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Előadás áttekintése

1.1. A tápanyag-gazdálkodás szemléletmódjának változása
1.2. A környezetkímélő tápanyag-ellátás irányelvei, követelményei

A „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” szabályai
1.3. A szerves- és műtrágyahasználat törvényi szabályozása

(a termőföld védelmére vonatkozó törvény, a Nitrát-rendelet stb. )
1.4. Az integrált tápanyag-gazdálkodás fogalma és alkalmazása

1. A szántóföldi növények hatékony és környezetkímélő 
tápanyagellátásának alapelvei



A mezőgazdasági termelés növelése 

Tények
• A Föld népessége az utóbbi 40 évben kétszeresére növekedett.
• A mezőgazdasági termelésnek, az élelmiszer előállításnak követnie kell a 
népesség növekedését.
•A mezőgazdasági termelésbe bevont területek folyamatosan csökkennek 
az ipar és az urbanizáció következtében. 

Ezért:
A tápanyag-gazdálkodás hatékonyságának növelése, a termelési 
technológiák továbbfejlesztése szükséges a növekvő élelmiszer-
szükséglet kielégítésére.



1980 2000 2020 2040 2060

Millió / Népesség %-a

Afrika 120/26 185/22 292/21 367/19 415/18

Latin 
Amerika 36/10 40/8 39/6 33/4 24/3

Dél- és 
Délkelet-

Ázsia
321/25 330/17 330/13 232/8 130/4

Nyugat Ázsia 27/18 41/16 55/14 64/12 72/11

Összesen 504/23 596/17 716/14 696/11 641/9

Forrás: USDA, 1996

A népesség alultápláltságának kockázata a fejlődő 
régiókban



A tápanyag-gazdálkodás történeti áttekintése

I. Talajzsaroló rendszerek Tápanyag-utánpótlás
Legelőváltó gazdálkodás Nincs
Nyomásos rendszerek (gabonafélék+ugar+legelő) Istállótrágya

II. A talajtermékenység megőrzését célzó rendszerek
Váltógazdálkodás („Norfolki négyes”) a XVIII. sz.tól Istállótrágya

Vetésforgó + ugar
Intenzív gazdálkodás (1960-as évektől) Műtrágya + istállótrágya

Monokultúrás, biklultúrás ill. vetésforgós termesztés
Integrált gazdálkodás Főleg szervestrágya, műtrágyák 

kiegészítésként
Ökológiai gazdálkodás Csak szervestrágya ill. engedé-

lyezett műtrágyák (EK rendelet alapján)
Biogazdálkodás Kizárólag szervestrágya



1.1. A TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS, MŰTRÁGYAHASZNÁLAT 
JELLEMZŐI HAZÁNKBAN

• A műtrágyák alkalmazásának kezdete: 1930-as évek
• A műtrágyahasználat általánossá válása: 1960-as évek
• A műtrágyázás gyors növekedése: 1970-es évek
• Intenzív műtrágyázás szakasza, pozitív mérleg: 1980-as évek
• Mérsékelt csökkenés: 1985-1990 
• Erőteljes csökkenés, negatív mérleg: 1990-1995 
• Mérsékelt növekedés: 1995 után  

Az extenzív szakasz, a negatív tápelem mérleg még mindig jellemző.
SZEMLÉLETVÁLTÁS: a túl intenzív gazdálkodás jelentős környezet-

károsító hatású, ezért a természeti erőforrások védelme előtérbe 
került.   



A korszerű  tápanyag-gazdálkodás feladatai

Az eredményes növénytermesztés egyik alapvető feltétele a hatékony 
tápanyag-gazdálkodás
A tápanyag-gazdálkodás feladata
- A növényi növekedéshez és a termésképzéshez nélkülözhetetlen tápelemek 
szerepének ismerete
- A növénytáplákozás kellő ismerete 
- A talaj – növény – tápelem kapcsolatrendszer összefüggéseinek vizsgálata 
fizikai, kémiai és biológiai vonatkozásban
- A tápelemek körforgalmának mezőgazdasági szempontú vizsgálata
- A természeti erőforrások (pl. víz, talaj) védelme, a környezet minőségének 
fenntartása, javítása



A Közös Agrárpolitika jelentése
A közös agrárpolitika (KAP) az Európai Unió (EU) mezőgazdasági
támogatási rendszerének a neve.

A Közös Agrárpolitika három alapelve:
• A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek egységes piaca: Az egységes
piacon a tagországokban előállított termékek korlátozásoktól mentesen
jelenhetnek meg. Az egyenlő piaci esély: a termelést és a piacot szabályozó, a
keresletet-kínálatot befolyásoló eszközöket, a támogatásokat, a termékek
minőségi, állat-egészségügyi stb. előírásait egységesíteni kellett.
• A közösségi preferencia elve szerint biztosítani kell, hogy az egységes piacon
a Közösségen belül termelt termékek előnyt élvezzenek a harmadik
országokból behozottakkal szemben: a hazai termékek támogatása, erős
importvédelem.
• A tagországok a KAP működtetési költségeit mezőgazdasági termelésük
nagyságától függetlenül, egységes érvényű szabályok szerint megállapított
pénzügyi hozzájárulással viselik. A termelők részére egységes normatívák
szerinti támogatások kerülnek kifizetésre.



