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Előadás áttekintése

2.1. A termést korlátozó tényezők szerepe (talajtulajdonságok,
éghajlat stb.)

2.2. A trágyák hasznosulása
2.3. Az „optimális termésszint” elve és alkalmazása

2.  A talaj - növény - tápanyag kapcsolatrendszer szerepe 
a hatékonyságban



A mezőgazdasági termelést befolyásoló tényezők

 Talaj tényezők – talaj tulajdonságok
 Növényi tényezők – biológiai tulajdonságok
 Környezeti tényezők

• Időjárási körülmények
• Ökológiai körülmények

 Emberi tényezők
• Gazdasági tényezők
• Szociális és politikai körülmények



Klimatikus tényezők Talajtényezők Növénytulajdonságok
Csapadék Szervesanyag-tartalom Növény fajok / fajták

mennyiség Talajszerkezet Vetésidő
eloszlás Talajstruktúra Vetési geometria

Léghőmérséklet Kationcserélő-képesség sortávolság
Relatív páratartalom Bázistelítettség Vetőmag minőség
Fény Lejtőszög Evapotranspiráció

mennyiség Talajhőmérséklet Vízfelvétel
intenzitás Talajgazdálkodási tényezők Tápelem-ellátottság
időtartam talajművelés Kártétel

Földrajzi elhelyezkedés vízelvezetés kártevők
Szél egyéb betegségek

sebesség Mélység (gyökérzóna) gyomosodás
eloszlás Érési erély
CO2 koncentráció

A termést befolyásoló tényezők

Havlin és tsai, 2005



RÉGIÓ

LIMITÁLÓ TÉNYEZŐ

Szárazság
Ásványi 

tápanyag-
stressz

Sekély 
termőréteg Vízfelesleg Örök fagy

Nincs 
komoly 

korlátozó 
tényező

Észak-
Amerika 20 22 10 10 16 22

Közép-
Amerika 32 16 17 10 - 25

Dél-Amerika 17 47 11 10 - 15
Európa 8 33 12 8 3 36
Afrika 44 18 13 9 - 16

Dél-Ázsia 43 5 23 11 - 18
Észak-és 

Közép-Ázsia 17 9 38 13 13 10

Délkelet-
Ázsia 2 59 6 19 - 14

Ausztrália 55 6 8 16 - 15
VILÁG 28 23 22 10 6 11 / 19

A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉST KORLÁTOZÓ TALAJTÉNYEZŐK A VILÁG 
KÜLÖNBÖZŐ RÉGIÓIBAN

Forrás: FAO / UNESCO  1985



2.1.1. Tápelemformák a talajban

• A tápelemek számos különböző formában fordulnak elő a 
talajban („nutrient pools”)

• Ezek a formák:
– Oldható (= talajoldatból közvetlenül felvehető ionok) 
– Könnyen hozzáférhető (= adszorbeált, könnyen kicserélhető 

ionok, vagyis felvehető)
– Nehezen hozzáférhető (= oldhatatlan, lekötődött vegyületek) 

Fontos!
A közvetlenül és könnyen hozzáférhető formák dinamikus
egyensúlyban állnak egymással, míg az oldhatatlan, kötött
formák csak hosszú idő elteltével válhatnak felvehetővé.



Felvehető tápelem forma = a gyökerek által közvetlenül 
hozzáférhető 

– Vízoldható ionok, talajoldatban levő szervetlen vegyületek, 
– Könnyen kicserélhető kationok (K+ and NH4

+ ) és anionok 
(H2PO4

-, NO3
-)

– Adszorbeálódott (nehezen felvehető) formák:  
• Szerves kolloidokon adszorbeált anionok (pl. foszfát, 

szulfát, nitrát)
• Ásványi kőzeteken (illit, montmorillonit, szmektit stb.) 

adszorbeált kationok (pl. K+ and NH4
+ )



A felvehető tápanyagformák forrásai

Természetes források
– Talaj ásványi viszonyai
– Növényi maradványok lebomlása, állati maradványok és 

talajban élő mikroorganizmusok
– Szimbiotikus és más talaj mikroorganizmusok N fixációja 

(pl. Rhisobium fajok)
– Tápelem felhalmozódás erózió és kimosódás által
– Légkörből származó: 

• Légköri kisülések, villámlások
• Savas eső
• Légköri száraz kiülepedés



Mezőgazdasági tevékenység forrásai
– Ásványi eredetű műtrágyák alkalmazása
– Szerves trágya, komposzt, szennyvíz-iszap, és egyéb 

szerves hulladékok alkalmazása
– Ipari melléktermékek használata
– Kőzetüledékek, foszfát, bazalt használata 

A felvehető tápanyagformák forrásai

Gyakran nevezik a talaj „tápelem készletének”
• Erősen fixált kationok (K+, NH4

+, Mg2+, Ca2+) agyagásványok 
rácsai
• Talajásványok strukturális ionjai
• Talaj mikroorganizmusai által hasznosított tápelemek

