes agyagosodás gyenge ásványosodással 

jár együtt, ami a szelvény rétegei között kismértékű különbséget jelent a káliumnak összetételében. 

 

Az agyagvándorlás a szántott réteg alatti Mg különbségben nyilvánul meg, valamint az y1 

értékben. 

Ha a kötött talaj jelentősebb szelvény-differenciálódást mutat, akkor karbonátmentes 

alapkőzeten kialakult agyagbemosódásos erdőtalajon telepítették az ültetvényt. Itt nagyobb mértékű a 

kilúgozódás, kisebb arányú az agyagbemosódás. 

 

Az ilyen kötött talaj –  legyen az bármely típusba vagy altípusba tartozó –  a vulkáni eredetű 

kőzet nagy szervesanyag-tartalma miatt jó mikroelem szolgáltató. 

A kőzethatású talajoknál, így a nyirok talajoknál lényeges a humuszos réteg vastagsága is. A 

humuszos réteg mindig a termőréteghez tartozik. A termőréteg mélyebb a humuszos rétegnél, mivel a 

növény gyökérzete az alapkőzet felső rétegét is behálózhatja. A humuszos réteg az a szint, aminél a 

humusz százalék nagyobb 0,5%-nál. 

 

A humusztartalom nemcsak az összes N-tartalmat jelenti. Vizsgálatok során ezt is csak a felső 

réteg (0-20 vagy 0-30 cm) rétegen mérjük. Gyakorlatilag sohasem vizsgáljuk meg a gyökerek által 

átjárt réteget, holott a humuszos szint egésze részt vesz a N-szolgáltatásban. 

A humusztartalom rendelkezik egy mobilizálható frakcióval. A humusztartalom alapján történő 

N-szükséglet becslése azon az elven alapul, hogy több humusz több N-t szolgáltat. Ezen egyenes 

arányosság szerint általános az, hogy 1 % humusz 40 dkg N-t jelent. A talaj által szolgáltatott 
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felvehető N-mennyiség és a humusztartalom közötti kapcsolat laza, mivel nem veszi figyelembe a N 

kötési formáit, sem a feltáródás sebességét. A talaj humusztartalma állandó,  a talajnál a felvehető N-

tartalom ellenben folyton változik. A felvehető formára a NH4
+
-N + NO3

+
-N összegre azért nehéz 

alapozni az N-szolgáltatás becslését, mivel mennyisége a talajban lejátszódó mikrobiológiai és 

biológiai folyamatoktól függ. A hideg (4 
o
C alatt) és a száraz talajban alacsony a mikrobiológiai 

tevékenység, ezért az alacsony hőmérsékletű talajok alkalmasak a NO3-N-tartalom által történő 

becslésre. 

A Kárpát-medence ökológiai adottságai között gyakran előfordul, hogy a növények a foszfor- és 

káliumszükségletüket a feltalajból, nitrogénigényüket a talajszelvény mélyebb rétegeiből veszik fel. A 

feltalaj kiszáradásával elérhetünk egy olyan ponthoz, amikor a nitrogénellátás a humusz 

mineralizációja révén a mélyebb rétegből biztosított, míg a foszfor- és káliumellátás a feltalajból már 

lehetetlen. 

Az agyagásvány tartalommal szoros összefüggést mutat a Mg-ellátottság. A KA 50 < nagyobb 

kötöttségű talajoknál. Mg/Ca arány (AL-Mg (mgeé/100 g) AL-Mg (mgeé/100 g) kifejezve 15-20. 

Addig az egri borvidék kötött talajainál zömében meghaladja a 25-öt. 

A kolloidokon megkötött kationok közül a Mg dominancia még különböző mértékű kolloid 

telítetlenséggel társulhat (y1<4). A humusz sem tartalmaz elég Ca-t. Így kialakulhat egy felszínen 

elkenődő repedezett, nedvesen terhelésnek (gépek súlya) nem ellenálló talaj. 

 

A talajszelvény rétegei nem tartalmaznak karbonátot, ezáltal a morzsák ragasztóanyagából 

hiányzik a Ca. A feltalaj szerkezet szétrombolódását jól mutatja a talaj térfogatos zsugorodásának 

vizsgálata (Curinni-Galetti módszer), amikor a repedezésnek a térfogathoz viszonyított arányát 

mérjük. Vizsgált táblánk talajánál ez 10-15 %. Az eső hatására főként (közepes intenzitású 

esőintenzitás <20 mm/ó) a felső réteg cserepesedik. 

A szántott réteg alatti szint aggregátumai szögletes törésűek, ami szintúgy az álaggregátumok 

nagy számára utal. A talajélet gyenge, mivel a könnyen bomló szerves anyagok pótlása rendszerint 

elmarad az ültetvényekben. 

 

A talaj szerepét a szőlő életében a mély gyökerezés miatt a kőzet milyensége és annak felszíntől 

való távolsága nélkül helyesen megítélni nehéz. Ha a kőzet közel van a felszínhez, akkor a termőréteg 

része. A termőréteg mélységen azt a réteget értjük, amely a gyökerek elhelyezkedését szolgálja, vagy 

ahonnan a gyökerek a vizet és a tápanyagot felveszik. A termőréteget kétféle módon is definiálhatjuk: 

1. a termőréteg a felszíntől az alapkőzetig terjed, 

2. a termőréteg azonos a begyökerezés mélységével. 

 

A két érték sokszor egybeesik, mivel a szerves anyagot tartalmazó talaj laza, a kőzet, mely 

szerves anyagot nem tartalmaz, a gyökeresedés gátjává válik. Az egri borvidék fő alapkőzete a 

riolittufa igen sokféle. Általános sajátosságuk  savanyú és neutrális voltuk, a mikroelemek gazdagsága, 

valamint mállékonyságuk. A riolittufa vízzel telített állapotban gyorsan mállik, jó kálium és 

mikroelem szolgáltatást biztosítva. Ezt bizonyítják azok a konténerföld kialakítására végzett 

kísérletek, melynél néhány % tőzeggel kevert riolittufa jobb tápanyag-szolgáltatást (főként kálium és 

mikroelemek) biztosított, mint a virágföld. 

 

A tufák változatossága megnyilvánul a kőzet fizikai tulajdonságaiban. A nagy hézagtérfogatú 

tufák sok vizet tárolhatnak. Ez a víz biztosítja a kőzet gyors mállását. A nagyobb sűrűségű tufák 

vízfelvétele kicsi, mállása gyenge, szilárdsága nagy. 

Ha a tufa lösszel vagy egyéb kőzettel keveredett, akkor a sokszínűség még inkább nő. Ezen 

okok miatt a termőréteg nem humuszos része nehezen megállapítható. A nem humuszos altalaj, ami a 

termőréteg része lehet, kőzetfizikai vizsgálatokból kiindulva, szilárdságmérés útján vizsgálható. A 

gyökérzónában mért szilárdság során, ha kellően nedves állapotban mérünk, a számok a tömődött 

alapkőzet szilárdságát regisztrálják. 

 

Nyomon követhetjük a humuszos réteg mállékonyságát és az altalaj szilárdságát is. Ha a tufa 

összetétele és a téli csapadékkal történő átnedvesedése mállást idézett elő, csökken a behatolási vagy 

nyírási ellenállás. A gyökerezésre való alkalmasság annál nagyobb, minél puhább az alapkőzet. 



 

A humuszos réteg mélységének különösen a szárazabb éghajlatú, kedvezőtlen eloszlású 

területen van jelentősége, ahol a növényzet zavartalan fejlődését kizárólag a talajban tárolt víz teszi 

lehetővé. A csapadékosabb területen is van jelentősége a réteg mélységének, mivel a szárazabb 

évjáratok, az aszálykár különösen a sekélyen humuszosodott lejtős területek növényzetében tesz kárt. 

Fekete (1965) a humuszos réteg vastagságával jellemzi, hogy egy terület hány művelési ággal 

hasznosítható . Valamennyi művelési ágra alkalmas az a terület, ahol mély a termőréteg, és 5 %-nál 

kisebb a lejtőszög. Közepesen tartja szántónak alkalmasnak azokat a területeket, ahol legalább 70 cm-

es a termőréteg, és a lejtőszög kisebb 5 %-nál, vagy legalább 100 cm-es a termőréteg – ebben az 

esetben a lejtőszög elérheti a 17 %-ot. 

 

A szántóföldi művelésre gyenge minősítést kap az a terület, ahol 40 cm-nél kisebb a termőréteg, 

a lejtőszög nem éri el az 5 %-ot. Ide tartozik még az a tábla, ahol mély a termőréteg, de a lejtőszög 17-

25 % között van. 

 

Közismert, hogy a humusztartalom a mélységgel exponenciálisan csökken. A csökkenés 

mértéke ellenben termőhelytől függő. 

 

A talajok szervesanyag-tartalmának jellemzésére egyaránt használjuk a 

- %-os humusztartalmat, 

- 50 cm rétegre vonatkoztatott humuszkészletet. 

Lejtős területeken, legyen az akár kőzethatású vagy barna erdőtalaj főtípusba tartozó 

szőlőtelepítésre alkalmas talaj, célszerűbbnek látszik a termőréteg humuszkészletét számba venni. Ezt 

több tényező is indokolja. 

 

Lejtős területen elhelyezkedő táblák talajai különböző mélységű humuszos szinttel 

rendelkeznek. Rendszerint a dombtetőn vékony a humuszos réteg, a domb alján pedig a lemosódott 

talaj mélyebb humuszos szintet jelent. Az átlagos 50 cm-es humuszos réteggel nem szerencsés az ilyen 

nagy heterogenitású területet jellemezni. 

 

A szőlő, mint mélyen gyökerező növény érzékeny a mélyebb humuszos szintre. Az aktív 

gyökérzóna 30-60 cm-es rétegnél mélyebb szintből is tud N-t felvenni. Vízgazdálkodási szempontból 

előnyös, ha a szerves anyagot tartalmazó réteg mély, mivel az ilyen szint lazább, ezáltal több víz 

tárolására képes. 

 

A humuszos réteg alatti szint még a termőréteg része. A gyökerek ellenben ebbe a rétegbe csak 

akkor hatolnak be, ha a kőzet puha. A humuszos szint alatti kőzet rendszerint kemény. 

Az egri borvidéken feltárt talajszelvény leírása: 

Az A genetikai szint – fekete színű agyag vagy nehéz agyag, CaCO3-ot nem tartalmaz. Átmenet 

a következő szintbe kb. 30 mm/10 cm nedvességtartalomnál kenődővé válik. A traktor kereke ilyen 

nedvességállapotban megcsúszik. Művelő eszközhöz ilyen nedvességállapotnál erősen tapad. 

Kiszáradva cserepesedik. Erősen repedezett. Jellemző rá a perctalaj jelleg, vagyis igen szűk 

tartományban művelhető (19-23 m% nedvesség értéknél). 

B-szint – fekete színű, szemcsés vagy poliéderes szerkezetű agyag. Humusztartalma 

fokozatosan csökken. CaCO3-ot nem tartalmaz. 

Az A és B szint egyaránt sötét színű, a termőréteg részei. Különböző mélységű lehet 40-120 

cm-ig, alatta igen tömör, világos színű kőzet található. 

Elkülönítésére 

1. a humuszos réteg vastagsága, 

2. a rétegek pH különbsége, 

3. a rétegek Mg különbsége, 

4. esetleg a rétegek KA különbsége 

használható. 

  



 

A borvidék kötött talajainak főbb vízgazdálkodási mutatói 

Arány féle kötöttségi szám  KA   45 

Maximális vízkapacitás  Vkmax / pF 0  424  52 mm/10 cm 

Szántóföldi vízkapacitás  Vksz (pF 2,5)  34 m%  48 mm/10 cm 

Holt víz    Hv (pF 4,2)  19 m%  25 mm/10 cm 

Felvehető víz (diszponibilis)  DV (pF2,5-4,2) 17 m%  20 mm/10 cm 

8.5 A SZŐLŐ TALAJMŰVELÉSE 

A kordonművelés a szőlőben a talajművelés évszázados gyakorlatát is megváltoztatta. A 

tőkeszám csökkenésével megnőtt az egyes tőkék produktuma, így vízfogyasztása is. A széles sortávok 

kialakulása lehetővé tette nagyobb teljesítményű gépek munkavégzését. Ezek a változások a 60-as 

években következtek be hazánkban, ami egybeesett a nagyüzemi szőlőtermesztés kialakulásával, 

valamint a műtrágyázás térhódításával és a vegyszeres gyomirtás elterjedésével. 

 

A kemizáció előretörése magával hozta a talajművelés lebecsülését, redukálását. A 

szőlőtermesztésben az indíttatást ehhez Moser (1967) adta meg. "A talajárnyékolásnak olyan sok az 

előnye a talajműveléshez képest, hogy mindenhol arra kell áttérni, ahol csak lehet. A talajárnyékolás 

teremti meg az elképzelhető legideálisabb tápanyag kiegyenlítődést a feltalaj és az altalaj között." 

Borszéki-Göblös-Szerődy (1982) a takarónövényes talajművelést a helyi adottságok 

figyelembevételével általánosan javasolja. Füri-Miklay (1972) homoktalajon, Király-Miklay (1972) 

kötött talajon bizonyítják a zöldtrágyanövény nem kívánt nedvességelvonását. 

 

Lisicza (1981) szerint dél-dunántúli körülmények között a füvesítés aszálykárt is okozott, sőt 

veszélyeztetheti a gazdaságos termesztést is. 

Napjainkra a kutatás már általános következtetésre jutott a gyeptelepítés vonatkozásában. 600 

mm-ben jelöli meg azt az évi csapadékmennyiséget, ami alatt a füvesítés alkalmazását nem javasolja 

mindenáron bevezetésre. 

 

Jelenleg egymás mellett élnek hazánkban a különböző talajművelési módok, amit Eifert (1978) 

a következőképpen osztályoz: 

 

1. Hagyományos (ugarszerű) talajművelési rendszer. 

2. Hagyományos (mechanikai) és kémiai talajművelési rendszer kombinációja. 

3. Minimális talajművelés (füvesítés minden vagy minden második sorban). 

4. Nem művelés. 

 

Jelenleg is folynak Magyarországon kutatások a szőlő takarónövényes, talajtakarásos 

talajművelésére. Az eredmények szerint a feltalaj alatti réteg művelését semmilyen eljárás sem 

nélkülözheti. 

 

A mélylazítás alkalmazása a szőlőben 

 

A szőlő-talajművelés hazai tapasztalatainak rövid ismertetése rámutat arra, hogy a 

talajművelésnek az ilyen termésszinthez szükséges vízellátás biztosítása a feladata. 

Az ehhez alkalmazható művelési eljárások sokfélék. Milyenségüket a környezeti tényezők 

figyelembevételével határozhatjuk meg. A víztakarékos talajművelés megvalósításánál messzemenően 

figyelembe kell venni a talajtulajdonságokat. Az energiatakarékos-víztakarékos talajművelés, ha 

elvonatkoztatunk a talaj fizikai, kémiai szerkezeti sajátságaitól, ellentmondanak egymásnak. 

Csernozjomoknál a művelés elhagyásával vagy művelés nélkül is megvalósítható a megfelelő 

vízgazdálkodás. 

Kaiser (1970) a szőlőültetvények időszakos talajlazítását fontosnak tartja a gyökértömeg és 

gyökérrendszer kialakulása szempontjából. 

 



 

Ebényi (1963) leírja, hogy a kötött szőlőtalajok zöme csapadékvíz hatására összetömődik, 

levegőtlenné válik, és az újabb csapadékot lazítás nélkül csak kis %-ban veszi fel. 

 

Rossz szerkezetű, tömődött talajaink esetében jó vízgazdálkodás csak jelentős 

energiafelhasználás révén érhető el. A művelés elhagyása nem lehetséges, sőt mélyebben kell művelni. 

A szőlő talajművelésére konkretizálva ezen megállapítást: a középkötött vályog csernozjom barna 

erdőtalajokon sikeres lehet a füvesítés, a kötöttebb fekete nyirok talajokon nem járhat sikerrel. 

 

Nem járhat sikerrel a homoktalajokon, sőt a sekély termőrétegű barna erdőtalaj 

típusváltozatokon sem. Az erózió mint módosító tényező szerepel, és a füvesítésnek talajvédő jelleget 

ad. 

 

A barna erdőtalajok szelvényalakulása nagyon változatos, a szelvényszintek különbözősége, az 

alapkőzet eltérő volta lényegesen befolyásolja a talajművelési eljárások megválasztását. A 

szelvényszintek keveredése csökkenti a vízvezető képességet. A vízvezető képesség magas szinten 

tartása jelenti a természetes csapadék helyben tartását, valamint a rétegek közötti nedvességáramlást. 

 

Kazó-Pusztai (1969) vízvezetésre alapozva tesznek ajánlásokat lejtős területeken történő 

talajművelésre. Magyarország barna erdőtalajain, ha a talaj vízbefogadása 70 %-os, direkt vetés 

alkalmazható, 40-70 % közötti vízbefogadó képesség esetén szántást és mélyművelést tartanak 

szükségesnek. 

40 %-os vízbeszivárgási értékek alatt ismét a szántás nélküli növénytermesztést kell 

megvalósítani, ha szükséges altalajlazítással kombinálva. 

 

A szőlő talajművelési az egyéb sorközi munkát akadályozó bakhát kialakulása miatt kell hogy 

súlyozzon mélylazításra, mint porozitást növelő eljárásra. 

 

A lazítás eredményessége is a talaj tulajdonságaitól függ. Sipos és Varga (1968) kísérletekkel 

igazolják, hogy a legnagyobb nedvességnövelő hatás a legrosszabb talajfizikai tulajdonságokkal 

rendelkező talajokon mutatkozik. 

 

A lazítás hatékonysága ellenben függ attól, hogy milyen talajállapotnál végezzük. Szántóföldön 

augusztusban,  szőlőben szüret után végzik el. A lazítás idejének megválasztása a szőlőben még 

kutatási feladatot képez. 

 

Kriszten (1983) a szőlő talajművelésének fejlődését a mélylazítás, és a mélylazítással kombinált 

műtrágyázás elterjedésében látja. Szerinte az évközi, sorközi talajművelésnek a jelentősége csökken. 

 

Hartge (1971) a mélylazítás szükségességét a talajszerkezethez és a porozitásviszonyokhoz köti. 

Tartós szerkezetű talajon 45 % pórustérfogat már érdemes a lazításra, míg nem állandó talajszerkezet 

mellett 40 % pórustérfogat. 

 

Parászka és Kulcsárné (1983) a talajellenállással jellemzett tömődöttségtől teszi függővé a 

mélylazítás elvégzését. A talajellenállás görbén, a szántott réteg értékéhez (átlagosan 32-35 kP/cm
2
) 

viszonyítva a rétegek tömődöttségét, 6 kP/cm
2
-nél nagyobb különbség esetén már szükséges lazítani. 

A szőlőben 40-70 kP/cm
2
 penetrációs értékeket is lehet mérni. 
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8.6 A SZŐLŐ GYOMIRTÁSA 

A szőlő ültetvények gyomirtása szakmailag összetett feladat. A vegyszeres gyomirtásnál 

egyszerre kell figyelemmel lenni a szőlő és a gyomnövények érzékeny fejlődési szakaszaira. Az 

ültetvények gyomosodási folyamatait jelentősen meghatározza a terület előélete az elővetemények 

sora. Az esetek többségében a szőlőültetvény valamilyen szántóföldi kultúra helyére kerül, onnan 

„örökli” az első években a gyomfajokat. Örvendetes, hogy az utóbbi évek új telepítései már nem a 

gabonatermő talajokon és területeken, hanem a jobb kitettséget jelentő domboldalak betelepítésével 

létesülnek. Így viszont a kiirtott cserjeszint gyomviszonyaival kell számolni. 

A gyomflóra igen nagy változatosságot mutat a klimatikus adottságoktól és a talajviszonyoktól 

függően. A képet az is árnyalja, hogy az ültetvények vegyszeres gyomirtását valamiképpen célszerű a 

sorközök, illetve a soraljak mechanikai gyomirtásával kombinálni. 

 

Mint minden technológiai elemnél, a szőlő gyomirtásánál is a hasznosulást, a költségek 

jelentkezésének szükségességét kell mérlegelni. Alapvető szempont, hogy nem minden gyomot kell 

kiirtani, csak azokat a gyomokat, melyek jelenlétükkor tényleges konkurenciát jelentenek a főnövény 

számára. Az integrált szemlélet is csak a szőlőben található növények egy részét tekinti nem 

kívánatosnak. A mechanikai úton megfelelően ápolt gyomtakaró a szőlő sorközében még akár 

hasznos, az egyéb munkákat elősegítő is lehet, mint a csapadékos időszakban elvégzendő 

növényvédelem vagy a szüret. 

 

A hasznos növények tehát nem jelentenek konkurenciát a szőlő számára. A sekélyen 

gyökeresedő nem magasra növő gyomok a sorközben gyepszőnyeget alkotva az ültetvény talaját védik 

az eróziótól, bizonyos mértékig a túlzó párologtatástól, életteret biztosítanak a hasznos 

élőszervezeteknek és nem utolsósorban megfelelő módszerekkel a talajba vissza dolgozva segíthetik a 

talaj szerkezetének valamint tápanyag-szolgáltató képességének a megtartását. 

 

A mélyebben gyökerező gyomfajok a tápanyag- és vízfelhasználás tekintetében viszont már 

konkurenciát jelentenek a szőlőnek. 

 

A szőlőben található gyomfajok lehetnek egy- vagy kétszikűek egyaránt. A magról kelő 

egynyári növények már csírázásuk közben is, míg az évelő gyomok kihajtásuk után a levélfelületükön 

keresztül felszívódó vegyszerekkel irthatóak. 

 



 

A vegyszeres gyomirtás alkalmazásának hatása van egyes gyomféleségek káros szelekciójára is. 

Az egysíkú szerhasználat során az egyéves gyomnövények helyét fokozatosan az évelők veszik át. 

 

A szőlő gyomirtásában számos készítmény engedélyezett, annak ellenére, hogy az utóbbi 

években elsősorban környezetvédelmi okokból sok hatóanyag engedélye  visszavonásra került. 

 

A felhasználható készítmények körét meghatározza az ültetvény kora. A fiatal telepítésekben – 

általában az első két évben – a szőlő gyökérzete sem hatol még olyan mélyre, hogy egyes hatóanyagok 

ne károsítsák. Az egyes technológiákban meg kell különböztetni az 1-2 éves, a 3-4 éves illetve a 4 

évesnél idősebb ültetvények gyomirtását. A 2 és 3 éves ültetvények esetében fokozatosan bővül a 

felhasználható hatóanyagok köre, míg a 4 évesnél idősebb telepítésekben már minden, a szőlő 

gyomirtására engedélyezett készítmény felhasználható. 

Az ültetvény életkorától függetlenül bizonyos készítmények csak úgy juttathatóak ki, hogy a 

szőlő zöld növényi réseire a hatóanyag nem kerülhet, mert perzselő hatásuk a kultúrnövény 

károsodását is okozhatja. A következmények a látható tüneteknél is súlyosabbak lehetnek, mert 

bizonyos hatóanyagok nem egyszerűen csak leperzselik a növényt, hanem a következő évekre is 

áthúzódó hajtásnövekedést torzító vagy súlyosabb esetben a tőke kipusztulását okozó hatásuk is lehet. 

 

A kijuttatandó helyes hatóanyag-mennyiség kiszámítása talán minden növényvédő szer közül a 

gyomirtók esetében a legfontosabb, hiszen nem szabad megfeledkezni arról, hogy még a helyesen 

megválasztott, jó időben kijuttatott készítmény is kárt okozhat, ha a dózis el lett számolva. Az 

általában ha-ra megadott hatóanyag-mennyiséget mindig az adott ültetvény kezelt felületére 

átszámolva kell kijuttatni. 

 

Az acetil- CoA karboxiláz enzim gátlása 

 

Ariloxifenoxi-propionát hatóanyagcsoport 

A hatóanyagcsoportból a szőlőben engedélyezett hatóanyagok: a fluazifop-P-butil, a 

propaquizafop, a quizalofop-P- etil, a quizalofop-P- tefuril 

 

A hatóanyagok engedélyezett készítményei a szőlőben az egyszikű gyomok irtására a 

kultúrnövény károsodásának veszélye nélkül használható speciális gyomirtó szerek. A készítményeket 

a magról kelő egyszikűek bokrosodásáig, illetve az évelők intenzív növekedésének idején kell 

kijuttatni. 

Az ültetvény korától függetlenül alkalmazható készítmények. 

 

Acetolaktát szintetáz gátlása 

 

Szulfonilurea hatóanyagcsoport 

A viszonylag új és hatékony kémiai csoport hatóanyagai általában a szántóföldi kultúrákban 

használható készítmények. Emiatt veszélyes és felsőfokú szakirányú végzettséget igénylő a 

felhasználásuk a különböző kultúrákban. A szőlőben két hatóanyag van engedélyezve: a 

flazaszulfuron és a tifenszulfuron, amelyek a magról kelő egy- és kétszikűek ellen hatékonyak a 

gyomnövény 2-4 leveles fejlettségéig. 2 évesnél idősebb ültetvényekben alkalmazhatóak. A 

hatékonyság növelése érdekében glifozátokkal kombináltan lehet kijuttatni a készítményeket. 

 

A fotoszintézis rendszer gátlása 

 

Triazin hatóanyagcsoport 

A hatóanyagcsoportból a szőlőben engedélyezett hatóanyag: a terbutilazin 

 

A trebutilazin hatóanyagú készítményeket magról kelő egy- és kétszikűek gyomirtására lehet 

használni a gyomnövények kelése és a szőlő fakadása előtt. A szélesebb hatásspektrum érdekében 

előfordul gyári kombinációja glifozáttal, illetve lehetséges tankkeverékben pendimetealin, propizoklór 

vagy linuron hatóanyagú készítményekkel keverni. 



 

Csak négy évesnél idősebb ültetvényekben használható. 

 

Urea hatóanyag csoport 

A hatóanyagcsoportból a szőlőben engedélyezett hatóanyag: a linuron 

 

Ennek a hatóanyagcsoportnak korábban használt több tagját betiltották a szőlőben, így egyedüli 

képviselőjük már csak a magról kelő egy- és kétszikűek ellen hatékony linuron. Kombinációkban 

alkalmazva hatásspektruma szélesíthető. 2 évesnél idősebb ültetvényekben a kora tavaszi időszakban a 

szőlő fakadásáig használható, maximum a gyomnövények 2-4 leveles fejlettségéig. A fakadás után a 

szőlő is károsodhat. 

 

Bipiridilium hatóanyagcsoport 

 

A gyomnövények fotoszintézisének gátlásán alapuló klasszikus, perzselő hatású gyomirtó szer 

hatóanyagok tartoztak ebbe a hatóanyagcsoportba. Egyéb kultúrákban általánosan desszikálásra 

használható készítmény. A szőlőben engedélyezett hatóanyagok közül egyedül a diquat-dibromid 

maradt felhasználható. A hatóanyag minden zöld növényi részt károsít, így elsodródása igen 

veszélyes. Széles hatásspektrumú, „mindent pusztító” készítmény. 

 

A protoporphyrinogen oxidáz gátlása 

 

Difenil-éter hatóanyagcsoport 

A hatóanyagcsoportból a szőlőben engedélyezett hatóanyag: az oxifluorfen 

 

A hatóanyagot csak 3 évesnél idősebb ültetvényekben szabad használni, vigyázva a 

kultúrnövény zöld részeit is perzselő hatására. Magról kelő kétszikűek ellen hatásos. 