A Közös Agrárpolitika céljai

Eredeti - a római szerződés 39. cikkelye szerinti - célok:
1. a termelékenység növelése a technikai fejlődés elősegítésével és a
termelési tényezők, különösen a munka optimális felhasználásának
biztosításával;
2. a mezőgazdasági közösség számára megfelelő jövedelem és
elfogadható életszínvonal biztosítása;
3. agrárpiacok stabilizálása; a termelők és fogyasztók védelme
4. az élelmiszer-ellátás biztonságának garantálása
5. a fogyasztói igények méltányos árú kielégítése

Új célok:
1. Az európai családbirtok-szerkezet megőrzése
2. A vidéki népesség megtartása
3. Tájjelleg megőrzése
4. Vidékfejlesztés



Támogatási rendszer

Egyszerűsített támogatási rendszer (SAPS)
Közvetlen, területalapú támogatás, termeléstől független, 2003. június 30-án „jó
mezőgazdasági állapotban” levő terület → támogatásra jogosult.

Nemzeti kiegészítő támogatások(top-up)
Területalapú támogatás fölött adható pl. anyatehéntámogatás stb.

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 2004-2006
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004-2006
Európai Halászati Alap 2007-2013

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 2007-2013
ÚMVP I. tengely:
A minőség és a hozzáadott érték növelése a mező- és erdőgazdaságban, valamint az
élelmiszer-feldolgozásban.
ÚMVP II. tengely:
A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek figyelembevételével.
ÚMVP III. tengely:
A vidéki foglalkoztatás bővítése, a tevékenységek diverzifikálása.
ÚMVP IV. tengely:
Helyi közösségek fejlesztése.

http://www.euvonal.hu/index.php?op=mezogazdasag&id=129


Kölcsönös Megfeleltetés
A kölcsönös megfeleltetési rendszer (cross-compliance, CC)
A 2003-as KAP reform fontos eleme: a gazdálkodónak úgy kell egészséges
termékeket előállítania, hogy a környezetet sem károsítja, fenntartható
gazdálkodást folytat.
A támogatás feltétele több környezetvédelmi, állategészségügyi, állatjóléti és
élelmiszerhigiéniai előírás maradéktalan betartása.
Az ellenőrzéseken talált jogsértések maguk után vonnak egyfajta pénzügyi
szankciót (támogatáscsökkentés).

Minden új tagállamban – így Magyarországon is – legkésőbb 2009-ben meg
kellett kezdeni, a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ)
ellenőrzése mellett, az ún. jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények
(JFGK) ellenőrzését is.

2009-től betartandó gazdálkodási követelmények:
JFGK 1. A vadon élő madarak védelme
JFGK 5. A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme
JFGK 2. A felszín alatti vizek szennyezés elleni védelme
JFGK 3. A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása
JFGK 4. A mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezés elleni védelem
JFGK 6. A sertések azonosítása és nyilvántartása
JFGK 7. A szarvasmarhák azonosítása és nyilvántartása
JFGK 8. A juh és a kecskefélék azonosítása és nyilvántartása



1.2. A „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” előírásai

1. Talajerózió elleni védelemre vonatkozó előírások
a) 12%-nál nagyobb lejtésű területen az alábbi kultúrák termesztése tilos: dohány,
cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka.
b) 12%-nál nagyobb lejtésű területen a kukorica, silókukorica, napraforgó:
ba) rétegvonalas művelés mellett termeszthető, vagy
bb) termesztése esetén a nyári betakarítású elővetemény tarlóját a betakarítást
követően október 30-ig meg kell őrizni és gyommentes állapotban kell tartani, vagy
bc) másodvetésű takarónövény alkalmazása mellett termeszthető.

2. Erózió ellen kialakított teraszok megőrzése kötelező szőlőültetvények
esetében.

3. Vetésváltásra vonatkozó előírások:
a) Egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, árpa és dohány;
b) Egymás után három évig termeszthető: kukorica;
c) Több évig termeszthető maga után: évelő kertészeti kultúrák, évelő
takarmánynövények, fűmagtermesztés, méhlegelő céljából vetett növények, illetve
energetikai hasznosítás céljából vetett többéves növények, valamint a rizs;
d) Minden egyéb növény egy évig termeszthető.



4. Tarló, nád, növényi maradvány valamint gyepek égetése tilos.

5. Mezőgazdasági területeken vízzel telített talajon mindennemű gépi
munkavégzés tilos, kivéve a belvíz, árvíz, levezető árkok létesítésekor és
értékmentéskor végzendő gépi munkavégzést.

