
 

Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS 

Dr. SÁRDI KATALIN 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS 
Dr. SÁRDI KATALIN 

Publication date 2011 



   

 iii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Table of Contents 

Fedlap  ...............................................................................................................................................  vii 
1. A SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK HATÉKONY ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLŐ 

TÁPANYAGELLÁTÁSÁNAK ALAPELVEI  ..................................................................................  1 
1. A tápanyag-gazdálkodás szemléletmódjának változása  ........................................................  2 
2. A környezetkímélő tápanyag-ellátás irányelvei, követelményei, szabályai  ..........................  2 
3. A szerves- és műtrágya használat törvényi szabályozása  ......................................................  3 
4. Az integrált tápanyag-gazdálkodás  .......................................................................................  3 

2. A TALAJ-NÖVÉNY-TÁPANYAG KAPCSOLATRENDSZER SZEREPE A HATÉKONYSÁGBAN   

5 
1. A termést korlátozó tényezők szerepe  ...................................................................................  5 
2. A műtrágyák hasznosulása  ..................................................................................................  14 
3. Az „optimális termésszint‖ elve és alkalmazása  .................................................................  18 

3. A TALAJ- ÉS NÖVÉNYVIZSGÁLATOK KALIBRÁLÁSA  ....................................................  19 
1. A talaj- és növényvizsgálatoknál alkalmazott módszerek  ...................................................  19 
2. A kalibrálás jelentősége, alkalmazása a tápanyagellátásban  ...............................................  21 
3. A szabadföldi kísérletek szerepe a talaj- és növényvizsgálatok kalibrálásában  ..................  24 

4. A TÁPANYAGMÉRLEG KÉSZÍTÉS JELENTŐSÉGE ÉS ALAPELVEI  ................................  30 
1. A tápanyagmérleg-számítás módszere és szerepe a tápanyag-gazdálkodásban  ..................  30 
2. A mérleg elv alkalmazásának jelentősége a korszerű tápanyag-gazdálkodásban  ...............  30 
3. A tápanyagmérleg számítás alapelvei. A mérleg intenzitása  ..............................................  30 
4. Az egyszerűsített (agronómiai) és a környezetvédelmi szempontú mérleg  .........................  32 
5. A nitrogén, foszfor, kálium tápelem körforgalom és –mérleg sajátosságai .........................  35 

5. A SZERVES TRÁGYÁK SZEREPE A TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁSBAN  ........................  40 
1. A szerves trágyák fő jellemzői  ............................................................................................  41 
2. A trágyák kezelésére és kijuttatására alkalmazott eljárások  ................................................  42 

6. A MŰTRÁGYÁK ÉS KIJUTTATÁSUK AGRONÓMIAI ILL. AGROKÉMIAI SZEMPONTJAI  46 
1. A műtrágyák alkalmazásának módjai: az alap- és kiegészítő trágyázás lehetőségei  ...........  46 
2. A talaj- és levéltrágyázás alapvető szabályai  ......................................................................  48 
3. A nitrogén-trágyák és alkalmazásának irányelvei  ...............................................................  50 
4. A foszfor-trágyák és alkalmazásának irányelvei  .................................................................  51 
5. A kálium-trágyák és alkalmazásának irányelvei  .................................................................  52 
6. Az összetett műtrágyák és alkalmazásának irányelvei  ........................................................  53 

7. A MŰTRÁGYA-ADAG SZÁMÍTÁS (TRÁGYÁZÁSI SZAKTANÁCS-ADÁS) ALAPELVEI  56 
1. A trágyázási szaktanácsadás irányelvei  ...............................................................................  56 
2. Az újabb szemléletet tükröző rendszerek  ............................................................................  62 
3. . Tápanyag-gazdálkodási tervek készítése, a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat‖ előírásainak 

megfelelően  .............................................................................................................................  67 
8. A PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS ÉS AZ ALTERNATÍV MÓDOK TÁPANYAG-ELLÁTÁSÁNAK 

JELLEMZŐI  .....................................................................................................................................  69 
1. A precíziós gazdálkodás tápanyag-ellátási rendszere  ..........................................................  69 
2. Az alternatív tápanyag-ellátási módok jellemzői  ................................................................  72 

9. A TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS ÖKONÓMIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI  ....................................  76 
1. A tápanyag-ellátás ráfordítás — hozam viszonyai  ..............................................................  76 
2. Gazdaságosság, hatékonyság szempontjai és alkalmazásuk  ...............................................  79 

10. A tápanyag-gazdálkodás környezetvédelmi összefüggései  ........................................................  81 
1. A műtrágyahasználat lehetséges környezeti hatásai  ............................................................  81 
2. A kedvezőtlen hatások csökkentésének lehetőségei  ............................................................  82 

11. FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALMI FORRÁSOK  ..................................................  88 



   

 iv  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

List of Figures 

1.1. A népesség alultápláltságának kockázata a fejlődő régiókban  ....................................................  1 
1.2. AZ INTEGRÁLT TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS FOLYAMATAI  .......................................  4 
2.1. A mezőgazdasági termelést korlátozó talajtényezők a világ különböző régióiban  ......................  5 
2.2. A növényi produktum minőségét meghatározó tényezők Győri (1999):  .....................................  6 
2.3. Különböző növények pH optimuma  ............................................................................................  7 
2.4. Tápanyaghiányt előidéző termőhelyi viszonyok (Frageria et al. 1995)  .......................................  8 
2.5. A tápelemek felvehetőségének határértékei a talaj pH függvényében  .........................................  9 
2.6. Növekvő N-adagok hatása az árpa terméshozamára 3 K-ellátottsági szinten  ............................  10 
2.7. Az agyagásványok, humusz és a növényi gyökerek adszorpciós kapacitása (mg eé./100 g*)  ...  11 
2.8. Jellemző CEC (kationcserélő-képesség) értékek különböző talajtípusok esetén (mg eé./100 g*) Havlin 

et al., 2005  ........................................................................................................................................  11 
2.9. Nitrát – N tartalom a talajszelvényben (Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek, Putnok, 

agyagbemosódásos barna erdőtalaj, 1988 és 1993)  ..........................................................................  13 
2.10. Nitrát – N tartalom a talajszelvényben (Országos műtrágyázási Tartamkísérletek, Karcag, réti 

csernozjom, 1988 and 1993)  .............................................................................................................  13 
2.11. A N műtrágyák hasznosulása 15N segítségével történő meghatározásnál  ..............................  16 
2.12. A tavaszi árpa K-felvételének hatékonysága növekvő K-adagok hatására  ..............................  16 
3.1. tápelem forma-kivonószer  .........................................................................................................  19 
3.2. rejtett éhség  ................................................................................................................................  20 
3.3. Tápanyagellátottsági szintek, kategóriák  ...................................................................................  21 
3.4. A növények tápanyagellátottsági szintjei (Reuter és Robinson, 1986)  ......................................  22 
3.5. A világszerte ismert rothamstedi trágyázási tartamkísérlet parcellái  .........................................  25 
3.6. Műtrágyahatások az OMTK A-17 kísérletben, előtérben a trágyázatlan kontroll parcella  ........  26 
3.7. A liziméter kísérlet felépítése  ....................................................................................................  26 
3.8. Különböző növényfajok relatív átlagtermése (a max.%-a) a pH függvényében  ........................  27 
3.9.   ...................................................................................................................................................  27 
3.10. A hozam % (a), valamint a hozamnövekedés (b) és a Bray-1 P-teszt közötti összefüggés  .....  27 
4.1. Magyarország mezőgazdasági művelés alatt álló talajainak agronómiai NPK mérlege 1900-1995 

között  ................................................................................................................................................  31 
4.2. Magyarország mezőgazdasági művelésbe vont területeinek tápelemmérlege 1932 és 1991 között 

(kg/ha) ...............................................................................................................................................  31 
4.3. Az agronómiai megközelítésű országos tápelem-mérleg  ...........................................................  33 
4.4. A környezetvédelmi megközelítésű országos tápelem-mérleg  ..................................................  33 
4.5. Műtrágyák és szerves trágyák kibocsátási tényezői (Velthof &Oenema, 1995)  ........................  34 
4.6. A gazdasági szintű mérlegkészítés („farm gate nutrient balances‖, FGB) elvi felépítése  .........  35 
5.1. Háziállatok ürülékének átlagos összetétele (%)  .........................................................................  41 
5.2. Az alomanyagok vízfelszívó-képessége és NPK tartalma (%)  ..................................................  41 
5.3. Az istállótrágya minősítése (MÉM NAK, 1987)  .......................................................................  42 
5.4. Istállótrágya hasznosulásának időbeni megoszlása %-ban homok és homokos vályog talajon, 

amennyiben a kijuttatás nem évente történik  ....................................................................................  44 
5.5. Homok és homokos vályog talajokon adott területre évenként rendszeresen kijuttatott istállótrágya 

figyelembe vehető hasznosulása %-ban a trágya minőségétől függetlenül  ......................................  44 
5.6. Istállótrágya hasznosulásának időbeni megoszlása %-ban vályog, agyagos vályog és agyag talajon, 

amennyiben a kijuttatás nem évente történik  ....................................................................................  44 
5.7. Vályog, agyagos vályog és agyag talajokon adott területre évenként rendszeresen kijuttatott 

istállótrágya figyelembe vehető hasznosulása %-ban a trágya minőségétől függetlenül  ..................  44 
6.1. Egyes műtrágyák higroszkóposság szerinti osztályozása  ..........................................................  48 
6.2.   ...................................................................................................................................................  48 
6.3.   ...................................................................................................................................................  54 
7.1. A növények fajlagos tápanyag-szükséglete: irodalmi (kísérleti) adatok alapján  .......................  60 
7.2.   ...................................................................................................................................................  60 
7.3.   ...................................................................................................................................................  61 
7.4.   ...................................................................................................................................................  62 
7.5. A gazdálkodásra vonatkozó gyakori elnevezések (Győrffy B., 2000 nyomán)  .........................  62 
7.6. Az intenzív tápanyagellátást biztosító, valamint a környezetkímélő trágyázási szaktanácsadási 

rendszerek filozófiájának összehasonlítása (Csathó et al. 1998, 2004)  ............................................  65 



 TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS  

 v  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

7.7. Az intenzív tápanyagellátást biztosító (MÉM NAK) és hosszú távon fenntartható trágyázási 

szaktanácsadási rendszerek (TAKI-MGKI) gyakorlati összehasonlítása  .........................................  66 
8.1. Egy tábla foszfor ellátottsági térképe (AL-P2O5 mg/kg talaj)  ..................................................  70 
8.2. Egy tábla termés-térképe a precíziós gazdálkodásban  ...............................................................  72 
8.3. Vetésforgóba javasolt növénycsoportok  ....................................................................................  73 
8.4. Zöldtrágyának alkalmas növények  ............................................................................................  74 
9.1. A N-adag, a hozam és a növény (búza) által felvett N közötti kapcsolat (Lægrid et al. 1999)  ..  77 
9.2. A búza terméshozama és a nitrát-veszteség különböző N-adagok kimosódása esetén (Lægrid et al. 

1999)  .................................................................................................................................................  77 
9.3. Általános termelési vagy hozam függvény (a ráfordítás és hozam viszonyának alakulása)  ......  79 
10.1. A nitrát-érzékeny területek elhelyezkedése hazánkban 2001-ben: 4,321 millió hektár  ...........  83 
10.2. 2006-ban: 4,972 millió hektár  ..................................................................................................  83 
10.3. A nitrát kimosódás mélysége különböző talajszerkezetnél 300 mm éves csapadékmennyiség mellett ( 

Addiscott et al., 1991)  .......................................................................................................................  85 
10.4. Élelmiszerek és zöldségfélék NO3-N és NO2-N határértékei 17/1999. (VI.16) EÜM Rendelet  86 



   

 vi  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

List of Tables 

1.   ......................................................................................................................................................  vii 



   

 vii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Fedlap 

TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS 

Szerző: 

Dr. Sárdi Katalin 

AZ Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt 

Table 1.  
 

  





   

 1  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Chapter 1. A SZÁNTÓFÖLDI 
NÖVÉNYEK HATÉKONY ÉS 
KÖRNYEZETKÍMÉLŐ 
TÁPANYAGELLÁTÁSÁNAK 
ALAPELVEI 

A Föld népessége az utóbbi 40 évben megkétszereződött, az egyre növekvő élelmiszer-szükségletet a 

mezőgazdasági termelésnek biztosítania kell. 

Ezzel egyidejűleg a mezőgazdasági termelésbe bevont termőtalajok területe világszerte folyamatosan csökken 

az ipar és az urbanizáció következtében. Az élelmiszer-szükséglet kielégítéséhez a növénytermesztés, ezen belül 

a tápanyag-gazdálkodás hatékonyságát kell továbbfejleszteni. 

A világ több régiójában még napjainkban is súlyos probléma az élelmiszerhiány miatt az alultápláltság, 

amelynek csökkentése a legfontosabb célkitűzések egyike. 

Figure 1.1. A népesség alultápláltságának kockázata a fejlődő régiókban 

 

A tápanyag-gazdálkodás történeti áttekintése 

A talaj termékenységének megóvására történő törekvések sok évszázados múltra tekintenek vissza, a 

tudományosan megalapozott tápanyag-gazdálkodás azonban csak jóval rövidebb idő óta vált lehetségessé. Az 

általánosan ismert rendszerek az alábbiak: 

1. Talajzsaroló rendszerek 

Legelőváltó gazdálkodásnál tápanyag-utánpótlás nincs. Nyomásos rendszerek alkalmazásánál 

(gabonafélék+ugar+legelő) tápanyag-utánpótlás csak istállótrágyából történt. 

2. A talajtermékenység megőrzését célzó rendszerek 

Váltógazdálkodásnál („Norfolki négyes‖) a XVIII. századtól(vetésforgó + ugar) istállótrágya alkalmazható. 

Intenzív gazdálkodás (1960-as évektől) (Monokultúrás, bikultúrás ill. vetésforgós termesztés) esetén műtrágyát 

+ istállótrágyát alkalmaznak a talajtermékenység fenntartására. Integrált gazdálkodás esetén főleg szervestrágya, 

műtrágya pedig kiegészítésként alkalmazható. Ökológiai gazdálkodás folytatásakor pedig csak szervestrágya ill. 

engedélyezett műtrágyák használhatók (EK rendelet alapján). Biogazdálkodás esetén kizárólag szervestrágya 

kijuttatása engedélyezett. 



 A SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK 

HATÉKONY ÉS 

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ 

TÁPANYAGELLÁTÁSÁNAK 

ALAPELVEI 

 

 2  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1. A tápanyag-gazdálkodás szemléletmódjának 
változása 

Hazánkban az 1930-as évek elején kezdtek műtrágyákat alkalmazni. Használata az 1960-as években vált 

általánossá, az 1970-es években gyorsan növekedett. Intenzív műtrágyázási időszak az 1980-as évekre tehető 

(pozitív mérleg). Az 1985-1990-ig tartó időszakban használata mérsékelten, az 1990-1995-ig pedig erőteljesen 

csökkent (negatív mérleg). 1995 után mérsékelt növekedés mutatkozik, amely napjainkban is tart. 

Az extenzív szakasz, a negatív tápelem mérleg ugyanakkor még mindig jellemző, mert több jelentős változás, 

köztük a szemléletváltás is bekövetkezett. A túl intenzív gazdálkodás jelentős környezet-károsító hatású, ezért a 

természeti erőforrások védelme előtérbe került. 

A korszerű tápanyag-gazdálkodás feladatai 

Az eredményes növénytermesztés egyik alapvető feltétele a hatékony tápanyag-gazdálkodás. 

A tápanyag-gazdálkodás feladata: 

• A növényi növekedéshez és a termésképzéshez nélkülözhetetlen tápelemek szerepének ismerete. 

• A növénytáplákozás kellő ismerete. 

• A talaj – növény – tápelem kapcsolatrendszer összefüggéseinek vizsgálata fizikai, kémiai és biológiai 

vonatkozásban. 

• A tápelemek körforgalmának mezőgazdasági szempontú vizsgálata. 

• A természeti erőforrások (pl. víz, talaj) védelme, a környezet minőségének fenntartása, javítása. 

2. A környezetkímélő tápanyag-ellátás irányelvei, 
követelményei, szabályai 

A „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” előírásai 

• Talajerózió elleni védelemre vonatkozó előírások 

• A 12%-nál nagyobb lejtésű területeken az alábbi kultúrák termesztése tilos: dohány, cukorrépa, 

takarmányrépa, burgonya, csicsóka. 

• b. 12%-nál nagyobb lejtésű területen a kukorica, silókukorica, napraforgó: ba) rétegvonalas művelés 

mellett termeszthető, vagy bb) termesztése esetén a nyári betakarítású elővetemény tarlóját a betakarítást 

követően október 30-ig meg kell őrizni és gyommentes állapotban kell tartani, vagy bc) másodvetésű 

takarónövény alkalmazása mellett termeszthető. 

• Erózió ellen kialakított teraszok megőrzése kötelező szőlőültetvények esetében. 

• Vetésváltásra vonatkozó előírások: 

• Egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, árpa és dohány. 

• Egymás után három évig termeszthető: kukorica. 

• Több évig termeszthető maga után: évelő kertészeti kultúrák, évelő takarmánynövények, fűmagtermesztés, 

méhlegelő céljából vetett növények, illetve energetikai hasznosítás céljából vetett többéves növények, 

valamint a rizs. 

• Minden egyéb növény egy évig termeszthető. 
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• Mezőgazdasági területeken vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos, kivéve a belvíz, árvíz, 

levezető árkok létesítésekor és értékmentéskor végzendő gépi munkavégzést. 

• . A gyepterületek túllegeltetése, valamint maradandó kár okozása tilos. 

• A mezőgazdasági területeket gyommentesen kell tartani. 

• A mezőgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növények megtelepedését 

és terjedését meg kell akadályozni. 

A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírások be nem tartása szankcionálható 

(büntetések kiszabása). 

3. A szerves- és műtrágya használat törvényi 
szabályozása 

A termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény fő céljai: 

• az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló piaci 

viszonyok meghatározóvá váljanak, 

• a termőföld forgalma és a termőföld a kialakuló új üzemi szervezetek működését hatékonyan elősegítse, 

• a versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas földbirtokok jöjjenek létre, 

• a gazdálkodó zavartalan mezőgazdasági termelést folytathasson, 

• a termőföld területének csökkenése ésszerű határok között maradjon, és a termőföld minőségének védelme 

megfelelő jogi hátteret kapjon. 

2007. évi CXXIV. törvény a termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény módosításáról 

A NITRÁT-RENDELET 

27/2006. (II. 7.) Korm. Rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről 

A vizek védelme a mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szemben, továbbá a vizek meglévő nitrát-

szennyezettségének csökkentése. 

• Nitrát-érzékeny területek kijelölése 

• Adatszolgáltatási kötelezettség 

• Előírások betartása („Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat‖) 

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program 

részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szól. 

4. Az integrált tápanyag-gazdálkodás 

Az integrált tápanyag-gazdálkodás a talajtermékenység és növényi tápanyag-ellátottság elérése és fenntartása a 

tervezett termésszint eléréséhez az összes lehetséges tápelem-forrás optimalizálásával. 

Fő célok: 

• A talajtermékenység fenntartása a kiegyensúlyozott műtrágyázáson keresztül; ásványi műtrágyák használata, 

szerves trágyázással kombinálva: növényi (növényi maradványok), állati (állattartásból származó trágya) 
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• A talaj tápanyag-készletének javítása. Az optimális termékenység függvénye a megfelelő tápelem-ellátottság. 

• A kijuttatott tápanyag hatékonyságának javítása, ezáltal a veszteségek csökkentése/minimalizálása, a 

környezeti hatások csökkentése/korlátozása . 

Figure 1.2. AZ INTEGRÁLT TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS FOLYAMATAI 
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Chapter 2. A TALAJ-NÖVÉNY-
TÁPANYAG KAPCSOLATRENDSZER 
SZEREPE A HATÉKONYSÁGBAN 

1. A termést korlátozó tényezők szerepe 

A mezőgazdasági termelés során – jellegéből adódóan – számos tényező befolyásolhatja az elérhető termést, 

mind mennyiségét, mind pedig minőségét tekintve. Ezek a tényezők nagyon eltérőek, és a tápanyag-gazdálkodás 

hatékonyságát is megváltoztathatják. Az egyes tényezők között kölcsönhatások jöhetnek létre, amelyek miatt 

összetettebbé válik a kapcsolat-rendszer. 

