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3. A talaj- és növényvizsgálatok kalibrálása  



• Az optimális termés eléréséhez fontos a talaj tápanyag-
ellátottságának állapotát fenntartani, amihez megfelelő és hatékony 
tápanyag-gazdálkodás szükséges

• A talaj tápanyag-ellátottságának állapotának jellemzésére alkalmazott 
módszerek:
– Biológiai tesztek (a növény fejlődéséhez szükséges tápelem-

mennyiségek meghatározása): üvegházi és szabadföldi kísérletek 
– Kémiai analízis: növény tápelem-igényének meghatározása 

laboratóriumi vizsgálatokkal (talaj- és növényvizsgálatok) 
– Diagnosztikai vizsgálatok: növényi 

• sejtnedv és szövetvizsgálatok 
• a hiánytünetek vizuális diagnózisa 



Talajvizsgálat — tápanyag-ellátási javaslat rendszere

A rendszer fő lépései:
1.) Talajmintavétel (reprezentatív minták gyűjtése a

területről)
2.) Laboratóriumi analízis (növény számára felvehető

tápelem-mennyiségek meghatározása = talajvizsgálat)
különböző kivonási módszerekkel

3.) Talajvizsgálati eredmények értelmezése (eredmények
kalibrálása, a vizsgált elemek kiszámítása, mint mg/kg,
ppm stb.) és összehasonlítása a kielégítő tartománnyal

4.) Tápelem mennyiségek becslése (hatóanyag és
műtrágyamennyiség) az adott növény igényeinek
megfelelően (műtrágyázási javaslat)



Talajvizsgálatok

A talajvizsgálatok fő célja
a növény számára szükséges tápelem-mennyiség becslése;
a tervezett hozam eléréséhez, ill. a talaj kielégítő tápanyag-
ellátásához szükséges trágya (szerves és műtrágya)
adagjának kiszámításához.

Talajvizsgálat = a felvehető tápelem-formák kémiai kivonása
Talajvizsgálati eredmények = a felvehetőség mutatója

Talajvizsgálati eredmények:
A.) Információt nyújtanak a talajban levő tápelemek
felvehetőségéről
B.) Tájékoztatnak a tápanyag és a meszezés termésre
gyakorolt hatásairól
C.) Segítik a trágyázási szaktanácsadás
továbbfejlesztését



FONTOS!
A megbízható talajvizsgálati eredmény legkritikusabb, meghatározó

része a talajmintavétel!
Mintavétel módszere: szisztematikus és véletlenszerű (lásd:

kézikönyvek, gyakorlati útmutatók, főhatóság által kiadott
irányelvek )

További fontos szempontok:
• Mintavétel mélysége (talajfelszínen vagy rétegenként –

növényfajtól, művelési ágtól függően)
• Mintavétel időpontja (általában vetés előtt vagy betakarítás

után); A legtöbb trágyázási szaktanácsadási rendszer javasolja a
talajvizsgálatok 3 évenkénti megismétlését.



A talajvizsgálatokhoz kivonószereket használnak
– Egy tápelemet meghatározó kivonószerek

pl. Olsen kivonószer: felvehető foszfor meghatározása
– Sok elemet meghatározó kivonószerek (multielem analízishez)

Több elem meghatározásához ugyanaz a kivonószer 
pl. Mehlich-3, EDTA, DTPA stb.)

Tápelem forma Kivonószer
Nitrát NO3

- KCl, CaCl2
Ammónium NH4

+ KCl

Foszfátok:
H2PO4

-, HPO4
2-, PO4

3- NaHCO3, AL

Kálium K+ NH4OAc, AL

Mikroelemek:
Zn2+, Fe3+, Cu2+, Mn2+ EDTA, DTPA



ALAPVETŐ CÉLOK
• A talaj tápanyagszolgáltató-képességének meghatározása
• A kiadott tápanyag hatásainak tanulmányozása

(pl. növekvő műtrágya-adagok)
→ a talaj tápanyagszolgáltató-képessége
→ a tesztnövény szárazanyag-tartalma és tápanyag-

felhalmozása → tápelem-koncentrációja (tápelem-
ellátottsági szint) alapján.

