
Az AGRO.bio Hungary Kft., a Syngenta Kft., a Yara Hungária, a Vaderstad Kft.
és a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Tessedik Campus 

tisztelettel meghívja Önt

A talajtípusra szabott gazdálkodásról
című regionális szakmai fórumra.

HELYSZÍN:   Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Tessedik Campus
5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3.

IDŐPONT: 2018. február 22.

PROGRAM:  8.30 Érkezés, regisztráció
 9.00  Köszöntő – dr. Futó Zoltán dékán

Megnyitó – Daoda Zoltán szakmai igazgató
 9.10 Szakmai előadások
  •   A réti talajtípus bemutatása, agronómiai jellemzése  

– dr. Futó Zoltán, Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Tessedik Campus
  •   Talajművelési eljárások és a réti talajon alkalmazható eszközök 

– dr. Kalmár Tibor ügyvezető, Vaderstad Kft.
  •  A réti talajon sikerrel termeszthető növények köre, fajtahasználat  

– dr. Futó Zoltán, Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Tessedik Campus
  •  A tápanyaggazdálkodás sarkalatos pontjai a réti talajon, és amire figyelni kell  

– Szabari Szabolcs szaktanácsadó, YARA Hungária
  •  A fajtahasználat és a növényvédelem sajátosságai a réti talajon  

– Syngenta
  •  Mikrobiológiai támogatás a réti talajon a tápanyaghasznosítás, a humusz- és  

vízgazdálkodás, valamint a biokontroll területén  
– Szabó István üzletfejlesztési menedzser

  Kérdések, hozzászólások
 13.00 Ebéd

A fórumon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni a www.regionalisszakmaiforum.hu oldalon lehet.

Meghívó
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Tessedik Campus - Szarvas



Története:

•Tessedik Sámuel evangélikus lelkész által alapított

Mezőgazdasági Iskola (1780)

•Felsőfokú Technikum képzései (1970-ig)



• Debreceni Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdasági és    

Vízgazdálkodási Kara (1970-2000)

• Tessedik Sámuel Főiskola (2000-2009) 

• Szent István Egyetem 2009-

• Szent István Egyetem  Agrár- és Gazdaságtudományi 

Kar 



SZIE AGK Tessedik Campus

KÉPZÉSEINK:

Alapképzések

 - Vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

 - Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök BSc

szak

 - Mezőgazdasági mérnök BSc szak

 - Turizmus-vendéglátás BSc szak

 - Kereskedelem-marketing BSc szak





Kutatási K+F+I háttér:

- SZIE AGK Galambosi és Iskolaföldi Tangazdaság

- 70 ha kísérleti növénytermesztési terület

- 65 ha öntözési kutatási terület

- cégekkel kutatási megállapodás

- komplex laboratóriumi háttér



Réti talajon sikeresen termeszthető növények köre:

Kukorica

- Öntözött és öntözetlen körülmények között)

- Esőszerű és mikroöntözési termesztési kísérletek

- Lombtrágyázási technológiák

- Genetikai alapok tesztelése



Eredményeinkből:



Eredményeinkből:





Réti talajon sikeresen termeszthető növények köre:

Búza

- Öntözetlen körülmények között

- Tápanyagellátási termesztési kísérletek

- Lombtrágyázási technológiák

- Genetikai alapok tesztelése



Termésátlag- t/ha
Kontroll 

növényvédelem
1. növényvédelem

2. 
növényvédelem

Kontroll 
tápanyagszint

4,76 4,49 5,98

I. tápanyagszint 4,8 5,74 6,71

II. tápanyagszint 5,11 5,32 7,28

III. tápanyagszint 6,69 6,19 7,81

Eredményeinkből:

A tápanyagellátás és a növényvédelem együttes 
hatása őszi búza kísérletben (Szarvas, 2015.)



Eredményeinkből:

Fehérje tartalom %
Kontroll 

növényvédelem
1. Közepes 

növényvédelem
2. Intenzív  

növényvédelem
Kontroll 
tápanyagszint

14,03 13,3 12,17

I. Tápanyagszint 14,07 13,57 13,13

II. Tápanyagszint 13,5 14,2 14,8

III. Tápanyagszint 15,4 15,67 15,2

Kontroll tápanyagszint Közepes tápanyagszint









Réti talajon sikeresen termeszthető 

növények köre:

Napraforgó

- Öntözetlen körülmények között

- Tápanyagellátási termesztési kísérletek

- Lombtrágyázási technológiák

- Genetikai alapok tesztelése







Réti talajon sikeresen termeszthető 

növények köre:

Repce:

- Öntözetlen körülmények között

- Tápanyagellátási termesztési kísérletek

- Lombtrágyázási technológiák

- Genetikai alapok tesztelése





Őszi káposztarepce kísérleti eredményeink:



Őszi káposztarepce kísérleti eredményeink:



Köszönöm a 
megtisztelő 
figyelmet! 



A réti talajok művelési irányelvei
és

eszközei

Dr. Kalmár Tibor

20 / 3939 640

tibor.kalmar@vaderstad.com



• Túl sok nedvesség és levegőtlen viszonyok hatására képződött 
szerves anyag – fekete humusz

• Nagy az agyag és a holtvíz tartalmuk

• Vízgazdálkodási szempontból: közepes/gyenge vízbefogadó 
képességű, jó víztartó talajok

• Vízgazdálkodásuk a tavaszi nedves időszaktól eltekintve 
kedvező 

• Tápanyaggazdálkodásuk közepes, a nitrogén mennyisége 
tavasszal kevés lehet, foszfát és kálium ionok megkötése

• Lassan melegednek fel (tavasszal hátrány, nyáron előny)

• Tavasszal magas talajvíz-állás, nagyobb esők után gyors 
túltelítődés jellemző

• Nehezen művelhető talajok

A réti talajok



A réti talajok

• Agyagfrakció >40%, kötöttség szerint – középkötött, kötött, 
erősen kötött talajok (KA 38-80)

• Művelhetőség:

– Középkötött talajok (KA 38-50)

• nyirkos állapotban jó minőségben legkevesebb kárral és energiával

• száraz állapotban bolygatva könnyebben, nedves állapotban nehezen 
javítható károk keletkeznek

– Kötött talajok (KA >50)

• száraz és nedves állapotukban is energiaveszteséggel művelhetők

• perctalajok

• rögösödés, porosodás, gyúrás, kenés 

• A nagy kötöttség szélsőséges fizikai tulajdonság

• A művelhetőséget kémiai talajhibák is behatárolják



Természetes eredetű 
vízpangás

• A mélyebb fekvésű 
területeken, a vizet 
nehezen áteresztő 
talajokon, a földalatti 
vízerek mentén 
belvízkárok keletkeztek 

• A természetes eredetű 
vízpangás nem 
gazdálkodói hiba

Forrás: Dr. Birkás M.