Nem felvehető tápelemek = oldhatatlan, nehezen 
kicserélhető,  fixált vagy lekötődött formák



A NÖVÉNYEK TÁPLÁLKOZÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ 
TÉNYEZŐK

GENETIKAI TÉNYEZŐK
BELSŐ TÉNYEZŐK
Fajok, fajták táplálkozási sajátosságai
anatómiai, morfológiai jelleg

- gyökér/hajtás arány
- gyökérzet fejlettsége

• tápanyagigény, ~dinamika
• hőigény, vízigény
• pH érzékenység, sótűrőképesség

KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK
KÜLSŐ TÉNYEZŐK
Környezet és talaj sajátosságai
klimatikus ill. időjárási tényezők

- vízellátottság
- fény (sugárzási viszonyok)
- hőmérséklet
- levegő (összetétel)

• talajtulajdonságok
- tápanyag-ellátottság
- talajlevegő, talajnedvesség

víz : levegő arány
- kémhatás, szerkezet
- szervesanyag-tartalom
- mikroorganizmusok



Savanyú talajt 
kedvelő

Nem érzékeny Érzékeny ill. 
mészkedvelő

Csillagfürt, rozs Búza, kukorica Árpa, lucerna
Burgonya Borsó, szója Cukorrépa, bab 

Dohány, len Kender, napraforgó Kender
Rizs, Repce Bükköny Rozsnok, káposzta
Ecsetpázsit Saláta, köles Uborka, 

Pohánka Tarlórépa, paradicsom Hagyma, mák
Szeradella Lencse, retek

FŐBB KULTÚRNÖVÉNYEK TERMESZTHETŐSÉGE 
SAVANYÚ TALAJOKON 



4.5              5.0             5.5             6.0              6.5             7.0          7.5
Lucerna

Alma

Árpa

Káposzta

Kukorica

Hagyma

Borsó

Édes-
burgonya

Burgonya

Sorghum

Szója

Gabonafélé
k

pH

Különböző növények pH optimuma
(Havlin et al. 2005)



Toleráns Mérsékelten 
toleráns

Mérsékelten 
érzékeny

Érzékeny

Cukorrépa Árpa (takarmány) Lucerna Burgonya

Gyapot Zab Kukorica Dohány

Árpa egyes 
fajtái

Rozs Szója Paradicsom

Retek Búza Rizs Bab

Zeller Szudánifű Egyes herefélék Szőlő

herefélék Körte

Őszibarack és 
más gyümölcsök

KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRNÖVÉNYEK SÓTŰRŐ-KÉPESSÉGE

Forrás: Brady N. (1990)



A növények számára ásványi stresszt okozó főbb talaj jellemzők 
(Epstein & Bloom, 2005)

Ásványi stressz Jellemzők

Sótartalom Magas sókoncentráció, főként Na

Nátriumtartalom Magas (több, mint 10%) Na-
tartalom kationcsere

Nehézfémek és Al-toxicitás Savanyú talajokon jellemző, az 
oldhatóság megnövekedése miatt

Mikroelem-hiány Meszes talajokon jellemző, az 
alacsony oldhatóság miatt (nem 
oldható, kivált)

Alacsony Ca/Mg arány 1:1 vagy ennél alacsonyabb Ca/Mg 
arány (optimális 2:1;3:1)

Sekély termőréteg Alacsony felvehető tápelem-
tartalom, főleg N és P



Tápelem Hiányt előidéző termőhelyi viszonyok
N Nagy esők, kimosódás, alacsony szervesanyag-tartalom,

tarlómaradványok égetése
P Erősen savanyú vagy meszes talaj, nagy mész-adagok

K Homokos, kilúgzott, erodált talaj, nagy mészadagok, túl intenzív
növénytermesztés

Ca Savanyú, lúgos vagy szódás talajok, nagy K adagok

Mg Hasonló a Ca-hoz, kilúgzott talajok, nagy NH4-N adag

S Alacsony szervesanyag-tartalom, S hiányos műtrágyák, tarlóégetés

Fe Meszes talaj, nagy adagú meszezés

Zn Erősen kilúgzott, túl savanyú talajok, meszes talajok, magas Ca, Mg
vagy P ellátottság

Mn Meszes, agyagos talajok, magas szervesanyag-tartalom

B Homokos talajok, savanyú, kilúgzott talajok

Mo Podzolos talajok, meszes talajok

TÁPANYAGHIÁNYT  ELŐIDÉZŐ TERMŐHELYI VISZONYOK

Forrás: Frageria et al. 1995



A tápelemek felvehetőségének határértékei a talaj pH függvényében



FONTOS!
• A legtöbb tápelem számára a felvehetőség maximuma: pH = 6.5   

(enyhén savanyú)
• A legtöbb mikroelem felvétele a talaj savanyúságával egyenes 

arányban nő, kivételt képez a molibdén. 
• Az agro-ökológiai rendszerben (ún. talaj-növény-tápanyag

kapcsolatrendszer) számos fizikai, kémiai és biológiai
talajtulajdonságok közötti kapcsolat létezik

