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Homokterületek Magyarországon

• Összesen: 1,4 millió ha

• Nyírség 2. legnagyobb 
homoktáj (400 ezer ha)

• Szigetszerűen, 20-50 m 
magasan emelkedik a 
Tiszántúl síkja felé



A Nyírség kialakulása, geológiája

• Korábbi nézetek (Cholnoky): szél alakította ki

• A középidőtől a neogénig vulkanizmus jellemző

• Pannon-tenger üledéke 1000-2000 méter vastagságú

• Pliocén: terület feltöltése, felszabdalása (Tisza és Szamos Dél-Nyírség)

• Hordalékkúp épülése a pleisztocén végéig az Ős-Tisza és mellékfolyói (Tapoly, 
Ondava, Latorca, Borsava, Túr, Szamos) által 3 fő réteget létrehozva: 
 alsó réteg: 70–80 m folyóvízi homok, iszap és agyagfrakció
 középső réteg: 30–40 m folyóvízi homok, iszap, agyag, kavicsréteg
 felső réteg: 5–15 m homokréteg

• Würm-glaciális: Nyírség megemelkedése, majd eróziós-deflációs pusztulása 

• Az É-Nyírségben szélbarázdák, deflációs mélyedések, garmadák, maradékgerincek, a 
D-Nyírségben parabolabuckák jellemzők

• Mai formák a 18-19. századi erdőirtások következményeként jöttek létre



Forrás: www.wikipedia.org



Forrás: www.hnp.hu



A Nyírség éghajlata

• Az Alföldétől hűvösebb, csapadékosabb éghajlat

• Évi középhőmérséklet: 9,6-9,7 C°

• A tél a hidegebb, mint az Alföldön (É-ÉK-i szél „csatornahatása”) 

• Késői kitavaszodás, tavaszi fagyveszély

• Átlagos éves csapadékmennyiség: 583 mm 

• Csapadékeloszlás: júniusi max. (65-77 mm), januári min. (28-35 mm)

• Tavasz eleji szárazság+”böjti szelek”

• Éves napfénytartam: 1975 óra 

• Uralkodó szélirány: É-i, ÉK-i és DNy-i



A Nyírség vízrajza

• Természetes folyóvize nincs

• 1800-as évekig a Nyírség nagyobb része lefolyástalan volt

• Belvízelvezetés: 3,5 ezer km csatornahálózat Lónyay-főcsatorna+Vajai, 
Máriapócsi, Kállai, Sényői, Bogdányi, Érpataki, Simai főfolyások)

• Dél-Nyírség: medermaradványok („nyírvízlaposok”): pl. Bátorligeti-láp

• Talajvíz elhelyezkedése: általában a futóhomokban vagy az alatta lévő 
folyóvízi rétegekben, a felszínhez közel, követve a felszín vonulatát

• Talajvízszint ingadozása csekély (1 m-nél kevesebb), és döntően a 
csapadékmennyiség és párolgás viszonya határozza meg



Forrás: www.tankonyvtar.hu



Forrás: www.hnp.hu



A Nyírség növényvilága

• Természetes növénytakaró a nyír és a tölgy volt

• Ma a Nyírség területének 10-12%-án találhatók tölgyesek

• Napjaink jellemző (közel 50%) fafaja az akác (homokmegkötés)

• Dél-Nyírség közel 30 %-át erdő borítja

• Jellemző társulások:
• Erdőtársulások: tölgy-kőris-szil ligeterdők, fűz- és égerlápok, pusztai tölgyesek, 

gyöngyvirágos tölgyesek

• Nyílt társulások: homokpusztagyepek, rétek, homoki legelők

• Lágyszárúak: nádfélék, tőzegeper, magyar kökörcsin, debreceni csormolya, réti angelica





Forrás: www.nyirerdo.hu



Forrás: www.orszagalbum.hu



A Nyírség talajviszonyai

• Legmagasabb pontja: Nyírbogát (Hoportyó) 183 méter 

• Átlagosan 10-20 m szintkülönbség

• Két eltérő tájrész: északon ÉNY-DK, délen ÉK-DNY irányú 
homokvonulatok

• Talajképző kőzet: homok, iszapos/agyagos homok, lösz

• Jellemző talajtípusok: futóhomok, humuszos homok, 
kovárványos barna erdőtalaj, rozsdabarna erdőtalaj, Kisvárda 
környékén csernozjom jellegű homoktalajok, ill. réti talajok







Forrás: Kaknics, P. (2011)



Futóhomok talajok 
• Váztalajok főtípus

• Talajképző kőzet: homok, karbonátos homok, eltemetett talaj

• Alapfolyamat: a kőzet ellenállása a mállásnak

• Jellemző folyamat: a talajszemcsék mozgása

• Talajképződés jelei nincsenek, talajszinteket nem különböztetünk meg

• Humuszosodást nem figyelhetünk meg (Hu%<0,5%), mert a szerves anyagok 
gyors ásványosodása és az állandó növényi takaró hiánya lehetetlenné teszi a 
humuszfelhalmozódást

• A gyér növényzet miatt a szél állandóan mozgatja a felszínt, újra és újra áttelepíti 
a homokot hullámos terepviszonyokat hozva létre

• Vízáteresztő-képességük igen nagy, víztartóképességük viszont kicsi 

• Altípusok: karbonátos, nem karbonátos, lepelhomok, kovárványos, tereprendezett



Forrás: saját 



Homoki termőhelyek, jellegzetes homoki 
buckaalakzatok

Forrás: Tihanyi Z. (1991)



Humuszos homoktalajok
• Váztalajok főtípus

• Talajképző kőzet: homok, karbonátos homok, eltemetett talaj

• Jellemző folyamat: a humuszosodás

• Kísérő folyamat: a kőzet ellenállása a mállásnak és a talajszemcsék 
mozgása

• A humuszos réteg kialakulása morfológiailag már jól megfigyelhető, de 
a talajképződés egyéb bélyegei még hiányoznak

