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A zöldségfélék általában igé-
nyesebbek a talaj szerkezetére,
tápanyagellátottságra, mint a
szántóföldi növények. A zöldség-
termesztők igen nagy jelentő-
séget tulajdonítanak a talaj hu-
musztartalmának. A szerves
anyagok ugyanis megkötik és
szolgáltatják a tápelemeket,
mérséklik azok kimosódását, elő-
segítik a kedvező szerkezet, víz-
és levegőgazdálkodási tulajdon-
ságok kialakulását, fokozzák a ta-
laj tavaszi felmelegedését. Külö-
nösen az üvegházakban és fólia
alatt értékelődnek fel a nagy hu-
musztartalmú talajok, ahol a ta-
lajszerkezet iránt igényesebb
növények (pl. burgonyafélék,
káposztafélék, kabakosak) ter-
mesztése is lehetséges.

A szervestrágya az intenzív
szabadföldi zöldségtermesztés-
ben igen jó hatással van a növé-
nyek terméshozamára. A paradi-
csom például a 2%-nál kisebb
humusztartalmú területeken

csak nagy adagú istállótrágyázás
mellett termeszthető sikeresen.

A paprika és az uborka a legma-
gasabb igényeket támasztja a ta-
laj szerkezetével és fizikai-kémi-
ai tulajdonságaival szemben. A
lazább talajok víz- és tápanyag-
gazdálkodása, a kötött talajok le-
vegőzöttsége szervestrágyával ja-
vítható. Szabadföldön 2-3% hu-
musztartalom elfogadható, hajta-
tásban azonban legalább 4-5%

szükséges. Az ún. szervestrágya
szakaszban érdemes termeszteni

még a sárgadinnyét, a görögdiny-
nyét és a káposztaféléket.

A szervestrágyát elsősorban
ősszel, esetleg homoktalajon
kora tavasszal érdemes kijuttatni
alaptrágyaként. Általában az
érett trágyákat kell előnyben ré-
szesíteni, mert a nyers istállótrá-
gya a tápanyagfelvevő hajszálgyö-
kereket leperzselheti, különösen
az uborka érzékeny erre. A szer-
vestrágya tápanyagtartalmát fi-
gyelembe vehetjük a műtrágya-
szükséglet kiszámításakor. A sza-
badföldi zöldségtermesztésben
teljes adagú 35-40 t/ha szerves-
trágya mennyiség tartalmaz
mintegy 150-170 kg N-t, 85-95
kg P2O5-t és 170-190 kg K2O-t,
amelynek hozzávetőlegesen
40%-a válik felvehetővé a növé-
nyek számára az első évben.
Azon növényeket, amelyeknél a
túlzott nitrogénellátottság rontja
a termésminőséget és a tárolha-
tóságot (pl. levélzöldségek,
gyökérzöldségek, kivétel a zel-
ler), nem a szervestrágyázott, ha-
nem az azt követő vetésforgóban
kell elhelyezni.

Alaptrágyaként, ősszel juttat-
juk ki savanyú talajokon a mesze-
zőanyagokat is. A zöldségnövé-
nyek mészigényét általában 1-
2% CaCO3 fedezi, 5% feletti
mésztartalom azonban már táp-
elemfelvételi zavarokat okoz-
hat, különösen a kálium és a
mikroelemek esetében. A zöld-
ségtermesztésben általában
alaptrágyaként juttatjuk ki a
foszforigény 80-90%-át, a kálium
50-60%-át, viszont nitrogént

csak kivételes esetekben adunk
alaptrágyaként (pl. ha nagyobb
mennyiségű szármaradvány le-
bomlását akarjuk elősegíteni).

Valamennyi zöldségnövény só-
érzékenynek tekinthető (külö-
nösen a fejes saláta, a fehérter-
mésű paprika, az uborka és álta-
lában a palánták), ezért a túltrá-
gyázást hamar jelzik, de nagy
tápanyagigényük miatt a hiány-
ra is érzékenyen reagálnak. A
műtrágyákat ezért több adagban
elosztva célszerű kijuttatni, star-
ter és több fejtrágyázás beiktatá-
sával. Általában indítótrágyaként
juttatjuk ki a foszforigény mara-
dék részét és a kálium 25%-át. A
nitrogén megosztása nagyban
függ a növény tenyészidőszaká-
nak hosszától, tápanyagigényé-
től, sóérzékenységétől és a ter-
més minőségi követelményeitől.

Paradicsom esetében indító-
trágyázáskor a nitrogén 20-30%-
át juttatjuk ki. A starter adaggal
vigyázni kell, mert ha sokat
adunk, az a gyökeresedést gátol-
ja. Fejtrágyaként adjuk ki a nitro-
gén 70-80%-át 2-3 alkalommal,
és a kálium fennmaradó 25%-át.
A túl korán adott nagyobb meny-
nyiségű nitrogén előidézheti a
virágok elrúgását. A paradicsom
fajlagos tápelemigénye 2,4 kg/t
N, 0,9 kg/t P2O5, 3,5 kg/t K2O.