 

N-fenilftálimid hatóanyagcsoport 

A hatóanyagcsoportból a szőlőben engedélyezett hatóanyag: a flumioxazin 

 

A flumioxazin hatóanyagú készítmény három évesnél idősebb ültetvényekben használható a 

magról kelő kétszikű gyomok ellen. Hatékonyságának elősegítésére sekélyen a talajba kell munkálni. 

 

Triazolinon hatóanyagcsoport 

A karfentrazon-etil különleges, néhány éve engedélyeztetett hatóanyag. Az ezzel a hatóanyaggal 

forgalmazott készítmény új megoldást jelentett a vegyszeres törzstisztítás lehetőségére. A 4 évesnél 

idősebb ültetvényekben a szőlő károsodása nélkül alkalmas a törzsről előtörő hajtások leperzselésére. 

 

A karotinoid bioszintézis gátlása 

 

Triazol hatóanyagcsoport 

A hatóanyagcsoportból a szőlőben engedélyezett hatóanyag: az amitrol 

 

A csak kombinációban kiszerelt hatóanyag magról kelő és évelő gyomok ellen hatékony. 3 

évesnél idősebb ültetvényekben használható. 

 

A membrionális elektron transzpor, az EPSP szintézis gátlása 

 

Glycin hatóanyagcsoport 

A hatóanyagcsoportból a szőlőben engedélyezett hatóanyag: a glifozát és különböző sói 

 

Az egynyári és évelő gyomnövényeket egyaránt irtó perzselő hatású hatóanyag. Minden zöld 

növényi részt elpusztít, illetve a fás részeken is felszívódik hanyag törzstisztítás vagy nem megfelelő 

dózis alkalmazásakor. A felszívódó készítmény hatása a kezelést követően hónapokkal később torz 



 

hajtásképződés formájában jelentkezik. A törzsön való felszívódás veszélye miatt csak 3 évesnél 

idősebb ültetvényekben használható az alkalmazás feltételeinek betartásával. 

A hatóanyagot gyakran gyári vagy tank keverékbe kombinációban alkalmazzák a 

partnerkészítmények hatásspektrumának bővítése érdekében. 

 

A glutamin szintézis gátlása 

 

Szerves foszforsav származékok 

A hatóanyagcsoportból a szőlőben engedélyezett hatóanyag: a glufozinát-ammónium 

 

A hatóanyag célszerű alkalmazása az egy- és kétszikű gyomnövények 15-30 cm-es 

fejlettségénél a zöld növényi részek leperzselése. A szőlő zöld hajtásaira jutva a készítmény azokat is 

leperzseli, azonban a leperzselt hajtások újrahajtanak, így a törzs hajtásait nem feltétlenül kell a 

permetezés előtt eltávolítani. Csak 3 évesnél idősebb ültetvényben alkalmazható. 

 

A sejtosztódást és sejtmegnyúlást gátló hatóanyagok 

 

Dinitroanilin hatóanyagcsoport 

A hatóanyagcsoportból a szőlőben engedélyezett hatóanyag: a pendimetalin 

 

A készítményt a magról kelő kétszikűek elleni védekezés céljából a szőlőfakadása előtt kora 

tavasszal kell kijuttatni. 

A hatásspektrum szélesítése érdekében linuron, terbutilazin vagy flumioxazin hatóanyagú 

készítményekkel kombinálható. 

 

Klór-acetamid hatóanyag csoport 

A hatóanyagcsoportból a szőlőben engedélyezett hatóanyagok: az S-metolaklor, a propizoklor 

 

A hatóanyagcsoportba tartozó készítmények a magról kelő egyszikűek ellen hatásosak a 

gyomok csírázása előtt kora tavasszal kijuttatva.  

 

Acetamid hatóanyagcsoport 

A hatóanyagcsoportból a szőlőben engedélyezett hatóanyagok: a napropamid 

 

A hatóanyagot tartalmazó készítményt a 2 évesnél idősebb ültetvényekben a  magról kelő 

kétszikű gyomok csírázása előtt kell kijuttatni, mert a kikelt gyomokra már nincs hatása. 

 

Hormon hatású gyomirtó szerek 

 

Fenoxialkánsav származékok  
A hatóanyagcsoportból a szőlőben engedélyezett hatóanyaga: a 4-klór-2-metil-

fenoxiecetsav  (MCPA) 
 

Csak a 4 évesnél idősebb ültetvényekben a szőlőbogyók borsó nagyságú fejlettségétől 

engedélyezett készítmény. Az előírásoktól eltérő használata, elsodródása rendkívül nagy károkat képes 

okozni, így csak felsőfokú növényvédelmi végzettségű szakmérnök felügyelete mellett alkalmazható. 

Minden kétszikű kultúrát károsít. 

8.7 ÖSSZEFOGLALÁS 

A szőlő közepes vízigényű növény, de jó szárazságtűrő. A vegetációs időszak különböző 

fázisaiban eltérően reagál a vízhiányra. Virágzás és terméskötődés idején érzékeny. Az érés előtti 1 

hónapban fellépő vízhiány jót tesz a bor minőségének. 

A szőlő vízigényének kielégítése főként a talaj nedvességétől függ. Jelentős hatással van rá a 

tőkekondíció, valamint a talajművelés. Napjainkban a talajművelésben a középmély lazítók kerülnek 



 

előtérbe. A jó talajművelés a felszínt porhanyósan és gyommentesen tartja. A párolgás ezáltal 

mérséklődik. A lazítás pedig a víz gyökérzónába való jutását segíti. 

8.8 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 

1. Milyen mutatókkal jellemezhető a szőlő vízhiánya? 

2. Különböző fázisokban milyen a hő- és vízigénye? 

3. Milyen talajtani paraméterekkel jellemezhetjük a  homoktalaj szőlőtermesztésre való 

alkalmasságát? 

4. Milyen a homoktalaj víz- és hőgazdálkodása? 

5. Milyen a kötött talajú szőlőterület víz- és hőgazdálkodása? 

6. Hogyan befolyásolja a talaj kötöttsége a talajművelést? 

8.8.1 Tesztek 

 

1. Melyik talajtípus melyik szintje áll ellen leginkább az eróziónak? 

 

 1 csernozjom A szint 

 2 erdőtalaj B szint 

 x nyiroktalaj B szint 

 

2. Hány % a talaj kedvező porozitása (P %)? 

 

 x 40-50 % 

 1 50-60 % 

 2 60-70 % 

 

3. Mikor igényli a szőlőnövény leginkább a vizet? 

 

 1 Rügyfakadástól-virágzásig 

 2 Virágzattól-zsendülésig 

 x Zsendüléstől-szüretig 

 

4. Mi a helyes talajművelési irány az erózióvédelem szempontjából? 

 

 1 Lejtőirányban 

 2 Lejtőirányra merőlegesen 

 x mindkettő helyes 

 

5. Mennyi a szőlő evapotranspirációja? 

 

 1 450-500 mm 

 2 750-800 mm 

 X 650-700 mm 

 

6. Milyen tájolású lejtőn termesszük a korai érésű szőlőt Magyarországon? 

 

 1 Északi 

 2 Déli 

 x Mindkettő megfelel 

 

7. Hogyan befolyásolja a kismértékű aszály a zsendülés időszakában a bor minőségét? 

 

 1 Nem befolyásolja 

 2 Javul a bor minősége 



 

 x Romlik a bor minősége 

 

8. Milyen talajt nevezünk „immunisnak”? 

 

 1 Amelyben kárt okoz a filoxéria a saját gyökerű szaporítóanyagban 

 2 Amelyben nem okoz kárt a filoxéria a saját gyökerű szaporítóanyagban 

 x Minden homoktalajt 

 

9. Melyik szőlőültetvényben nagyobb az erózió? 

 

 1 szőlőültetvény tartós gyeptakarással 

 2 szőlőültetvény talajműveléssel 

 x egyforma a talajerózió 

 

10. Milyen területeket foglalnak el a szőlőültetvényeink? 

 

 1 Amelyek nagy hozamot biztosítanak a szántóföldi növények termesztésekor 

 2 Amelyek szántóföldi növények termesztése számára kevéssé alkalmasak 

 x Mindkét kultúra számára (szántóföldi-ültetvény) egyformán alkalmas 

 

8.8.2 Fogalomtár 

Vízálló szerkezet: → vízállóság, vízállóságot mutató szerkezet. Víz hatására nem esik szét 

elemi részecskéire, nem iszapolódik el. 

Optimális nedvesség: a talajnak az a nedvességi állapota, amely a növények fejlődésének és a 

talajművelési munkáknak is a legkedvezőbb körülményeket biztosítja. 

Térfogattömeg: a talajnak természetes szerkezeti állapotú egységnyi térfogatában található 

tömege. Számszerű értéke nagyon közel áll a látszólagos sűrűséghez. Mértékegysége: g/ml, kg/dm
3
, 

t/m
3
. 

Szintvonalas talajművelés: a lejtőre merőlegesen fekvő, elnyúlt téglalap alakú táblák hosszanti 

oldalát követő, és így a lejtő főirányával legfeljebb kis szöget bezáró szántás, talajművelés. Ez az 

eljárás csökkenti a lefolyó víz mennyiségét, tehát a talajpusztulás veszélyét is. 

Talajlazítás: a talaj térfogattömegének csökkentése, illetve pórusviszonyának javítása 

különböző eszközökkel, talajművelő gépekkel vagy a talajlakó élőlények tevékenysége által. 

 



 

9. A SZŐLŐ TÁPANYAGIGÉNYE 

A szőlő nem tartozik  a kifejezetten tápanyagigényes növények közé. Közismert, hogy 

alultápláltsági állapotban is képes tűrhető mennyiségű termést adni, amennyiben más 

termesztéstechnológiai műveleteket (talajművelés, metszés és zöldmunka, növényvédelem) rendben 

elvégzünk. 

 

A szőlő tápanyagigényével kapcsolatban néhány általánosan megfogalmazható ismerettel már 

rendelkezünk. Közismert, hogy a cukortermelő növények káliumigénye jelentős. Ebből következően a 

szőlő, mint jelentős cukortermelő növény káliumigénye is szembetűnő. 

Hazai és külföldi kutatók, gyakorlati szakemberek egyöntetű véleménye az, hogy a talaj 

tulajdonságaival és a növény megvalósított káliumtrágyázásával (alap- és fenntartó trágyázás) 

biztosított kálium kedvező hatású. A káliumhoz hasonlóan a szőlő magnéziumigénye is számottevő. 

Erre a figyelmet a nagyüzemek K-trágyázási gyakorlata következtében kiterjedten jelentkező, a 

magnézium relatív hiányából adódó tünetek hívták fel (a K és Mg antagonista elemek) a figyelmet. 

Abszolút magnéziumhiány ültetvényeinkben ritkán fordul elő, mivel talajaink magnézium ellátottsága 

általában megfelelő. 

 

A szőlő nem tekinthető nitrogénigényes növénynek. Adagoláskor körültekintően kell eljárni, 

mert mind a nitrogénhiány, mind a nitrogénbőség káros következményekkel jár. A mikroelemek közül 

a szőlő bórigényét emelhetjük ki. Néhány szőlőtermő vidéken (pl. Balaton-felvidék) a Fe-hiány 

(klorózis) okoz súlyos, nehezen megszüntethető táplálkozási zavarokat. 

A szőlő tápanyagszükségletének megismerésére többféle lehetőség kínálkozik, de csak a 

különböző módszerek együttes alkalmazásával ismerhetjük meg a szőlő valós tápanyagszükségletét, 

határozhatjuk meg a tápanyagpótlás mértékét és arányát. 

 

Ezek a következők: 

- szemrevételezés, 

- terméssel és vegetatív részekkel kivont tápanyagok meghatározása, 

- a szőlőtőke egyes részeinek kémiai elemzése (levéllemez, levélnyél, hajtás, vessző, könnyezési 

nedv stb.), 

- talajvizsgálatok, 

- tápanyagellátással kapcsolatos kísérletek. 

 

A növények a szervezetükben  zajló bonyolult fiziológiai folyamatokon keresztül különböző 

elemekből épülnek fel. A levegőből csak a szenet tudják felvenni szén-dioxid formájában, a többi 

tápelemet a talajból gyökereiken keresztül veszik fel. Bizonyos tápelemeket a levélen keresztül is fel 

tudnak venni, de ennek a jelentősége kisebb (Kozma 1966.; Petznik 1976; Bocz 1976; Debreczeni 

1979.). 

 

A növények szervezeti felépítésében nagyon sok elem vesz részt. Ezek közül jelentőségük és a 

felvétel mértéke szerint megkülönböztetünk: 

- makroelemeket: nitrogén (N), foszfor (P), kálium (K) 

- mezoelemeket: kalcium (Ca), magnézium (Mg), kén (S) 

- mikroelemeket: vas (Fe), mangán (Mn), cink (Zn), bór (B), réz (Cu), molibdén (Mo), stb. 

 

Az ültetvény szemrevételezésekor vizsgáljuk a tőkekondíciót, és azonosítjuk a tápanyagellátás 

esetleges zavaraiból adódó tüneteket. 

A tőkekondíció az ültetvény ismeretében könnyen elbírálható. A tápelemek hiányának, illetve 

többletének növényen jelentkező tünetei napjainkban már jól ismertek. Ha ezeket a bélyegeket 

pontosan felismerjük és behatároljuk, akkor következtethetünk a hiányzó tápelemre. 

Körültekintően kell eljárnunk, mert a leveleken kórokozók, kártevők, környezeti hatások stb. is 

okozhatnak különböző rendellenességeket. A helyes diagnózis felállításához minden  esetben több 

növényt kell megvizsgálni, és jó, ha követjük a tünetek időbeli változását is. 



 

Fontos megjegyeznünk azt is, hogy természetes környezetben egy-egy tápelem túladagolása 

ritkán fordul elő, illetve figyelhető meg. 

9.1 A SZŐLŐ FŐBB TÁPELEMEINEK A SZEREPE, VALAMINT AZOK HIÁNYÁNAK ÉS 

TÚLADAGOLÁSÁNAK TÜNETEI 

Nitrogén 

A nitrogén a növényi fejlődés alapeleme. Az alapvető életfolyamatokban vesz részt 

(aminosavak, fehérjék), mennyisége nagy hatással van a többi elem felvételére is (Kozma, 1966.; 

Mengel, 1976). A növények általában nitrát alakban veszik fel, de adott körülmények között ammónia 

alakban is. A talajban szerves formában van legnagyobb tömegben (humusz, szerves anyagok). 

Szervetlen formái (nitrátok, nitritek) könnyen kilúgzódnak a talajból (Finck, 1969; Diófási, 1972; 

Mengel, 1976). 

 

Foszfor 

A növényi életfolyamatok alapvető építőköve. Sejtalkotó, részt vesz az energiaátvitelben, a 

fehérjék alkotórésze. Kedvező hatása van a virágképződésre, terméskötődésre, termésérésre, a vessző 

beérésére, a fagyállóságra. Elősegíti a talajélőlények tevékenységét, ezen keresztül a jó talajszerkezet 

képződését (Diófási, 1972; Nengel, 1976). A talajban szerves és szervetlen formában is megtalálható. 

A növények foszfát alakban veszik fel. A talajban viszonylag könnyen megkötődik. A növényben 

főleg szerves formában van jelen, és igen mozgékony (Mengel, 1976.). 

- Hiánytünetek: sötétzöld levelek, a levelek jellegzetes állásúak, a levél lehajlik, a levélnyél és a 

levélerek pirosodnak, a gyökérzet növekedése gátolt – ritkán fordul elő. 

- A túladagolás tünetei: rövidebb tenyészidő, gyenge hajtásnövekedés, kicsi levelek, a Cu-, Mn-, 

Zn- és a N felvétel gátolt, erős hónaljhajtás-képződés. 

 

Kálium 

Az anyagcsere folyamatok szabályozásában vesz részt. A cukorképzésben nélkülözhetetlen. 

Javítja a bor minőségét és a vessző beérését. Fontos még a fagytűrés fokozása, a szárazságtűrés 

növelése szempontjából, csökkenti a betegségekre való érzékenységet, illetve leköti a bogyókban a 

durva savakat (Humbert, 1965; Finck, 1969; Diófási, 1972; Pinkenauer, 1975.). A növények K
+
 

formájában veszik fel. A talajban szervetlen vegyületek formájában van. Főleg agyagásványok kötik 

meg. A kálium antagonista eleme a kalcium és a magnézium. 

- Hiánytünetek: fiatal levelek széle felfelé kunkorodik, elsárgul, majd nekrotizálódik, 

fehérborszőlő-fajták idősebb levelei ibolyakékre, feketés barnára, a vörösborszőlő fajták pedig 

pirosasra színeződnek, rossz vesszőbeérés, nagyobb fajlagos vízigény, romlik a minőség, 

fokozott betegérzékenység, hiányos a virágzat-, illetve a gyökérképződés, a tünetek először a 

csúcsi leveleken jelentkeznek. 

- A túladagolás tünetei: szélsőséges túladagolási tüneteket okoz a magnéziumhiány, a  levél 

marginális elszíntelenedése, a terméshozam csökkenése, a vessző kalluszosodása csökken. 

 

Magnézium 

Alkáli földfém. Általában két vegyértékű alakban fordul elő, szabadon vagy vegyületekben. A 

talajban általában primer szilikátokból (p. biotit) vagy szekunder ásványokból (magnezit, dolomit) 

mállás során szabadul fel (Kozma, 1966; Finck, 1969; Mengel, 1976). A növénybe felvett Mg kb. 50 

%-a a sejtnedvben, szabadon található. A reproduktív szervek Mg tartalma magasabb. Funkciói: 

általános ionhatás, enzimek aktiválása, foszforáramlás, proteinszintézis, komplexképződés, klorofill és 

glutinképződés (Kozma, 1966; Mengel, 1976). 

- Hiánytünetek: a levélerek közti lemezrészek sárgulása a fürtzónában, ún. mozaikosodás, az 

erek mentén széles zöld sávok láthatók, fokozott fagyérzékenység, alacsonyabb terméshozam a 

kóros virághullás miatt, fokozott betegségérzékenység, fürtkocsány bénulás. 

- Túladagolás tünetei: szélsőséges túladagolás esetén a fürtzónában a káliumhiány tünetei 

jelentkeznek – ritkán fordul elő. 

  



 

Kalcium 

Fontos szerepe van a jó talajszerkezet kialakításában, lazítja a talajt, csökkenti a kötöttséget, 

javítja a vízvezető-képességet, fokozza a talaj mikroorganizmusainak tevékenységét, tartósan morzsás 

talajszerkezetet alakít ki, javítja a P felvehetőségét, szerepe van a tartós humusz kialakításában, 

csökkenti a talaj savanyúságát (Láng, 1956; Nyíri, 1968; Diófási, 1972; Pusztai, 1977). A növényben 

az anyagcsere-folyamatok szabályozója. A káros szerves savak közömbösítésében fontos szerepe van, 

befolyásolja a többi elem felvehetőségét. A talajban könnyen mozog. 

- Hiánytünetek: levélerek közti sárgulás, a levélszél felfelé hajlik, majd korán lehullik, 

pontszerűen jelentkező levélnekrózis. 

- Túladagolás tünetei: klorózis, a mikroelemek és a magnézium felvétele gátolt. 

 

Cink 

Főleg az agyagásványok rácsaiban fordul elő. A pH emelkedésével a kötődés erőssége nő, ezért 

lúgos talajon mozgékonysága csekély (Benson, 1966; Mengel, 1976). Szerepe a növényben jelentős. 

Részt vesz a N anyagcsere-folyamatban, az enzimképződésben; az enzimek aktiválásában. Szerepet 

játszik a klorofill képződésében. 

- Hiánytünetei: kocsánybénuláshoz, kislevelűséghez vezet a hiánya, a levél nyílt vállöblű, az 

ízkörök rövidek, a levélszél fogazottságának mértéke növekszik – ritkán fordul elő. 

- Túladagolás tünetei: növekedésében depresszió jelentkezik. 

 

Bór 

Nem fém. Málláskor szabadul fel, főleg borátok, illetve bórsav formájában. Felvétele más 

tápelemektől kevésbé befolyásolt. A növényben a sejtfalba vagy más struktúrába épül be. Az aktív 

szövetekben, a virágokban több bór található. Befolyásolja a szénhidrát anyagcserét. A termésképzés 

fontos alkotórésze. Befolyásolja a pollen csírázását (Diófási, 1972; Mengel, 1976). 

- Hiánytünetei: gyenge, seprűszerű növekedés, deformált levél, kanalasodás, levélszéltől 

kiinduló elhalás, virághullás, termékenyülési zavarok, ólomfényű bogyó, a kacsokon csomók, 

elhalások jelentkeznek. 

- Túladagolás tünetei: növekedésében depresszió jelentkezik. 

 

Vas 

Nehézfém. 2-3 vegyértékű, könnyen átalakul. Jó komplexképző. A talajban nem a vas abszolút 

mennyisége a döntő, hanem a mobilitás viszonya a lényeges. A vas felvételét gátolja a talaj 

levegőtlensége (Mengel, 1976; Finck, 1969; Kozma, 1966). Szerepe a növényben jelentős, a klorofill 

képzésben fontos. A fehérje-felépítésben vesz részt. A növényben sok vas van szabad formában a 

mitokondriumokban és a kloroplasztiszokban (Finck, 1969; Mengel, 1976). 

- Hiánytünetei: klorózis, a fiatal levelek szinte kifehérednek, de az idősebb levelek erei mindig 

zöldek maradnak, gyenge hajtásnövekedés, rossz vesszőbeérés, a hajtásvégeken jelentkeznek. 

- Túladagolás tünetei: a gyakorlatban nem ismert. 

 

Mangán 

Nehézfém. 2-3 vegyértékű, könnyen átalakul. Humuszhoz is kötődik. Tömődött, szellőzetlen 

talajon is sok magán válik felvehetővé. A mangán a növényben főleg szerves részekhez kötődik, több 

enzimet aktivál. Részt vesz a klorofillképzésben, a fotoszintézisben, a fehérje és a C-vitamin 

szintézisében (Kozma, 1966; Finck, 1969; Mengel, 1976). 

- Hiánytünetek: a magnéziumhoz hasonló, de itt a színváltozás a legkisebb erek közötti részeken 

pontszerűen jelentkezik, a tünetek megjelenése a hajtáson alulról felfelé halad. 

- Túladagolás tünetei: a magnéziumhoz hasonló, de itt a mellékerek és azok további elágazásai 

szálkásan zöldek maradnak. 

9.2 ÜLTETVÉNYEK TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁSA SORÁN ALKALMAZOTT ELVEK ÉS 

SZÁMÍTÁSI ELJÁRÁSOK 

Az ültetvények (szőlő, gyümölcs, bogyósok) telepítését megelőző feltöltő trágyázás a növények 

tápelem-felvételi sajátságai miatt hatékony, a termésmennyiségben és a termésbiztonságban egyaránt 



 

megtérül. A szőlő és a gyümölcsösök mélyen gyökerező növények. Az aktív gyökérzóna 30-60 cm 

mélységre esik, tehát ide kell lejuttatni a tápanyagokat. 

Az ültetvényekre jellemző, hogy a trágyázási szint alatt levő rétegek jelentős szerepet játszanak 

a tápanyag-gazdálkodásban. A mészigényes növények ültetése karbonátos altalajra előnyös, mert a 

talajképző kőzet karbonáttartalma biztosítja a megfelelő kalcium-ellátást. Az ültetvények talajának 

tápelem-ellátottságát bogyósok esetében 0-40 cm-es, más fajoknál 0-60 cm-es talajrétegre kell 

számolni. (Szántóföldi növények esetében 20 cm-es réteget veszünk figyelembe). A talajt foszfor és 

kálium trágyával lehet csak feltölteni, nitrogénnel nem, az ismert feltáródási, kimosódási tulajdonságai 

miatt. 

A feltöltő (készletező) trágyázással a termőterületre kijuttatott tápanyagok a talaj (növény által 

kalibrált) jó ellátottságáig növelik a tápelemek mennyiségét, az ültetvény élettartamára megalapozva a 

növények megfelelő táplálását. A feltöltő trágyázás tehát talajgazdagító trágyázást jelent. 

A készletezést a termő ültetvényben a fenntartó trágyázás követi. 

Ezek az elvek azonban nem érvényesülnek valamennyi technológiában. A törpe alanyú 

telepítéseknél a csökkent gyökértömege miatt, illetve a csepegtető öntözésre tervezett állományoknál 

irányított feltöltést, ill. sor- és ültetőgödör kezelést alkalmaznak. 

A tápanyag-készletezés szántóföldi kultúráknál is alkalmazható, a gyakorlatban viszont csak az 

ültetvények tápanyag-gazdálkodásában terjedt el. Az ültetvényeknél a telepítés előtt ugyanis 

egyszerűbb technikailag megoldani a feltöltést, mint a beállt kultúrában, amikor a tápelemek 

gyökérzónába juttatása nehézkes és költséges, valamint speciális eszközöket igényel. 

A készletező trágyázás igen jelentős beavatkozást jelent a talaj tápanyag-viszonyaiba. A 

könnyen felvehető foszfor és kálium mennyisége 15-20 mg/100g-ra nő a 0-60 cm-es rétegben, ami a 

mikroelemek felvételét gátolhatja pl. (mészlepedékes csernozjomon magas AL-P2O5-nél lecsökken a 

Zn felvehetősége). Fokozottan ügyelni kell tehát a tápelemek arányára is, mind a kationok (K, Ca, 

Mg), mind a mikroelemek antagonizmusának elkerülése érdekében. 

A feltöltő trágyázás fő kérdése, hogy milyen mértékben növekszik meg a könnyen felvehető 

foszfor és kálium mennyisége egységnyi műtrágya hatására, vagyis mennyi trágyaanyaggal 

biztosítható a felvehető hányad kívánt növelése. Lekötődés nélkül számolva foszforból 30 kg/ha 

mennyiség szükséges a 20 cm-es réteg feltöltéséhez. 

A lekötődés nagyságára különböző értékeket ad meg a szakirodalom. Kádár (1979) szerint a 

talajok AL-foszfor tartalmának 1 mg/100 g-mal való emeléséhez mintegy 70 kg/ha/20 cm műtrágya 

foszforra volt szükség. A műtrágyázást követő első években a talajba bevitt foszfor mennyiségének 

átlagosan fele volt kimutatható AL oldható formában. A fajlagos kálium-feltöltés mutatója 134 

kg/ha/40 cm-es talajréteg volt. 

Füleki (1979) szerint a nagyhörcsöki kísérleti telep talaján egy évvel a nagyadagú 

foszfortrágyázás után 35 kg/ha/20 cm, 3 évvel utána 80 kg/ha/20 cm, 5 évvel foszfortrágyázás után, 

pedig 91 kg/ha/20 cm P2O5 kellett 1 mg AL oldható foszfortartalom növeléséhez. 

Németh (1988) szerint Ramann-féle barna erdőtalajon 128-154 kg/ha/40 cm, pszeudoglejes 

barna erdőtalajon 230-250 kg/ha/40 cm P2O5 szükséges 1 mg/100 g AL-P2O5 növeléshez. 

A talaj feltöltésekor – tehát az AL oldható foszfortartalom 1 mg/100 g, valamint az AL-oldható 

káliumtartalom 1 mg/100 g értékkel történő növelése esetén – a következő tényezőket kell figyelembe 

venni: 

- a feltölteni kívánt rétegek talajtani tulajdonságait, 

- a talaj eredeti tápanyagtartalmát, 

- az elérni kívánt feltöltési szintet, 

- a tápanyag lekötődését befolyásoló talajtani faktorokat (KA, pH, CaCO3). 

 

A tápanyag-utánpótlásnál – így a készletező trágyázásnál is – fontos meghatározni az 

adszorpciót befolyásoló főbb tényezőket. A kálium lekötődése inkább a talaj agyagtartalmának 

abszolút értékével, mint az agyagásványok minőségével mutat összefüggést. Foszfornál a 

karbonáttartalom mellett szükség van az agyagtartalom ismeretére is. 

