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A talajművelés és a trágyázás hatása a  
talajtermékenységre és a környezetre

• Új talajművelési rendszereknek
• Talajvédő művelési rendszereket
• Talaj használati rendszerek Magyarországon
• A hagyományos talajművelés hatása a talaj, illetve a 

környezet állapotára
• A tápanyag-gazdálkodás időszerű kérdései
• A szerves és a műtrágyák kedvező hatásai
• A trágyák potenciális környezetkárosító hatásai



Talajművelési rendszerek I.
Az új művelési irányzatok céljai:

• a talaj bolygatásának, a művelés menetszámának
csökkentése,

• a talajszerkezetének védelme a talaj elhordásának,
lehordásának gátlása, az eróziós és deflációs károk
csökkentése,

• a művelés irányának gondos megválasztása lejtős és sík
területeken,

• a talaj biológiai életének kímélése,
• a talaj termékenységének védelme,
• talajnedvesség  veszteségének csökkentése,
• ökonómiai elvárásokhoz való alkalmazkodás.

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.stromexport.com/image.php%3Fidx%3D179&imgrefurl=http://www.agroline.hu/forum/talajkozpontu-talajmuveles%3Fpage%3D7&usg=__gwkxDxHn-sfHGyiOdSex9Q1TStw=&h=600&w=800&sz=113&hl=hu&start=49&itbs=1&tbnid=tw86pb0m92TG6M:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dtalajm%25C5%25B1vel%25C3%25A9s%26start%3D40%26hl%3Dhu%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


Talajművelési rendszerek II.

Talajvédő művelési rendszerek:
- No till (zero till, direktvetés),
- Slot planting (hasítékba vetés)
- Strip till (sávos művelés és vetés)
- Ridge till (bakhátas művelés és vetés).

EU tagállamainak művelési rendszerei:
- hagyományos, 
- csökkentett,
- művelés nélküli.



Talajhasználati rendszerek 
Magyarországon I.

• A talajhasználat kedvezőtlen, ha:
a talajművelés, a trágyázás, a növényi sorrend, a

növényvédelem kihatásaik révén rontják vagy
súlyosbítják a talaj és a környezet állapotát.

A talajhasználat kedvező, ha:
a termőhely és a közgazdasági körülmények szerint

választott növények termesztése során hosszabb idő
alatt sem alakul ki környezeti kár és a talaj állapota javul.



Talajhasználati rendszerek Magyarországon II.
Talajhasználat- és művelés fejlődése

A talajhasználat 
rendszerei

A művelést befolyásolja A talajművelés fejlődési korszakai

1980- Integrált; Modern 
intenzív

a takarékosság és a talajvédelem 
összhangja (+)

6. Takarékos és kímélő művelés (1975-
1988)

1988-2000
Korai extenzív
Hagyományos 
Korai intenzív

ökonómiai kényszer (-)
hiányos gépválaszték (-)
romló talajállapot (-)
birtokméret (-)

7. Alkalmazkodó művelés (1988-)
7.1. Hanyatlás szakasza (1988-2000)

2000-
Modern intenzív
Modern Extenzív 
Integrált

a talaj és környezetvédelem 
szükségessége (+) 7.2. Átmeneti szakasz (2000-)

Ökológiai -2010-
Integrált ökológiai
Modern extenzív, intenzív

a kedvező talajállapot 
kialakításának és fenntartásának 
igénye (+)

7.3. A talaj és a környezetvédelem szakasza 
(-2010)

Forrás: Birkás M. (2005): A talaj minőségének javítása, fenntartása

(+) kedvező hatás;   (-) kedvezőtlen hatás



A művelés befolyása a talaj és a 
környezet minőségére I.

• Talajművelés: A talaj fizikai állapotának megváltoztatása
növénytermesztési céllal.

• A talajművelés a növények igénye alapján lehet:
- kedvező,
- megfelelő, vagy
- alkalmatlan.

• A művelésnek a talajra és a környezetre gyakorolt hatása
alapján lehet:

- kímélő,
- közömbös, vagy
- ártalmas.



A művelés befolyása a talaj és a 
környezet minőségére II.