• Hibás vagy kényszerművelés 
következménye

• Nedves talajon való járás és 
művelés

• Tárcsatalp, eketalp
• Vertikális vízmozgás 

akadályozott

Művelési, taposási eredetű 
vízpangás

Forrás: Dr. Birkás M.



Ülepedés

• Az ülepedés a legtöbb 
talajtípuson bekövetkezik, de 
szervesanyag csökkenés 
(degradált szerkezet) hatására 
erőteljesebbé válik

• Súlyos esetben az ülepedett 
réteg felszíntől mért 
vastagsága akár a 10 cm-t is 
elérheti

Forrás: Dr. Birkás M.



• A nedvességgel túltelített, majd 
gyorsan kiszáradt, kolloidban 
gazdag (réti) talajokon gyakori

• Mélyen repedeznek a szikes, a 
szerves anyagban szegény 
talajok 

• Azok a talajok, amelyek fizikai 
állapota jelentősen eltér a felső 
művelt, és az alatta lévő, ritkán, 
vagy egyáltalán nem bolygatott 
rétegben

Repedésbe süllyedt kukorica 

Repedezés

Forrás: Dr. Birkás M.



A rögösödés és porosodás okai és következményei

SZÁRAZ TALAJ + Tömörödött talajállapot + Alkalmatlan eszköz = 
RÖGÖSÖDÉS



Mechanikai + klímahatások = porosodás

Mechanikai hatás Mechanikai hatás Beázás Kiszáradás

   

Rögösödés  POROSODÁS  Eliszapolódás 

Cserepesedés 

 

Por lemosódás



Tömörödés,

Tömör réteg kiterjedése,

Rögösödési hajlam 
növekedése

Összetett károk

Forrás: Dr. Birkás M.



„Szalonna” Fagy-por

Eliszapolódik, 
kérgesedik,

lemosódik

Elporosodás, eliszapolódás

Forrás: Dr. Birkás M.



Porlemosódás, művelőtalp vastagodás

Forrás: Dr. Birkás M.



• A kedvezőtlen talajtulajdonságok hatásainak enyhítése és a 
művelhetőség javítása

• Művelési hibák (kedvezőtlen talajtulajdonságokat felerősítik): 
a felső talajréteg kiszárítása, rögösítése, kérgesítése, 
talpképzés, kenés, gyúrás, tiprás, szervesanyag-veszteség 

• Művelési fogások:

– Vízbefogadó és tároló képesség javítása – lazítás

– Felszíntakarás az eliszapolódás és a kérgesedés megelőzésére

– Bolygatás csak megfelelő nedvességnél

– Változatos művelési mélység

– Szervesanyag-juttatás és kímélés

A réti talajok művelési irányelvei



• Tarlóművelés

– Mulcshagyó tarlóhántás, hő- és csapadék stressz elleni 
védelem

– Felszínvédelem által a porhanyulási és a tápanyag-
feltáródási folyamatok elősegítése

– Ápolás módja a csapadéktól és a gyomosodástól függően 
mechanikus vagy vegyszeres

– Szélsőséges évjáratokban a tarlóállapotban pihenhet a talaj 
a zúzott szármaradvány alatt, amíg a hántás feltételei 
kedvezőbbé válnak  

A réti talajok művelési irányelvei



• Alapművelés

– Vízbefogadó képesség fenntartása – gyakoribb lazítás (nincs 
vagy rövid tartamhatás az időjárási szélsőségek miatt)

– Nyári szántás kerülendő az elmunkálás bizonytalansága miatt

– Lazított talaj felszínének porhanyítása (kultivátor, síktárcsa) a 
lazultság fenntartásával

– Kultivátorok előnye a mélyebb rétegekben nyáron is nedves 
(kenődő) talajon mutatkozik meg a talpak átmunkálásakor

– Szántás felszínének egyengetése ősszel 

A réti talajok művelési irányelvei



• Magágykészítés és vetés

– A magágyhibák miatt nem tanácsos a nedves talajok tárcsás 
elmunkálása, és a tavaszi simítózás elsietése

– Műveletek összevonására a nyári végi és az őszi vetés előtt van 
több lehetőség 

– Rögös, de egyenletesre munkált talajon jól használhatók a  
magágykészítő vetőgépek

– Kapás növények magágykészítése és vetése  - a lassú 
felmelegedés miatt - külön menetes

– A vetőcsoroszlya ne kenje a talajt a vetés mélységében –
repedezés !

A réti talajok művelési irányelvei



Magágy-alap vastagodás

• A felszínen száraz, 5-6 cm alatt nedves 
(a kéreg miatt lassan száradó) 
talajokon

• Magágykészítéskor alakult ki 
napraforgó, kukorica, szójatáblákon 

• A főgyökerek átnőnek a vastag magágy 
alapon, az oldalgyökerek a felszínhez 
közel,  1-2 cm alatt terjeszkednek

• Átlagos idényben, amikor a talaj felső 
rétege 7-10 naponta beázik, kicsi a 
kockázata

Forrás: Dr. Birkás M.