• Humusztartalmuk általában 0,5-1 %

• Víztartóképességük jobb a futóhomok talajokénál

• Altípusok: karbonátos, nem karbonátos, lepelhomok, tereprendezett 



Humuszos homoktalajok 

• A humuszos szint: Hu% < 0,5-1,5%, 
CaCO3-tartalomtól függően kémhatása 
savanyú vagy lúgos  (0-25 cm)

• B átmeneti szint: igen vékony, az A szinttől 
világosabb színével és némileg alacsonyabb 
humusztartalmával különbözik (25-45 cm)

• C talajképző kőzet: sárga, laza, 
humuszmentes futóhomok 



Kovárványos barna erdőtalaj
• Közép- és délkelet európai barna erdőtalajok főtípus

• Talajképző kőzet: karbonátmentes homok

• Jellemző folyamat: kovárványképződés?

• Nincs összefüggő B szint, hanem egymástól 20-25 cm távolságban ismétlődő,
közel párhuzamos, 1-2 cm vastag vöröses barnás, kolloidokban gazdag,
agyagos, vasas, humuszos kovárványcsíkok

• A kovárványcsíkok gyakran 4 m mélységig is lehúzódhatnak, növelve a talaj
raktározó képességét

• Szervesanyag-tartalmuk ritkán haladja meg a 2%-ot, gyengén savanyú
kémhatásúak

• Víz- és tápanyag-gazdálkodása egyaránt jobb, mint a humuszos homoktalajoké

• Altípusok: típusos, agyagbemosódásos, humuszos



Kovárványos barna erdőtalaj

• A kilugzási szint: világos sárgás színű homok, 
humusztartalma elég alacsony (1-2%), CaCO3-ot 
nem tartalmaz, kémhatása savanyú 
(pH 5,5-6,0), 30-50 cm 

• B felhalmozódási szint: 15-25 cm-es távolságokban 
néhány cm vastag vörösesbarna, vasas, agyagos 
kovárványcsíkok húzódnak, melyek lehetnek 
humuszosak is, ilyenkor színük sötétbarna, CaCO3-
ot nem tartalmaz, kémhatásuk gyengén savanyú 
(pH 6-6,5), 20-120 cm

• C talajképző kőzet: laza sárga homok, CaCO3-ot 
általában nem tartalmaz, 120-150 cm



A homoktalajok kedvezőtlen tulajdonságai
• Alacsony agyag- és ásványi kolloidtartalom

• Kis szervesanyag-tartalom, mely gyorsan mineralizálódik

• Mikro- és makroaggregátumok hiánya

• Pórustérfogatuk alacsony, tömörödésre hajlamosak

• Kis pufferkapacitás, azaz a talajt érő stressz hatásokkal szembeni fokozott 
érzékenység        talajsavanyodás

• Szélsőséges vízgazdálkodás: nagy vízáteresztő képesség, kis víztartó 
képesség, kis hasznosítható vízkészlet, aszályérzékenység

• Kis tápanyag-szolgáltató képesség

• Szél- és vízerózió-érzékenység

• Tápanyagok fokozott kilugzódásának veszélye





Magyarország talajainak vízgazdálkodása, és 
annak okai (Várallyay, 2008)





Különböző mechanikai összetételű talajok pF-görbéi
és az azokról leolvasható talajfizikai jellemzők

Forrás: www.tankonyvtar.hu







Homoktalajok javítása

• Fizikai: altalajlazítás, mélyforgatás, homokrónázás (planírozás), 
réteges homokjavítás

• Kémiai: meszezés, digózás

• Biológiai: zöldtrágyázás

• Komplex eljárások

Forrás: www.tankonyvtar.hu



Szerves és szervetlen kolloid dúsítás

• Homoktalajokon alkalmazott eljárás, amelynek során a talaj 
valamely rétegében növeljük a leiszapolható rész arányát szerves 
trágya, tőzeg, nagyobb agyagtartalmú talaj, stb. bevitelével:

Egerszegi-féle réteges homokjavítás

A homoktalajok javítása a homokbuckák között található réti talajjal



Réteges homokjavítás (altalaj-trágyázás)

• Egerszegi Sándor dolgozta ki az 1950-es években

• Futóhomok, vagy gyengén humuszos homok szelvényét a kovárványos
barna erdőtalaj mintájára kolloidban gazdagabb csíkokkal tagolják

• A szükséges javítóanyagot (istállótrágya vagy lápföld, tőzeg) különböző 
mélységű (40 illetve 60 cm mélyen), egymást követő forgatásokkal 
juttatják a talajba 2-3 cm vastagságú rétegben

• Elterjedésének korlátai: szerves trágya hiánya (80-100 t/ha szükséges), a 
módszer magas költségigénye 



Talajsavanyúság mérséklése

• Meszezés: mészkőpor, lápi mész, cukorgyári mésziszap, dolomit (5-20 t/ha)

• Meszes altalajterítés (digózás):

• helyben kitermelhető javítóanyagokkal való kolloiddúsítás

• a homokterületen a buckák közötti mélyebb részeken kolloid
felhalmozódást eredményező réti jellegű talajképződési folyamatok
zajlanak

• a magas szerves és szervetlen kolloidtartalmú, CaCO3-ban gazdag meszes
lápföld kitermelve felhasználható a magasabb fekvésű, kolloidban
szegényebb részeken



Westsik-féle vetésforgó kísérlet

• Westsik Vilmos 1929-ben állította be 15 ha-os
területen

• A kísérlet a savanyú homoktalaj tápanyag-szolgáltató
képességének javításával foglalkozik

