
TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS

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



Előadás áttekintése

7.1. A trágyázási szaktanácsadás irányelvei
7.2. Az újabb szemléletet tükröző  rendszerek
7.3. Tápanyag-gazdálkodási tervek készítése,

a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” előírásainak megfelelően

7. A műtrágya-adag számítás (trágyázási szaktanácsadás) alapelvei



A TRÁGYÁZÁSI SZAKTANÁCSADÁS = 
A TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS  

ELMÉLETI/TUDOMÁNYOS ISMERETEINEK  
ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN 

 A szaktanácsadási rendszerek tudományos alapjai: elméleti
ismeretek, kutatási eredmények alapján
 Szabadföldi trágyázási kísérletek eredményei – termésgörbék
meghatározása (talajtípusonként, növényenként)
 Korszerű növénytermesztési gyakorlat – tápanyag-gazdálkodási

tapasztalatok – kölcsönös információk

Továbbfejlesztés: ⇒ folyamatos !
a./ új kutatási eredmények beépítése
b./ a gyakorlatból származó tapasztalatok

alkalmazása



A trágyázási szaktanácsadási rendszerek 
alapelvei

A jól megalapozott szaktanácsadási rendszerek alapvető szempontjai:
• 1. A talaj tápanyag-ellátottsága (a talajvizsgálatok eredményei alapján)

– A tápanyagok érvényesülését befolyásoló talaj-tulajdonságok (pH, CaCO3
tartalom)

• 2. A talaj szervesanyag ásványosodásának természetes dinamikája
• 3. A termesztendő növénykultúra fajlagos tápanyagigénye
• 4. A termesztendő növénykultúra terméspotenciálja
• 5. A termesztendő növénykultúra tápanyag-reakciója (a növekvő 

tápanyag-ellátás és a termés kapcsolata)
• 6. Az elővetemények pl. pillangós hatása
• 7. A szervestrágyák utóhatása 
• 8. A tápanyag-kijuttatás módja



A trágyázási szaktanácsadási rendszerek 
alapelvei 

• I. Talajvizsgálatra alapozott módszerek
– Talajtípus alapján

• Az egyes talajtípusokon elérhető maximális terméshez 
szükséges tápanyag-mennyiség meghatározása

• Ehhez ún. burkológörbéket szerkesztettek. 
• Hibája: a tápanyagszolgáltatásban fontos szerepet játszó 

talajtulajdonságokat nem veszi figyelembe (pH, 
humusztartalom stb.)

– A talajok tápanyagfeltöltése alapján
• Hibája: a.) a  tápanyagfeltöltés költségei magasak, 

b.) környezetterhelés veszélye fokozott



• II. Növényvizsgálatra alapozott módszerek
– A növény tápanyagigénye alapján

• A tervezett termés által kivont tápanyag-mennyiségek 
alapján, az érvényesülés figyelembevételével

– A „határértékes” módszer
• A növény adott fejlődési stádiumában megállapított 

tápanyagellátottság (határértékek) alapján
• Hányossága: a talajvizsgálati eredmények nélkül nem 

elég megbízható 
– A DRIS módszer – a diagnózis és szaktanácsadás 

egységes rendszere (Diagnosis and 
Recommendation Integrated System)

• A növényi tápanyag-ellátottság, valamint a termést 
befolyásoló talaj- és környezeti tényezők integrált 
adatértékelési rendszere. Főként az USA-ban 
alkalmazták.  



– A mérleg elven alapuló módszer
– A talaj tápanyag-ellátottsága és az elérendő terméshez 

szükséges tápanyag-mennyiség kapcsolatát szabadföldi 
kísérletek eredményei alapján állapítják meg.   

– A számítógépes adatbázis alkalmazása
– A nagy adathalmazból a program kiválasztja a legjobb 

közelítésű adatokat (várható termés)
• Hátrány: csak nagy adatbázisnál elég megbízható

– Kinetikus modell alkalmazása
– Hasonló a kalibrációs módszerhez, a tápelem-szolgáltatás 

modelljének figyelembevétele alapján. 



Talajvizsgálatok — a tápanyag-ellátási szaktanácsadás 
alappillére

A rendszer fő lépései:
1.) Talajmintavétel (reprezentatív minták gyűjtése a területről)
2.) Laboratóriumi analízis (növény számára felvehető tápelem-

mennyiségek meghatározása = talajvizsgálat) különböző
kivonószerek alkalmazásával

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

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



Műtrágyázási szaktanácsadás egységes 
irányelveinek 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”).   



Az intenzív műtrágyázás (1970-1989) időszakának 
jellemzői hazánkban

• Az intenzív műtrágyázás hazánkban nagyüzemi viszonyoknál 
(termelőszövetkezetek és állami gazdaságok), a szovjet mintára 
kialakított szocialista társadalmi rend keretei között  történt. 

• Ehhez igazodott a MÉM NAK „Kék Könyv” (1979) szerinti, majd 
a még intenzívebb „Fehér Könyv” (1987) által javasolt  
egységes szaktanácsadási  rendszer. 