• A tesztnövény tápláltsági állapota és produktivitása
(biomassza produkció, maximális hozam) közötti
kölcsönhatások, összefüggések tanulmányozása
(számszerűsítése).

• Tápelem-hiány meghatározása
 „rejtett éhség” állapotában, a szemmel látható

hiánytünetek megjelenése előtt
 szemmel látható hiánytünetek megjelenésekor

Növényvizsgálatok



Hiány Látható hiánytünetek

Alacsony (marginális) Nincsenek látható tünetek, „rejtett éhség”! 

Kritikus A tápanyagszintnek a kritikus fölött kell lennie

Kielégítő Megfelelő, normális és elérendő szint

Magas A tápanyag-kijuttatást csökkenteni kell!

Felesleg vagy toxikus Kísérletek segítségével állapítható meg

TÁPANYAGELLÁTOTTSÁGI SZINTEK,KATEGÓRIÁK



Hiány: látható hiánytünetek vannak, a terméskiesés súlyos. A tápelem
pótlására jelentősen nő a tápanyagfelvétel és a termés.

Alacsony (marginális): kisebb mértékű hiánynál a tünetek nem
jelennek meg („rejtett éhség”), azonban a termés csökkenése
bekövetkezik.

Kritikus: a növényben az elem koncentrációja az alatt a szint alatt van,
amelynél az elem pótlására a termésnövekedés bekövetkezik.

Kielégítő: az a tápelem koncentráció-tartomány, amelynél
termésnövekedés nem következik be, a tápelem koncentrációja
viszont növekszik. Ez az elérendő szint a megfelelő
termésmennyiséghez és ~minőséghez! A „luxus fogyasztás” kifejezés
azt jelzi, hogy a tápelem felvétele nem befolyásolja a termésszintet.



Magas: a tápelem koncentrációjának növelése felesleges, a kijuttatást
csökkenteni vagy szüneteltetni kell. További növelése
terméscsökkenést idézhet elő.

Felesleg vagy toxikus: az elem koncentrációja olyan magas, hogy a
növény növekedésére és termésére negatív hatással van. Egy adott
tápelem feleslege kiegyensúlyozatlan tápláltsági állapotot idézhet elő
a többi tápelemre nézve, ami terméscsökkentő hatású.



A NÖVÉNYEK TÁPANYAGELLÁTOTTSÁGI SZINTJEI 
(Reuter és Robinson, 1986)



Növényvizsgálatok típusai

A.) Sejtnedv-diagnosztikai vizsgálat
gyors, „in situ” diagnózis, a növényi tápelem-mennyiségek
becslésére szolgál, helyben, szántóföldön történik a mérés.
A sejtnedv-teszt szín-érzékeny reagensen alapul, a színintenzitást
hasonlítja össze standard-értékekkel.

B.) Laboranalízis
mennyiségi mérések laboratóriumi meghatározása analítikai
pontossággal
– egész növény vizsgálata
– egyes növényi részek vizsgálata

pl. levélnyél, szár, levél, termés

C.) A növény nitrogén-ellátottsági állapotának távérzékelése
Látható és infravörös (NIR) szenzorok általánosan használhatók
növényi stressz észlelésére, mely összefüggést mutat a tápelem-
és vízellátottság, kártétel mértékével. A vegetáció állapotának
értékelése a fény-visszaverődésen alapul.



SEJTNEDV-DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK ÉS 
ALKALMAZÁSUK

Cél:
1) A tápláltsági állapot felismerése, diagnosztizálása még a látható

tünetek megjelenése előtt.
A „rejtett éhség” megelőzése!