• Különböző tápanyag-utánpótlási módok és
talajművelési rendszerek hatásának vizsgálata rozs,
burgonya, csillagfürt, bükköny és zab növényekkel

• Szerves kolloidtartalom növelése istállótrágyával,
szalmatrágyával, erjesztett szalmával, zöldtrágyával



A szerves kolloidtartalom növelése szántóföldön
(Dömsödi, 2006) 



Homoktalajok biológiai javítása

• Biológiai talajjavítás: olyan beavatkozások, amikor 
céltudatosan kiválasztott növények termesztésével 
segítjük elő valamely tulajdonság javulását

• Zöldtrágyázás: csillagfürt, csillagfürt gyökértrágya, 
olajretek, pohánka, bükköny 

• Erős gyökérzet lazító hatása (napraforgó, lucerna, 
olajretek)



Homokjavítás egyéb anyagokkal

• Bányászati és ipari melléktermékekkel:
kálitrachit, bentonitos trachit, vulkáni tufák
(riolittufa), foszfátok, zeolit, bentonit, olajpala
(alginit), kohósalak, hulladék kovasav stb.

• Hulladékok, melléktermékek: biogáz üzemi
fermentlé, bioszén (biochar), fahamu,
foszforgipsz, víztelenített szennyvíziszap,
komposztok, vörösiszap stb.



Homoktalajok művelését befolyásoló 
talajtulajdonságok

• Könnyű mechanikai összetétel

• Szervetlen és szerves kolloidok kis mennyisége

• Vízgazdálkodásuk, víztartó képességük kedvezőtlen

• Könnyen művelhetők, ugyanakkor deflációra hajlamosak

• Termőrétegük összetétele és vastagsága heterogén

• Biztonsággal termeszthető növények száma kevés, a termés ingadozik



Homoktalajok művelésének irányelvei

Futóhomok talajok esetében:

• tarlóhántást csak kivételes esetben szabad elvégezni, a gyomok és
a kikelt elpergett magvak talajvédő szerepét ki kell használni

• a talajfelületet minél hosszabb ideig takarja a termesztett növényzet

• az alapművelést, mint különálló művelési módot nem alkalmazzuk

• közvetlenül vetés előtt kerüljön sor a szántásra vagy a forgatás
nélküli művelésre

• vetés után gyűrűshengerrel hullámos talajfelszínt kell kialakítani



Homoktalajok művelésének irányelvei

Humuszos homoktalajok esetében:

• talajművelés   szempontjából a humuszos  homoktalaj  
tulajdonságai kedvezőbbek, mint a futóhomoké

• kisebb   a   deflációs   veszély,   ill. rövidebb  időszakra  korlátozódik,  
azonban a tavaszi erős szelek deflációs kártétele itt is jelentős lehet

• a tarlóhántást a  deflációs  veszély fokozódása nélkül elvégezhetjük

• alapművelés:

nedves körülmények között ekével

száraz körülmények között forgatás nélküli lazítással végezhető 



Homoktalajok művelésének irányelvei

Humuszos homoktalajok esetében:

• alapművelés elmunkálása, magágykészítés:

alapművelés után rendszerint nem képződnek nagy rögök

kevés menetszámmal elvégezhető

• a talaj párolgás útján való vízveszteségének, erózió és a defláció
kártételének csökkentése érdekében törekedni kell a talaj mind
kevesebb mozgatására

• a meglazított talaj megfelelő mértékű gyors tömörítésére kell ügyelni

• deflációnak kitett talajon hullámos talajfelszín kialakítása szükséges

• csak tömör réteg jelenléte esetén szükséges a talaj mélyművelése



Kovárványos barna erdőtalaj művelése

• A szelvényben előforduló  
kovárványcsíkokat nem 
szabad átlazítani
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!



A homoktalajok művelési irányelvei
és

eszközei

Dr. Kalmár Tibor

20 / 3939 640

tibor.kalmar@vaderstad.com



• Humuszos szint megfigyelhető, de a talajképződési folyamatok 
egyéb jelei nem mutatkoznak

• Humuszos réteg < 40cm, humusztartalom ~1%

• Vízgazdálkodási szempontból: igen nagy/nagy vízbefogadó 
képességű, gyengén/közepesen víztartó talajok

• Nehezebben szárad ki, kevésbé van kitéve a deflációnak, mint 
a futóhomok talajok

• Gyenge tápanyagszolgáltató képesség, de viszonylag jó víz-, 
levegő-, és hőgazdálkodás

• Jó művelhetőség, könnyű talajok 

A humuszos homoktalajok



• Agyagfrakció <10%, kötöttség szerint - laza talaj KA≤38

• Művelhetőség:

– száraz állapotban: ha nem tömör, jól művelhető, hatástartam 
közepes

– nyirkos állapotban: jó minőségben, károsodás nélkül művelhető, 
hatástartam rövid

– nedves állapotban: csekély szerkezetkárosodással művelhető, 
hatástartam rövid

• Nyirkos állapotban jelentéktelen, kiszáradva és tömörödve a 
kötött talajokhoz hasonló ellenállást fejtenek ki a 
művelőeszközzel szemben

A homoktalajok



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.



Klímahatás

• A szerkezet nélküli talajokat a 
sok csapadék és hó jelentősen 
tömöríti, (különösen ha nem 
fagyottak)

• A szélkárok hatásaként 
vékonyodik a termőréteg, 
csökken a termékenység, 
víztartó képesség romlik, nő 
az aszályérzékenység

Forrás: Dr. Birkás M.



