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Előadás áttekintése

10.1. A műtrágyahasználat lehetséges környezeti hatásai
10.2. A kedvezőtlen hatások csökkentésének lehetőségei

10. A tápanyag-gazdálkodás környezetvédelmi összefüggései



A HELYTELEN MŰTRÁGYÁZÁS HATÁSAINAK 6 FŐ 
KÖRNYEZETKÁROSÍTÁST OKOZÓ FOLYAMATA

1. Növénytáplálkozási zavarok
Oka: kiegyensúlyozatlan műtrágyázás

túltrágyázás vagy egyoldalú trágyázás (pl. N)

2. Termésminőség romlása
Oka: kiegyensúlyozatlan műtrágyázás

túltrágyázás vagy egyoldalú trágyázás (pl. N)

3. A növények betegségekkel, kórokozókkal szembeni 
ellenállóképességének csökkenése
Oka: a szövetek fellazulása – pl. N túltrágyázás

az epidermisz sejtek elvékonyodása – pl. K hiányos trágyázás



4. Savanyú talajok további savanyodása
Oka: szakszerűtlen műtrágyázás

nem a talaj tulajdonságainak megfelelő műtrágyaformák 
(vegyületek) alkalmazása

5. Az élővizek (tavak, folyók, kutak) NO3-tartalmának káros 
felhalmozódása
Oka: N túltrágyázás

hígtrágyák, szennyvizek helytelen tárolása ill. alkalmazása

6. A felszíni vizek (tavak, folyók) eutrofizációja (tápanyagok 
felhalmozódása
Oka: N és P túltrágyázás

az erózióval a vizekbe jutó P terhelés



A TALAJOK SAVASODÁSÁNAK FŐ OKAI

Természetes okok:
a) savanyú alapkőzet
b) gyökérlégzésből származó CO2 
c) szerves maradványok lebomlása (CO2 → H2CO3)
d) a talajok kilúgzódása (nagy csapadékok, 

gyenge víztartóképességű talajok)
e) természetes savas lerakódások

Emberi tevékenység:
a) földhasználat helytelen megváltoztatása
b) túlművelés (agrotechnika)
c) helytelen műtrágyahasználat (forma, adag)
d) szakszerűtlen melioráció, drénezés
e) ipari és városi hulladékok, szennyvíz
f) ipari eredetű légszennyeződés savas lerakódásai (nedves 

és száraz)



Következmények:
a) savanyodás (pH csökkenés)
b) a talaj CO3 tartalmának csökkenése
c) a pufferképesség csökkenése
d) intenzívebb mállás
e) a tápanyagok kimosódása
f) a tápanyagok immobilizációja
g) a talaj biológiai degradációja
h) a talajtermékenység romlása
i) a tápanyagok felvehetőségének csökkenése
j) toxikus elemek mobilizációja (nehézfémek)

A mérséklés lehetőségei:
a) talajtulajdonságok szerinti műtrágyázás (adag, forma!!)
b) rendszeres Ca kijuttatás
c) szükség szerint kémiai melioráció (talajjavítás, meszezés)
d) kilúgzódás csökkentése
e) légszennyeződés csökkentése

Forrás: Várallyay (1990)



AZ IVÓVÍZ SZENNYEZÉSE

Magas N adagok Nitrát akkumuláció
Az ivóvíz nitrát-tartalmának határéréke: 25 mg/liter (ppm) NO3-N

Az ivóvíz nitrát szennyezettsége methemoglobinémia, főként
csecsemőkre veszélyes(blue baby syndrome)

EUTROFIZÁCIÓ

A természetes vizek (tavak, folyók) tápanyagban való feldúsulását nevezzük
eutrofizációnak. Hatására felgyorsul az algásodás folyamata és egyéb
növényi szervezetek növekedése, amely a vízi élet egyensúlyában zavart
okoz, valamint kedvezőtlen hatással van a víz minőségére.

Intenzív algásodás

Toxikus anyagok fokozott termelése



A helytelen műtrágyázás kedvezőtlen hatásai 

- A túlzott N-adagolás kedvezőtlen hatással van  a gyümölcsök 
aromaanyagainak kialakulására, pettyesedést okoz

- Más tápelemek hiánya kedvezőtlen tápelem-arányok
K/Ca, K/Mg és egyéb tápelemeké

- Környezetszennyezés egészségügyi kockázat!!