2) A tápláltsági állapot meghatározása és a kiegészítő
műtrágyaadag megállapítása

Fiatal állomány Kiegészítő tápanyag-ellátás

Terméskiesés, minőségcsökkenés megakadályozása



Figyelembe kell venni:

 fejlődési szakaszok (a tápanyagfelvétel dinamikája, táplálkozási
sajátosságok, faj ill. fajta szerint)

az egyes növényi részek tápelem-tartalma és a növényen belüli
tápelem-eloszlás

 határértékek megállapításakor → a fajra ill. fajtára jellemző
tápanyag-tartalom

 a növényi tápanyag-ellátottság határértékeinek megállapításához
a levelek a legjobb indikátorok

legfiatalabb levél – legelterjedtebb a mintavételhez

 a tápanyagellátás javítása nemcsak termésnövekedéshez, hanem
a növények tápanyag-tartalmának növekedéséhez is vezet (több
termés → jobb minőség). A „rejtett éhség” terméskiesést okozhat,
negatívan hat a termésminőségre és a termések eltarthatóságára
(pl. gyümölcsök K hiánya).



A fiatal növények tápanyag-diagnosztikai vizsgálatával a talajok
tápanyag-ellátottságára és a növények tápanyagigényére is
információt nyerhetünk.

növényanalízis (levél, egyéb növényi
szervek pl. szár, termés)

Vizsgálati módszerek:
a növényi nedv analízise

Általános szabályok:
• a levélmintákat 8 és 17 óra között vegyük meg
• közvetlenül eső után ne szedjünk mintát
• fiatal vagy esetleg még nem teljesen kifejlett
növényekről vegyük a mintát
• ne vegyünk mintát szárazságtól vagy stressz-
körülményektől szenvedő növényekről



Módszerek:

a.) Fiatal gabonaállomány N-ellátottságának helyszíni
diagnosztizálása pl. „Nitrat Schnelltest” (Jena-i
Növénytáplálkozási Intézet kifejlesztett módszere)

Más német módszerek pl. Bergmann, Mengel, Magnickij, Schilling

b.) Növényi nedv cseppanalitikai vizsgálata
c.) Növényi szár (pl. kukorica) vágásfelületének NO3 - és PO3

tesztje
d.) Tápláltsági állapot (főként NO3) meghatározása SPAD (Soil

Plant Analysis Development) klorofillméter segítségével.

Színskálához történő hasonlítás:
NO3

- kék vagy újabban rózsaszín
NH4

+ sárga (nem beszélhetünk ellátottságról)
H2PO4

- kék
K+ sárga - narancs



Tápanyaghiány és -többlet okai, felismerése
A tüneti diagnózist nehezítő tényezők

I. Időjárási viszonyok
- alacsony hőmérséklet és fagykár
- szárazság
- szél

II. Talajviszonyok
- pangó vizek
- vízhiány
- altalaj-tömörülés és elégtelen szervesanyag-tartalom
- túlságosan laza talaj
- a talaj rendezetlen kultúrállapota



III. Állati kártevők
- burgonya-fonálférgek
- drótférgek, pajorok és más gyökér-kártevők
- szúnyogfélék
- levéltetvek
- takácsatka

IV. Gombás és baktériumos betegségek
- levélcsíkoltság
- herefélék, bokorbab, stb. gyökér- és tőbetegségei
- gyümölcsfarák
- köszméte botrytis fertőzöttsége
- bogyósok hervadásos levélhullása
- burgonya rhizoktómiás betegsége



V. Vírusos betegségek

VI. Ásványi anyagok toxikus hatásai

VII. A növények mechanikai sérülése és egyéb károsodások

Tápanyaghiány tüneteinek azonosítása

Figyelembe kell venni:

• kezdeti vagy előrehaladottabb stádiumban vannak-e
• közrejátszik-e már valamilyen mikroorganizmus másodlagos
fertőzése
• milyen fejlődési stádiumban van a növény
• a környezeti viszonyok a tünetek kialakulása előtt és közben
kedvezőtlenek vagy kedvezőek voltak-e



A tápanyagtöbblet tüneteinek kifejlődése

A többlet okozta tünetek rendszerint nem jellemzőek egyik vagy
másik tápanyagra
♦ legtöbbször elsőként nekrózisok jelentkeznek, a többlet közvetlen
hatásaként zavarok lépnek fel a sejtanyagcserében → az
anyagcsere-funkciók leállása → a sejt elhalása
♦ a hatás elsősorban az idősebb leveleken érvényesül
♦ bizonyos növényeknél a tünetek hasonlóak egyes hiánytünetekhez
(pl. ribiszke Cl-többlet ~ K-hiány)
♦ feldúsulás → mérgezési tünetek kifejlődése
♦ többé-kevésbé szimmetrikus elhelyezkedés