A készletező trágyázás talajt gazdagító eljárás, míg a fenntartó trágyázás a mérlegelvre épül. 



 

9.3 A FELTÖLTENI KÍVÁNT TALAJRÉTEG VASTAGSÁGA ÉS AZ ELÉRENDŐ FELTÖLTÉSI 

SZINT 

A készletező trágyázás eredményeként feltöltöttnek nevezzük a talajt, ha az az irodalomban 

növénycsoportonként megadott AL-oldható tápelem-mennyiségeket tartalmazza. A kiadagolandó 

foszfor és kálium mennyiségének kiszámításához tehát ezeket a tápelem-szinteket vesszük figyelembe. 

A szőlőültetvények feltöltési határértékeit az AL-oldható tápanyag-mennyiségek mellett elektro-

ultrafiltráció (EUF) módszerre is kidolgozták. A 20 
o
C-os EUF kivonatból mért optimális kálium érték 

(EUF-K) 8-13 mg/100 g, a foszfor pedig (EUF-P) 1,0-3,5 mg/100 g között található. A szőlőtalajok 

EUF kivonatból mért tápelem optimum határértékei a 30-60 cm-es talajrétegre vonatkoznak. 

A 0-60 cm-es talajréteg tápanyagtartalmának 1 mg/100 g-mal történő emeléséhez 93 kg 

hatóanyagot számítunk hektáronként a következő meggondolás alapján. 

1 ha terület 60 cm-es talajrétegének térfogata 6 000 m
3
, melynek tömege átlagos (1,55 g/cm

3
) 

sűrűséggel számolva 9 300 t. 1 mg/100 g = 93 kg/9 300 t. 

A bogyósok ültetvényeinek talaja optimális esetben 15 mg/100 g AL-K2O-ot és 10 mg/100 g 

AL-P2O5-ot tartalmaz feltöltés után a 0-20 és 20-40 cm-es rétegben. A 0-40 cm talajrétegben 1 mg/100 

g tápanyagszint-emelésre 62 kg hatóanyagot számítunk hektáronként a fenti levezetés alapján. 

A növények tápanyagellátása túlnyomó részben a talajon keresztül történik. A készletező 

trágyázás során a növény által egy évben kivontnál jóval nagyobb mennyiségű foszfor és kálium kerül 

kijuttatásra, vagyis a talaj tápanyagszintje jó ellátottsági kategóriába kerül. 

Káliummal és foszforral gyengén ellátott talajon a készletező trágyázás hatékony eljárás, 

költsége néhány éven belül megtérül. Közepes ellátottságú talajon a terméstöbblet jóval kisebb. A 

feltöltés alkalmazását tehát döntően a kiindulási ellátottsági szint határozza meg, amennyiben jobban 

ellátott talajokon inkább a termés által kivont tápanyagok egyszerű visszapótlását célzó fenntartó 

trágyázást kell folytatni. 

A foszfor és kálium ellátottsági szintet akkor célszerű a jó ellátottsági kategória értékéig emelni 

(a feltöltés akkor lehet hatékony), ha a talaj tulajdonságai alapján a tápanyagok érvényesülésének 

nincs talajtani akadálya (valamely tulajdonság szélsőséges értéke, pl. kolloidszegénység, nagy 

karbonáttartalom). A feltöltő trágyázás ekkor megalapozza a magas terméshozamokat. 

A beavatkozás ugyanakkor eltérő hatékonyságú lehet különböző talajtípusokon is (pl. Ramann 

féle barna erdőtalajon több az 1 kg P2O5-ra eső terméstöbblet, mint pszeudoglejes barna erdőtalajon). 

Ezért az ültetvények telepítésekor az ellátottságon kívül egyéb tényezőket is figyelembe kell venni: 

- Kertészeti ültevényeket nem telepítünk kötött réti talajokra és szikesekre. A felszíntől mért 

talajvíz mélységének is nagyobbnak kell lennie 100 cm-nél, valamint a termőréteg vastagsága 

is meg kell hogy haladja az 50 cm-t. 

- A talajtani alapvizsgálatok (pH, y1/szóda, KA, összes só humusz, CaCO3) részben tartalmazzák 

a gyümölcsösök telepítését kizáró talajtani tényezőket. Az ültetvények termőhely 

minősítésében mintegy 25-40 %-ban vesznek részt a talajtani faktorok. 

- Az alaptrágyázással együtt végzett melioráló beavatkozásokkal (pl. kémiai talajjavítással) 

csökkenthetjük a nem kedvező talajtani folyamatok káros hatásait. 

- Lényeges a szerepe a megfelelő kitettségnek, a klímarégiónak is. 

- A tápanyag-gazdálkodást befolyásoló talajtulajdonságok káros hatását többféleképpen is 

mérsékelhetjük. Megfelelő alany megválasztásával a mésztűrést, szárazságtűrést javíthatjuk. 

 

Mindezen tényezők figyelembevételével az ültetvények tápanyag-gazdálkodásához egyes 

irodalmak termőhelyekre lebontva adják meg az optimum értékeket. Ezt az utat választotta a MÉM-

NAK „Műtrágyázási irányelvek és üzemi számítási módszer” című kiadványa és Buzás „A 

növénytáplálás zsebkönyve” is. 

9.4 A FOSZFOR LEKÖTŐDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

A foszfor azon növényi tápanyagok egyike, amely a trágyázás után alkalmazásának helyén, 

kisebb-nagyobb mértékben még jó ideig felvehető állapotban marad (immobilis tápelem). A növények 

a szokásos trágyaadaggal kijuttatott foszformennyiségnél kevesebbet vonnak ki a talajból, ezért az 

felhalmozódva a későbbi évek során felhasználható készletként rendelkezésre áll. 



 

A talajba műtrágyaként bejuttatott vízoldható foszfátok kölcsönhatásba lépnek a talaj 

alkotórészeivel, és 70-90 %-uk hosszabb-rövidebb idő alatt nehezen oldható vegyületekké alakul át. 

A készletező trágyázás hatására módosul a talajok foszforszolgáltató képessége. Egyes 

termőhelyeken, illetve talajtípusokon eltérőek a különböző foszforvegyületek mennyiségi viszonyai. A 

foszforszolgáltatás több tényező kölcsönhatása nyomán alakul ki. A talajok foszforszolgáltatásának, 

valamint fixációjának folyamatában érvényesül a kémhatás, a mészállapot a szervesanyag-tartalom, a 

vas és alumínium mennyisége, továbbá az agyagásványok (T-érték) szerepe. 

A növekvő sorszámok csökkenő felvehetőséget jelölnek, zárójelben az adott forma 

meghatározására alkalmas kivonószer neve szerepel. A kalcium-foszfátok alkálikus közegben 

oldhatatlanok lesznek, a vas- és alumínium-foszfátok pedig savanyú közegben válnak oldhatatlanokká. 

A talajoldat foszfáttartalma a nehezen oldható foszfátvegyületekkel egyensúlyban van, ami a 

lekötődési és felszabadulási folyamatok egyensúlyát jelenti. A műtrágya-felhasználás szempontjából 

alapvetően fontos a foszfát-megkötődés és -mobilizáció folyamatainak ismerete. A továbbiakban a 

befolyásoló tényezőket tárgyaljuk. 

Savanyú kémhatású talajokban a foszfát főként a hidratált Al- és Fe-oxidok amfoter felszínén 

adszorbeálódik. A foszfor felvehetősége a 6,4-8,3-as pH-értékek között a legnagyobb. A talajok 

mészállapotának szabályozásával a foszfor felvehetősége változik. Elméletben a talaj savasságának 

csökkentése fokozhatja a deszorpciót és javíthatja a foszfor hasznosíthatóságát. 

7,5 pH-nál már a szénsavas mész jelenléte irányítja a foszforlekötődési folyamatokat. A 

meszezés foszformobilizáló hatása ellenben függ a talaj pufferoló tulajdonságától is. A CO3-sók is 

eltérően változtatják meg a foszfor megkötődését. 

A talajok foszforszolgáltató képességét a leiszapolható rész mennyisége (a 0,02 mm-nél kisebb 

talajszemcsék részaránya) is befolyásolja, sőt még az agyag minősége is. Nagyobb a foszforlekötődés, 

ha magasabb a kaolinit- és montmorillonit (szmektit) tartalom. 

A talaj foszforszolgáltató képessége függ a foszfortrágya alkalmazása óta eltelt időtől is. A 

talajban visszamaradt foszfortrágya hatékonysága a nehezebben felvehető foszforvegyületek 

képződésétől függ. A foszfortrágya utóhatásáról elmondható, hogy a talaj egyéb sajátságai 

befolyásolják, de néhány év alatt (2-8 év) a trágyázás utáni mozgékony készlet 1/3-ra csökkenhet. 

A foszfortrágyák kémiai összetétele és szemcsézettsége is kihat a foszforhatásra ill. utóhatásra. A 

vízben jól oldódó foszfortrágyák (szuperfoszfát, triple-szuperfoszfát, kalcium-foszfát) és a vízben 

rosszul, vagy alig oldódó (részben feltárt nyersfoszfátok) között jelentős az eltérés. Azonos hatóanyag-

tartalmú nyersfoszfát a szuperfoszfát alkalmazása esetén a nyersfoszfát 30 %-kal kevesebb foszfort 

juttat a talajoldatba. 

A talaj által adszorbeált foszfor mennyisége a hőmérséklet emelkedésével nő, ami egyben azt is 

jelenti, hogy a talajoldatban kevesebb foszfor marad vissza. Ez a mennyiség a foszfortrágya utóhatása 

szempontjából lényeges, mivel a talajrészecskékről deszorbeálódó foszfor tölti fel újból a talajoldat 

foszforkoncentrációját a növények táplálása szempontjából megfelelő szintre. A talaj AL-oldható 

foszfortartalmára a hőmérsékletnek nagyobb a hatása, mint a nedvességnek, mind a szuperfoszfát, 

mind a nyersfoszfát esetében. 

Kádár et al. (1979) szerint kijuttatás után a műtrágya foszfortartalmának megközelítően a fele 

mutatható ki a talajból AL-oldható formában. Oláh szerint (1979) a foszfor műtrágya hasznosulási 

aránya átlagosan 40 %. Megállapítja, hogy a hiányzó foszfortartalom pótlására, vagyis a foszfor 1 mg/ 

100 g-mal történő növelésére 30 cm-es rétegenként 63 kg/ha-ra van szükség. 

Zsoldos (1979) szerint a talaj könnyen oldható foszfortartalma nagy jelentőséggel bír a 

foszfátok megkötésében. Amennyiben alacsony, nagyobb mennyiség kötődik meg a bejuttatott 

foszfortartalmú műtrágya hatóanyagából. Minél nagyobb az adszorpciós felület (minél nagyobb a talaj 

agyagtartalma) annál nagyobb lesz a megkötés. Az egységnyi műtrágya-adagolás hatására 

bekövetkező AL-P2O5 növekedés telítési görbével írható le. 

9.5 ÜLTETVÉNYEK KÉSZLETEZŐ FOSZFORTRÁGYÁZÁSÁNAK DÓZISSZÁMÍTÁSA 

Szőlőültetvény és gyümölcsösök ammónium-laktát kivonószer adataira alapozott foszfordózis 

számítását a következő képlet szerint végezhetjük el: 

  



 

D(0-60) =   9315  PHa  

D(0-60) = a foszfor műtrágya mennyisége P2O5 hatóanyagban kifejezve (kg/ha); 

93 = a 0-60 cm-es talajréteg foszfortartalmának 1 mg/100 g értékkel történő növeléséhez 

szükséges műtrágyamennyiség, 

P = AL-P2O5(0-60) a 0-60 cm-es talajréteg könnyen felvehető foszfortartalma, AL-oldatból 

meghatározva (mg/100 g); 

Ha = hasznosulási hatásfok (0,66-1,70 között változik) a következő táblázat szerint: 

 

Kémhatás 

pH-KCl 

CaCO3-

tartalom (%) 

Arany-féle kötöttségi szám 

< 30 31-50 50 < 

Hasznosulási hatásfok 

< 6  0,87 1,00 1,70 

> 6 1 0,66 0,80 1,33 

 1-5 0,80 1,00 1,33 

 6-15 0,87 1,20 1,33 

 > 15 1,00 1,33 1,70 

45.  

Az egyenletben az agyagtartalom és karbonáttartalom paramétere közvetlenül, míg az egyéb 

foszforszolgáltatás befolyásoló tényezők a hasznosulási %-on keresztül közvetve szerepelnek. A 

hasznosulást befolyásoló tényezők: pl. a N-P kölcsönhatás, a szerves foszfor mennyisége. 

 

A foszfordózis számítása EUF talajvizsgálati adatokra alapozva: 

 

D(30-60) = 
 

o o1 , 5 - E U F - P 2 0 C E U F - P 2 0 C A3 0 -6 0 (3 0 -6 0 ) (3 0 -6 0 )
* *

o
0 , 2 2 , 5E U F - P  8 0 C

(3 0 -6 0 )

 

 

 
 
 

 

 

D = a foszfor műtrágya mennyisége P hatóanyagban kifejezve (kg/ha); 

EUF-P-20C= a vízoldható hányaddal arányos foszforfrakció (mg/100 g); 

EUF-P-80C= a kicserélhető hányaddal arányos foszforfrakció (mg/100 g); 

A = a kálium-szelektív agyagásvány mennyisége (%) a következő képlet szerint: 

 

A = 30 x 
E U F - K 8 0 °C

E U F - K 2 0 °C
- 1,8 (EUF-80C). 

Az egyenletben a kálium-szelektív agyagásvány jelenti az agyagtartalmat. Ez nem azonos a 

fizikai értelemben vett agyagtartalommal, csak azokat az agyagásványokat jelzi, amelyek a kálium-

fixálási kapacitás szempontjából fontosak. A karbonáttartalom és a többi foszforlekötést közepes 

erősséggel befolyásoló faktor hatását az 
E U F - K 8 0 °C

E U F - K 2 0 °C
 arányszám fejezi ki. Az EUF-80 °C 

növekedése az oldódási sebesség csökkenésére utal. 

 

A bogyósok készletező foszfortárgyázásának dózisszámítása 
 

D(0-40) =   6210  PHa  

 

D(0-40) = a foszfor műtrágya mennyisége P2O5 hatóanyagban kifejezve (kg/ha); 



 

P = AL-P2O5(0-40) a 0-40 cm-es talajréteg könnyen felvehető foszfortartalma, AL-oldatból 

meghatározva (mg/100 g); 

62 = a 0-40 cm-es talajréteg foszfortartalmának 1 mg/100 g értékkel történő növeléséhez 

szükséges műtrágyamennyiség; 

Ha = hasznosulási hatásfok. 

9.6 A KÁLIUM LEKÖTŐDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TALAJTANI FAKTOROK 

A kálium úgy kötődik a kolloidokhoz, hogy a talaj tápanyag-szolgáltatása döntően a közepes 

erővel fixált forma mennyiségétől függ. A műtrágyaként a talajba munkált tápanyag oldódás után a 

talajoldatba kerülve különböző erővel fixálódik. A kijuttatás és a növényi felvétel időpontjai között a 

talaj száradási-nedvesedési ciklusokon megy át. Nedves talajban – a többi kationnal együtt – a kálium-

ionok is bejuthatnak az agyagkolloidok rácsközi belső terébe. Ha a talaj kiszárad, a kálium-ionok a 

zsugorodás miatt a rétegek közé záródnak, és gátolják a rács újbóli kitágulását (száraz fixálás). 

Ha a káliumionok megkötődése a belső felületeken nagymértékű, a montmorillonit illitesedik. A 

száradás és a nedvesedés során a talajoldat összetétele változik, ami magával hozza a kationok 

kicserélődését és egy új egyensúlyi állapot létrehozását. A kationok megkötődése az általános 

elemsorrendnek megfelelően történik, de specifikus adszorpció is megvalósul. A K
+
 és az NH4

+
 a 

vermikuliton és az illiten kötődik meg legerősebben. 

A talajoldat hígulása és töményedése során módosul a kationok vegyértékének adszorpciót 

befolyásoló szerepe. A talajoldat hígulásával a nagyobb vegyértékű kationok megkötődése erősödik. A 

vegyértékekből adódó különbségek csökkennek, ha az oldat betöményedik, ekkor ugyanis a kisebb 

vegyértékű kationok becserélődési lehetősége nagyobb lesz. 

A kálium-szolgáltatás becslésére a nehezen vagy könnyen felvehető mennyiségek mérésével 

nyerhetünk információt, amely a kémiai kötést tekintve a nehezen vagy könnyen kicserélhető formát 

jelenti. 

Az ammónium-laktát oldható káliummennyisége (AL-K2O) a könnyen felvehető formát adja. 

Az EUF-K a talajoldat káliumtartalmáról és a könnyen kicserélhető forma mennyiségéről tájékoztat. 

Az ezekkel az oldószerekkel kapott értékek és a növényi ellátottságot mutató vizsgálatok közötti 

összefüggések segítségével állapították meg a feltöltés optimális szintjét. 

A feltöltés optimális szintje azt jelenti, hogy a megadott terméshez elegendő kicserélhető 

tápelem van a talajban. Egységnyi tápelem-adagolás a kicserélhető mennyiségnek nem egységnyi 

növekedését okozza, a megkötődést befolyásoló tényezőktől függően. 

Az egységnyi műtrágya-adagolás hatására bekövetkező AL-K2O növekedést Zsoldos (1981) 

telítődési görbével írja le. Megállapítja, hogy azokon a talajokon, ahol nagyobb volt a talaj AL-oldható 

tápelem tartalma, ott kevesebb hatóanyagra volt szükség az AL-oldható értékek növeléséhez. 

Radovics (1991) szerint a kötött talajokon az általa vizsgált tartományban a bevitt kálium és a 

felvehető kálium mennyisége közötti összefüggés nem adott telítődési görbét, a lekötődés mértéke 

állandó volt (60 %). 

A bevitt kálium mennyisége megoszlik a fixált, a kicserélhető formában kötött és a talajoldat 

között. A talaj, mint többkomponensű rendszer esetében a létrejövő telítések nem felelnek meg az 

egykomponensű rendszerek szabályos telítési görbéinek. 

Különböző fizikai féleségű talajok káliummegkötését vizsgálva megállapítható, hogy kisebb 

agyagtartalmú talaj kevesebb káliumot köt meg, ezért trágyázás után gyorsabb ütemben tudja leadni a 

káliumot a növénynek, mint az agyagban gazdag, kötöttebb talaj. Agyagtalajokon az AL-oldható 

kálium azonos szintjének fenntartásához a megkötődés miatt több műtrágyára van szükség, mint 

könnyű szerkezetű talajokon. A nagyobb agyagtartalmú talajok viszont jobban kiegyenlítik a talajoldat 

kálium-koncentrációját, mert a növény által felvett káliummennyiségeket az agyagásványok 

káliumszolgáltató képessége pótolja. 

Az agyagban gazdag talajok a kijuttatott káliumot nagyobb mértékben kötik meg, így nem 

mutatkozik mindig meggyőző kálium műtrágyahatás a növényi hozamban. Különösen alacsony 

könnyen oldható K2O tartalom esetén, a káliumtrágya az erőteljes megkötődés következtében nem tud 

érvényesülni. Ilyen esetekben a szokásosnál nagyobb káliumadagok kijuttatása szükséges. 

Az agyagtartalom káliumszolgáltatásban betöltött szerepét az AL-K2O kivonatra alapozott 

feltöltő trágyázás módszere figyelembe veszi azáltal, hogy különböző kötöttségű talajokra eltérő 



 

feltöltési szinteket ad meg. Az AL-K2O 1 mg/100 g-os növeléséhez átlagosan 15,5 kg/ha/10 cm 

kálium műtrágyamennyiséggel kell számolni. Oláh (1979) a Szőlészek zsebkönyvében táblázatot 

közöl a készlettrágyázással pótolandó tápelemek mennyiségére. Megállapítja, hogy a 30 és 60 cm 

közötti (tehát 30 cm-es réteg) hiányzó káliumtartalmának pótlásához 47 kg/ha kálium hatóanyagra van 

szükség. 

9.7 A KÁLIUMFELTÖLTÉS SZINTJÉNEK KISZÁMÍTÁSA 

Az ültetvények növényei feltöltő trágyázásban részesített talajból veszik fel a tápanyagokat. A 

tápanyag-készletezés meghatározó szempontjai az agyagfrakció nagysága, a feltöltendő talajréteg 

vastagsága és a feltöltés szintje. A készletező trágyázás káliumdózisait a következő módon számítjuk 

ki. 

 

Szőlő- és gyümölcsültetvény kálium készletező trágyázásának dózisszámítása 
 

Ammónium-laktát kivonószer adataira alapozva: 

 

D(0-60) =   9325  KHa  

 

D(0-60) = a kálium műtrágya mennyisége K2O hatóanyagban kifejezve (kg/ha); 

K = AL-K2O(0-60) a 0-60 cm-es talajréteg könnyen felvehető foszfortartalma, AL-oldatból 

meghatározva (mg/100 g); 

93 = a 0-60 cm-es talajréteg foszfortartalmának 1 mg/100 g értékkel történő növeléséhez 

szükséges műtrágyamennyiség; 

Ha = hasznosulási hatásfok = 
7

A
K

. 

 

EUF talajvizsgálat adataira alapozva: 

 

D = 
( 3 1 6 0 ) ( 3 0 6 0 )

( 3 0 6 0 )

1 3 E U F K 2 0 C A 5

0 , 0 1 4 E U F K 8 0 C

 



   
  

  

 

 

D = a kálium műtrágya-mennyisége kálium hatóanyagban (kg/ha); 

EUF-K-20C = a vízoldható mennyiséggel arányos káliumfrakció (mg/100 g); 

A = a kálium-szelektív agyagásvány mennyisége (%): 

 

A % = 30 x 
E U F K 8 0 C

1, 8 ( E U F 2 0 C )
E U F K 2 0 C

 
   

 
. 

 

Bogyósok készletező kálium trágyázásának dózisszámítása 

 

D(20-40) =  H a 1 5 K 3 1    

 

D(20-40) = a kálium műtrágya mennyisége K2O hatóanyagban kifejezve (kg/ha); 

K = AL-K2O(20-40) a 20-40 cm-es talajréteg könnyen felvehető foszfortartalma, AL-oldatból 

meghatározva (mg/100 g); 

31 = a 20-40 cm-es talajréteg foszfortartalmának 1 mg/100 g értékkel történő növeléséhez 

szükséges műtrágyamennyiség; 

Ha = hasznosulási hatásfok. 

 



 

Az AL és EUF módszereire alapozott káliumfeltöltés képleteiben kifejezésre jut az 

agyagtartalom növekedésével emelkedő kálium tápanyagigény. Az egyik képlet a hasznosulási %-ot, a 

másik a vízoldható és az utánpótlásban szerepet játszó kálium mennyiségét is figyelembe veszi. 

9.8 A TÁPANYAGOK ÉRVÉNYESÜLÉSÉT SEGÍTŐ KÉMIAI TALAJJAVÍTÁS MÉSZDÓZISÁNAK 

KISZÁMÍTÁSA 

Savanyú talajokon az ültetvények tápanyag-szolgáltatásának javítása érdekében szükséges 

meszezést végezni. 

 

CaCO3 (t/ha) =  
A

KpH  8,05,6  

 

CaCO3 = a bemunkálandó mészkőpor hatóanyag mennyisége (t/ha); 

pH = 0,1n KCl-ban mért kémhatás a 0-30 cm-es talajrétegben; 

KA = Arany-féle kötöttségi szám a 0-30 cm-es talajrétegben. 

 

9.9 A TELEPÍTÉST MEGELŐZŐEN KIJUTTATANDÓ SZERVES ANYAG MENNYISÉGE 

A telepítés során nem elegendő csupán a foszfor és kálium szintet jó ellátottsági kategóriába 

juttatni, hanem a gyökérzónát (0-60 cm) kedvező fizikai állapotba kell hozni. Mélyforgatással a 

megmunkált réteg fellazul, a megülepedés gyorsasága függ a talaj szerkezetétől. 

Nagy tömegű szerves anyag bemunkálásával a mélyforgatásban részesülő réteg néhány évig 

lazán tartható, ezáltal a talaj vízgazdálkodása megfelelővé válik, javul a talajélet. Azokon a talajokon, 

amelyeken a C/N arány nem alacsonyabb 15-nél, a szerves anyag javítja a talajszerkezetet, hozzájárul 

az ásványi elemek oldhatóvá tételéhez, könnyítve ezáltal a növényi felvételt. 

A szerves anyag bevitel általában istállótrágya és zöldtrágya formájában történik. A telepítéskor 

kijuttatandó istállótrágya mennyiségét a következő képlettel számolhatjuk ki: 

 

%

50

H
D   

 

D = a bemunkálandó istállótrágya mennyisége (t/ha); 

H% = a 0-30 cm-es talajréteg átlagos humusztartalma %-ban kifejezve; 

50 = 1 %-os átlagos humusztartalom mellett kiadandó szerves trágya mennyisége t/ha-ban. 

 

Amennyiben a létesítendő ültetvény vegetatív típusú, célszerű az istállótrágyát részben 

zöldtrágyával helyettesíteni, ugyanis a bőséges nitrogénkínálat túlzott lombnövekedést okoz. A 

zöldtrágya alkalmazása során ellenben nitrogén-kiegészítést kell végezni, melynek dózisát a következő 

módon számoljuk ki: 

 

N = Z * Sza * 0,3 * C/NZ * 1/15 

 

N = a nitrogén-kiegészítés hatóanyag mennyisége (kg/ha); 

Z = a zöldtárgya tömege (t/ha) (10-25 t/ha közötti lehet); 

Sza = a zöldtrágya szárazanyag-tartalma %-ban (13-20 % közötti lehet); 

(C/N)Z = a zöldtrágya C/N aránya. 

 

Néhány zöldtrágya növény C/N aránya: rozs 60:1, vágott füvek 40:1, napraforgó 80:1, 

pillangósok 15:1. 



 

9.10 FENNTARTÓ TRÁGYÁZÁS AZ ÜLTETVÉNYEKBEN 

Az ültetvény telepítése előtt készletező trágyázással beállítjuk a gyökérzóna felső rétegének 

tápanyag-tartalmát az elérendő ellátottsági értékre. A termő ültevényben azután fenntartó trágyázást 

végzünk az éves kivonásnak megfelelően. 

A feltöltő trágyázást talajvizsgálatokra alapozzuk, a fenntartó trágyázást a talaj- és 

növényvizsgálatokra együttesen. A fenntartó trágyázás a tápanyagmérleg egyensúlyát igyekszik 

megvalósítani. Többféle trágyaszerrel végezhető: műtrágyával, istállótrágyával és zöldtrágyával is. 

Napjainkban leggyakrabban a különböző műtrágyákat használják. 

A tápanyagszükséglet meghatározásához szükséges az ültetvény megtekintése is. Mindig meg 

kell vizsgálni, hogy az ültetvény hozzájut-e a termés kineveléséhez és a hiánytünetektől mentes 

vegetáció fenntartásához szükséges tápanyagmennyiséghez. A levélanalízis megmutatja, hogy a 

növény jól ellátott-e vagy sem. Nem ad magyarázatot viszont a hiányos táplálkozás okaira, melyek a 

tápelem abszolút mennyiségében vagy a felvételt befolyásoló tényezőkben keresendők. Ezért a 

fenntartó trágyázást a levél és a talaj párhuzamosan végzett vizsgálatára lehet csak alapozni. 