A NITRÁT-RENDELET
27/2006. sz.   Kormányrendelet

A vizek mezőgazdasági eredetű NO3-szennyezéssel 
szembeni védelméről

A rendelet célja: a vizek védelme a mezőgazdasági eredetű nitrát-
szennyezéssel szemben, továbbá a vizek meglevő nitrát-
szennyezettségének csökkentése.

NITRÁTÉRZÉKENY TERÜLETEK KIJELÖLÉSE:
A MePAR (Mezőgazdasági Parcella azonosító Rendszer)
segítségével, a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat
irányításával.

Nitrát-szennyezéssel szemben érzékeny víz:
ahol a NO3-tartalom > 50 mg/l
ivóvíz célú használatnál > 25 mg/l

Nitrát-érzékeny helyeken be kell tartani az előírásokat, a nem
érzékeny helyeken ajánlott.



Érzékeny helynek minősül:

Dunántúlon:
Balaton vízgyűjtője,
Velencei tó,
Fertő tó,
Kaposvár és Nagyatád körzete,
Dráva menti terület,
karsztos területek.

Nitrát-érzékeny terület:
2001 2006

4,321 millió ha 4,972 millió ha

A rendelet előírásainak 2005. december 31-ig kellett megfelelni.
A tapasztalatok alapján módosítás → 27/2006. sz Kormányrendelet



A nitrát-érzékeny területek elhelyezkedése hazánkban 
2001-ben: 4,321 millió hektár   



2006-ban: 4,972 millió hektár



A jó mezőgazdasági gyakorlat ismérvei:

- A szerves trágyával évente kijuttatott N mennyisége évente nem
haladhatja meg a 170 kg/ha értéket.
Ez kb. 30-35 t/ha szervestrágyát jelent.

- Tilos a trágya kijuttatása dec. 1 és február 15 között!
- Gyors hatású, könnyen oldódó NH4-N és NO3-N tartalmú
műtrágya,
trágyalé, hígtrágya csak akkor juttatható ki szántóterületen, ha
abban az évben megfelelő fedettséget biztosító növényállomány
van a területen! (Ősszel csak őszi vetésű növényhez)

- A trágyázás és a leszántás között 2 hétnél hosszabb időszak ne
teljen el.

Mikor nem juttatható ki trágya?
♦ > 5 cm-es hótakarónál
♦ tartósan átfagyott ( > 5 cm mélyen ) talajokra
♦ időszakos vízjárásnál, vízjárta területen



Mezőgazdasági területek trágyázásának szabályai
- A NO3 kimosódás minimális legyen
- Talajtulajdonságok figyelembevétele
- Tápanyag-gazdálkodási szaktanács készíttetése,
- Adatszolgáltatás céljából nyilvántartás

Fogalom meghatározás:
Állattartó telep:
Egy háztartás igényét meghaladó állattartásra szolgáló telep:
5 számosállat fölötti pl. 20-25 sertés vagy 5 szarvasmarha

(Számosállat: 500 kg élőtömegű állat)

Tiltások:
 Tilos trágyalé, hígtrágya és csurgalék-víz bevezetése az élővizekbe.
 Trágyatároló nem létesíthető az ivóvizektől és felszíni vizektől vagy

víznyerő helytől 100 m-en belül!
 Hígtrágya tároló nem létesíthető vízjárta helyen.



9. § : Jelentési  kötelezettség

1. Adatszolgáltatás:
Gazdálkodó  → Megyei NTSZ →  
NTSZ Központi Szolgálat  → EU

Évente február 28-ig 

2. Tápanyag-gazdálkodási terv készítése 
- trágya-elhelyezési szakvélemény:  

5 évig megőrzendő.

3. Kijuttatásról jelentés készítése és benyújtása
Adatlap: www.ontsz.hu/kep/letolt_247.doc
Kitöltési útmutató: www. ontsz.hu/kep



Tájékoztatás az EU részére

Az Európai Bizottság részére meg kell adni:

a) a jó mezőgazdasági gyakorlat előírásait,
b) térképen feltüntetve a nitrát-érzékeny területeket,
c) az ellenőrzések eredményeit,
d) az akcióprogramról szóló összefoglalót, és
e) a vizek állapotának várható változását.

A rendelet a Magyar Köztársaság és az EU tagállamok
közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991.
december 16-án aláírt Európai Megállapodással
összhangban a 91/676 = EGK irányelveknek megfelelő
szabályozást tartalmaz.