FONTOS
• Ez az intenzív rendszer azonban fontos szerepet játszott abban, 

hogy a mezőgazdasági talajok PK ellátottságának gyors 
javítását, az élelmiszertermelés eredményességének növelését, 
a magyar mezőgazdaság exportképességének fokozását tűzte 
ki célul.   



• Az intenzív műtrágyázás időszakában kialakított megyei 
laborhálózat (TVG talajvizsgálati laboratóriumok) az 
egységesített laboratóriumi módszerekkel, 3 évente kötelezően 
vett talajmintákból végezte a talajvizsgálatokat, mintegy 4,5 
millió ha területen.

• Vizsgálati ciklusok: 
• I. 1978 – 1981
• II. 1982 – 1985
• III. 1986 – 1989
A ciklusok lezárulása után elvégezték az eredmények értékelését.
1989 után 5 évre változtatták meg a kötelezően elvégzendő 

talajvizsgálatok időtartamát. Ez egybeesett a rendszerváltással 
és tulajdonképpen elenyészett.   



7.2. Az újabb szemléletet követő rendszerek

• Világszerte érvényesülő új szemléletmód
• Növekvő kereslet a biotermékek iránt
• Egyre több gazdálkodó folytat ökológiai gazdálkodást
• Számos nemzetközi szervezet (gazdasági és technikai

érdekcsoportok pl. IFOAM= International Federation of
Organic Agriculture Movements

Törekvés egységes irányelvek kidolgozására 
„Uniting the Organic World”



Az USDA National Organic Standard Board 
(NOSB) szerint, a szerves mezőgazdaság 

“egy ökológiai termelési gazdálkodási 
rendszer, amely elősegíti és erősíti a 

biodiverzitást, a biológiai körforgást és a 
talaj biológiai aktivitását”.

• „Olyan gazdálkodási mód, amely
helyreállítja, fenntartja és erősíti az
ökológiai egyensúlyt”



ECOLOGICAL FARMING ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS
ORGANIC FARMING SZERVES GAZDÁLKODÁS
Alternative farming Alternatív gazdálkodás
Biodynamic farming Biodinamikus gazdálkodás
Low input sustainable 
agriculture (LISA)

Kis energia-bevitelű 
fenntartható mezőgazdaság 

Biofarming Biogazdálkodás
SUSTAINABLE AGRICULTURE FENNTARTHATÓ 

MEZŐGAZDASÁG
Soil conservation farming Talajvédő gazdálkodás
No till farming Talajművelés nélküli 

gazdálkodás
Environmentally sound Környezetkímélő
Environmentally friendly Környezetbarát

GYAKORI ELNEVEZÉSEK



Crop production system Ipari mezőgazdaság
Integrated pest management 
(IPM)

Integrált növényvédelem

Integrated farming Integrált gazdálkodás
High-tech farming Csúcstechnológiai gazdálkodás
Site specific production (SSP) Termőhelyhez alkalmazkodó 

gazdálkodás
Site specific technology (SST) Termőhelyhez alkalmazkodó 

technológia
Spatial variable technology Térben változó technológia
Satellite farming Műholdról vezérelt technológia
PRECISION AGRICULTURE PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁG

(Győrffy B., 2000 nyomán)



Az EU ökológiai gazdálkodásra vonatkozó politikája

• Irányelvek kidolgozása, Európai Akcióterv
• Népszerűsítő programok
• Kutatási projektek
• Jogi szabályozás 

– 2009. január 1-től új EU szabályozás
– Ökológiai gazdálkodás Állandó Bizottsága (Standing Committee on 

Organic Farming)
– Ökológiai gazdálkodás Tanácsadó Bizottsága, gazdasági és 

technikai érdekcsoportok képviselőiből: 
• IFOAM = International Federation of Organic
• BEUC = European Consumers’ Organization
• COPA = European Agricultural Union
• COCEGA = General Confederation of Agricultural Cooperatives 



A szabályozás kialakulása

• Az Európai Tanács 1991-ben kiadott 2092/91/EGK sz. 
Rendelete a mezőgazdasági termékek ökológiai 
termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és 
élelmiszereken történő jelöléséről.   

• A jogszabály részletes felülvizsgálata: 2005 
decemberében

az Európai Bizottság két indítványa



Az Európai Bizottság 2 indítványa

– Az ökológiai termékek importjára, másrészt pedig 
az ökológiai előállításra és jelölésre vonatkozó 
egyszerűsített és javított szabályozás.

– Az import szabályozása: 2007 januárban (az 
1991/2006/EB Rendelet módosításaként) 

– Az ökológiai termelés meghatározása, a hozzá 
kapcsolódó logó és jelölési rendszer: 2009. január 
1-én lépett életbe. (2007 júniusban kiadott 
834/2007. sz. Rendelet) 



Az aktuális helyezt hazánkban 

• FONTOS!
• A korszerű tápanyag-gazdálkodáshoz társuló szaktanácsadási 

rendszernek követnie kell a „Helyes Mezgazdasági Gyakorlat” 
(59/2008. (IV. 29) FVM rendelet, 27/2006. sz. Kormányrendelet 
stb.), valamint a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”  
kötelező előírásait!   