• A kedvező talajtulajdonságok megóvása, a szervesanyag-
veszteség elkerülése

• Művelési hibák (kedvezőtlen talajtulajdonságokat felerősítik): 
védtelen felszín, kiszárítás, rögösítés, szervesanyag-veszteség, 
elgyomosítás

• Művelési fogások:

– Felszínvédelem minél hosszabb ideig (zöldtrágya, védő-, és  
takarónövény)

– Nedvesség-, szerkezet- és szervesanyag-kímélés

– A bolygatott talaj mielőbbi tömörítése

– Uralkodó szélirányra merőleges művelési és vetési irány

– Profilos felszín hagyása az egyes művelések után

A homoktalajok művelési irányelvei



• Tarlóművelés

– Megfelelő takartság esetén tarló állapotban tartani vagy 
mulcshagyóan hántani

– Kémiai ápolás vagy kaszálás/mulcsolás a gyomok 
maghozása előtt

– A gyomok hatása védelmi szempontból megegyezik a 
takarónövényekével

– Későn lekerülő elővetemény után maradványos felszín 
telelhet át

– Tarlóba vetett, télen elfagyó takarónövény – téli, kora 
tavaszi védelem  

A homoktalajok művelési irányelvei



• Alapművelés

– Rövid művelési idő, kevés bolygatás, azonnali zárás 

– Közvetlenül vetés előtti alapművelés is lehet egy alternatíva

– Futóhomok talajok erősen ülepedhetnek – lazítás az 
alapművelés mélysége alatt

– Tavaszi alapművelés kockázata nem nagy

• Vetés

– Felszínen aprómorzsás magágy kerülendő, helyette „érdesítés”

– Magágykészítés és vetés egymenetes módja javasolt

– Vetés után tömörített, profilos felszín

A homoktalajok művelési irányelvei



• A hagyományos eszközök (ágyeke, fogas, sima henger, 
hagyományos tárcsa)

– Szűk nedvesség-intervallumban használhatók

– Szélsőségesen száraz időjárásban rögösítik, porosítják a 
talajt  

– Helyettük védőfelszín-képző gépkombinációkat kell 
használni

A homoktalajok művelési irányelvei



Szerkezetjavítás lehetősége

• Zöldtrágya növény termesztése

– Zúzás után 1/2-1/3-ának talajba keverése, felszín mulcsolása, talaj 
pihentetése (közben kaszálás v. kémiai gyomkorlátozás)

– 1-2 hónap pihentetés után a maradék mulcsanyag talajba keverése

• Kalászos tarlóba zöldtrágya növény vetése, virágzás előtti 
zúzása (árvakelés is felhasználható) 

• Kalászos tarlóba télen elfagyó zöldtrágyanövény vetése

– Tavasszal kultivátorral bedolgozás, magágykészítés+vetés egy 
menetben, sűrű vetésű növény vetése

• Rögösítő eljárások mellőzése, fokozatos mélyítés, talajtakarás



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
szerves anyag-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 nyírségi homoktalajon 
sikerrel termeszthető 

növények köre, 
fajtahasználat 

Dr. Zsombik László
intézetigazgató

DE AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet



• 1927 – A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara Nyíregyháza támogatásával
létrehozta a Homokkísérleti Gazdaságot

• 1992 – A Mezőgazdasági Minisztérium a Debreceni Agrártudományi
Egyetemhez integrálta

• 2000 – A Debreceni Egyetem része

• Jelenleg az DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság része

A Nyíregyházi Kutatóintézet rövid története



• A térségre adaptált növények (szántóföldi és kertészeti) nemesítése

• Fajtafenntartás

• Nemesítés

• Biotikus és abiotikus stressztoleranciára alapozott új fajták nemesítése

• Biotechnológiai kutatások

• Alternatív növények nemesítése

A Nyíregyházi Kutatóintézet feladatai



• Homoktalajok komplex hasznosításának kutatása

• Ökogazdálkodási kutatások

• Mezőgazdasági és kommunális melléktermékek hasznosítása

• Westsik vetésforgó fenntartása

• Talajbiológiai vizsgálatok

• Oktatás és szaktanácsadás

A Nyíregyházi Kutatóintézet feladatai II.



• 1929-ben alapították

• Európa 2. legidősebb tartamkísérlete

• 15 vetésforgó

• Teljes területe 12,4 ha

• Termesztett növények: burgonya, rozs, csillagfürt és

zabosbükköny

• Szervestrágya hatásainak vizsgálata

• Különböző termesztési rendszerek, valamint a

talajtulajdonságok és terméshozam kapcsolatának

vizsgálata

Westsik vetésforgó





A rozs termésének alakulása a Westsik
vetésforgóban
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A burgonya termésének alakulása a Westsik
vetésforgóban
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A talajellenállás alakulása különböző 
elővetemények esetén



A talajellenállás alakulása különböző 
elővetemények esetén





Burgonyafajták a nyírségi tájszólásban

„Ha egy fűdet bevetettünk csillagfürttel, utána gabona ment, gabona után a

krumpli, akkor ojjan bűséges termíst kaptunk … hogy egy ezerkíccáz öles fűd,

ugy emlékszik vissza, hogy ötven-hatvan mázsa, vagy hetven mázsa krumpli

termett.”



Burgonya nemesítése a DE AKIT Nyíregyházi 
Kutatóintézetében



Botanikai jellemzői:

• Lota, erősen bokrosodó, felálló típusú zabfajta.

• Szára vastag, erősen viaszos, gyengén szőrös.

• A bugaágak félig felállóak, oldalra hajlók, gyengén viaszosak a toklász

rövid.

• Nagy ezermagtömegű.

Gazdasági értéke:

• Különböző kórokozókkal szemben toleráns vagy rezisztens.

• Nem folyékony a fekete és barna rozsdára, fedett üszögre, helmintospóriumos

levélfoltosságra.

• Jó állóképességű, kiválóan alkalmazkodó fajta.

• Potenciális termőképessége 5-6 t/ha.

• Humán fogyasztásra a nagy magméret (könnyű hántolhatóság) miatt különösen

alkalmas.

