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A talajtípusra szabott gazdálkodásról



Ősi füves növénytakaró alatt bekövetkezett talajképződés

• humuszanyagok felhalmozódása;
• kedvező, morzsalékos szerkezet kialakulása;
• kalciummal telített talajoldat kétirányú mozgása;
• kiváló vízáteresztő és víztartó képesség;
• jó tápanyag-szolgáltató képesség;

Magyarországi csernozjom talajok



Csernozjom talajok Magyarországon



Csernozjom talaj – Martonvásár

A - egyenletesen humuszos felső szint
B - egyenletesen csökkenő humusztartalmú átmeneti szint 
C - talajképző kőzet

Talaj-
szint

Mélység 
cm

CaCO3 % pHH2O
Humusz 

%
Izzítási 

veszt. %
Asz 0-28 1,13 7,00 2,84 5,18
A1 28-50 1,46 7,30 2,83 5,15
A2 50-80 1,78 8,20 2,32 4,76
B 80-110 26,90 8,40 1,15 3,56
C 110-135 28,10 8,60 - 2,62
Cg 135-(150) 31,70 8,90 - 2,09



Erodált csernozjom talaj
Martonvásár

Talaj-
szint

Mélység 
cm

CaCO3 % pHH2O
Humusz 

%
Izzítási 

veszt. %
Asz 0-35 13,60 8,00 2,08 4,86
B 35-60 22,20 8,60 - 2,39
C 60-(80) 20,80 8,70 - 1,83



Historia Domus Heregiensis
A rendkívüli szárazság miatt szomorú volt az aratás, mert nemcsak a 
zabot, de a búzát is alig lehetett learatni, úgy hogy a következő évi 
vetéshez vetőmagot kellett vásárolni. (1789)

Ez év tele oly enyhe volt, hogy február 24-ig nem fagyott és magam 
december 29-én a tardosi réten „kipirics” virágot bőségesen láttam. 
(1796)

Kovách Ádám plébános 1986-1799

Az előző évi nagy aszály és a sokáig megmaradt hó miatt a takarmány 
hiány oly nagy volt, hogy a tetőről leszedett szalmát kényszerültünk 
adni az állatoknak. (1795)

Július 2-án délután 6 órakor lúdtojás nagyságú sűrű jégeső hullott. A 
búzában, zabban a legbőségesebb termés ígérkezett, a szőlők is 
kitűnően álltak. Minden reménység e napon elveszett. Ősszel az 
egerek oly bőségesen szaporodtak el, hogy a vetést ki kellett szántani 
és ismét bevetni. (1796)



• aszály és vízhiány a csökkenő nyári csapadékmennyiség 
miatt;

• árvíz- és belvízveszély a növekvő téli csapadék okán;
• csökkenő vízhasznosulás a növekvő 

csapadékintenzitással;
• talajerózió növekedés az elfolyó vízzel;
• rövidülő vegetációs periódus az emelkedő hőmérséklet 

miatt.

Előrejelzések a Kárpát-medence térségére
(Veisz 2018 nyomán)



I. Biológiai alapok fejlesztése
• hideg-, ill. hőtűrés növelése;
• szárazságtűrés javítása;
• rezisztencia kialakítása, betegség-ellenállóság, kompetitív 

képességek növelése.

II. Termesztéstechnológiai eljárások fejlesztése
• agrotechnikai ismeretek korszerűsítése bővítése;
• műszaki, gépészeti fejlesztések.

Lehetőségek a veszteségek mérséklésére
(Veisz 2018 nyomán)



A főbb klímaelemek és a szabadföldi 
növénytermesztés

Víz
• mennyiség;
• megoszlás;
• elmozdulás;
• halmazállapot.

