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A talaj tápanyag-utánpótlásának aktuális 
kérdései. A precíziós mezőgazdaság

• Új növénytermesztési stratégia (EU)

• Szerves- és műtrágyázás
- Az EU helyzete
- Magyarország helyzete

• Tápanyag-gazdálkodás a fenntartható mezőgazdasági
fejlődés keretében

•Precíziós gazdálkodás

•Precíziós gazdálkodás kialakítása



Új növénytermesztési stratégia (EU)
Elemei és céljai:
• a talaj termékenységének fenntartása, ahol szükséges

javítása,
• megfelelő mennyiségű és minőségű (mű)trágyaféleségek

biztosítása,
• a szerves anyag gazdálkodás új alapokra helyezése

(istállótrágya, hígtrágya, melléktermékek, komposztok stb.)
• a környezetkímélő tápanyag-utánpótlási szaktanácsadások

alkalmazása,
• oktatás, továbbképzés,
• a rendelkezésre álló új technológiák bevezetése

(térinformatika, precíziós gazdálkodás, felhasználóbarát
számítógépes táblatörzskönyv, szaktanácsadás).



Szerves- és műtrágyázás

A termésátlagok növekedésével, a talajok
termékenységének leromlásának elkerülése végett –
átlagos körülmények között – legalább a növények által
kivont, a területről a terméssel elszállított tápelem-
mennyiségeket vissza kell pótolni.

A tápanyag-utánpótlás területén a legfontosabb a
termesztett növények igényéhez, tápanyag-felvételi
dinamikájához és a termőhelyi viszonyokhoz igazodó
trágyázás, a környezeti feltételekhez legjobban
illeszkedő vetésforgóban.



Szerves- és műtrágyázás

• A gazdálkodó feladata meghatározni:

- a termesztési egységre (táblára, homogén
táblarészekre) az optimálisan kiszórandó hatóanyag-
mennyiséget,

- kiválasztani a környezeti feltételeknek legjobban
megfelelő (mű)trágyaformát,

- kiválasztani a kijuttatás idejét, módját.



Európai Unió I.

A „környezetkímélő és a vidék fenntartását célzó
mezőgazdasági termelési módszerek támogatásáról szóló,
2078/92 számú EU agrár-környezetvédelmi rendelet”:

- A környezet és természetvédelemnek együtt kell működnie a
mezőgazdasággal, valamint a gazdálkodás során tekintettel
kell lenni a környezeti és természeti szempontokra.

- A mezőgazdaság kihívása: úgy állítson elő értékes,
piacképes, egészséges élelmiszereket és nyersanyagokat (és
megújuló energiahordozókat), hogy közben megőrzi a
természeti értékeket, a vidéket, a tájat, az élővilágot,
egészében a környezetet (benne az embert és közösségeit).



Magyarország helyzete
• Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás: a termelési és

környezeti igények összehangolása, a környezet
minimális terhelése, a termőhely adottságaihoz való
alkalmazkodás.

• Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás része:
termőhely-specifikus trágyázás.

Alapelvei:
- optimális adagok alkalmazása,
- a túltrágyázás elkerülése,
- a trágyaszerek helyes megválasztása.



Magyarország helyzete
• A trágyák potenciális környezetkárosító hatása:

- kiegyensúlyozatlan tápelem-arányok kialakulása a
talajban,

- a talajsavanyúság fokozódása,

- a talajoldat nitrát-koncentrációjának növekedése,

- a felszíni természetes vizek eutrofizációja.



Magyarország helyzete

• A hazai műtrágya-felhasználásban négy fejlődési szakasz
különböztethető meg:

1. 1960 előtt: kevesebb mint 30 kg/ha (N+P2O5+K2O) 
hatóanyagot használtak fel (alacsony volt a termésszint),

2. 1960-75 között a felhasználás mintegy tízszeresére 
növekedett, elérte a 275 kg-ot (magas termésszint),

3. 1975-85 között közel azonos szintű felhasználás volt jellemző 
(nagy hozamok jellemezték),

4. 1985-től kismértékű, 1990-től erőteljes csökkenés következett 
be (a termésszint csökkenés).