A paprika nagy tápanyagigé-
nyű növény, de nagyon érzékeny
a túltrágyázásra. Sekélyebb gyö-
kérzete miatt tápanyagoknak
könnyen felvehető formában kell
lenniük a talajban. Foszforból a
tenyészidőszak első felében igé-
nyel többet súlyához képest, a
nitrogénfelvétele pedig a zöldtö-
meg növekedésével arányosan
emelkedik. A nagyobb ütemű
nitrogénfelvétel a bogyók kine-
velésével indul meg. A folyama-
tos, kiegyenlített tápanyagellá-
tás érdekében gyakrabban, de
kis adagokban kell kiadni a nitro-
gént, amelynek egyszeri ható-
anyag mennyisége ne haladja
meg az 50 kg/ha-t (a növény só-
érzékenysége miatt). A fehér
termésű paprika fajlagos táp-
elemigénye 2,4 kg/t N, 0,9 kg/t
P2O5, 3,5 kg/t K2O, a fűszerpapri-
káé 4,8 kg/t N, 1,6 kg/t P2O5, 6,5
kg/t K2O.

Zöldségnövények hatékony tápanyagellátása
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A gyökérzöldségek termésé-

nek minőségét, színét, tárolható-
ságát és betegségekkel szembeni
ellenállóságát nagyban meghatá-
rozza a káliumellátottság. A nit-
rogén egy bizonyos mennyiségen
túl rontja a tárolhatóságot és elő-
segíti a nitrátfelhalmozódást,
ami a konzervipari felhasználás-
nál kizáró ok lehet. A nitrogén
30-50%-át indító-, 50-70%-át fej-
trágyaként kell kijuttatni, ez
utóbbit, ha kell, két részletben.
A sárgarépa fajlagos tápanyagigé-
nye 4,0 kg/t N, 1,5 kg/t P2O5, 5,0
kg/t K2O, a petrezselyemé 3,0
kg/t N, 1,8 kg/t P2O5, 6,0 kg/t
K2O, a zelleré 3,5 kg/t N, 2,0 kg/t
P2O5, 6,0 kg/t K2O.

A hagymafélék esetében a nit-
rogén alapvetően a termésmeny-
nyiséget határozza meg, a kálium
a minőséget, a szárazság- és hi-
degtűrő képességet, a fagyállósá-
got és a tárolhatóságot befolyá-
solja. A nitrogén döntő többségét
fejtrágya formájában kell kijut-
tatni, túl későn nem adható,
mert a hagyma visszahúzódását
gátolja, és rontja a tárolhatósá-
got. Túlzott foszforellátás hatá-
sára pedig vastag buroklevelek
alakulnak ki. A dughagymáról ül-
tetett vöröshagyma fajlagos táp-
anyagigénye 4,6 kg/t N, 1,3 kg/t
P2O5, 2,5 kg/t K2O, a magról ve-
tetté 3,4 kg/t N, 0,9 kg/t P2O5,
2,8 kg/t K2O.

Az uborka rögtön jelzi a túltrá-
gyázást, vagy ha szikesítő vízzel
öntözik. A tápanyagokat viszony-
lag sekélyen kell bemunkálni a
talajba, mert a hiányra is igen ér-
zékenyen reagál. Nagy tápanyag-
igényű zöldségnövények közé
soroljuk, elsősorban nitrogénből
hasznosít sokat. A tenyészidő-
szakban általában az első termés-
kötések megjelenésétől számít-
va, megközelítőleg azonos időkö-
zönként és azonos adagokban
juttatjuk ki a nitrogént (és kevés
káliumot). Az uborka fajlagos
tápelemigénye 2,7 kg/t N, 1,4
kg/t P2O5, 4,0 kg/t K2O.

Gyengébb gyökérzetük miatt
a dinnyék számára is sekélyen
kell bemunkálni a trágyákat.
Foszforigényük a tenyészidőszak
elején, a terméskötődésig jelen-
tős, ezt követően alacsony. A nit-
rogénfelvétel a lombozat fejlődé-
sével arányosan emelkedik, majd
az első termések megjelenése
után ugrásszerűen nő. Káliumból

és magnéziumból a terméskötő-
dés után építenek be nagyobb
mennyiséget a szöveteikbe. A
nitrogén a termések súlyát növe-
li, az utóbbi elemek inkább az íz-

anyagok és a cukor képződésére
vannak nagy hatással. A nitrogén
felét indító-, másik felét fejtrá-
gyaként kell kijuttatni. A fejtrá-
gyázást a terméskötések megje-
lenése idején célszerű megkez-
deni. A sárgadinnye fajlagos táp-
anyagigénye 1,5-2,1 kg/t N, 0,8-
0,9 kg/t P2O5, 4,0-5,0 kg/t K2O, a
görögdinnyéé 1,0-1,5 kg/t N, 2,5-
3,0 kg/t P2O5, 1,8-2,0 kg/t K2O.

