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6. A műtrágyák és kijuttatásuk agronómiai ill. agrokémiai 
szempontjai



A műtrágyázás fogalma

A.) Az optimális növény növekedéshez és terméshozam
eléréséhez szerves és szervetlen tápanyag-forrást
egyaránt használnak →„Integrált tápanyag-gazdálkodás”

B.) A hatékony tápanyag-gazdálkodáshoz szükséges a
tápelemek körforgásának megértése és az adott tápelemre
való értelmezése.

C.) A gazdálkodási gyakorlat a veszteségek minimalizálása
és a kijuttatott tápanyag-mennyiségek maximalizálása:

 potenciális környezeti hatások csökkentése
 hatékonyság növelése

Havlin et al. 2005



A trágyaféleségek   szükségesek  → a növénytermesztéshez
→ a talajtermékenység fenntartásához

Trágyák (tápanyag-források)

Szerves tápanyag-források

- állati eredetű trágya 
(állattartásból származó)

- zöldtrágya
- növényi maradványok
- szerves hulladék:

komposzt
ipari hulladék
szennyvíziszap stb.

Ásványi (szervetlen) műtrágyák

Kémiai vegyületek
(N, P, K, Ca, Mg stb. ásványi sói
kivéve a karbamid)

szilárd folyékony (cseppfolyós)
- granulátum - oldat
- por - szuszpenzió



MŰTRÁGYÁK
MŰTRÁGYA:
- a kultúrnövények tápanyag-ellátására, a termés növelésére,
- a talajból termésekkel felvett tápelemek hatékony pótlására,
- a talajtermékenység növelésére, fenntartására alkalmas anyag.

A műtrágyák nem természetidegen anyagok, megnevezésük a
mesterséges előállítást jelzi:
- Természetben található anyagokból (pl. a levegő nitrogénje)

szintézissel
- Nyersanyagokból (pl. nyersfoszfátok, kálisók stb.) feltárással
Pl. az angol „fertilizer” szó = a talaj termékenységét növelő anyag

Az a szélsőséges nézet, hogy a műtrágyák mind veszélyes „mérgek”,
szakmailag elfogadhatatlan!!

A termésnövelő anyagok – köztük a műtrágyák – forgalomba
kerülésének és tárolásának feltételeit a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium 8/2001. (I.26) rendelete tartalmazza.



A műtrágyák csoportosítása:
- halmazállapot szerint (szilárd és folyékony)
- összetétel szerint (egy vagy több tápelemet, hatóanyagot tartalmazó)
- a kijuttatás helye szerint (talaj- és levéltrágyák)

Szilárd halmazállapotú (por, kristályos, granulátum) műtrágyák

1. Egy hatóanyagú (egyszerű, egyedi vagy mono) műtrágyák

2. Több hatóanyagú (összetett, kevert) műtrágyák
két vagy több tápelemet tartalmaznak

Összetett komplex = valódi összetett műtrágyák (egy képlettel
leírható)
Összetett kevert = technológiai vagy ipari kevert (nem írható le egy
képlettel)



Nitrogén műtrágyák
• ammónium-N tartalmúak
• nitrát-N tartalmúak
• mészammon-salétrom (MAS, pétisó, Linzi-só)
• amid-N tartalmúak (karbamid és származékai)
• lassú hatású N műtrágyák

Foszfor műtrágyák
• egyszerű szuperfoszfátok
• dúsított (kettős) szuperfoszfátok
• koncentrált (hármas vagy triplefoszfát)
• ammonizált szuperfoszfátok, mikroelemes szuperfoszfátok
• termofoszfátok (pl. Thomas-salak, Rhenánia-foszfát)

Kálium műtrágyák
• kálisók (40, 50, 60 %-os KCl)
• kénsavas káli K2SO4
• káliumnitrát



Összetett műtrágyák
NP műtrágyák: ammónium-foszfát, nitrofosz, karboammofosz
NPK műtrágyák: ammofoszka, nitrofoszka, karboammofoszka
NK, PK vagy NPK + Ca-, Mg-, S + mikroelem-tartalmú műtrágyák
Mikroelem-tartalmú műtrágyák: B-, Mn-, Mo-, Zn-, Cu- stb. sók vagy

ipari melléktermékek
Műtrágya-családok: változó összetételben, a kultúrák igénye szerint

Folyékony halmazállapotú műtrágyák

a) valódi oldatok
N-tartalmú: cseppfolyós – vizes ammónia, ammóniakát – és
nyomás nélküli oldatok, UAN oldat stb.

b) szuszpenziók
Összetett szuszpenziós műtrágyák (NP- vagy NPK + további
tápelemek)



A műtrágyák minőségi követelményei

A műtrágyák minőségi követelményei (fizikai,
kémiai paraméterek), hatóanyag-tartalom, a
kísérővegyületek megengedhető mennyisége, a
mintavételezés szabályai és a vizsgálatok
módszerei az érvényes Magyar Szabványokban
(MSZ) találhatók.