 

Az ültetvények fenntartó trágyázásának dózisszámítása 

Fenntartó trágyázással pótoljuk az ültetvényekben egy év alatt megtermelt főtermék és 

melléktermék (vessző) által felhasznált tápanyagok mennyiségét. A fenntartó műtrágyaadagok 

számításakor a rendelkezésre álló legfrissebb talajvizsgálati eredményeket, valamint a növények 

tárgyévi levélanalízis vizsgálati eredményét kell számításba venni. 

Optimális levélanalízis értékek mellett adagolandó dózis. 

 

NITROGÉN: N (kg/ha) = 
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Te: tervezett termés 

F: növényi fajlagos elemtartalom 

D: tápanyag-hasznosulás reciproka 

H: humusz (% m/m) 

P: AL-P2O5 (mg/kg) 

K: AL-K2O (mg/kg) 

KA: Arany-féle kötöttség 

Z: a növény trágyareakciója termőegyensúly esetén 

TK: tőkekondíció faktor 

 

o p t

K

a k t

Y : N
T
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X: fürttermés (kg/m
2
) 

Y: vesszőtömeg (kg/m
2
) 

 

A kiszámított dózist szorozzuk a tőkekondíciós faktorral. Ez azt jelenti, hogy ha az ültetvény 

gyenge, akkor többet adunk, ha az ültetvény túl buja, akkor kevesebbet. 

 

 



 

Szőlőfajta Y/Nopt 

Termésszint 

t/ha 

Növény fajlagos 

tápelemtartalma 
Együtthatók 

  N P K 

 N P2O5 K2O 
D Z D Z D Z 

 kg/t 

Leányka 
2,

5 
6-10 5,6 2,6 8,3 1,2 0,7 2,8 0,2 1,3 0,7 

Turán 
4,

0 
6-10 5,6 2,6 8,3 1,3 0,6 2,6 0,3 1,5 0,8 

Olaszrizling 
3,

0 
6-10 5,6 2,6 8,3 0,8 0,6 2,5 0,3 1,4 1,0 

Néró 
3,

5 
7-10 5,6 2,6 8,3 0,9 0,6 1,8 0,2 1,6 0,8 

Kékfrankos 
4,

3 
7-10 5,6 2,6 8,3 1,2 0,4 2,1 0,1 1,4 0,7 

Blauburger 
4,

7 
6-10 5,6 2,6 8,3 0,7 0,6 2,2 0,2 1,4 0,6 

46. Segédlet szőlő N, P, K dózisának számításához termőegyensúly esetén 

Ha rendelkezünk mérési eredményekkel (levélanalízis, fürt- és vesszőtömeg arány), akkor nem 

átlagos értékekkel, hanem a tényleges adatokkal kell számolni. 

A számításhoz szükséges a fajlagos tápelemtartalom (1 t termés szükséges tápanyag) és a 

levélanalízis standard érték (az optimális ellátottság növényanalitikai határértéke) ismerete. 

 

A tápanyag-ellátottság megítélésekor a levélanalízis mért adatait (x) viszonyítjuk a levélanalízis 

standard értékeihez (y) és az eredményt %-ban fejezzük ki 100
y

x
. Az ellátottsági kategóriától 

függően emelni kell a kiszámolt dózist. 

 

Tápanyag-ellátottság 100
y

x
 Ellátottsághoz tartozó 

szorzófaktor 

Hiányos 50 < 1,2 

Alacsony 50-83 1,1 

Optimális 84-117 1,0 

Magas 118-151 1,0 

Túlzott < 151 1,0 

47. A növények levélanalízissel ellenőrzött tápanyag-ellátottsági határértékei 

A fenntartó trágyázás során kijuttatandó makroelemek közül a nitrogén dózisát a legnehezebb 

becsülni. Ennek okai a következők: 

- a felvehető nitrogénforma mennyisége, eloszlása jelentősen változik az év során a talajban; 

- a vegetációs időben lejátszódó feltáródás nedvesség- és hőmérsékletfüggő; 

- a nitrát-nitrogén talajszelvénybeli átrendeződése főként vegetációs időn kívül zajlik; 

- az ültetvény fás része rendelkezik nitrogéntartalékkal is, amit a növények képesek mobilizálni. 

A növény tápanyag-ellátottságának változásait a levélelemzések jól mutatják. A 

termésmennyiség és az évjárathatás következtében  – a talaj azonos humusztartalma mellett is – eltérő 

lehet a levelek nitrogéntartalma. 

Sok esetben már az ültetvény kondíciója is segít megítélni a trágyázás szükségességét. Ha az 

ültetvény kondíciója gyenge, a levelek kicsik, a vesszők vékonyak, nitrogén-trágyázással javítható az 



 

állapot. Vegetatív túlsúly esetén a nitrogén-trágyázás elhagyható. Ha az ültetvényben zöldtrágyázás, 

fűtakarás van, a zöldtrágya nitrogénigényét szintén ki kell elégíteni. 

9.11 A NÖVÉNYVIZSGÁLATOK SZEREPE A TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁSBAN 

A trágyázással tápanyagok kerülnek a talajba. A talajtrágyázás hiányossága, hogy a 

talajvizsgálati eredményekből levont következtetéseket hibák terhelik, ennélfogva a számított 

trágyaadag nem feltétlenül egyezik meg a növények tényleges tápanyagigényével. Az ok a talaj-

növény rendszerre ható tényezők nagy száma, amelyek bonyolítják az adott termőhelyre vonatkozó 

aktuális tápanyagigény meghatározását. 

Az őszi alaptrágyázást követően, a tavasszal végzett növényvizsgálatok eredményei pontosítják 

a trágyadózist, és korrekciós lehetőséget biztosítanak a fejtrágyázás alkalmával. A növényvizsgálati 

eredmények a növény aktuális tápláltsági állapotáról adnak információt, és nem határozhatók meg 

belőlük közvetlenül trágyaadagok. Az információ viszont beépül a soron következő fejtrágya vagy a 

jövő évi trágyaadag kiszámításába,  és főképpen a következő esetekben használható sikerrel: 

- Az ültetvényekben végzett mélyműtrágyázás hatása a szokásos talajmintavétellel nem 

követhető nyomon, mivel a talaj tápanyag-ellátottsága nagyon heterogénné válik. A 

talajvizsgálat különösen a késes típusú mélytrágyázó alkalmazása után ad igen torz képet. Az 

ültetvények tápanyag-ellátottságát levélvizsgálatokkal lehet megbízhatóan felmérni. 

- Ha a termesztett növény tápanyagigényes, és fejlődése hosszú, száraz periódussal esik egybe. 

- Szélsőséges kémhatású talajokon, ahol főként a mikroelemek felvétele gátolt. 

- Kis pufferképességű, levegőtlen, sekély termőrétegű talajokon. 

- A klasszikus trágyázási eljárások 300-400 kg/ha NPK hatóanyagot is javasolnak kijuttatásra, 

aminek már káros hatásai is lehetnek. A feltöltő trágyázással okozott tápelem-arányeltolódást, 

a kiszórás egyenetlenségét a növényvizsgálat jelzi. 

- A hajtatásban alkalmazott túlzottan nagy adagú és egyoldalú tápanyag-kijuttatás mellett. 

A növényvizsgálatok rámutatnak a tápanyag-felvételi zavarokra. Jelzik a talaj elégtelen 

tápanyag- ellátottságát (abszolút hiány), az elemantagonizmusokat, a felvételi zavarokat (relatív hiány) 

és a növényfajtára jellemző tápanyagszállító- és hasznosító képességet. A növényvizsgálatoknál a 

tápelem-koncentráció mérése a tápláltság mennyiségi viszonyait, míg az egyes tápelemek egymáshoz 

viszonyított arányai a tápláltság minőségi oldalát tükrözik. A makroelemek és a fontosabb 

mikroelemek növénybeli koncentrációja csak a szárazanyagra vonatkoztatva használható fel 

informatív jelleggel. 

Az élettanilag fontos elemek növekedésre gyakorolt hatásának elemzésekor a levélzetben mért 

tápelem-koncentráció a döntő, mert a tápelem levélben mért koncentrációja a növekedési fázisban jól 

mutatja a növényi ellátottságot. A mintavételre szigorú előírások vonatkoznak, megjelölve a fenofázist 

és a vizsgálandó növényi részt. A megmintázott növényi részen (levél) kívül, a máshol elhelyezkedő 

levelek színe, állása, a levélen megjelenő elváltozások is hordoznak információt. Fő szempont szerint 

a növény egészét szemügyre kell venni (vizuális diagnosztika), és a fejlődési, fiziológiás anomáliák 

regisztrálása is fontos. A laboratóriumi elemzés főként a látens (rejtett) hiányok és táplálkozási 

zavarok felderítésére használható, mert az akut hiányok látható tünetekben, szimptómákban 

nyilvánulnak meg. A növények táplálkozási zavarai  legyenek azok tüneti megjelenésűek, vagy 

vizsgálatokkal kimutathatók  a növény-talaj-időjárás-agrotechnika komplex rendszer 

összefüggéseiben beállt zavarok reakciójaként értelmezhetők. 

9.12 TÜNETI MEGJELENÉSŰ ÉS REJTETT NÖVÉNYTÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK 

A növények egyes életszakaszaikban eltérő mennyiségben és arányban igénylik a tápelemeket. 

Ha az aktuális igényhez a talaj tápelem-szolgáltató képessége nem tud igazodni, a növényben tápelem-

diszharmónia alakul ki. Két formája ismeretes: az akut (tünetekben megnyilvánuló), valamint a látens 

(rejtett), vizuális tünetek formájában nem jelentkező hiány. 

A rejtett hiányban szenvedő növény növekedése látszólag kielégítő mértékű, a hiány 

megszüntetése után mégis kiegyensúlyozottabban fejlődik, jobb minőségű termést hoz. Ekkor a 

tápelemzavar nincs előrehaladott állapotban, felismerésével időben helyreállítható a megfelelő 

tápanyag-szolgáltatás, elkerülhető a vizuális tünetekben megnyilvánuló akut hiány. A látens hiány a 

környezeti feltételek kedvezőtlenné válásával átmehet akut hiányba is. 



 

A tápanyaghiány általában nem egy-egy növényen, hanem egy területre kiterjedően (talajfolton) 

jelentkezik. Az okok keresésekor – figyelemmel az összefüggésekre – a növény termesztési 

körülményeit a maguk komplexitásában vizsgálva, a fizikai, kémiai és biológiai sajátságokat egyaránt 

át kell tekinteni. 

A növény növekedésében és fejlődésében látható és egyértelműen azonosítható tüneteket okozó 

termőhelyi tényező hatása megfelelő tápanyag-kiegészítéssel általában ellensúlyozható. A felvételi 

zavarok azonban többnyire kielégítő tápanyagellátás mellett lépnek fel. A vizuálisan érzékelhető 

fejlődési zavarban szenvedő növények szemrevételezésekor el kell eldönteni, hogy táplálkozási 

hiányosság, növénybetegség vagy valamilyen környezeti hatás (hideg, kevés fény, elégtelen szellőzés) 

okozza-e a jelenséget. 

Egy példa a fejlődési zavar okának felderítésére: a tápanyaghiány okozta klorotikus foltok 

fokozatosan mennek át a normális színbe és kontúrjuk nem szögletes, éles határvonallal nem 

különíthető el, a vírusos foltok ellenben élesen körülhatároltak és többnyire szögletes alakúak. 

A tápelemfelvételi zavarok hátterének felderítésében a következő sorrendet érdemes megtartani: 

 

42. kép  

A dőlt betűvel jelölt tényezők agrokémiai-agrotechnikai módszerekkel befolyásolhatók. 

 

A helyszíni vizsgálat során először meg kell állapítani, hogy milyen típusú az anomália. Ennek 

feltétele a morfológiai eltérés típusainak ismerete, melyeket a következőkben részletezünk. 

 

Alapfogalmak: 

Klorózis: sárgulás. 

Nekrózis: elhalás. 

Fejlődési rendellenesség: a normálistól eltérő növekedés, alak. 

Rövid szártagúság: a két nódusz közötti távolság eltér (kisebb) a megszokotthoz képest. 

Csalánlevelűség: főeres növények (kétszikűek) erezete azonos rendűvé válik. 

Kanalasodás: a levél lemeze többnyire a fonák felé begörbül, törékennyé válik. 

Hólaposodás: a levél lemezén foltokban a levél színe felé kidudorodás. 

Villás elágazás: nódusz vagy internódiumból a hajtás vagy vessző azonos rendűen elágazik. 

 

A Helyszíni vizsgálat során levonható következtetések: 

 

I. Klorózis II. Nekrózis III. Fejlődési rendellenesség 

1. Elszórtan 1-1 növény 1. Elszórtan 1-1 növény 1. Rövid szártagúság 

kártevő kártevők tápanyaghiány 

kórokozó  atka kártétel 

2. Foltokban több növény 2. Foltokban több növény 2. Csalánlevelűség 

hiánytünet kártevők Növényvédő szer 

Növényvédő szer levegőtlen környezet a talajban vírus 



 

levegőtlen környezet a talajban 3. Sávokban 3. Kanalasodás 

 kártevők kártevő 

 túlzott tápelemellátás kórokozó 

  vírus 

3. Sávokban 4. Növény levelei foltokban 4. Hólyagosodás 

kártevők kártevők kártevők 

gyomirtó szer, műtrágya Növényvédő szer  

külső körülmények kórokozó 5. Villás elágazás 

  vírus 

  Gyomirtó szer 

48.  

Amennyiben a helyszínen nem állapítható meg egyértelműen a fejlődési rendellenesség oka, 

laboratóriumban mikroszkópos vizsgálattal behatárolhatók a kiváltó tényezők. 

 

Laboratóriumi vizsgálat: 

 

I. Klorózis II. Nekrózis 

1. Ér sárga 1. Ágelhalás 

vírus kórokozó 

 anaerob (levegőtlen környezet a talajban) 

2. Érköz sárga 2. Levélszél elhalás 

a/ tápanyag hiány Növényvédő szer 

 tápanyaghiány 

 kártevő 

3. Foltokban 3. Foltokban 

vegyszer növényvédő szer, műtrágya 

kezdődő kór kórokozó 

kártevő  

49.  

A növényanalízis konkrét céljai az alábbiak lehetnek: 

- a növények tápláltsági állapotának megállapítása és területi azonosítása, 

- növényfajok vagy fajták eltérő viselkedésének, táplálkozásának vizsgálata, 

- tápelemek között kölcsönhatások kimutatása, 

- adagolt trágyák hatásának ellenőrzése: bekerült-e az adott tápelem a növényi szervekbe vagy 

sem? 

- rejtett táplálkozási zavarok felderítése, tápelemhiány sorrendiség megállapítása, 

- már látható hiány- vagy túlsúlytünet azonosítása, megerősítése, 

- minden olyan esetben, amikor megmagyarázhatatlan fejlődési rendellenességek lépnek fel, az 

okok feltárása. 



 

 

43. kép  

9.13 A NÖVÉNYI TÁPELEM-KONCENTRÁCIÓ ÉS A HOZAM ÖSSZEFÜGGÉSE 

 Erős tápelemhiány esetén a növények ásványianyag-tartalma csekély, és a hozam alacsony. Ha 

a hiányt kicsit enyhítjük, a hozam egy ideig gyorsabban nőhet, mint a tápelemfelvétel. Ebből adódóan 

a növényi elemkoncentráció enyhén tovább csökkenhet, hígulhat. A tápanyagkínálat további 

javulásával a felvétel sebessége eléri, majd lassan meghaladja a szükségletet. A növényben az 

elemkoncentráció egyre nő. 



 

Ezzel párhuzamosan a növekedés mind jobban visszaesik, majd megáll, amikor az illető elem 

minimuma megszűnik. Ez a tápanyagmennyiség (határkoncentráció) az, melynek legalább jelen kell 

lennie ahhoz, hogy a maximális termést elérhessük. A kínálat további növelése már nem elsősorban a 

termés hozamára hat. A fokozott felvétel ebben a tartományban hatástalan (luxusfelvétel), hacsak a 

feleslegben felvett tápelemek nem képeznek tartalékot későbbi időszakokra. Esetleges előnyös vagy 

káros hatásuk a termés minőségében is megjelenhet. 

A túl nagy kínálat végül is toxikussá válik (relatív tápelemhiányt indukálva más elemek 

felvételében), ezért a termés csökken. A növényi elemtartalom és a termés görbéjén a luxusfogyasztás 

jelentős területet képviselhet. Bizonyos elemek tág határok között feldúsulhatnak a növényben 

anélkül, hogy ez látható károsodáshoz vezetne. Más elemek optimuma szűk, gyorsan felléphet a hiány 

vagy a mérgező túlsúly. 

 

44. kép  



 

A növényanalízis eredményeit úgy értékeljük ki, hogy a mért eredményünket összehasonlítjuk 

elemenként a táblázatos értékkel (lásd a fenti táblázatot), amennyiben ettől eltér, a növény tápelem-

felvételi zavart jelez. Ennek oka lehet: a tápelem-antagonizmusok, vízhiány, levegőtlenség stb. 

A növényelemzési adatok elsősorban az adott növény tápláltsági állapotáról informálnak, és 

nem közvetlenül trágyaadagot határoznak meg. A talajvizsgálati adatokhoz hasonlóan a trágyaigény 

számításakor egyéb szempontokat (tervezett termés, talajvizsgálati információ, stb.) is figyelembe kell 

venni. 

Mivel a tápelem-koncentráció változik a növény korától és fajától függően, valamint eltérő az 

egyes növényi részekben is, a mintavételeket szigorúan növényfajra, fejlődési stádiumra és növényi 

szervre vagy részre írjuk elő. Ez képzi a növényelemzési adatok értelmezésének alapját, és egyben 

kijelöli korlátait. 

A kapott vizsgálati eredmények értékelésénél első lépésben átlagokat képzünk a párhuzamos 

mintavétel analitikai adataiból, mintavételi egységenként, tehát parcellánként. Ezeket az átlagadatokat 

összevetjük az etalontáblázatos határértékekkel (ellátottsági optimumokkal), és következtetéseket 

vonunk le a vizsgált terület növényállományának tápláltsági állapotára, illetve közvetetten a talaj 

tápelem-ellátottságára,  növényállományának tápláltsági állapotára, illetve közvetetten a talaj tápelem-

ellátottságára. A növény ásványi tápelemtartalmát azonban számos belső és külső eredetű tényező 

befolyásolhatja. E tényezők ismerete nélkül a helyes következtetések levonása és a kapott eredmények 

gyakorlati felhasználása nehézségekbe ütközik. 

A növényanalízis egyik pozitívuma, hogy képes azokat a kölcsönhatásokat kimutatni, melyek a 

tápelemfelvétel során lejátszódnak. Amennyiben csupán egy-egy tápelem vizsgálatára szorítkozunk, a 

növényelemzés eredménye félrevezethető lehet. Mivel a növény az esszenciális elemeket 

meghatározott arányban, illetve egyensúlyban igényli a fotoszintézis során, egyik elem minimuma 

kiválthatja a többi elem felvételének pótlását is. 

A szaktanácsadás és a kutatás számára azon arányok kontrollja minősülhet kívánatosnak, 

melyek egyes elempárok szinergista vagy antagonista kölcsönhatásait tükrözik. Ilyenek lehetnek 

például a K/N, K/Mg a kálium ellátottsággal összefüggésben, és a N/P a nitrogén trágyázás kapcsán. 

A tápelemarányok és a hozam összefüggésében is szerepet játszik a minimum törvénye. 

Amennyiben az összefüggést elég nagyszámú és heterogén adat birtokában egy koordináta-

rendszerben ábrázoljuk és egy burkológörbével jellemezzük, az alacsony termésekhez szinte 

bármilyen tápelemarány vagy koncentráció tartozhat a parabola kiszélesedő talpazati széle szerint, míg 

a nagy termésekhez csak egy szűk optimum a parabola csúcsi része alapján. A tápelemarány 

önmagában félrevezethet. Sumner (1978, 1979) szerint az arány nem más, mint a számláló és a nevező 

hányadosa. Tehát két elem egymástól való viszonyáról ad felvilágosítást, nem informálva azok 

mennyiségéről. 



 

Az elmondottakból következik,hogy minél több arányt kell egyidejűleg vizsgálni a minimum 

tényező megbízható becslésére. Az arány és a koncentráció adatait, optimumait egyaránt figyelembe 

kell venni. 

A szőlő tápelemeinek megfelelő arányai a következők: (Megoni, 1980 szerint) 

 

Megnevezés Megfelelő arány Megnevezés Megfelelő arány 

N/K 1,90-3,00 Ca/Mg 10,90-12,90 

K/Mg 3-7 P/Fe 12-16 

K/Ca 0,45-0,48 P/Mn 17-23 

P/Zn 20-30 Zn/Fe 0,30-0,60 

N/P 8-14 Fe/Mn 0,90-1,30 

P/K 0,16-0,18 K1/K2 0,90-1,20 

50. A szőlő tápelemeinek megfelelő arányai (Megoni, 1980) 

 

45. kép  

A növény növekedése és fejlődése természetesen nemcsak a tápláltság, hanem számos más 

tényező függvénye. Belső növekedési tényezőkön a genetikailag rögzített tulajdonságok értendők, míg 

a külvilágból érkező hatások (fény, hő, víz, tápanyag) a külső növekedési tényezők. Ez utóbbiak 

szükségesek ahhoz, hogy a genetikailag rögzített tulajdonságok kifejlődhessenek és érvényre jussanak. 

A növényi tápelem-koncentráció és a hozam összefüggése növényenként és tápelemenként 

természetesen egyedi változékonyságot mutathat. 



 

9.14 ÖSSZEFOGLALÁS 

A szőlő K-ra igényes, N-t és P-t ellenben közepes mennyiségben használ fel. A jó kondíciójú 

szőlő képes csak nagy termésre. A szőlő tápanyag-ellátásának két fázisa van. Telepítés előtti 

készlettrágyázás, valamint a fenntartó trágyázás. 

A feltöltő trágyázás a felvehető tápanyagtartalom alapján történik. A fenntartó trágyázásnál a 

tervezett termést, a tőkekondíciót és a levélanalízis eredményeit vesszük számításba. 

9.15 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 

1. Hogyan változik a vegetációs időszak különböző fázisaiban a szőlő K, N, P igénye? 

2. Mi a feltöltő trágyázás elvi alapja? 

3. Hogyan számoljuk ki a fenntartó trágyázás tápanyagdózisát? 

4. Milyen következtetéseket lehet levonni a levélanalízis adataiból? 

5. Hogyan befolyásolja a talaj magas mésztartalma a növény tápanyagfelvételét? 

6. Mikor alkalmazunk lombtrágyázást a szőlőben? 

9.15.1 Tesztek 

1. Mit nevezünk tápanyag-kapacitásnak? 

1. A felvehető és felvehetővé váló tápelem együttes mennyisége 
2. Az összes talajon lévő tápelem  

3. A felvehetővé válás sebessége 

 

2. Milyen mértékű a foszfát kimosódási veszteség? 

1. 0,1 – 0,2 kg/ml 

2. 1,0 – 2,0 kg/ml 

3. 10 – 20 kg/ml 

 

3. Hogyan befolyásolja az NH4
+
 - N jelenléte a talajban a K megkötődését? 

1. egyáltalán nem befolyásolja 

2. segíti a megkötődést 

3. csökkenti a megkötődést 

 

4.  Mely talajon adunk dolomitot a Mg ellátottság javítására? 

1. kötött talaj 

2. savanyú homok 

3. meszes homok 

 

5. Mi a mész – káli törvény lényege? 

1. a sok Ca segíti a K felvételét 

2. a sok Ca gátolja a K felvételét 

3. a Ca nem befolyásolja a K felvételét 

 

6.  Melyik vasforma mozgékonyabb a talajban? 

1. Fe
3+ 

2. Fe
2+ 

 

3. Fe
2+ 

és Fe
3+ 

egyformán mozog 

 

7. Milyen kémhatású talajon nagyobb a mangánfelvétel? 

1. savanyú 

2. semleges 

3. lúgos 

 

8. Hogyan befolyásolja a magas foszforellátottság a Zn felvételét? 

1. nem befolyásolja 



 

2. csökkenti, mert érvényesül az antagonizmus 

3. növeli, mert érvényesül a szinergizmus 

 

9. Mennyi komposztot adagolunk egy gödörbe szőlő ültetésekor? 

x. 0,5 – 1 kg/gödör 

1. 3 – 4 kg/gödör 

2. 7 – 8 kg/gödör 

10. Mely műtrágyaféleségek savanyító hatásának semlegesítésére szükséges a legtöbb CaCO3? 

x. karbamid 

1. ammónium-nitrát 

2. Pétisó 

9.15.2 Fogalomtár 

Nitrifikáció: az ammónium vagy más redukált nitrogénformának nitráttá való biológiai 

oxidációja. A folyamat két lépésben megy végbe. 

Denitrifikáció: a talajoknak a nitrátokból és nitritekből kiinduló és N2, N2O vagy NO alakjában 

jelentkező nitrogénvesztesége, amely nem feltétlenül, de elsősorban biológiai hatásra megy végbe. 

Szervetlen nitrogén: legnagyobbrészt az agyagásványok kristályrácsában nem kicserélhető 

ammóniumionok (NH4
+
) és csak kis mennyiségben kicserélhető és oldott, a növények számára 

felvehető ammónium alakban, valamint ugyancsak kis mennyiségben könnyen oldható, ezért könnyen 

kimosódó nitrát (NO3
-
) alakban található szervetlen nitrogén. 

Ammonifikáció (mineralizáció): az elemek szerves kötésből ásványi kötésbe vitele, a szerves 

vegyületek energiájának felszabadítása, a biológiailag hasznavehetetlen hőfejlesztés, másrészt a 

biokémiai komplexitás csökkentése. 

Szerves nitrogén: a feltalaj humuszanyagában, növényi maradványaiban, a talaj 

biomasszájában és az elhalt szervezetekben jelen lévő szerves kötésű nitrogén (általában az 

össznitrogén több mint 95 %-a). 

Szén-nitrogén-arány (C/N): a talajban található → szerves szén és az összes N közötti arány. 

A humusz minőségétől és az éghajlati viszonyoktól függően a C/N jellegzetes értékek között változik. 

Szántott réteg [Asz; Ap]: a feltalajnak talajművelő eszközökkel fellazított, megmunkált rétege, 

aminek következtében színe, szerkezete és egyéb tulajdonsága különbözik a szelvény többi részeitől. 

A magyar szakirodalomban Asz-szel, a nemzetközi szakirodalomban pedig Ap-vel jelölik. 

Táphumusz: a humuszanyagok funkcionális csoportosítása szerint megkülönböztetett 

humuszféleség, amelyeknek kimagasló szerepe van a növények és a talaj mikroszervezeteinek 

tápanyag- és energiaellátásában. Oldható acetil-bromidban. 

Tartós humusz: a humuszanyagok funkcionális csoportosítása szerint megkülönböztetett 

humuszféleség, amelynek hatása inkább fizikai és kolloidkémiai. Nem oldható acetil-bromidban. 

Vaskelátok: a növények klorózisa megszüntetésére használt, Fe-at tartalmazó organominerális 

komplex vegyületek. 

Aktív mész (fiziológiás mész): a talaj agyag- vagy porfrakciójában (általában a 0,01 mm-nél 

kisebb szemcséjű talajrészekben) található kalcium-karbonát, amely a szén-dioxiddal telített vízben 

könnyen oldódik, ezáltal a talajoldatot oldható kalcium-bikarbonáttal gazdagítja. 

 

Levélanalízis: a növényanalízis egyik módszere, amelyet főként tápelemekkel való ellátottság 

vagy hiány megítélésére, a helyes tápanyag-utánpótlás megállapítása érdekében alkalmaznak. 