Tápelemmérleg
• A mérleg két oldala:

- tényezők, melyek a tápelem-készletet növelik (szerves- és
műtrágyák mennyisége, biológiai N-fixáció, szabadon élő
baktériumok által megkötött tápelem mennyiségek, vetőmagok,
növényvédő szerek elemtartalma, az atmoszférából száraz és
nedves ülepedéssel a talajra jutó terhelés, a talajból feltáródó
tápanyagok),

- tényezők, melyek a tápelem-készletet csökkentik (a termesztett
növények által kivont tápelem mennyiség, különböző mértékű
erózió, kimosódás, és denitrifikáció, talajban való lekötődés).



Ésszerű (mű)trágyahasználat
• Csak annyi input hatóanyagot használnak fel, amennyi a

termesztett növény harmonikus, zavartalan fejlődéséhez kell,
az adott környezeti és termesztési feltételek mellett.

• A gyakorlat ettől eltér, ennek okai:
- kedvezőtlen polarizáció a műtrágya felhasználásban
(adottság-igény),
- a műtrágyaválaszték szűkös, növényi igénytől eltérő
alkalmazás,
- mezo- és mikroelemek alkalmazásának elhagyása,
kedvezőtlen tápanyagarányok kialakulása,
- agrotechnikai, alkalmazási hiányosságok,
- termesztési egységre homogenizált (táblaszintű) adagolás.



Tápanyag-gazdálkodás a fenntartható 
mezőgazdasági fejlődés keretében

A trágyázás gyakorlata:
1. Megválasztani az optimális kiszórandó hatóanyag

mennyiséget.
Feltételei:
- a korábbi évek tapasztalata alapján helyesen megválasztani

az elérhető termésszintet,
- ismerni a termesztett növény adott termésszint eléréséhez

szükséges tápanyagigényét,
- információval rendelkezni a talaj tápanyag-szolgáltató

képességéről és aktuális tápanyagtartalmáról, valamint
- információval rendelkezni a környezeti tényezők együttes

hatásáról.



Tápanyag-gazdálkodás a fenntartható 
mezőgazdasági fejlődés keretében

2. A környezeti feltételeknek megfelelő műtrágyaforma
kiválasztása

• Környezeti feltételek: - a terület talajtulajdonságai,
- meteorológiai sajátosságok.

• Helyes műtrágyaforma: a hatóanyag-tartalom jobb
érvényesülése, a környezet terhelésének kiküszöbölése.



Tápanyag-gazdálkodás a fenntartható 
mezőgazdasági fejlődés keretében

3. Az alkalmazott trágyaszerek a kiszórás során az adott
helyre kell, hogy kerüljenek.

Feltétele:
- A homogén területegységek, foltok, táblarészek

ismerete.
- Megfelelő minőségű, elérhető árú géppark biztosítása.

4. Okszerű, a növények tápelem-felvételi sajátosságaihoz
illeszkedő trágyázás.

Feltételei:
- fegyelem, és
- odafigyelés.



Tápanyag-gazdálkodás a fenntartható 
mezőgazdasági fejlődés keretében

5. A mechanikus trágyázási gyakorlatról át kell térni a
dinamikusra, melynek elemei:

- az egyedi tápelem-szükséglet kielégítése helyett a
rendelkezésre álló tápelem-források optimális
kihasználása,

- a statikus tápelem-mérleg helyett a tápelem-körforgalom
figyelembevételével a növények tápelem-felvételi
dinamikájához igazodás,



Tápanyag-gazdálkodás a fenntartható 
mezőgazdasági fejlődés keretében

- a trágyázás tartamhatásának fokozottabb
figyelembevétele,

- a trágyázás nem kívánt mellékhatásainak elkerülése,

- a stresszhatások – szárazság, só, szennyeződések –
elleni védekezés,

- a talajtermékenység fenntartása és szükség szerinti
javítása.