Zab - Lota



Botanikai jellemzői:

• Korábbi neve: Kisvárdai-1.

• 130-150 cm magas, megdőlésre kevésbé hajlamos fajta.

• Kalászain ablakosság nem jellemző, ezermagtömege 30-35 g.

Gazdasági értéke:

• Kezdeti fejlődése erőteljes, gyomelnyomó képessége kiváló.

• Lisztharmattal és barnarozsdával szembeni ellenállóképessége átlagos.

• Télállósága, szárazságtűrése kiváló.

• A leggyengébb homoktalajok hasznosítására is alkalmas, alacsony

költségráfordítás mellett (low input), extenzív körülmények között is

biztosan terem.

• Az ökológiai gazdálkodásban hasznosítható.

• Lisztje sütőipari célokra megfelelő minőségű.

• Termőképessége 4,5-5,5 t/ha.

Rozs - Varda



Botanikai jellemzői:

• Gyors kezdeti fejlődésű, erőteljes, nagy vegetatív tömegű fajta.

• Bokrosodó- és gyomelnyomó képessége kiváló.

• Magassága 140-160 cm, szára vastag, levele széles.

• Megdőlésre kissé hajlamos.

• Kalásza hosszú, teljes hosszában jól termékenyül.

• Ezermagtömege 35-40 g.

Gazdasági értéke:

• Rendkívül jó alkalmazkodó képességű, kettős hasznosítású rozsfajta, mellyel a leggyengébb talajok is

hasznosíthatóak.

• Augusztus elején vetve ősszel, illetve kora tavasszal legeltethető, ugyanazon évben megfelelő tápanyag-

utánpótlással közepes szemtermést is ad.

• Termőképessége: 25-30 t/ha zöldtömeg vagy 5,5-6 t/ha szemtermés.

Rozs – Kisvárdai legelő



Botanikai jellemzői:

• Kiemelkedően jó alkalmazkodó képességű, a standardoknál 2 nappal

korábban érő fajta.

• Állóképessége közepes, télállósága kiváló.

• Szárrozsdával szemben rezisztens, gabonalisztharmattal szemben jó szántóföldi

ellenálló-képességgel rendelkezik, levélrozsda ellenállósága átlagos.

• Gyorsan bokrosodik, gyomelnyomó képessége kedvező.

Gazdasági értéke:

• Átlagos termőképessége 6,8 t/ha.

• Fehérjetartalma 12-14,5 %.

• Takarmány- és sütőipari minőségben felülmúlja a minőségi standardot.

• A legjobb beltartalmi értékű hazai tritikále fajta, kedvező termesztési körülmények között eléri a B2 sütőipari minőséget.

• Mind takarmány, mind étkezési célra kiválóan alkalmas.

• Szántóföldi rezisztenciája, gyomelnyomó és alkalmazkodó képessége révén az ökológiai gazdálkodásban is hasznosítható.

Triticale - Szabolcs



• Középérésű, sárgamagvú étkezési szárazborsó-fajta (honosított).

• Középmagas, jó állóképességű. A pálhalevél középnagy, nem

márványozott, a virágok fehérek, a hüvelyek párosak, egyenesek

tompa véggel. A mag nem kiegyenlített nagyságú, gömbölyű, sima.

Színe világossárga, hántolva élénksárga.

• Intenzív termesztési körülményeket igénylő fajta, amelynek a hüvelyei

a szár első negyedében helyezkednek el, így gépi betakarításra

kiválóan alkalmas. Fuzáriumos tőhervadással szemben gyakorlatilag

ellenálló. Peronoszpóra és az ascohytas levélfoltosság kisebb, a

lisztharmat nagyobb mértékben fertőzi.

• Potenciális termőképessége: 5,5-6,0 t/ha.

Szárazborsó -Hanka



• Középérésű, zöldmagvú étkezési szárazborsó-fajta (honosított).

• Középmagas, megfelelő állóképességű és szárszilárdságú fajta. A

pálhalevél középnagy, közepes mértékben márványozott. Virága fehér,

a hüvelyek párosak vagy hármasak, tompa végűek. A mag sima,

gömbölyű, világoszöld.

• Gépi betakarításra kiválóan alkalmas, intenzív termesztési

körülményeket igénylő fajta, mely a fuzárium tőhervadással szemben

gyakorlatilag ellenálló, kisebb mértékben fertőzi a peronoszpóra,

rozsda és az ascohyta levélfoltosság.

• Potenciális termőképessége: 5-6 t/ha.

Szárazborsó - Irina



• Fehérvirágú édes csillagfürt.

• Rövidebb tenyészideje révén a magasabban fekvő északi tájakon is sikerrel termeszthető. A gyenge

termékenységű, savanyú talajok növénye, közepes tápanyagigényű. Termeszthetősége a jobb

minőségű homoktalajoktól, a vályog talajokon keresztül, az agyagig terjed.

• Szárazságtűrése jó. Vetésidőre érzékeny, korai vetést igényel. Hüvelyei nem pergők, gépi betakarításra

kiválóan alkalmas. Tenyészideje 140-150 nap. Levél- és hüvelyfoltosságra (Pleiocheta setosa)

érzékeny és görbüléses szárelhalásra (Colletotrichum gleosporioides, C. acutatum) fogékony.

Elsődlegesen abraktakarmány növény - magja minden előkezelés nélkül etethető -, de magas tápértékű

zöldtakarmány is, melyből jó minőségű szilázs készíthető. Magja egyre nagyobb szerepet játszik -

mint élelmiszer-alapanyag - a szója készítmények kiváltásában.

• Potenciális termőképessége: 4-5 t/ha mag, 30-35 t/ha zöldtömeg.

• Ezermagtömege 320-370g. A mag fehérjetartalma 36-38 %.

