
TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS

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



Előadás áttekintése

6.1. A műtrágyák alkalmazásának módjai: az alap- és kiegészítő
trágyázás lehetőségei

6.2. A talaj- és levéltrágyázás alapvető szabályai
6.3. A nitrogén-trágyák és alkalmazásának irányelvei
6.4. A foszfor-trágyák és alkalmazásának irányelvei
6.5. A kálium-trágyák és alkalmazásának irányelvei
6.6. Az összetett műtrágyák és alkalmazásának irányelvei

6. A műtrágyák és kijuttatásuk agronómiai és agrokémiai 
szempontjai



- Ammónium-sók
Ammónium-nitrát NH4NO3 34 % N
Ammónium-szulfát (NH4)2SO4 21 % N
Monoammónium-foszfát, MAP NH4H2PO4 11 % N
Diammónium-foszfát, DAP (NH4)2HPO4 22 % N

NITROGÉN (N) MŰTRÁGYÁK

- Nitrát-sók
Kalcium-nitrát Ca(NO3)2 16 % N
Kálium-nitrát KNO3 13 % N
Nátrium-nitrát NaNO3 16 % N
(Régebben: „Chilei salétrom”) 

- Folyékony N-formák
Nitrogén oldatok (karbamid-ammónium-nitrát) 28-32 % N
(UAN, Nitrosol, Nikrol néven forgalmazzák)
Vizes ammónia NH3, NH4OH 24 % N

- Karbamid CO(NH2)2 46 % N
- Karbamid alapú műtrágyák karbamid-aldehid kondenzátumok



Nitrogén műtrágyák alkalmazása

Felhasználás:
- alaptrágyaként
- kiegészítő műtrágyázással (fejtrágyázás, levéltrágyázás)

Szempontok:
- hatóanyagforma
- kémiai és fiziológiai hatás (savas, semleges, lúgos)

(NH4)2 SO4 CO(NH2)2 Ca(NO3)2
- a talaj kötöttsége
- felhasználandó adag
- növény specifikus igénye



Műtrágya Alaptrágyázás Kiegészítő trágyázás
AN, MAS (Pétisó) Vetés előtt Megosztva ill. 

fejtrágyázással
AS Vetés előtt Fejtrágyázással

Levéltrágyázással U Vetés előtt talajba 
munkálva

Ca(NO3)2 Vetés előtt
Fejtrágyázással

Öntözővízzel is

KNO3 Vetés előtt Öntözővízzel is
Intenzív kultúráknál 
tápoldatként

Általános javaslat:

Tavaszi N fejtrágyázás:
- a talaj ásványi N tartalma ill.
- növényanalízis (levélanalízis) eredmények 
ismeretében



Karbamid felhasználása:

- Alkalmazható szilárd (talajba) és folyékony (levélre)
halmazállapotban egyaránt 

- Célszerű néhány héttel vetés előtt kijuttatni a lebomláshoz 
( ammonifikáció → átmeneti pH növekedés
nagy ammónia-koncentráció → csírázásgátló hatás 
nitrifikáció → pH csökkenés )

- Gyorsan be kell munkálni a talajba.
- Élénk mikrobiológiai tevékenységű  talajokon alkalmazzuk!
- Bomlásakor  ( > 100 oC) mérgező biuret képződik

A MSZ szerint a biurettartalom max. 1,5 % lehet! 
- K-műtrágyákkal jól keverhető
szuperfoszfáttal csak közvetlenül kijuttatás előtt!



-Szuperfoszfát Ca(H2PO4)2 16-20 % P2O5

(Egyszerű szuperfoszfát) 
-Dúsított szuperfoszfát Ca(H2PO4)2 32-48 % P2O
(Kettős szuperfoszfát)

- Triple szuperfoszfát,TSP Ca(H2PO4)2 44-53 % P2O5

- Nitrofoszfát,NP Ca(H2PO4)2 14-28 % P2O5

- Ammonizált szuperfoszfát Ca(H2PO4)2 14-28 % P2O5

3-5 % N
Hiperfoszfát 26 % P2O5, 

40 % CaO

Thomas-salak változó 14-20 % P2O5

FOSZFOR (P) MŰTRÁGYÁK



• A foszfor műtrágyák előállítása a nyersfoszfátok 
savas feltárásával történik:
apatitok = vulkanikus eredetű, primer ásvány
foszforitok = biológiai eredetű, szekunder ásvány 

• Az első szuperfoszfát típusú műtrágyát 1840-ben, 
Justus von Liebig javaslatára állították elő, csontliszt 
kénsavas feltárásával. 