Többlet kialakulását elősegíti:

 egyoldalú műtrágyázás (túlzott adagok)
 alacsony pH → főként fémionok okozta károsítások
 hiány antagonisztikus hatású ionokban pl. Na-K, Mg-Mn stb.
 a talaj kis szorpciós kapacitása



A talajvizsgálati eredmények értelmezése

• A talajvizsgálati eredmények értelmezése segítséget nyújt
a trágyázás- tápanyagellátás irányelveinek kialakítására.

• A talajvizsgálati eredmények értelmezésének fő célja: a
talajvizsgálati értékek és a növény tápanyag-reakciója
közötti kapcsolat tanulmányozása, gazdasági értékelése

• A talajvizsgálatok értelmezéséhez szükséges a talaj
tápanyag-ellátottsági szintjeinek meghatározása.

• A növények számára felvehető tápanyag-ellátottsági
szinteket (kategóriák) állapítottak meg, szabadföldi
kísérletek eredményei alapján.



Műtrágyázási irányelvek kidolgozása hazánkban

• az 1950-es évek végén, a nemzetközi irodalmi forrásokra 
támaszkodva („A  szántóföldi növénytermesztés műtrágyázási 
tanácsadásának agrokémiai alapjai”, 1959.  szerk.: Keresztény B.)

Egységes irányelvek: a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
Növényvédelmi és Agrokémiai Központja (MÉM NAK) egy 54 főből 
álló Szaktanácsadási Szakbizottság közreműködésével 

• Műtrágyázási irányelvek és üzemi számítási módszer, 1979 („Kék 
Könyv”, a borító színe alapján).

• Új műtrágyázási irányelvek, 1987  - tapasztalatok alapján
• („Fehér Könyv”).   

• A MÉM NAK szaktanácsadási rendszer által létrehozott 6
kategória:

Igen gyenge, gyenge, közepes, megfelelő, jó, sok (túlzott)

A nemzetközi szakirodalomban előforduló hasonló  kategóriák: 
nagyon alacsony, alacsony, kielégítő, jó, magas, nagyon magas



A talaj tápanyag-ellátottság és a tápanyag-szükséglet közti 
kapcsolat 

(Havlin et al. 2005 nyomán)

Talaj tápanyag-
ellátottsága Tápanyag-

készletNagyon 
magas

Magas

Közepes

Alacsony

Nagyon 
alacsony

Kijuttatandó tápanyag-
szükséglet

Talajból felvehető 
tápanyag-
mennyiség

Talaj

Talaj

Talaj

Talaj

Talaj

Trágya

Trágya

Trágya

Trágya



A talajvizsgálati eredmények (tápanyag-ellátottság) és 
a tápanyag-szükséglet közti kapcsolat

• Alacsony tápanyag-ellátottsági szint esetén a tápanyag-ellátás 
(műtrágyázás) nagy hozam-növekedést eredményez.  Ezen a 
szinten 50-70%-ban  a műtrágya szolgáltatja a szükséges 
tápanyagot a növény számára. 

• Magas tápanyag-ellátottsági szint esetében 90-100%-ban a talaj 
szolgáltatja a növények számára elegendő tápanyag-
mennyiséget.



Növényvizsgálatok eredményeinek értelmezése
A növényvizsgálatok eredményeinek értelmezéséhez
szükséges a tápanyag-ellátottsági kategóriák ismerete.
Leggyakrabban használatos tápanyag-ellátottsági
kategóriák: hiányos, kritikus, megfelelő (kielégítő),
magas, túlzott (toxikus)



Előadás ellenőrző kérdései

• Milyen módszerek ismertek a talaj tápanyag-ellátottságának 
megállapítására?

• Miért fontos  a talaj- és növényvizsgálatok eredményeinek 
értelmezése?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

KÖVETKEZŐ ELŐADÁS CÍME:
A kísérletek szerepe a talaj- és növényvizsgálatok 

kalibrálásában

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