Tápanyag-gazdálkodás a fenntartható 
mezőgazdasági fejlődés keretében

• Adott környezeti feltételek mellett a trágyaadagok
megállapítását befolyásoló fontosabb tényezők:

- gyakorlati tapasztalatok, táblatörzskönyvi adatok,
- a termesztett növények tulajdonságainak ismerete,
- tervezett termés,
- talaj- és növényvizsgálatok,
- szabadföldi kísérletek, ezek kalibrációja.



Tápanyag-gazdálkodás a fenntartható 
mezőgazdasági fejlődés keretében

A talaj tápelem-szükségletének meghatározása:

• Talajvizsgálatokkal (kémiai módszerek).
• Kisparcellás kísérletek eredményeinek értelmezése (az

eredmények reprodukálhatóak és jól kalibrálhatóak
legyenek).

• A mintával szembeni követelmény: homogén, megfelelő
számú részmintából legyen keverve az átlagminta,
valamint

• két mintavételezés között: tápanyagmérleg (pozitív vagy
negatív) számítás (a tápanyagforgalmi változások
trendszerű jellemzésére).



Precíziós gazdálkodás

Az információs technológia vívmányainak beépülése
a növénytermesztésbe.

Jellemzői:
• Kihasználja az elektronika, az informatika fejlődés

és az automatizálás adta lehetőségeket.
• Lehetővé vált – valamely tulajdonságot tekintve – a

homogén táblarészek (foltok) beazonosítása és
elkülönítése.

• Egyszerre veszi figyelembe a növénytermesztés
ökológiai igényeit és ökonómiai céljait.



Precíziós gazdálkodás
• Elemei:
- talajtérképek összevetése az azonos elven készített

terméstérképekkel,
- kártevők, kórokozók és gyomok táblán belüli

eloszlásának felmérése,
- a törvényszerűségek feltárása.
• Célja:
A termőhelyi viszonyokhoz, adottságokhoz és a

rendelkezésre álló erőforrásokhoz való minél pontosabb
alkalmazkodás.

• Magába foglalja:
- a táblán belüli változó termesztéstechnológiát,
- a távérzékelés, a térinformatika, a geo-statisztika

módszereinek bevezetését,
- az integrált növényvédelmet.



Precíziós gazdálkodás
• Tápanyag-utánpótlás a precíziós gazdálkodásban:
- a mezőgazdasági táblákat nem homogén egységként kezelik

homogén táblafoltokat (mozaikok) jelölnek ki (ezek
egyforma kezeléseket kapnak)

- Mozaikok elkülönítése:
- agroökológiai adottságok, és
- dinamikusan változó kultúrállapot alapján történik.

Agroökológiai adottságok kifejezése: üzemi és földértékelési
talajtérképek, domborzati viszonyok, talajvízviszonyok alapján.

Dinamikusan változó kultúrállapot meghatározása:
mezőgazdasági táblákon belüli, helyszíni mintavételezésekre,
kapcsolódó vizsgálatokra vonatkozó idősoros adatok alapján.



Precíziós gazdálkodás kialakítása
1. Az ismeretek egységes térinformatikai rendszerbe foglalása.
2. Talajtani és agrokémiai alapadatok gyűjtése.
• Tervezések és beavatkozások:

1:1000 – 1:10 000 méretarányú támogatást kívánnak meg.
• Hazai szántóterületek kb. 70%-án 1:10 000 méretarányú

genetikus talajtérkép adatállománya tűnik a legmegfelelőbbnek.
• A térképek digitális terepmodellel összekapcsolva tájékoztatást

adnak:
- a lejtőviszonyokról,
- a kitettségről,
- az eróziós viszonyokról.