Fizikai paraméterek Hatás a 

Talajállapot q (g cm3 -1) P% Talajellenállás 
MPa növényre környezetre

Természetes 1,20-1,50 47-52 1,5-2,50 kedvező védő

Túlzottan laza 0,65-0,95 60-65 < 1,0 kedvezőtlen el/lehordható
Tömörödött
(Művelési hiba)

>1,55 <36-38
>3,0

(4,6-6,0)
növekedés-

gátlás
vízpangás a 
réteg felett

Tarló talaja >1,50 <40 3,0-3,50
kedvezőtlen
(vízvesztés)

közepesen 
talajvédő

Lazítással javított 1,0-1,30 48-52 1,15-1,25 Jobb 
gyökerezés

kedvező 
vízforgalom

A növények 
magágy-igénye 1,15-1,35 47-52 1,15-1,45 kedvező függ a felszíni 

fedettségtől

A növények 
gyökérágy-igénye 1,30-1,45 46-48 1,85-2,85 kedvező kedvező 

vízforgalom

Forrás: Birkás M. (2005): A talaj minőségének javítása, fenntartása



A hagyományos talajhasználat I.
Hatása a talaj állapotára és a környezet minőségére:
- a művelés mélységében tömör záró réteg kialakulása,
- a záró réteg felett a csapadékvíz összegyűlése: vízkár

(eliszapolás, kimosás, termőhely állapotromlás).
- Nő az erózió és defláció veszélye.
- Tömörödött talajban lassul a tarlómaradványok és tápanyagok

feltáródása.
- Rögösödés, majd porosodás ciklikus ismétlődése.
- Cserepesedés veszélye.
- A biológiai folyamatok felborulása.
- A talaj szerves anyag tartalmának csökkenése.
- Romlik a művelhetőség.



A hagyományos talajhasználat II.

Környezeti károk (talajállapot-hibák):
• a talaj lehordása lejtőkön,
• az elporosodott talaj szél általi elhordása,
• a művelt talajréteg rögösödése,
• bakhátak és teknők létrejötte a táblákon, 
• mélyre terjedő taposási károk, 
• Felszín közeli tömör záró réteg kialakulása,
• vízösszefolyás, tartós vízpangás veszélye.



A tápanyag-gazdálkodás időszerű 
kérdései I.

• A gazdálkodás egyik célkitűzése a fenntartható fejlődés
feltételeinek a megteremtése, amely magába foglalja a
természeti erőforrások védelmét és a talaj termékenység
megóvását. A talaj termékenység a talajnak azon
tulajdonsága, amely biztosítja a növények akadálytalan
növekedését és fejlődését. Számos tényező befolyásolja –
többek között - a növényi tápelem-tartalom.

• A fenntartható fejlődés követelménye, hogy a termelés
környezetkímélő és gazdaságos legyen és alkalmazkodjon
az ökológiai és ökonómiai feltételekhez. A környezetkímélő
tápanyag-gazdálkodás elvárásai, hogy a növények tápanyag
ellátása a környezet minimális terhelésével, túltrágyázás
nélkül történjen és a termőhely adottságait messzemenően
vegye figyelembe.



A tápanyag-gazdálkodás időszerű 
kérdései II.

• Az optimális trágya adagok megválasztásánál a növények
igényén kívül ismernünk kell a talaj tulajdonságait, a talajvíz
szint mélységét, a vízgyűjtő terület helyzetét, az adott terület
elhelyezkedését és szerepét a tájban. Végül, de nem
utolsósorban a tevékenységnek gazdaságosnak kell lenni.

• A környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás során a termelés
és a környezetvédelem célkitűzéseit össze kell hangolni. A
jó termés minőség előfeltétele a kiegyensúlyozott tápanyag-
gazdálkodás. Alapvető követelmény a talaj termékenység
megőrzése a környezet felesleges túlterhelése nélkül.

• Az okszerű tápanyag-gazdálkodás és a környezetvédelem
egyaránt igényli a talajok rendszeres vizsgálatát. A talajok
termékenységének megőrzése és a racionális földhasználat
elengedhetetlen követelmény.



Tápanyag-utánpótlás I.
• Szerves trágyákkal és műtrágyákkal pótolhatók a termesztett növényekkel

elvont tápelemek, amelyek hozzájárulnak a talaj termékenység
megőrzéséhez. Alkotó részeik a talajban is előforduló tápelemek.

