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A tápanyag-gazdálkodás alapkövetelményei:
A gazdálkodást a „Nitrát Rendelet”, a „Helyes Mezőgazdasági
Gyakorlat”, valamint a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti
Állapot” kötelező előírásai szerint kell folytatni.
Az előírások figyelmen kívül hagyása büntetést von maga után!
Pl. Nitrát-szennyezésnél 50 – 500 eFt, hiányos adatszolgáltatásnál 10–
100 eFt.

HMKÁ előírások (1.-8.)
1. Talajerózió elleni védelemre vonatkozó előírások.
2. Erózióvédelem szőlőültetvényeknél.
3. Vetésváltásra vonatkozó előírások.
4. Tarló, nád, növényi maradvány valamint gyepek égetése tilos.
5. Vízzel telített talajon gépi munka tiltása.
6. A gyepterületek túllegeltetésének tiltása.
7. Gyommentesség biztosítása.
8. Fás szárú növények megtelepedésének tiltása.

(59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet: betartása kötelező!
Vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméhez 
szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az 
adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről



• Az Agrár-Környezetgazdálkodási támogatáshoz 5 éves 
célprogramok tartoznak (2009. szept.1. - 2014.aug. 31.) 

• Az AKG előírt fő követelményei: 
• Gazdálkodási Napló vezetése
• Talajvizsgálatok végzése

Bővített talajvizsgálat (pH, humusz %, KA, vízoldható összes só, 
CaCO3 %, NO2 + NO3, AL-P2O5, AL-K2O, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu 
mg/kg).  Az átlag talajmintákat 5 ha-onként kell venni, 5 ha alatt elég 
egy mintavétel. 

• Tápanyag-gazdálkodási terv készítése
– évente szeptember 30-ig, vagy a főnövény betakarítását követően
– A növénytáplálás céljára kijuttatandó anyagok hektáronkénti 

mennyiségét (műtrágyák, és szennyvíziszap NPK tartalma, 
szervestrágya N tartalma  



• Magyarországon a tápanyag-gazdálkodás alapjait a 
MÉM NAK trágyázási szaktanácsadási rendszer 
irányelvei (MÉM NAK 1979, majd 1987) képezték.   

• Az adott területen a tápanyag-gazdálkodás tervezése 
során a kijuttatandó tápanyagok mennyiségének 
meghatározásakor figyelembe kell venni: 

• a talaj tápanyag-ellátottságát 
• a termesztett növénynek a termőhely adottságaihoz 

igazított termésszintjéhez tartozó tápanyagigényét 



A talajok tápanyagtartalmának vizsgálata: 3 ill. 5 évenként
javasolt
A rendszeres talajvizsgálat tükrözi a tápanyagtartalom, pH, stb.
változását.
Szűkített talajvizsgálat: pH, humusz %, KA, vízoldható összes só,
CaCO3 %, NO2 + NO3, AL-P2O5, AL-K2O,
Bővített talajvizsgálat: pH, humusz %, KA, vízoldható összes só,
CaCO3 %, NO2 + NO3, AL-P2O5, AL-K2O, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu
mg/kg)
Teljes körű talajvizsgálat: pH, humusz %, KA, vízoldható összes só,
CaCO3 %, NO2 + NO3, AL-P2O5, AL-K2O, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu
mg/kg) és a toxikus elemek: Cd, Cu, Ni, Pb, Hg, Cr, As.

Fontos: a táj termesztési sajátosságainak, a helyi
tapasztalatoknak megfelelő kultúra ill. fajta termesztése!



A műtrágyaadag számítás lépései

1) Szántóföldi termőhelyek azonosítása → a talajok
termékenységének jellemzői a főbb agronómiai tulajdonságok
alapján

2) A termesztendő növénykultúra termésszintjének tervezése pl. t/ha
3) A talaj tápanyag-ellátottsági szintjének megállapítása a

talajvizsgálati eredmények alapján (humusz %→N ellátottság, AL-
P2O5→P ellátottság, AL-K2O →K ellátottság)

4) A növény fajlagos tápanyagigényének megállapítása (kg/t termés) A
N, P, K műtrágya hatóanyagigény megállapítása a talaj tápanyag-
ellátottsága alapján

5) A termés tápanyagszükségletének (műtrágya hatóanyag-
szükségletének kiszámítása = fajlagos hatóanyag-igény x tervezett
termésmennyiség pl. t/ha

6) Korrekciós tényezők (a műtrágya hatóanyag-igényt módosító
tényezők) figyelembevétele

7) Átszámítás tényleges műtrágyára (NPK kg/ha)





1. lépés: a szántóföldi termőhelyek csoportosítása

Szántóföldi termőhelyeket kialakító tulajdonságok:
- tábla fekvése: sík, lejtő
- erodáltság (eróziós viszonyok)

mély
- termőréteg vastagság: humuszréteg

sekély
- vízgazdálkodási tulajdonságok
- tápanyag-szolgáltató képesség (intenzitás)
- kémiai tulajdonságok (pl. pH, összes sótartalom)
- fizikai tulajdonságok (pl. szerkezet, kötöttség)
- művelhetőség