• A gazdálkodáshoz nyújtott támogatások rendszere is ehhez 
illeszkedik.  



Agrár-környezetgazdálkodási támogatások 
(AKG)

(61/2009. (V. 14.) FVM rendelet)
• - Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási 

célprogram csoport
• - Gyepgazdálkodási agrár-

környezetgazdálkodási célprogram csoport
• - Ültetvényekre vonatkozó agrár-

környezetgazdálkodási célprogram csoport
• - Vizes élőhely földhasználathoz kapcsolódó 

agrár-környezetgazdálkodási célprogram 
csoport



Előírások:
- Gazdálkodási napló vezetése
- Talajvizsgálat (egyes célprogramok esetén bővített talajvizsgálat, 
valamint növényvizsgálat)
- Tápanyag-gazdálkodási terv készítése
- Földhasználati terv készítése
- Jelentési kötelezettség
- Környezetkímélő növényvédő-szerek alkalmazása (tiltott 
növényvédő-szer lista: Az ÚMVP Irányító Hatóságának 39/2010. (VI. 7.) 
közleménye)
- stb. 



Az ökológiai gazdálkodás gyakorlati 
irányelvei

• Többéves vetésforgó mint a helyi források hatékony 
felhasználásának előfeltétele. 

• Betegségekkel szemben rezisztens ill. toleráns 
növény- és állatfajok kiválasztása 

• A genetikailag módosított szervezetek használatának 
tiltása.



Az ökológiai gazdálkodás gyakorlati irányelvei

• A kémiai úton előállított növényvédőszerek és a tápanyag-
források, az állatoknak adott antibiotikumok, az 
élelmiszeradalékok és segédanyagok, valamint minden egyéb 
bevitt anyag használatának szigorú szabályozása. 

• A helyi források kihasználása, mint például az istállótrágya 
használata tápanyag-utánpótlásra vagy a gazdaságban 
megtermelt takarmány megetetése az állatokkal 

• Az állatállomány szabadon tartása, és biotakarmánnyal való 
etetése 

• A különböző állatfajok egyedi igényeihez alkalmazkodó tartási 
gyakorlat 



FONTOS!
• Tápanyag-ellátás: csak a talaj tápelemmérlege alapján!
• Szigorúan csak a növények termésével kivont tápanyag-

mennyiségek visszajuttatása
• A talaj termékenységének megőrzése

»

a szerves gazdálkodás hosszú távon fenntartható 
mezőgazdasági termelés!



AZ MTA TAKI – MTA MGKI ÚJ, KÖLTSÉG- ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLŐ 
TRÁGYÁZÁSI SZAKTANÁCSADÁSI RENDSZERE

1CSATHÓ PÉTER.- 2ÁRENDÁS TAMÁS – 1NÉMETH TAMÁS 
(1998, 2003)

FŐ JELLEMZŐI: 4 TÁPANYAGSZINTEN AD SZAKTANÁCSOT:
1) MINIMUM SZINT
2) KÖRNYEZETKÍMÉLŐ SZINT
3) MÉRLEG SZEMLÉLETŰ SZINT
4) INTEGRÁLT NÖVÉNYTÁPLÁLÁSI SZINT

Az 1. és 2. szinten a talajok közepes PK ellátottságának elérése ill.
fenntartása, a maximálisan elérhető termésszint kb. 95 %-a a cél.
Ennél magasabb talaj tápanyag-ellátottságnál műtrágyázást nem
javasolnak.

1MTA TAKI = Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató
Intézete, Budapest
2MTA MGKI = Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutató Intézete,
Martonvásár



Az intenzív tápanyagellátást biztosító, valamint a környezetkímélő 
trágyázási szaktanácsadási rendszerek filozófiájának 

összehasonlítása (Csathó et al. 1998, 2004)



A műtrágyaadag számítás - szaktanácsadás  
aktuális helyzete hazánkban

• A műtrágya-piacon jelenlevő vezető cégek 
kidolgozták saját szaktanácsadási rendszerüket: 

• Péti Nitrogénművek/Genezis 
Tápanyaggazdálkodási Technológia 
Szaktanácsadó Kézikönyv

• YARA tápanyagellátási technológia
• AgroLinz Műtrágyázási Kézikönyv

A főbb növénykultúrákra kidolgozott tápanyag-ellátási 
technológiához saját fejlesztésű műtrágyáikat ajánlják 
(műtrágya-családok).    



Előadás ellenőrző kérdései

• Ismertesse a trágyázási szaktanácsadás fő szempontjait!
• Milyen módszereken alapuló szaktanácsadási rendszereket ismer? 
• Mik az újabb szemléletet tükröző tápanyag-ellátási rendszer főbb 

alapelvei?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME

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