• A hatékony növénytermesztéshez a kölcsönhatások
megértése szükséges

• Ezeket a folyamatokat néhány környezeti körülmény
(hőmérséklet, vízellátás, stb.) befolyásolja

• Az ásványi és szerves kolloid felületek meghatározó
szerepet játszanak ezekben a folyamatokban



A legtöbb esetben ezek a kölcsönhatások összetettek.

Kölcsönhatás a következő tényezők között létezhet:
• tápelemek (kettő vagy több)
• tápelemek és gazdálkodási gyakorlat között (művelés, kárvédelem, 

gyomirtás stb.) 
• tápanyag-adagok és növényfajok/fajták 
• tápelemek és környezeti tényezők (vízellátás, hőmérséklet stb.)

Kölcsönhatás típusai:
a.) nincs kölcsönhatás – a terméseredmény megegyezik az összes egyéni 

eredménnyel
b.) pozitív kölcsönhatás – a terméseredmény nagyobb, mint az egyéni 

eredmények összege
c.) negatív kölcsönhatás – a terméseredmény kisebb, mint az egyéni 

eredmények összege



Példa a tápelemek közötti pozitív kölcsönhatásra: magasabb K-ellátottsági szinten
a növekvő N-adagok nagyobb terméshozamot eredményeznek.

200 ppm K

50 ppm K

10 ppm K

Terméshozam
(g/növény)

50

Növekvő N-adagok hatása az árpa terméshozamára 3 K-ellátottsági szinten



A legfontosabb összefüggések/kölcsönhatások

Talajtényezők
• Ioncsere – kation- és anioncsere

Ioncsere = egy megfordítható folyamat, amelyben az egyik
ion kicserélődik egy másik ionra (azonos töltésű) a
talajoldatban

• CEC és AEC = kation és anion cserélő kapacitás
CEC és AEC a talaj kémiai tulajdonságai közül az egyik
legfontosabb, befolyásolja a tápelem hozzáférhetőséget és
visszatartást a talajban (mg egyenérték 100 g száraz talajra =
meq 100 g-1).

FONTOS!
Az ionok tulajdonságai meghatározzák az adszorpció erősségét
és a deszorpció körülményeit.



Pufferkapacitás
Ahogy a növény gyökerei felveszik az ionokat a talajból, az
adszorbeált és kicserélhető ionok deszorbeálódnak a csere
oldalról. A talajoldat koncentrációja tartja fenn a talaj
pufferkapacitását.
– A talajoldat viszonylag állandó ionkoncentrációja tartja fenn az

ionok visszajutását a talajoldatba.
– A talajok pufferkapacitása függ a kationcserélő képességtől (CEC)

és a talaj szervesanyag-tartalmától (soil organic matter (SOM).
– Következésképpen az agyagásványok mennyisége és a

humusztartalom határozza meg a pufferolás mértékét.
– A talajok meghatározó mértékben 2 :1 típusú agyagásványokat

tartalmaznak, melyeknek nagyobb a pufferkapacitása; a homokos
talajok pufferolása kismértékű.

A legfontosabb összefüggések/kölcsönhatások
Talajtényezők



Talajalkotók mg eé./100 g Növényi  gyökerek

KATION ANION

Montmorillonit 80-120 Gabonák 10-25 60-80

Kaolinit 3-15 Kukorica 13-29 140-160

Illit 20-50 Burgonya 35-40

Vermikulit 100-150 Borsó 50-60 158

Humusz 150-250 Gyomok 100

Az agyagásványok, humusz és a növényi gyökerek adszorpciós 
kapacitása (mg eé./100 g*)

*Milligramm egyenérték 100 g száraz tömegben

FONTOS!
A kétszikűek kationcserélő-képessége nagyobb, 
mint az egyszikűeké.