Csillagfürt Nelly



Csillagfürt vetésterülete 
(Magyarország, 1970-2016)
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Csillagfürt által megkötött nitrogén 
mennyisége



• Növénymagassága 90-140 cm. Ezermagtömege 450-550 g, közepes magméretű. Tenyészideje 115-

125 nap. Generatív jellegű, a virágzás és kötés ideje rövidebb, mint a Kisvárdai 22 és Kisvárdai 29

fajták esetén.

• Betegségekkel szembeni ellenállósága jó, agronómiai szempontból nem igényel különleges

feltételeket.

• Abrak- és zöldtakarmány céljára egyaránt alkalmas.

• Fehérjetartalma 27-30 %. Potenciális termőképessége 5 t/ha mag körüli, üzemi körülmények között

2-3,5 t/ha.

Lóbab - Mirna



• Közepes tenyészidejű (90-105 nap), jó magtermő, zöld- és
abraktakarmány céljára egyaránt felhasználható.
Ezermagtömege 45-55g.

• A mag nyersfehérje-tartalma 29-32 %.

• Potenciális magtermése 3-3,5 t/ha, zab támasztónövénnyel
vetve 2 t/ha.

• Zöldtakarmány hozama 40 t/ha körüli.

• Szénája 85 % szárazanyagtartalom mellett 17 %
nyersfehérjét tartalmaz.

Tavaszi bükköny - Emma



• A hajtásai hosszúak (150-180 cm), vékonyak, közepesen szőrözöttek. Tőtájéki
elágazódása sok (7-10 db), ami tág térállásban, 6-8 cm vetésmélységnél
érvényesül jól. Levélkéi hosszúkásak, szőrözöttek. A zászlós fürtvirágzat
közepes nagyságú, a virágok pártája sötét ibolyakék. A hüvelyek alakja lapos,
széles és hosszúkás. Éretten a hüvelyek színe sárgásbarna. A magvak
gömbölyűek, szürkésfekete színűek. Ezermagtömege 30-35 g.

• A klimatikus igénye tág határok között változik. Alkalmazkodóképessége
kiváló. Szárazságtűrése, télállósága jó. A fajta értékes tulajdonsága, hogy már
május elején-közepén kaszálható, és a gyenge termőképességű talajokon is
nagy zöldtömeget ad. Rozs, triticale, búza társnövényekkel kiváló
zöldtakarmány és jól silózható is. Zöldhozama társnövényektől, talaj- és
csapadékviszonyoktól függően változik.

• A 90 % körüli szárazanyagra vonatkoztatott nyersfehérje-tartalma 16-18 %. A
mag nyersfehérje-tartalma 25-29 %. Fehérjeproduktuma: 0,6-1,0 t/ha. A fajta
bokrosodó képessége kiváló. Termőképessége a külföldi fajtákkal azonos vagy
meghaladja azokét. Zöldhozama 25-60 t/ha. Maghozama 1-1,5 t/ha.

Szöszösbükköny - Hungvillosa



• A Luteo a Szabolcsi 1 szarvaskerep fajtánk klónszelekcióval továbbfejlesztett változata. Nemesítésének
célkitűzése az üzemi technológiával betakarítható magtermés növelése volt, a kiindulási fajta kedvező
zöldhozamának és alkalmazkodóképességének megőrzése mellett.

• A Luteo fajta virágzása egyöntetű, egy héttel korábban virít a standardhoz képest. Hajtásai döntően felálló
növekedési típusúak, a termések 15-20 cm magasságban találhatóak a talaj felszínétől, amely a betakarítási
veszteséget csökkenti.

Szarvaskerep - Luteo

• Lisztharmat betegséggel szemben a standardnál nagyobb

ellenálló-képességgel rendelkezik. Vegetatív hozama magasabb

a standardnál, 50-70 t/ha.

• Beltartalmi összetétele kedvező, a NÉBIH vizsgálatai alapján a

fehérjetartalma szignifikánsan meghaladja a Szabolcsi 1 fajtáét

(2-2,7 t/ha nyersfehérje termés évente).



• Finom jellegű, kissé elfekvő-elágazó szárú szarvas kerep fajta.

• Gyors kezdeti fejlődésű, jó sarjadó képességű fajta. Virágszíne a

citromsárgától a narancsvörösig változhat. Magtermő képessége

legjobb a hazai fajtasorban. Szárszilárdsága jó, lisztharmattal

szembeni ellenálló képessége átlagos. Télállósága kiváló.

• Magas fehérjetartalma révén a fűkeverékek fontos pillangós

összetevője, gyors sarjadásából eredően kora tavasszal értékes

fehérjeforrás.

• Kedvezőtlen ökológiai adottságú termőhelyen is biztosan terem.

Termőképessége 2-3,5 t/ha szárazanyag, illetve 100-150 kg/ha

magtermés.

Szarvaskerep - Szabolcs 1



• Jó állóképességű, kedvező szár-levél arányú fajta.

• Kezdeti fejlődése gyors. Még extenzív viszonyok között is jó

termőképességű és kiváló magkötő képességgel rendelkezik. Levélszíne

középzöld, levéllemez széle fogazott, alakja elliptikus. Szára

világoszöld, antociános. A növény növekedési típusa felálló,

növénymagassága közepes. Virágszíne világoslila, sötétkék, de fehér is

előfordul. Ezermagtömege: 2,0-2,4 g.

• Szárazságtűrése jó, tél- és fagyállósága igen jó. Az ország egész

területén eredményesen termeszthető. Hervadásos betegségekkel

szembeni ellenálló képessége jobb a Kisvárdai-1 fajtánál. Öntözési

reakciója kiváló.

• Szárazanyag-hozama 13-14 t/ha/év.

Lucerna – Hunor 40



Botanikai jellemzői:

• Tenyészideje 90-100 nap.

• Virágszíne kék és fehér között változó.