A felmerülő kérdésekben, jogvitákban a
vizsgálatokat az erre akkreditált laboratóriumok
végezhetik el.



A műtrágyák fontosabb fizikai és kémiai tulajdonságai

- a műtrágya formája, halmazállapota (szilárd: por, kristályos,
szemcsés = granulátum; folyékony: oldat, szuszpenzió)

- hatóanyagforma és hatóanyag-koncentráció (N%, P2O5%, K2O%)

- oldhatóság, (vízoldhatóság)

- a szemcse mérete, szilárdsága és eloszlása

- savasság (kémiai = szabad savtartalom, fiziológiai, biológiai
savasság stb.)

- mészindex, sóindex

- higroszkóposság (KRL érték), tapadási hajlam

- a műtrágyák keverhetősége

- fő hatóanyagok (és kísérő vegyületeik) növénytáplálkozási hatásai



A műtrágyák fontosabb tulajdonságai

a) Halmazállapot: szilárd vagy folyékony
b) Forma: por, kristályos, granulátum /méret, eloszlás/
c) Hatóanyag ← vegyületforma, koncentráció
d) Szemcseszilárdság
e) Tapadási hajlam
f) Vízoldhatóság
g) Keverés lehetősége
h) Savasság (különböző módon érvényesül
i) Higroszkóposság → KRL érték (kritikus relatív légnedvesség)
j) Kísérő vegyületek és ezek növénytáplálkozási hatásai
k) Mészindex (a savanyító hatás közömbösítéséhez szükséges

CaCO3 mennyisége kg/ha)
l) Sóindex (a NaNO3 károsító hatásához viszonyítva, NaNO3= 100%)



b) A granulálással a műtrágyák tulajdonságai kedvezőbbé tehetők

e) Tapadási hajlam
csökkentése

Higroszkóposság

f) A magyar műtrágya szabvány (MSZ…) a műtrágyák hatóanyag-
tartalmát általában a vízoldható vegyületformákra adja meg.

g) A műtrágyakeverés feltételei
Szempontok:

- kémiai összeférhetőség (kompatibilitás)
- fizikai – kémiai tulajdonságok
- biztonságtechnikai követelmények
- alkalmazástechnológiai követelmények
- gazdaságosság (keverési mód, berendezés típusa)

adalékok
púderanyagok
szemcsék bevonása
(felületkezelés)
zsíraminok stb.



Kémiai összeférhetőség
- kedvezőtlen kémiai reakciók (gipsz kiválás, hatóanyag-veszteség,
oldhatatlanság, elfolyósodás)
- robbanásra hajlamos elegy képződése
- szabad savtartalom (oldhatóság, veszteségek!)

Fizikai összeférhetőség
- KRL érték (Kritikus Relatív Légnedvesség)
- szemcseösszetétel, szilárdság
- térfogattömeg, tapadási hajlam, tömörödés

„Bulk blending” keverési eljárás: a keverőből közvetlenül
kijuttatják a keveréket.

Feltétele: a műtrágyák szemcseméretének, fajsúlyának stb.
azonosnak kell lennie.



Egyszerű műtrágyák keverésekor felmerülő problémák

 Keményedés (gipszesedés)
Ca(H2PO4)2 + (NH4)2 SO4 → 2 NH4 H2PO4 + Ca SO4

CaSo4 + H2O → CaSo4 . H2O
 Hatóanyag-veszteség 

2 NH4 NO3 + CaCO3 = Ca(NO3)2 + (NH4)2 CO3→NH3↑+CO2+H2O
 Elfolyósodás

Ca(H2 PO4)2 + 2 NH4NO3.nH2O → Ca(NO3)2.nH2O + 2 HN3H2PO4

 Robbanásveszély
NH4NO3 + KCl → Robbanásra hajlamos!

 Oldhatatlanság
Ca(H2PO4)2 . H2O + NH → NH4H2PO4 + CaHPO4 + H2O
2 CaHPO4 + 2 NH3 + CaSO4 → Ca3(PO4)2 + (NH4)2 SO4

3 CaHPO3 + 2 NH3 → Ca3 PO4 + (NH3)2 H PO4



h) A savasság formái

Kémiai - (szabad savtartalom pl. H2SO4, H3PO4 okozza), a
szabvány szerint max. 3,5 % lehet.