Megkülönböztetés, kategóriába sorolás alapja:
talaptípus,
genetikai osztályozás



Szántóföldi termőhelyek: I-VII. termőhelyi kategória

I. termőhelyi kategória: Csernozjom talajok

- csernozjom barna erdőtalajok
- erdőmaradványos csernozjom
- kilúgozott csernozjom
- mészlepedékes rétitalaj
- csernozjom rétitalaj
- réti csernozjom
- humuszkarbonát talaj
- terasz csernozjom

A tábla fekvése: sík vagy enyhén lejtős, nem erodált
humuszban gazdag mélyrétegű,
víz-, levegő és hőgazdálkodás kiváló
tápanyagszolgáltató képessége jó
művelhetősége könnyű

Itt a legigényesebb növények is
sikerrel termeszthetők.



II. termőhelyi kategória: Barna erdőtalajok
- agyagbemosódásos barna erdőtalajok
- Ramann féle barna erdőtalaj
- karbonátmaradványos barna erdőtalaj
- lejtőhordalék talaj
lejtőszög → eróziós károk nélkül, agrotechnikailag
megakadályozható, megfelelően művelhető
- jó tápanyag-ellátottság, víz- , levegő- és hőgazdálkodás

III. termőhelyi kategória: Kötött réti talajok – glejes erdőtalajok
- réti talajok (kötöttek)
- öntés réti talajok (kötöttek)
- szolonyeces réti talajok
- lápos réti talajok
- pszeudoglejes barna erdőtalajok
- réti öntés talajok (kötöttek)
levegőtlenséget nem tűrő növények termesztése nem célszerű,
nagy vízigényű növények termesztése nem biztonságos →
ingadozó termések



IV. termőhelyi kategória: Homoktalajok és laza talajok

- futó homok (>0,3 % humusz)
- humuszos homoktalajok
- kovárványos barna erdőtalajok
- nyers öntéstalajok (homok)
- humuszos öntéstalajok (homok)
Kolloidokban (szerves, szervetlen) szegény, laza szerkezet
Mechanikai összetétel miatt → deflációs károk
Vízgazdálkodás: kedvezőtlen
Erős tápanyagmozgás, pH savanyú – lúgos
Elérhető termésszintek: alacsonyak
Művelhetőség: kedvezőtlen



V. termőhelyi kategória: Szikes talajok

- réti szolonyeces talajok
- sztyeppesedő réti, szolonyec talajok
- szoloncsákos réti talajok
- sók, rétlápok (lecsapolt)
- erősen szolonyeces réti talajok
Tápanyagban gazdagok, tápanyag-szolgáltató képességük a
rossz víz, levegőgazdálkodás miatt szélsőséges.
Leginkább őszi gabonák (búza, árpa) késő tavaszi vetésű
növények, lucerna termeszthető.
A javított, szikesek alsóbb rétegének rossz fizikai és kémiai
tulajdonságai problémát okoz a termesztésben.

VI. termőhelyi kategória: Sekélyrétegű – erodált lejtős talajok

VII. termőhelyi kategória: Magas szervesanyagtartalmú lápos talajok



2. lépés: a termésszint tervezése

Termésátlagok:
- az egyes termőhelyeken elérhető termésszintek szántóföldi
kísérletekben állapíthatók meg
- Pl. a MÉM NAK szaktanácsadási rendszer mintegy 20
növénykultúrára kidolgozva, táblázatban az I.-VI. szántóföldi
termőhelyek szerint, 8-8 elérhető termésszint- tartományt ad meg

Például:

I-V. termőhely: - őszi búza, őszi árpa, kukorica, napraforgó,
lucerna termesztése javasolt

I-VI. termőhely: tavaszi árpa (termesztése nem javasolt a III-IV.
termőhelyen)

IV-VI. termőhely: rozs termesztése javasolt
I-II, IV, VI. termőhely: burgonya termesztése javasolt



3. lépés: a talaj tápanyag-ellátottságának
megállapítása

Tápanyag-ellátottsági kategóriák
Termőhelyek szerint 5 ill. 6 ellátottsági kategória:

MÉM NAK 1979 MÉM NAK 1987
- igen gyenge - igen gyenge
- gyenge - gyenge
- közepes - közepes
- jó - megfelelő
- igen jó - jó

- sok
Humusz % →N ellátottság: igen gyenge, gyenge, közepes,
jó, igen jó

humusz és AL-K2O → a kötöttség (KA)
szerint
AL-P2O5 →a szántott réteg CaCO3 tartalma
szerint



4. Lépés: a N, P, K hatóanyagigény meghatározása,
számítása

A műtrágya hatóanyag igény a termesztendő
növénykultúra fajlagos tápanyag-szükséglete alapján
számítható ki.