6. A gyepterületek túllegeltetése, valamint maradandó kár okozása tilos.

7. A mezőgazdasági területeket gyommentesen kell tartani.

8. A mezőgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából
nemkívánatos fás szárú növények megtelepedését és terjedését meg kell
akadályozni.

HMKÁ előírások be nem tartása → Szankció

Magyarország EU csatlakozása             két EU direktíva:
Madárvédelmi- és Élőhely-védelmi Irányelv 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet 
Közösségi jelentőségű természetes élőhelyek, állat- és növényfajok védelme, 
Natura 2000 területek kijelölése (Hazánk területének mintegy 21%-a)

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 
a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól 



1.3. A szerves- és műtrágya használat törvényi 
szabályozása 

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény
Fő célok: 
-az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a
mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló piaci viszonyok
meghatározóvá váljanak,
-a termőföld forgalma és a termőföld a kialakuló új üzemi szervezetek
működését hatékonyan elősegítse,
-a versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas
földbirtokok jöjjenek létre,
-a gazdálkodó zavartalan mezőgazdasági termelést folytathasson,
-a termőföld területének csökkenése ésszerű határok között
maradjon, és a termőföld minőségének védelme megfelelő jogi
hátteret kapjon.

2007. évi CXXIV. törvény
a termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény
módosításáról

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=TTSZ&twhich=1654


A NITRÁT-RENDELET

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet
a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni
védelméről
A rendelet célja
A vizek védelme a mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel
szemben, továbbá a vizek meglévő nitrát-szennyezettségének
csökkentése.

 Nitrát-érzékeny területek kijelölése

 Adatszolgáltatási kötelezettség

 Előírások betartása („Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat”)

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet
vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól,
valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről



1.4. AZ INTEGRÁLT TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS

A talajtermékenység és növényi tápanyag-ellátottság elérése és
fenntartása a tervezett termésszint eléréséhez az összes
lehetséges tápelem-forrás optimalizálásával.

Fő célok
1.) A talajtermékenység fenntartása a kiegyensúlyozott

műtrágyázáson keresztül; ásványi műtrágyák használata,
szerves trágyázással kombinálva: növényi (növényi
maradványok), állati (állattartásból származó trágya)

2.) A talaj tápanyag-készletének javítása
3.) A kijuttatott tápanyag hatékonyságának javítása, ezáltal a

veszteségek csökkentése/minimalizálása, a környezeti
hatások csökkentése/korlátozása

Forrás: FAO, 1998: A hatékony 
növénytáplálás alapjai/Guide to Efficient 
Plant Nutrition Management



AZ INTEGRÁLT TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS

Soil Testing



Az optimális növényi termelékenység függvénye a megfelelő 
tápelem-ellátottság

MEZŐGAZDASÁGI RENDSZEREK

INTEGRÁLT MEZŐGAZDASÁG

FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS
Talajmegőrző gazdálkodás

Művelés nélküli gazdálkodás
Környezetbarát mezőgazdaság

Változatos gazdálkodás

INTENZÍV GAZDÁLKODÁS

SZERVES GAZDÁLKODÁS
Biogazdálkodás

Alternatív -, biodinamikus gazdálkodás
Alacsony bevételi fenntartható mezőgazdaság /Low input sustainable agriculture (LISA)/

PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁG
Helyspecifikus tápanyag-utánpótlás



A tápanyag-gazdálkodás alapjai

A folyamatos növénytermesztéshez a tápanyag-utánpótlás 
szükséges, mert
• a kiadások nagyok (pl. évente számottevő tápelem-mennyiség 

kerül el a betakarítás során)
• a tápelem körforgás intenzív
• a felvehető tápelem-tartalom csökken
• a talaj tápelemkészlete kimerülhet
• a tápelem-mérleg/egyensúly negatívvá válhat

Trágyázás
Szervestrágyázás
• Istállótrágyázás
• Zöldtrágyázás

Műtrágyázás
• Egyszerű műtrágyák
• Komplex műtrágyák



Előadás ellenőrző kérdései

• 1. Miért szükséges a mezőgazdasági termelés növelése?
• 2. Hogyan változott a tápanyag-gazdálkodás szemléletmódja az elmúlt 

évtizedekben?
• 3. Hogyan érvényesül az EU Közös Agrárpolitikája a tápanyag-

gazdálkodást érintő kérdésekben?  
• 4.  Mik a tápanyag-gazdálkodást érintő törvényi szabályozás fő jellemzői?  



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:
A talaj-növény-tápanyag kapcsolatrendszer szerepe a 

hatékonyságban

Előadás anyagát készítette:
Prof. Sárdi Katalin egyetemi tanár
Pannon Egyetem Georgikon Kar Keszthely
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