• A szerves trágyák kedvező hatása régen ismert. Tápanyagtartalmuk
viszonylag kicsi. A tápanyagok csak a szerves anyag lebomlásával, időben
elnyújtva érvényesülnek. Ennek ellenére a szerves trágyák felhasználása
hasznos, használatuk feltétlenül hozzájárul a talajtermékenység
fenntartásához
A szerves trágyák az alábbiak szerint csoportosítható:
istállótrágya (almos trágya),
trágyalé,
hígtrágya,
egyéb szerves trágya: baromfitrágya, tőzegfekália, komposzt, zöldtrágya.

• A szerves trágyák közül az istállótrágya különösen értékes. Általában 30-50
t/ha adagban 4-5 évenként használják, ha van rá lehetőség.



Szerves trágya hatása
A szerves trágya felhasználása nemcsak NPK tartalmuk, hanem egyéb
kedvező hatásuk miatt is indokolt lenne. Ezek a következők:
• A kötött talajokat lazítja, a homoktalajok kolloidtartalmát növeli. 
• Elősegíti a jó szerkezet kialakítását és annak fennmaradását.
• Kedvezően befolyásolja a talajok kation-csere kapacitását és puffer-

képességét.
• Gazdagítja a talajok tápelem tartalmát. Növeli a makro- és 

mikroelem tartalmát.
• A szaprofita szervezetek számára szénforrásul szolgál. Élénkíti a 

talajban élő szervezetek tevékenységét.
• A szerves anyag lebontása során keletkező szén-dioxid, különböző 

anyagok oldódását fokozza.
• Vitaminokat, hormonokat, növényi serkentő anyagokat juttat a 

talajba, amelyek a mikrobák és a növények fejlődésére is előnyösen 
hatnak. 

• A talaj tartós humusz készletét is gazdagítja. 



Műtrágya

A műtrágyák növények táplálására alkalmas anyagok,

amelyek a természetben előforduló anyagokból kémiai

szintézissel vagy átalakulással készülnek. A műtrágya

elnevezés elsősorban előállításukra utal, nem

természetidegen anyagok. A műtrágya lehet: egyszerű,

összetett, kevert, szilárd vagy folyékony halmazállapotú,

makro-, ill. mikroelemtrágya.



A trágyák potenciális környezetkárosító 
hatásainak következményei I.

• Kiegyensúlyozatlan tápelem-arányok kialakulása a 

talajban,

• A talaj savanyúság fokozódása,

• A talajoldat nitrát koncentrációjának növekedése,

• A felszíni természetes vizek eutrofizációja



A trágyák potenciális környezetkárosító 
hatásainak következményei II.

A kiegyensúlyozatlan tápelem-arány egyoldalú vagy egy-
egy elem túladagolásával alakulhat ki, átmeneti
zavarokat okozva a növényi táplálkozásban.

A különböző trágyák eltérő mértékben járulhatnak hozzá
a talaj savanyúság fokozásához, azonban a savanyúság
kialakulását több tényező befolyásolhatja:
– A talajban lejátszódó kilúgzási folyamatok,
– A műtrágyák és szerves trágyák átalakulása a talajban,
– A savas esők és a légköri üledékek.



Nitrogén műtrágyázás hatása a növények 
fejlődésére, a talajra és a környezetre

• legnagyobb mértékben befolyásolja a termést,
• optimális dózisa javítja a minőséget,
• túladagolása termésdepressziót, káros nitrát-

felhalmozódáshoz vezet,
• rontja egyes termékek (pl. cukorrépa, napraforgó) 

minőségét és tárolhatóságát, 
• betegségekre való fogékonyságot növeli.
• a talajban felhalmozódó NO3-N kimosódik
• környezet-szennyezés (felszíni vizek eutrofizációja).



Talajsavanyúság okai

A nitrogénműtrágyák közül legnagyobb mértékben az
ammónium sók savanyítják a talajt, amelynek okai:

– Savanyúan hidrolizálnak,

– Fiziológiás hatásuk savanyú (ammónium ion
ellenében hidrogén iont ad le a növény)

– Az ammónium ion nitrifikációja során hidrogén ionok
keletkeznek.