A legfőbb tényezők csoportosítása, mint termést befolyásoló tényezők (Havlin et al. 2005): 

• Talaj tényezők – talaj tulajdonságok 

• Növényi tényezők – biológiai tulajdonságok 

• Környezeti tényezők 

• Klimatikus tényezők - időjárási körülmények 

• Ökológiai tényezők 

• Emberi tényezők 

• Gazdasági tényezők 

• Szociális és politikai körülmények 

Talajtényezők: szervesanyag-tartalom, talajszerkezet, talajstruktúra, kationcserélő-képesség, bázistelítettség. 

Lejtőszög, talajhőmérséklet. Talajgazdálkodási tényezők közül a talajművelés, vízelvezetés, egyéb. Mélység 

(gyökérzóna). 

Növénytulajdonságok: növény fajok/fajták. Vetésidő, vetési geometria (sortávolság). Vetőmag minőség. 

Evapotranspiráció. Vízfelvétel. Tápelem-ellátottság. Kártétel (kártevők, betegségek, gyomosodás). Érési erély. 

Klimatikus tényezők: csapadék mennyisége és eloszlása, léghőmérséklet, relatív páratartalom. Fény 

mennyisége, intenzitása, időtartama. Földrajzi elhelyezkedés. Szél sebessége, eloszlása, valamint a CO2 

koncentráció. 

Figure 2.1. A mezőgazdasági termelést korlátozó talajtényezők a világ különböző 

régióiban 
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A fellépő kölcsönhatások típusai: 

• nincs kölcsönhatás – a terméseredmény megegyezik az összes egyedi tényező hatásának eredményével 

• pozitív kölcsönhatás – a terméseredmény nagyobb, mint az egyedi hatások összege 

• negatív kölcsönhatás – a terméseredmény kisebb, mint az egyedi hatások összege 

A termés (növényi produktum) minőségét is több tényező alakíthatja ki. A technikai erőforrások közül a 

tápanyag-ellátás szerepe kiemelkedő. 

Figure 2.2. A növényi produktum minőségét meghatározó tényezők Győri (1999): 

 

Tápelemformák a talajban 
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A tápelemek egyidejűleg számos különböző formában fordulnak elő a talajban (ezek gyűjtő neve a nemzetközi 

szakirodalomban: „nutrient pools‖). A növények tápanyagfelvételét a gyökerek által közvetlenül hozzáférhető = 

„felvehető tápelem forma‖ biztosítja. 

Ezek a formák: 

• Oldható (= talajoldatból közvetlenül felvehető ionok) 

• Könnyen hozzáférhető (= adszorbeált, könnyen kicserélhető ionok, vagyis felvehető) 

• Nehezen hozzáférhető (= oldhatatlan, lekötődött vegyületek) 

Fontos megjegyezni, hogy a közvetlenül és könnyen hozzáférhető formák dinamikus egyensúlyban állnak 

egymással, míg az oldhatatlan, kötött formák csak hosszú idő elteltével válhatnak felvehetővé. 

• Vízoldható ionok, talajoldatban levő szervetlen vegyületek, 

• Könnyen kicserélhető kationok (pl. K+ and NH4+ ) és anionok (pl. H2PO4-, NO3-) 

• Adszorbeálódott (nehezen felvehető) formák: 

• Szerves kolloidokon adszorbeált anionok (pl. foszfát, szulfát, nitrát) 

• Ásványi kőzeteken (illit, montmorillonit, szmektit stb.) adszorbeált kationok (pl. K+ és NH4+ ) 

A felvehető tápanyagformák forrásai 

Természetes források 

• A talaj ásványi összetétele 

• Növényi maradványok lebomlása, állati maradványok és talajban élő mikroorganizmusok 

• Szimbiotikus és más talaj mikroorganizmusok N fixációja (pl. Rhisobium fajok) 

• Tápelem felhalmozódás erózió és kimosódás által 

• Légkörből származó: 

• Légköri kisülések, villámlások által bekerülő nitrogén 

• Savas eső nitrogéntartalma 

• Légköri száraz kiülepedés 

A mezőgazdasági tevékenységből származó tápanyag-források 

• Erősen fixált kationok (K+, NH4+, Mg2+, Ca2+) agyagásványok rácsai 

• Talajásványok szerkezetalkotó (strukturális) ionjai 

• Talaj mikroorganizmusai által hasznosított tápelemek (a mikroszervezetek elhalása után válnak 

hozzáférhetővé. 

Figure 2.3. Különböző növények pH optimuma 
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Különböző kultúrnövények sótűrő-képessége (Forrás: Brandy N. 1990) 

Toleráns: cukorrépa, gyapot, árpa egyes fajtái, retek, zeller 

Mérsékelten toleráns: árpa (takarmány) zab, rozs, búza, szudánifű, herefélék 

Mérsékelten érzékeny: lucerna, kukorica, szója, rizs, egyes herefélék 

Érzékeny: burgonya, dohány, paradicsom, bab, szőlő, körte, őszibarack és más gyümölcsök 

A növények számára ásványi stresszt okozó főbb talajjellemzők (Epstein & Bloom, 2005) 

Sótartalom: magas sókoncentráció, főként Na 

Nátriumtartalom: Magas (több, mint 10%) Na-tartalom 

Nehézfémek és Al-toxicitás: Savanyú talajokon jellemző, az oldhatóság megnövekedése miatt 

Mikroelem-hiány: Meszes talajokon jellemző, az alacsony oldhatóság miatt (nem oldható, kivált) 

Alacsony Ca/Mg arány:1:1 vagy ennél alacsonyabb Ca/Mg arány (optimális 2:1;3:1) 

Sekély termőréteg: Alacsony felvehető tápelem-tartalom, főleg N és P 

Figure 2.4. Tápanyaghiányt előidéző termőhelyi viszonyok (Frageria et al. 1995) 
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Figure 2.5. A tápelemek felvehetőségének határértékei a talaj pH függvényében 

 

Fontos! 

• A legtöbb tápelem számára a felvehetőség maximuma: pH = 6.5 (enyhén savanyú) 

• A legtöbb mikroelem felvétele a talaj savanyúságával egyenes arányban nő, kivételt képez a molibdén. 

• Az agro-ökológiai rendszerben (ún. talaj-növény-tápanyag kapcsolatrendszer) számos fizikai, kémiai és 

biológiai talajtulajdonságok közötti kapcsolat létezik 



 A TALAJ-NÖVÉNY-TÁPANYAG 

KAPCSOLATRENDSZER 

SZEREPE A 

HATÉKONYSÁGBAN 

 

 10  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• A hatékony növénytermesztéshez a kölcsönhatások megértése szükséges 

• Ezeket a folyamatokat néhány környezeti körülmény (hőmérséklet, vízellátás, stb.) befolyásolja 

• Az ásványi és szerves kolloid felületek meghatározó szerepet játszanak ezekben a folyamatokban. 

A legtöbb esetben ezek a kölcsönhatások összetettek. 

Kölcsönhatás a következő tényezők között létezhet: 

• tápelemek (kettő vagy több) 

• tápelemek és gazdálkodási gyakorlat között (művelés, kárvédelem, gyomirtás stb.) 

• tápanyag-adagok és növényfajok/fajták 

• tápelemek és környezeti tényezők (vízellátás, hőmérséklet stb.) 

Példa a tápelemek közötti pozitív kölcsönhatásra: magasabb K-ellátottsági szinten a növekvő N-adagok nagyobb 

terméshozamot eredményeznek. 

Figure 2.6. Növekvő N-adagok hatása az árpa terméshozamára 3 K-ellátottsági szinten 

 

A legfontosabb összefüggések/kölcsönhatások 

Talajtényezők 

• Ioncsere – kation- és anioncsere 

Ioncsere = egy megfordítható folyamat, amelyben az egyik ion kicserélődik egy másik ionra (azonos töltésű) 

a talajoldatban 

• CEC és AEC = kation és anion cserélő kapacitás 
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CEC és AEC a talaj kémiai tulajdonságai közül az egyik legfontosabb, befolyásolja a tápelem 

hozzáférhetőséget és visszatartást a talajban (mg egyenérték 100 g száraz talajra = meq 100 g-1) 

Fontos! 

Az ionok tulajdonságai meghatározzák az adszorpció erősségét és a deszorpció körülményeit. 

• Pufferkapacitás 

Ahogy a növény gyökerei felveszik az ionokat a talajból, az adszorbeált és kicserélhető ionok 

deszorbeálódnak a csere oldalról. A talajoldat koncentrációja tartja fenn a talaj pufferkapacitását 

• A talajoldat viszonylag állandó ionkoncentrációja tartja fenn az ionok visszajutását a talajoldatba. 

• A talajok pufferkapacitása függ a kationcserélő képességtől (CEC) és a talaj szervesanyag-tartalmától (soil 

organic matter (SOM). 

• Következésképpen az agyagásványok mennyisége és a humusztartalom határozza meg a pufferolás mértékét. 

• A talajok meghatározó mértékben 2 :1 típusú agyagásványokat tartalmaznak, melyeknek nagyobb a 

pufferkapacitása; a homokos talajok pufferolása kismértékű. 

Figure 2.7. Az agyagásványok, humusz és a növényi gyökerek adszorpciós kapacitása 

(mg eé./100 g*) 

 

A kétszikűek kationcserélő-képessége nagyobb, mint az egyszikűeké. 

Figure 2.8. Jellemző CEC (kationcserélő-képesség) értékek különböző talajtípusok 

esetén (mg eé./100 g*) Havlin et al., 2005 
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A talaj szervesanyagának szerepe a talajtermékenységben 

Fizikai 

• növényi tápanyagok vízmegtartása, hozzájárul a jobb vízmegkötő-képességhez 

• állandó humusz, lebomlásnak ellenálló 

• meghatározó szerepet játszik a talajtermékenységben a nagy tápelem-tároló képességének, a hosszantartó 

tápanyag-ellátásnak és a növények számára felvehető tápelem-formáknak köszönhetően 

Kémiai 

• kedvezőtlen környezeti viszonyok mellett magas pufferkapacitást biztosít → savanyodás csökkentése 

• szervesanyag felületén nagy az ioncserélő képesség, kation és anion egyaránt → kimosódás általi veszteségek 

csökkentése 

Biológiai 

• a talaj mikroorganizmusainak aktivitása 

A talaj szervesanyaga különböző lebomlási fázisban lévő szerves összetevőkből áll. 

A talaj pH szerepe a talajtermékenységben 

• A talaj-tápelemek felvehetősége erősen függ a talaj pH-tól 

• A talaj savanyúság növekedésével csökken a tápelemek felvehetősége – kivétel a Mo – korlátozó tényezővé 

válhat a talajtermékenységben. 

• pH <5.5 -nél az Al3+ ionok toxikus hatása megnövekszik 

• pH ≤ 4.5 -nél H+ -toxicitás csökkenti a növény növekedését 

• tehát az alsó határ pH <5.5, alacsonyabb pH-nál meszezés szükséges 

A meszezés előnyei: (közvetett hatások) 

• növekszik a tápelemek felvehetősége (kivéve Mo) 

• növekszik a nitrifikáció, N-fixáció 

• növekszik a talajszerkezet stabilitása (talajrészecskék) 
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Fontos! 

A talajsavanyúság okozta hozamcsökkenés elkerülése érdekében a talaj pH-ját: pH ≥ 6.0 -ra kell beállítani és 

megtartani. 

A talaj P-dinamikáját meghatározó fő talajtulajdonságok 

• A szerves P mennyiség ásványosodása évente (Stewart & Sharpley 1987) 

mérsékeltövi talajok 5 – 20 kg P /ha 

trópusi talajok 67 – 157 kg P/ha 

• Meleg és nedves klimatikus körülmények között a szerves P ásványosodása nagymértékű. 

• Az oldhatatlan vegyületek P adszorpciója és kiválása a talaj savanyúsággal megnövekszik (Fe- és Al-oxidok) 

• A P fixáció savanyú talajokon kétszer akkora mértékű, mint semleges pH-jú vagy meszes talajokon. 

A talajszerkezet és -struktúra szerepe a talajtermékenységben 

A termékeny talajokra jellemző a kedvező talajszerkezet, jó struktúrállapot, mely szükséges a könnyű 

művelhetőséghez és az optimális növénynövekedéshez (jó víz-, levegő-, tápanyagellátottságú talajok). A 

szerkezet utal az agyag, homok relatív arányára. A struktúra a talajrészecskék elrendeződését jelenti 

(aggregátumok). 

Figure 2.9. Nitrát – N tartalom a talajszelvényben (Országos Műtrágyázási 

Tartamkísérletek, Putnok, agyagbemosódásos barna erdőtalaj, 1988 és 1993) 

 

Figure 2.10. Nitrát – N tartalom a talajszelvényben (Országos műtrágyázási 

Tartamkísérletek, Karcag, réti csernozjom, 1988 and 1993) 
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2. A műtrágyák hasznosulása 

A tápanyag-ellátás eredményességét jelentősen befolyásolja a kijuttatott műtrágyák hasznosulása. A tápanyag-

ellátás eredményességét jelentősen befolyásolja a kijuttatott műtrágyák hasznosulása. A műtrágyázás 

agrokémiai alapjainak megismerése alapvetően fontos a hasznosulás megismeréséhez. Ebben a hármas 

kapcsolatrendszerben a növény-talaj-műtrágya közti kölcsönhatásokat szükséges minél részletesebben 

tanulmányozni. 

1. A növény tényezői 

• biológiai sajátossága a tápanyagformák szerint 

• a tápanyagfelvétel dinamikája tenyészidőben 

• átlagos tápanyagforgalma 

• tápanyagigénye, trágyaigénye 

2. A talaj tényezői 

• tápanyagtartalom: 

• összes 

• felvehető (oldható) 

• tulajdonságai: 

• fizikai (szemcseméret, víz, levegő) 

• kémiai (pH, összetétel) 

• biológiai (mikrobiológiai tevékenység) 

3. A műtrágya tényezői 

• oldhatóság 
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• higroszkóposság 

• hatóanyag-tartalom 

• kísérő anyagok 

4. A talaj – műtrágya kölcsönhatása 

• talaj hatása a műtrágyára: 

• átalakulás (NH4 → NO3 reduktív viszonyoknál N2), 

• veszteség (gáz, kimosódás, fixáció), 

• oldhatóság megváltozása 

• műtrágya hatása a talajra: 

• savanyító hatás, 

• sókoncentráció, 

• mozgékony vegyületek képzése 

A műtrágya- hatóanyag hasznosulását, érvényesülését a kijuttatott hatóanyag %-ában fejezzük ki. A 

hasznosulást legpontosabban izotópjelöléssel lehet megállapítani. Az utóbbi évtizedek gyors technikai-műszaki 

fejlődése a mezőgazdaság területén is számos új lehetőséget teremtett az izotópok alkalmazására, különösen a 

növényekben és a talajokban lejátszódó fontos kémiai folyamatok más módón nem lehetséges 

tanulmányozásában. Ismert, hogy elvileg bármelyik elemből előállítható mesterséges rádioaktív izotóp. Ezért a 

jelzett vegyületek hozzáférhetőek, és felhasználásuk bizonyos esetben rutin jellegű laboratóriumi módszerré vált 

a mezőgazdasági kutatásokban. Az izotóptechnika jelentősége legfőképpen abban áll, hogy ugyanazon 

elemeknél jelzett, tehát nyomon követhető atomokat is előállíthatunk. 

A módszer nagyfokú érzékenysége rendkívül pontos méréseket és roncsolásmentes vizsgálatokat tesz 

lehetővé. A klasszikus kémiai módszerekkel 10-6 - 10-7 g anyag meghatározás lehetséges, az ionizáló 

sugárzások mérésével kedvező esetben 10-16 – 10-17 g, sőt néha ennél kevesebb anyag is kimutatható. 

Gyakoribb azonban az ún. különbségmódszerrel, számítással történő megállapítás. Ennek érdekében 

trágyázási kísérletet kell végezni, amelyből kiszámítható a hasznosulási koefficiens. 

A hasznosulási koefficiens számítása függ: a műtrágya mennyiségétől, a talaj tápanyagtartalmától, a talaj 

tápanyag-szolgáltató képességétől, a talaj pH-tól, CaO3- tartalmától és a talaj adszorpciós viszonyaitól. 

Hasznosulási % = [(A-B)/C] * 100 ahol 

• A= trágyázott növény tápanyagtartalma kg/ha 

• B= trágyázatlan növény tápanyagtartalma kg/ha 

• C= alkalmazott műtrágya (v. szerves trágya) hatóanyag mennyisége kg/ha 

Ezzel az ún. különbségmódszerrel a látszólagos hasznosulás számítható, mert nem azonosítható, hogy a 

trágyából vagy a talajból vették-e fel a tápanyagot a növények. 100 kg hatóanyagból átlagosan hasznosul: 

 

A tervezett termés tápanyagigénye és hatóanyag szükséglete alapján: a kijuttatott tápanyagok érvényesülése -> 

utóhatás figyelembevétele Általában 3 éves hasznosulással lehet számolni. 
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Figure 2.11. A N műtrágyák hasznosulása 15N segítségével történő meghatározásnál 

 

Figure 2.12. A tavaszi árpa K-felvételének hatékonysága növekvő K-adagok hatására 

 

1= N1P1K1 2=N1P1K2 3= N1P1K3 4=N2P1K1 5=N2P1K2 6=N2P1K3 7=N3P1K1 8=N3P1K2 9=N3P1K3 

A mikroelemek hasznosulásának jellemzői 

• A tápelemek (makro- és mikroelemek) hasznosulását a talaj kémhatása – ill. a felvehetőség - jelentősen 

befolyásolja. 

• Optimális tartomány: 6,5 – 7,0 pH érték közötti tartomány 

• A meszes, lúgos talajokon a mikroelemek felvehetősége, ezáltal a kijuttatott trágyák hasznosulása 

kedvezőtlen. 

• A mikroelemtrágyák hasznosulásának javításához figyelembe kell venni a talaj kémhatását! 
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• Meszes talajokon: a vízoldható formák hatása sokkal gyengébb 

• Savanyú talajokon: a fokozott oldhatóság miatt az adag kiszámítása nagyon fontos! 

• A mikroelemtrágyák nagyrészt nem vízoldható vegyületeket tartalmaznak. 

• Megoldás: stabil kelát-kötésben levő vegyületek 

• levélen keresztüli kijuttatás 

A szervestrágyák (istállótrágya) tápelem szolgáltatása 

• Az istállótrágya (és más szerves trágyák) feltáródása, a tápelemek hasznosulása hosszabb időt vesz igénybe, 

mint a műtrágyáknál. 

• A szerves alkotórészek fokozatosan ásványosodnak, a teljes tápelem tartalom 2-4 év alatt válik teljes 

egészében felvehetővé. 

• Az átlagos minőségű, közepesen érett almos trágya tápanyag-hasznosulása szakirodalmi adatok alapján: 

 

Látható, hogy a N hasznosulása kedvezőtlen, kb. 50 % (a veszteségek jelentősek). A P és a K hasznosulása 

hasonló a műtrágyákéhoz (Loch, 1999). 

A tápanyagok hasznosulását kifejezhetjük többféle módon. Csoportosítása Craswell és Godwin szerint 

(1984) az alábbi módon célszerű: 

• Agronómiai hatékonyság 

• Fiziológiai hatékonyság 

• Látszólagos hatékonyság 

Agronómiai hatékonyság = egységnyi kijuttatott tápanyagra eső gazdasági produkció 

Kiszámítása: KG/KG-ban vagy G/G-ban kifejezve 
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3. Az „optimális termésszint” elve és alkalmazása 

• Az optimális termés elérése a talaj kielégítő tápanyag-ellátottságának fenntartásával lehetséges, melyhez 

megfelelő és hatékony tápanyag-gazdálkodás szükséges. A tápanyag-ellátottságot rendszeresen ellenőrizni 

kell. 

• A talaj tápanyag-ellátottsági állapotának jellemzésére alkalmazott módszerek: 

• Biológiai tesztek (a növény fejlődéséhez szükséges tápelem-mennyiségek meghatározása): üvegházi és 

szabadföldi kísérletek 

• Kémiai analízis: növény tápelem-igényének meghatározása laboratóriumi vizsgálatokkal (talaj- és 

növényvizsgálatok) 

• Kémiai analízis: növény tápelem-igényének meghatározása laboratóriumi vizsgálatokkal (talaj- és 

növényvizsgálatok) 

A tápanyag-ellátási (trágyázási) szaktanácsadás kifejlesztése a talaj tápanyag-ellátottságának ismeretében 

lehetséges. A különböző országokban kidolgozott tápanyag-ellátási- szaktanácsadási rendszerek többségükben a 

laboratóriumi talajvizsgálatokon alapulnak. 