Makrotápanyagok: a növények számára nagyobb mennyiségben szükséges, a talajban található 

vagy a talajba juttatható tápelemek összefoglaló megnevezése. Ezek a következők: N, P, K, egyes 

szerzők szerint a Ca, Mg, S is. 

Mikrotápanyagok (mikroelem): a növények számára nagyon kis mennyiségben szükséges 

tápelem; de ha e kevés sincs, hiánybetegségek lépnek fel. A megkívánt feletti mennyiségben, vagy ha 

nagymértékben oldódnak, mérgezők lehetnek a növények számára. 

Mesterséges földkeverék: üvegházakban, fólia alatti növénytermesztésben, palántanevelésben 

és egyéb speciális növénytermesztésben használt, különböző anyagokból mesterségesen készített, a 

növény igényeinek megfelelő táptalaj. 



 

10. A SZŐLŐ NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIÁKBAN HASZNÁLT ANYAGOK 

Kaptás Tibor munkája. 

 

A profi az, aki akkor is meg tudja csinálni, amit kell, ha nincs hozzá kedve. 

Az amatőr az, aki akkor sem tudja megcsinálni, amit kell, amikor kedve van hozzá.  

 

James Evershed Agate 

 

NÖVÉNYVÉDELEM = TERMÉS = ELÉGEDETTSÉG 

 

A szőlőtermesztés – szakképesítést is megkövetelő - egyik legfontosabb eleme a 

növényvédelem. A jegyzet most tárgyalt fejezete címének megfelelően a termesztéstechnológia egyéb 

elemei csak olyan nézőpont rendező elvei szerint szerepelnek e helyen, ahogyan azok a 

növényvédelmet a lehető legjobb és gazdaságosabb mértékben segítik. 

 

Bármilyen termesztési elvet is választ a termelő – „hagyományos”, integrált, biológiai, 

ökológiai, vagy a mostanában divatos biodinamikus módszert – abban nincs különbség, hogy a 

növényt különböző ápolási munkákkal és növényvédelmi módszerekkel úgy kell megvédeni a 

károsítóktól, hogy a környezet a lehető legkevésbé legyen kemikáliákkal terhelve, és egyúttal a 

termelés gazdaságos is legyen. 

 

Mindemellett tudomásul kell venni, hogy minden termesztés technológiai elem, hatással van a 

kórokozók és kártevők fellépésére, a gyomfajok jelenlétére. A különböző érzékenységű fajták (klónok) 

közötti választás, a terület kitettsége és talaja (a talaj típusa, szerkezete, víz- és tápanyag-szolgáltató 

képessége), a fajtának megfelelő művelésmód, az ültetvény gépesítettsége, a növény ápolására 

rendelkezésre álló munkaerő és idő, valamint természetesen a felhasznált növényvédő szer mind olyan 

tényező, amely befolyásolja a növényvédelmi tevékenység eredményességét.    

 

A növényvédelem lehetséges módjait közös céljuk – a jó minőségű és megfelelő mennyiségű 

termés – elérése szempontjából vizsgálva nem helytálló az a vád, amellyel a közvélemény mellett 

sajnos, a szakmai közvélemény is illeti őket, miszerint egyik-másik szer veszélyezteti környezetünk 

biztonságát. Egyetlen különbség van (és lehet) a különböző technológiák között, mégpedig az 

alkalmazható készítmények (hatóanyagok) listája. Ezen túlmenően mindenkinek kötelessége és 

gazdaságossági érdeke is, hogy csak akkor kerüljön sor növényvédelmi (kémiai vagy egyéb) 

beavatkozásra, ha a betegség következménye elérte a gazdasági kártételi küszöbértéket. 

A gazdasági kár küszöbérték definíciója a szakirodalomban megtalálható, de a legegyszerűbben 

talán úgy fogalmazható meg, hogy a védekezések elvégzésének költsége nem haladhatja meg a 

károkozó fellépése következtében bekövetkező termésveszteség értékét.  

  

A kutatók számos élőszervezetet leírtak, melyek a szőlőnövényt károsítják, védekezési kényszer 

és lehetőség azonban csak alig néhány fitofág (növénykárosító) szervezet esetében van. A védekezés 

elvégzésének tekintetében pedig mindig a károsító fellépésének veszélye a fertőzés körülményeinek 

megléte, illetve a védekezés elvégzésének gazdaságossága a meghatározó. 

A védekezésre felhasználható kémiai anyagoknak a károsító szervezetekre,  és – nem utolsó 

sorban – a környezetre gyakorolt hatásának ismerete növényvédelmi szakmai ismereteket feltételez. 

 

A Magyarországon hatályos jogszabályok szerint a növényvédelemben a károsítók 

elpusztítására vagy riasztására használható hatóanyagok forgalomba hozatala, raktározása és 

felhasználása engedélyhez kötött. A különböző forgalmi kategóriájú készítmények felhasználását 

növényvédelmi végzettséghez kötött engedélyek szabályozzák. A megfelelő engedély nélküli 

tevékenység jogszabályba ütközik, és növényvédelmi vagy élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal 

szankcionálható. 

 



 

A betegség kialakulásának, a járványveszély kialakulásának három alapvető feltétele van. Ezek 

a fertőzésre érzékeny növény, a fertőző anyag jelenléte és a fertőzés bekövetkezésének megfelelő 

környezeti körülmények. Amennyiben a felsoroltak közül bármelyik tényező is hiányzik, a fertőzés (a 

járvány) nem következik be. A képlet meglehetősen egyszerűnek tűnik,  a három tényező térben és 

időben való együttes jelenlétének helyes megítéléshez azonban már magas szintű szakismeret 

(kórokozók és kártevők biológiájának ismerete, valamint  előrejelzése) szükséges. 

 

Napjaink gyakorlatának értelmében túlhaladott az a nézet, hogy a szőlő növényvédelme 

tekintetében sablonokra lehet támaszkodni. A környezeti körülmények gyors változása következtében 

elsősorban a kórokozók elleni védekezésben egyre újabb és újabb ismeretekre támaszkodva kell 

tervezni a növényvédelmi technológiát. 

 

Alkalmazástechnika, avagy a növényvédő szer kijuttatásának szempontjai 

 

A kémiai védekezési módszer alkalmazása során a károkozók felszaporodásának mérséklésére 

két lehetőség van. Alapvetően meg kell akadályozni, hogy a károsító megfelelő életteret nyerjen a 

növényen a saját élettevékenységéhez. 

 

Rendelkezésre állnak olyan a közvetlen érintkezést megkívánó kontakt hatóanyagú 

készítmények, melyek a növény felületén fejtik ki hatásukat, használatuk esetén a teljes növényvédő 

szer-borítottság elérése a cél.  Ha a kijuttatás technológiája megfelelő, a kórokozó vagy a kártevő a 

növényre kerülés pillanatában azonnal kapcsolatba kerül a növényvédő szerrel, az életfeltételeihez 

szükséges kedvező körülmények nem állnak fenn, vagy „megmérgeződik”, és rövid időn belül – még a 

fertőzés vagy károsítás bekövetkezte előtt – elpusztul. 

 

A kontakt (közvetlen érintkezést megkövetelő) készítményekkel a kezeléseket a hajtás és 

lombfelület növekedéséhez kell igazítani, hogy ne alakulhasson ki úgynevezett fedetlen felület, ahol a 

kórokozók vagy kártevők „sértetlenül” megtelepedhetnek. Az ilyen típusú készítmények a 

technológiában általában sűrűbb, esetenként 4-7 naponta megismételt kezelést is megkövetelhetnek. A 

kijuttatás eredményességét gyakran befolyásolják az időjárási körülmények. A permetezést gyorsan 

követő eső lemossa a hatóanyagot a növényről, mielőtt az a hatását kifejtené, bár a gyártók az egyre 

modernebb formulációk létrehozásával törekednek az esőállóság növelésére. 

 

A mélyhatású vagy szisztemikus (azaz felszívódó) hatóanyagú készítmények a növénybe 

felszívódva fejtik hatásukat. Alkalmazásukkal mintegy feltölthető a növény a védekezést lehetővé tevő 

anyagokkal. 

 

A mélyhatású készítmények esetében a hatóanyag a növény epidermisz rétegének néhány 

sejtnyi mélységébe felszívódva várja a kórokozók vagy a kártevők támadását. Gyors hajtásnövekedés 

esetén ebben az esetben is kialakulhatnak olyan növényi részek (új levelek, virágzat, fürtök vagy 

bogyók) amelyek nem részesülnek megfelelő védelemben, ha az egyes védekezések között túl nagy az 

időbeli távolság. 

 

A szisztemikus készítmények a növénybe jutva annak nedvkeringésével együtt áramolnak az 

egyes növényi szervekbe. Szakszerűtlen használatuk esetén, mint pl. a nem megfelelő dózis vagy a 

nem megfelelő időben való alkalmazás, a hatóanyag olyan mértékben felhígul a növényben, hogy nem 

képes teljesíteni feladatát. 

 

A szisztemikus készítményekkel kapcsolatban még a szakirodalomban is találni olyan 

megfogalmazást, hogy képesek a megfertőzött növényi részek meggyógyítására. Ez a szó abszolút 

értelmében nem igaz, mert a megfertőzött növényi részek (a fürtök is) elpusztulnak. A szisztemikus 

készítmények a gombák esetében további fertőző képlet kialakulását és így a betegség terjedését 

akadályozzák. 

 



 

Károsítók esetében a kontakt és szisztemikus készítmények egyaránt vagy a táplálkozást vagy a 

következő fejlődési alak kialakulását gátolják. 

 

A szisztemikus készítmények hatástartama a kontakt hatóanyagoknál lényegesen hosszabb, 

hatásukat a felszívódásuk utáni esőzés sem befolyásolja. Túlságosan gyakori, szakszerűtlen 

felhasználásuk esetén viszont úgynevezett növényvédő szer rezisztencia alakulhat ki. A rezisztencia 

fellépésekor a kórokozó vagy kártevő populációban (élőlényközösség, „tényleges szaporodási 

közösség”) nagymértékben megnő azoknak az egyedeknek az aránya, amelyek „hozzászoktak”, és 

amelyekre nem hat az alkalmazott hatóanyag. 

 

Az integrált termesztési rendszerekben a rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében a 

szisztemikus hatóanyagcsoportok használatát vagy kontakt típusú hatóanyagok együttes használatához 

kötik, vagy használhatóságuk számát egy vegetációs időszakon belül jelentősen korlátozzák. 

10.1 A SZŐLŐ BETEGSÉGOKOZÓI ELLENI VÉDEKEZÉS 

 

A SZŐLŐLISZTHARMAT 

 

A lisztharmat név nagyon jól jellemzi a gomba látható tüneteit. Minden zöld növényi felszínen 

előfordulhat a szürkésfehér lisztes bevonat, jellegzetes dohos szaggal párosulva. A levél és a hajtások, 

később a virág, a fürt, majd a bogyók is fertőződnek. A bogyók a bőrszövet sérülése miatt 

felszakadnak, nem érnek be, esetenként 100%-os termésveszteséget okozva. A betegség még enyhébb 

bogyófertőzés esetén is kihat a bor minőségére. 

 

A szőlőlisztharmat elleni védekezés a növényvédelmi technológia gerince 

 

Nem egyszerűsíthető le oly módon a védekezések tervezése, hogy az egyik évjáratban a 

lisztharmatfertőzés, a másikban a peronoszpóra fellépésére lehet számítani. Az utóbbi évek 

bizonyítják, hogy egy-egy vegetációs időszakon belül rendkívül gyorsan követik egymást az olyan 

környezeti periódusok, amelyek egyik vagy másik gomba fertőzésének kedveznek.  

A lisztharmat az utóbbi évek tapasztalata szerint a szőlőültetvények elsőszámú betegségokozója 

lett. 

 

A növényápolás mikéntje jelentősen befolyásolja a betegség elleni védekezés lehetőségeit. A 

túlzott tápanyag-ellátottság, a gondozatlan, sűrű (fülledt) és átpermetezhetetlen lombozat kedvez a 

kórokozónak. 

 

Az előző évi erős lisztharmat-fertőzés esetén már fakadást követően permetezni kell. Általában 

erre a kontakt hatású készítmények alkalmasak.  

 

Könnyíti a védekezések végrehajtását, hogy a peronoszpóra ellen használható fungicidek 

(gombaölő hatású készítmények) a szőlőlisztharmat ellen használt növényvédő szerekkel általában jól 

keverhetők és együtt kijuttathatók. 

A 20-25 cm-es hajtás állapottól a lisztharmat ellen esedékes kezelések egybe esnek a 

peronoszpóra elleni védekezés időpontjával. Fontos szempont azonban, hogy a védekezések között a 

gomba lappangási idejénél (10-14 nap) hosszabb idő nem telhet el, ezért száraz meleg időben, amikor 

a peronoszpóra ellen ritkább a védekezés, a lisztharmat ellen külön is védekezni kell. 

 

A fertőzésre érzékeny fenológiai (a növények és az állatok fejlődésének szakaszai) 

időpontokban hosszabb hatástartamú szisztemikus fungicidek használhatóak. Alkalmazásuk 

blokkszerűen javasolt a különböző hatóanyagcsoportok változtatgatásával. A vegetációs periódust 

szükség szerint alkalmazott kontakt hatóanyagú készítményekkel végzett permetezések zárhatják le. 

 



 

A szőlőlisztharmat megbetegedést okozó gombafertőzésnek a meleg, nem feltétlenül 

csapadékos, de magas páratartalommal párosuló időszak kedvez. A védekezést nagy körültekintéssel 

kell végrehajtani, eredményességre csak akkor lehet számítani, ha a kezeléseket a lisztharmatgomba 

látható tünetei megjelenése előtt elvégezzük. A nehézséget az jelenti, hogy a laikus szemlélődő szinte 

soha, míg a gyakorlottabb növényvédős is sokszor csak későn veszi észre a kórokozó megjelenését a 

növényen.  

 

Magyarországon a gombának a szőlő fertőzött rügyeiben gombafonál formájában telelő 

ivartalan alakja, valamint a vesszők és a tőke egyéb fás részein (karók és oszlopok ) ivaros 

termőtestekben (kazmotéciumok) telelő formája található meg. A kétféle áttelelési mód ültetvényünkre 

jellemző arányának ismerete alapvető az adott évjáratban, hiszen meghatározza a követendő 

védekezési stratégiát mind az első permetezés időpontjának meghatározása, mind az alkalmazandó 

hatóanyagok tekintetében.   

 

A fertőzött rügyekben az ivartalan gombafonál (micélium) formában áttelelő alak gyakorlatilag 

együtt él a fertőzött hajtással. A rügyek kipattanása után a számára kedvező feltételek mellett a 

növekedő hajtással együtt a gomba is nő, és jellegzetes hajtástorzulást okozva mutatja jelenlétét. 

 

Az ivaros alakú áttelelés esetében a termőtestekből hatalmas mennyiségben kiszabaduló 

aszkospóra (ivaros úton, az aszkuszban azaz tömlőben létrejövő szaporító spóra) a fiatal hajtások 

fertőzésre érzékeny leveleit fertőzik. Szinte észrevehetetlen a fertőzés bekövetkezése az egyes 

leveleken, és ha az időjárás kedvező a fertőzésnek, a virágzás körüli időszakban ugyanez történik a 

fürtökkel, illetve a kis bogyókkal is. 

 

Az utóbbi évek tapasztalatai az ivaros alakú telelés dominanciáját mutatták a korábbi (néhány 

évtizeddel ezelőtti) ivartalan áttelelési alakkal szemben. A változás feltehetően a globális 

éghajlatváltozáshoz kapcsolható mikroklíma változásának következménye. 

Napjainkra tehát az ivaros-termőtest előfordulása az általános, míg a gombafonalas 

(micéliumos) telelésre utaló tünetek a „zászlós hajtások” egyre ritkábban észlelhetőek. 

 

Az ivartalan forma, tehát a gombafonalas áttelelés esetén a micélium már a rügypikkelyek 

parásodása idején  a rügyekbe húzódik, így ha a fertőzés mértéke erős volt, a következő tavaszon is 

jelentős mennyiségű fertőzési forrásra kell számítani. A fertőzés tüneteinek megjelenése ez esetben az 

ültetvényen belül a fertőzött tőkéknek megfelelően gócosan fog bekövetkezni. Mivel a rügyekbe 

húzódott gombafonalak a növényvédő szerektől védett helyen vannak, sem a kontakt (közvetlen) 

hatású készítményeknek, sem a mélyhatású vagy a szisztemikus készítményeknek nincs kellő hatása. 

Ahol a micéliumos áttelelés a jellemző forma, ott felesleges permetezni, akár a szüret után, akár a téli-

tavaszi „lemosó” kezelést elvégezni, mintegy megelőző jelleggel. Ebben az esetben a következő 

tavasszal kell – az előző év fertőzési viszonyainak ismeretében – idejében megkezdeni a 

védekezéseket, elsősorban a kontakt módon ható készítmények felhasználásával. 

 

Ott, ahol az ivaros módon áttelelő fertőző anyag mennyiségét kell csökkenteni, lehet értelme a 

vegetációs időszak vége felé végzett olyan célú védekezéseknek, hogy az a termőtestek képződése 

ellen irányuljon. Erre elsősorban olyan szőlőfajták estében kerülhet sor, amelyek korai érésűek, de 

lombozatuk még a szüret után is aktív, és érzékenyek a lisztharmatra (pl. középérésű kékszőlőfajták).  

Az ivaros termőtest a vegetatív gombafonal telepeken (micelium telep) alakul ki. A vegetációs 

időszakban a felhasznált gombaölő szerekkel (különböző hatásmechanizmusú hatóanyagokkal) azt kell 

elérni, hogy a növény felületén a lisztharmat telepek olyan mértékben elpusztuljanak, hogy azon az 

ivaros termőtestek ne tudjanak kialakulni vagy legalább beérni. Itt már lehet szerepük a különböző 

sejtképződést vagy sejtlégzést gátló hatásmechanizmusú hatóanyagoknak. Ha a termőtestek a 

micélium telepektől leváltan beérnek, a készítmények zömének már nincs kellő hatása az 

elpusztításukra. Ebben az esetben szükség lehet az úgynevezett lemosó permetezésre a javasolt 

hatóanyagokkal (pl. kén és/vagy növényi olajok, paraffin olajok), mely jelentősen csökkentheti a 

beérett és áttelelt szaporító képletek számát. Ha az áttelelés mégis sikeres volt, a sokszor észlelhetetlen 

módon bekövetkező aszkospóra szóródás és az ezt követő fertőzés következményeit kell csökkenteni. 



 

Erre szintén a kontakt módon ható készítmények bő lémennyiséggel (= nagy felületi fedettség) való 

használatával van lehetőség. 

 

A vegetációs időszakon belül a gomba rendkívül agresszív módon okozza a kártételét. A 

megkésett kezelések általában jelentős terméskiesést, vagy – jobb esetben – csak a borminőséget is 

befolyásoló minőségcsökkenést okozhatnak. 

 

A fertőzés tünetei hosszú ideig rejtetten lappangnak az ültetvényben, illetve a tőkéken. A 

robbanásszerűen észlelt tünetek már gyakran a fertőzés olyan szintjét jelentik, ahonnan már sok 

esetben nincs reményt keltő visszaút. Különösen igaz ez, ha a fürtökön észleljük az első tüneteket.   

Mivel igazából „gyógyító” hatásmechanizmusú készítmény nincs a szőlőben való felhasználásra 

engedélyezett hatóanyagok palettáján, mindig megelőző jelleggel kell időzíteni a védekezéseket.  

 

Lisztharmat ellen használható hatóanyagok csoportosítása 

 

A jegyzetben kizárólag a szőlőben 2010-ben érvényes forgalomba hozatali és felhasználási 

engedéllyel rendelkező készítmények hatóanyagi szerepelnek. 

 

A respirációs folyamatokat gátló hatóanyagok 

 

Piridin-karboxamid (Anilid) 

A hatóanyagcsoportba tartozó, a szőlőben használatra engedélyezett molekula:  a boszkalid  

 

A boszkalid hatóanyag tartalmú készítmények a lisztharmat és a szürkepenész ellen 

hatékonyak.  
 

A boscalid a mitokondriális elektrontranszport láncban fontos szerepet játszó, Komplex II 

néven is ismert szukcinát-ubikinon-reduktáz enzim működését gátolja, vagyis a gombák 

növekedését légzésük leállításával akadályozza meg. A levél felületére került boszkalid 

transzlamináris úton a levél fonákjára is átjut. A hatóanyag másik része az edénynyalábokban 

csúcsi irányban szállítódik. A permetezéssel így a teljes növényfelület szisztemikus 

védelemben részesül 
 

A technológiába illesztés lehetőségei. Elsősorban a korai fürtfertőzések megakadályozására 

használható. Ennek érdekében a permetezéseket preventíven már a virágzás előtt – a fürt 

megnyúlásának időszakában – javasolt megkezdeni és blokkszerűen alkalmazni. A fürtzáródási 

időszakig tartó szisztemikus blokkot szükség szerint más hatóanyagcsoportba tartozó fungiciddel 

tanácsos megtörni. A kezelések között maximum 10-12 nap lehet, így a hatóanyag egy vegetációs 

időszakban legfeljebb háromszor alkalmazható. A technológia költségeinek csökkentése érdekében a 

blokk előtt és után kontakt fungicidek használata az indokolt. 

 

Strobilurinok 

A hatóanyagcsoportba tartozó, a szőlőben használatra engedélyezett molekulák:     azoxostrobin, 

kresoxim-metil, piraklostrobin, trifloxistrobin 

 

A strobilurin hatóanyagcsoportba tartozó készítmények első megjelenésük után rendkívül 

gyorsan népszerűvé váltak. A korábbi hatóanyagokhoz képest rendkívülinek tűnő tulajdonságok – a 

gyors felszívódó képesség, a transzlaminális áramlás a levél színi és fonák oldala között, valamint a 

viszonylagos védettség biztosítása a kezelt növényben (a hatóanyag „felhígulásáig”) –,  szinte 

kikényszerítették a készítmények szinte korlátlan alkalmazását. A hatóanyagok helyspecifikus 

hatásmechanizmusuk révén szinte egyedülálló módon egyszerre alkalmazhatóak voltak az 

Phycomycetes (Oomycetes), Ascomycetes és a Basidiomycetes osztályokba tartozó patogén gombák 

okozta betegségek elleni védekezésekre. A természetben izolált hatóanyag a strobilurin az első forrása 

az ilyen típusú vegyületeknek, melyeket természetesen a vegyipar ma már szintetikus úton állít elő. A 



 

hatásmechanizmus a hatóanyag és a patogén szervezet közötti térbeni konkurencián alapult. Több 

ilyen típusú készítményt regisztrálták csökkentett kockázatú növényvédő szerként. Ezeknek a 

vegyületeknek a használata kisebb kockázatot jelentett az emberi egészségre és/vagy a környezetre, 

mint az abban az időben rendelkezésre álló növényvédő szerek többsége.  

 

Aktivitásuk módja a respiráció különböző folyamatainak gátlása. A hatásmechanizmus lényege, 

hogy a patogén gomba mitokondriális rendszerében blokkolódik az elektron transzport a citokrom bc1 

oxidáz enzim gátlásával, és ez a sejtlégzés leállásához vezet (QoI-fungicidek). 

A különböző strobilurin hatóanyagok hatásmechanizmusa azonos, a rezisztencia megelőzése 

szempontjából az egyik storbilurint a másikra cserélni értelmetlen.  

A gyártók maguk is felismerve a helyzetet – a kölcsönös érdekei alapján –, megteremtették a 

FRAC bizottság nevű (Fungicide Resistance Action Committee), nemzetközi munkacsoportot a 

rezisztencia kialakulásának veszélyét csökkentő stratégiák kutatására, a hatóanyagok körültekintőbb 

használatára.  

 

A szőlővédelmi technológiában a strobilurinok a szterolszintézis gátlását okozó triazol típusú 

fungicidek helyét kívánták betölteni kezdetben több, a későbbiekben – a mindinkább megnyilvánuló 

rezisztencia miatt –, egyre kevesebb sikerrel. Napjainkban pont a FRAC bizottság állásfoglalása 

alapján a strobilurin hatóanyagokat is csak kombinációkban szabad alkalmazni. A leggyakoribb 

kombinációk a strobilurin + triazol vagy a strobilurin + kontakt hatóanyag. A lisztharmat gomba elleni 

védekezésben a kontaktpartner a kén. Az integrált technológiákban a háromszori alkalmazhatóság a 

maximális.  

 

Fenolszármazékok: nitrofenolok, dinitrofenolok 

 

A fenolszármazékok fungicid hatásukat a légzés gátlásával, az oxidatív-foszforiláció 

folyamatának szétkapcsolásával fejtik ki. 

Az észter származékok a szabad dinitrofenolok prekurzorainak (=olyan vegyület, amelyből 

biokémiai folyamatok során jelentős szerepű végtermék alakul) tekinthetők, a gombán belül a hatást a 

felszabaduló dinitrofenolok fejtik ki. A nitrofenolok erősen fitotoxikus vegyületek. Az engedélyezett 

permetlé-koncentrációtól való eltérés esetén a növény perzselése lehet a következmény. 

 

A hatóanyagcsoport legjellemzőbb hatóanyagai az első szelektíven lisztharmat elleni szerves 

gombaölő szerek képviselői, kontakt – protektív (védő hatásukat megelőző jelleggel kijuttatva kifejtő) 

hatásúak. A szőlőben is engedélyezett legismertebb vegyület a hatóanyagcsoportból a dinokap, mely a 

felhasználás környezetére gyakorolt mellékhatásai miatt a 2010. évtől már nem kapott felhasználási 

engedélyt.  

 

Helyét a meptildinokap molekula vette át. A hatóanyagnak a szőlő növényvédelmi 

technológiájában szinte bármelyik fenofázisban szerepe lehet. A készítményt önmagában a vegetáció 

elején elsősorban nagyobb lémennyiséggel, protektív vagy eradikatív (a növénybe kerülve a 

hatóanyag, a spórákat és micéliumokat egyaránt pusztítja) céllal végzett permetezésekben lehet 

használni. Kiválóan alkalmas az induló fürtfertőzés következményeinek mérséklésében, ha megfelelő 

lémennyiséggel szinte teljes felületi fedettséget biztosít a fürtön a permetezés.  A vegetációs időszak 

további részében járványveszélyes időszakban a szisztemikus készítmények kiegészítője lehet a 

növényvédő szer rezisztencia megtörése érdekében.  

 

A sejtmembrán jelátviteli folyamatait gátló hatóanyagok 

(Hatásmódjuk nem tisztázott)   

 

Quinolinok 

A hatóanyagcsoportba tartozó, a szőlőben használatra engedélyezett molekula:  a  quinoxifen 

 

A szőlőben engedélyezett quinoxifen hatóanyag tartalmú készítmény gyári kombinációban két 

eltérő hatásmechanizmusú hatóanyagot egyesít, így csökkentve a rezisztencia kialakulásának 



 

veszélyét.  A hatóanyag  a bogyók és a levelek viaszrétegéhez kötődve megakadályozza a gomba 

csírázását a növény felületén. Gázosodó képességének köszönhetően bejut a fürt belsejébe azokra a 

helyekre is, melyeket a permetlé közvetlenül nem borított. 

 

A hatékony permetezési technológia szerint a készítményt preventív módon, a virágzás előtt, a 

fürtmegnyúlás időszakában kell kipermetezni,és a kezelést 1-3 alkalommal, 8-12 napos permetezési 

fordulóval megismételni. A védekezési programot blokkszerűen, a fürtmegnyúlástól a fürtzáródásig 

terjedő időszakra koncentrálva kell végrehajtani. 