• A hatóanyag P2O5-ként való kifejezése ekkortól 
használatos, bár a P műtrágyák nem foszfor-
pentoxid formájában tartalmazzák a hatóanyagot. 

• Magyarországon a Budapesti Vegyiművek elődje 
• 1890-ben kezdte meg az előállítását.  



Foszfor műtrágyák alkalmazása

Felhasználás: főleg alaptrágyaként
(kisebb mértékben kiegészítő trágyaként, 
pl. foszfor igényes kultúrák starter trágyázás)

Szempontok: - hatóanyag → oldhatóság, szemcseméret
- talajtípus (kötöttség, pH stb.)
- erőteljes lekötődés → immobilizáció
- növény specifikus ill. 

fejlettségi stádiumtól  függő igénye



Javaslat: 
• Őszi egyenletes kiszórás → alapműveléssel 

(szántás, tárcsázás) bedolgozás
• - Tartalékoló trágyázás → ellátottság növelésére 

(nemcsak vízoldható formák alkalmazhatók!)
• - Starter trágyaként → sorba adagolás
• Lokális kijuttatás   → sor alá 4-5 cm-re
• Vízoldható hatóanyagforma célszerű
• Növény igénye szerint  → csírázáskori P-szükséglet 

fedezésére
• (általában ~ 5 – 20 kg P2O5/ha)



Kálium-klorid KCl 40-60 % K2O 
SOLUMOP* KCl 60 % K2O
Kálium-szulfát K2SO4 50 % K2O 
HORTISUL *
Patentkali * (káliumszulfát + Mg) K2SO4 30 % K2O, 10 % MgO,17 % 
ESTA Kieserit*
Kálium-nitrát KNO3 44 % K2O 
Kálium-magnézium-szulfát K2SO4 + MgSO4 22 % K2O
Magnesia Kainit (Nyers kálisó + Mg) KCl, K2SO4 11
Káli-kamex 

KÁLIUM (K) MŰTRÁGYÁK

*EK műtrágya, az EK 834/2007 és 889/2008. rendelete 
alapján ökológiai termesztésben is engedélyezett. 



Kálium műtrágyák alkalmazása
Felhasználás: főleg alaptrágyaként

(kismértékben kiegészítő) → pl. starter

Szempontok: - hatóanyag (forma + kísérőionok)
- talajtípus (kilúgzódás, fixáció)
- felhasználandó adag, pl. feltöltő trágyázás
- növény specifikus igénye
- talajsavanyodás → kilúgzási savasság:
Ca-ban szegényedés



• Általános javaslat:
• - Őszi egyenletes kijuttatás → alapműveléssel való 

bemunkálás
• - Homoktalajokon tavaszi kijuttatás
• - Klorid-érzékeny növényeknél K2SO4,  KNO3 vagy 

őszi kijuttatás!
• - Tartalékoló trágyázás – ellátottság növelésére

• (Agyagásványok telítése, kedvező visszaalakulása
• → szmektitek +K → illitesedés!)   
• 2 – 3 évre előre történő adagolás
• „Melioratív K – adag”: 500 – 1000 kg K2O/ha



Több hatóanyagú (összetett, kevert) műtrágyák

• Több makro- és/vagy mikroelemet tartalmazó
műtrágyák

• Teljes műtrágya = a növény számára esszenciális
makro- és mikroelemeket tartalmaz

• Komplex műtrágya = valódi összetett műtrágya, több
tápelemet tartalmazó vegyület, kémiai folyamattal jön
létre, egy képlettel leírható