A rendszer fő lépései: 

1. Talajmintavétel (reprezentatív minták gyűjtése a területről) 

2. Laboratóriumi analízis (növény számára felvehető tápelem-mennyiségek meghatározása = talajvizsgálat) 

különböző kivonási módszerekkel 

3. Talajvizsgálati eredmények értelmezése (eredmények kalibrálása, a vizsgált elemek kiszámítása, mint mg/kg, 

ppm stb.) és összehasonlítása a kielégítő tartománnyal 

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

(műtrágyázási javaslat) 
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Chapter 3. A TALAJ- ÉS 
NÖVÉNYVIZSGÁLATOK 
KALIBRÁLÁSA 

1. A talaj- és növényvizsgálatoknál alkalmazott 
módszerek 

A tápanyag-gazdálkodás végrehajtásához talajvizsgálatokra van szükség. A talajvizsgálatok a felvehető tápelem-

formák kémiai kivonását jelentik, a kapott eredmények a felvehetőség mutatójaként szolgálnak. 

A talajvizsgálatok fő célja 

• a növény számára szükséges tápelem-mennyiség becslése; 

• a tervezett hozam eléréséhez, ill. a talaj kielégítő tápanyag-ellátásához szükséges trágya (szerves és műtrágya) 

adagjának kiszámításához. 

A talajvizsgálati eredmények: 

Információt nyújtanak a talajban levő tápelemek felvehetőségéről 

Tájékoztatnak a tápanyag és a meszezés termésre gyakorolt hatásairól 

Segítik a trágyázási szaktanácsadás továbbfejlesztését 

Fontos! 

• A megbízható talajvizsgálati eredmény legkritikusabb, meghatározó része a talajmintavétel! 

• Mintavétel módszere: szisztematikus és véletlenszerű (lásd: kézikönyvek, gyakorlati útmutatók, főhatóság 

által kiadott irányelvek) 

További fontos szempontok: 

• Mintavétel mélysége (talajfelszínen vagy rétegenként – növényfajtól, művelési ágtól függően) 

• Mintavétel időpontja (általában vetés előtt vagy betakarítás után); A legtöbb trágyázási szaktanácsadási 

rendszer javasolja a talajvizsgálatok 3 évenkénti megismétlését. 

A talajvizsgálatok során a talajt valamilyen kémiai oldószerrel (kivonószerrel) összehozzák, majd rázógép 

segítségével rázatják (általában 1 vagy 2 órán keresztül) és a talajkivonatot analizálják. Ez jó összefüggésben 

van a felvehető mennyiségekkel. Ezen belül három módszert különböztetünk meg: 

• speciális oldószerek alkalmazása. Ilyenek az egy tápelemet meghatározó kivonószerek pl. Olsen kivonószer a 

felvehető foszfor meghatározására 

• csoport oldószerek alkalmazása pl. ammónium-laktát, AL a felvehető P és K meghatározására, EDTA (etilén-

diamin-tetraecetsav) a mikroelemek meghatározására 

• frakcionálásos módszer a különböző vegyületformában lévő ionok meghatározására. 

A csoport kivonószerek alkalmazása terjedt el, mivel ez a módszer a legalkalmasabb a sorozatvizsgálatokhoz. 

Az egyszerű és olcsó módszerek, kivonószerek kidolgozása világszerte jelenleg is folyik. 

Figure 3.1. tápelem forma-kivonószer 
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A tápanyag-gazdálkodás eredményessége növelhető, ha a gazdálkodó rendszeres növényvizsgálatokat is 

végeztet. 

A növényvizsgálatok fő célja 

• A talaj tápanyagszolgáltató-képességének meghatározása 

• A kiadott tápanyag hatásainak tanulmányozása (pl. növekvő műtrágya-adagok) hatásának megállapítása 

• a növény szárazanyag-tartalma és tápanyag-felhalmozása → tápelem-koncentrációja (tápelem-ellátottsági 

szint) alapján. 

• A tesztnövény tápláltsági állapota és produktivitása (biomassza produkció, maximális hozam) közötti 

kölcsönhatások, összefüggések tanulmányozása (számszerűsítése). 

• Tápelem-hiány meghatározása („rejtett éhség‖ állapotában, a szemmel látható hiánytünetek megjelenése előtt, 

vagy a szemmel látható hiánytünetek megjelenésekor) 

Figure 3.2. rejtett éhség 
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2. A kalibrálás jelentősége, alkalmazása a 
tápanyagellátásban 

Figure 3.3. Tápanyagellátottsági szintek, kategóriák 

 

Hiány: látható hiánytünetek vannak, a terméskiesés súlyos. A tápelem pótlására jelentősen nő a 

tápanyagfelvétel és a termés. 

Alacsony (marginális): kisebb mértékű hiánynál a tünetek nem jelennek meg („rejtett éhség‖), azonban a 

termés csökkenése bekövetkezik 

Kritikus: a növényben az elem koncentrációja az alatt a szint alatt van, amelynél az elem pótlására a 

termésnövekedés bekövetkezik. 

Kielégítő: az a tápelem koncentráció-tartomány, amelynél termésnövekedés nem következik be, a tápelem 

koncentrációja viszont növekszik. Ez az elérendő szint a megfelelő termésmennyiséghez és ~minőséghez! A 

„luxus fogyasztás‖ kifejezés azt jelzi, hogy a tápelem felvétele nem befolyásolja a termésszintet 
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Magas: a tápelem koncentrációjának növelése felesleges, a kijuttatást csökkenteni vagy szüneteltetni kell. 

További növelése terméscsökkenést idézhet elő. 

Felesleg vagy toxikus: az elem koncentrációja olyan magas, hogy a növény növekedésére és termésére 

negatív hatással van. Egy adott tápelem feleslege kiegyensúlyozatlan tápláltsági állapotot idézhet elő a többi 

tápelemre nézve, ami terméscsökkentő hatású. 

Figure 3.4. A növények tápanyagellátottsági szintjei (Reuter és Robinson, 1986) 

 

A növényvizsgálatok típusai 

• Sejtnedv-diagnosztikai vizsgálat: gyors, „in situ‖ diagnózis, a növényi tápelem-mennyiségek becslésére 

szolgál, helyben, szántóföldön történik a mérés. 

A sejtnedv-teszt szín-érzékeny reagensen alapul, a színintenzitást hasonlítja össze standard-értékekkel. 

• Laboranalízis: mennyiségi mérések laboratóriumi meghatározása analítikai pontossággal 

• egész növény vizsgálata 

• egyes növényi részek vizsgálata: pl. levélnyél, szár, levél, termés 

• A növény nitrogén-ellátottsági állapotának távérzékelése: látható és infravörös (NIR) szenzorok általánosan 

használhatók növényi stressz észlelésére, mely összefüggést mutat a tápelem- és vízellátottság, kártétel 

mértékével. A vegetáció állapotának értékelése a fény-visszaverődésen alapul. 

A sejtnedv-diagnosztikai vizsgálatok és alkalmazásuk 

A fiatal növények tápanyag-diagnosztikai vizsgálatával a talajok tápanyag-ellátottságára és a növények 

tápanyagigényére is információt nyerhetünk. Vizsgálati módszerek: növényanalízis (levél, egyéb növényi 

szervek pl. szár, termés), a növényi nedv analízise. A tápláltsági állapot (főként NO3) meghatározására 

használatos a SPAD (Soil Plant Analysis Development) klorofillméter. 

A diagnosztikai vizsgálatok elsődleges célja : 

1. A tápláltsági állapot felismerése, diagnosztizálása még a látható tünetek megjelenése előtt. A „rejtett éhség‖ 

megelőzése! 



 A TALAJ- ÉS 

NÖVÉNYVIZSGÁLATOK 

KALIBRÁLÁSA 

 

 23  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. A tápláltsági állapot meghatározása és a kiegészítő műtrágyaadag megállapítása. Fiatal állomány - kiegészítő 

tápanyag-ellátás - terméskiesés, minőségcsökkenés megakadályozása. 

Figyelembe kell venni: 

• fejlődési szakaszok (a tápanyagfelvétel dinamikája, táplálkozási sajátosságok, faj ill. fajta szerint) 

• az egyes növényi részek tápelem-tartalma és a növényen belüli tápelem-eloszlás 

• határértékek megállapításakor → a fajra ill. fajtára jellemző tápanyag-tartalom 

• a növényi tápanyag-ellátottság határértékeinek megállapításához a levelek a legjobb indikátorok 

• legfiatalabb levél – legelterjedtebb a mintavételhez 

• a tápanyagellátás javítása nemcsak termésnövekedéshez, hanem a növények tápanyag-tartalmának 

növekedéséhez is vezet (több termés → jobb minőség). A „rejtett éhség‖ terméskiesést okozhat, negatívan hat 

a termésminőségre és a termések eltarthatóságára (pl. gyümölcsök K hiánya). 

Általános szabályok: 

• a levélmintákat 8 és 17 óra között vegyük meg 

• közvetlenül eső után ne szedjünk mintát 

• fiatal vagy esetleg még nem teljesen kifejlett növényekről vegyük a mintát 

• ne vegyünk mintát szárazságtól vagy stressz-körülményektől szenvedő növényekről 

A tápanyaghiány és -többlet okai, felismerése és a tüneti diagnózist nehezítő tényezők 

1. Időjárási viszonyok: alacsony hőmérséklet és fagykár, szárazság, szél. 

2. Talajviszonyok: pangó vizek, vízhiány, altalaj-tömörülés és elégtelen szervesanyag-tartalom, túlságosan laza 

talaj 

3. Állati kártevők: burgonya-fonálférgek, drótférgek, pajorok és más gyökér-kártevők, levéltetvek, takácsatka, 

4. Gombás és baktériumos betegségek pl. levélcsíkoltság, gyökér- és tőbetegségek, gyümölcsfarák, botrytis 

fertőzöttség stb. 

5. Vírusos betegségek 

6. Ásványi anyagok toxikus hatásai, valamint 

7. Ásványi anyagok toxikus hatásai, valamint 

A tápanyagtöbblet tüneteinek kifejlődése 

A többlet okozta tünetek rendszerint nem jellemzőek egyik vagy másik tápanyagra 

• legtöbbször elsőként nekrózisok jelentkeznek, a többlet közvetlen hatásaként zavarok lépnek fel a 

sejtanyagcserében → az anyagcsere-funkciók leállása → a sejt elhalása 

• a hatás elsősorban az idősebb leveleken érvényesül 

• bizonyos növényeknél a tünetek hasonlóak egyes hiánytünetekhez (pl. ribiszke Cl-többlet ~ K-hiány) 

• feldúsulás → mérgezési tünetek kifejlődése 

• többé-kevésbé szimmetrikus elhelyezkedés 

Többlet kialakulását elősegíti: 
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• egyoldalú műtrágyázás (túlzott adagok) 

• alacsony pH → főként fémionok okozta károsítások 

• hiány antagonisztikus hatású ionokban pl. Na-K, Mg-Mn stb. 

• a talaj kis szorpciós kapacitása 

A talajvizsgálati eredmények értelmezése 

• A talajvizsgálati eredmények értelmezése segítséget nyújt a trágyázás- tápanyagellátás irányelveinek 

kialakítására. 

• A talajvizsgálati eredmények értelmezésének fő célja: a talajvizsgálati értékek és a növény tápanyag-reakciója 

közötti kapcsolat tanulmányozása, gazdasági értékelése 

• A talajvizsgálatok értelmezéséhez szükséges a talaj tápanyag-ellátottsági szintjeinek meghatározása. 

• A növények számára felvehető tápanyag-ellátottsági szinteket (kategóriák) állapítottak meg, szabadföldi 

kísérletek eredményei alapján. 

• Alacsony tápanyag-ellátottsági szint esetén a tápanyag-ellátás (műtrágyázás) nagy hozam-növekedést 

eredményez. Ezen a szinten 50-70%-ban a műtrágya szolgáltatja a szükséges tápanyagot a növény számára. 

• Magas tápanyag-ellátottsági szint esetében 90-100%-ban a talaj szolgáltatja a növények számára elegendő 

tápanyag-mennyiséget. 

A növényvizsgálatok eredményeinek értelmezése 

A növényvizsgálatok eredményeinek értelmezéséhez szükséges a tápanyag-ellátottsági kategóriák ismerete. 

Leggyakrabban használatos tápanyag-ellátottsági kategóriák: hiányos, kritikus, megfelelő (kielégítő), magas, 

túlzott (toxikus) 

3. A szabadföldi kísérletek szerepe a talaj- és 
növényvizsgálatok kalibrálásában 

A szabadföldi kísérletek jelentőségét az adja, hogy természetes környezetben és éghajlat alatt (földrajzi fekvés, 

altalaj), eredeti vízviszonyok mellett, természetes szerkezetű talajokon folynak. A kapott eredmények csak 

akkor általánosíthatók, ha a kísérlet jól jellemzi a trágyázandó területet és annak környezeti viszonyait (talaj, 

időjárás, agrotechnika, vetésforgó, stb.). A szabadföldi kísérleteknek ugyanakkor hátránya, hogy a 

terméseredményeket nagymértékben befolyásolhatja az időjárás (csapadék, hőmérséklet). Emiatt egyetlen év 

eredménye nem általánosítható és csak többéves kísérletből vonhatók le megbízható következtetések. 

Szabadföldi (szántóföldi) kísérleteket a műtrágyázási szaktanácsadás fejlesztése érdekében is végeznek, a 

hozamszint kalibrálása céljából. A szántóföldi kísérletek gyakran együttesen folynak az üvegházi kísérletekkel 

az eredmények nagyobb megbízhatósága és kalibrálása érdekében. Beállításuk általában randomizáltan, blokkos 

elrendezésben történik, a kezelésenként 4 ismétlésben a statisztikai értékelés megbízhatósága céljából. 

Szántóföldi kísérletek csoportosítása/osztályozása 

A szabadföldi trágyázási kísérleteket csoportosíthatjuk az időtartam, a parcellaméret és kísérlet típusa, illetve 

elrendezése szerint: 

• Parcellaméret: 

• mikroparcella < 5 m2 

• kisparcella 5 - 25 m2 

• közepes parcella 25 - 50 m2 

• nagyparcella 0.5 - 10 ha 
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• Időtartam szerint 

• rövidtávú szántóföldi kísérletek 

• szántóföldi tartamkísérletek (UK, USA, Canada, Németország, Dánia, Magyarország) 

A kísérlet típusa ill. a tényezők száma szerint két nagy csoportot különböztetnek meg: egy- vagy több-tényezős 

kísérletet. Kizárólag műtrágyahatékonyság vizsgálata szempontjából az egy tényezős csak egyféle trágya pl. 

különböző N-műtrágyák, vagy ezek különböző adagja stb. A több-tényezős kísérletben többféle műtrágya (pl. 

N-P-K, stb.) egyedi és kombinációban történő alkalmazása lehetséges ill. vizsgálható a műtrágyázás és egyes 

agrotechnikai tényezők pl. vetési idő, öntözés stb. külön és ezek együttes hatása is. Az egyes tápelemek hatása 

az adott tápelemet nem tartalmazó és a teljes kezelés különbségével tanulmányozható (pl. N hatás = NPK-PK 

kezelés). Egy adott kísérlettípuson belül a parcellák elrendezési módja többféle lehet (pl. véletlen blokk), ezek 

részletes leírása szakkönyvekben található. 

A kísérletekben alkalmazott változó tényezők a kezelésnek (pl. növekvő műtrágya adagok, vetésidő, öntözés 

stb.) Ezek hatását a kezelést nem kapott kontrollhoz hasonlítjuk. A kezelések hatásának megbízhatóságát (az ún. 

szignifikáns különbséget, a változók közti kapcsolatot stb.) a matematikai statisztikai módszerrel ellenőrizzük 

pl. egy-vagy többtényezős variancia-analízis, korrelációszámítás stb. alkalmazásával. A statisztikai elemzés 

számítógépes programcsomagok segítségével történik . 

A legrégebbi szántóföldi tartamkísérletek 160 éve folynak (Rothamsted, Anglia, alapítók: J. B. Lawes és J. H. 

Gilbert, 1843). 

Figure 3.5. A világszerte ismert rothamstedi trágyázási tartamkísérlet parcellái 

 

Ismert az 1878 óta folyó hallei ―örök rozs‖ (Németország), az 1894 óta folyó askovi (Dánia), az 1885 óta tartó 

poltavai (Ukrajna) kísérletek, valamint az USA-ban folyó tartamkísérletek (Pennsylvania, State College 1881 

óta). 

Hazánkban a legismertebb szántóföldi tartamkísérletek az 1966/67-ben beállított Országos Műtrágyázási 

Tartamkísérletek, egységes műtrágya-adagokkal, hazánk eltérő agro-ökológiai körzeteiben, 9 kísérleti helyen, 2 

vetésforgó alkalmazásával. 
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Figure 3.6. Műtrágyahatások az OMTK A-17 kísérletben, előtérben a trágyázatlan 

kontroll parcella 

 

Speciális szántóföldi kísérletek: liziméter (ált. kisparcellás kísérletek) 

A legpontosabb módszer: a növények egy nagy talajjal teli tartályban növekednek, ami lehetővé teszi a leesett 

csapadék és a vízveszteség egyszerű kiszámítását. 

A liziméteres kísérletek (izotópok használatával pl.15N) értékesek a nitrát-veszteség mérésének szempontjából. 

Figure 3.7. A liziméter kísérlet felépítése 

 

A talaj termékenységének értékeléséhez szükséges a kísérleti eredmények statisztikai elemzése. 

Általános feltételek: 

• A kezelések ismétlése (minimum 4) a statisztikai értékelés megbízhatósága érdekében 

• A laboratóriumi eredmények feldolgozása számítógépes programok segítségével pl. SPSS, legáltalánosabb az 

ANOVA (ANalysis Of Variance) 
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• Az eredmények összehasonlítása a kezeletlen/trágyázatlan ún. kontroll kezeléssel, szignifikáns differencia 

(SzD5%) számítás, korreláció számítás (r vagy R2 érték) a vizsgált paraméterek között 

A terméseredmények értelmezése 

A „Relatív terméshozam‖értelmezése lehetővé teszi a különböző körülmények közötti terméseredmények 

könnyű összehasonlítását. 

Relatív terméshozam = a maximális terméshozam százalékban kifejezett értéke 

Figure 3.8. Különböző növényfajok relatív átlagtermése (a max.%-a) a pH 

függvényében 

 

Fontos! 

A talajvizsgálati eredmények kalibrálása folyamán számottevő különbségek mutatkoznak 

• a növények 

• az agro-ökológiai viszonyok (talajtípus, klimatikus tényezők, stb.) között. 

Az ásványi tápelemeknek (N, P, K, mikroelemek) különböző termésgörbéi vannak. 

Figure 3.9.  

 

Figure 3.10. A hozam % (a), valamint a hozamnövekedés (b) és a Bray-1 P-teszt közötti 

összefüggés 
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A függőleges szaggatott vonal jelzi a kritikus ellátottsági szintet, illetve az alatt mutatja, hogy a kijuttatott 

tápelem mennyiségének növelésére hogyan reagál a terméshozam. (Havlin et al. 2005) 

A termésgörbéket a következő egyenletekkel szokták leírni: 

• Lineáris Y = c. x 

• Exponenciális Y = exv 

• Négyzetes Y = a + bx – cx2 

A Mitscherlich típusú egyenletekkel leírt termés-görbék: 

• a Middleton Modell (Middleton 1983), 

• a Gunnarsson Modell (Gunnarsson 1982) – Svédország, gabonanövényekre 

Egyéb modellek: 

• Sharpley et al. 1984 

A szimulációs szántóföldi növénytermesztési modellek 

Cél: légkör–talaj–növény rendszer folyamatainak matematikai leírása és számítógép segítségével történő 

szimulálása. 

A gyakorlati szántóföldi növénytermesztés számára alkalmazható modellek kidolgozása az 1980-as években 

kezdődött meg az Egyesült Államokban (Jones et al. 1984, stb.) Újabb modellek: 

• Soil N nitrogénforgalmi és termésszimulációs modell (Eckersten-Jansson-Johnsson 1996). 

Hazai modellek: 

• saját fejlesztésű 

• Külföldi modellek adaptálása 

• Harnos 1985, Kovács 1995, Rajkai 2001 stb. 

• Példa: 4M tápanyagmodell a növényi tápanyagellátás tudományos megalapozására (Fodor et al. 2008) 

A termésszimulációs modellek felépítése 
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A termésszimulációs modell a matematikai függvényekkel leírt összefüggéseket veszi alapul. 

