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Előadás áttekintése

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

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



Az optimális termelékenység feltétele a megfelelő tápelem-
ellátottság

MEZŐGAZDASÁGI RENDSZEREK

INTEGRÁLT MEZŐGAZDASÁG

FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS
Talajmegőrző gazdálkodás

Művelés nélküli gazdálkodás
Környezetbarát mezőgazdaság

INTENZÍV GAZDÁLKODÁS

SZERVES GAZDÁLKODÁS
Biogazdálkodás

Alternatív -, biodinamikus gazdálkodás
Alacsony bevitelű 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



A műtrágyázás agrokémiai alapjai

1. Növény
biológiai sajátossága a tápanyagformák szerint
a tápanyagfelvétel dinamikája tenyészidőben
átlagos tápanyagforgalma
tápanyagigénye, trágyaigénye

2. Talaj
tápanyagtartalom összes

felvehető (oldható)
tulajdonságai:

fizikai (szemcseméret, víz, levegő)
kémiai (pH, összetétel)
biológiai (mikrobiológiai tevékenység)



3. Műtrágya
oldhatóság
higroszkóposság
hatóanyag-tartalom
kísérő anyagok

4. Talaj – műtrágya kölcsönhatása
talaj hatása a műtrágyára:

átalakulás (NH4 → NO3

reduktív viszonyoknál N2)
veszteség (gáz, kimosódás, fixáció)
oldhatóság megváltozása

műtrágya hatása a talajra:
savanyító hatás
sókoncentráció
mozgékony vegyületek képzése



Műtrágya hasznosulás

Műtrágya- hatóanyag hasznosulása, érvényesülése 
(a kijuttatott hatóanyag %-ában)

Legpontosabban: izotópjelöléssel 
Számítással: az ún. különbségmódszerrel 

1. Hasznosulási koefficiens számítása 
Függ: a műtrágya mennyiségétől 

a talaj tápanyagtartalmától
a talaj tápanyag-szolgáltató képességétől 
a talaj pH-tól, CaO3- tartalmától 
a talaj adszorpciós viszonyaitól

Hasznosulási % = [(A-B)/C] * 100

ahol A= trágyázott növény tápanyagtartalma kg/ha 
B= trágyázatlan növény tápanyagtartalma kg/ha 
C= alkalmazott műtrágya ( v. szerves trágya) hatóanyag

mennyisége kg/ha



Ezzel az ún. különbségmódszerrel a látszólagos
hasznosulás számítható, mert nem azonosítható, hogy a
trágyából vagy a talajból vették-e fel a tápanyagot a
növények.

100kg hatóanyagból átlagosan hasznosul:

N P2O5 K20

40-80kg 15-35kg 40-70kg

(Debreczeni Béla 1972,1988)

2. A tervezett termés tápanyagigénye és hatóanyag-
szükséglete alapján

A kijuttatott tápanyagok érvényesülése -> utóhatás
figyelembevétele

Általában: 3 éves hasznosulás



A N műtrágyák hasznosulása 15N segítségével meghatározva

Növény % Átlag

Őszi búza 12 – 44 31
Tavaszi árpa 24 – 60 45

Kukorica 35 – 63 40
Burgonya 25 – 45 40

Hüvelyesek 16 – 51 53
Füvek 27 – 70 48

A szárazföldi N átlagos megoszlása
Növények N tartalma 4,0 %
Növényi maradványok 1,0 %
Talajok szerves N tartalma 92,0 %
Talajok ásványi N tartalma 2,8 %
Mikroorganizmusok N tartalma 0,2 %



1= N1P1K1 2=N1P1K2 3= N1P1K3 4=N2P1K1 5=N2P1K2 6=N2P1K3 7=N3P1K1 
8=N3P1K2 9=N3P1K3

Tavaszi árpa K-felvételének hatékonysága növekvő K-adagok hatására
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A mikroelemek hasznosulása

• FONTOS
• A tápelemek (makro- és mikroelemek) hasznosulását a talaj kémhatása –

ill. a felvehetőség - jelentősen befolyásolja. 
• Optimális tartomány: 6,5 – 7,0 pH érték közötti tartomány
• A meszes, lúgos talajokon a mikroelemek felvehetősége, ezáltal a kijuttatott 

trágyák hasznosulása kedvezőtlen. 
• A mikroelemtrágyák hasznosulásának javításához figyelembe kell venni a 

talaj kémhatását!
– Meszes talajokon: a vízoldható formák hatása sokkal gyengébb
– Savanyú talajokon: a fokozott oldhatóság miatt az adag kiszámítása nagyon 

fontos!
– A mikroelemtrágyák nagyrészt nem vízoldható vegyületeket tartalmaznak. 
– Megoldás: stabil kelát-kötésben levő vegyületek

