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A szőlő nem tartozik a kifeje-
zetten tápanyagigényes növé-
nyek közé, még alultápláltan is
képes termést hozni. Intenzív
ültetvények sekélyebb gyökérze-
te, öntözése és termőre fordulása
azonban fokozottabb tápanyagel-
látást igényel.

A szőlő növekedésére a legna-
gyobb hatást a nitrogén gyakorol-
ja, a tenyészidőszak minden sza-
kaszában fontos szerephez jut. A
növényben könnyen mobilizáló-
dik és szállítódik. Megfelelő nit-
rogénellátottság mellett a hajtá-
sok erőteljesen növekednek, a
levelek élénk zöld színűek. A
túlzott nitrogénellátottság ese-
tén a hajtások buják, az ízközök
megnyúlnak, a levelek nagyob-
bak lesznek, az érés elhúzódik,
és a lombozat fogékonyabbá vá-
lik a betegségekre. A nitrogénhi-
ány esetén a növény fejlődése le-
lassul, a hajtások vékonyak és rö-
videk, a levelek sárgászöld színű-
ek lesznek. Nem alakul ki nitro-
géntartalék a növényben, amely-
nek következtében a virágok
nem fejlődnek megfelelően.

A foszfor elősegíti a gyökerek
fejlődését és termőrügyek diffe-
renciálódását, a vessző beérését,
de fontos szerepe van a szénhid-
rát- és az energiaháztartásban. A
foszforhiány jellemző tünetei: a
levelek feketészöld színűek, a
hajtásnövekedés lelassul, a für-
tök kisebbek és rosszul terméke-
nyülnek. A hiány május elején
már tapasztalható a hajtások fel-
ső levelein.

A kálium elősegíti a cukorkép-
ződést, és az ezzel harmonizáló
savtartalom kialakulását, javítja a
bor minőségét, az íz- és zamat-
anyagot, szerepe van a fehérje-
szintézisben és a sejtek vízfor-
galmában, segíti a betegség-el-
lenállóságot, a szárazság- és fagy-
tűrőképességet. A kálium a nit-
rogénhez hasonlóan könnyen
mobilizálódik a növényben, ezért
hiány esetén az idősebb levelek-
ből a fiatal levelek irányába ván-
dorol. A káliumhiány jelei már jú-
niusban megjelennek az idősebb
leveleken. A legjellemzőbb tü-
net, hogy a levelek bekunkorod-
nak, és a szélén körben, beszá-
radt, megbarnult foltokat látunk,
ill. a termés csökken.

A bőséges káliumjelenlét a ta-
lajban gátolja más elemek felvé-

telét, például a magnéziumét. A
szőlőnek a magnéziumigénye is
jelentős. A magnéziumhiány gya-
kori esete a nagyadagú kálium-
trágyázás következtében fellépő
relatív hiány. Ha a magnézium
hiány túlzott N és K hiány ese-

tén lép fel, nekrózist, illetve
fürtkocsánybénulást okoz.

Klorózist okozhat a Fe-hiány
is. A vas hiánya lehet relatív, ami-

kor a talaj nagy mésztartalma gá-
tolja a vas felvehetőségét. Abszo-

lút hiányról akkor beszélünk,
amikor nincs felvehető tápelem
a talajban. A bór hiánya megter-
mékenyülési zavarokat idéz elő. 

A tápanyag felvétel dinamikája
szerint a makroelemek felvétele

rügyfakadás körül és a kötődés-
zsendülés időszakában a legna-
gyobb. A magnéziumot egyenle-
tesen veszi fel a növény. A Fe,

Mn és a B felvétele zsendüléskor
tetőzik.

A termő ültetvények fenntartó
trágyázása alaptrágyázásból,
többszöri fejtrágyázásból és kie-
gészítő lombtrágyázásból áll.

Alaptrágyázáskor az állomány
terhelésnek megfelelő tápanyag
szükséglet 30-50%-át juttatjuk
ki a vegetáció kezdetén, amit be
kell dolgozni. Ősszel csak kötöt-
tebb talajon alaptrágyázzunk.