A modellek alapja: differenciálegyenletek. Paraméterek: a modell alkotóelemeinek (talaj, növény) legfontosabb 

tulajdonságai. Állapotváltozók: a modellalkotók állapotát adják meg pl. a talaj nedvességtartalma, a növény által 

megtermelt szervesanyagtömeg. A dinamikus modelleknél az állapotváltozók időben változnak. Folyamat-

modellek: a termésszimulációs modellek folyamatmodellek, amelyekben az állapotváltozók időben lassan, de 

folytonosan változnak. 

A termésszimulációs modellek produkciós szintjei 

• Az általánosan ismert termésszimulációs modellezésnél többnyire 4 szintet alkalmaznak (Penning De Vries et 

al., 1989): 

• produkciószint: a növény növekedési üteme csak a fejlődési stádiumtól és az időjárási tényezőktől függ 

• 2. produkciószint: a növekedési ütemet csak a vízellátottság limitálja 

• produkciószint: a növekedési ütemet csak a N hiány limitálja 

• produkciószint: a növekedési ütemet P vagy más tápanyagok hiánya limitálja 



   

 30  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Chapter 4. A TÁPANYAGMÉRLEG 
KÉSZÍTÉS JELENTŐSÉGE ÉS 
ALAPELVEI 

1. A tápanyagmérleg-számítás módszere és szerepe a 
tápanyag-gazdálkodásban 

A tápanyagmérleg tápanyag-körforgalom számszerűsített, matematikai kifejezése. A tápanyagmérleg-számítás 

az anyagforgalom adataiból a számszerűsítést jelenti. A számítás többféle céllal történhet: 

• a talajtermékenység fenntartása 

• a tápanyag-gazdálkodás továbbfejlesztése 

• a környezetterhelés csökkentése, megelőzése 

• a műtrágya-felhasználás prognosztizálása 

A tápanyagmérleg több szinten számítható ki, az elemzés céljának megfelelően. Ezek az alábbiak: 

• Globális (az elemek bio-geokémiai körforgalmának jellemzői) 

• Országos szintű mérlegek 

• Regionális (pl. Balaton vízgyűjtőterülete) mérlegek 

• Közigazgatási egységek szerinti (pl. megyei) mérlegek 

• A gazdálkodási egység (gazdaság) tápelem-mérlege 

• Táblaszintű mérlegek 

2. A mérleg elv alkalmazásának jelentősége a 
korszerű tápanyag-gazdálkodásban 

A kémiai elemek / tápelemek különböző formáinak átalakulása a talaj, növény és atmoszféra között a tápelem 

körforgalmat jelenti az ökoszisztémában. 

A globális körforgás a légkör, a talaj és a növény közötti kapcsolatrendszerben történik. 

3. A tápanyagmérleg számítás alapelvei. A mérleg 
intenzitása 

Tápanyagmérleg 

Bevétel (Források) input 

• Természetes 

• Mesterséges (trágyákkal: műtrágyák és szerves trágyák) 

Kiadás (Veszteségek) output 

• Terméssel betakarított 
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• Tápanyagveszteségek: kimosódás, elillanás, fixáció, denitrifikáció 

A mérleg kiszámításánál rendszerint nem vesszük figyelembe: 

A tápanyag-feltáródás – lekötődés (mobilizáció – immobilizáció) folyamatait (a tápanyag a talajból nem kerül 

el). 

A mérleg egyenlege = Források - Veszteségek 

A mérleg intenzitása = összes bevitel az elkerülés %-ában 

Kifejezi, hogy a terméssel kivont tápanyag hány százalékát pótoltuk vissza trágyával. A tápanyagmérleg 

számítás fő céljai: 

• a trágyaigény becslése 

• a (mű)trágya-felhasználás előrejelzése, tervezése 

• a szaktanácsadás elősegítése 

• a talajtermékenységi, környezeti állapotot felmérő kutatások segítése 

A tápanyagmérleg számítás alapján tudományos elemzések készítése is lehetséges, pl. a talaj tápanyagban való 

elszegényedésének vagy dúsulásának ütemére vonatkozóan, környezeti hatások felmérése céljából. 

Figure 4.1. Magyarország mezőgazdasági művelés alatt álló talajainak agronómiai NPK 

mérlege 1900-1995 között 

 

Figure 4.2. Magyarország mezőgazdasági művelésbe vont területeinek tápelemmérlege 

1932 és 1991 között (kg/ha) 
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Mérleg intenzitása* = kifejezi, hogy a terméssel kivont tápanyag hány %-át juttattuk vissza trágyázással 

4. Az egyszerűsített (agronómiai) és a 
környezetvédelmi szempontú mérleg 

A környezetvédelmi szempontú tápelem-mérleg számítás alapelveinek egységesítésére tett nemzetközi 

erőfeszítések egyre inkább előtérbe kerülnek. Ebben jelentős szerepet játszik az OECD, (Organisation for 

Economic Co-operation and Development, a gazdasági együttműködés és fejlődés céljából létrehozott 

nemzetközi szervezet, amely az irányelveket 1997-ben fogalmazta meg. 

Bővebb információ: www.oecd.org/agr/env/indicators.htm 
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Az OECD-t 1961-ben alapították, székhelye Párizs, jelenleg 30 ország tagja a szervezetnek. Magyarország 

1996. május 07. óta tag. Hazánk számára OECD tagként kötelező évente jelenteni a környezetvédelmi 

megközelítésű tápelem mérlegeket. Az OECD tagországoknak az országos N mérlegekre 1985-től, P mérlegekre 

2004-től kell adatokat szolgáltatniuk. Hazánkban az országos mérlegek számítását az MTA Talajtani és 

Agrokémiai Kutatóintézete (Budapest) végzi. 

A környezetvédelmi célú mérlegek készítésénél az irányelvek alapvető jellemzői: 

Minden INPUT tételt figyelembe kell venni: műtrágya, szerves trágya, vetőmagok N tartalma, biológiai N kötés, 

légköri kiülepedés. A kijuttatott műtrágya N, P2O5 és K2O hatóanyag mennyiségek: (KSH adatok alapján) 

Az istállótrágyával termelődött ill. kijuttatott tápanyagmennyiségeket az állatlétszám és az átlagosan megtermelt 

trágyamennyiség alapján kell számítani. Az állatfajonként évente termelődő N, P2O5 és K2O mennyiségek az 

istállótrágya átlagos összetétele alapján számíthatók: 0,6 % N , 0,3 % P2O5, 0,6 % K2O 

A növényi termésekkel elkerülő tápanyag-mennyiségek = a termésszint x az adott növény fajlagos NPK tartalma 

A szerves trágyából fellépő veszteségek (pl. tárolás, érlelés során) figyelembe vehetők, az adott ország 

sajátosságai szerint (kutatási eredmények alapján). Ez Magyarországon 10-15 % N veszteséget jelent. 

Figure 4.3. Az agronómiai megközelítésű országos tápelem-mérleg 

 

Figure 4.4. A környezetvédelmi megközelítésű országos tápelem-mérleg 
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• A mérleg becslése az inputok és outputok között különösen kívánatos, mert a külső források drágák és/vagy 

nem megújulók. 

• A pozitív mérleg (= állandó felesleg) jelzi a lehetséges környezeti problémákat; az állandó hiány jelzi a 

mezőgazdasági fenntarthatóság problémáit. 

Fontos! 

• A tápanyag-többlet ill. hiány mértékének megállapítása a gazdálkodó részéről, az agro-ökológiai viszonyok 

(pl. talaj típus), időjárási tényezők (csapadék stb.) ismeretében 

Figure 4.5. Műtrágyák és szerves trágyák kibocsátási tényezői (Velthof &Oenema, 

1995) 

 

A tápanyag-tőke megállapításával kiértékelik a tápanyag-gazdálkodás hatásait, a gazdaság és szántóterület 

fenntarthatóságát a szerves gazdálkodás számára. 

A tápelemek nagy felhalmozódása, főként a P-é és N-é nem kívánatos és összefüggésben van a szennyezéssel, a 

kilúgzódás és a kimosódás által (P, K) vagy gáz formájában a denitrifikáció és elillanás (N) következtében. 
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A különböző típusú tápelem mérlegek és a kiszámítás módja: 

Gazdasági szintű mérlegek („Farm-gate balance‖) ill. a teljes gazdaság mérlege: a gazdálkodó egységbe belépő 

és a kilépő anyagok tápelem tartalma (az inputok és az outputok tápelem tartalma). Tábla szintű mérlegek, ill. 

tápelem tőke megállapítása. 

Gazdálkodási rendszerek szintjén megállapított mérlegek ill. tápelem tőke meghatározása. 

Figure 4.6. A gazdasági szintű mérlegkészítés („farm gate nutrient balances”, FGB) elvi 

felépítése 

 

A különböző gazdálkodási formák belső és külső mérlege alapvetően eltérnek egymástól: 

• Növénytermesztés 

• Állattenyésztés: nagyobb környezeti kockázat, veszteségek (főleg N), elszivárgás, elillanás stb. 

• Mindkettő gazdálkodási formánál fel kell mérni a tápanyag-tőkét. 

• Újabb irányelvek az EU-ban: tápanyag-könyvelés, kvóta-rendszer, szankcionálás a környezet-terhelés 

csökkentésére. 

• A tápanyag inputok és outputok közti különbségek kiszámítása a gazdaság szintjén („Farm-gate balances‖). 

Nyugat-Európában jelenleg a nitrogén (N) és foszfor (P) kimosódás sajátosságainak számszerűsítését tartják 

legfontosabbnak talajvizekben és a felszíni vizekben. 

• A tápanyag-használat hatékonyságának megállapítására alkalmazzák a gazdaság szintjén és 

vízgyűjtőterületeknél is („Farm-gate nutrient budgets‖), a vízminőségre ható kockázat becslésére. 

5. A nitrogén, foszfor, kálium tápelem körforgalom és 
–mérleg sajátosságai 

A nitrogén körforgalom 

A talajok nitrogénforgalma meghatározó jelentőségű a termékenység szempontjából. A termések szintjét 

legnagyobb mértékben a nitrogén ellátottság befolyásolja, ezért a növénytermesztés eredményességéhez a talaj 

nitrogén forgalmának, valamint nitrogén mérlegének kémiai és biológiai jellemzőit minél teljesebben meg kell 

ismernünk. A természetes N körforgalom alapvető befolyásoló tényezői: az immobilizáció-mobilizáció 

egyensúlyi viszonyai, valamint a nitrifikáció jellemzői. 

A N tartalom a talajban 

A talajok összes N tartalma általában 0,02-0,4 % között változik. Ennek 95-98 %-a a szerves kötésben 

(huminvegyületek, Ca-humátok), 2-5 %-a a szervetlen kötésben (NH4-N, NO3-N ill. NO2-N) található. Az 

ásványosodás, mineralizáció a talajok nitrogén-dinamikájának összetett folyamata, amely a szerves kötések 

folyamatos átalakulását eredményezi, egyszerűbb, szervetlen kötésformákká. Az ásványosodás dinamikusan 

változó, egyensúlyi folyamat, a nitrogén mobilizálódását jelenti. Számos tényező befolyásolja, melyek közül 

legfontosabbak: a talaj kémhatása (pH érték), víz- levegő arány, hőmérséklet, időjárás, rendelkezésre álló 

szervesanyag, mikrobiális aktivitás. A nitrifikáló baktériumok aktivitására legkedvezőbb a 8,5 pH körüli érték, a 
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hőmérséklet optimuma 25 és 35 oC között van. A talaj mechanikai összetétele nagymértékben nem befolyásolja 

az ásványosodás mértékét. Évente kb. 1-2 t/ha szervesanyag mineralizálódik, ez kb. 150 kg/ha ásványi N 

felszabadulását jelenti. 

Kísérletekkel bizonyított tény, hogy a túl intenzív gazdálkodás, a nagyarányú kemizálás a talajlakó 

mikroszervezetek tevékenységét gátolja, tehát a talajéletre káros. 

A legnagyobb nitrogén készlet a Föld atmoszférájának 78 %-át kitevő légköri N2 gáz, amelyet azonban a 

magasabbrendű növények nem tudnak közvetlenül hasznosítani. 

Bevételi Oldal (= Input, bekerülés, források) 

A talajba bekerülő N inputok eredete különböző: lehetnek 

• természetes 

• mesterséges források. 

A természetes úton bekerülő N származhat elektromos kisülésekből, melyekből oxidok képződnek (NOx 3-5 

kg/ha), biológiai kötésből (szabadon élő mikroszervezetek pl. Azotobacterek, sugárgombák megkötéséből, 

amely mintegy 10-15 kg/ha/év, kb. 175 millió tonna összesen. A pillangós növények gyökerein szimbiózisban 

élő Rhizobium fajok N megkötéséből 20-250 kg N/ha származik. A talaj N készletét gyarapítják az élő 

szervezetek elhalását követően lebomló növényi és állati maradványok. 

Az ipari tevékenységből származó N kötés, a műtrágyagyártás kb. 60 millió tonna évente. 

A mesterséges úton, a mezőgazdasági művelés alatt álló talajokba trágyázással bejuttatott nitrogén lehet szerves 

és szervetlen formában levő N. Eredete szerint a.) növényi (zöldtrágyákkal, növényi szárrészek talajba 

munkálásával), valamint b.) állati eredetű (istállótrágyával, hígtrágyával stb.). Régóta ismert tény, hogy a 

talajban a szervesanyag C:N aránya jellemzi a mineralizáció – immobilizáció egyensúlyát. Egyensúlyi állapotot 

tükröz, ha az arány C:N=17-33:1. Ennél tágabb aránynál az immobilizáció irányába tolódik el az egyensúly, a 

cellulózbontó mikroszervezetek nitrogén igénye miatt, melyet a bemunkált szármaradvány mennyiségének 

ismeretében kiszámított műtrágya-N adaggal lehet korrigálni. 

Kiadási Oldal (=Output, elkerülés, veszteségek) 

A kiadási oldal legjelentősebb tétele a növények termésével évente elvitt N: a fő- és melléktermésssel kb. 15-80 

kg N/ha kerül el (mellékterméssel együttesen akár 200 kg is lehet). Az így elkerülő N mennyiségek a 

növényfajtól, termésmennyiség szerint eltérőek. A talaj N tartalmának csökkenése attól is függ, hogy a növényi 

maradványok elkerülnek vagy a táblán maradnak-e: pl. a 40 t/ha cukorrépa-terméssel 60 kg N kerül el 

hektáronként, ha a melléktermés növényi maradványait a táblán hagyják; ha azonban ezeket elszállítják, 200 

kg/ha N mennyiséggel csökken. 

Nitrogén veszteségek : kimosódás, erózió, gázalakú elillanás, fixáció az agyagásványok rétegrácsaiban, 

biológiai adszorpció (bakteriális), valamint a denitrifikáció 

A kimosódás általi veszteség a talajokból általánosan ismert jelenség, melynek fő okai közt szerepelnek a 

nitrátion kémiai tulajdonságai: jól oldódó sókat képez, melyek a talajvíz mozgásával a talaj mélyebb rétegeibe 

mosódhatnak. A pontos mennyiségek liziméteres kísérletek segítségével állapíthatók meg (bővebben: 3 Fejezet). 

A nitrát nem adszorbeálódik a talajkolloidok felületén, mivel azok is negatív töltésűek és a kationokat 

adszorbeálják. 

A nitrogén gáz alakú veszteségeit az ammónia és az elemi nitrogén elillanása jelenti. A műtrágyák 

talajfelszínre történő kijuttatása bedolgozás nélkül jelentősen növeli a gázalakú veszteségeket: a karbamid 

kiszórásakor például 15-20 % elillanhat ammónia formájában, ha lúgos kémhatású talajra juttatják ki és nem 

munkálják be a talajba. 

Az ammóniumionok fixációja az agyagásványok rétegrácsai közötti megkötődés, hasonlóan a káliumionok 

fixációjához. A növények számára ez hozzáférhetetlen formát jelent, a fixáció mértékét a talaj ammónium-

ionokban való telítettsége, a kémhatás és a többi kation jelenléte befolyásolja. 
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A biológiai adszorpció a talajlakó mikroorganizmusok nitrogénfelvételét jelenti, amely csak időlegesen jelent 

veszteséget, mivel a baktériumok elhalását követően a szervezetükbe beépített nitrogén ismét felszabadul. A 

cellulózbontó baktériumok elszaporodásával fellépő megnövekvő nitrogénszükséglet miatt a N pótlása 

szükséges, mivel a talajban a C:N arány ilyenkor kedvezőtlen. 

A denitrifikáció a talajban reduktív, oxigénhiányos (anaerob) körülményeknél fellépő jelenség, melyben a 

nitrátok először nitritté, majd ammóniává és végül elemi nitrogénné redukálódnak. A jó vízvezető képességű, 

savanyú kémhatású talajokban kémiai reakciók eredményeként is felléphet a denitrifikáció. 

A foszforforgalom és a foszfor mérleg 

A talajok összes foszfortartalma 0,02-0,2 % P2O5 közötti. A növények számára felvehető mennyiség ebből 

nagyon kevés, legfeljebb 3-5 %-a az összes P tartalomnak, ezért rendszeres pótlásáról gondoskodni kell. A 

talajoldatban található foszfor 0,02-4,0 mg/l, maximumát pH 6-nál éri el. 

A foszfortartalom a talajképző kőzet tulajdonságaitól (minőségétől, mállottságától), a talajok mechanikai 

összetételétől és a humusztartalomtól függ. Megoszlása általában a következő: az összes mennyiség 40-60 %-a 

található szerves formában, humuszban gazdag talajokon pedig mintegy 60 %-a. A felvehető foszfortartalom 

meghatározására hazánkban általánosan alkalmazott ammóniumlaktát (AL, pH= 3,7) kivonószerrel mérhető 

P2O5 tartalom a talajokban általában 45-500 mg/kg között változik. Amikor vízoldható formájú P műtrágyákat 

juttatnak ki, az oldhatatlan vegyületekké – főként Fe-, Al- és Ca-foszfátokká – történő átalakulás gyorsan 

elkezdődik. A vizsgálatok szerint az első évben a növények csupán 10-35 %-át tudják felvenni a kijuttatott 

foszfornak, a többit csak a következő kultúrák tudják hasznosítani. 

A mobilizálódó és az immobilizálódó P vegyületek kapcsolatát a talajban levő C/P arány fejezi ki. A 200-300 

közti C/P arány a szerves és szervetlen P vegyületek egyensúlyát jelzi, míg a 200 alatti a szervetlen foszfor 

vegyületek túlsúlyát, a 300 fölötti arány pedig a szerves formák jelenlétét mutatja. 

A talajok foszfor (P) mérlege 

Bevételi oldal (INPUT) 

Természetes források: a talajokban található foszfor legjelentősebb forrásai 

• foszfát tartalmú ásványok, nyersfoszfátok: primer eredetű apatitok és ezek mállástermékeiből képződő 

foszfát-vegyületek (Ca-, Al- és Fe-foszfátok). Ezek nem labilis vegyületek. 

• a talaj-részecskéken megkötött (adszorbeált) foszfát-ionok, 

• az élő és elhalt talaj-biomassza szervezeteinek P tartalma, 

• az oldott állapotban levő P, szerves és szervetlen formákban. 

A talajban levő foszfor oldhatósága a kémhatástól függően változik. A savas tartományban a H2PO4- ionok, a 

lúgosabb talaj kémhatásnál a HPO42- ionok, míg erősen lúgos körülményeknél a PO43- ionok dominálnak. Az 

egyensúly a H2PO4- ionok és a HPO42- ionok között pH 6,5 értéknél van. Az egyensúlyi állapot: a talajoldat P 

tartalma ↔ a labilis P ↔ nem labilis P mennyiségek között alakul ki. 

A növények számára legnagyobb mértékben felvehető a foszfor akkor, ha a talaj pH-ja 6,0 és 7,0 közötti, de a 

kijuttatott P műtrágyák még így is csak gyengén hasznosulnak. 

A talajok foszfortartalmának pótlása történhet műtrágyázással és szervestrágyázással (növényi és állati eredetű). 

Az istállótrágyázásból származó P mennyiség tonnánként 2-3 kg P2O5, ez a szokásos 30-40 t/ha adagnál 60-120 

kg P2O5/ha pótlását biztosítja. 

Kiadási oldal (OUTPUT) 

A termésekkel évente elvitt foszfor mennyisége 25-70 kg P2O5 /ha (10-30 kg P/ha), ez a kiadási oldal mintegy 

80 %-át teszi ki. A növénykultúrák fajlagos foszfor-szükséglete különböző, így a termésekkel évente 

betakarításra kerülő P mennyiség is jelentősen (a kukoricához képest pl. a szója magas P igényű kultúra). 