Növény igénye

= növény-központú művelés 
(~1975-ig)

Talajminőség javítás 
és fenntartás
= talaj-központú művelés 
(1975-2000)

Klímaveszteség 
csökkentés
= klíma-központú művelés 
(2000-)

• ~2000-től a klímaközpontú-talajművelés feladata a talajminőség 
javításán, fenntartásán keresztül a klíma eredetű károk csökkentése 
(Birkás 2009)

• A megkímélt szerkezetű, kedvező nedvesség forgalmú talajon bármely 
növény igénye kisebb energiával, és minimális károsítással érhető el

• Az alul/túlművelt talaj klímaérzékeny

A talajművelés szemléletmódja megváltozott



A talaj kritikus időszakai 

Amelyek alatt a minőségét és a benne zajló kedvező folyamatokat különösen 
veszélyeztetik a klimatikus jelenségek, pl. hő-, és eső stressz, ill. ezek következményei 
(kiszáradás, ülepedés, eliszapolódás, kérgesedés, mohosodás). 

1. Nyári tarló-fázis a hőstressz, a csapó esők miatt

2. Nyár végi vetés a száraz vagy a nedves időszak nehézségei miatt 

3.  Tavaszi vetés a téli vízgyűjtés eredménye és a hőmérséklet szélsőségei miatt 

4.  Őszi művelési időszak a talajok száraz vagy túl nedves állapota miatt

5.  Az áttelelés a talaj elporosodása, annak következményei, és az ősszel okozott 

károk enyhülésének elmaradása miatt

A talaj a kritikus időszakok alatt kiemelt védelemre szorul, ilyenkor nem a megszokott, 
hanem a kímélő művelés eszköztárából kell kármegelőző és kárenyhítő módszereket 
választani.

Forrás: Dr. Birkás M.



1. Nagy vízvesztés nyáron 

2. A nedvesség mozgását gátló 
tömörödés, 15, 20, 25 cm alatt

(1) a csapadék hasznosulása rossz,
(2) a mélyebb rétegek nedvessége

nem juthat fel a gyökérzónába

A tarlók
védőréteg
nélkül hagyása
(hántatlan,
takaratlan)

Mély, lezáratlan hántás, vízvesztő felszín

4. Tárcsatalp tömörödéssel 
lerontott talajon tárcsás 
alapművelés az utónövény alá 
(búza után repce; repce után 

búza 10-12 cm-ig lazult talajon) 

Klímakár súlyosbító talajművelési szokások

3. A talajállapot túlbecsülése

Forrás: Dr. Birkás M.



5. Az őszi szántások kései elmunkálása - vízvesztés ősszel, télen és kora tavasszal és fagypor képződés

6. Talajszerkezet rombolás, rögösítés, porosítás előidézése a nedvességhez 
alkalmatlan műveléssel, a talaj cserepesedési hajlamának növekedése

Forrás: Dr. Birkás M.



7. Sikertelen talajállapot javítás
mélyen kiszárított vagy beázott talajon

8. Talpképző eszköz (hagyományos tárcsa) 
alkalmazása szántás és lazítás elmunkálására 
15 cm alatt nedves talajon 

9. A szerves anyag utánpótlás
elhanyagolása

Felszínvédő értékes anyag, 
talajba juttatva 
szerves anyag-forrás

Éveken át szénvesztően 
művelt, 
elporosított talaj

Forrás: Dr. Birkás M.



10. Vízvesztés tavaszi
magágykészítéskor
(előkészítés több nappal vetés 
előtt)

11. A magágy alatti réteg
túltömörítése 
(túl vastag magágy-alap)

12. A felszínvédelem (mulcs)
hiánya a kritikus 
hónapokban
(hő- és zápor-stressz)

Forrás: Dr. Birkás M.



Nedvességkímélő művelés

• Tömörödés megszüntetése

• Felszíntakarás

– betakarítás után 45-55%

– tarlóhántás után 35-45%

– alapművelés után (ősz) 25-35%

– alapművelés után (tavasz) 15-25%

– vetés után 15-25%

• Felületcsökkentés

• Rögösítés elkerülése

• Elgyomosodás megakadályozása

Forrás: Dr. Birkás M.



Szervesanyag / szén-kímélés

Óvjuk a talaj szerves anyagát, mert 
befolyásolja: 

A lebontás (mineralizáció) és építés
(humifikáció) mikrobiális és biokémiai
folyamatok eredménye

1. a művelhetőség talajnedvesség
tartományát,

2. a talaj hordképességét, tömörödésre 
érzékenységét,

3. a kialakítható lazultságot és a 
lazultság hatástartamát,

4. a talajszerkezet tartósságát, 
vízállóságát,

5. a talaj víztartó képességét,
6. a talajbiológiai folyamatokat.

• Ősállapotú talaj:
építés = lebontás

• Intenzív művelés:
építés  lebontás

• Direktvetés:
építés = lebontás
(a legfelső rétegben)

• Tartósan szerkezet- és
szervesanyag-kímélő művelés: 
építés = lebontás

A szerkezet szempontjából fontos szerves anyagok minőségi sorrendje:

1. tarló- és gyökérmaradványok, 2. zöldtrágya, 3. istállótrágya, 4. komposzt

Forrás: Dr. Birkás M.



Szerves anyag / szén-kímélő művelés

C-kímélő művelés

– ha a friss művelés után csak 30-40%-kal haladja meg a légkörit a talaj CO2 
kibocsátása

– 2-3 hét múlva felgyorsul a bontás, és ekkor sem több, mint a légköri 2-2.5 
szerese

– a síktárcsás porhanyító, a kultivátor C-kímélő, és a nyirkos talaj szántása, 
és a száraz talaj lazítása is, ha el van munkálva 

Szerves anyag kímélő művelés

– szántás 2-4 évente

– kerülni kell a talaj nyári kiszáradását, tárcsával és ekével való művelését

– tömörödés megszüntetése

– nyári művelés csökkentése

– humuszbontó folyamatok visszaszorítása



Szénmérleg-számítás búza után vetett repce esetére
Szén bevétel t/ha Talajművelés

(szénvesztő)

Szénveszteség 

(t/ha/idény)
Talajművelés

(szénkímélő)

Szénveszteség

(t/ha/idény)

Szalma 5,0 Tarlóhántás rossz 0,59 – 0,64 Tarlóhántás jó 0,33 – 0,41

Szalma – C 2,0 Gyomos tarló 0,02 – 0,06 Perzselő gyomirtás 0,02 – 0,06

Gyökér 2,5 Szántás 22-25 cm, 

nyitott

2,58 – 2,63 Kultivátoros 

alapművelés 32-35 cm

0,8 – 0,97

Gyökér – C 1,0 Elmunkálás tárcsa + 

henger

0,32 – 0,39 Crossboard simító + 

henger (ha kell)

0,006 – 0,008

Magágykészítés 1-/2x 

+ vetés

0,08 – 0,12 Magágykészítés, vetés 

1 nap!