Az első fejtrágyázáskor az in-
tenzív hajtás-, és termésnöveke-
déshez szükséges tápanyagot
juttassuk ki. Ekkor a nagyobb N
igényt kell kielégíteni (NH4NO3

vagy pétisó formájában). A máso-
dik fejtrágyázás a termés érésre
való felkészítését célozza, mely
az emelkedő kálium felvétel ki-
szolgálását jelenti. A jó ellátás se-
gíti a termés minőségének, a
szín, az íz és a zamat, szállítható-
ság, illetve tárolhatóság kialaku-
lását. Az őszi lomb-, és fejtrágyá-
zás (NH4NO3, pétisó vagy káli-
um-nitrát) biztosítja a hajtás-, és
termésnövekedéshez elhasznált
tápelemek pótlását, aminek je-
len kell lenni a vesszők beérésé-
nél és a rügyek kialakulásánál.

A szőlő alap-, és fejtrágya dózi-
sának helyes megválasztását se-
gíti a szemrevételezés (fejlett-
ség, növekedési erély, hiánytüne-
tek), a növényanalízis és a talaj-
vizsgálat elvégzése. A tervezés-
kor fontos tényező a várható ter-
més eléréséhez szükséges ható-
anyag-mennyiség meghatározá-
sa. 1 tonna termésre vetítve a
szőlő tápelemigénye nagyságren-
dileg 3-6 kg N, 1,4-2,5 kg P2O5

és 6-10 kg K2O.
A talaj tápanyag-ellátottság

megítéléséhez az előírások sze-
rinti mélységből (0-30 és 30-60
cm) és módon kell a mintát ven-
ni. A telepítés után 3-5 évente
javasolt ismételni a talajvizsgála-
tokat, amellyel ellenőrizni tud-
juk a termőhely tápanyag-mérle-
gét, és szolgáltató képességét,
ill. a későbbi évenkénti fenntar-
tó trágyázásokat tudjuk tervezni.
A foszfor, kálium és magnézium
ellátottsági határértékeket az 1.
táblázat foglalja össze.

A foszfor, kálium, magnézium
pótlásakor jó tápelem-ellátottság
esetében a hozamok alapján szá-
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kon több, agyag talajon keve-
sebb. A tartós sorközi növénybo-
rítás elsősorban a nitrogén ellá-
tásban kíván korrekciót, mert a
nitrogén szükségletet legalább
50 kg/ha mennyiséggel meg kell
emelni.

A szőlő tápanyagszükségletét
tehát elsősorban a talaj ellátott-
sága és a termésmennyiség hatá-
rozzák meg. Azonban a legkörül-
tekintőbb alap-, és fejtrágyázás
esetén is előfordulhatnak táp-
elemfelvételi zavarok az ültet-
vényben. A tényleges felvételt
mutató levélanalízis is fontos a
tápanyag-ellátás megítélésénél, a
trágyázási szaktanácsadásban. A
levélminták szedése és vizsgála-
ta általában két időszakban tör-
ténik: virágzás idején, illetve a
zsendülés, érés időszakában. A
mintavétel akkor lesz reprezen-
tatív, ha egy hektárról 40-60 le-
vélmintát szedünk le úgy, hogy a
mintának szánt levelek átlagos-
nak tekinthetők legyenek. Le-
hetőleg a fürtökkel szembeni le-
velek mintáit szedjük meg, míg
fiatal nem termő tőkéknél a 8-
10. levélemeletből gyűjtjük be a
jól fejlett leveleket. A levélvizs-
gálatok sokkal finomabb képet
adnak a termőhely tápelem-ellá-
tottságáról (különösen a mikro-
elemek esetében), mint a talaj-
vizsgálatok. A tápelem arányok
többet mondhatnak, mint az ab-
szolút értékek, ezért az ellátott-
ság besorolásán túl az arányokat
is mindig nézzük meg, elemez-
zük (2. táblázat).

A szőlő kiemelkedő mikro-
elem igényét az alaptrágyákon
kívül levéltrágyákkal is kielégít-
hetjük. Ez leginkább a relatív hi-
ányok kezelésében hatékony. A
szőlő a lombon és a zöld növényi
részeken keresztül is tud felven-
ni vizet és tápanyagot, mivel a
zöld részek felülete átjárható bi-

zonyos tápelem formák és a víz
számára. Ez a felvétel azonban

sokban eltér a gyökerekétől. A
nitrogén felvételénél a levélen
keresztül a karbamid hasznosul a
legjobban. Lombtrágyázáskor a
savanyúbb és töményebb oldat
alkalmazása hatékonyabb, így a
lombon a kémhatás 5 pH körül
lehet, és a koncentráció az 1%-ot
is elérheti!