Felszíni és felszín alatti elfolyás 



 A TÁPANYAGMÉRLEG 

KÉSZÍTÉS JELENTŐSÉGE ÉS 

ALAPELVEI 

 

 38  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A mezőgazdasági területekről származó felszíni és felszín alatti elfolyás hozzájárulhat a környezet 

foszforterheléséhez. A felmérések szerint az így elkerülő P mennyiségek nem idézik elő a talajok 

termékenységének mérhető csökkenését, az élővizek tápanyagterhelését azonban növelik. Az átlagos P 

veszteség legfeljebb 0,25 kg P/ha/ évente a csapadéktól függően. Az összes P veszteség 70-90 %-a szerves 

vegyület-formákat jelent. 

Erózió általi veszteségek 

A rövid idő alatti, intenzív csapadék hatására erózió alakulhat ki, ennek során a vízfolyásokba és tavakba 

szállítódó talaj magával viszi az adszorbeált foszfort, amely az élővizek tápanyagdúsulásának (eutrofizáció) 

egyik fő előidézője. Az elhordott talajrészecskék ill. az ezáltal fellépő P veszteség mértéke több tényezőtől függ, 

melyek pontos megállapítása összetett feladat. A vizsgálatok szerint az eróziós talajveszteség a lejtőkön jelentős 

lehet, 1 tonna talaj eróziójával 0,2-0,8 kg foszfor kerülhet el a területről. 

Az erózió elleni védelem a lejtős területeken kiemelkedő fontosságú. Ilyen a Balaton vízgyűjtője, ahol közel 226 

000 ha területet veszélyeztet az erózió, és az évenkénti talajveszteség közel 4 millió tonna. Az eróziónak kitett 

területek nagyságában hazánkban Somogy megye áll az első helyen, mintegy 320 ezer ha területtel. 

A foszfor lekötődése (fixáció) 

Az amorf Fe- és Al-oxidok foszfor-fixációja többszöröse az egyéb talajalkotók foszfor-fixációs képességének. 

Kísérletek eredményei azt igazolták, hogy az agyagtartalom növekedésével a talajok P megkötőképessége 

fokozódik. Az 1:1 típusú agyagásványokon a megkötődés mértéke nagyobb, mint a 2:1 típusúaknál. 

Kimosódás 

A foszfor kimosódása sokkal ritkábban fordul elő, mint a mozgékony ionok esetében. A laza szerkezetű, 

kolloidokban szegény talajokon azonban előfordulhat a kimosódás általi foszfor-veszteség. Ilyen talajokon az 

őszi kijuttatás helyett tavasszal célszerű a műtrágyát adni, a kimosódás elkerülése érdekében. 

A káliumforgalom és a kálium mérleg 

A talajok káliumtartalma jelentős, 0,2 – 3,3 % között változik természetes körülmények közt is (szikes talajokon 

gyakran eléri a 6 %-ot is, a láptalajok K tartalma azonban csupán 0,05 % K körüli mennyiség). A K mobilis, 

reakcióképes alkáli fém (K+). A felvehető (AL-oldható) mennyiség a talajban általában 50-500 mg/kg K2O 

között változik. 

Általánosságban az a tapasztalat, hogy a talaj kicserélhető kálium mennyiségének 1 mg/kg-al történő 

növeléséhez kb. 50 kg/ha K kijuttatására van szükség, ez azonban a talaj káliummegkötő (fixációs) képességétől 

függően eltérő lehet. 

Az agyagásványok mállása során K válik szabaddá, a mállás folyamatát a nedvesedés és kiszáradás okozta 

duzzadás és zsugorodás, valamint a hőmérsékletváltozás segíti elő. A talajokban a K az alábbi négy formában 

fordul elő: 

• a talajoldatban ionos (K+) formában, 

• a talajkolloidokon adszorbeálva ionos formában (K+) mint kicserélhető K, 

• az agyagásványok rétegrácsai közt fixált K, 

• az agyagásványok kristályrácsában strukturális K. 

A növények számára csak az első két forma közvetlenül hozzáférhető. Ez nagyon csekély mennyiséget jelent, 

mivel az összes K-nak csak 1-2 %-a kicserélhető kálium és a talajoldatban levő K mennyisége a kicserélhető 

formának ugyancsak 1-2 %-a. 

A K felvehetőségét befolyásoló tényezők: kémiai mállás, hidrolízis (agyagásvány átalakulása), kicserélhető, 

mállás). A talajban található K formák között egyensúly alakul ki. 

A talajok K mérlege 
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Bevételi oldal (INPUT) 

Természetes források 

A talajokban jelentős mennyiségű kálium szabadulhat fel az ásványok mállása során. 

A málláskor fellépő káliumvesztéssel az agyagásványok fokozatosan átalakulnak: a csillámokból illitek, 

montmorillonitok, további K felszabadulással vermikulitok és szmektitek képződnek. 

A mállás egyrészt fizikai (nedvesedés és kiszáradás, fagyás és olvadás) másrészt kémiai folyamatok során megy 

végbe. A mállás folyamata tehát kálium felszabadulást, másrészt viszont kálium-fixáló ásványok képződését 

jelenti. 

A folyamat azonban megfordítható: megfelelő mennyiségű K kijuttatásával reverzibilissé válik az átalakulás. 

Kiadási oldal (OUTPUT) 

Terméssel betakarított K mennyiségek 

Mivel a termések kálium-igénye jelentős, a talajból évente elkerülő kálium mennyiségek magasak: 60-360 kg 

K2O/ha (50-300 kg K/ha) között változnak. A tervezett termés szintjétől függően a kálium pótlásának 

biztosítania kell a növekvő szükségletet. 

Fixáció 

A K fixációja a kálium-ionok irreverzibilis megkötődését jelenti a 2:1 típusú agyagásványok rétegrácsai között. 

A fixációt befolyásolja az agyagásványok mennyisége és minősége, a csapadékviszonyoktól függő 

nedvesedésük és kiszáradásuk hatására bekövetkező duzzadás és zsugorodás, valamint a hőmérsékletváltozás (a 

fagyás és olvadás). Amikor a K ion a rétegrácsok közé beépül, a rétegek szorosan záródnak, és az agyagásvány 

elveszíti duzzadóképességét, így a kálium nem kicserélhető (fixált). A K fixáció legnagyobb mértékű azoknál a 

talajoknál, melyek nagy illit tartalommal rendelkező 2:1 típusú agyagásványokat tartalmaznak. Mivel az 

ammónium ionok átmérője hasonló a K ionéhoz, az agyagásványok általi ammónium fixáció előfordulhat. A 

nagyobb méretű ionok, mint pl. a Ca, nem tudnak bejutni a rétegrácsok közé. 

Szántóföldi tartamkísérletek eredményei bizonyították, hogy a K fixációja azokon a talajokon a legnagyobb, 

ahol több éven keresztül nem volt K visszapótlás. Ezeken a talajokon a K-hatás csak nagyadagú műtrágyázással 

érhető el (melioratív adag). 

Kimosódás 

A kolloidszegény, laza homoktalajokon jelentős mértékű lehet a kimosódás általi kálium-veszteség. A kötöttebb 

agyagos talajoknál a kimosódás nagyon csekély, évente mintegy 1,6 kg K/ha. Kísérleti körülmények között 

azonban 40 mm csapadék 141 kg K/ha veszteséget is képes volt eredményezni, ami a kijuttatott K műtrágyának 

több, mint 90 %-át jelentette. 
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Chapter 5. A SZERVES TRÁGYÁK 
SZEREPE A TÁPANYAG-
GAZDÁLKODÁSBAN 

A szerves trágyák előnyei évszázadok óta ismertek, hazánkban a növénytermesztés során elkerülő tápanyagokat 

a múlt század első harmadáig szinte kizárólag szerves trágyákkal pótolták vissza. A különböző szerves 

trágyaféleségek (istállótrágya, hígtrágya, komposzt, zöldtrágyák) alkalmazásának pozitív hatásait a ekkortól már 

tudományos kísérletekkel is igazolták, mivel a tapasztalatok szerint tápanyagtartalmukon kívül a talajok több 

tulajdonságát is előnyösen befolyásolják. 

Az 1970-es és 80-as években az intenzív, nagyüzemi gazdálkodás viszonyai között a szervestrágyázás szerepe 

hazánkban is nagymértékben csökkent, a termésátlagok hatékony növelésére a szerves trágyáknál jóval nagyobb 

hatóanyag-tartalmú műtrágyákat alkalmazták. Ezt jól mutatja az a tény, hogy míg az 1960 –as években a 

műtrágyafelhasználás és a szerves trágyák felhasználásának aránya 50:50 % körüli volt, a műtrágyák 

alkalmazásának nagyarányú növekedése következtében ez az arány 1970-es évek közepére már 75:15 % -ra 

változott, amely az 1980-as években is megmaradt. Az 1990-es években a műtrágyafelhasználásban 

bekövetkezett drasztikus csökkenéssel szinte párhuzamosan az istállótrágya-termelés volumene kevesebb, mint 

felére zsugorodott, az állatállomány csökkenése (a tartási feltételek kedvezőtlen változása) következtében. 

A szerves trágyák csoportosítása: 

• istállótrágya (almos trágya) 

• trágyalé 

• hígtrágya (alomnélküli, kevés almot tartalmazó hígtrágya) 

• egyéb szerves trágya (baromfitrágya, tőzegfekáltrágya, komposzt) 

Az istállótrágya összetétele bizonyos határok közt ingadozik, ezt több tényező befolyásolja, többek közt a tartási 

körülmények, a takarmányozás, a trágyakezelés módja. 

A közepes minőségű istállótrágyában ennek megfelelően 10 tonnánként mintegy 60 kg N, 35 kg P2O5 és 60 kg 

K2O tápanyag található (a szokásos adag 30-40 t/ha, rendszerint a vetésforgó istállótrágyára igényes növénye 

alá). A vizsgálatok szerint a N érvényesülése elég csekély, jelentős veszteségek is felléphetnek. A P és K 

hasznosulása ennél jobb, a műtrágyákhoz hasonló. 

Az istállótrágya-használat egyik jellemzője, hogy hatása több év – rendszerint 2-4 év – alatt érvényesül, mivel a 

kijuttatott tápanyagok egy része fokozatosan, ásványosodással válik a növények számára felvehetővé. 

Loch (1999) az alábbiakban foglalja össze az istállótrágya kedvező hatásait: 

• Javítja a talaj fizikai és kémiai tulajdonságait. Előnyösen befolyásolja a szerkezetet: a homoktalajokban a 

kolloidok tartalmát növeli, a túl kötött talajokra lazító hatású. 

• Kedvező hatású a talaj kationcserélő képességére, pufferkapacitására. 

• Jó hatással van a talajok biológiai tulajdonságaira: aktívabb talajéletet biztosít, a mikroszervezetek számára 

szénforrásul szolgál. 

• A trágya elbomlása során keletkező széndioxid elősegíti a tápanyagok oldódását. 

• Vitaminokat, hormonokat, növényi serkentő anyagokat visz a talajba, melyek előnyösen hatnak a talaj 

mikroflórára és a kultúrnövényekre. 

• Növeli a talaj makro- és mikroelem tartalmát. 

• A talajt tartós humuszanyagokban is gazdagítja. 
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A talaj termékenységének megőrzésére, kultúrállapotának javítására napjainkban ismét nagyobb szerephez jut a 

zöldtrágya-növények alkalmazása, elsősorban az organikus (bio)gazdálkodás vagy ökológiai gazdálkodás 

tápanyag-visszapótlási rendszerében. Régóta ismert zöldtrágya-növények: csillagfürt, somkóró, 

szöszösbükköny, olajretek, takarmányrepce, rozs, facélia. A zöldtrágya javítja a talaj biológiai kultúr-állapotát, 

kedvező a szerkezetre és az utána következő növény számára tápanyagokat biztosít. Egyes kultúrák a 

zöldtrágyákat jobban meghálálják: ilyenek a zöldségfélék, cukorrépa, burgonya, és a dohány. 

A korszerű mezőgazdasági termelés nagyobb hangsúlyt helyez a talajok szervesanyag-készletének megőrzésére, 

ezért a különböző szerves trágyaféleségek jelentősége növekszik. 

1. A szerves trágyák fő jellemzői 

Istállótrágya vagy almostrágya fogalma: a hagyományos almos állattartás mellett az állatok ürülékéből és 

alomanyagból megfelelő trágyakezeléssel előállított szerves trágya. 

Az istállótrágya összetétele 

Istállótrágya: alomanyag + állati ürülék (bélsár + vizelet) 

Bélsár összetétele kb. 80% víz, 20% szerves anyag, 1% ásványi anyag. 

Szilárd ürülék: magas lignin és cellulóz tartalom, nagy mennyiségű elhalt és élő baktérium 

Vizelet összetétele: több mint 90% víz (sok N-tartalmú vegyület → kb. 80%-a karbamid sok K, kevés P) 

Figure 5.1. Háziállatok ürülékének átlagos összetétele (%) 

 

Alomanyagok 

Magyarországon almozásra főként gabonaszalmát használnak. Az alomanyagok fő jellemzője: nedvszívó-

képesség, növényi tápelem-tartalom, szerves anyag minősége. 

A felhasznált alomanyag befolyással van az istállótrágya mennyiségére és minőségére. 

Figure 5.2. Az alomanyagok vízfelszívó-képessége és NPK tartalma (%) 
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2. A trágyák kezelésére és kijuttatására alkalmazott 
eljárások 

Istállótrágya kezelése 

Tárolás során általában a szárazanyag- és N-veszteség magas, PK-veszteség alacsony. 

Szakszerű kezelés: érett, jó minőségű trágya előállítása, a tápanyagveszteség minimalizálása 

Fontos a jó C/N arány fenntartása! 

Szakszerűtlen tárolás: laza kazal → levegőzés → aerob szervezetek elszaporodása 

• oxidatív folyamatok 

• lúgos kémhatás → nagy veszteségek. 

Trágyakezelési eljárások 

Hideg érlelés (a trágya nedvesen és tömören tartása): a kevés levegő miatt az anaerob szervezetek 

elszaporodnak, ezzel megindul az erjedési folyamat. 

Kisebb hőmennyiség (nem melegszik túl a kazal). Enyhén savanyú (6.0 - 7.0) kémhatás, kisebb szárazanyag- és 

N-veszteség Meleg érlelés (40 ˚C), forró érlelés (60 ˚C): ezzel az eljárással készült trágyák jobban 

humifikálódnak, de nagyobb a szerves anyag- és N-veszteség. 

Mélyalmos trágyakezelés (csak mélyített istállóban lehetséges). Metános trágyaerjesztés (a biogáz gyártás 

alapja) 

Figure 5.3. Az istállótrágya minősítése (MÉM NAK, 1987) 

 

Trágyalé 
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Fogalma: hagyományos állattartás mellett keletkező folyékony szerves trágya, amely az alomanyag által fel nem 

szívott vizeletből és csurgaléklevekből áll. Tárolása: trágyalékutakban. Kezelése: fontos a trágyalékútban tárolt 

trágyalé elzárása a levegőtől (oxidatív folyamatok és ezáltal a veszteségek kizárása) 

Pl. petróleum, terpentinolaj, kis sűrűségű ásványolaj-származékok vagy savanyú hatású anyagok: kénsav, 

szuperfoszfát, nátrium-szulfit. 

Célszerű a trágyalé rövid ideig való tárolása és mielőbbi kijuttatása 

Főként rétek, legelők trágyázására használják, de alkalmas kalászosok vetés előtti trágyázására vagy higított 

állapotban fejtrágyázásra is. (A trágyalé foszfor-tartalma kicsi, ezért annak pótlásáról külön gondoskodni kell.) 

Hígtrágya 

Fogalma: almozás nélküli állattartás közben keletkező folyékony halmazállapotú szerves trágya, amely 

bélsárból, vizeletből és a trágya eltávolítására felhasznált vízből áll. Magyarországon nem jellemző a használata. 

Magas a tápanyag-tartalma (koncentrációja az ürülék és a felhasznált víz mennyiségének arányától függ) → 

indokolt a mezőgazdasági hasznosítás. 

Mesterséges tisztítása nem megoldható, egyetlen módja ártalmatlanításának a talajba való kijuttatása. 

Szakszerűtlen kijuttatása környezetszennyezést okoz. Fontos a távoltartása az élő vizektől! 

Egyéb szerves trágyák 

Baromfitrágya: koncentráltabb trágya készíthető belőle (kevesebb vizet és ált. több NPK-t tartalmaz). Alkalmas 

komposzt készítésére vagy istállótrágyához keverve felhasználható. Tőzegfekáltrágya: emberi ürülékből 

keletkezik, magas a N-tartalma 

Komposzt: alapanyaga szerves hulladékok (növényi levél-, szárrészek, istállótrágya, tőzeges trágyák, 

kommunális hulladék, szennyvíziszap, ipari melléktermékek). Készítése: többszöri keverés, szellőztetés, 

nedvesítés → lebomlás → homogén végtermék 

Aerob körülmények → gyors lebomlás Adalékanyag: talaj, kalcium-karbonát Főként kertészetekben használják 

fel 

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet: vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről 

A rendelet főbb pontjai: 

• Cselekvési Program 

• Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai 

• Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettségek 

• Trágyák átlagos beltartalmi értékei keletkezéskor és kijuttatáskor 

• Szerves trágyák tápanyagtartalmának hasznosulási értékei 

• Nitrátérzékeny területen a tápanyag-gazdálkodási számításoknál a főbb növények esetében figyelembe vehető 

maximális értékek 

• Irányszámok szántóföldi növények, zöldségfélék, illetve ültetvények átlagos fajlagos tápanyagigényének 

meghatározásához 

• Irányszámok az állattartótelepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez. 

• Alapkövetelmény a trágyatárolók minimális műszaki paramétereihez 

• A mezőgazdasági tevékenységet folytatók kötelező adatszolgáltatásához 

A szervestrágyák hasznosulásának jellemzői 
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Figure 5.4. Istállótrágya hasznosulásának időbeni megoszlása %-ban homok és 

homokos vályog talajon, amennyiben a kijuttatás nem évente történik 

 

Figure 5.5. Homok és homokos vályog talajokon adott területre évenként 

rendszeresen kijuttatott istállótrágya figyelembe vehető hasznosulása %-ban a trágya 

minőségétől függetlenül 

 

Figure 5.6. Istállótrágya hasznosulásának időbeni megoszlása %-ban vályog, agyagos 

vályog és agyag talajon, amennyiben a kijuttatás nem évente történik 

 

Figure 5.7. Vályog, agyagos vályog és agyag talajokon adott területre évenként 

rendszeresen kijuttatott istállótrágya figyelembe vehető hasznosulása %-ban a trágya 

minőségétől függetlenül 

 

* Az istállótrágya minőségének értékelési szempontjai 
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Gyenge: túlnyomóan tömegtakarmányra (siló, szenázs, széna) alapozott tartásnál, nem szakszerű trágyakezelés 

mellett. 

Közepes: túlnyomóan tömegtakarmányra alapozott tartásnál, szakszerű trágyakezelés mellett. 

Jó: intenzív, nagymértékben abraktakarmányozásra (kukorica, gabonafélék stb.) alapozott tartásnál, szakszerű 

trágyakezelés mellett. 

Istállótrágya kezelés minősítési szempontjai 

Szakszerű trágyakezelés: szilárd alap trágyalé gyűjtőaknával. A trágyakazlat szakaszosan rakják, magassága 

legalább 2,5 m. A trágyában az ürülék és az alom egyenletesen elegyítve. A trágyalevet rendszeresen 

visszaöntözik. A trágyakazal tömör, kellően nyirkos, légzsákmentes. Kiszáradás ellen fedett. 

Környezetszennyezés minimális. 

Nem szakszerű trágyakezelés: A kazal egyenetlen, üreges (légzsákokat tartalmaz) a kazalban nem egyenletesen 

elegyített az alom és az ürülék, a trágyalevet nem öntözik vissza. Takarás nincs. 
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Chapter 6. A MŰTRÁGYÁK ÉS 
KIJUTTATÁSUK AGRONÓMIAI ILL. 
AGROKÉMIAI SZEMPONTJAI 

A műtrágyák előállítására, alapvető jellemzőire és összetételére vonatkozó alapvető ismereteket az alapképzés 

(BSc Szakok) tantervében szakmai törzsanyagként szereplő, AGROKÉMIA c. kötelező tantárgy tartalmazza. A 

„Tápanyag-gazdálkodás‖ c. tananyag ezekre az ismeretekre épít. 