0,03 – 0,037

Egyéb gépmozgás 0,152 – 0,323 Egyéb gépmozgás 0,152 – 0,323

Összes 

szénbevétel

3,00 Szénveszteség 3,71 – 4,12 Szénveszteség 1,34 – 1,81

Egyenleg I. - 0, 71 / - 1,12 +1,66 / +1,19

Gyökér és 

tarlócsonk

1,55 Kockázat: szénfogyás Szén- és humusz gyarapodás

C-tartalma 0,62 Tműv. ugyanaz 3,71 – 4,12 Tműv. ugyanaz 1,34 – 1,81

Egyenleg II. - 3,09 / - 3,50 - 0,72 / - 1,19

Nagy kockázat: nagy szénfogyás Közepes kockázat: szénfogyás

Forrás: Dr. Birkás M.



Tarlómaradványok ipari hasznosítása
Hátrányok

– Szerves anyag utánpótlás 
elvesztése

– Késedelmes tarlóművelés

– Fedetlen tarló kiszárad, 
művelhetősége romlik

– Taposási kár

– Gyomosodás

– Tápanyagveszteség

Előnyök

– Árbevétel

– Könnyebb művelés

– Kevesebb növényvédelmi 
probléma

Forrás: Dr. Birkás M.



1. Előzzük meg a talaj tömörödését

2. Ne járjunk nedves talajon és ne 
bolygassuk

3. A száraz talajt kíméletesen 
porhanyítsuk, ne rögösítsünk

4.  Az alul- és a túlművelés káros

5.  Ne szárítsuk ki a talajt (elmunkálás)

6.  Takarjuk a felszínt (mulcs)

7.  Óvjuk a szerves anyagot

8.  Kíméljük a talajéletet

A szerkezetkímélő művelés

Forrás: Dr. Birkás M.



Carrier 420-1225 síktárcsa



Új generációs Carrier L / XL 425-625  



TopDown 300-700 kultivátor



Opus 400-700 kultivátor



Cultus 300-400 kultivátor



NZ Aggressive 500-1000 magágykészítő



Ferox 500-900 magágykészítő 



Väderstad gabonavetőgépek

Spirit 400-900 S Spirit 400-900 C

Rapid 300-400 S/C Rapid A 400-800 S/C



Tempo szemenkénti vetőgép



Köszönöm a figyelmet!

Köszönet Dr. Birkás Mártának az előadás anyagának összeállításában nyújtott 
segítségéért!



A DÉL-ALFÖLDI RÉTI TALAJOK BEMUTATÁSA, 
AGRONÓMIAI JELLEMZÉSE

Dr. Futó Zoltán

egyetemi docens

Szent István Egyetem

Agrár- és Gazdaságtudományi Kar

Tessedik Campus

SZARVAS, 2018.



• Fekvése, határai

É: a Körös-vidék (Hármas-Körös)

D, K: az országhatár

NY: a Tisza

• Földtani felépítése

A Pannon tenger 2000 – 3000 m vastagságú üledéke (főleg 
homokkő).

Földgáz, kőolaj és hévízkészlet.

Körös  - Maros köze





• Domborzati viszonyai

Jégkorszakban: folyóvízi üledék

Régen elhagyott folyómedrek, szikes lapályok

• Talajtípusai

Löszön képződött réti csernozjomok, alföldi mészlepedékes 
csernozjom, réti szolonyecek, réti talajok

• Éghajlata

Meleg, száraz éghajlati körzet. Csapadékmennyiség: 500 – 600 
mm/év
Napfénytartam: 2100 óra/év fölött. Fokozott aszályhajlam: 
hőségnapok száma legnagyobb! Uralkodó szélirány: ÉNY-i, ÉK-i



• Tájhasználat, földhasználat

- Növénytermesztés

Gabonatermesztés, kukorica,

napraforgó, cukorrépa, repce, lucerna

- Zöldpaprika és vegyes-zöldség: 

Mezőhegyes – Tótkomlós

Makó – hagyma,

Szeged – fűszerpaprika, 

Szentes – fóliás paprika



- Mély fekvésekben, ahol a talaj talajvíz hatása
alatt áll, de tartósan nem emelkedik a
felszínre, réti talajok alakulnak ki.

- rét alatt, időszaki elöntés vízhatása jön létre.
Magas agyagtartalom jellemzi.

- Az állandóan nyirkos talajban a szervesanyag
elbomlása túlnyomóan anaerob baktériumok
hatására megy végbe. Ez a folyamat
nagytömegű humusz-képződéssel jár.

- Elsősorban tehát a vízfolyások mentén és
mélyedésekben alakulnak ki réti talajok és
onnét húzódnak fel a lejtőkre először
tisztások, majd nagyobb összefüggő területek
alakjában.

RÉTI  TALAJOK







- Ez a talajnem a régi vízállások vizenyős

területének képződménye.

- Az áradások kolloidális iszapot raktak le. A

talajok agyagtartalma és kötöttsége

fokozatosan növekedett.

- Többnyire igen kötöttek, tömöttek,

repedésre erősen hajlamosak. A réti

agyagtalajok kémhatása gyakran savanyú,

Magyarországnak igen elterjedt talajai.

- a völgyekben és mélyebb fekvésű részeken

találunk réti agyagtalajokat.

- általában igen nehezen művelhető

talajok, rossz fizikai tulajdonságuk mellett is

azonban kedvező körülmények között jó

terméseket érhetünk el rajtuk.

- Rossz vízgazdálkodásúak, természetes

vízkapacitásuk meglehetősen nagy ugyan, de

nedves állapotban a vizet nagyon nehezen

vezetik.



A NAGY AGYAGTARTALMÚ TALAJOK VÍZGAZDÁLKODÁSI JELLEMZŐI



- Altalajban káros sók

lehetnek= mélyben sós

szolonyec

- Nagy termőképesség,

de csak rendezett

levegő-, és vízforgalom

esetén

- Agyagos talaj szárazon

reped, cserepesedik

RÉTI TALAJ JELLEMZŐI



Öntés réti talajok

- E talajok talajképző kőzete minden

esetben az öntésterület, vagy volt

öntésterület folyóhordaléka.

- Természetesen a hordalék jellegénél és

eredeténél fogva eléggé változatos

talajokat találunk itt. Mind karbonátos,

mind karbonátmentes talajszelvények

egyaránt előfordulhatnak.

- mély humuszos réteg, amely az "A" és

"B" szinteket foglalja magába

- CaCO3 kilúgzódás és mélyebben

felhalmozódás tapasztalható.

-Talajvíz: 200-300 cm.

- Növényzet: A legtöbb gazdasági

növény sikeresen termeszthető.



Csernozjom réti talajok

- A réti talajokon a talajvíz mélyebbre

süllyedése során egy felszíntől kiinduló,

sztyeppesedési folyamat indul meg.

- A humusztartalom némileg

alacsonyabb lesz, mint a réti talajoknál és

a talaj felső részében a humuszanyagok

minőségében is változás áll be.

- Az "A" szint szerkezete is megváltozik

és a réti talajnál tapasztalt sokszögű

szerkezet helyébe morzsás szerkezet lép.

- Talajképző kőzet: Lösz, löszös agyag,

löszös homok, agyag vagy egyéb laza

üledékes kőzet.

- Talajvíz: 300-400 cm körüli mélységben.

- Növényzet: Szántóföldi művelés alatt

álló igen jó termékenységű területek



• Melioráció alapvető itt:-vízrendezés+ talajjavítás (Ca)

• Levegőztetni kell a talajt = mélylazítás 3-4 évente

• Nehéz művelő eszközökkel, sok művelettel

- nehéztárcsa, 

- nehéz kultivátor

- nehéz kombinátor

a/ mélyszántás – olyan mélyen, amíg nincs rossz tulajdonság

ált. az „A” szintben- ősszel!!→

→(TÉLIFAGY!!! = morzsás)

b/ mélylazítás – periódikusan – 4 évente, ált. nyáron (Sipos 
Sándor talajművelési rendszere)

Réti talajok művelési irányelvei



Réti szolonyec talaj
Na sók 60-150 cm-ben

sok agyag, vízhatás





• Tisza völgyében kiterjedt savanyúak (szolonyeces réti talajok)

• Duna mentén meszesek (szoloncsák talajok)

Kialakulásuk:

-Na- sók (szik) = nagyon rossz fizikai + kémiai tulajdonság!

-Felszínhez közeli talajvíz

-Rossz vízgazdálkodás (nagy VK kis Hasznos víz)

-Sok agyag (montmorillonit) =  vízre duzzad=>Vízzáró !!!

száradva zsugorodik = reped

- pH savanyú vagy semleges

Réti szolonyec talajok talajművelési rendszere



• „A” szint: -ált. sekély – 0- 20 cm, lemezes 
szerk.

- nagy agyagtartalom már itt is-
rossz szerkezet
- kevés humusz (2% alatt)
- pH ált savanyú- Ca nincs

• „B” szint: 
„B1” - nagy agyagtartalom már itt is-rossz 

szerkezet

- kevés humusz (2% alatt)

- pH ált savanyú
-Tömődött – OSZLOPOS szerkezetű

„B2” - nagy agyagtartalom már itt is  = 
rossz szerkezet= DIÓS !

-vízoldható Na sók itt vannak

• „C” ált. karbonátos alapkőzet



• PERC TALAJOK: CSAK SZŰK NEDVESSÉG TARTOMÁNYBAN

MŰVELHETŐK, nagy odafigyelés kell

- Sok művelettel, nehéz gépekkel, költségesen művelhető

Forgatás: VK 60 % körül- csak az „A” szintben → sót ne hozzunk fel!!!

- ősszel, szalonnás szántást lehetőleg ne !

- porosra ne műveljük ( =esőtől cserepesedik)

Tavasszal nehéz eszközökkel elmunkálni

Mélylazítás: rendszeresen 3-4 évente a „B” szintet (VK 50 %)

Szikes réti talajok művelése



• Csernozjom 
(with Ca)

gyepszint alatt alakult ki

sok humusz + Ca.



• gyepszint alatt alakult ki, kontinentális éghajlatnál

• Békés-Csanádi löszhát, Hajdúság, Tolna, Baranya, Mezőség

• Középkötöttek

• Mély termőrétege van (esetenként több méter  humuszos)

• Nagy a humusztartalma van (3-5 %)

• Magas a mésztartalma (3-5 %)

• Lehet: mészlepedékes, kilúgzott, 

erdőmaradványos, barnaföld, csernozjom-réti

• Talajhibák lehetnek: -ilyenkor MÉLYLAZÍTANI

-letaposott- öntözött vizes talajnál végzett betakarítás, ápolás

-elporosított- túlművelt pl. száraz- hantos szántás után túlművelt

-Mkp., eketalp, tárcsatalp

Csernozjom talajok jellemzői 



• Irányelvei:

- takarékos, talaj kímélő művelés= megőrizni a morzsákat

- agronómiai szerkezetre törekedni

- váltakozva forgatni és forgatás nélkül művelni

- SZÁNTÁS: csak ha szükséges, és nem is kell minden évben

forgatni a felső rétegben- opt. nedvességnél! 
ált. nincs korlát a mélységre / takarékosság

őszi mély szántás általában, mélyítőszántás

- MÉLYLAZÍZTÁS: CSAK talajhibáknál, vagy ha mélyen gyökerező 
növénynél

mészkőpad/ eketalp /tárcsatalp /tömődött altalaj
öntözésnél = növelni a vízbefogadást!!

Csernozjom talajok általános művelési irányelvei



- A kísérlet talaja mélyben karbonátos csernozjom réti

talaj, fizikai félesége: agyagos vályog, savanyú, illetve

gyengén savanyú kémhatással, vízgazdálkodását a

gyenge vízvezető és a nagy víztartó képesség jellemzi.

- Az Asz tömődött, összporozitása, és azon belül a

gravitációs pórusok aránya kisebb, CaCO3-at nem

tartalmaz.

- Az alsóbb szintek nagy agyagtartalmúak,

repedezettek, ez magyarázza a rossz vízvezető-képesség

értékeket. Humusztartalom alapján a talaj N-

szolgáltatása közepes, a talaj NO3-N tartalma a

műtrágyázásban nem részesült kezelésben 19,8 mg/kg.

A P-, K-, Mg- és Mn- ellátottság túlzott, a Zn- és Cu-

ellátottság jó.

A kísérleti hely körülményei (Szarvas)



KÖSZÖNÖM A 

MEGTISZTELŐ FIGYELMET!



A tápanyaggazdálkodás

sarkalatos pontjai réti talajon, 

és amire figyelni kell

2018. február 22. 

Szarvas

1

Szabari Szabolcs 
szaktanácsadó



2

Talajtani szakmérnöki tanulmányút, Szászberek, 2015

A legifjabb 

szakmérnök-

jelölt



Réti talajok: talajtani és tápanyaggazdálkodási alapok

• Fekete humuszos szint, éles határral, szerves anyag 

mennyiség...

• Mélyebb térszintek és/vagy felszínközeli talajvíz: mérsékelt 

kilúgzás

• Mélyben:kétértékű vasvegyületek az uralkodók: kékes-zöld 

glejrétegek, felettük: oxidáció: rozsdafoltok, vaskiválások (Fe 

és Mn együtt)

• Sófelhalmozódás: szikeseknél enyhébb, főként szulfátok, Mg!!

• Tapadós humuszanyagok, nehéz művelhetőség

• Foszfor, kálium és réz erős fixációja

• Nitrogén nehéz tavaszi feltáródása

• Nagy tápanyagtőke vs. kis hasznosítható tápanyagkészlet

4

Forrás: SZIE TALT, Gödöllő



Amit réti talajon ne...
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„Ó, mondd, te kit választanál...?”



YaraMila: Mi jellemez egy jó minőségű granulált műtrágyát?

Granula keménység

35 N

Szabad folyás

6-8 kg/min 

Sűrűség

1-1.28 kg/dm3

Portartalom

< 0.05%

Szemcseméret

2.5-4 mm 



Belső minőségi kontroll

• Magas minőségű csomagolás

• Naponta 72 mintavétel, tápelemek kémiai  analíziséhez

• Zsák felirat és hatóanyag egyezése

„what’s on the bag is in the bag”



YaraBelaTM

Sulfan

Nem Yara termék



P mennyisége a talajban



Mit ajánlunk alaptrágyázásra?

A YaraMilaTM melegen granulált, komplex  műtrágya családot. (Korábban POWER)

YaraMilaTM NPK 8-24-24 + 5 SO3, B, Fe, Mn, Zn

YaraMilaTM NPK 16-27-7 + 5 SO3, Zn

YaraMilaTM NPK 9-12-25 + 6,5 SO3, 4,5 CaO, 2 MgO, B

YaraMilaTM NPK 7-20-28 + 7,5 SO3, 2 MgO, B, Fe, Mn, Zn

YaraMilaTM NPK 14-14-21 + 5 SO3, B, Fe, Mn, Zn

Újdonságok:

YaraMila Actyva: 18-11-13+ 1,7 Mg, 6,5 SO3, 0,02 B

Superstart: 34%N, 10,6 CaO



YaraBelaTM
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1. Alkalmazásukkal kiegyensúlyozott 

nitrogén ellátás valósítható meg: 

azonnal + folyamatosan

2. Pozitív hatással vannak a talaj 

tulajdonságaira: kevésbé savanyít, 

nem immobilis

3. Alacsony szintű nitrogén 

veszteség: csökkenő kimosódás és 

légköri emisszió

YaraBela™

Extran 27

YaraBela™

Sulfan 24+15 SO3

YaraBelaTM Sulfan



Lombtrágyázás

Makro elemek Mezo elemek Mikroelemek

Nitrogén (N)

Foszfor (P)

Kálium (K)

Kalcium (Ca)

Magnézium (Mg)

Kén (S)

Bor (B)

Réz (Cu)

Vas (Fe)

Mangán (Mn)

Molybdén (Mo)

Cink (Zn)

100’s Kg/Ha 10’s Kg/Ha 1’s Kg/Ha

0

20

40

60

80

100%

2-3 10-15

90+



Mit ajánlunk lombtrágyázásra?

YaraVitaTM: Több mint lombtrágya

Egyedi formuláció, ennek következtében:

• Nagy hatékonyság

• 1-2 hónapos tartamhatás

• Rendkívül nagy hatóanyag-tartalom

• Szuszpenziós koncentrátumok (folyékony kiszerelés)

• Növény-specifikus és egy tápelemet tartalmazó összetételek

• Kiváló esőállóság

• Keverhetőség (www.tankmix.com)

http://www.tankmix.com/




Egy tápelemet tartalmazó összetételek:

• YaraVita Bortrac 150 g/l bór

• YaraVita Thiotrac 300 g/l kén, 200 g/l nitrogén

• YaraVita Magtrac 500 g/l magnézium

• YaraVita Zintrac 700 g/l cink

• YaraVita Mantrac 500 g/l mangán

• YaraVita Coptrac 500 g/l réz

• YaraVita Stopit 160 g/l kalcium



Anglia, Yara Pocklington: 1967-



Formulázott hatóanyag  esőállósága



Speciális nedvesítő, felületi feszültség-csökkentő és 

ragasztóanyagok

YaraVita

Nem YaraVita





Yara Mila Starter 10.5-47 NP, (2% Zn, 0.1% B)

0,5-1 mm szemcseméret

1 kg-ban 1M db → 

nagy fajlagos felület

~ 3000 szemcse 1 nm-re

- ha P alaptrágyázás 

ősszel történt, vagy nem volt

- ha a pH 6,5 alatti, vagy 

7,5 feletti

- korai vetés



Yara Mila Starter 10.5-47 NP, (2% Zn, 0.1% B)
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YaraMila Actyva: 

A foszforkijuttatás új eszköze 

18 + 11 + 13 (Mg, S, B)
NPK műtrágya

18% N összes nitrogén
7,0 % nitrát formában

11 % N ammónium formában

11 % P2O5,

13 % K2O

1,7 % MgO

6,5 % SO3

0,02% B

YaraMila Actyva



Mi is az Actyva koncepció?