• Kevert műtrágya = az összetevők keverésével állítják
elő: technológiailag ill. iparilag kevert műtrágyák

• Az összetétel változó, a megrendelő igénye szerint is
előállítható



Technológiailag kevert műtrágyák
• (részben vegyi folyamatok, részben keverés útján állítják elő)
• Minden szemcse azonos összetételű, 

Iparilag kevert műtrágyák
• Egyszerű vagy összetett-komplex műtrágyák keveésével állítják elő
• Nem minden szemcse azonos összetételű, a szemcséket alkotó 

molekulák különbözőek lehetnek   



Összetett műtrágyák alkalmazása

Felhasználás: - Agrokémiai
- Agronómiai szempontok
- Ökonómiai
- Növény specifikus igénye
- Technikai-műszaki adottságok



ÚJ TÍPUSÚ MŰTRÁGYÁK

• Programozott tápanyag-leadású, ún.  
harmadik generációs műtrágyák: az 
Osmocote technológia (a holland Scotts 
gyár termékei): 
– Folyamatos és hatékony tápanyagleadás
– Környezetbarát, gyakorlatilag nincs 

kimosódás   



Az Osmocote termékcsalád  
Tápanyagleadás igény szerint

• Osmocote Extract Standard
• Osmocote Exact Tabletta (5-6 hónapos hatástartam)
• Osmocote Start (6-8 hét hatástartam)

• Barnás árnyalatú és kék granulátumok (szemcsék) 
• A szemcséket növényi gyantabevonattal látják el. Ez 

szabályozza a tápanyagleadást és egyben védi is a növények 
gyökereit a káros sófelhalmozódástól.

• A tápanyagleadás ütemét a gyantaburkolat vastagsága 
szabályozza.

• Használatával a kimosódás minimálisra csökkenthető.
• A tápoldat-kiáramlás sebessége a talaj hőmérsékletétől függ. 
• Főként kertészeti kultúrák tápanyag-ellátására  





Általános javaslat:
• Tápanyag-arányok figyelembevétele! N:P:K
• Kiegészítés: egyedi műtrágyákkal
• Keverés feltételeit figyelembe kell venni! (Bulk-blending)

Előny: kedvezőbb tápanyagfelvételi lehetőség a növények
számára

• Korszerű, összetett műtrágyák alkalmazása (az adott kultúra
specifikus igényei szerinti tápelem-arányokat tartalmazó
műtrágya (pl. kalászosok, cukorrépa, szőlő stb.) vagy igény
szerinti összetételben → műtrágya-családok



Általánosan ismert összetett műtrágyák

Mikramid 45% N, 0,5 % K2O + 3 % mikroelem, kelátok formájában 

Péti Mix Komplex Plusz műtrágyák, változtatható összetételben

Genezis összetett műtrágyák

Wuxal oldat- és szuszpenziós műtrágyák 

Volldünger 14 % N, 7 % P2O5, 20 % K2O + 1 % mikroelem

Yara Termékcsalád: YaraMila, YaraLiva, YaraVera stb. Szántóföldi és 
kertészeti kultúrákhoz, változtatható összetételben.



A folyékony műtrágyák alkalmazásának főbb 
szempontjai 

• Előnyösebb kijuttatási feltételek pl. igény szerinti tápelem 
arány beállítása

• Egyenletesebb kijuttatás lehetősége – technikai, 
műszaki feltételek!

• Keverhetőség ill. kombinálhatóság: agrotechnikai 
műveletekkel

• Növényvédőszerekkel – gazdaságosabb  alkalmazás
• Általában kb. 50 km-es körzetben gazdaságos a 

felhasználás (erre alapozva hazánkban az 1980-as 
években jöttek létre az agrokémiai centrumok)



Előadás ellenőrző kérdései

• Melyek a nitrogén-trágyák és alkalmazásuk irányelvei?
• Melyek a foszfor-trágyák és alkalmazásuk irányelvei?
• Melyek a kálium-trágyák és alkalmazásuk irányelvei?
• Melyek az összetett műtrágyák és alkalmazásuk irányelvei?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME

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