A nitrát-terhelés  előidézői

1. Pontszerű vagy lokális terhelések
2. Diffúz vagy nagy felületen fellépő terhelések

1. Pontszerű vagy lokális terhelések
- szennyvizekből elszivárgó NO3

-

ipari, kommunális ill. mezőgazdasági eredetű
- hulladéklerakó helyekről elszivárgó NO3

-

2. Diffúz vagy nagy felületen fellépő terhelések (nem pontszerű)
- az altalaj ásványi összetételéből eredő NO3

-

- a csapadékból és a felszíni vizekből származó NO3

- a talaj mineralizációjából származó NO3
-

- a szerves- és műtrágyákból származó NO3
-



A műtrágyákkal talajvízbe jutó nitrát-terhelés 
mértéke

100 kg vízzel lemosódó NO3-vegyületek:

KNO3 13 kg
Mg(NO3)2 42 kg
NaNO3 73 kg
Ca(NO3)2 102 kg
CaSO4 0,3 kg
K2SO4 6,8 kg
Na2SO4 19,5 kg
MgSO4 71,0 kg

Veszteségek átlagosan : 
- növénytermelésben 5 - 30 %
- állattartásban 30 – 60 %



A nitrát kimosódás mélysége különböző talajszerkezetnél 300 mm 
éves csapadékmennyiség mellett ( Addiscott et al., 1991)
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Az emberi szervezet zöldségfogyasztással okozott 
terhelésének csökkentésére javasolt egyszerű 

eljárások

Mivel a NO3 a fiatal hajtásokban és levelekben található, a túl sok 
mennyiséget tartalmazó részeket el kell távolítani:
- a saláta és a káposzta burkolóleveleit eldobása
- a sárgarépa központi hengerszerű belsejének eltávolítása
- a vízzel való többszöri bő átmosással a nitrát kioldódik a
zöldségekből

- a cékla és a sárgarépa felső részének kivágása és eltávolítása

A betakarítás a hosszú napsütés után, a késő délutáni órákban 
történjen! 

(Forrás: Kádár 1992)



NO3–N   mg/kg NO2–N   mg/kg
Paraj

XI.1. – III.31. 3000
IV.1. – X.31. 2500
konzerv és mirelit 2000

Saláta (üvegházi)
XI.1. – III.31. 4500
IV.1. – X. 31. 3500

Saláta (szabadföldi)
V.1. – VIII.31. 2500

Bébi főzelékkonzervek 400 10
Ivóvíz 20 mg/l
Elviselhető szint 40 mg/l

Élelmiszerek és zöldségfélék NO3-N és NO2-N határértékei
17/1999. (VI.16) EÜM Rendelet



10.2. A műtrágyázás (mezőgazdasági termelés) 
káros hatásainak csökkentése 

FONTOS: 
• A káros hatások a helytelen műtrágyahasználat 

következményei!
• A káros hatások csökkentésére törvényi szabályozás is 

szükségessé vált. 
• A szabályozás összehangolása: 

EU, OECD, FAO stb. közös irányelvek kidolgozása 
Új szabályzórendszerek megjelenése: 

helyes mezőgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ),
jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények 
(JFGK).  



„JÓ MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLAT”
United Nations - FAO GAPs

UN FAO GAPs = a gazdálkodás alatti kijuttatások tapasztalatainak 
összegyűjtése a biztonságos és egészséges élelmiszerek 
előállítása érdekében 
– gazdasági 
– szociális fenntarthatóság
– környezeti

A fenntartható szemléletmód 4 alapelvre épül:
1.) Gazdaságilag hatékony termelés

Kielégítő - élelmiszer security
Biztonság - élelmiszer safety
Tápláló - élelmiszer minőség

2.) Természeti értékek fenntartása
3.) Gazdálkodó vállalkozások fenntartása és hozzájárulása a 
fenntartható megélhetésnek
4.) Kulturális és szociális igények összefonódása 



• Erózió, kimosódás, elillanás csökkentése

• Tápanyagok kijuttatása megfelelő mennyiségben
és időben figyelembe véve a növény igényeit

• A talaj természetes szervesanyag-tartalmának,
talajszerkezetének fenntartása, talajtömörödés
csökkentése

• Talajtermékenység fenntartása zöldtrágyázással
/Pillangósvirágú (Fabaceae sp.) növények
termesztése/

A „JÓ MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLAT” Nemzetközi 
Irányelvei

USDA / FAO GAP (Good Agricultural Practices)



Előadás ellenőrző kérdései

• Mik a helytelen műtrágyahasználat fő következményei?
• Milyen lehetőségek vannak a káros következmények 

mérséklésére?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

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