Alapelv: a növények tápanyag-szükséglete biológiai
sajátosságaik szerint különbözik → a kg/t főtermés és a
hozzátartozó melléktermés N, P, K tartalma (%-os N, P, K
tartalma) és tápanyag-szükséglete eltérő.
FAJLAGOS TÁPANYAG-SZÜKSÉGLET
Definíció: Egységnyi fő- és mellékterméshez szükséges
tápanyagmennyiség (kg/t)



Tápanyag-szükséglet   kg/t termés
Növényfaj N P2O5 K2O

Paradicsom 2.5 1.0 3.6
Paprika 2.4 0.9 3.5

Bimbóskel 35.0 10.0 36.0
Alma 0.2 0.4 2.0
Szőlő 10.0 6.0 15.0

Tápanyag-szükséglet   kg/t termés
Növényfaj N P2O5 K2O
Őszi búza 27.0 11.0 18.0
Őszi árpa 27.0 10.0 26.0
Kukorica 25.0 11.0 22.5

Cukorrépa 3.5 1.5 22.5
Szója 62.0 37.0 51.0

A növények fajlagos tápanyag-szükséglete: irodalmi 
(kísérleti)  adatok alapján



kg/t
A fajlagos igény különbözhet:

- növényenként
- szántóföldi termőhelyi kategóriák szerint
- a tápanyag-ellátottságától függően
- a növények eltérő tápanyag-gazdálkodási – fiziológiája
szerint
- talajok eltérő tápanyag-szolgáltatása szerint
- talaj tápanyag-ellátottsága szerint

Pl. az őszi búza fajlagos N igénye átlagosan 27 kg/tonna, a fő-
és a melléktermés szükséglete
FONTOS
A fajlagos szükséglet a talaj tápanyag-ellátottságától függően
módosul: a gyenge tápanyag-ellátottságnál nagyobb lesz, míg
a tápanyaggal jól ellátott talajnál csökken.



Termőhely igen 
gyenge gyenge közepes jó igen jó

I 33 30 27 10 10

II 33 31 28 23 12
III 33 31 28,5 25 12
IV 34 32 29 25 13
V 34 32 29 25 13
VI 36 33 30 27 15

A fajlagos szükséglet változása:
- „jó” és közepes ellátottságú talajon kb. azonos a növények

fajlagos tápanyagigényével
- „gyenge” ellátottságánál az igény növekszik
- „igen jó” → a műtrágya igény csökken



5/2. A termés hatóanyag-szükségletének
kiszámítása (kg/ha)

A fajlagos hatóanyag-igény x tervezett termésmennyiség t/ha

Pl. 28 kg N /t szükségletnél x 6 t/ha termést tervezve = 168 kg N
hatóanyag ha-onként



6. Lépés: korrekciós tényezők figyelembevétele

A) Elővetemény hatása
- pillangós elővetemények → N igény csökkenthető
egyéves pillangós után 30 kg N/ha
évelő pillangós után: 1. év → 50 kg N/ha
(pl. lucerna) 2. év → 30 kg N/ha

B) Nagy tömegű szerves növényi maradvány leszántása
(pl. kukorica, napraforgó szármaradványok)
- a K igény csökkenthető
kukoricaszár → 5-10 kg K2O/t betakarított szemtermés
napraforgószár → 20-30 kg K2O/t betakarított kaszatermés
őszi búza szalma → 5-10 kg K2O/t betakarított szemtermés



C) A C:N arány javításához (a szervesanyag időbeni lebontásához)
1 t szárazanyaghoz kb. 8 kg N szükséges, 
a túl tág C:N arány csökkentésére ← cellulózbontó 
mikrobák tevékenysége!

D) Istállótrágyázás hatása (kijuttatható adag: 30-35 t/ha)
Az istállótrágya átlagos tápelem-tartalma: 
0,6 %  N 0,35  %P2O5 0,6 % K2O 

Levonás N P2O5 K2O kg/10 t
1. évben 15 15 40
2. évben 10 10 20



E) Öntözés hatása
A fajlagos műtrágya szükséglet 15-20 %-kal csökkenthető

F) Káros talajtulajdonságok
A magas mésztartalom vagy az erősen savanyú kémhatás
a tápanyagok, főként a P felvehetőségét jelentősen rontja.

pl. ha a CaCO3 > 20 %
pl. ha a pHKCI < 5

A kiszámított P2O5 hatóanyagot 15-20 %-kal növelni kell.



7. Átszámítás tényleges műtrágyára t/ha

1 kg N = 4,0 kg 25 %-os Pétisó
= 3,6 kg 28 %-os Pétisó
= 2,3 kg 46 %-os Karbamid

1 kg P2O5 = 5,5 kg 18 %-os Szuperfoszfát

1 kg K2O = 2,5 kg 40 %-os KCI
= 1,7 kg 60 %-os KCI



Előadás ellenőrző kérdései

• Mik a tápanyag-gazdálkodási terv készítésének  
főbb alapelvei?

• Mik a műtrágyaadag kiszámításának lépései? 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME

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