Levegő
• hőmérséklet;
• összetétel;
• mozgás.
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Győrffy (1976)



Szántóföldi növénytermesztés hatása a trágyázatlan talaj humusztartalmára.
Martonvásár, 1957-1990. (2.11 jelű trágyázási tartamkísérlet, 1957 óta)



A talaj művelt rétegének kémhatása - 2018
1.6 jelű trágyázási tartamkísérlet (1955 óta)

N – 160 kg/ha/év; P2O5 – 80 kg/ha/év; K2O – 80 kg/ha/év; # - 35 t/ha/4év

MQ-érték: A=0,6256 (91%); B=0,0598 (9%)



A talaj művelt rétegének (0-30 cm) humusztartalma - 2018
1.6 jelű trágyázási tartamkísérlet (1955 óta)

N – 160 kg/ha/év; P2O5 – 80 kg/ha/év; K2O – 80 kg/ha/év; # - 35 t/ha/4év

MQ-érték: A=0,0289 (6%); B=0,4482 (94%)



Trágyázási módok hatása a talaj szántott rétegének (0-30 cm)  
humusztartalmának változására. Martonvásár, 33 éves hatás

# = 40 t/ha/4év istállótrágya; M = # azonos NPK műtrágyával;
SZ = leszántott búzaszalma vagy kukoricaszár



Magyarország számosállat (1945-2013) és állategység (2004-) 
létszáma (A), valamint a szervestrágya mennyisége (1945-2013) (B).

A

B

„Az istállótrágya mezo- és mikroelem-szolgáltató képességére utal, hogy a hetvenes
években , valamint a nyolcvanas évek első felében ilyen formában juttattuk ki a Ca 10-
14%-át, a Mg 40%-át, a Fe 42%-át, a Mn 47 %-át, a Cu 54 %-át, valamint a Zn 80-86 %-
át.” (Árendás 1999)

Forrás: www.ksh.hu; www.akii.hu

http://www.ksh.hu/agrarcenzusok_hosszu_idosorok_tablak
http://www.akii.hu/


Martonvásár, 2017. 04. 19.



Hideg miatt sérült korai vetésű kukorica

Vetés: 2016. 04. 07.
Hőmérséklet: 2016. 04. 26. -1,5oC

Fotó: 2016. 04. 28.



A termésmaximumok gyakorisága kukorica vetésidő 
kísérletben. Martonvásár, 2001-2014



A trágyázás, a növényszám és a genotípus hatása a kukorica termésére 
az évjárat függvényében. Csernozjom talaj, Martonvásár, 2010-2017.



A kukorica növényszáma és a meddő növények aránya



A kukorica növényszám-reakciója száraz és nem száraz 
évjáratokban. Martonvásár, 2008-2015.



A növényszám és a tenyészidő hatása a kukorica szemtermésére. 
Martonvásár, 2008-2017.



N-trágyázás hatása az őszi búza vihar okozta megdőlésére 



N-trágyázás hatása őszi búzafajták vihar okozta megdőlésére. 
Martonvásár, 2019



A genotípus hatása kukorica szülői-törzsek vihar okozta 
megdőlésére. Martonvásár, 2019
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A vetésidő hatása az őszi búza relatív termésére  
Martonvásár, 2003.
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A korai vetés hatása őszi búzafajták terméscsökkenésére. 
Martonvásár, 2003.



A vetésidő és a magvédelem hatása az őszi búza 
termésre. Martonvásár, 2019.



Köszönöm a figyelmet!



A növényi stressz az a fiziológiai vagy élettani állapot, amelyben a növények
növekedése, fejlődése és szaporodása a fokozott környezeti terhelés miatt az
optimális alkalmazkodás tartományán kívül, a genomban meghatározott
lehetőségek alatt marad

A növény funkcionális paramétereinek változása a 
környezeti tényezők intenzitásának függvényében. 

(Szigeti, 2018).



A kukorica-búza dikultúra szemtermése (t/ha/év)
Martonvásár, 1976-2018 - 1.6 jelű trágyázási tartamkísérlet (1955 óta)

N – 160 kg/ha/év; P2O5 – 80 kg/ha/év; K2O – 80 kg/ha/év; # - 35 t/ha/4év

MQ-érték: A=3,6152 (37%); B=6,0358 (63%)


