
TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010



Előadás áttekintése

3.1. A talaj- és növényvizsgálatoknál alkalmazott módszerek
3.2. A kalibrálás jelentősége, alkalmazása a tápanyagellátásban
3.3. A kísérletek szerepe a talaj- és növényvizsgálatok

kalibrálásában
3.4. A tápanyag-ellátás és termés kapcsolatának matematikai

összefüggései, modellek alkalmazása

3. A talaj- és növényvizsgálatok kalibrálása  



Üvegházi kísérletek

Az üvegházi kísérletek jelentősége: ellenőrzött  körülmények 
között vizsgálhatunk egy vagy több tényezőt

•A talajból történő tápelemek felvételének számszerűsítése
•A talaj tápanyagszolgáltató-képességének tanulmányozása (kimerülési 
kísérletek)
•A vizsgált tápelemek közötti kölcsönhatás tanulmányozása
•A kiadagolt tápelem/műtrágya hatékonyságának tanulmányozása
•A növény reakciójának tanulmányozása a növekvő tápanyag-adagokra 
→ maximális biomassza produkció, tápelem-tartalom stb. 
•A vizsgált talajtípusok, növényfajok/fajták, műtrágya típusok, stb. 
összehasonlítása
•A kijuttatott műtrágyák/ tápelemekből megmaradó tápanyagok hatása 
pl. foszfor



Üvegházi kísérletek

Tenyészedény mérete: 
• Kisméretű edények → CHAMINADE-módszer: 1 kg talaj, 

tesztnövény: angolperje, (Lolium perenne L.), 1000 db 
növénymag edényenként (Chaminade, R. 1960)

• Közepes méretű edények, gabonanövénnyel végzett kísérletek 
→ MITSCHERLICH-módszer: 5-6 kg talaj (Mitscherlich, E.A. 1909)

• Nagy tenyészedények nagyméretű növények számára →  min. 
15-20 kg talaj, különféle módszerek 

Tenyészközeg: víz, homok, talaj

Körülmények: a.) üvegházi/ tenyészedényes kísérletek
b.) fitotron (teljesen automatizált, ellenőrzött 

környezetben ún. fitotron-kamrákban)



CE. A. Mitscherlich (1909) kifejlesztette az ún. Mitscherlich-
tároló/konténer módszert, amelynek lényege, hogy az
edényeknek dupla alja van, így a felesleges tápanyag az
alsóba kerül.



Tenyészedény kísérlet 
Tavaszi árpa

(Hordeum vulgare L.)

Tenyészedény kísérlet 
Kukorica

(Zea mays L.)



Szántóföldi kísérletek

• Szántóföldi kísérleteket főként a műtrágya szaktanácsadás
fejlesztése érdekében végeznek: hozamszint kalibrálása

• A szántóföldi kísérletek természetes körülmények között folynak
• Beállítás: általában randomizált
• Elrendezés: általában blokk
• Ismétlés: általában 4 (statisztikai értékelés megbízhatósága)
• A szántóföldi kísérletek gyakran együttesen folynak az üvegházi

kísérletekkel az eredmények nagyobb megbízhatósága és
kalibrálása érdekében

• Fontos!
• A szántóföldi kísérletek nélkülözhetetlenek a trágyázási

szaktanácsadás fejlődéséhez
• A hosszútávú, ún. tartam-kísérletek eredményei értékesebbek és

megbízhatóbbak



Szántóföldi kísérletek csoportosítása/osztályozása
• Parcellaméret:

- mikroparcella < 5 m2

- kisparcella 5 - 25 m2

- közepes parcella 25 - 50 m2

- nagyparcella 0.5 - 10 ha
• Speciális szántóföldi kísérletek: liziméter (ált. kisparcellás kísérletek)

A legpontosabb módszer: a növények egy nagy talajjal teli tartályban 
növekednek ami lehetővé teszi a leesett csapadék és a vízveszteség 
egyszerű kiszámítását
A liziméteres kísérletek (izotópok használatával pl.15N) értékesek a 
nitrát-veszteség mérésének szempontjából. 

• Időtartam
a.) rövidtávú szántóföldi kísérletek
b.) szántóföldi tartamkísérletek (UK, USA, Canada, Germany, Hungary) 

A legrégebbi szántóföldi tartamkísérletek 160 éve folynak (Rothamsted, 
Anglia,  alapítók: J. B. Lawes és J. H. Gilbert, 1843).

• Parcella-tervezés és -elrendezés
- randomizált blokkok
- vizsgálandó tényezők 
(pl. növekvő műtrágya adagok és öntözés) 



Liziméter



Szabadföldi kísérlet 
Napraforgó

(Helianthus annuus L.)

Szabadföldi kísérlet 
Kukorica

(Zea mays L.)