1. A műtrágyák alkalmazásának módjai: az alap- és 
kiegészítő trágyázás lehetőségei 

Trágyák (tápanyag-források) 

A növények tápanyag-ellátására alkalmazott tápanyag-források két fő csoportra oszthatók: szerves és szervetlen 

eredetű trágyaszerek. 

A szerves tápanyag-források lehetnek növényi és állati eredetűek. Az állati eredetű az istállótrágya, amely az 

állattartásból származik. A növényi eredetűek: zöldtrágya, növényi maradványok, szerves hulladék (komposzt, 

ipari hulladék, szennyvíziszap stb.). 

A szervetlen (ásványi) tápanyag-források a műtrágyák: szervetlen sók (N, P, K, Ca, Mg stb. ásványi sói), 

valamint a levegő nitrogénjéből előállítható szerves kötést tartalmazó karbamid. 

A műtrágya fogalma: 

• a kultúrnövények tápanyag-ellátására, a termés növelésére, 

• a talajból termésekkel felvett tápelemek hatékony pótlására, 

• a talajtermékenység növelésére, fenntartására alkalmas anyag. 

A műtrágyák nem természetidegen anyagok, megnevezésük a mesterséges előállítást jelzi. Természetben 

található anyagokból (pl. a levegő nitrogénje) szintézissel, nyersanyagokból (pl. nyersfoszfátok, kálisók stb.) 

feltárással állítható elő. 

Pl. az angol „fertilizer‖ szó = a talaj termékenységét növelő anyag 

Az a szélsőséges nézet, hogy a műtrágyák mind veszélyes „mérgek‖, szakmailag elfogadhatatlan!! 

A termésnövelő anyagok – köztük a műtrágyák – forgalomba kerülésének és tárolásának feltételeit a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 8/2001. (I.26) rendelete tartalmazza. 

A műtrágyahasználat koncepciója (Havlin et.al. 2005) 

1. Az optimális növény növekedéshez és terméshozam eléréséhez szerves és szervetlen tápanyag-forrást 

egyaránt használnak →„Integrált tápanyag-gazdálkodás‖ 

2. A hatékony tápanyag-gazdálkodáshoz szükséges a tápelemek körforgásának megértése és az adott tápelemre 

való értelmezése. 

3. A gazdálkodási gyakorlat a veszteségek minimalizálása és a kijuttatott tápanyag-mennyiségek 

maximalizálása: (potenciális környezeti hatások csökkentése, hatékonyság növelése) 

• halmazállapot szerint (szilárd és folyékony) 

• összetétel szerint (egy vagy több tápelemet, hatóanyagot tartalmazó) 
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• a kijuttatás helye szerint (talaj- és levéltrágyák) 

Szilárd halmazállapotú (por, kristályos, granulátum) műtrágyák egy hatóanyagú (egyszerű, egyedi vagy mono) 

műtrágyák. A több hatóanyagú (összetett, kevert) műtrágyák két vagy több tápelemet tartalmaznak. Összetett 

komplex = valódi összetett műtrágyák (egy képlettel leírható), Összetett kevert = technológiai vagy ipari kevert 

(nem írható le egy képlettel). 

A műtrágyák minőségi követelményei 

A műtrágyák minőségi követelményei (fizikai, kémiai paraméterek), hatóanyag-tartalom, a kísérővegyületek 

megengedhető mennyisége, a mintavételezés szabályai és a vizsgálatok módszerei az érvényes Magyar 

Szabványokban (MSZ) találhatók. A felmerülő kérdésekben, jogvitákban a vizsgálatokat az erre akkreditált 

laboratóriumok végezhetik el. 

A műtrágyák fontosabb fizikai és kémiai tulajdonságai 

• a műtrágya formája, halmazállapota (szilárd: por, kristályos, szemcsés = granulátum; folyékony: oldat, 

szuszpenzió) 

• hatóanyagforma és hatóanyag-koncentráció (N%, P2O5%, K2O%) 

• oldhatóság, (vízoldhatóság) 

• a szemcse mérete, szilárdsága és eloszlása 

• savasság (kémiai = szabad savtartalom, fiziológiai, biológiai savasság stb.) 

• mészindex, sóindex 

• higroszkóposság (KRL érték), tapadási hajlam 

• a műtrágyák keverhetősége 

• fő hatóanyagok (és kísérő vegyületeik) növénytáplálkozási hatásai 

A műtrágyák fontosabb tulajdonságai 

• Halmazállapot: szilárd vagy folyékony 

• Forma: por, kristályos, granulátum /méret, eloszlás/ 

• Hatóanyag ← vegyületforma, koncentráció 

• Szemcseszilárdság 

• Tapadási hajlam 

• Vízoldhatóság 

• Keverés lehetősége 

• Savasság (különböző módon érvényesül 

• Higroszkóposság → KRL érték (kritikus relatív légnedvesség) 

• Kísérő vegyületek és ezek növénytáplálkozási hatásai 

• Mészindex (a savanyító hatás közömbösítéséhez szükséges CaCO3 mennyisége kg/ha) 

• Sóindex (a NaNO3 károsító hatásához viszonyítva, NaNO3= 100%) 

Granulálással a műtrágyák tulajdonságai kedvezőbbé tehetők A tapadási hajlam és a higroszkóposság 

csökkentése. (adalékok, púderanyagok, szemcsék bevonása, felületkezelés, zsíraminok stb.) 
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A magyar műtrágya szabvány (MSZ…) a műtrágyák hatóanyag-tartalmát általában a vízoldható 

vegyületformákra adja meg. 

A műtrágyakeverés feltételei: kémiai összeférhetőség (kompatibilitás), fizikai – kémiai tulajdonságok, 

biztonságtechnikai követelmények, alkalmazástechnológiai követelmények, gazdaságosság (keverési mód, 

berendezés típusa). 

Kémiai összeférhetőség: kedvezőtlen kémiai reakciók (gipsz kiválás, hatóanyag-veszteség, oldhatatlanság, 

elfolyósodás), robbanásra hajlamos elegy képződése, szabad savtartalom (oldhatóság, veszteségek!) 

Fizikai összeférhetőség: KRL érték (Kritikus Relatív Légnedvesség), szemcseösszetétel, szilárdság, 

térfogattömeg, tapadási hajlam, tömörödés. 

Az USA-ban került kidolgozásra az úgynevezett „Bulk blending” keverési eljárás: a keverőből közvetlenül 

kijuttatják a keveréket. Feltétele: a műtrágyák szemcseméretének, fajsúlyának stb. azonosnak kell lennie. 

A műtrágya higroszkópossága = nedvszívó képesség. Ennek kifejezésére szolgál a KRL érték (KRL = kritikus 

relatív légnedvesség), amely azt a relatív páratartalom értéket jelenti, ahol a műtrágya és a levegő 

nedvességtartalma egyensúlyi állapotba kerül, tehát bekövetkezik az elfolyósodás. Mivel ez az érték függ a 

hőmérséklettől, egységesen 30 °C-on került megállapításra. 

Figure 6.1. Egyes műtrágyák higroszkóposság szerinti osztályozása 

 

A műtrágyák keverésekor a keverék higroszkópossága mindig nő, tehát a KRL-érték drasztikusan csökken! 

A karbamid + ammónium-nitrát-keverékének KRL értéke az alábbiak szerint változik: 

Karbamid: 75,2: + NH4NO3,: 59,4 = keverék: 18,1 

Figure 6.2.  

 

2. A talaj- és levéltrágyázás alapvető szabályai 

A műtrágyázás agronómiai szempontjai 

A NPK műtrágyázás módja szerint lehet: 
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• alaptrágyázás 

• kiegészítő trágyázás 

Az alaptrágyázás rendszerint P és K műtrágyákkal történik. Ez évenkénti rendszeres adagolást jelent, a 

növénykultúra igénye szerint. Szükség esetén végezhető tartalékoló trágyázás (előtrágyázás) 2-3 évre előre, 

amennyiben a talaj tulajdonságai, ill. elláottsága ezt indokolttá teszik. Ha a talaj tápanyag-ellátottsága különösen 

kedvezőtlen, szükség lehet „feltöltő trágyázás‖-ra, az ellátottság megnövelése céljából (pl. K műtrágyánál 500 

kg K2O/ha-al végzett ún. ‖melioratív‖ K adag. A vizsgálatok szerint ez kedvezően hat az agyagásványok 

átalakulására is (illitesedés). 

A kiegészítő trágyázás a vetéssel egyidejűleg vagy tenyészidő alatt történhet. Leggyakoribb módjai: sor – vagy 

fészektrágyázás Pl. „starter‖ P trágyázás a csírázáskori jelentős foszfor-igény biztosítására. A kiegészítő 

trágyázás lehet fejtrágyázás, a vegetatív növekedés időszakában, az állomány-kezelés segítségével. pl. gabonák, 

őszi káposztarepce tavaszi N-trágyázása. 

Az öntöző oldattrágyázás, csepegtető öntözéssel (az angol mozaikszó a műtrágyázás és öntözés szavakból: 

FERTIGATION) Gyakran alkalmaznak káliumnitrátot (KNO3 ) oldattrágyázásra, a K:N tápelem arány azonban 

nem kedvező, ezért nitrogén-kiegészítés szükséges. 

Levéltrágyázás (permetező trágyázás) kis koncentrációban, max. 1-2%-os, növényvédőszerekkel kombináltan, 

főleg N és mikroelemek utánpótlására (pl. Mikramid) 

A kijuttatás idejének meghatározása fontos szempont az eredményes tápanyag-ellátásnál. A műtrágya 

kijuttatásának optimális ideje függ : 

• agro-ökológiai viszonyoktól (talaj, éghajlat stb.) 

• tápanyagtól (kémiai tulajdonságok, mobilitás) 

• növénytől (tápanyag-igény, tápelem-felvétel dinamikája) 

• agronómiai és egyéb szempontok (gépi művelés, eloszlás stb.) 

A kijuttatás ideje: 

1. vetés előtt 

2. vegetációs periódus alatt 

Vetés előtt N, P vagy K, vetéssel egy időben startertrágyázás pl. P. Vetés után fejtrágyázás (N). 

Kijuttatás ideje a különböző tápelemek szerint: 

• Nitrogén: kora tavaszi kijuttatás: fejtrágyázás (szilárd és folyékony műtrágya formájában egyaránt 

lehetséges), Side-dressing (cseppfolyós műtrágyák injektálása a növény károsítása nélkül) 

• Foszfor: vetés előtt vagy a vetéssel együtt /startertrágyázás 

• kálium: vetés előtt vagy a vetéssel együtt 

• mikroelemek: startertrágyázás és levéltrágyázás 

A műtrágya-kijuttatás módszere 

• Közvetlenül kiszórva: egyenletesen eloszlatva a felületen, olcsó és könnyű, a nitrogén és a legtöbb mikroelem 

kijuttatásában hatékony 

• Felszínen bedolgozva: felszín vékony rétegébe bedolgozva, közel a magokhoz vagy a vetéssor mellett 

• Talajba forgatással: kevésbé mobilis elemeknél hatékony, melyek nehezen jutnak el a gyökérzónába. 

Hátránya lehet a kimosódás. 
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• Injektálás a talajba: mikroelem-trágyázásnál van jelentősége és rövid ideig hatékony. 

• Levéltrágyázás: higított vízoldható műtrágyák permetezése a levélfelületre amely gyors megoldás de rövid 

ideig hatékony. 

3. A nitrogén-trágyák és alkalmazásának irányelvei 

Nitrogén (N) műtrágyák 

A legáltalánosabban ismert nitrogén (N) műtrágyák: ammónium-N tartalmúak, nitrát-N tartalmúak, 

mészammon-salétrom (MAS, pétisó, Linzi-só), amid-N tartalmúak (karbamid és származékai), valamint a lassú 

hatású N műtrágyák 

• Ammónium-sók 

• Ammónium-nitrát NH4NO3 34 % N 

• Ammónium-szulfát (NH4)2SO4 21 % N 

• Monoammónium-foszfát, MAP NH4H2PO4 11 % N 

• Diammónium-foszfát, DAP (NH4)2HPO4 22 % N 

• Nitrát-sók 

• Kalcium-nitrát Ca(NO3)2 16 % N 

• Kálium-nitrát KNO3 13 % N 

• Folyékony N-formák 

• Nitrogén oldatok (karbamid-ammónium-nitrát) 28-32 % N 

• (UAN, Nitrosol, Nikrol néven forgalmazzák) 

• Vizes ammónia NH3, NH4OH 4 % N 

• Karbamid CO(NH2)2 46 % N 

• Karbamid-származék műtrágyák karbamid-aldehid kondenzátumok 

A nitrogén műtrágyák alkalmazásának alapvető ismeretei 

Felhasználás: alaptrágyaként kiegészítő műtrágyázással (fejtrágyázás, levéltrágyázás) 

Szempontok: 

• hatóanyagforma 

• kémiai és fiziológiai hatás (fiziológiailag savanyítanak az ammónium-sók, pl. (NH4)2SO4, a karbamid 

CO(NH2)2 ebből a szempontból semleges, fiziológiailag lúgos hatású a Ca(NO3)2 

• a talaj kötöttsége 

• a kijuttatandó adag 

• növény specifikus igénye 

Általános javaslat: 
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Tavaszi N fejtrágyázás: a talaj ásványi N tartalma ill., a növényanalízis (levélanalízis) eredmények ismeretében. 

Karbamid felhasználása: 

Karbamid felhasználása: Alkalmazható szilárd (talajba) és folyékony (levélre) halmazállapotban egyaránt. 

Célszerű néhány héttel vetés előtt kijuttatni a lebomláshoz. ( ammonifikáció ® átmeneti pH növekedés, nagy 

ammónia-koncentráció ® csírázásgátló hatás, nitrifikáció ® pH csökkenés ) 

Gyorsan be kell munkálni a talajba. Élénk mikrobiológiai tevékenységű talajokon alkalmazzuk! Bomlásakor ( > 

100 oC hőmérsékleten) mérgező biuret képződik, a szabvány szerint a megengedhető biurettartalom max. 1,5 % 

lehet! K-műtrágyákkal jól keverhető, szuperfoszfáttal csak közvetlenül kijuttatás előtt! 

4. A foszfor-trágyák és alkalmazásának irányelvei 

A gyakoribb foszfor műtrágyák: egyszerű szuperfoszfátok, dúsított (kettős) szuperfoszfátok, koncentrált 

(hármas vagy triplefoszfát), ammonizált szuperfoszfátok, mikroelemes szuperfoszfátok, valamint a hazánkban 

kevéssé ismert termofoszfátok (pl. Thomas-salak, Rhenánia-foszfát). 

 

A foszfor műtrágyák előállítása a nyersfoszfátok savas feltárásával történik: 

• apatitok = vulkanikus eredetű, primer ásvány 

• foszforitok = biológiai eredetű, szekunder ásvány 

Az első szuperfoszfát típusú műtrágyát 1840-ben, Justus von Liebig javaslatára állították elő, csontliszt kénsavas 

feltárásával. A hatóanyag P2O5-ként való kifejezése ekkortól használatos, bár a P műtrágyák nem foszfor-

pentoxid formájában tartalmazzák a hatóanyagot. Magyarországon a Budapesti Vegyiművek elődje 1890-ben 

kezdte meg az előállítását. 

Foszfor műtrágyák alkalmazása 

Felhasználás: főleg alaptrágyaként (kisebb mértékben kiegészítő trágyaként, pl. foszfor igényes kultúrák starter 

trágyázás) 
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Szempontok: - hatóanyag, oldhatóság, szemcseméret, talajtípus (kötöttség, pH stb.), erőteljes lekötődés 

immobilizáció, növény specifikus ill. fejlettségi stádiumtól függő igénye. 

Javaslat: 

• Őszi egyenletes kiszórás alapműveléssel (szántás, tárcsázás) bedolgozás 

• Tartalékoló trágyázás az ellátottság növelésére (nemcsak vízoldható formák alkalmazhatók!) 

• Starter trágyaként kezdeti energiaigény biztosítására, sorba adagolással 

• Lokális kijuttatás a sorok alá 4-5 cm-re bejuttatva 

• Vízoldható ill. gyenge savakban oldható hatóanyagforma célszerű, ha közvetlen, gyors hatás szükséges 

• Növény igénye szerint csírázáskori P-szükséglet fedezésére (általában ~ 5 – 20 kg P2O5/ha) 

• A hiperfoszfát savanyú talajokra is ajánlható. A foszforon kívül további fontos elemeket is tartalmaz pl. Zn, 

Cu, Mn, Mo, Se. 

5. A kálium-trágyák és alkalmazásának irányelvei 

Az általánosan ismert és alkalmazott kálium (K) műtrágyák: kálisók (40, 50, 60 %-os KCl tartalommal), a 

káliumszulfát vagy kénsavas káli, K2SO4, valamint a káliumnitrát, KNO3. 

 

*EK műtrágya, az EK 834/2007 és 889/2008. rendelete alapján ökológiai termesztésben is engedélyezett. 

Kálium műtrágyák alkalmazása 

Felhasználás:főleg alaptrágyaként (kismértékben kiegészítő) pl. starter 

Szempontok:hatóanyag (forma + kísérőionok), talajtípus (kilúgzódás, fixáció), felhasználandó adag, pl. feltöltő 

trágyázás, növény specifikus igénye, talajsavanyodás kilúgzási savasság: Ca-ban szegényedés. 

Általános javaslat: 

• Őszi egyenletes kijuttatás alapműveléssel való bemunkálás ajánlott. 

• Homoktalajokon tavaszi kijuttatás célszerű. 

• Klorid-érzékeny növényeknél K2SO4, KNO3 alkalmazása, vagy őszi kijuttatás szükséges! 
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• Tartalékoló trágyázás – 2 – 3 évre előre történő adagolás. Az ellátottság növelésére célszerű, ha a 

talajvizsgálatok szerint szükség van rá. Az agyagásványok telítése, kedvező visszaalakulása megkezdődik 

szmektitek +K illitesedés 

• A feltöltő K trágyázás, az ún. „melioratív K – adag‖: nagyadagú, akár 500 – 1000 kg K2O/ha kijuttatása, 

szükség esetén. 

6. Az összetett műtrágyák és alkalmazásának 
irányelvei 

Általános jellemzőik: 

• Több makro- és/vagy mikroelemet tartalmazó műtrágyák Több típusu Kevert műtrágya = az összetevők 

keverésével állítják elő: technológiailag ill. iparilag kevert műtrágyák k ismeretes: NP műtrágyák pl. 

ammónium-foszfát, nitrofosz, karboammofosz; NPK műtrágyák pl. ammofoszka, nitrofoszka, 

karboammofoszka; NK, PK vagy NPK + Ca-, Mg-, S + mikroelem-tartalmú műtrágyák; csak mikroelem-

tartalmú műtrágyák: B-, Mn-, Mo-, Zn-, Cu- stb. sók vagy ipari melléktermékek stb. 

• Teljes műtrágya = a növény számára esszenciális makro- és mikroelemeket tartalmaz 

• Komplex műtrágya = valódi összetett műtrágya, több tápelemet tartalmazó vegyület, kémiai folyamattal jön 

létre, egy képlettel leírható 

• Az összetétel változó, a megrendelő igénye szerint is előállítható 

• Egyre ismertebbek az ún. műtrágya-családok: változó összetételben, a kultúrák igénye szerint 

Technológiailag kevert műtrágyák 

• (részben vegyi folyamatok, részben keverés útján állítják elő) 

• Minden szemcse azonos összetételű, 

Iparilag kevert műtrágyák 

• Egyszerű vagy összetett-komplex műtrágyák keveésével állítják elő 

• Nem minden szemcse azonos összetételű, a szemcséket alkotó molekulák különbözőek lehetnek 

Összetett műtrágyák alkalmazása 

Felhasználás: 

• Agrokémiai 

• Agronómiai szempontok 

• Ökonómiai 

• Növény specifikus igénye 

• Technikai-műszaki adottságok 

Új típusú műtrágyák 

A legújabb fejlesztésű termékek a műtrágyapiacon a programozott tápanyag-leadású, ún. harmadik generációs 

műtrágyák: az Osmocote technológia (a holland Scotts gyár termékei): folyamatos és hatékony tápanyagleadás, 

környezetbarát és gyakorlatilag nincs kimosódás. 

Az Osmocote termékcsalád tápanyagleadás igény szerint 
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• Osmocote Extract Standard 

• Osmocote Exact Tabletta (5-6 hónapos hatástartam) 

• Osmocote Start (6-8 hét hatástartam) 

• A szemcséket növényi gyantabevonattal látják el (a barnás árnyalat ebből származik). Ez szabályozza a 

tápanyagleadást és egyben védi is a növények gyökereit a káros sófelhalmozódástól. 