• Magja világos barna színű, de lehet téglavörös is.

• Alakja kissé összenyomott ovális.

• Magja 35-40% olajat tartalmaz.

• Ezermagtömege 8-11 g.

Gazdasági értéke:

• Nagy termőképességű, magas olajtartalmú, kedvezőtlen

talajadottságot is elviselő, jó alkalmazkodó képességgel

rendelkező, másodvetésre is alkalmas olajretekfajta.

• Másodvetésben, késő ősszel a -5, -7 °C-ot is elviseli.

• Termőképessége 2-3 t/ha.

Olajretek - Litinia



Botanikai jellemzői:

• A növény magassága 80-90 cm, szára bordás, belül üreges.

• Levele szív alakú.

• Virágzata összetett bogernyő.

• Termése 5-7 mm hosszú, legömbölyített gúla alakú, háromélű

makkocska, színe sötétbarna.

• Ezerszemtömege 22-28 g.

• Tenyészideje 85-95 nap.

Gazdasági értéke:

• Állóképessége közepes, pergésre gyengén hajlamos.

• Szárazságot jól tűri, alacsony humusztartalmú talajokon is

biztonságosan termeszthető, rövid tenyészidejű, igénytelen fajta.

• Másodvetésben is termeszthető.

• Potenciális termőképessége 2,6-2,9 t/ha.

Pohánka - Hajnalka



Botanikai jellemzői:

• Hagyományos típusú, jó termőképességű és jó állóképességű

fénymag fajta, madáreleség céljára.

• Potenciális termőképessége 2,0-2,5 t/ha.

• Ezerszemtömege: 6,5-6,7 g.

Gazdasági értéke:

• Rezisztencája a Helmintosporium és anyarozs betegséggel szemben

hasonló, mint a többi fénymag fajtáé.

• Beltartalmi tulajdonságai hasonlítanak a többi fénymag fajtáéhoz,

megközelítik a zabét.

Fénymag – Kisvárdai 41



Botanikai jellemzői: 

• Bugája hosszúkás, hengeres alakú, közepesen meghajló.

• Levele és virága gyengén antociános. 

• Szemtermése vöröses okkersárga.

Gazdasági értéke: 

• Ezerszemtömege 6,0-7,0 g. 

• Rozsda és üszög betegségre ellenálló. 

• Szárazságtűrése kiváló. 

• Könnyen csépelhető és hántolható. 

• Kiváló termőképességű, potenciális termőképessége 3,2-3,8 t/ha. 

Köles - Rumenka



Botanikai jellemzői:

• Vastag szárú, 90-120 cm magas kölesfajta.

• Laza, zászlós, közepesen meghajló a bugája.

• Szemtermése apró, sárgásfehér színű, tömött bugájú, kiváló termőképességű,

jó állóképességű, rozsda és üszög betegségre kissé fogékony köles fajta.

• Potenciális termőképessége 2,0-2,5 t/ha.

• Ezermagtömege: 5,0-5,5 g.

Gazdasági értéke:

• Étkezési értéke kiváló, könnyen hántolható.

• Beltartalmi tulajdonságai a típusra jellemzően megegyeznek a többi sárga

köles fajtáéval.

• Könnyen csépelhető, túlérésre, pergésre kissé hajlamos.

• Szárazságtűrése, betegség ellenálló képessége jó.

• Az egyik legvilágosabb magszínű fajta.

Köles - Biserka



Botanikai jellemzői:

• Vastag szárú, 90-120 cm magas kölesfajta.

• Laza, zászlós, közepesen meghajló a bugája.

• Szemtermése apró, sárgásfehér színű.

Gazdasági értéke:

• Könnyen csépelhető, túlérésre, pergésre hajlamos.

• Szárazságtűrése, betegség ellenálló képessége jó.

• Az egyik legvilágosabb magszínű fajta.

• Ezerszemtömege 5,0-5,5 g, potenciális termőképessége 2,0-2,5

t/ha.

Köles - Gyöngyszem



Botanikai jellemzői:

• A Moharia csoportba tartozó, magas szárú, jól bokrosodó

moharfajta.

• Szára vastag, erős.

• Levelei hosszúak, szélesek.

• Bugája meghajló.

• Szemtermése sima, piros, gömbölyded.

Gazdasági értéke:

• Az össztermésen belül a levél részaránya igen kedvező.

• Ezerszemtömege 2-2,5 g. magtermése 2-2,5 t/ha.

• Zöldtermése 45-55 t/ha, amelyből 11-12 t/ha, kedvező beltartalmi

tulajdonságokkal rendelkező széna készíthető.

Mohar - Piroska



Botanikai jellemzői:

• A Moharia csoportba tartozó, gyors kezdeti fejlődésű, erőteljes

növekedésű, korai moharfajta.

• Szára 90-110 cm magas, jól bokrosodik.

• Levélzete dús.

• Szemszíne sárga, ezermagtömege 2-3 g.

Gazdasági értéke:

• Zölden vagy szénává szárítva etethető, a magja madáreleség.

• Kedvező körülmények között termelve zöldtermése 40-50 t/ha,

szénatermése 8-11 t/ha, magtermése 2-2,8 t/ha.

Mohar - Sarolta



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!



A tápanyag-gazdálkodás 

sarkalatos pontjai a nyírségi 

homok talajon, és amire 
figyelni kell

Kovács András

Yara Hungária Kft.

30/68 98 095



Alapvető megfontolások

 Növénytermesztés=vétés és betakarítás

 Trágyázás=műtrágyázás

 Műtrágyázás=N trágyázás

 Műtrágyázás=N,P,K trágyázás

 Talaj „egészség”- nagyon fontos
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 erózió és defláció veszélyezettség: a humuszosodás 

nem jut érvényre a talajszemcsék állandó mozgása miatt

 biológiai folyamatok hatása korlátozott

 rossz tápanyag szolgáltató képesség,  

 gyenge víztartóképesség,

 alacsony kolloidtartalom

 savanyú homoktalajok: pH puffer, N-formák, foszfor 

lekötődés

Homoktalajok



Vízfelhasználás a tápanyag ellátás függvényében l/kg 
(Mitscherlich és Beutelspacher 1938.)