A kísérleti eredmények kiértékelése

A talaj termékenységének értékeléséhez szükséges a kísérleti
eredmények statisztikai elemzése.
Általános feltételek:
•A kezelések ismétlése (minimum 4) a statisztikai értékelés
megbízhatósága érdekében
•A laboratóriumi eredmények feldolgozása számítógépes
programok segítségével pl. SPSS, legáltalánosabb az ANOVA
(ANalysis Of Variance)
•Az eredmények összehasonlítása a kezeletlen/trágyázatlan ún.
kontroll kezeléssel, szignifikáns differencia(SzD5 %) számítás,
korreláció számítás (r vagy R2 érték) a vizsgált paraméterek
között



Terméseredmények értelmezése
„Relatív terméshozam” → lehetővé teszi a különböző

körülmények közötti terméseredmények könnyű
összehasonlítását

Relatív terméshozam = a maximális terméshozam
százalékban kifejezett értéke



Növényfaj pH
4,7 5,0 5,7 6,8 7,5

Édeshere 0 2 49 89 100
Árpa 0 23 80 95 100
Lucerna 2 9 42 100 100
Vöröshere 12 21 53 98 100
Kukorica 34 73 83 100 85
Szója 65 79 80 100 93
Búza 68 76 89 100 99
Zab 77 93 99 98 100

KÜLÖNBÖZŐ NÖVÉNYFAJOK RELATÍV ÁTLAGTERMÉSE 
(a max. %-a) A pH FÜGGVÉNYÉBEN

Forrás: Mg. Kísérleti Állomás, Ohio, USA 1983



Terméshozam-görbék
A talajvizsgálatok eredményeinek kalibrálását a trágyázási szaktanácsadás is
felhasználja.

FONTOS!
A talajvizsgálati eredmények kalibrálása folyamán számottevő különbségek
mutatkoznak

- a növények
- agro-ökológiai viszonyok (talajtípus, klimatikus tényezők, stb.) között.

Az ásványi tápelemeknek (N, P, K, mikroelemek) különböző termésgörbéi
vannak.
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A függőleges szaggatott vonal jelzi a kritikus ellátottsági szintet,
illetve az alatt mutatja, hogy a kijuttatott tápelem mennyiségének
növelésére hogyan reagál a terméshozam.
(Havlin et al. 2005)

A hozam % (a), valamint a hozamnövekedés (b) és a Bray-1 P-teszt 
közötti összefüggés



A termésgörbéket a következő egyenletekkel szokták leírni:
Lineáris Y = c. x
Exponenciális Y = ex

Négyzetes Y = a + bx – cx2



A Mitscherlich típusú egyenletekkel leírt termés-görbék
• a Middleton Modell (Middleton 1983), 
• a Gunnarsson Modell (Gunnarsson 1982) – Svédország, 

gabonanövényekre 

Egyéb modellek: 
• Sharpley et al. 1984
A szimulációs szántóföldi növénytermesztési modellek
Cél: légkör–talaj–növény rendszer folyamatainak 

matematikai leírása és számítógép segítségével történő 
szimulálása.



3.4. A tápanyagellátás és termés kapcsolatának 
matematikai összefüggései, modellek alkalmazása  

• A gyakorlati szántóföldi növénytermesztés számára 
alkalmazható modellek kidolgozása az 1980-as években 
kezdődött meg az Egyesült Államokban (Jones et al. 1984, stb.) 

• Újabb modellek: 
• SoilN nitrogénforgalmi és termésszimulációs modell 

(Eckersten-Jansson-Johnsson 1996). 

• Hazai modellek:
• A.) saját fejlesztésű
• B.) Külföldi modellek adaptálása
• Harnos 1985, Kovács 1995, Rajkai 2001 stb.
• Példa: 

4M tápanyagmodell a növényi tápanyagellátás tudományos 
megalapozására (Fodor et al. 2008)



A termésszimulációs modellek  felépítése

• A termésszimulációs modell a matematikai függvényekkel leírt 
összefüggéseket veszi alapul. 

• A modellek alapja:  differenciálegyenletek     
• Paraméterek: a modell alkotóelemeinek (talaj, növény) 

legfontosabb tulajdonságai. 
• Állapotváltozók: a modellalkotók állapotát adják meg pl. a talaj 

nedvességtartalma, a növény által megtermelt 
szervesanyagtömeg

• Dinamikus modellek: az állapotváltozók időben változnak. 
• Folyamat-modellek: a termésszimulációs modellek 

folyamatmodellek, amelyekben az állapotváltozók időben lassan, 
de folytonosan változnak. 



A termésszimulációs modellek produkciós szintjei

• Az általánosan ismert termésszimulációs modellezésnél 
többnyire 4 szintet alkalmaznak (Penning De Vries et al., 1989): 

• I. produkciószint: a növény növekedési üteme csak a fejlődési 
stádiumtól és az időjárási tényezőktől függ

• II. produkciószint: a növekedési ütemet csak a vízellátottság 
limitálja

• III. produkciószint: a növekedési ütemet csak a N hiány limitálja   

• IV. produkciószint: a növekedési ütemet P vagy más 
tápanyagok hiánya limitálja   

•



Előadás ellenőrző kérdései

• Mik az üvegházban végzett kísérletek jellemzői?
• Hogyan csoportosíthatók a tenyészedény kísérletek? 
• Ismertesse a szabadföldi  kísérletek típusait!
• Milyen modelleket ismer a szántóföldi növények termésének szimulálására 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

KÖVETKEZŐ ELŐADÁS CÍME: A tápanyag-mérleg 
számítás jelentősége és alapelvei

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