• Kataszteri térképekkel összekacsolva a
- tulajdonviszonyokról.



Precíziós gazdálkodás kialakítása
2. Talajtani és agrokémiai alapadatok gyűjtése.

• A talajok fizikai és kémiai tulajdonságai a talajok
csoportosításában játszanak szerepet
- szervesanyagtartalom (N-trágyaadagok megállapításakor),

- kémhatás (a foszfor-trágyaadagok megállapításakor)

- fizikai féleség (a N és K-trágya – adagok
megállapításakor).



Precíziós gazdálkodás kialakítása

3. Talajminta-vételezés tervezése (kívánalom: reprezentatív
legyen) térképi információk alapján

- reprezentativitás: az átlagminta megfelelő számú
részmintából kell, hogy összetevődjön (átlagosan 20-25
részminta már elegendő – ha a homogén táblarészek
kialakítása megfelelő volt)



Precíziós gazdálkodás kialakítása

4. A tervezett termés kialakításához szükséges
trágyaadagok meghatározásához tápelem vizsgálatok
laboratóriumban

- a laboratóriumi eredményeknek reprodukálhatóaknak és
jól kalibrálhatóaknak kell lenniük (módja: a kisparcellás
tartamkísérletek eredményeinek értékelése)

- a talajmintavétel tervezésekor a pontminták
információtartalma is felhasználható (ha megfelelő a
mintavételi stratégia)



Előadás összefoglalása I.
• Az Európai Unióba való csatlakozással új szemlélet
kialakítására került sor a növénytermesztésben, melyben nagy
hangsúly fordítódik a környezetvédelem és a mezőgazdaság
összehangolására, valamint a technika vívmányainak
mezőgazdaságba való bevezetésére a sikeres gazdálkodás
érdekében.

• A mezőgazdaság kihívása: úgy állítson elő értékes,
piacképes és egészséges élelmiszereket és nyersanyagokat
(és megújuló energiahordozókat), hogy közben megőrzi a
természeti értékeket, a vidéket, a tájat, az élővilágot,
egészében a környezetet (benne az embert és közösségeit).



Előadás összefoglalása II.

A precíziós gazdálkodás az információs technológia
vívmányainak beépülése a növénytermesztésbe.

Jellemzői:

- Kihasználja az elektronika, az informatika fejlődés és az
automatizálás adta lehetőségeket.

- Lehetővé teszi – valamely tulajdonságot tekintve – a
homogén táblarészek (foltok) beazonosítását és
elkülönítését.

- Egyszerre veszi figyelembe a növénytermesztés ökológiai
igényeit és ökonómiai céljait.



Előadás ellenőrző kérdései I.
• Milyen új célok fogalmazódtak meg a növénytermesztésben

az EU csatlakozást követően?
• Miként fogalmazza meg a tápanyag-utánpótlás célját?
• Mit fogalmaz meg az EU a 2078/92 számú agrár-

környezetvédelmi rendeletében?
• Miként alakult a szerves és műtrágya hatóanyag

felhasználás az utóbbi években Magyarországon?
• Milyen célokat tűz ki a fenntartható mezőgazdaság

növénytermesztési szempontból?
• Sorolja fel a trágyázás gyakorlati teendőinek lépéseit!
• Mi a precíziós mezőgazdaság, milyek a jellemzői és

elemei?
• Sorolja fel a precíziós mezőgazdaság kialakításának

lépéseit!



Előadásban felhasznált irodalmak

• Németh T. 1977: Tápanyag-gazdálkodás és talaj a
precíziós mezőgazdaságban. In: A talajok jelentősége a
21. században. MTA Társadalomkutató Központ,
Budapest, 77-96. p.

• Tamás J. 2001: Precíziós mezőgazdaság.
Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. 144. p.



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:
A talajdegradációs folyamatok és azok javításának 

lehetőségei

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