• A tápanyagleadás ütemét a gyantaburkolat vastagsága szabályozza. 

• Használatával a kimosódás minimálisra csökkenthető. 

• A tápoldat-kiáramlás sebessége a talaj hőmérsékletétől függ. 

• Főként kertészeti kultúrák, újabban már szántóföldi növények tápanyag-ellátására 

Figure 6.3.  

 

Általános javaslat: 

• Tápanyag-arányok figyelembevétele! N:P:K 

• Kiegészítés: egyedi műtrágyákkal 

• Keverés feltételeit figyelembe kell venni! (Bulk-blending). Előny: kedvezőbb tápanyagfelvételi lehetőség a 

növények számára 

• Korszerű, összetett műtrágyák alkalmazása (az adott kultúra specifikus igényei szerinti tápelem-arányokat 

tartalmazó műtrágya (pl. kalászosok, cukorrépa, szőlő stb.) vagy igény szerinti összetételben műtrágya-

családok 

Általánosan ismert összetett műtrágyák 

• Mikramid 45% N, 0,5 % K2O + 3 % mikroelem, kelátok formájában 

• Péti Mix Komplex Plusz műtrágyák, változtatható összetételben 

• Genezis összetett műtrágyák 

• Wuxal oldat- és szuszpenziós műtrágyák 

• Volldünger 14 % N, 7 % P2O5, 20 % K2O + 1 % mikroelem 

• Yara Termékcsalád: YaraMila, YaraLiva, YaraVera stb. Szántóföldi és kertészeti kultúrákhoz, változtatható 

összetételben. 

Folyékony halmazállapotú műtrágyák 
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A folyékony műtrágyák alkalmazásával járó előnyök kihasználása a múlt század második felében került előtérbe 

a fejlettebb iparú országokban. Alkalmazásuk előnyei: a tápelemek aránya igény szerint változtatható; 

kijuttatásuk egyenletesebb lehet, mint a szilárd műtrágyáké; nagy hatóanyag koncentráció érhető el. 

Alkalmazásuk hátrányai: jelentős járulékos beruházás szükséges, magasabb technikai-műszaki színvonalat 

igényel. Hazánkban a rendszerváltást követő időszakban a felhasználás volumene az árak ugrásszerű 

emelkedése miatt visszaesett, jelenleg ismét bizonyos mértékű növekedés figyelhető meg. Összetételük alapján 

lehetnek: egyszerűek (folyékony N műtrágyák), valamint összetettek (NP- és NPK-oldatok, szuszpenziós 

műtrágyák). 

A folyékony műtrágyák általános jellemzői 

• valódi oldatok: N-tartalmú: cseppfolyós – vizes ammónia, ammóniakát – és nyomás nélküli oldatok, UAN 

oldat stb. 

• szuszpenziók: összetett szuszpenziós műtrágyák (NP- vagy NPK + további tápelemek) 

A folyékony műtrágyák alkalmazásának főbb szempontjai 

• Előnyösebb kijuttatási feltételek pl. igény szerinti tápelem arány beállítása 

• Egyenletesebb kijuttatás lehetősége – technikai, műszaki feltételek! 

• Keverhetőség ill. kombinálhatóság: agrotechnikai műveletekkel 

• Növényvédőszerekkel – gazdaságosabb alkalmazás 

• Általában kb. 50 km-es körzetben gazdaságos a felhasználás (erre alapozva hazánkban az 1980-as években 

jöttek létre az agrokémiai centrumok) 
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Chapter 7. A MŰTRÁGYA-ADAG 
SZÁMÍTÁS (TRÁGYÁZÁSI 
SZAKTANÁCS-ADÁS) ALAPELVEI 

1. A trágyázási szaktanácsadás irányelvei 

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 

Továbbfejlesztése folyamatos az új kutatási eredmények beépítésével és a gyakorlatból származó tapasztalatok 

alkalmazásával. 

A trágyázási szaktanácsadási rendszerek alapelvei 

A jól megalapozott szaktanácsadási rendszerek alapvető szempontjai: 

• A talaj tápanyag-ellátottsága (a talajvizsgálatok eredményei alapján) 

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

• A talaj szervesanyag ásványosodásának természetes dinamikája 

• A termesztendő növénykultúra fajlagos tápanyagigénye 

• A termesztendő növénykultúra terméspotenciálja 

• A termesztendő növénykultúra tápanyag-reakciója (a növekvő tápanyag-ellátás és a termés kapcsolata) 

• Az elővetemények pl. pillangós hatása 

• A szervestrágyák utóhatása 

• A tápanyag-kijuttatás módja 

Talajvizsgálatra alapozott módszerek 

Talajtípus alapján: 

Az egyes talajtípusokon elérhető maximális terméshez szükséges tápanyag-mennyiség meghatározása, amelyhez 

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

talajtulajdonságokat nem veszi figyelembe (pH, humusztartalom stb.). 

A talajok tápanyagfeltöltése alapján: 

Hibája, hogy a tápanyagfeltöltés költségei magasak és a környezetterhelés veszélye fokozott. 

Növényvizsgálatra alapozott módszerek 

A növény tápanyagigénye alapján: 

A tervezett termés által kivont tápanyag-mennyiségek alapján, az érvényesülés figyelembevételével. 
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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! 
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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 között. 

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. 

A műtrágyaadag számítás általánosan alkalmazott 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. A szántóföldi termőhelyek csoportosítása 

Szántóföldi termőhelyeket kialakító tulajdonságok: 

• tábla fekvése: sík, lejtő 

• erodáltság (eróziós viszonyok) 

• termőréteg vastagság: humuszréteg (mély, sekély) 

• vízgazdálkodási tulajdonságok 

• tápanyag-szolgáltató képesség (intenzitás) 

• kémiai tulajdonságok (pl. pH, összes sótartalom) 

• fizikai tulajdonságok (pl. szerkezet, kötöttség) 

• művelhetőség 

Megkülönböztetés, kategóriába sorolás alapja: talaptípus és genetikai osztályozás Szántóföldi termőhelyek: I-

VII. termőhelyi kategória szerint sorolhatók be. 

I. termőhelyi kategória: Csernozjom talajok. Ide tartoznak az alábbi talajtípusok: csernozjom barna erdőtalajok, 

erdőmaradványos csernozjomok, kilúgozott csernozjomok, mészlepedékes réti talajok, csernozjom réti talajok, 

réti csernozjomok, humuszkarbonát talajok és a terasz csernozjomok. 

A tábla fekvése: sík vagy enyhén lejtős, nem erodált, humuszban gazdag mélyrétegű,, víz-, levegő és 

hőgazdálkodás kiváló, tápanyagszolgáltató képessége jó és művelhetősége könnyű. 

Itt a legigényesebb növények is sikerrel termeszthetők. 
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II. termőhelyi kategória: Barna erdőtalajok. Ehhez a termőhelyhez sorolhatók az agyagbemosódásos barna 

erdőtalajok, a Ramann féle barna erdőtalajok, a karbonátmaradványos barna erdőtalajok, a lejtőhordalék talajok 

(itt az erózió agrotechnikailag megakadályozható, megfelelően művelhetőek). 

Általános jellemzőik: 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 szerkezetű talajok. A kedvezőtlen mechanikai összetétel miatt 

deflációs károk (szél általi elhordás) léphet fel. Vízgazdálkodásuk ugyancsak kedvezőtlen. Erős a 

tápanyagmozgás, a pH lehet savanyú vagy lúgos (meszes homokok). Az elérhető termésszintek alacsonyak, 

művelhetőségük sem kedvező. 

V. termőhelyi kategória: Szikes talajok: réti szolonyeces talajok, sztyeppesedő réti szolonyec talajok, 

szoloncsákos réti talajok, sók, rétlápok (lecsapolt), erősen szolonyeces réti talajok. Bár tápanyagban rendszerint 

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. 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. A talaj tápanyag-ellátottságának megállapítása 

Tápanyag-ellátottsági kategóriák 

Termőhelyek szerint 5 ill. 6 ellátottsági kategória: 

MÉM NAK 1979: igen gyenge, gyenge, közepes, jó, igen jó 

MÉM NAK 1987: igen gyenge, gyenge, közepes, megfelelő, jó, sok 

Humusz % →N ellátottság: igen gyenge, gyenge, közepes, jó, igen jó 
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4. 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 definíciója: Egységnyi fő- és mellékterméshez szükséges tápanyagmennyiség 

(kg/t). 

Figure 7.1. A növények fajlagos tápanyag-szükséglete: irodalmi (kísérleti) adatok 

alapján 

 

Figure 7.2.  

 

5/1. A fajlagos tápanyag-igény meghatározása : 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! 
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A fajlagos szükséglet a talaj tápanyag-ellátottságától függően módosul: a gyenge tápanyag-ellátottságnál 

nagyobb lesz, míg a tápanyaggal jól ellátott talajnál csökken. 

Figure 7.3.  

 

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. Korrekciós tényezők figyelembevétele 

• 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 

• 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 

• 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 
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• mikrobák tevékenysége! 

• Istállótrágyázás hatása (kijuttatható adag: 30-35 t/ha) 

• Az istállótrágya átlagos tápelem-tartalma: 

• 0,6 % N 0,35 %P2O5 0,6 % K2O 

 

• Öntözés hatása 

• A fajlagos műtrágya szükséglet 15-20 %-kal csökkenthető 

• Káros talajtulajdonságok figyelembevétele 

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 

7. Átszámítás tényleges műtrágya (t/ha) mennyiségre 

Figure 7.4.  

 

2. Az újabb szemléletet tükröző rendszerek 

Világszerte érvényesülő új szemléletmód alakult ki. Megnövekedett a 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) alakult. 

Ennek hatására új egységes irányelveket dolgozott ki a „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‖ 

Figure 7.5. A gazdálkodásra vonatkozó gyakori elnevezések (Győrffy B., 2000 nyomán) 
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A Közös Agrárpolitika jelentése 

A közös agrárpolitika (KAP) az Európai Unió (EU) mezőgazdasági támogatási rendszerének elnevezése. 

A Közös Agrárpolitika három alapelve: 

1. A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek egységes piaca: Az egységes piacon a tagországokban előállított 

termékek korlátozásoktól mentesen jelenhetnek meg. Az egyenlő piaci esély: a termelést és a piacot 

szabályozó, a keresletet-kínálatot befolyásoló eszközöket, a támogatásokat, a termékek minőségi, állat-

egészségügyi stb. előírásait egységesíteni kellett. 

2. A közösségi preferencia elve szerint biztosítani kell, hogy az egységes piacon a Közösségen belül termelt 

termékek előnyt élvezzenek a harmadik országokból behozottakkal szemben: a hazai termékek támogatása, 

erős importvédelem. 

3. A tagországok a KAP működtetési költségeit mezőgazdasági termelésük nagyságától függetlenül, egységes 

érvényű szabályok szerint megállapított pénzügyi hozzájárulással viselik. A termelők részére egységes 

normatívák szerinti támogatások kerülnek kifizetésre. 

A Közös Agrárpolitika céljai az eredeti - a római szerződés 39. cikkelye szerinti - célok: 

1. A termelékenység növelése a technikai fejlődés elősegítésével és a termelési tényezők, különösen a munka 

optimális felhasználásának biztosításával. 

2. A mezőgazdasági közösség számára megfelelő jövedelem és elfogadható életszínvonal biztosítása. 
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3. Agrárpiacok stabilizálása; a termelők és fogyasztók védelme. 

4. Az élelmiszer-ellátás biztonságának garantálása. 

5. A fogyasztói igények méltányos árú kielégítése. 

Új célok: 

1. Az európai családbirtok-szerkezet megőrzése. 

2. A vidéki népesség megtartása. 

3. Tájjelleg megőrzése. 

4. Vidékfejlesztés. 

Támogatási rendszer 

Egyszerűsített támogatási rendszer (SAPS) került bevezetésre. Közvetlen, területalapú támogatás, termeléstől 

független, és a 2003. június 30-án „jó mezőgazdasági állapotban‖ levő terület jogosult a támogatásra 

Az ehhez kapcsolódó „Nemzeti kiegészítő támogatások (top-up)‖. Területalapú támogatás fölött adható pl. 

anyatehén támogatás stb., Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 2004-2006. Nemzeti 

Vidékfejlesztési Terv 2004-2006. stb. 

A „Kölcsönös Megfeleltetés” rendszere 

A kölcsönös megfeleltetési rendszer (cross-compliance, CC). A 2003-as KAP reform fontos eleme: a 

gazdálkodónak úgy kell egészséges termékeket előállítania, hogy a környezetet sem károsítja, fenntartható 

gazdálkodást folytat. A támogatás feltétele több környezetvédelmi, állategészségügyi, állatjóléti és 

élelmiszerhigiéniai előírás maradéktalan betartása. Az ellenőrzéseken talált jogsértések maguk után vonnak 

egyfajta pénzügyi szankciót (támogatáscsökkentés). Minden új tagállamban – így Magyarországon is – 

legkésőbb 2009-ben meg kellett kezdeni, a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ) ellenőrzése 

mellett, az ún. jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK) ellenőrzését is. 

2009-től betartandó gazdálkodási követelmények: FGK 1.-8. pont: A vadon élő madarak védelme. A 

természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme. A felszín alatti vizek szennyezés 

elleni védelme. A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása. A mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezés 

elleni védelem. A sertések azonosítása és nyilvántartása. A szarvasmarhák azonosítása és nyilvántartása. A juh 

és a kecskefélék azonosítása és nyilvántartása. 

Az aktuális helyzet hazánkban 

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 
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• 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) 

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. 

• 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 tápelem mérlege alapján! 

• Szigorúan csak a növények termésével kivont tápanyag-mennyiségek visszajuttatása 

• A talaj termékenységének megőrzése eredményezi, hogy 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) 1MTA TAKI = Magyar Tudományos 

Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, Budapest 

2MTA MGKI = Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutató Intézete, Martonvásár 

Az új szaktanácsadási rendszer fő jellemzői: 4 tápanyagszinten ad szaktanácsot. 

1. Minimum szint 

2. Környezetkímélő szint 

3. Mérleg szemléletű szint 

4. Integrált növénytáplálási szintNT 

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. 

Figure 7.6. Az intenzív tápanyagellátást biztosító, valamint a környezetkímélő 

trágyázási szaktanácsadási rendszerek filozófiájának összehasonlítása (Csathó et al. 

1998, 2004) 
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Figure 7.7. Az intenzív tápanyagellátást biztosító (MÉM NAK) és hosszú távon 

fenntartható trágyázási szaktanácsadási rendszerek (TAKI-MGKI) gyakorlati 

összehasonlítása 

 

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). 
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3. . Tápanyag-gazdálkodási tervek készítése, a 
„Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” előírásainak 
megfelelően 

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 hektáronként 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: 
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• a talaj tápanyag-ellátottságát 

• 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 

tartalom (mg/kg). 

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 koncentrációja. 
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Chapter 8. A PRECÍZIÓS 
GAZDÁLKODÁS ÉS AZ ALTERNATÍV 
MÓDOK TÁPANYAG-ELLÁTÁSÁNAK 
JELLEMZŐI 

1. A precíziós gazdálkodás tápanyag-ellátási 
rendszere 

A jelenlegi legfejlettebb műszaki-technikai eszközökkel (térinformatika, számítástechnika) megvalósítható 

gazdálkodási mód: helyspecifikus, táblán belül differenciált tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem 

alkalmazásával. A precíziós gazdálkodás egy olyan komplex termelési rendszer, amely gazdaságos és 

környezetbarát növénytermesztést tesz lehetővé. Jelenleg 24 NAVSTAR típusú műhold kering orbitális pályán, 

20200 km-re a Földtől, amelyek teljes lefedettséget biztosítanak a Föld bármely pontján, segítségükkel 

kapcsolódn lehet a térinformatikai adatbázishoz. 

Az EGNOS szolgáltatás (European Geostationary Navigation Overlay Service) a műholdakról sugároz ingyenes 

korrekciós jeleket, az előfizetéses OmniSTAR rendszer pedig akár 10-20 cm-es pontosságot biztosít a világ 

bármely pontján. A GNSSnet.hu korrekciós szolgáltatás Magyarországon is igénybe vehető navigációs 

lehetőséget biztosít. 

Eszközei, módszerei: 

GPS = műholdas vezérlésű globális helymeghatározó rendszer (Global Positioning System) 

GIS = térképek készítése számítógépes információk alapján (Geographical Information System) 

A termőhely-specifikus, tehát táblán belüli, differenciált adagú műtrágyázás és növényvédelem kialakítása, a 

digitalizált térképek egymásra illesztése alapján lehetséges. 

A tápanyag-ellátási rendszer folyamatának fő részei: 

1. adatgyűjtés 

2. adatfeldolgozás (interpretáció) 

3. döntéshozatal 

4. megvalósítás (alkalmazás) 

A megvalósítás lépései: 

1. szisztematikus talajmintavétel a táblán belüli variabilitás meghatározására. A GPS segítségével a mintavétel 

akkreditált laboratóriumban történik, a tápanyag-ellátottság és a legfontosabb talajtulajdonságok 

meghatározása: szűkített ill. teljes körű talajvizsgálatok (Humusz%, Ásványi N tartalom (NO3-N + NH4-N), 

felvehető (AL-oldható) P2O5 és K2O tartalom, Mg, pH, KCl, KA, CaCO3 tartalom, mikroelemek stb.) 

2. Térképek készítése a mintavételekből nyert információk és egyéb adatok alapján számítógépes 

adatfeldolgozással (GIS + program-csomagok), majd elektronikus információ hordozóra vitel, felbontás 

mintavételi területek mérete határozza meg az egységnyi területre jutó költségeket. Ismert szoftverek: 

Farmworks, SST Toolbox, MapCalc, Insight stb. 

3. Az ellenőrző-rendszer a kijuttatásnál a műtrágyaszóróban leolvassa a lemezen levő információkat, majd 

ennek megfelelően a táblán belül differenciált műtrágya – és peszticid kijuttatást biztosít, alul- vagy 

túltrágyázás nélkül. 
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4. A táblán történő alkalmazás után, a számítógépes rendszer összegzi az információkat, melyek a GIS 

adatbázis része lesznek. Ezeket a következőkben (adagok további pontosítása, stb.) felhasználják. 

5. A terméstérképek alapján lehetőség van a tápanyag-ellátás, trágyázási szaktanácsadás továbbfejlesztésére. 

Figure 8.1. Egy tábla foszfor ellátottsági térképe (AL-P2O5 mg/kg talaj) 
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Figure 8.2. Egy tábla termés-térképe a precíziós gazdálkodásban 

 

Fontos 

• Az általános tapasztalatok szerint az alultrágyázás hatására bekövetkező terméskiesés nagyobb mértékben 

csökkenti a jövedelmezőséget, mint a túltrágyázás, mert a terméskiesés értéke felülmúlja a feleslegben 

kijuttatott műtrágya értékét. 

• A precíziós tápanyag-ellátás magyarországi elterjedése a rendszer megvalósításakor jelentkező magas 

költségek miatt a közelmúltig viszonylag lassú volt. Gyakorlatban történő alkalmazásának egyik feltétele pl. a 

megfelelő táblaméret. Napjainkban egyre növekvő érdeklődés mutatkozik iránta. 

• A műholdas navigáció alkalmazásával minimálisra csökkenthetők a veszteségek a vetőmag 

mennyiségében, műtrágyaszórásnál és a növényvédőszer kijuttatáskor. A robotpilótával vetett sorok 

nagy pontossággal ugyanazt a nyomvonalat tudják követni, ezáltal emberi beavatkozás nélkül 

lehetséges a sorközök művelése is. 

2. Az alternatív tápanyag-ellátási módok jellemzői 

Alternatív növénytáplálási rendszerek 

Célok: 

Nemzetközi mozgalom a hosszú távon fenntartható gazdálkodási módok megvalósítására, a természeti 

erőforrások megőrzés érdekében, az intenzív agrokemizálás visszaszorítására. ENSZ/FAO Program: „Zöld 

Forradalom‖ az egészségesebb életért, a környezetterhelés megelőzésére. Egészségesebb élelmiszerek 

előállítása. Az ökológiai egyensúly megőrzése, a talajélet fenntartása. A környezetvédelmi szempontok 

fokozottabb figyelembevétele. 

Hazánkban: 

A 90’-es éveket megelőző időszak egyoldalú műtrágyázását kiküszöbölő, korszerű tápanyag-utánpótlás 

megvalósítása. 