Fiziológiai - a gyökerek szelektív ionfelvétele pl. (NH4) SO4 okozza
Biológiai - pl. NH4-N és NH2-H → nitrifikáció → HNO3

Adszorpciós - kolloidokon (fiziko-kémiai)
Kilúgzási - jól oldódó vegyületek a csapadékkal kilúgzódnak ↓

i) Higroszkóposság  = nedvszívó képesség 
KRL = kritikus relatív légnedvesség, higroszkóposság
 elfolyósodás 30  oC-on



Higroszkóposság KRL érték Műtrágya

Nem higroszkópos > 80 KCl, konc. szuperfoszfát

Gyengén higroszkópos 70 – 80 Karbamid

Higroszkópos 60 – 70 MAS, pétisó

Erősen higroszkópos < 60 NH4NO3, Ca(NO3)2

Egyes műtrágyák higroszkóposság szerinti osztályozása

A műtrágyák keverésekor a keverék higroszkópossága mindig nő,
tehát a KRL-érték drasztikusan csökken!

karbamid + ammónium-nitrát = keverék
KRL: 75,2 59,4 18,1

Mészindex Sóindex pH
pl. (NH4)a SO4 - 100 69 % 4,6

Szuperfoszfát + 20 8 % 3-4
NH4NO3 - 60 61 % 4,5
Ca(NO3)2 + 60 53 % 8,7
KCl - 40 21 % 7,0



A  MŰTRÁGYÁZÁS AGRONÓMIAI SZEMPONTJAI

NPK műtrágyázás módja és ideje 

Alkalmazási mód ill. idő 
-alaptrágyázás 
-kiegészítő trágyázás

A., Alaptrágyázás P és K műtrágyákkal 
A/1 Évenkénti rendszeres adagolás a növény igénye szerint
A/2 Tartalékoló trágyázás (előtrágyázás) 2-3 évre előre
A/3 Feltöltő trágyázás - Ellátottság megnövelése

Pl. K műtrágyánál 500kg K20/ha ->”melioratív” K adag, 
hat az agyagásványok átalakulására is 
(illitesedés)



B., Kiegészítő trágyázás
Vetéssel egyidejűleg vagy tenyészídő alatt 

B/1 Sor – vagy fészektrágyázás 
Pl. „starter” P trágyázás 

B/2  Fejtrágyázás -> állománykezelés 
Pl. gabonák tavaszi N-trágyázása 
Öntöző oldattrágyázás   (FERTIGATION pl. KNO3-al)

B/3 Levéltrágyázás (permetező trágyázás) 
-Kis koncentrációban!    Max.  1-2%-os 
-Növényvédőszerekkel kombináltan
-Főleg N és mikroelemek utánpótlására (pl. Mikramid)



A kijuttatás ideje
A műtrágya kijuttatásának optimális ideje függ :

– agro-ökológiai viszonyoktól (talaj, éghajlat stb.)
– tápanyagtól (kémiai tulajdonságok, mobilitás)
– növénytől (tápanyag-igény, tápelem-felvétel dinamikája)
– agronómiai és egyéb szempontok (gépi művelés,

eloszlás stb.)

A kijuttatás ideje: a.) vetés előtt
b.) vegetációs periódus alatt

a.) vetés előtt N, P vagy K
vetéssel egy időben startertrágyázás pl. P

b.) vetés után fejtrágyázás (N)



Kijuttatás ideje a különböző tápelemek szerint

• NITROGÉN
– Kora tavaszi kijuttatás: fejtrágyázás (szilárd és folyékony

műtrágya formájában egyaránt lehetséges)
– Side-dressing (cseppfolyós műtrágyák injektálása a növény

károsítása nélkül)

• FOSZFOR
– Vetés előtt vagy a vetéssel együtt /startertrágyázás

• KÁLIUM
– Vetés előtt vagy a vetéssel együtt

• MIKROELEMEK
– startertrágyázás
– levéltrágyázás



A műtrágya-kijuttatás módszere
• Közvetlenül kiszórva: egyenletesen eloszlatva a felületen

– Olcsó és könnyű
– Nitrogén és a legtöbb mikroelem kijuttatásában hatékony

• Felszínen bedolgozva: felszín vékony rétegébe bedolgozva, közel 
a magokhoz vagy a vetéssor mellett

• Talajba forgatással
– Kevésbé mobilis elemeknél hatékony, melyek nehezen jutnak 

el a gyökérzónába
– Hátránya lehet a kimosódás

• Injektálás a talajba: 
– Mikroelem-trágyázásnál van jelentősége
– Rövid ideig hatékony

• Levéltrágyázás: 
Higított vízoldható műtrágyák permetezése a levélfelületre
– Gyors megoldás de rövid ideig hatékony



Szilárd műtrágya formák
• porított
• kristályos (ásványok természetes formája)
• granulált (száraz vagy olvasztott szemcsézéssel 

formázott) 

Folyékony műtrágyák
• Cseppfolyós műtrágya = folyékony forma, oldat vagy 

szuszpenzió



Folyékony műtrágyák alkalmazása

Rendszerint alaptrágyaként
Felhasználás: kb. 50 km-es körzetben gazdaságos

Szempontok:
• előnyösebb mozgatás
• előnyösebb kijuttatás
• kombinálhatóság: - növényvédelmi

- agrotechnikai
• egyenletesebb kijuttatás
• Több lehetőség az igény szerinti tápelem-arány

beállítására.