 

A FRAC irányelvek betartásával a hatóanyag ugyanazon évjáratban maximum 3 alkalommal 

használható, és ez esetben a többi permetezésnél a kémiai szerkezetét tekintve rokon 

proquinazid hatóanyag nem alkalmazható. 

 

 A hatóanyag a strobilurinoktól eltérő hatásmechanizmussal rendelkezik, így alkalmas a 

szisztemikus  blokkokban indokolt szerrotáció végrehajtására  

 

Quinazolinon 
A hatóanyagcsoportba tartozó, a szőlőben használatra engedélyezett molekula:  a proquinazid 

 

A molekula az előzőekben ismertetett quioxifen hatóanyaghoz mind kémiailag, mind 

hatásmechanizmusát tekintve hasonlít. A keresztrezisztencia kialakulásának megakadályozása miatt a 

FRAC ajánlások figyelembe vételével a két hatóanyag egymással helyettesíthető, de ugyanabban a 

vegetációban együttesen maximum három alkalommal használható. 

 

A szterol bioszintézisének folyamatát gátló hatóanyagok 

 

Triazol származékok (azolok) 

A hatóanyagcsoportba tartozó, a szőlőben használatra engedélyezett molekulák: fluquinazol, 

fluzilazol, miklobutanil, penkonazol, propikonazol, tetrakonazol, tebukonazol, triadimenol  

 

Közel negyvenéves hatóanyagcsoport, mely a triazol gyűrű szerkezetű molekulák fungicid 

hatására épül. Bár a hatóanyagcsoport nem új, de a hatóanyagok fejlesztése folyamatos. Ma is jelennek 

meg a gyártók termékpalettáján új készítmények. Az ok egyszerű, a hatóanyagoknak egyszerre 

tulajdonítanak protektív, kuratív (mélyhatású szerek, akkor hatnak, amikor a gomba már behatolt a 

növényi szövetbe, de reprodukció még nem következett be) és eradikatív hatást. Hatásukat elsősorban 

a gomba sejtfelépítési folyamatában meghatározó ergoszterol bioszintézisének gátlásával fejtik ki 

(DMI-fungicidek). 

 

A hatóanyagcsoport a védekezések korai szakaszában óriási sikereket ért el. A viszonylag 

hosszabb hatástartam és az időjárástól való függetlenség a készítmények nagyon nagy arányú 

alkalmazását vonta mag után. A szinte kizárólagos használat illetve a következményekre vonatkozó 

ismeretek hiánya a fungicid rezisztencia kialakulásához vezetett. A probléma e hatóanyagcsoport 

kapcsán vetődött fel kiemelt jelentőséggel. 

A hatóanyagcsoportba tartozó új vegyületek már rendszerint kontakt hatóanyagokkal gyári 

kombinációban kerülnek növényvédő szer készítményként forgalomba. Használatuknak egy 

vegetációs időszakon belüli számát korlátozzák, az integrált technológiákban ilyen fenntartásokkal 

alkalmazhatóak. 

 

A technológiába olyan időszakokban illeszthetőek be, amikor a környezeti körülmények 

(csapadékos időszak az érzékeny fenofázisokban) vagy az intenzív hajtás és bogyónövekedés hosszabb 

– 10-12 nap, vagy – végső esetben – 14 napos permetezési fordulókat követelnek meg. Mindenképpen 

a blokkszerű alkalmazás javasolt a virágzás és a bogyónövekedés körüli időszakokban. A blokk 

megszakítható kontakt vagy más hatóanyagcsoportba tartozó szisztemikus hatóanyag alkalmazásával, 

így a kritikus időszakra szóló védelem szükség szerint hosszabbítható. 

 



 

Spriroketal-amin (amino- morfolin) 

A hatóanyagcsoport szőlőben engedélyezett hatóanyaga: a spiroxamin   

 

A hatáshely eltér a triazoloktól. A szterol bioszintézis izomeráz enzim működését befolyásolja a 

hatóanyag.  

A lisztharmat ellen a fürtvédelem legfontosabb időszakában ajánlott készítmény hatóanyagait a 

DMI-fungicidek különböző hatóanyagainak gyári kombinációja adja. 

 

A patogén gomba életfolyamatait több ponton gátló, illetve nem tisztázott 

hatásmechanizmusú hatóanyagok, melyek ellen rezisztencia nem ismert 

 

Benzofenon 
A hatóanyagcsoportba tartozó, a szőlőben használatra engedélyezett molekula:  a metrafenon 

 

Újonnan fejlesztett kémiai hatóanyagcsoportba tartozó hatóanyag, mely nem mutat 

keresztrezisztenciát egyik ismert gombaölő hatásmechanizmusával sem, így remekül alkalmas a 

rezisztencia kialakulásának megakadályozására, tudatos használat esetén. A hatóanyag a lipofil, és 

mint ilyen, nagyon könnyen felszívódik a viaszos kutikula rétegben. Az új hatásmechanizmus több 

szinten gátolja a gombák növekedési folyamatait. A hatását legjobban preventíven (megelőző) 

alkalmazva fejti ki a hatóanyag, így a járványveszélyben legérzékenyebb fenológiai fázisokban a 

fürtök jó lefedésére alkalmazható. 

 

Szervetlen hatóanyagú kontakt fungicidek 
 

Kéntartalmú fungicidek 

A kén hatóanyag tartalmú készítmények a legrégebben használt növényvédő szerek. Hatásukat 

tekintve kontakt protektív fungicidek. Felhasználásukat és hatékonyságukat a kijuttatás kori 

hőmérséklet jelentősen befolyásolja. Optimális felhasználási hőmérséklet: 15-20 
o
C. Alacsony 

hőmérsékleten a készítmény nem hatásos, míg 25 
o
C felett alkalmazva fitotoxikus (a növényt károsító) 

lehet, perzsel. A hatékonyságot és a perzselési hajlamot a szemcsenagyság, illetve a készítmény 

formulációja jelentősen befolyásolja.  

 

Az elemi kén hidrofób tulajdonságú, a gombaspórák lipid tartalma elősegíti a kén bejutását a 

sejtekbe. A gombasejtekbe jutó kén az enzimek SH csoportjával reagálva toxikus kénhidrogént 

képez, és ezzel gátolja a sejtlégzést. 

 

A sejtbe felvett kén beépülhet a metabolizmus során keletkező olyan vegyületekbe, amelyek 

normális körülmények között oxigént tartalmaznak, így nem tudják ugyanazt a funkciót betölteni, 

ezért toxikus hatás jön létre. 

 

A  technológiába illesztve  kén a lisztharmat ellen kiváló kontakt fungicid. Szerepe önállóan a 

vegetációs időszak elején és végén az ún. „tisztító” kezelések elvégzésében van.  

 

Lemosó permetezésként a vegetációs időszakon kívül kerülhet sor a kén használatára. Ebben az 

esetben a ként növényi vagy ásványi olajokkal kombinálva (gyakran már gyárilag kiszerelve) kerül sor 

a permetezésre. 

 

A vegetációs időszakban a szisztemikus készítmények ellen kialakuló rezisztencia megtörésére 

a szisztemikus + kén kombináció alkalmazható. 

 

Szőlőben akár a vegetáció elején, akár a végén használva az atkákat gyérítő mellékhatása van. 

Elemi kén hatóanyagú készítmény az integrált technológiákban az egyéb hasznos élőszervezeteket is 

gyérítő mellékhatása miatt csak fenntartásokkal alkalmazható.  

 



 

Egyéb kontakt fungicidek 

 

Növényi  és ásványi olajok 

 

Szőlőben lisztharmat ellen kizárólag elemi kén hatóanyaggal kombinációban alkalmazzák a 

napraforgó- vagy paraffinolajokat, elsősorban vegetációs időszakon kívüli periódusban lemosó 

permetezések elvégzésére.  

10.2 A SZŐLŐPERONOSZPÓRA ELLENI VÉDEKEZÉS 

A betegségokozó Európába való behurcolása után hosszú ideig meghatározó problémája lett a 

kontinens szőlőtermesztésének. A kórokozó az életmódjának és fertőzésének kedvező klimatikus 

körülmények hatására járványosan terjed a szőlőültetvényekben. A legelső növényvédő szeres 

kezelésekre is a peronoszpóra elleni védekezések alkalmával került sor.  

 

A gomba kitartó spóra (oospóra) formájában, a lehullott levelekben telel át. Ha a megfelelő 

agrotechnikai művelet – a levelek talajba forgatása – elmarad, az áttelelt levelek nagyon jó forrásai a 

helyből induló, korai fertőzéseknek. Megfelelő hőmérséklet esetén az intenzív csapadék (minimum 10 

mm eső) segíti a talajra hullott levél átnedvesedését és az oospórák átvitelét a fertőzésre fogékony 

levelekre.  

A fertőzés bekövetkeztének hármas feltétele, – a megfelelő körülmény, elegendő fertőző anyag 

és érzékeny növény –, mint mindig, a szőlőperonoszpóra esetében is igaz. Általános tapasztalat, hogy 

minél melegebb és nedvesebb a március-április, annál hamarabb következhet be az elsődleges 

fertőzés.  

Az elsődleges fertőzés feltételei, hogy a hőmérséklet tartósan elérje a 10 
o
C-ot, és legalább 10 

mm-nyi eső hulljon, és a fiatal szőlőleveleken már megfelelő számú kifejlett légzőnyílás legyen. A 

levél felületén lévő víz (eső vagy bőséges harmat) azért létfontosságú a gomba számára, mert a 

megduzzadt és csírázó oospórákon képződő sporangiumokban    aktív mozgásra képes spórák 

(zoospóra) képződnek. A zoospórák az esőcseppekben elúsznak a legközelebbi légzőnyíláshoz, és 

abban csíratömlőt fejlesztve a levél mélyebb sejtközötti állományába hatolnak. A levéllemez sejtjeiből 

táplálkozó gomba függetlenné válva a levélnedvességtől szárazabbra forduló időjárásban is lappangva 

folytatja a fertőzés folyamatát. A károsított sejtek klorofillja elbomlik, sárgászöld, olajfoltokhoz 

hasonló tüneteket okozva a levéllemezen. Az elsődleges fertőzéssel érintett levélfelület viszonylag 

rejtett marad, viszont a kialakuló szaporító képletén már elegendő mennyiségű rajzóspórát (zoospóra) 

szabadít fel, útjára indítva a másodlagos, immár jelentősebb fertőzést. A fertőzés folyamata innentől 

kezdve ciklusos. A levélszövet sejtközötti állományában élő gombafonal a gázcsere nyílásokon 

keresztül sporangiumokat fejleszt, és azokon kellő számú zoospóra fűződik le. A zoospórás fertőzés 

behatolásmódja az oospórából származókéval megegyezik. A fiatal levelek fonák oldalán nagyszámú 

nyitott gázcserenyílás található, és ha megfelelő a nedvességtartalom (legalább harmat), és kedvező a 

hőmérséklet, bekövetkezhet a fertőzés. A fertőzés folyamatában a hőmérséklet és a levélnedvesség 

konkrét kapcsolata meghatározó. Minél magasabb a hőmérséklet, annál rövidebb lehet a levél 

nedvességgel való fedettségének ideje. 

Az elmaradt növényápolás itt is csökkentheti a védekezés eredményességét, a sűrű lombozat 

átpermetezhetetlen, és a nedvesség nehezebben szárad. 

 

A fertőzés bekövetkezte után a betegség tünetei nem azonnal láthatóak. A szőlőperonoszpóra 

lappangási ideje, azaz a fertőzéstől az olajfoltok megjelenéséig terjedő időszak, a hőmérséklettől 

függő. Mivel az olajfoltok megjelenése a legfeltűnőbb tünet, megfigyelése a védekezésben is 

felhasználható. A lappangási idő hosszának ismerete a vegetációs időszakban segítséget nyújt a 

permetezési fordulók közötti időszak tervezésében is. Mivel ezzel a kórokozóval szemben is csak 

korlátozottan állnak rendelkezésre kuratív hatású készítmények, a védekezést itt is a megelőzésre kell 

alapozni. Kedvező környezeti körülmények között előfordulhat olyan időszak, amikor a fertőzési 

veszély észlelésétől számítva 3-4 nap alatt kell a permetezést elvégezni, hogy a bekövetkezett fertőzés 

nyomán kialakuló új sporangiumok már a növényvédő szerrel mérgezett felületre kerüljenek. A 

védendő felületet teljes mértékben le kell „fedni” kontakt vagy szisztemikus készítmények 



 

használatával. Az időben történő lefedéshez meg kell tervezni az ültetvény lepermetezéséhez 

szükséges permetezőgép kapacitást. 

 

A lappangási idő hossza és a meteorológiai adatok ismeretében a peronoszpóra fertőzés 

lehetősége előre jelezhető. Az előrejelzés és a megelőző védekezés a peronoszpóra elleni védekezés 

kulcsa. Természetesen mindig arra kell törekedni, hogy a vegyszerhasználat a lehető legkisebb legyen, 

de a kórokozó biológiájából adódóan, a fertőzés és az inkubációs időszak letelte utáni permetezés már 

megkésett és egyben végzetes. A permetezések időpontjának meghatározása még az előrejelzések 

ismeretében is nagy szakértelmet és tapasztalatot kíván. Az eredményességben óriási jelentősége van a 

helyes növényvédő szer kiválasztásának. A védekezéseket tehát nem a szó abszolút értelmében vett 

programszerűen, inkább tervezetten, megelőző jelleggel kell elvégezni, abban a tudatban, hogy az a 

növényi rész, amely már megfertőződött,  el is fog pusztulni, és a károk mérséklésének lehetősége a 

tovább fertőződés megakadályozásában van. 

 

A legveszélyesebb periódus a virágzás és környékének időszaka. A virágzat kedvező 

körülmények között nagyon könnyen fertőződik, és mivel a fürtön a tünetek lappangási ideje 

hosszabb, mint a levélen, nehezen kezelhetőek a következmények egy-egy elmulasztott permetezés 

esetén. A virágzó fürt egy része vagy egésze a fertőzés következtében látványosan elhal, amely akár 

teljes terméskiesést is eredményezhet. A fürtrészek és a bogyók korai időszakban a fürtkocsányon 

keresztül fertőződve betegednek meg és pusztulnak el.  A fejlettebb bogyók már csak egyesével 

fertőződnek, valamivel csekélyebb termésveszteséget okozva. 

   

A vegetációs időszak második felében és a vége felé a tünetek erőssége csökken, de a betegség 

által tönkretett lombozat nem tudja megfelelően táplálni a növényt, veszélyeztetve a 

rügydifferenciálódást és a vesszőbeérést, tehát a következő évi termést is. 

Az áttelelő oospórák a fertőződő idősebb levelek ún. mozaikos foltjaiban  képződnek. Beérésük 

a lehullott levelekben fejeződik be, hogy aztán a következő tavasszal új fertőzés forrásai legyenek.   

 

A kórokozó fertőzése azonban nem csak az ültetvény „kórelőzményeinek” függvényében 

következhet be. Szakemberek vitájának is sokszor témája, hogy a fertőzés szempontjából tényleg csak 

az ültetvényben áttelelt vagy felszaporodott szaporítóanyag jelenléte szükséges és/vagy nem számít az 

úgynevezett szállított (déli nedves nagy légtömegekkel együtt érkező) fertőző anyag. A kórokozó 

biológiájának ismerete és a gyakorlati tapasztalatok is szükségképpen eldöntik ezt a vitát. 

Természetesen a védekezésben nagyon nagy szerepe van a nemzetközi és országos előrejelzésnek. 

Több olyan évjáratban is volt nagy peronoszpóra járvány, amikor az adott térségben, borvidéken 

hosszabb ideig tartó őszi-téli vagy téli-tavaszi csapadék hiány miatt kiszáradtak az áttelelő oospórák, 

így ezekből korai primer fertőzés nem is indulhatott. Ezekben az években a később csapadékossá vált 

és a fertőzés tekintetében különösen érzékenynek tekinthető virágzás időszakában a Mediterráneum 

felől érkező légáramlatok által szállított nagy tömegű szaporítóanyag okozott igen jelentős 

járványveszélyt.  

 

Szőlőperonoszpóra ellen használható hatóanyagok csoportosítása 

 

A jegyzetben kizárólag a szőlőben 2010-ben érvényes forgalomba hozatali és felhasználási 

engedéllyel rendelkező készítmények hatóanyagi szerepelnek. 

 

Az aminosavak szintézisének folyamatát gátló hatóanyag 

 

Karboxamid (karbox-anilid vagy fenilamid származék) 

 

A  70-es évektől ismert hatóanyagcsoportot a mefenoxam (korábban metalaxil), és a  benalaxil 

hatóanyagok képviselik. Szelektív hatásúak a peronoszpórafélék (Oomycetes) családjába tartozó 



 

gombafajokkal szemben. Megelőző jelleggel kijuttatva protektív és kuratív hatást fejtenek ki. 

Hatásmódjukat tekintve az RNS képződését, illetve a fehérjeszintézist gátolják.  

Jól ismert a hatóanyagokkal szembeni rezisztencia, illetve a keresztrezisztencia jelensége, bár a 

mechanizmusa nem ismert. A FRAC bizottság a hatóanyagokat a magas rizikófaktorú hatóanyagok 

közé sorolta, ezért forgalomba csak több hatáshelyű kontakt hatóanyaggal kombinációban kerülnek. 

 

A növényvédő szerek a peronoszpóra elleni védekezés szempontjából a legveszélyesebb 

időszakban a virágzás körül a lisztharmat elleni szisztemikus készítményekkel együtt kijuttatva 

kerülhetnek alkalmazásra.  

 

A mitózis és a sejtosztódás folyamatát befolyásoló hatóanyag 

 

Benzamid 

 

A benzoesav származékok elsősorban a gyógyszeripar területéről ismertek. A szőlő 

növényvédelmének területére a csoport egyetlen képviselője a zoxamid hatóanyag került. 

Előrejelzésre alapozva preventív jelleggel felhasználandó kontakt készítmény. Hatásmódja más 

gombaölő szertől eltérő, már a sejtmagosztódás első ciklusában megzavarva a kromoszómafonalak 

összekapcsolódását. Így az zoospórás (például. Phytophthora, Peronospora, Cystopus, Pythium) 

gombák összes növekedéssel járó életfolyamatát gátolja.  

A szőlőben engedélyezett készítményben a zoxamid hatóanyag mankocebbel kombinációban jelenik 

meg, eleget téve a FRAC bizottság rezisztencia kialakulásának elkerülésére vonatkozó elvárásainak. 

A technológiában a kezeléseket 4-6 leveles állapot körül (20-25 cm-es hajtás) célszerű 

elkezdeni, és a kezeléseket a zsendülés kezdetéig 5-6 alkalommal lehet folytatni. A védekezéseket a 

fertőzési nyomás ismeretében virágzástól fürtzáródásig 7-10 naponként ajánlatos ismételni. A 

hatóanyagnak a szürkepenész ellen kismértékű mellékhatása van. 

A szőlő integrált védekezésében általánosan javasolható. 

 

A respirációs folyamatokat gátló hatóanyagok 

 

Strobilurin 

A hatóanyagcsoportba tartozó, a szőlőben használatra engedélyezett molekulák:   azoxostrobin, 

kresoxim-metil, piraklostrobin, trifloxistrobin 

 

A strobilurin hatóanyagcsoportba tartozó vegyületek hatásmechanizmusuk révén szinte egyedül 

álló módon egyszerre alkalmazhatóak voltak az a peronoszpóra, a lisztharmat, sőt a szürkepenész 

okozta betegségek elleni védekezésekre. A felhasználással kapcsolatos ismeretek megegyeznek a 

lisztharmat gomba elleni védekezésnél már leírtakkal. 

 

Oxazolidin  

A hatóanyagcsoportba tartozó molekula: a famoxadon  

 

Viszonylag új hatóanyag képviseli a hatóanyagcsoportot. Hatásmechanizmusát tekintve azonban 

a famoxadon is QoI-fungicid. Ismert keresztrezisztenciával rendelkezik minden ebbe a csoportba 

tartozó hatóanyaggal, így a szisztemikus blokk megtörésére nem alkalmas.  

 

A famoxadon tartalmú készítmény kombinációban eltérő hatásmechanizmusú hatóanyagot is 

tartalmaz a peronoszpóra ellen, így a lisztharmat elleni készítménnyel is keverve a fertőzés 

legkritikusabb időszakaszaiban kiválóan alkalmas a fürt megvédésére.  

Az integrált technológiákban elsősorban a rezisztencia veszélyének kialakulása miatt legfeljebb 

három alkalommal használható, és utána feltétlenül más hatóanyagcsoportba tartozó készítménnyel 

kell folytatni a védekezéseket. Strobilurinokkal a fent leírt okok miatt nincs értelme a hatóanyagot 

cserélgetni.      

 

Imidazolin 



 

A hatóanyagcsoportba tartozó molekula: a fenamidon 

 

Az egyik legmodernebb hatóanyagcsoportba tartozó fenamidon, hatásmechanizmusát tekintve 

szintén QoI-fungicid, hasonlóan az előbb említett ciazofamidhoz vagy a strobilurinokhoz. Így ezeknek 

a hatóanyagoknak az egy vegetációs időszakban a háromnál több alkalommal való helyettesítésére 

nem alkalmas. A  fenamidon és az évtizedek óta jól ismert hatóanyag, a mankoceb, merőben más 

hatásmechanizmussal fejti ki aktivitását a gombák ellen, így  megfelel a legszigorúbb rezisztencia-

kezelés követelményeinek is.  

 

A hatóanyag megelőző jelleggel alkalmazva gyógyítóan hat az élősködő gomba minden 

fejlődési alakja ellen. A permetezést a virágzást megelőző időszakban  elkezdve, majd maximum 

három alkalommal, 7 – 10 naponként megismételve ez a hatóanyag kombináció a virágzás, majd a fürt 

kötődése időszaka alatt biztosít védelmet. 

 

Szulfonamid 

 

A ciazofamid az egyedüli képviselője a szulfonamid hatóanyagcsoportnak. A hatóanyag a 

mitokondriális elektrontranszportot blokkolja, de a strobilurinok hatásmechanizmusától némileg 

eltérően, a hatás helye a citokróm bc1 reduktáz enzim (QiI-fungicidek).  

 

A készítmény jól beilleszthető a rezisztencia megtörését célzó növényvédelmi technológiába. 

Mivel a fertőzésre leginkább fogékony időszakban a fürtök védelmére használható, így a hatóanyagot 

maximum háromszor ismételve blokkban, vagy egy strobilurin blokk megtörésére alkalmazható.  

 

Piridin (fenil-piridinamin) származék  

 

A hatóanyagcsoport szőlőben engedélyezett hatóanyaga: a fluazinam  

 

Fluazinam egy kontakt, több hatáshellyel rendelkező hatóanyag, mely a gomba energiatermelési 

folyamatait az oxidatív foszforilácó gátlásával zavarja. Gátolja a micelium növekedését és a 

sporulációt, valamint spóraölő hatása is van. A szőlőperonoszpóra és a szürkepenész ellen egyaránt 

hatásos.  

A peronoszpóra ellen a fertőzési nyomástól függően 7-14 naponként szükséges a védekezéseket 

megismételni. A hatóanyag az integrált technológiákban használható. 

 

Lipid és membrán szintézis folyamatát gátló hatóanyagok 

 

Karbonsav-amidok 

Morfolin (fahéjsav származék) 

A kémiai csoport szőlőben engedélyezett hatóanyaga: a dimetomorf  

A rajzóspórák képzôdésének kivételével a dimetomorf a peronoszpóragomba életciklusának 

valamennyi szakaszában hat. A lombozatra kerülve gyorsan fölszívódik, és ezt követően hosszú ideig 

tartó védelmet biztosít. Preventív és kuratív hatását kifejtve kiválóan gátolja a spóracsírázást. A 

növénybe felszívódó hatóanyaga a növényi nedvkeringéssel együtt terjed, így a permetezés után 

képződő új hajtásokat is védi. 

 

Valin-amid -karbamát 

A kémiai csoport szőlőben engedélyezett hatóanyaga:  a bentiavalikarb,  iprovalikarb, 

valifenalát 
 



 

A hatóanyagcsoport viszonylag új képviselője a lokál szisztemikus hatásmechanizmussal 

rendelkező hatóanyagoknak (–CAA fungicidek). Hatásukat a gomba sejtfal bioszintézisének gátlásán 

keresztül fejti ki. Ezáltal megakadályozza mind a spórák csírázását, mind a gombafonalak 

növekedését.  

Preventív jelleggel a fertőzési nyomástól függően 7-10 napos fordulókkal használhatóak a fürt 

fertőzésének elhárítására. 

 

A FRAC ajánlás alapján az azonos hatóanyagcsoportba tartózó hatóanyagokkal egy évben 

maximum 4 kezelés ajánlott a szőlőben! 

 

Mandulasav származék 

A kémiai csoport szőlőben engedélyezett hatóanyaga: a mandipropamid 

 

Az új hatóanyag hatásmechanizmusa a fahéjsav származékokéval megegyezik, részben azok 

felváltására készült. A szőlőperonoszpórát okozó Plasmopara viticola ismert rezisztenciával 

rendelkezik a hatóanyaggal szemben, ezért általában valamely egyéb hatásmechanizmusú 

készítménnyel ftálimid, ditiokarbamát vagy réz hatóanyagcsoportba tartozó hatóanyaggal kombináltan 

kerül forgalomba.   

 

A készítménnyel a védekezést a szőlőfürt legérzékenyebb stádiumában, a virágzásban kell 

elkezdeni. 

Az eltérő hatásmechanizmus miatt a mandipropamid használható a strobilurin blokk 

megszakítására. Lisztharmat elleni készítménnyel is kombinálva 10-14 napos fordulók tartására 

alkalmas nagyobb fertőzési nyomás esetén is.  

 

A patogén gomba életfolyamatait több ponton gátló, illetve nem tisztázott 

hatásmechanizmusú hatóanyagok, melyek ellen rezisztencia nem ismert 

 

Alifás nitrogén  

Szulfo-acet-amid származék 

A hatóanyagcsoportba tartozó, a szőlőben használatra engedélyezett molekula: a cimoxamil, 

 

A cimoxamil hatóanyagot növényvédő szer készítményként, csak más hatóanyagokkal 

kombináltan forgalmazzák. A kombinációs partner lehet strobilurin, ftálimid vagy réz. 

A cimoxanil lokál-szisztémikus védelmet nyújt a kórokozók ellen. A gombák lebontó, oxidatív 

biokémiai folyamatait gátolja, egyenlőre nem ismert módon. A kombinációs partnerek tulajdonságait 

is kihasználva a betegségek megelőzésére, megállítására és gyógyítására egyaránt alkalmas.  

 

Szerves foszfortartalmú vegyületek 

A hatóanyagcsoport szőlőben engedélyezett hatóanyaga:  az efozit-Al (foszetil-Al) 

 

A hatóanyag az egyik legjobban transzlokálódó hatóanyagok közé tartozik, a fertőzés 

bekövetkezte és a kórokozónak a növénnyel való biokémiai reakciója indukálja működését, ezért 

preventív alkalmazása megfelelő gyógyító eredményt ad.  

 

Szénsav-karbamát származék 

Ditiokarbamát 

A hatóanyagcsoport szőlőben engedélyezett hatóanyagai:  mankoceb, metiram, propineb  

 

Évtizedek (a múlt század 30-as évei) óta használt fungicidek. Kontakthatású szerek. 

Hatásspektrumuk hasonló a réztartalmú szerekéhez. 

 

A ditiokarbamátokat két fő csoportra lehet osztani. 



 

Amennyiben szintézisük elsőrendű aminokból indul ki N-monoalkil-ditiokarbamátok, illetve 

N,N’-etilén-bisz-ditiokarbamátok keletkeznek. 