A káposztafélék a túltrágyázás-
ra, nagy sótartalmú öntözővízre a
legkevésbé érzékenyek a zöld-
ségfélék közül. Tápanyagigé-
nyük viszont a legnagyobb, hi-
szen területegységre számítva a
legnagyobb zöldtömeget képe-
zik. A kiegyenlített folyamatos
tápanyagellátás és a könnyen fel-
vehető tápanyagok tekintetében
a karfiol a legigényesebb. A rövid
tenyészidejű fajok és fajták ese-
tében általában alaptrágyát és in-
dítótrágyát adunk, a hosszabb te-
nyészidejűeknél a tápanyagigény
kielégítése csak 3-4 fejtrágyázás

beiktatásával lehetséges. A rövid
tenyészidejűeknek későn adott
nagyobb mennyiségű nitrogén
műtrágya a fejek repedését és
nitrát-felhalmozódást okozhat.

Az utolsó fejtrágyázást úgy kell
ütemezni, hogy legalább 3-4 hét-
tel a betakarítás előtt megtör-
ténjen. A fejes káposzta fajlagos
tápanyagigénye 3,3-3,8 kg/t N,
1,2-1,5 kg/t P2O5, 4,6-7,0 kg/t
K2O, a kelkáposztáé 4,0 kg/t N,
2,0 kg/t P2O5, 9,0 kg/t K2O, a ka-
ralábéé 5,0-5,8 kg/t N, 2,0 kg/t
P2O5, 6,9-9,2 kg/t K2O, a karfiolé
10,0 kg/t N, 4,0 kg/t P2O5, 12,4
kg/t K2O.

A levélzöldségeknek különö-
sen fontos eleme a nitrogén. Hi-
ányát a nagy levélzet gyorsan és
szembetűnő módon jelzi. Rövid
tenyészidejüknél fogva sokszor
csak elő-, vagy másodnövények,
ezért trágyázásuk is nagyban
függ attól, hogy milyen növény
előtt vagy után vetik/ültetik
őket. Bőségesen trágyázott pap-
rika vagy uborka után különö-
sebb trágyázást nem igényelnek,
legfeljebb nitrogén pótlására van
szükség. Az egyoldalú nitrogén-
trágyázás a fejes salátánál a fej-
képzést lassítja, a későn adott

nagy adagú nitrogén hatására
egyrészt laza fejek képződnek,
másrészt a levelekben felhalmo-
zódó nitráttartalomra is figye-
lemmel kell lenni. A fejes saláta
fajlagos tápelemigénye 4,0 kg/t
N, 1,8 kg/t P2O5, 5,0 kg/t K2O, a
sóskáé 3,3 kg/t N, 1,8 kg/t P2O5,
5,0 kg/t K2O, a spenóté 2,5 kg/t
N, 1,6 kg/t P2O5, 5,2 kg/t K2O.

A műtrágyák megválasztásakor
tekintettel kell lennünk arra,
hogy a zöldségnövények többé-
kevésbé érzékenyek a klórra, ez-
ért a szulfát típusú trágyákat kell
előnyben részesíteni (az olcsóbb
kálisó helyett). A zöldségter-
mesztésben a mikroelemek pót-
lására is gyakran szükség van, a
mikroelem-hiányok a növények
tünetei, ill. levélvizsgálatok alap-
ján azonosíthatók. Lombtrágyá-
zással a bór-, molibdén-, cink-,
réz-, vas- és mangánigényt teljes
mértékben fedezni tudjuk. Bórra
nagyon igényes növény pl. a kar-
fiol, karalábé, fejes káposzta,
bimbós kel, zeller, sárgarépa és a
cékla. A gyökérzöldségeknél a
bór hiánya az ún. szívbetegséget
idézi elő. A réz- és mangánhiány-
ra érzékeny növény a fejes saláta,
spenót, sárgarépa, cékla, vörös-
hagyma, a molibdénre a karfiol,
fejes saláta, spenót, a cinkre na-
gyon igényes növény a zöldbab.

A szükséges műtrágyadózisok
kiszámítása a makroelemek
(NPK) esetében talajvizsgálatok
alapján történhet, ahol a fajlagos
műtrágyaigényt a termőhelyi ka-
tegória és a talaj tápelem-szolgál-
tató képessége alapján határoz-
zuk meg (lásd táblázat). Rosz-
szabb ellátottsági szint esetén a
fajlagos tápelemigényeknél vala-
mivel nagyobb kálium és foszfor-
adaggal kell számolni, a talaj fel-
töltése érdekében. Jobb ellátott-
sági szinteken a kálium és fosz-
foradag csökkenthető. A nitro-
géntrágyázásnál a növény fajlagos
tápelemigényénél nem célszerű
nagyobb adagokat alkalmazni, hi-
szen nitrogén műtrágyákkal nem
lehetséges a talajok feltöltése (a
kimosódási veszteségek miatt).
Gyengébb humusztartalmú tala-
jokon sokkal nagyobb jelentősé-
ge van a lassú feltáródású szer-
vestrágyáknak.
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