SPECIÁLIS KIJUTTATÁS A HATÉKONYSÁG 
NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN

Tápoldatozás Műtrágyázás + Öntözés

Tápoldatozás = az öntözővízzel való műtrágya-kijuttatás módja
(általában öntözőberendezéssel)

Nitrogén oldatok, KNO3, ammónia, foszforsavak kijuttatása tápoldatozással,
főként száraz éghajlatú régiókban terjedt el (pl. Kalifornia, Közép-Kelet)
Elsősorban nitrogén és kálium hiány és az ezáltali hozamveszteségek
kezelésére használnak tápoldatozást.



Kiegészítő tápanyagellátás
Levélen keresztüli tápanyagfelvétel 

Befolyásolja:

Belső tényezők:
levél (felület, kor, állás, kutikula áteresztőképesség
anyagcsere-folyamatok iránya, intenzitása

Külső tényezők:
tápoldat (koncentráció, pH, ion-összetétel, ~ mozgékonyság,
cseppnagyság, kísérő ionok tulajdonságai, 
nedvesítő-képesség) 
levegő (hőmérséklet, páratartalom, sugárzás) →
→ megfelelő napszak



fotoszintézis
Levéltrágyázás → légzés

gyökéren keresztüli
tápanyagfelvétel

serkentése

Nagyobb termés, 
jobb minőség

Permettrágyázás főleg mikroelemek ill. N (karbamid)

Növényvédőszerekkel való együttes kijuttatás lehetősége
(keverhetőség!?) → gazdaságosság

Diszharmonikus tápláltsági állapot felismerése, megállapítása
(tápanyag-diagnosztikai vizsgálatok jelentősége)



Levéltrágyázás – kiegészítő tápanyagellátás
A levélen keresztüli tápanyagellátás előnyei
• a tápelemek gyors hasznosítása
• jobb érvényesülés (általában 10-20 %-al meghaladja a talajon át történő 
trágyázás hatásfokát)
• termésnövelés és minőségjavító hatás
• az anyagcsere élénkülése, a talajon át történő tápelem felvétel fokozódása   
• a növények ellenállóképességének javulása
• a környezeti  kockázat  kisebb (talaj terhelése nélkül)

A levéltrágyázás hátrányai
-viszonylag magas költségek
- váratlan időjárási események (eső, vihar) miatti kockázat  nagyobb



A mikroelemtrágyák nagyrészt nem vízoldható vegyületeket 
tartalmaznak. 

Megoldás: stabil kelát-kötésben levő vegyületek,  levélen 
keresztüli kijuttatás

• Főként a nitrogén (karbamid) és a mikroelem-műtrágyák 
permettrágyázása terjedt el.

• Fontos szempontok: Alacsony koncentráció általában 2 %
• Hőmérséklet 
• Fényviszonyok stb..

• Megfelelően végzett  levéltrágyázás
– nagyobb terméshozam (mennyiség)
– jobb termésminőség

• Hatékonyság növelése → 
• a műtrágyák növényvédő-szerekkel együtesen történő kijuttatása



A permettrágyázás hatékonyságának növeléséhez 
szükséges ismerni az időjárási tényezők hatását! 

Hőmérséklet Javaslat
• 20 oC körüli v. az alatt elvégezhető
• 20-25 oC között, árnyékos idő elvégezhető
• 20-25 oC között, erős napsütés NEM
• 25 oC fölött NEM

Páratartalom Javaslat
50-60 % fölött Elvégezhető
40-50 % között Korlátozottan
40 % alatt NEM

Hilsendegen, 1999



Előadás ellenőrző kérdései

• Hogyan csoportosíthatjuk az egyes trágyaféleségeket?
• Mik a műtrágyázás legfontosabb agronómiai szempontjai?
• Mik a levélen át történő tápanyagellátás főbb előnyei és a kijuttatás 

alapelvei?  



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME

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


	TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS������
	Előadás áttekintése
	A műtrágyázás fogalma
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	A kijuttatás ideje
	Kijuttatás ideje a különböző tápelemek szerint
	A műtrágya-kijuttatás módszere
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Speciális kijuttatás a hatékonyság növelése érdekében
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	A permettrágyázás hatékonyságának növeléséhez szükséges ismerni az időjárási tényezők hatását! �
	Előadás ellenőrző kérdései
	KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET����Következő�ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME