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Trágyázatlan

Műtrágyzott

Istállótrágyázott

Istálló+műtr.zott

Transpirációs együttható l/kg

4
Kovács András



Technológiai lehetőségek

 Alaptrágyázás

 Fejtrágyázás

 Lombtrágyázás

Térmeg János
5
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Műtrágyaféleségek

 Mono

 Kevert

 Komplex

6
Kovács András



Kevert műtrágyák vs. komplex NPK-k kijuttatása

DAP

Urea

MOP

NPK



Az egyenetlen szórás tünete…

 Lehetséges 

következmények

▪ Termésdepresszió 

tápelemhiány miatt

▪ Termésdepresszió 

túlzott tápelem adag 

miatt, pazarlás



Starter műtrágyázás

 Fogalom meghatározása

Klasszikus: a növények kezdeti fejlődéséhez szükséges foszfor  biztosítása

ami nem több, mint 5-10  kg/ha P2O5

Általánosan elterjedt: minden vetőgéppel történő kijuttatás

a pénzügyi lehetőségnek megfelelő mennyiség 100-300 kg/ha

komplex műtrágya

9
Kovács András



A növények tápelem-felvétele

N

kg/t

P2O5

kg/t

K2O

kg/t

MgO

kg/t

S

kg/t

búza 29 10 17 4 2,2

szem 25 8 6 2 1,8

szár 4 2 9 2 0,4

repce 46 25 53 7,8 5,5

becő 33,5 18 10 5 3,3

szár 12,5 7 43 2,8 2,2

napraforgó 49 34 97 13 4

kaszat 29 16 24 6,6 2,3

szár 20 18 73 6,4 1,7

kukorica 24 10 26 6,8 2

szem 15 8 5,5 3,5 1,2

szár 9 2 20,5 3,3 0,8

silókukorica 3,8 1,6 2,8 1 0,3



YaraMilaTM család tagjai

Szántóföldre javasolt termékek:

P/K

NPK  9-12-25 0,48 

NPK 14-14-21 0,61

NPK 7-20-28 0,71

NPK 8-24-24 1,0

NPK 16-27-7                      3,8

Mg,S,Cu, B, Zn, Fe, Mn

Actyva 18-11-13                 0,84                        

2018. 04. 13.
Térmeg János 11



YaraMilaTM 16-27-7

 N: 16%

 P2O5: 27%

 K2O: 7%

 SO3: 5%

 Zn
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YaraBelaTM Extran 27

 Össznitrogén: 27.0 ± 0.8 % 

- nitrát: 13.7 

- ammónium:13.3 % 

 „Töltőanyag”: dolomit ~ 20 %  

 Magnézium-oxid (MgO): min. 4 %, citrátoldható 

 Kalcium-oxid (CaO): min. 6 %, citrátoldható 

 Nedvességtartalom: max. 0.1 % 



Növénytáplálás levélen keresztül



Mikroelem kivonás a különböző kultúráknál (g/ha)

Kultúra (termés) Mangán Zink Réz Bór Molibdén

Gabona (8 t/ha)

700 400 70 60 5

Repce (3,5 t/ha)

1500 600 80 500 25

Cukorépa (60 t/ha)

600 300 80 500 5

Kukorica (14 t/ha)

2400 350 100 500 9

Módosítva a BAD alapján: Nyomelem és  másodlagos tápanyagok a növénytermesztésben



YaraVitaTM: Több mint lombtrágya

Egyedi formuláció, ennek következtében:

• Nagy hatékonyság

• 2-3 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/
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Növény-specifikus összetételek- Gramitrel



Kén hiány YaraVitaTM Thiotrac



Búza-specifikus levéltrágyák összehasonlítása

MgO Cu Zn Mn

% g/l % g/l % g/l % g/l

Termék 1 2 0,5

Termék 2 2,7 0,2 0,1 0,4

Termék 3 ? 15 3 2,5

Termék 4 4,1 18 3 3

YaraVita

Gramitrel

16 260 3,1 50 5 80 8 130
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Növény-specifikus összetételek - Brassitrel



Egy tápelemet tartalmazó összetételek:

 YaraVita Bortrac 150 g/l bór

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

 YaraVita Stopit 160 g/l kalcium



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

Kovács András

YARA 



Aki a termőföldről gondoskodik, a jövőről gondoskodik



Mikrobiológiai támogatás

a nyírségi homoktalajon
a tápanyaghasznosítás, a 

humusz- és vízgazdálkodás 
valamint a biokontroll területén
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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



A SAVANYÚ HOMOKTALAJ



• Homok

• Vályog

• Agyag

A talaj fizikai félesége



A talaj fizikai félesége meghatározó

Fizikai féleség Tápanyag 

szolgáltatás

Vízfelvétel Víztartó 

képesség

Átlevegőzöttség Művelhetőség

Agyag +++ + +++ + +

Vályog ++ ++ ++ ++ ++

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



• Kedvezőtlen pH

• Kis fajlagos felület

• Kevés táplálék

• Szélsőséges 
vízgazdálkodás

• Jó levegőzöttség

• Hamar felmelegszik

• Alacsony biodiverzitás

A savanyú homoktalaj, 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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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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Növényi hormonok kölcsönhatása



Algafix



Algafix

Újpetre 



Köszönöm figyelmüket!
Azospirillum brasilense, Azospirillum

lipoferum és Micrococcus roseus

telepek 

petricsésze agaron

www.agrobio.hu