0

10

20

30

40

50

okt nov dec jan febr márc ápr máj jún júl

Actyva NPK 

tavasszal
Hagyományos:

Őszi NPK kijuttatás

P2O5 felvétel (kg/ha)
Őszi búza

4 - 8 hét

A P felvétel 70%-a 

4 - 8 hét alatt+ N tavasszal



A gyökértől való távolság 

és a P felvehetősége



A hőmérséklet és 

a P felvehetősége



Superstart

+

40%Tropicote 60%Karbamid



A Superstart hatásmechanizmusa

Karbamid (CO(NH2)2) + 3 H2O       2 NH4
+ + HCO3

- + OH-

HCO3
- + Ca2+ + 2 NO3

- + 2 NH4
+ + OH- CaCO3  + 2 NH4NO3 + H2O

• Amennyiben a karbamid az egyedüli N-forrásunk, a volatilizációból

(ammóniagáz elillanás) származó veszteség a talaj pH és az időjárási

tényezőktől függően elérheti a 15–50%-ot is.

• A talajjal érintkezve a karbamid ammónium-karbonáttá hidrolizálódik.

• Kalcium-nitrát jelenlétében az ammónium-karbonátból oldható kalcium-

karbonát és ammónium-nitrát keletkezik.

• Ez jelentősen csökkenti a karbamid-alapú termékekhez képest a

nitrogénveszteséget, emiatt az adagolási mennyiség 15–20%-kal kevesebb

is lehet.



• Tápelemek: 34% N, 10,6% Ca

• A kalcium 100%-ban vízoldható, a növények számára felvehető formában 

van jelen.

• A kalcium és a nitrát stabilizálja a karbamidot, így javítja a N-ellátást.

• A kalcium-nitrát segíti fenntartani a talaj megfelelő pH-értékét – enyhe 

meszező hatású.

• Kedvezőtlen körülmények, pl. magas sótartalmú vagy alacsony pH értékű

talajok, illetve hőmérsékleti stressz esetén a leghatékonyabb N-forrás a

kalcium-nitrát.

• Azonnal ható kalcium-nitrát – kiszámíthatóbb hatás, változó időjárási 

körülmények mellett is.

• Kiegyensúlyozott kalcium-nitrát/karbamid arány a folyamatos N-ellátottság 

érdekében.

A Superstart fontosabb ismérvei





A tudomány tud segíteni?

 Talajvizsgálat 

 Levélvizsgálat 

 Gyümölcs analízis 

Yara Megalab, Anglia, Pocklington:

250.000 db minta/év

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1s5GH-aTZAhWFKlAKHd50BaMQjRwIBw&url=https://www.agrominta.hu/&psig=AOvVaw191W_0M2reGfZXJ6e8LGk4&ust=1518681880236440


„Nem vagyok olyan gazdag, hogy olcsó árut vásároljak” 

(magyar közmondás)
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Szabari Szabolcs

06-30-964-9513



Aki a termőföldről gondoskodik, a jövőről gondoskodik



Mikrobiológiai támogatás

réti talajon
a tápanyaghasznosítás, a 

humusz- és vízgazdálkodás 
valamint a biokontroll területén
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Répa Káposzta Borsó Tej

Egyes növények vitamin tartalmának % -os változása 1940-2005
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-40% -95% -95%-53%

Káros hatások

Forrás: MTA



• Tápanyag hozzáférhetőség biztosítása
– Nitrogén kötés, tápelem mobilizálás, szerves anyag feltárás

• Extracelluláris bioaktív szerves anyagok termelése
– Antibiotikumok, vitaminok, enzimek, hormonok, szerves savak

• Biokontroll hatású anyagok termelése
– Sziderofórok

• Talajaggregátum/szerkezet építés
– EPS termelés

• Cellulóz bontás

A talajbaktériumok kumulatív hatásai



Talajoltás



Az aktív talajélet feltételei

• Levegő (oxigén)

• Nedvesség

• Táplálék

• Hőmérséklet

• pH

• Sótartalom

• Konkurens szervezetek



1. A talaj levegő tartalma

agyag homok



2. A talaj nedvesség tartalma

telített szabadföldi 
vízkapacitás

holtvíz 
tartalom

tipikus

kapilláris
víz

levegő
talaj-

szemcse

gravitációs
víz

adszorbeált 
víz

nedves száraz



• Holt szerves anyag

• Gyökérváladék

3. A talajbaktériumok szénforrása - táplálék



4. A talaj sótartalma

hipertónia izotónia hipotónia

A talajoldat sótartalma



• Biodiverzitás

• Eltartó 
képesség

• „Önvédelem”

5. Konkurens szervezetek



• Homok

• Vályog

• Agyag

A talaj fizikai félesége



A talaj fizikai félesége meghatározó

Fizikai féleség Tápanyag 

szolgáltatás

Vízfelvétel Víztartó 

képesség

Átlevegőzöttség Művelhetőség

Agyag +++ + +++ + +

Vályog ++ ++ ++ ++ ++

Homok + +++ + +++ +++



• Levegőtlenség

• Nehéz művelhetőség

• P erős megkötése

• N tavaszi feltáródása 
nehéz

• Felületi vízborítás, 
talajvíz

• Tapadós humusz

• Száraz években jó 
termés

• Gazdag biodiverzitás

Réti talaj, mint élettér



TALAJSZERKEZET ÉPÍTÉS

szemcse aggregátum szerkezet

szerves
anyag

talaj
szemcse

aggregátumok



1. Állandó

2. Ideiglenes

3. Átmeneti

Talajszerkezet építés  - ragasztóanyagok



• Humifikáció

– Szerves anyag 
bontása

• Gyökértömeg 
növelése

• EPS termelés

Talajszerkezet építés talajoltással



• baktériumnyálka 
(EPS)