Amennyiben szintézisük másodrendű amin és szén-diszulfid reakcióján alapszik, úgy  dialkil-

ditiokarbamátok keletkeznek. 

 

Az első csoportba tartozó ditiokarbamátokra a nitrogénen maradt aktív proton miatt jellemző, 

hogy izotiocianát (-N=C=S) képzésére hajlamosak. Valószínűleg ez a vegyület a hatás hordozója. 

A második csoportba tartozó vegyületek biológiai hatása a dialkil–ditiokarbamát ionnak 

tulajdonítható. 

Az N–monoalkil-ditiokarbamátok hatásukat az enzimfehérjék szulfhidril-csoportjainak 

oxidálásával, a tiolcsoportok inaktiválásával fejtik ki, részben a képződött izotiocianát vegyületek, 

részben az etilén-tiurám-diszulfid hatására. 

Az N,N’-etilén-bisz-ditiokarbamátoknak önmagukban csak kismértékű fungitoxikus hatásuk 

van, viszont rendkívül instabil vegyületek, főleg vízzel és oxigénnel szemben. A legnagyobb 

mennyiségben képződő bomlástermék az etilén-tiuram-monoszulfid (ETMS), mely könnyen behatol a 

gombaspórák és a sejtek lipidfázisába, ezután átalakul etilén-diizotiocianáttá, és ez a hatóanyag. 

A dimetil-ditiokarbamátok nem képeznek izotiocianátot. A gombasejtek SH-tartalmú 

enzimjeivel és koenzimjeivel reagálnak. Az enzimgátlás létrejöhet úgy is, hogy a hatóanyag komplexet 

képez a fémtartalmú enzimek fématomjával, főleg a rézzel. A fungitoxikus hatásban a komplex 

stabilitása játssza a döntő szerepet. Ezek a komplex vegyületek reagálnak a gombaspórában levő 

réztartalmú proteinekkel, az így képződött fémkomplex stabilitása nagyobb, mint az eredeti vegyületé. 

A jelen levő rézionok először a fungicid fémionjai helyébe lépnek, majd így reagálnak a rezet igénylő 

enzimmel. Ezt ellensúlyozhatja a hisztidin, amely maga is erősen komplexképző aminosav. 

A ditiokarbamátok kontakt hatásmódú hatóanyagok, amelyek a permetezést követően a 

növények felületén maradnak, és a későbbiekben is védelmet nyújtanak a fertőzésektől. Az 

esőállóságuk közepesnek tekinthető. A permetezést rövid időn belül követő intenzív csapadék a 

hatékonyságukat jelentősen befolyásolhatja. Ilyenkor célszerű a permetezés első adandó alkalommal 

történő megismétlése. A hatékonyság érdekében a permetezéseket megelőző módon kell időzíteni. 

Bekövetkezett fertőzések esetén ugyanis a permetezések hatékonysága csökken, mivel a hatóanyag 

csak a kórokozók növényi felületen levő részeit  – szaporító képleteit és micéliumait – pusztítja el. 

A hatóanyagcsoporttal szemben stabil rezisztencia Magyarországon nem ismert. Ezért a 

készítmények biztonságosan használhatóak akár önmagukban, akár szisztemikus fungicidekkel tank 

keverékben a rezisztencia veszélyének csökkentése érdekében. Számos növényvédő szer készítmény a 

hatóanyagot a rezisztencia megtörése érdekében már gyári kombinációként tartalmazza.  

 A készítményeket  az előrejelzésre alapozva, az első tünetek megjelenésekor kell kijuttatni. A 

permetezéseket járványveszélyes időszakban 7-8 naponként kell ismételni, azonban járványveszélyes 

fenofázisokban kombináltan használhatóak a szisztemikus készítményekkel. A vegetációs időszak 

közepén a szisztemikus blokk után szükség szerint még egy-két alkalommal kijuttathatóak, azonban 

szigorúan be kell tartani az élelmezés-egészségügyi várakozási idők leteltét a szüretig. A 

ditiokarbamátok esetében a várakozási idő viszonylag hosszú, elérheti a 30 napot is. Amennyiben a 

lombozat peronoszpóra elleni védelme még indokolt lehet a zsendülés után, inkább a valamivel 

rövidebb várakozási idejű rézkészítményeket célszerű kipermetezni. 

A ditiokarbamátok használata után, illetve azt megelőzően, alkoholt fogyasztani 8 órával nem 

szabad. A tiol tartalmú enzimekre gátló hatást fejtenek ki. Az acetaldehid oxidáz enzimgátlás 

megakadályozza a vérben az alkohol oxidációját. Az acetaldehid szintje emelkedik, itt az alkohol 

bontása megakad, mérgezést okoz. 

 

Klór-nitro-benzol származék 

A hatóanyagcsoport szőlőben engedélyezett hatóanyaga: a klórtalonil 

 



 

A hatóanyag több funkciós helyen,  a tiol csoportok megkötése révén képes hatását kifejteni. A 

hatóanyaggal szemben kialakult rezisztencia nem ismert, így a készítmény kiemelkedő helyet kaphat, 

mint kontakt hatásmódú készítmény a vegetációs időszak elején, a szisztemikus blokkot megelőző 

(vagy kiváltó) időszakban. 

 

Ftálimid 

A hatóanyagcsoport képviselői közül ma már csupán egyetlen hatóanyag, a folpet maradt meg a 

szőlőben felhasználásra engedélyezett készítmények körében.  

Nem toxikus, széles hatásspektrumú protektív és kuratív hatást egyaránt mutató fungicidek. A 

rézvegyületekhez és a ditiokarbamátokhoz hasonlóan lisztharmat kivételével a növényi kórokozó 

gombák nagy többségével szemben hatásosak. Hatásmechanizmusuk szintén a szulfhidril-csoportot (-

SH2) tartalmazó enzimek gátlására épül. Az ilyen típusú fungicideknél a sejt tiol csoportjai között 

játszódik le a reakció, amely komplex mérgezési folyamat, és nem fejlődött még ki vele szemben 

rezisztencia. 

 

A folpet hatóanyag önmagában és szisztemikus hatóanyagokkal kombinációban található meg a 

különböző növényvédő szer készítményekben. Egyre gyakoribb a gyári kombinációs kiszerelések 

forgalomba hozatala. 

 

A szőlő növényvédelmi technológiájába szinte bármely időszakban beilleszthető a folpet 

hatóanyagú készítmény. Széles hatásspektruma és a nem ismert rezisztencia veszély miatt a már több 

évtizedes múlttal rendelkező hatóanyag ma is kedvelt a felhasználók körében. 

 

A felhasználás korlátja csak a viszonylag hosszú munka- és élelmezés-egészségügyi várakozási 

idő betartása lehet. Az utóbbi években a hatóanyag környezetre gyakorolt mellékhatásai és feltételezett 

karcinogén tulajdonságai miatt egyre inkább a korlátozásokkal felhasználható növényvédelmi 

készítmények kategóriájába került. Jelenleg csak növényvédelmi felsőfokú végzettséggel rendelkező 

szakember irányításával végezhető növényvédelmi munka ezzel a hatóanyaggal. 

 

Kinon 

 

A ditianon hatóanyag képviseli a szőlőben engedélyezett készítmények között a kinon 

származékokat. 

Kontakt módon, több ponton gátolva a gombák életműködését gátolja a fertőzést. Preventíven, a 

vegetációs időszak elején, a permetezési fordulókat 7-10 naponként megismételve lehet alkalmazni. 

Rezisztencia illetve más hatóanyagokkal szemben keresztrezisztencia kialakulása nem ismert, így a 

technológiák jó kiegészítője lehet.   

 

Szervetlen hatóanyagú kontakt fungicidek  

Réz hatóanyagú szerek 

 

A réz szintén a legrégebbi hatóanyagok egyike, amelyet a növényvédelemben és természetesen 

a szőlő növényvédelmében is használnak. Különböző vegyületeinek toxikus hatását – mint általános 

sejtméreg –, felhasználták (és használják) a gyomirtástól a gomba vagy baktériumok elleni 

védekezésben egyaránt. A toxicitás mértéke az anyag koncentrációjának függvénye. A növény 

levélfelületének kezelésére a réznek a vízben rosszul oldódó vegyületei alkalmasak, pontosan a réz-

ionok fitotoxicitásából adódóan. Az alkalmazásuk nagy körültekintést igényel, mivel a fungitoxikus és 

fitotoxikus koncentráció közötti különbség relatíve kicsi. 

A réz hatóanyag a célzott szervezetre több hatáshelyen képes kifejteni hatását. A réz a patogén 

szervezet energiafelszabadító folyamatait szabályozó enzimrendszert gátolja. A gyakorlat nem ismer a 

használat során kialakult rezisztenciát, sőt a különböző gyári készítményekben vagy tank 



 

keverékekben egyre gyakrabban alkalmazzák a szisztemikus készítményekkel szemben tapasztalt 

hatékonyságcsökkenés megtörésére kombinációs partnerként. 

 

A hatóanyag szerkezetéből és hatásmechanizmusából adódóan a rézkészítményeket kontakt 

protektív jelleggel kell használni. A megfelelő hatékonyság elengedhetetlen feltétele, hogy a 

készítmény a fertőzés bekövetkeztét megelőzően és megfelelő borítottsággal  (teljes fedettség) a 

védendő növényre ki legyen juttatva. A hatóanyag legnagyobb hátránya az „esőérzékenység”. Sajnos, 

a kritikus időszakokban sűrűn – az inkubációs időszak függvényében akár 3-4 naponként – vagy eső 

után azonnal ismételve kell a permetezéseket ezekkel a készítményekkel elvégezni. Előnyként kell 

elismerni a hatóanyag viszonylagos olcsóságát, így a technológia „kedvező árát”. Ezt a technológiát 

választva viszont figyelembe kell venni a következő szempontokat. A kijuttatás ára bizonyos 

körülmények között meghaladhatja a felhasznált növényvédő szer értékét. Abban az esetben, ha a 

kijuttatás után szinte azonnal bekövetkezik a csapadék, gyakorlatilag védtelen marad a növény. Ha a 

csapadékos időszak hosszabb ideig fennmarad, és nincs lehetőség a permetezések megismétlésére, 

vagy szükség szerinti besűrítésére, szintén nincs eredményes védelem. 

Nem utolsó sorban a hatóanyagnak a környezetre gyakorolt mellékhatásai miatt az egy 

vegetációs időszakban kijuttatható réz hatóanyag mennyiségét környezetvédelmi szempontból az 

integrált (AKG) technológiákban európai szinten korlátozták. 

 

A szőlőben engedélyezett készítményekben az alábbi három vegyület valamelyike található 

hatóanyagként. 

 

Rézhidroxid Cu(OH)2 

 

A legáltalánosabban használt készítmények hatóanyaga. Gyakorlatilag a lisztharmat kivételével 

minden fitopatogén gomba és baktérium ellen hatékony.  

Szőlőben peronoszpóra és orbánc elleni védekezésben használható. A réz(II)-iont a csírázás alatt a 

spóra veszi fel, és addig halmozódik, míg elég magas koncentrációt nem ér el ahhoz, hogy a 

spórasejtet elpusztítsa. Hatása a spóracsírázás megelőzésére korlátozódik, tehát a réz-ionnak a 

növényen kell lennie, mielőtt a spórák csírázni kezdenek. Ezért a permetezést ebben az esetben is 

preventíven szükséges elkezdeni, és szükség szerint az inkubációs időnek megfelelően ismételni.   

 

Rézoxiklorid CuCl2 · 3 Cu(OH)2 · H2O 

 

Alkalmazása 0,2 – 0,5 %-os permetlében engedélyezett. A kezeléseket előrejelzésre alapozva, 

preventíven szükséges elkezdeni 20-25 cm-es hajtásállapot körül, majd a fertőzés alakulása szerint 3-7 

naponként megismételni. A fürtzáródás utáni rezes kezelések kedvezően befolyásolják a szürkepenész 

ellen hatékony védekezéseket is. 

 

Réz(I)oxid Cu2O  

 

Az egy vegyértékű réz-ion tartalmú Cu2O a víz hatására alakul át rézhidroxiddá. Innentől 

kezdve már mint rézhidroxid funkcionál. Igen gyors kémiai folyamat során kialakulnak a szabad Cu
++

 

ionok, de ugyanakkor a Cu(OH)2 kötésben is van réztartalom. Az ionos és a kötött réz között beáll egy 

kémiai egyensúly. Egyszerre van jelen a rézoxid és a rézhidroxid is, ezért a hatástartama – a 

rézhidroxid-tartalmú vegyszerekkel szemben – kimagasló. Ideális kontakt partnere a felszívódó 

szereknek, mert hatását mindaddig megőrzi, amíg a felszívódó szer. A szer intenzív csapadék után is a 

levél felületén marad. 

 

Réz(II)szulfát CuSO4 
. 
5H2O 

 

Vízben jól oldódó, 0,2-2 % közötti rézszulfát tartalmú kristályos vegyület.  Hatása megegyezik 

a rézhidroxid hatásmechanizmusával. 

 



 

10.3 A SZŐLŐ SZÜRKEROTHADÁSA ELLENI VÉDEKEZÉS 

A szőlő szürkerothadása vagy más néven botritiszes betegsége szinte minden évben megjelenik 

az ültetvényekben. Még az egyébként száraz években is előfordulhat, hogy közvetlenül a szüret előtt a 

csapadékosra forduló időjárás következtében termésveszteség vagy minőségromlás következhet be.  A 

szőlőfajták fogékonysága eltérő, de a terméskiesés mértékét elsősorban az időjárás befolyásolja. 

Meleg, csapadékos időben súlyos járványok fejlődhetnek ki.  

A szőlőn kívül a betegség még számos gazdanövényen előfordul. A fertőzési források száma így 

rendkívül nagy. A fertőzés okozója a gomba áttelelő képletén, a szkleróciumon képződő konídiumok 

tömege lehet. Szklerócium élő és elhalt növényi részeken bár hol lehet. A konídiumok csírázásának a 

megfelelő hőmérséklet és a szükséges víz mennyiség a feltételei. A szétszóródó konídiumok bármin 

megtelepednek. A zöld növényi részen az élő vagy elhalt virágrészeken, a bogyó kocsányán keresztül 

a bogyón. A csírázásnak a hőmérsékleten és nedvességen túlmenően a cukortartalom növekedése is 

kedvez, ezért a bogyók fogékonysága az érés előrehaladtával nő. A fertőzés lehetősége a bogyók 

fizikai vagy fiziológiai sérülése esetén jelentős.  

A gomba a növény sejtfalának pektinjét bontja, a szövetek puhulását és rothadását okozza. A 

ciklikus fertőzési folyamatot a mindig újra és újra keletkező konídiumok tömege biztosítja. 

Fajta és meteorológiai körülmények függvénye, ha a bogyók a gombafertőzés 

következményeként már nem rothadnak el, hanem elindul az ún. nemes rothadás, az aszúsodás 

folyamata. 

A növényvédelmi technológia tervezése szempontjából meghatározó, hogy a betegségokozó 

szinte mindenütt jelen van. A fertőzésnek kedvező körülmények bármikor, egyik napról a másikra is 

bekövetkezhetnek. Nem túl sok a rendelkezésre álló hatóanyagok száma, azok is inkább protektív, és 

kevésbé kuratív és eradikatív jelleggel hatnak. A fürtzáródás ténye fizikailag is lehetetlenné teszi a 

fürtök belsejének védelmét a többségében kontakt hatóanyagok számára.  

A felhasznált hatóanyag és a védekezések elvégzésének időpontja közül ez utóbbinak 

lényegesen nagyobb az eredményességet befolyásoló hatása. A fertőzésre leginkább érzékeny 

fenofázisokban (virágzás, fürtzáródás és zsendülés) a fertőzési nyomástól függően,de szinte minden 

évben védekezni kell. A védekezések eredményességi értékelésének adatai azt mutatják, hogy az 

időben  elvégzett – pl. a fürtzáródást közvetlenül megelőző (amikor a permetlé még bepermetezhető a 

bogyók közé) – védekezés hatékonyabb, mint az ún. tüneteket kezelő permetezés. Amikor a fertőzés 

bogyótünetei észlelhetőek, a védekezés tervezése  – a „kényszerszüret” időpontjának lehető 

legkésőbbre halasztásával – már legfeljebb egy extra költségigényű  próbálkozás.      

A botritiszes betegség elleni védekezések mellékhatásukban hatékony vagy speciális 

botriticidekkel egyaránt végezhetőek. A speciális készítményekkel való védekezés lényegesen 

eredményesebb, természetesen a védekezés költségei is megnőnek.  

A viszonylag kis számú hatóanyag nehezen variálható, így az sem véletlen, hogy a szőlő 

növényvédelme gyakorlatában a legkorábbi hatástalansági problémákat is a szürkerothadás elleni 

védekezek során tapasztalták.  

 

Szőlő szürkerothadás ellen használható hatóanyagok csoportosítása 

 

A mitózis és a sejtosztódás folyamatát befolyásoló hatóanyag 

 

Bár a metil-benzimidazol-karbabátok közül évtizedeken keresztül meghatározó szerepet 

töltöttek be a benzimidazol származékok, a csoportba tartozó hatóanyagok mindegyike kiesett a 

szőlőben felhasználható készítmények közül a fennálló hatástalansági problémák miatt. 

Helyüket a rokon kémiai csoport a tiofanátok egyetlen képviselője vette át. 

 

Benzimidazol származékok -Tiofanát 

A hatóanyagcsoport egyetlen képviselője: a tiofanát-metil 

 

Mára a csoport egyetlen tagja a tiofanát-metil az EU-irányelveknek megfelelően felülvizsgálatra 

került, és annak köszönhetően, hogy kedvező humán és környezet-toxikológiai tulajdonságokkal 

rendelkezik, felkerült a továbbra is engedélyezett hatóanyagok listájára. 



 

A tiofanát-metil felszívódó, szisztémikus hatású hatóanyag, mely protektív és kuratív hatással is 

rendelkezik. Hatékonyan alkalmazható számos kórokozó, így a lisztharmat és a botritisz ellen is. 

A hatóanyagcsoport egyéb tagjaira vonatkozó gondok ellenére a tiofanát-metil továbbra is 

perspektívikus hatóanyag, ezért a gyártó korszerű, új formulációkat fejlesztett ki, de az új engedélyek 

következtében a készítmény már csak I. forgalmi kategóriában értékesíthető, így a kiskertes gazdák 

nem juthatnak hozzá. 

 

A hatóanyagcsoport használatával szemben igen magas a rezisztencia elkerülését szolgáló 

figyelmeztetési szint. A felhasználást igen körültekintően, a benzimidazolokra vonatkozó előírások 

figyelembevételével, kell tervezni.  

 

A respirációs folyamatokat gátló hatóanyagok 

 

Piridin-karboxamid (Anilid) 

A hatóanyagcsoportba tartozó, a szőlőben használatra engedélyezett molekula:  a boszkalid  

 

A boszkalid hatóanyag tartalmú készítmény a lisztharmat és a szürkepenész ellen hatékony, a 

mitokondriális elektrontranszportban fontos szerepet játszó enzim működését gátolja, a 

gombák sejtlégzését akadályozza meg (SDHI-fungicid).  
 

Elsősorban a korai fürtfertőzések megakadályozására használható. Ennek érdekében a 

permetezéseket preventíven már a virágzás előtt – a fürt megnyúlásának időszakában – javasolt 

megkezdeni és blokkszerűen alkalmazni. 

 

Strobilurin 

A hatóanyagcsoportba tartozó, a szürkerothadás elleni védekezésre engedélyezett molekulák:   

azoxostrobin, kresoxim-metil, piraklostrobin,  

 

A hatóanyagok helyspecifikus hatásmechanizmusuk révén szinte egyedülálló módon egyszerre 

alkalmazhatóak voltak a Phycomycetes (Oomycetes) (idetartozik a peronoszpóra), az Ascomycetes 

(idetartozik a lisztharmat) és a Basidiomycetes (idetartozik a Botrytis) osztályokba tartozó patogén 

gombák okozta betegségek elleni védekezésekre. 

A strobilurinok botritisz elleni hatását azáltal használják ki, hogy a virágzás és a fürtkialakulás 

időszakában blokkszerűen alkalmazzák a hatóanyagokat. A mély vagy szisztemikus módon ható 

készítmények megfelelő fedettséget jelentenek a bogyóknak, csapadékos időjárás esetén pedig 

hosszabb-rövidebb ideig kielégítő védelmet nyújtanak. 

A technológiába illesztés nehézségeit csak a QoI-fungicideekel fennálló keresztrezisztencia 

veszélye jelenti. A blokkot a lisztharmat elleni védekezés szempontjait itt is betartva kontakt, más 

hatásmechanizmusú anyag közbeiktatásával kell megszakítani. A fürtzáródás időpontjáig a botritisz 

elleni kezelést mindenképpen meg kell ismételni. 

 

Piridin (fenil-piridinamin) származék 

A hatóanyagcsoport szőlőben engedélyezett hatóanyaga: a fluazinam  

 

Fluazinam egy kontakt, több hatáshellyel rendelkező hatóanyag, mely az oxidatív foszforilácó 

gátlásával zavarja a sejtlégzési folyamatokat. A szürkepenész ellen a sporulációt gátló hatása 

emelkedik ki.  

Szőlőben peronoszpóra és szürkepenész ellen a szert kijuttatva a fertőzési nyomástól függően 7-

14 naponként szükséges a védekezéseket megismételni. 

 

Az aminosavak és fehérjék szintézisét gátló hatóanyagok 

 

Anilo-pirimidin származékok 



 

A hatóanyagcsoport botritisz elleni védekezésben engedélyezett hatóanyaga: a ciprodinil és a 

pirimetanil  

 

A metionin bioszintézisének folyamatait gátló vegyületek. A hatóanyagcsoport tagjaival 

szemben közepes szintű a rezisztencia kialakulásának veszélye.  

 

A hatóanyagcsoport készítményeinek a zsendülés körüli, illetve a szüretet közvetlenül megelőző 
időszak permetezéseiben lehet szerepük. 

A ciprodinil a bogyó viaszos felszínéhez jól kötődve hosszú ideig kifejti kedvező hatását. 

Védekezésre preventív módon maximum 1 alkalommal való használata javasolt. A nem megfelelően 

időzített használatra és vagy az élelmezés-egészségügyi várakozási idők be nem tartására utal az a 

tény, hogy a meg nem engedett hatóanyagtartalom mennyisége miatti vizsgálatok egyik legtöbbször 

megtalált hatóanyagai közé tartozik.   

 

A pirimetanil egyrészt kontakt hatással rendelkezik, másrészt transzlaminárisan, a szöveteket 

teljesen átjárva mozog a növényben, harmadsorban pedig bizonyos gázhatása is van. Ezért lehet, hogy 

hűvösebb körülmények között is hatékony. A gombát a behatolás után is el tudja pusztítani. Gyógyító 

hatása jobb, mint az azoloké, így megelőző hatása hét, gyógyító hatása pedig három napra tehető, ami 

tíz napos hatástartamot jelent. 

 

A sejtmembrán jelátviteli folyamatait gátló hatóanyagok 
Ozmotikus elektrontranszport gátlása 

 

Fenil-pirol fungicid 

A hatóanyagcsoport botritisz ellen engedélyezett hatóanyaga; a fludioxonil 

 

A hatóanyag egy újonnan kifejlesztett hatóanyagcsoport kontakt hatásmechanizmusú 

képviselője. 

 

A felhasználásával készült fungicid rendkívül eredményesen használja ki a kontakt fludioxonil 

és a szintén botriticid hatású, de eltérő hatásmechanizmusú szisztemikus ciprodinil hatékonyságát a 

Botrytis ellen.    

 

Dikarboximidek 

A hatóanyagcsoport botritisz ellen engedélyezett hatóanyaga; az iprodion 
 

A dikarboximidek évtizedeken keresztül meghatározói voltak a szőlő szürkerothadása elleni 

védekezésnek. Az egyre szigorodó előírások miatt a hatóanyagcsoport másik két meghatározó 

hatóanyagának, a vinklozolinnak és a procimidonnak az engedélyokirata néhány évvel ezelőtt 

visszavonásra került. Az egyetlen megmaradt hatóanyag az iprodion már csak új formulációban 

kapható, és átkerült az I. forgalmi kategóriába. 

 

Az iprodion a viszonylag rövid élelmezés-egészségügyi várakozási idejével a szüretet 

megelőző, termésmentés jelleggel kipermetezett készítmények klasszikus képviselője.  
 

Lipid- és membránszintézis folyamatát gátló hatóanyagok 

 

Mandulasav származék 

A kémiai csoport botritisz ellen is  engedélyezett hatóanyaga: a mandipropamid 

 

A szőlő botritiszes megbetegedésével szemben általában ditiokarbamát vagy réz 

hatóanyagcsoportba tartozó hatóanyaggal kombináltan kerül forgalomba.   

 

A készítménnyel a védekezést a szőlőfürt legérzékenyebb stádiumában, a virágzásban kell 

elkezdeni. Az eltérő hatásmechanizmus miatt a mandipropamid használható a strobilurin blokk 



 

megszakítására. Lisztharmat elleni készítménnyel is kombinálva 10-14 napos fordulók tartására 

alkalmas nagyobb fertőzési nyomás esetén is.  

 

Valin-amid-karbamát 

A kémiai csoport botritisz elleni védekezésre engedélyezett hatóanyaga:  a valifenalát 
 
 

A valifenal hatóanyag botritisz elleni hatékonyságát a peronoszpóránál leírtak szerint kell 

felhasználni. A rezisztencia megtörése érdekében a hatóanyag a botritisz elleni mellékhatással bíró 

kontakt fungiciddel a folpettel gyári kombinációban kerül kiszerelésre. 

 

A szterol bioszintézisének folyamatát gátló hatóanyagok 

 

Triazol származékok (azolok) 

A hatóanyagcsoportba tartozó, a botritisz elleni védekezésre engedélyezett molekula;             a 

tebukonazol,  

 

Hatását elsősorban a gomba sejtfelépítési folyamatában meghatározó ergoszterol 

bioszintézisének gátlásával fejti ki (DMI-fungicid). 

A hatóanyagcsoportba tartozó hatóanyaggal készített növényvédő szer felhasználására a 

kialakuló rezisztencia veszélye miatt a lisztharmatnál leírtak betartása ajánlott. 

 

A technológiába olyan időszakokban illeszthetőek be, amikor az intenzív bogyónövekedés 

hosszabb permetezési fordulókat követel meg. Mindenképpen a blokkszerű alkalmazás javasolt a 

virágzás és a bogyónövekedés körüli időszakokban. A blokk megszakítható kontakt vagy más 

hatóanyagcsoportba tartozó szisztemikus hatóanyag alkalmazásával, így a kritikus időszakra szóló 

védelem szükség szerint hosszabbítható. 

 

Hidroxi-anilid 

A hatóanyagcsoportba tartozó, a botritisz elleni védekezésre engedélyezett molekula;             a 

fenhexamid  

 

A fenhexamid preventíven gátolja a spóra csírázását és a micelium növekedését.  A hatóanyag 

egyedi hatásmechanizmusa és kémiai felépítése különleges helyzetet hoz a botritisz elleni 

küzdelemben. Az utóbbi évek divatos készítménye lett a készítmény. 

Az integrált technológiáiba is beilleszthető, a rezisztencia kialakulásának veszélye jelenleg 

alacsony szintű. 

 

A patogén gomba életfolyamatait több ponton gátló, illetve nem tisztázott 

hatásmechanizmusú hatóanyagok, melyek ellen rezisztencia nem ismert 

 

Ftálimid 

 

A hatóanyagcsoport képviselői közül ma már csupán egyetlen hatóanyag, a folpet maradt meg a 

szőlőben felhasználásra engedélyezett készítmények körében.  