Általános kondicionálás, mik-
roelemek pótlása a szőlő fakadá-
sa után már indokolt lehet, de
ilyenkor lényeges a komplex,

több elemre kiterjedő lombtrá-
gyázás, mivel az egyoldalú mikro,

vagy makroelem pótlásával egy-
egy tápelem túlsúlyba kerülhet,
ami több más elem érvényesülé-
sét gátolhatja, vagy toxicitást
okozhat. A vashiány megelőzését
szolgáló kezeléseket az intenzív
növekedési időszakban kell el-
végezni 1-2 alkalommal, mivel
döntően a fiatal levelek károsod-
nak. A fürtkocsánybénulást oko-
zó Mg-hiány ellen a zsendülés
időszakában 1-2 alkalommal el-
végzett kezelés megfelelően ke-

zeli. A virágzást megelőző idő-
szakban egy emelt cink tartalmú
komplexes kezelés sokat segít-
het a kis hajtások növekedésé-
ben, az esetleges atka fertőzés és
a hideg, változékony időjárás át-
vészelésében. A virágzás idején
magas B tartalmú készítményt
használjunk, ami segíti a kötő-
dést. Egyes szőlőfajták ugyanis
hajlamosak a rossz kötődésre, ha
a szőlő virágzásakor az időjárás
hűvös és csapadékos. Minden le-
véltrágyázást a növényvédelmi
kezelésekkel egymenetben ér-
demes elvégezni.

Lombtrágya készítményekből
már sokféle kapható, speciálisan
a növény fenofázisaihoz, jellem-
ző tápelem-felvételi zavarokhoz
összeállított, komplex, több ele-
met tartalmazó termékek közül
lehet válogatni. Azonban önma-
gában egyik sem csodaszer, a
lombtrágyázás nem váltja ki a
komplett, talajon történő táp-
anyag-ellátást, viszont jól kiegé-
szíti és segíti, „stimulálja” a gyö-
kéren keresztül történő táp-
anyagfelvételt, és átsegíti a sző-
lőt a kedvezőtlen hideg ill. aszá-
lyos időszakokon.

Az okszerű tápanyag-gazdálko-
dás szőlőültetvényekben a talaj
felvehető tápanyag-készlete és a
növény tápanyag-hasznosító ké-
pessége közti viszony ismeretén
alapul, vagyis a talaj tápanyag-
szolgáltató képességét összhang-
ba kell hozni a növény felvételi
dinamikájával. Előbbit a talaj fi-
zikai, biológiai állapota, az időjá-
rás, a trágyázás és a talajművelés
hatása alakítja, utóbbi a növény
korának, fiziológiai és egészségi
állapotától, ill. a klimatikus vi-
szonyoktól függ. A termesztő-
nek, szakértőnek ezeket a ténye-
zőket több év távlatában, össze-
függéseiben kell látnia.

Juhos Katalin

mított dózisok csökkenthetők,
ellenben, ha a talaj ellátottsági
szintje gyengébb, a fenntartó
trágyázást emelt dózisokkal kell
végezni. Foszforból nagyobb
adagra mindig a szerves anyag-

ban gazdagabb, kötöttebb és me-
szes talajokon van szükség.
Egyes talajokon, jó ellátottságnál
a P szükséglet minimálisra szo-
rulhat. Kálium harmonikus, talaj
típusához igazodó ellátása a mi-

nőség és mennyiség romlása nél-
kül nem hagyható el. Káliumból
kötött és mészben gazdag talajo-
kon van szükség nagyobb adagra.
A magnézium utánpótlására a
magas K adagok miatt különösen
laza talajon kell nagyobb hang-
súlyt fektetni, mert gyakran a re-
latív Mg hiány is súlyos élettani
betegséget és klorózist okoz. A
fürtkocsány-bénulás miatti ter-
méskiesés elkerülhető megfelelő
Mg alap és lombtrágyázással.

A talaj nitrogén-ellátottságá-
nak humusztartalom alapján tör-
ténő minősítése (szántóföldi ter-
mesztésben alkalmazott) a szőlő
esetében a gyökérzóna elhelyez-
kedése és a nitrogénfelvétel jel-
lemzői miatt nehéz, ill. félreve-
zethet. A tervezett termésho-
zamra számított nitrogéntrágya
adagokat a gyakorlatban inkább a
növekedés erősségét figyelve
korrigáljuk. A nitrogénigény a ta-
laj kötöttségétől is függ: a homo-

2. táblázat