Az alternatív gazdálkodási módok fő irányai 

1. Organikus gazdálkodás 

(Biogazdálkodás, ökológiai gazdálkodás) 
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Kizárólag szerves eredetű anyagok felhasználása! (Vegyszeres növényvédelem helyett pl. mechanikai 

gyomirtás, természetes kártevők stb.) 

2. Alacsony energiabevitelű gazdálkodás (LOW INPUT SUSTAINABLE AGRICULTURE = LISA Program) 

Indokolt esetben nem zárja ki a kemikáliák használatát 

3. 4. Tájgazdálkodás 

Tradícionális gazdálkodás, a táj adottságaihoz illeszkedve (pl. táj-fajták termesztése. Jellemzője: ökológiai 

egyensúly 

4. Konvencionális gazdálkodás 

A növekvő élelmiszer-szükséglet kielégítését célzó gazdálkodás, a magas termésátlagokhoz szükséges 

nagymértékű műtrágyahasználat jellemzi. 

A Biokultúra Egyesület minősítés rendszerében a „Biogazdálkodáshoz is ajánlott‖ minőségi tanúsítvánnyal 

rendelkező termékek: 

Javasoltak és megengedettek — természetes anyagok, talajjavító ásványi nyersanyagok, ezek őrleményei, illetve 

az ezekből készített földkeverékek, talajkeverékek, istállótrágyák, komposztok. 

Az organikus gazdálkodásban tilos: 

• Ipari gazdálkodásból származó anyagok felhasználása. 

• Szintetikus készítmények felhasználása. 

A vetésforgó szerepe a biotermesztésben 

Alapelve: a tápanyag-utánpótlás (Nitrogén) szigorúan megkövetelt és ellenőrzött módszere a vetésforgó. 

Célja: a növényi kölcsönhatások, ésszerű növényi sorrend kihasználása 

• A talaj termékenységének megóvása 

• A tápanyagok egyenletes felhasználása 

• A betegségek, gyomok elterjedésének megakadályozása 

A vetforgó tervezésének fő irányelvei: a lehető legváltozatosabb, de legalább négyes szakaszú legyen. Két 

egymást követő évben ugyanaz a növény ugyanoda ne kerüljön. A vetésforgóban 15-20% pillangós növény 

legyen a talaj N gyarapítás érdekében. A mélyen és sekélyen gyökerező növények váltása. A forgóban legyen 

zöldtrágyának szánt növény is (lehet köztes vetésként). Fontos a „talajt zsaroló‖ és nem zsaroló növények 

váltása. Azonos betegségekre, kártevőkre fogékony növények egymást követő évben ne szerepeljenek. Minden 

lehetséges eszközzel előzzük meg a víz és szél okozta eróziót (gyepesítés, takarónövények, védősávok stb.). 

Ugyanaz a növény ne kerüljön az előző évi helye mellé → a károsítók miatt. 

Figure 8.3. Vetésforgóba javasolt növénycsoportok 
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Figure 8.4. Zöldtrágyának alkalmas növények 

 

A tápanyag-ellátásban alkalmazható anyagok 3 csoportba sorolhatók: 

• Trágyák, komposztok 

• Ipari, mezőgazdasági termékek, élelmiszeripari melléktermékek 

• Földtani képződmények, kőporok 

A biogazdálkodás, ökológiai gazdálkodás tápanyag-utánpótlásában alkalmazható trágyaféleségek 

Nitrogén: Zöldtrágya, komposzt, istállótrágya, gilisztatrágya. Trágyalé: korlátozott mértékben és higítva N-kötő 

baktérium-készítményekkel történő talajoltás. Melléktermékek (ipari eredetű): vér, hús, halliszt, szaruforgács. 

Foszfor: Csontliszt, guano, P-tartalmú ásványi őrlemények, kőzetporok. Megengedett a Thomas-salak 

használata is (az acélgyártás mellékterméke, 14-20% P2O5 tartalommal; P-tartalmának nagy része (75-90%) 

citromsav-oldható.) 

Kálium: Fahamu, káliumszulfát, káliumachit, földpát, riolittufa, zeolit, alginit és más K-tartalmú ásványi 

őrlemények, 

EK műtrágyák, az EK 834/2007 és 889/2008. rendelete alapján ökológiai termesztésben is engedélyezett 

termékek pl. SOLUMOP (káliumklorid), HORTISUL (káliumszulfát), Patentkali stb. 

Kalcium: Mészkő, dolomit, alginit, gipsz, CaO, CaCl2. Magnézium: Dolomit, magnezit, alginit. Mikroelemek: 

Ásványi anyagok (bazalt, zeolit, gránit, alginit), bányászott konyhasó. 

Komposztkivonatok. A biogazdálkodás szerepe Európában folyamatosan növekszik: az Európai Unióban az 

elmúlt 20 év alatt 5 ezerről mintegy 180 ezerre növekedett a biogazdálkodók száma, közelítőleg 8 millió hektár 

területen. 

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 



 A PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS 

ÉS AZ ALTERNATÍV MÓDOK 

TÁPANYAG-ELLÁTÁSÁNAK 

JELLEMZŐI 

 

 75  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• 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 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) 

A magyar jogi szabályozás, a Biorendelet: a hazai jogi szabályozás célja a biogazdálkodásban ismert és 

használt anyagok kiegészítésével, az EU biotörvényében szereplő anyagok, alkalmazási feltételek stb. 

szabályozása, a Magyar Biokultúra Egyesület előírásaival összhangban. A Magyar Biokultúra Egyesület 1983-

tól országos klub volt, majd 1987-től Országos Egyesület. Hazánkban jelenleg mintegy 120 ezer ha területen 

folyik ellenőrzött és minősített biotermesztés, 2013-ra 300 ezer hektár terület elérése a cél. A 2009-ben 

bevezetett ökológiai gazdálkodást segítő program az átállást vállaló gazdálkodók számára támogatást nyújt. 
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Chapter 9. A TÁPANYAG-
GAZDÁLKODÁS ÖKONÓMIAI 
ÖSSZEFÜGGÉSEI 

1. A tápanyag-ellátás ráfordítás — hozam viszonyai 

A tápanyag-gazdálkodás ökonómiája 

A tápanyag-gazdálkodás nem egyéb, mint a biológia üzemtana‖ /Kemenesy Ernő/ „rendszerszemléletű‖ 

megközelítési mód, versenyképesség fokozása 

A tápanyag-ellátás gazdaságossága a befolyásoló tényezők optimalizálásával érhető el. Ezek az alábbiak: 

• környezeti tényezők hatásának minimalizálása 

• termesztéstechnológia korszerűsítése 

• gépesítettség 

• talajművelés 

• munkaszervezés 

• tápanyag-gazdálkodás optimalizálása (talaj-, növényvizsgálatokra épülő szaktanácsadás folyamatos 

fejlesztése) 

• növényvédelem 

• környezet-károsítás minimalizálása 

Az optimum fogalma a tápanyag-gazdálkodásban (Lægrid et al. 1999) 

Fogalmak a hatékonyabb tápanyag-gazdálkodáshoz: 

• Maximális hozam 

• Gazdasági optimum 

• Minőségi optimum 

• Kockázati optimum 

• Környezeti optimum 

• Energia otpimum 

Maximális hozam: akkor kapjuk, ha minden tényező egyensúlyban van, növény fejlődése/növekedése, a 

tápelem-felvétel, produktivitás egyaránt maximális. 

Gazdasági optimum: kisebb, mint a maximális hozam, az ár alakulása határozza meg. A gazdasági optimum 

függ a műtrágyák árától és a termés értékétől. 

Gazdasági optimum = a megnövekedett terméshozam értéke és a ráfordított műtrágyatöbblet költsége 

megegyezik 

Minőségi optimum: a terméshozam jellegzetes paramétereitől függ pl. gabonafehérjék (búza sütőipari 

minőség!), szénhidrátok (cukrok) cukorrépában, szőlőben, olajnövényekben az olaj összetétele/tartalma stb. 
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A jobb minőségű termés magasabb áron értékesíthető. 

Kockázati optimum: a gazdasági optimum egy speciális formája, a lehetséges kockázatok minimalizálása a 

termelésben. A kockázatok minimalizálásához le kell csökkenteni a ráfordításokat. 

Másik példa: a kijuttatandó összes nitrogént több, kisebb adagokban kell kijuttatni, fenntartva így a növény 

tápelem-felvételi dinamikáját (pl. gabonanövények) 

Környezeti optimum: a környezeti tényezőket tartalmazza. Pl. a nitrogén-kijuttatás optimalizálása a nitrát-

kimosódás figyelembevételével 

Energia optimum: az energia maximális visszanyerése a megtermelt növények formájában, összehasonlítva a 

kiadások energiájával (gépek, művelés, műtrágyázás stb.) 

Figure 9.1. A N-adag, a hozam és a növény (búza) által felvett N közötti kapcsolat 

(Lægrid et al. 1999) 

 

Gazdasági optimum: a búzatermés árának segítségével számítható ki. Minőségi optimum: a magasabb 

fehérjetartalmú (14.5 %) termés jobb áron értékesíthető, mint az alacsonyabb (12.5 %) fehérjetartalmú termés 

Figure 9.2. A búza terméshozama és a nitrát-veszteség különböző N-adagok kimosódása 

esetén (Lægrid et al. 1999) 
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2. Gazdaságosság, hatékonyság szempontjai és 
alkalmazásuk 

Tápanyagellátás és a termésszint összefüggései 

A relatív minimum törvény kiterjeszthető más termelési tényezőkre (fény, hő, víz stb.). 

A fény, hő, víz minimumba kerülése szintén a termést korlátozó, meghatározó tényezővé válhat. 

Minimum-törvény: a (relatív) minimumban levő tényező – tápanyag, víz, fény, hőmérséklet – korlátozza a 

termés nagyságát. Ez mindaddig tart, amíg egy másik tényező kerül minimumba. 

Maximum-törvény: a káros (toxikus) mennyiségben levő tényező – tápanyag, víz, fény, hőmérséklet – 

korlátozza a termés nagyságát. 

Optimum-törvény: a növények számára optimális életfeltételek – tápanyag, víz, fény, hőmérséklet – 

biztosításával érhető el a legkisebb fajlagos ráfordítással a legnagyobb termés. 

A műtrágyázás szervezése, ökonómiája 

Megválasztás szempontjai: 

• műtrágya ára (egységnyi hatóanyagköltsége) 

• műtrágya típusának megválasztása (egyszerű vagy összetett, szilárd vagy folyékony) 

• műtrágya hatóanyagtartalma 

• kiszerelés formája 

• keverhetőség 

• gazdálkodás típusának figyelembevétele 

• élő- és gépi munka ráfordítás 

• szállítási költségek 

• kijuttatás módjának megválasztása 

Szervestrágyázás szervezése, ökonómiája 

Megválasztás szempontjai: 

• szerves trágya típusa: növényi vagy állati eredetű trágyaféleség (istálló trágya fajtája, szilárd, hígtrágya..stb.) 

• elérhetőség (saját gazdálkodásból származó vagy a beszerzés költségei) 

• szakszerű trágyakezelés 

• trágya hatóanyagtartalma 

• gazdálkodás típusának figyelembevétele 

• élő- és gépi munka ráfordítás 

• szállítási költségek 

• kijuttatás módjának megválasztása 

Figure 9.3. Általános termelési vagy hozam függvény (a ráfordítás és hozam 

viszonyának alakulása) 
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I. szakasz: A hozam intenzív növekedésének szakasza, a ráfordítás növelésével egyre nagyobb hozam érhető el. 

II. szakasz: A hozam a marginális hozam (MH; a pótlólagos ráfordításegységre jutó hozamváltozás) csúcsának 

elérése után egyre lassabban növekszik; a pótlólagos ráfordítások haszna ugyanis csökken. Ez a racionális 

gazdálkodás szakasza. 

III. szakasz: A hozamcsökkenés szakasza, a további ráfordítások ellenére is csökken a hozam. 
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Chapter 10. A tápanyag-gazdálkodás 
környezetvédelmi összefüggései 

Az intenzív, iparszerű gazdálkodás környezeti kockázata jelentős. A növénytermesztésből és az állattartásból 

származó lehetséges környezeti hatások egy része hasonló, ezek a termőtalajokat és az élővizeket 

veszélyeztethetik. 

Növénytermesztés 

• talajok tápanyag-terhelése 

• élővizek tápanyag-terhelése 

• légszennyezés 

• légszennyezés 

Állattartás 

• talajok tápanyag-terhelése 

• élővizek tápanyag-terhelése 

• légszennyezés 

• egészségügyi kockázatok pl. fertőzésveszély 

1. A műtrágyahasználat lehetséges környezeti hatásai 

A helytelen műtrágyázás hatásainak 6 fő környezetkárosítást okozó folyamata 

1. Növénytáplálkozási zavarok oka: a kiegyensúlyozatlan műtrágyázás, túltrágyázás vagy egyoldalú trágyázás 

(pl. N) 

2. Termésminőség romlás oka: a kiegyensúlyozatlan műtrágyázás, túltrágyázás vagy egyoldalú trágyázás (pl. 

N) 

3. A növények betegségekkel, kórokozókkal szembeni ellenállóképességének csökkenésének oka: a szövetek 

fellazulása – pl. N túltrágyázás, az epidermisz sejtek elvékonyodása – pl. K hiányos trágyázás 

4. Savanyú talajok további savanyodásának oka: a szakszerűtlen műtrágyázás, nem a talaj tulajdonságainak 

megfelelő műtrágyaformák (vegyületek) alkalmazása 

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

hígtrágyák, szennyvizek helytelen tárolása ill. alkalmazása 

6. A felszíni vizek (tavak, folyók) eutrofizációja (tápanyagok felhalmozódásának oka: N és P túltrágyázás, az 

erózióval a vizekbe jutó P terhelés 

A talajok savasodásának fő okai Forrás: Várallyay (1990) 

Természetes okok: 

1. savanyú alapkőzet 

2. gyökérlégzésből származó CO2 

3. szerves maradványok lebomlása (CO2 → H2CO3 

4. a talajok kilúgzódása (nagy csapadékok, gyenge víztartóképességű talajok) 
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5. természetes savas lerakódások 

Emberi tevékenység: 

1. földhasználat helytelen megváltoztatása 

2. túlművelés (agrotechnika) 

3. helytelen műtrágyahasználat (forma, adag) 

4. szakszerűtlen melioráció, drénezés 

5. ipari és városi hulladékok, szennyvíz 

6. ipari eredetű légszennyeződés savas lerakódásai (nedves és száraz) 

Következmények: 

• savanyodás (pH csökkenés) 

• a talaj CO3 tartalmának csökkenése 

• a pufferképesség csökkenése 

• intenzívebb mállás 

• a tápanyagok kimosódása 

• a tápanyagok immobilizációja 

• talaj biológiai degradációja 

• talajtermékenység romlása 

• a tápanyagok felvehetőségének csökkenése 

• toxikus elemek mobilizációja (nehézfémek) 

A mérséklés lehetőségei: a.) a talajtulajdonságok szerinti műtrágyázás: a talajvizsgálatok eredményei alapján, 

valamint a termesztendő kultúra igénye szerint kiszámított adag, a talaj tulajdonságainak megfelelő forma; b.) 

rendszeres Ca kijuttatás a savanyodás mérséklésére; c.) szükség szerint kémiai melioráció (talajjavítás, 

meszezés); d.) a kilúgzódás csökkentése; e.) a légszennyeződés csökkentése. 

Az élővizek eutrofizációja 

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. Az intenzív algásodáson túlmenően, toxikus 

anyagok fokozott termelése léphet fel. 

2. A kedvezőtlen hatások csökkentésének lehetőségei 

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. 
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• a NO3-tartalom > 50 mg/l 

• ivóvíz célú használatnál > 25 mg/l 

Nitrát-érzékeny helyeken kötelező betartani az előírásokat, a nem érzékeny helyeken ajánlott. A nitrát-érzékeny 

területek kiterjedése 2001ben 4,321 millió ha volt, 2006-ban 4,972 millió ha. Érzékeny helynek minősül pl. a 

Dunántúlon a tavak (Balaton, Velencei tó, Fertő tó) vízgyűjtője, Kaposvár és Nagyatád körzete, a Drávamenti 

terület, valamint a karsztos területek. A 2001-ben megjelent rendelet hatálya 2005. december 31-ig volt 

érvényes, a tapasztalatok alapján módosították, a 27/2006. sz Kormányrendeletben. 

Figure 10.1. A nitrát-érzékeny területek elhelyezkedése hazánkban 2001-ben: 4,321 

millió hektár 

 

Figure 10.2. 2006-ban: 4,972 millió hektár 
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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 november 15 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. 

Tilos a trágya kijuttatása > 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 

A mezőgazdasági tevékenységből származó veszteségek átlagosan a növénytermelésben 5 - 30 %, az 

állattartásban 30 – 60 % között változnak. 

A Kormányrendelet értelmében állattartó telepnek minősül egy háztartás igényét meghaladó állattartásra 

szolgáló telep, 5 számosállat fölötti pl. 20-25 sertés vagy 5 szarvasmarha. (Számosállat: 500 kg élőtömegű állat). 

Az állattartásra vonatkozó 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. 
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A Kormányrendelet jelentési kötelezettséget ír elő a gazdálkodók számára. 

1. Adatszolgáltatás: Gazdálkodó → Megyei Szakigazgatási Hivatal → Központi Szolgálat → EU Évente 

február 28-ig 

2. Tápanyag-gazdálkodási terv készítése: trágyaelhelyezési 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 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 környezeti kockázatot jelentő nitrát-terhelés különböző eredetű lehet, melyek részben mezőgazdasági 

eredetűek, más észük ipari, illetve kommunális eredetű. Fő megnyilvánulási formái lehetnek: 

1. Pontszerű vagy lokális terhelések 

2. Diffúz vagy nagy felületen fellépő terhelések 

1. A pontszerű vagy lokális terhelések előidézői: 

• szennyvizekből elszivárgó NO3-N 

• ipari, kommunális ill. mezőgazdasági eredetű 

• hulladéklerakó helyekről elszivárgó NO3-N 

2. A diffúz vagy nagy felületen fellépő terhelések (nem pontszerű) okai: 

• az altalaj ásványi összetételéből eredő NO3-N 

• a csapadékból és a felszíni vizekből származó NO3-N 

• a talaj mineralizációjából származó NO3-N 

• a szerves- és műtrágyákból származó NO3-N 

A műtrágyákkal talajvízbe jutó nitrát-terhelés mértéke különböző. A 100 kg vízzel lemosódó NO3-vegyületek 

mennyiségét az alábbi számadatok tükrözik: KNO3 : 13 kg, Mg(NO3)2 : 42 kg, Ca(NO3)2 :102 kg. 

Figure 10.3. A nitrát kimosódás mélysége különböző talajszerkezetnél 300 mm éves 

csapadékmennyiség mellett ( Addiscott et al., 1991) 
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Figure 10.4. Élelmiszerek és zöldségfélék NO3-N és NO2-N határértékei 17/1999. (VI.16) 

EÜM Rendelet 

 

Hangsúlyozni kell ugyanakkor az alábbiakat: 

• A káros hatások a helytelen, szakszerűtlen műtrágyahasználat következményeiként lépnek fel. A káros 

hatások csökkentésére törvényi szabályozás is szükségessé vált. 

A szabályozás összehangolására történő törekvés eredményeként nemzetközileg is összehangolt, az EU, OECD, 

FAO stb. közös irányelvek kidolgozása van folyamatban. Az utóbbi években jellemző az EU-ban egységes új 

szabályzórendszerek megjelenése: a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot‖ (HMKÁ), jogszabályban 

foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK). Az USA és a FAO általános irányelveket tett közzé a „JÓ 
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MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLAT” (Good Agricultural Practices, GAP) a fenntartható, helyes 

gazdálkodás számára. A fenntarthatóság irányelvei az alábbiak: 

• gazdasági fenntarthatóság 

• szociális fenntarthatóság 

• környezeti fenntarthatóság 

A fenntartható szemléletmód az alábbi 4 alapelvre épül: 

1. A gazdaságilag hatékony élelmiszer termelés fő kritériumai 

• Kielégítő - élelmiszer minőség-ellenőrzés (food security) 

• Biztonságos - élelmiszer biztonság (food safety) 

• Tápláló - élelmiszer minőség (food quality) 

2. Természeti értékek fenntartása 

3. Gazdálkodó vállalkozások tevékenysége és hozzájárulása a fenntarthatósághoz 

4. Kulturális és szociális igények összekapcsolódása 

Az USDA és a FAO a „JÓ MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLAT” (Good Agricultural Practices, GAP) 

általános irányelvei a gazdálkodók számára: 

• 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/ 
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