levélen keresztüli kijuttatás     



A szervestrágyák (istállótrágya) tápelem szolgáltatása
• Az istállótrágya (és más szerves trágyák)  feltáródása, a tápelemek 

hasznosulása hosszabb időt vesz igénybe, mint a műtrágyáknál. 
• A szerves alkotórészek fokozatosan ásványosodnak, a teljes tápelem 

tartalom 2-4 év alatt válik teljes egészében felvehetővé.
• Az átlagos minőségű, közepesen érett almos trágya tápanyag-

hasznosulása szakirodalmi adatok alapján:
N P2O5 K2O

kg/10 tonna
• 1. év         18 20 40
• 2. év 12 15 20

összesen    30 35 60
Az átlagos tápelem tartalom alapján a 10 tonna tápelemtartalma:

0,6 % 0,35 % 0,6%
60 kg 35 kg 60 kg

Látható, hogy a N hasznosulása kedvezőtlen, kb. 50 % (a veszteségek jelentősek).
A P és a K hasznosulása hasonló a műtrágyákéhoz.

(Loch, 1999)  



TÁPANYAG-HATÉKONYSÁG

A HATÉKONYSÁG A TÁPANYAG-HASZNOSULÁSÁT FJEZI KI. 
HATÉKONYSÁG = RÁFORDÍTÁS/ HOZAM

CSOPORTOSÍTÁSA CRASWELL ÉS GODWIN SZERINT (1984):
- AGRONÓMIAI HATÉKONYSÁG
- FIZIOLÓGIAI HATÉKONYSÁG
- LÁTSZÓLAGOS HATÉKONYSÁG

AGRONÓMIAI HATÉKONYSÁG
= EGYSÉGNYI KIJUTTATOTT TÁPANYAGRA ESŐ GAZDASÁGI PRODUKCIÓ

KISZÁMÍTÁSA: KG/KG-BAN VAGY G/G-BAN KIFEJEZVE

AGRONÓMIAI  =  TRÁGYÁZOTT NÖVÉNY HOZAMA  - TRÁGYÁZATLAN NÖVÉNY HOZAMA
HATÉKONYSÁG              KIJUTTATOTT TRÁGYAMENNYISÉG



FIZIOLÓGIAI HATÉKONYSÁG =  TÁPANYAGFELVÉTEL/ BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ

FELVETT TÁPANYAG = KONCENTRÁCIÓ   X   SZÁRAZTÖMEG

FIZIOLÓGIAI HATÉKONYSÁG  
=  TRÁGYÁZOTT NÖVÉNY SZÁRAZTÖMEGE  - TRÁGYÁZATLAN NÖVÉNY SZÁRAZTÖMEGE

TRÁGYÁZOTT NÖV. ÁLTAL FELVETT TÁPA. - TRÁGYÁZATLAN NÖV. ÁLTAL FELVETT TÁPA.

LÁTSZÓLAGOS HATÉKONYSÁG = KIJUTTATOTT TÁPANYAG/ FELVETT 
TÁPANYAG MENNYISÉGE

LÁTSZÓLAGOS HATÉKONYSÁG
= TRÁGYÁZOTT NÖV. TÁPELEMFELV.-TRÁGYÁZATLAN NÖV.TÁPELEMFELV.  *100

KIJUTTATOTT MŰTRÁGYA MENNYISÉGE

TÁPANYAG = FIZIOLÓGIAI X LÁTSZÓLAGOS
HATÉKONYSÁG HATÉKONYSÁG HATÉKONYSÁG



A TÁPANYAGFELVÉTEL DINAMIKÁJA

FONTOS:
A kritikus táplálkozási szakaszok ismerete pl. kezdeti kritikus
szakasz, maximális tápanyagigény szakasza.
Tápanyagellátás miatt lényeges pl. starter (P,K), fejtrágyázás (N).
Szakaszok: a növények biológiai sajátosságai szerint.

Befolyásolhatjuk: szárazanyag-képzés intenzitását,
mennyiségét

ezáltal a termés
minőségét

A táplálkozás szakaszai nem azonosak a növekedés ill. fejlődés
szakaszaival → legmegfelelőbb műtrágyázási mód és idő
megválasztása



A kalászos gabonafélék tápanyagfelvételi dinamikája

Tápanyag–hígulás  →

a tápanyag-koncentráció csökkenése

tápanyag. 
koncentráció 
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        csírázás              vegetatív             virágzás             termés 
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A NÖVÉNYEK ÁLTAL FELVETT TÁPANYAGOK MENNYISÉGE A 
VEGETÁCIÓS IDŐ SORÁN (Marschner, 1986)



Előadás összefoglalása



Előadás ellenőrző kérdései

• 3 – 5 KÖZÖTTI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉRDÉS 
• ILLETVE MEGOLDANDÓ GYAKORLATI FELADAT



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME

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