Jellemző CEC (kationcserélő-képesség) értékek különböző 
talajtípusok esetén (mg eé./100 g*)

Talajszerkezet CEC (mg eé./100 g*)

Homokos talajok (világos, túlzottan 
alacsony szervesanyag-tartalom) 3 – 5

Homokos talajok (sötétszínű, alacsony 
szervesanyag-tartalom) 10 – 20

Vályogtalajok 10 – 15

Nehéz/Hordalékos/iszapos vályogtalajok 15 – 25

Agyagos vályog-, agyagtalajok 20 – 50

Szervestalajok 50 – 100
Havlin et al., 2005*Milligramm egyenérték 100 g száraz tömegben



A tápanyag-szolgáltatás korszerű értelmezése

Mobilizálódó – felvehetővé váló tápanyagok (A)
Közvetlenül felvehető – tápelem-potenciál (B)
A talaj tápanyag-kapacitása (A+B) (C)
Tápanyag-intenzitás – az átalakulás sebessége (W)

Átalakulások: Dinamikus egyensúlyi folyamatok

MOBILIZÁCIÓ IMMOBILIZÁCIÓ
felvehetővé válás lekötődés

[A] [B]

W1 = a tápanyag-szolgáltatás sebessége
W2 = a tápanyag lekötődése

Az átalakulások reverzibilisek!
Egyensúly van, ha    W1 = W2

W1

W2



A talaj szervesanyagának szerepe a talajtermékenységben
FIZIKAI
• növényi tápanyagok vízmegtartása, hozzájárul a jobb vízmegkötő-

képességhez
• állandó humusz, lebomlásnak ellenálló
• Meghatározó szerepet játszik a talajtermékenységben a nagy tápelem-

tároló képességének, a hosszantartó tápanyag-ellátásnak és a növények
számára felvehető tápelem-formáknak köszönhetően

KÉMIAI
• kedvezőtlen környezeti viszonyok mellett magas pufferkapacitást biztosít

→ savanyodás csökkentése
• szervesanyag felületén nagy az ioncserélő képesség, kation és anion

egyaránt → kimosódás általi veszteségek csökkentése
BIOLÓGIAI
• a talaj mikroorganizmusainak aktivitása

A talaj szervesanyaga különböző
lebomlási fázisban lévő szerves összetevőkből áll.



A talaj pH szerepe a talajtermékenységben

• A talaj-tápelemek felvehetősége erősen függ a talaj pH-tól
• A talaj savanyúság növekedésével csökken a tápelemek felvehetősége 

– kivétel a Mo – korlátozó tényezővé válhat a talajtermékenységben.

• pH <5.5 -nél az Al3+ ionok toxikus hatása megnövekszik

pH ≤ 4.5 -nél H+ -toxicitás csökkenti a növény növekedését  

• tehát az alsó határ pH <5.5, alacsonyabb pH-nál meszezés szükséges 

A meszezés előnyei:
Közvetett hatások:

növekszik a tápelemek felvehetősége (kivéve Mo)
növekszik a nitrifikáció, N-fixáció
növekszik a talajszerkezet stabilitása (talajrészecskék)

Fontos!
A talajsavanyúság okozta hozamcsökkenés 
elkerülése érdekében a talaj pH-ját 
pH ≥ 6.0 -ra kell beállítani és megtartani.  



• A szerves P mennyiség ásványosodása évente
mérsékeltövi talajok 5 – 20 kg P /ha
trópusi talajok 67 – 157 kg P/ha

(Stewart & Sharpley 1987)

• Meleg és nedves klimatikus körülmények között a
szerves P ásványosodása nagymértékű.

• Az oldhatatlan vegyületek P adszorpciója és kiválása a
talaj savanyúsággal megnövekszik (Fe- és Al-oxidok)

• A P fixáció savanyú talajokon kétszer akkora mértékű,
mint semleges pH-jú vagy meszes talajokon.

A talaj P-dinamikáját meghatározó fő talajtulajdonságok



A talajszerkezet és -struktúra szerepe a 
talajtermékenységben

A termékeny talajokra jellemző a kedvező talajszerkezet, jó
struktúrállapot, mely szükséges a könnyű művelhetőséghez
és az optimális növénynövekedéshez (jó víz-, levegő-,
tápanyag-ellátottságú talajok).
• A szerkezet utal az agyag, ,homok relatív arányára
• A struktúra a talajrészecskék elrendeződését jelenti
(aggregátumok)



Nitrát – N  tartalom a talajszelvényben 
(Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek,

Putnok, agyagbemosódásos barna erdőtalaj, 1988 és  1993)
FAO osztályozás: Ochric Luvisol, USDA osztályozás: Typic Hapludalf 



Nitrát – N  tartalom a tanajszelvényben
(Országos műtrágyázási Tartamkísérletek, Karcag, réti csernozjom,  1988 and 1993)

FAO osztályozás: Luvic Phaeosem, USDA osztályozás: Aquic Hapludoll 



Előadás ellenőrző kérdései

• Melyek a tápanyagfelvételt befolyásoló fő 
tényezők?

• Milyen tápelem-formák találhatók a talajban és 
milyen kapcsolat áll fenn köztük?

• Hogyan jelentkezik a tápelemek közti 
kölcsönhatás és mi a szerepe a tápanyag-
gazdálkodásban?

•



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

KÖVETKEZŐ ELŐADÁS CÍME: A trágyák 
hasznosulása, az optimális termésszint alkalmazása

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