A széles hatásspektrumú protektív és kuratív hatást egyaránt mutató fungicidnek, a 

rézvegyületekhez és a ditiokarbamátokhoz hasonlóan a lisztharmat kivételével a növényi kórokozó 

gombák nagy többségével szemben hatékonysága van.  

A botritisz elleni mellékhatását általában kontakt kombinációs partnerként való alkalmazásával  

használják ki. A hosszabb egészségügyi várakozási idő miatt a technológiába illesztésre a fürtzáródás 

idejéig van lehetőség.  

 

Szénsav-karbamát származék 

Ditiokarbamát 



 

A hatóanyagcsoport botritisz ellen is javasolt hatóanyagai:  mankoceb, metiram,  

 

A botritisz ellen a hatóanyagok kontakt hatású, széles hatásspektrumú tulajdonságait használják 

fel. Általában szisztemikus készítmények gyári kombinációiként szerepelnek, de előfordul 

ditiokarbamát + réz kombináció is. 

Felhasználásukra a peronoszpóránál leírtak érvényesek. 

 

Réz hatóanyagú szerek 

A réz különböző vegyületeinek toxikus hatását - mint általános sejtméreg -, felhasználták (és 

használják) a gyomirtástól a gomba vagy baktériumok elleni védekezésben egyaránt. Általában 

szisztemikus készítmények gyári kombinációiként szerepelnek. 

 

10.4 A SZŐLŐ KÁRTEVŐI ELLENI VÉDEKEZÉS 

10.4.1 A szőlőgyökértetű (filoxéra) 

Bár az oltványokkal való telepítés megoldani látszott az európai szőlőtermesztés 150 éves 

gondját, megint bebizonyosodni látszik, hogy a természet legyőzi a „kultúrtermesztést”. „Új 

filoxéravész” következményeivel kell számolni. Az amerikai szőlőfajták gyökereit a filoxéra nem 

pusztítja el, de a leveleiken élősködő alak ismert volt. Az európai nemes fajták gyökérzete viszont nem 

viseli el az élősködő jelenlétét és a nem immunis talajokon a nemes fajták tőkéi saját gyökérre 

telepítve  a megtámadott gyökerű szőlőtőke fejlődésében visszaesik, a termés csökött lesz, végül a 

tőke teljesen elpusztul. Bár az európai fajták lombozatán leírva is ismerte a szakirodalom a levéllakó 

alak okozta fertőzés tüneteit, Magyarországon a ’90-es évek második felétől szentelnek fokozottabb 

figyelmet a kutatók a problémának. A károsító eme fejlődési alakjának terjedése ma már a gyakorlati 

termesztésben is gondot okoz. Nem csak a szaporítóanyag-termesztésben fontos alanytermő 

ültetvények, hanem egyre több helyen és fajtán a nemes fajták lombozatát is védeni kell a vegetációs 

időszakban a szőlőgyökértetű levéllakó nemzedékének fertőzésétől. A gubacsokban élő rovar okozta 

szívogatás  a levél tápanyag-szolgáltató képességét csökkenti, így rövidítve a tőke életét, rontva a 

termés minőségét. A filoxéra levéllakó alakja a szőlőtermesztésben zárlati károsítónak minősül. 

 

A rovar elleni védekezés lehetőségét csökkenti rejtett életmódja, illetve a hatékony növényvédő 

szerek kis száma.   

Több gyártó illetve forgalmazó is ajánlja saját hatóanyaga illetve készítménye mellékhatását a 

kártevő elleni védekezésre, de az engedélyokiratok szerint csak két hatóanyagot engedélyeztettek a 

gyártók  a speciális felhasználásra. Ezek a hatóanyagok  széles hatásspektrumú készítmények, ezért a 

vegetációban az egyéb károsítók elleni előrejelzés alapján lehet  alkalmazni, kihasználva a 

szívogatással károsító rovarok elleni mérgező és gázosodásra hajlamos hatásukat.   

 

A szőlőgyökértetű ellen használható hatóanyagok csoportosítása 
 

Idegmérgek 

Acetil-kolinészteráz gátlók 

 

Szerves foszforsav észter 

A hatóanyagcsoportból a filoxéra elleni védekezésre engedélyezett hatóanyag: a klórpirifosz-

metil. 

 

A szerves foszforsav észterek  erősen gázosodásra hajlamos gyomor- és idegmérgek. 

Kijuttatásukat a filoxéra ellen is a molyok elleni védekezés előrejelzése alapján kell használni. Erős 

fertőzés esetén és a gubacsokból való újabb nemzedék vándorlásának megakadályozása érdekében a 

permetezést szükség szerint június-július hónapokban 10-14 napos fordulók betartásával szükséges 

egyszer vagy kétszer megismételni. 



 

 

Neonikotinoid 

A hatóanyagcsoportból a filoxéra elleni védekezésre engedélyezett hatóanyag: a tiametoxam 

 

A neonikotinoidok az acetilkolin receptorokhoz kötődve a rovarok idegrendszerére fejtenek ki 

hatást. Kiváló felszívódó és szisztemikus képességekkel rendelkeznek zöldrészeken és gyökéren 

egyaránt. A tiametoxam hatóanyag érintő- és gyomorméreg. Technológiába illeszthető alany 

törzsültetvényekben beöntözéssel és termőültetvényekben permetezéssel egyaránt.  

10.4.2 Atkák 

Egyszerre több atkafaj is károsítja a szőlőt. Rendszertani helyük, életmódjuk és károsításuk 

tünetei eltérőek. 

A szőlőgubacsatkák nemezes gubacsokat képeznek, a szőlőlevélatkák a levél torzulását, a 

takácsatkák a levéllemez sárgulását és nekrotikus (elhalt levél részek) tünetek kialakulását okozzák. 

 

Mivel a különböző atkafajok áttelelése különböző és viszonylag rejtett, ezért a védekezés 

elsősorban az előző évi populációk áttelelő képességének csökkentésére irányulhat. A nyár második 

felében, augusztusban kezdődik az atkák telelőre vonulása. Ebben az időszakban még folyik a 

lisztharmat elleni védekezés, és az ott alkalmazott kéntartalmú készítmények atkagyérítő hatását ki 

lehet használni. A szintén még esedékes szőlőmoly elleni védekezésben használt készítmények közül a 

benzoil-fenil-ureák és a piretroidok egy-egy képviselője rendelkezik az atkák elleni mellékhatással is. 

Természetesen erősebb fertőzés megfigyelése esetén speciális atkaölő készítményekre van szükség.   

Amennyiben mégis erős az áttelelés, és ezt a törzs és a kar kéregrészeinek, valamint a rügyek 

boncolásos vizsgálatával meg lehet állapítani, a lemosó és a fakadást követő kezeléseknek van nagy 

jelentőségük. A lemosó permetezésekre a réz vagy kén + olajtartalmú növényvédő szerek 

használhatóak a megfelelő töménységben alkalmazva. A hajtásnövekedés idején észlelt erős fertőzés 

esetén mindenképpen a speciális atkaölő készítményeket kell alkalmazni. 

Az atkák ellen nehéz védekezni, mert megfelelő körülmények között gyorsan szaporodnak. A 

védekezési program legfontosabb célja tehát az, hogy a populáció ne tudjon felszaporodni arra a 

szintre, amely már gazdasági kárt okoz. 

 

Az atkák ellen használható hatóanyagok csoportosítása 
 

Kén + ásványi olaj tartalmú készítmények 

 

A kénnek megfelelő hőmérsékleten a fungicid hatása mellett atkagyérítő hatása is ismert. A 

különböző kéntartalmú készítményeknek a vegetációs időszak második felében való alkalmazása 

jelentősen csökkentheti a télire betelepülő atkapopuláció egyedszámát. 

Az olaj vagy a kén és olajtartalmú készítmények a maximum a rügy-gyapotosodás állapotáig 

elvégezhető  lemosó permetezés eszközei lehetnek. 

 

Acetilkolinészteráz gátlása 

 

Piretroid 
A hatóanyagcsoportból az atkák elleni védekezésre engedélyezett hatóanyag: a bifentrin   

 

A természetben szelektálódott hatóanyagcsoportnak ma már számos a kémiai ipar által 

előállított szintetikus hatóanyaga van. A nagyarányú felhasználást a széles hatásspektrum és a 

melegvérű állatokra ez idáig ki nem mutatott káros hatás magyarázza. A hatóanyagcsoport „veszte” is 

a széles hatásspektrum lett. Mivel a hatóanyagra a környezetben élő hasznos  szervezet is érzékeny, 

ezért az integrált technológiákban csak megkötésekkel alkalmazható. 



 

A piretroidok taglózó hatású kontakt idegmérgek, az ingerületvezetés Na
+
-ion áramlásának 

csatornáit zárolják. 

 

A számos piretroid közül a bifentrin hatóanyagú készítmény a vegetációs időszak több pontján 

is használható az atkák gyérítésére. 

 

Avermektin 

A hatóanyagcsoportból az atkák elleni védekezésre engedélyezett hatóanyag: az abamektin 

 

A Cl
+
 - áramlását akadályozó ideg- és izomműködést befolyásoló méreg. Az atkák minden 

mozgó alakja ellen hatásos felszívódó készítmény. A vegetációs időszak elején a populáció 

felszaporodásának gátlására érdemes felhasználni. 

 

Növekedést gátló speciális atkaölő szerek 

 

Tiazolinid 
A hatóanyagcsoportból az atkák elleni védekezésre engedélyezett hatóanyag: a hexitiazox 

 

A hatóanyag elsősorban a takácsatkák ellen hatékony, a tojást és a mozgó lárvaalakokat 

egyaránt pusztítja.  

 

Kitinszintézis gátlása 

 

Az ízeltlábúak közös jellemzője a kitintartalmú külső hám, ami egyben külső védelmi és belső 

izomrögzítő funkciót is ellát. Kialakulása után mérete nem változik, és emiatt az állat csak vedlések 

sorozatával képes növekedni.   

A kitin szintézisét gátló hatóanyag a vázkialakulása során a fehérjék beépülését gátolja, így 

megakadályozza az egyes lárvaalakok egymás utáni fejlődését, aminek következtében az állat 

elpusztul. 

Mivel kitinváza csak a rovaroknak van, így más élőszervezetekre gyakorolt káros hatása az 

idetartozó hatóanyagcsoportokba tartozó molekuláknak eddig nem ismert. 

 

Benzoilureák 

A hatóanyagcsoportból az atkák elleni védekezésre engedélyezett hatóanyag: a flufenoxuron 

 

A flufenoxuron hatóanyagú készítmény kontakt hatású. A lárvák szervezetében fejti ki hatását, a 

kitin képződését akadályozza, ezáltal a vedlés során pusztítja el a kártevőket. Elsősorban szőlőmolyok 

ellen hatékony, az atkák ellen mellékhatással rendelkezik. 

 

A mitokondriális elektrontranszport, az ATP-szintézis gátlása 
 

Propargit 

A hatóanyagcsoport egyetlen képviselője: a propargit 

 

A hatóanyag a nyári meleg körülmények között hajlamos, kontakt készítmény. Ez a 

magyarázata annak, hogy gubacsatka ellen is jó eredménnyel alkalmazható. Az augusztus első felében 

végzett kezelésekkel a telelőre vonuló atkák egyedszáma jelentősen csökkenthető. 

 

Szerves ónvegyület 

A hatóanyagcsoportnak az atkák elleni védekezésben egyetlen képviselője: a fenbutatin-oxid 

 

Kontakt gyomor- és idegméreg. Hatásmechanizmusát az ATP szintézisének gátlásában eddig 

még nem tisztázták. 

 



 

Előrejelzés alapján a lárvák tömeges megjelenésének idején kell alkalmazni, szükség szerint 

megismételni.  

 

A mitokondriális komplex I elektrontranszportot gátló szerek 

A hatóanyagcsoportnak az atkák elleni védekezésben engedélyezett képviselője: a fenazaquin 

 

Kontakt hatásmódú rovarölő szer, amely másodlagos hatást fejt ki takácsatkákra és levélatkákra. 

A technológiába a molyok elleni előrejelzés alapján illeszthető. 

 

Az  acetil-CoA karboxiláz enzim gátlása 

 

Az acetilkolinészteráz enzim az állati (és az emberi) szervezet idegi működése során keletkező 

ingerületátvivő anyag, az acetilkolin lebontását végzi. Ha az idegméreg a szervezetbe jut, akkor az 

acetilkolin megfelelő bomlását biztosító enzimhez sokkal erősebben kötődik, mint a bontandó 

acetilkolin. Így – bár a bontóenzim mennyisége sokszorosa a normális esetben szükséges 

mennyiségének –  szinte megmérgezi azt. 

 

Tetramik savak 

A hatóanyagcsoport egyetlen képviselője: a spirodiklofen 

 

A viszonylag új hatóanyag széles hatásspektruma miatt eredményesen használható nem csak a 

takácsatkák, hanem más szívó kártevők elleni védekezésben is. Az atkák minden fejlődési alakjára  – 

tojás, lárva és imágó – hatásosak. 

10.4.3 A szőlőmolyok 

A szőlőmolyok rendszeres kártevői az ültetvényeknek. Két fajuk a nyerges és a tarka szőlőmoly 

közül egyre inkább az utóbbi válik uralkodóvá. 

Mindkét szőlőmoly báb alakban telel a törzs kéregrepedéseiben illetve a támrendszer fa részein. 

A nyerges szőlőmoly két, a tarka szőlőmoly három nemzedéke károsítja a termést. A lárva 

táplálkozása okozza a kárt. A fürtkezdemények megjelenésekor és a virágzás alatt még az első 

nemzedék táplálkozik. A zöld, fejlődő bogyókat a második nemzedék károsítja. A nyerges szőlőmoly 

rajzása kissé elhúzódhat, így fordulhat elő, hogy a második nemzedék lárvái és a tarka szőlőmoly 

harmadik nemzedékének lárvái egyaránt már az érőfélben lévő bogyókat károsítják, egyben utat nyitva 

a szőlő szürkerothadás sebeken keresztül történő fertőzésének.  

A molyok elleni kémiai védekezésben a szexferomon csapdás előrejelzés adatai szolgálhatnak 

segítségül. A csapda a nőstény lepke feromon anyagával telített kapszula egy ragacslapra tűzve. A 

csapdákra repülő hím egyedek a lapra ragadnak, számukból tervezhető a védekezés indokoltsága. A 

könnyebbség kedvéért minden alkalommal cserélhető a ragacslap. A rajzáscsúcs meghatározása a 

párosodást és tojásrakást követő tömeges lárvakelés idejére időzítheti a permetezést.  

Az áttelelt bábból kikelt lepkék természetesen a hőmérséklet függvényében, de általában április 

második felében kezdenek el repülni. A csapdákat ekkorra már ki kell helyezni, és naponta, de 

legfeljebb három naponta számolni kell a fogott egyedek számát. (Egy- egy faj lepkéi csak a saját 

fajuk szexferomon csapdáira repülnek.) A fogott egyedszám viszonyítható a párosodott egyedek 

számával. A párosodás és a tojásrakás már a rajzáscsúcs időszakában megkezdődik, és a lárvák 7-9 

nap elteltével kelnek ki a tojásból. A fiatal lárvákat kell megcélozni a kezeléssel, ezért ha a 

rajzáscsúcshoz viszonyítva kb. a hetedik napon történik a permetezés, az időzítés megfelelő.  

Természetesen a rajzáscsúcs megfigyelésével időzített védekezés a második és a harmadik 

nemzedék ellen is használható, csak a csapdákat szükség szerint cserélni kell.   

 

A szőlőmolyok ellen használható hatóanyagok csoportosítása 
 

A növényvédő szer hatóanyagok használatának európai uniós felülvizsgálatai során a rovarölő 

szerek kapták a fő hangsúlyt. Elsősorban az élőkörnyezetre gyakorolt mellékhatásaik miatt több 

hatóanyagcsoport kapott a korábbinál szigorúbb besorolást, egyes hatóanyagok pedig tiltólistára 



 

kerültek. Az integrált technológiák engedélyezett készítményei közül is több hatóanyag került 

visszavonásra. A hatástalansági problémák pedig ugyanolyan gyakoriak, mint a gombaölő szerek 

esetében. 

 

Acetil-kolinészteráz gátlók 

 

Szerves foszforsav észter 

A hatóanyagcsoportból a molyok elleni védekezésre engedélyezett hatóanyagok: a dimetoat, a 

klórpirifosz, a klórpirifosz-metil 

 

A szerves foszforsav észterek erősen gázosodásra hajlamos gyomor- és idegmérgek. 

Hatásmechanizmusukra és alkalmazásmódjukra a atkák elleni védekezésnél leírtak érvényesek. 

 

Piretroid 
A hatóanyagcsoportból a molyok elleni védekezésre engedélyezett hatóanyagai: az  alfametrin,  

a bifentrin, a béta-ciflutrin, a lambda-cihalotrin,  a  cipermetrin, a zeta-cipermetrin, a deltametrin, az 

eszfenvalerát, az etofeprox, a tau-fluvalinát    

 

A piretroidok taglózó hatású kontakt idegmérgek, az ingerületvezetés Na
+
-ion áramlásának 

csatornáit zárolják.  A nagyarányú felhasználásukat a széles hatásspektrum és a melegvérű állatokra ez 

idáig ki nem mutatott káros hatás magyarázza.  

 

Mivel a hatóanyagra több a környezetben élő  hasznos  szervezet is érzékeny, ezért az integrált 

technológiákban csak megkötésekkel alkalmazható. 

 

A számos piretroid hatóanyagú készítmény a vegetációs időszak több pontján is  előrejelzés  

alapján használható. 

 

Neonikotinoid 

A hatóanyagcsoportból a molyok elleni védekezésre engedélyezett hatóanyag: az acetamipirid 

 

A neonikotinoidok az acetilkolin receptorokhoz kötődve a rovarok idegrendszerére fejtenek ki 

hatást. Kiváló felszívódó és szisztemikus képességekkel rendelkeznek zöldrészeken és gyökéren 

egyaránt. Az acetamipirid hatóanyag érintő- és gyomorméreg.  

 

Spinozin 

A hatóanyagcsoportból a molyok elleni védekezésre engedélyezett hatóanyag: a spinozad 

 

A természetben talált baktérium hatóanyaga adta az új hatóanyagcsoport lehetőségét és egyben a 

biológiai védekezési technológiai felhasználás lehetőségét. 

A hatóanyag a rovarok idegrendszerére hat az acetilkolin lebomlási folyamatának gátlásával. A 

spinozadot el kell a növényt károsító lárvának fogyasztania, így nincs hatása a hasznos, nem célzott 

ragadozó rovarokra.  

Az eredményes felhasználást a gyors és a kártevő elleni teljes hatékonyság segíti. 

 

Juvenil hormon hatás 

 

A juvenil hormonok szintén a rovarok jellegzetes anyagai. Ha a rovarok korai fejlődési 

szakaszukban szintetikus juvenil hormont kapnak, sohasem válnak ivarérett egyedekké. A rovarok 

átalakulását befolyásoló hormonok nincsenek hatással a melegvérűekre, de a halak és a kétéltűek 

szervezetének fejlődését jelentősen befolyásolhatják. 

 

Fenoxikarb 

A hatóanyagcsoport egyetlen molekulája. a fenoxikarb 

 



 

A fenoxikarb lárva (hernyó) átalakulást gátló szer. A tojásból hernyó, illetve a hernyóból báb 

formaváltást akadályozza meg. A szer alkalmazását mindig feromon csapdás előrejelzésre kell 

alapozni. 

 

Korábban a hatóanyag önálló készítményként forgalomba, de ma már a rezisztencia 

kialakulásának elkerülése és a hatékonyság növelése  végett a kitinszintézis gátlás hatásmódú 

benzoilureákhoz tartozó lufenuron hatóanyaggal gyári kombinációban kerül forgalomba.  

 

Kitinszintézis gátlása 

 

A kitinszintézis gátlását okozó készítményekre a molyok elleni védekezésben is a korábban 

leírtak érvényesek. A kitinszintézis gátló hatóanyagoknak más hatásmechanizmusú készítményekkel 

(pl. juvenil hormonok) való kombinációja szélesíti a hatásspektrumot, illetve csökkenti a rezisztencia 

kialakulásának veszélyét. 

 

Benzoilureák 

A hatóanyagcsoportból a molyok elleni védekezésre engedélyezett hatóanyag: a flufenoxuron,  a 

lufenuron, a teflubenzuron 

 

A flufenoxuron hatóanyagú készítmény kontakt hatású. A lárvák szervezetében fejti ki hatását, a 

kitin képződését akadályozza, ezáltal a vedlés során pusztítja el a kártevőket. Elsősorban szőlőmolyok 

ellen hatékony, az atkák ellen mellékhatással rendelkezik. 

A lufenuron önmagában és kombinációban is kapható készítmény.  

A teflubenzuron a hatóanyagcsoport szőlőmolyok ellen legrégebben engedélyezett molekulája. 

Kontakt hatásmódú. Tehát megelőző jelleggel kell kijuttatni. 

Feromon csapdás előrejelzés alapján a rajzáscsúcs és a tömeges tojásrakás idején kell 

permetezni. Így a fiatal lárvák átalakulását gátolja. 

 

Növekedési hormon receptorok gátlása 

 

Növekedési hormon ellenanyagok 

A hatóanyagcsoport egyetlen a molyok elleni védekezésre engedélyezett hatóanyaga: a 

metoxifenozid 

 

A metoxifenozid hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer kitűnő tojásölő és egyedülálló 

lárvaölő hatással rendelkező készítmény, amelynek hatására felgyorsított vedlés indul el, amit a lárva 

nem tud befejezni, ezért éhen pusztul, mert a vedlés kezdetének pillanatában a hernyó abbahagyja a 

táplálkozást. A szer biológiai eszköz hatásmechanizmusa miatt kiemelt szerepet kapott az integrált 

növényvédelemben.  

 

Az idegsejtek ingerületátvitelében szerepet játszó Na
+
 csatornák gátlása  

 

Indoxakarb (oxadiazin) 

A hatóanyagcsoport egyetlen a molyok elleni védekezésre engedélyezett hatóanyaga: az 

indoxakarb 

 

Az indoxakarb okozta hatás táplálkozásgátlást, teljes izombénulást okoz, mely rövid időn belül 

az érzékeny rovarok pusztulását okozza. Főleg gyomorméregként hat, de a bőrön keresztül is 

felszívódik. 

 

Tápcsatorna receptorainak gátlása 

 

Bacillus thuringiensis 

 



 

A baktériumra jellemző, hogy a spóraképzése során jellegzetes toxint hoz létre, ami bizonyos 

rovarokra mérgezően hat. A Bacillus thuringiensisnek több törzse létezik, és a különböző törzsek által 

termelt toxinok más-más rovarcsoportra hatnak. A baktériumok ezen tulajdonságát felhasználva már 

az ötvenes évektől rendkívül szelektív és hatékony rovarölő szereket fejlesztettek.  

 

A készítmény a biológiai védekezési technológiákban alkalmazható. 

10.5 ÖSSZEFOGLALÁS 

A szőlőterület termését a növényi károsítók képesek 50 %-nál nagyobb mértékben is 

elpusztítani. A növényt hagyományos, integrált és biológiai módszerekkel lehet védeni a kórokozókkal 

szemben. 

A szőlő főbb gombabetegségei: lisztharmat, peronoszpóra, szürkerothadás. Főbb kártevői: 

filoxéra, atkák, szőlőmolyok. Az ellenük való védekezésre különböző hatóanyagú kontakt és 

felszívódó szereket használunk. A szervetlen és szerves hatóanyagú kemikáliák a gombák fejlődését 

gátolják, megakadályozzák, esetleg el is pusztítják azokat. Az okszerű növényvédelemhez a 

hatásmechanizmus és a kémiai összetétel ismerete szükséges. 

10.6 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 

1. Hogyan hatnak a kontakt és szisztemikus növényvédő szerek? 

2. Sorolja fel a lisztharmat ellen ma engedélyezett növényvédő szerek hatóanyagait! 

3. Sorolja fel a peronoszpóra ellen ma engedélyezett növényvédő szerek hatóanyagait! 

4. Hogyan védekezünk a szürkerothadás ellen? 

5. Sorolja fel a szőlő főbb kártevőit és az ellenük való védekezés fő hatóanyagait! 

6. Mi az integrált növényvédelem elve és gyakorlata? 

10.6.1 Tesztek 

1. Melyik növényvédő szerből használnak fel napjainkban legtöbbet Magyarországon? 

(hatóanyagban (kg) kifejezve) 

 1 – gyomirtó szerek   

 2      gombaölő szerek   

   x    rovarölő szerek   

 

2. Mit nevezünk a növényvédő szerek perzisztenciájának? 

 1 –  a növényvédő szerek oldékonyságát kifejező szám 

 2 –  a növényvédő szer 50%-a lebomlik a talajban 

 X –  a növényvédő szer lebomlási idejét a talajban 

 

3. Mit nevezünk gazdasági kártételi küszöbértéknek? 

 1.   A védekezés költsége nem haladja meg a károkozó által okozott veszteséget 

 2.   Bizonyos károsító egyedszám elérése után felmerülő költség 

 x   Az éves növényvédelem költsége 

 

4. Mi okozza a járványveszély kialakulását? 

 1.   megfelelő környezeti körülmények 

 2.   fertőzésre érzékeny növény, együtt a környezeti feltételekkel 

x   fertőzésre érzékeny növény + fertőző anyag jelenléte + megfelelő környezeti    

körülmények 

 

5. A lisztharmat elleni védekezéskor a kéntartalmú növényvédő szernek hány 
o
C az optimális 

kijuttatási hőmérséklete? 

  1. < 15
o
C 

            2.   15-20 
o
C 

  x    25< 



 

 

6. Milyen feltételek mellett következik be a peronoszpóra fertőzés? 

  1. minél melegebb és nedvesebb a március-április 

  2. enyhe, csapadékos tél után 

  x száraz tavaszon, 10 
o
C feletti hőmérsékletnél 

 

7. Milyen gombabetegség ellen nem védenek a réztartalmú szerek? 

  1.   lisztharmat 

  2.   peronoszpóra 

  x   orbánc 

8. Napjainkban károsítónak minősül-e a filoxéra? 

  1.   nem, mivel oltványon telepítjük a szőlőt 

  2.   igen, mivel a gyakorlati termesztésben gondot okoz 

  x   csak ha a kárküszöb értékét eléri 

 

9.  Milyen vizsgálatra alapozzuk az áttelelés utáni atkafertőzés megállapítást? 

  1. mikroszkópos vizsgálat 

  2. szemrevételezés 

  x   rügyek boncolásos vizsgálata 

 

 

10. A szőlőmoly elleni védekezés előrejelzéséhez milyen szexferomon csapdát használunk, 

  1. a csapda a nőstény lepke feromon anyagával telített kapszula 

  2. a csapda sárga színű ragacslap 

  x olyan szintetikus anyag, mely a kártevőt nem semmisíti meg, hanem távol tartja 

 

10.6.2 Fogalomtár 

Eradikatív hatású szerek: növénybe kerülve a szárakat és micéliumokat egyaránt elpusztítják 

Fungicid hatás: a hatóanyag a spórákkal, esetleg a micéliummal kapcsolatba kerül 

Protektív fungicidek: levélfelületen hatnak, kontakt hatásúak 

Kumatív fungicidek: mélyhatású szerek, akkor hatnak, amikor a gomba már behatolt a növényi 

szövetbe 

Szisztemikus hatás: a hatóanyag a növény nedvkeringésébe kerül és eloszlik a szervekben 

Hifa: gombafonál 

Inkubációs idő: a fertőzés és a betegség tünetének hathatóvá válása közötti idő 

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő (ÉVI): előírt időtartam az utolsó permetezés és a szőlő 

szüretelése között 