A foszfor műtrágyázás hatása a növények 
fejlődésére, a talajra és a környezetre

• elősegíti a virág és magképződést,

• növeli a talajtermékenységet, csökkenti a 

termésingadozást, 

• túladagolásuknak kedvezőtlen hatásuk nincs.

• savanyító hatását a szuperfoszfát szabad sav tartalma 

és a gipsz savanyú hidrolízise okozza.



Kálium műtrágyázás hatása a növények 
fejlődésére, a talajra és a környezetre

• növeli a szárazanyag-produkciót, a szárszilárdságot,

• elősegíti a szénhidrátok képződését, fokozza a fagytűrő-

képességet.

• javítja a vízháztartást és a betegség-ellenállóságot.

• savanyító hatásúak azon alapul, hogy a K+ ionok

kicserélik a kolloidok felületén adszorbeált H+ ionokat, és

így növelik a talaj aktuális savanyúságát.



Előadás összefoglalása
• Az új művelési irányzatok közvetlenül vagy közvetve a talaj és a

környezet minőségének javítására és védelmére irányultak.
• Talajvédőnek tekinthető az a művelési és vetési rendszer,

amelyben a felszín védelmi célból vetés után legalább 30%-kal
fedett tarlómaradványokkal, továbbá az el- és lesodrása 50%-
kal kisebb, mint a hagyományos műveléskor.

• A talajhasználat kedvezőtlen, ha a talajművelés, a trágyázás, a
növényi sorrend, a növényvédelem kihatásaik révén rontják
vagy súlyosbítják a talaj és a környezet állapotát.

• A talajhasználat kedvező, ha a termőhely és a közgazdasági
körülmények szerint választott növények termesztése során
hosszabb idő alatt sem alakul ki környezeti kár, és a talaj
állapota javul.



Előadás összefoglalása
• Szerves trágyákkal és műtrágyákkal pótolhatók a termesztett növényekkel 

elvont tápelemek, amelyek hozzájárulnak a talaj termékenység 
megőrzéséhez. Alkotó részeik a talajban is előforduló tápelemek.

• A gazdálkodás egyik célkitűzése a fenntartható fejlődés feltételeinek a
megteremtése, amely magába foglalja a természeti erőforrások védelmét
és a talaj termékenység megóvását. A talaj termékenység a talajnak
azon tulajdonsága, amely biztosítja a növények akadálytalan növekedését
és fejlődését. Számos tényező befolyásolja – többek között - a növényi
tápelem-tartalom.

• A fenntartható fejlődés követelménye, hogy a termelés környezetkímélő és
gazdaságos legyen és alkalmazkodjon az ökológiai és ökonómiai
feltételekhez. A környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás elvárásai, hogy a
növények tápanyag ellátása a környezet minimális terhelésével,
túltrágyázás nélkül történjen és a termőhely adottságait messzemenően
vegye figyelembe.

• A szerves trágyák és a nitrogén, a foszfor, valamint a kálium műtrágyák
hatást gyakorolnak a növények fejlődésére, a talajra és a környezetre.



Előadás ellenőrző kérdései

• Talajvédelmi szempontból milyen céljai vannak az új
talajművelési rendszereknek?

• Milyen talajvédő művelési rendszereket ismer?

• Melyek a talaj használati rendszerek Magyarországon?

• A hagyományos talajművelés hogyan hat a talaj, illetve a
környezet állapotára?

• Melyek a tápanyag-gazdálkodás időszerű kérdései?

• Melyek a szerves és a műtrágyák kedvező hatásai?

• Melyek a trágyák potenciális környezetkárosító hatásai?



Előadásban felhasznált irodalmak

• Birkás M. 2005: A talaj minőségének javítása, 

fenntartása. In: A talajok jelentősége a 21. században. 

MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 245-266. p.

• Loch J. - Nosticzius A. 2004: Agrokémia és 

Növényvédelmi kémia Mezőgazda Kiadó. 19-22.  és 

114. p. 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:
A talaj tápanyag-utánpótlásának aktuális kérdései. 

A precíziós mezőgazdaság

• Előadás anyagát készítették:
– Dr. Kátai János egyetemi tanár
– Tállai Magdolna tudományos segédmunkatárs
– Sándor Zsolt tanársegéd
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