• gombafonalak

Talajszerkezet építés 



Poliszacharid termelés

Poliszacharid termelés

Azotobacter – alginát és egyéb 
exopoliszacharidok

Bacillus megaterium – levan

Azospirillum lipoferum – béta-
poliszacharid

Bacillus polymyxa – többnyire glükózból 
felépülő poliszacharid

Micrococcus roseus

Termelt β-poliszacharidok hatása a talajra

vízmegkötés

baktérium megtartó

széteső talajok aggregálása

tárolt tápanyagforrás



• Egyes baktériumtörzsek 
jelentős mennyiségű 
EPS (extracelluláris 
poliszacharid) 
termelésére képesek.

• Micrococcus roseus

EPS



EPS termelés – alkoholos kicsapás



Sziderofór – CAS agar, UV fény alatti fluoreszkálás



• A termékek összetétele alapján becsülhető

– pl. Micrococcus roseus

• A termelői tapasztalatok pozitívak

– Művelhetőség

– Kisebb vonóerő igény

– Tápanyag- és vízgazdálkodás

• Tartamkísérletek nem ismertek

A talajoltó anyagok hatékonysága



SZERVESANYAG GAZDÁLKODÁS



• Holt növényi maradványok

• Fizikai degradáció

• Mikrobiális bontás

• Humifikáció

• Mineralizáció

Holt szerves anyag bomlása

mineralizációhumifikáció



A holt szerves anyag átalakulása

100 gr szerves anyag
– 60-80 gr CO2

– 10-30 gr humusz

– 3-8 gr mikrobák

– 3-8 gr egyéb anyag



Humifikáció - mineralizáció



1. Tarlómaradványok mennyisége

2. Táphumusz = tápanyaggazdálkodás

3. Szerkezeti humusz

– Tápanyag-, hő-, víz- és levegőgazdálkodás

– Talajszerkezet

– pH

4. Talajhigiénia – élettér csökkentés

A hatékonyság mérése



A tarlómaradványok mennyisége



2015. 06. 02. Hódmezővásárhely

KITEStart NPKITEStart NP +
BactoFil A10

Műtrágyák hatékonyságának növelése



Táphumusz – tápanyag-gazdálkodás
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A tarlóbontás (búza) hatása repce utóveteményben
Szihalom, 2016.12.07

Kezeletlen Tarlóbontás



Szerkezeti humusz
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A humusztartalom változása 4 év tarlóbontó használat után
Alma Kertész Kft. Dánszentmiklós, 2013-2017
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Üzemanyag fogyasztás 2 év után kötött talajon
Pongrácz Zoltán Syngenta Seeds vetőmagüzem kutatási vezetője

Gázolaj megtakarítás a 
műtrágyázotthoz képest

11,56

Szerves anyag képzés, talajszerkezet javítás



Talajellenállás alakulása 3 év átlagában agyagos vályog talajon
Debreceni Agrártudományi Egyetem Látókép 1999

Szerves anyag képzés, talajszerkezet javítás



Biokontroll hatás

Forrás: tub-collection.com, omicsonline.org, tradeindia.com

Biokontroll – növényvédelem támogatása



Biokontroll – növényvédelem támogatása



Forrás: H.D Shew ncsupdicblog.blogspot.hu

Biokontroll – növényvédelem támogatása



Biokontroll – növényvédelem támogatása



Talajhigiénia



Biokontroll – növényvédelem támogatása



Biokontroll – növényvédelem támogatása



Antibiotikum termelés = talajfertőtlenítés II.

Nomen est omen – a 

Bacillus polymyxa a 

polymyxint szekretálja

Antibiotikum = szekunder metabolit (másodlagos anyagcseretermék), 

melyre az arra szenzitív baktérium elpusztul.

sziderofór képzés -

antibakteriális, antifungális anyagok

könnyen hozzáférhető szénhidrát és nitrogén felhasználása

Patogén mikroorganizmusoktól mentes, magas hozzáférhető 

tápanyag és nyomelemtartalommal rendelkező talaj



Pseudomonas sp.

A Pseudomonas sp. általánosan elterjedt

talajfertőtlenítő hatású, sziderofór termelő

és foszfor mobilizáló talajbaktérium.

Fontosabb fajok: P. fluorescens, P. putida

•Aerob, 
•Gram negatív, 
•Mozgó pálca,
•Sziderofor termelés: pseudobacin
(Bergey's Manual of Determinative

Bacteriology, 9td) 

Fe3+

http://www.jbc.org/content/270/45/26723.full.
html#content-block



Termésnövelő készítmény biokontroll hatással

• Főleg a talajból fertőző patogén gombákat parazitálja

– Szklerotínia, fuzárium, stb.

• Ezek ellen a kórokozók ellen kémiai védelem nincs

• Egészséges környezetet teremt a gyökérzet körül

• A Trichoderma harzianum a legismertebb és 
legelterjedtebb törzs

Biokontroll – növényvédelem támogatása



TrichoMAX vs.
Fusarium

Biokontroll – növényvédelem támogatása



Biostimulálás

A kinetin bomba
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A kinetin hormon kimutatása  Scenedesmus obtusiusculus, Chlorella minutissima
és Botryococcus braunii alga törzsekből
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A kinetin átlagos mennyisége az extrahált,
párolgással nyert mintákban(μg/ml)



Növényi hormonok kölcsönhatása



Algafix



Algafix

Újpetre 



Köszönöm figyelmüket!
Azospirillum brasilense, Azospirillum

lipoferum és Micrococcus roseus

telepek 

petricsésze agaron

www.agrobio.hu


