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Az ültetvényeket hosszú távra
tervezzük, és mivel a beruházás
igénye általában magas, a termő-
helyi kockázatokkal tisztában
kell lennünk, ill. azokat a mini-
málisra kell szorítanunk. A ter-
mőhely adottságai határozzák
meg részben, hogy milyen alanyt
és fajtát választhatunk, ill. mi-
lyen technológiával műveljük az
ültetvényt. A termőhelyi alkal-
masság fontos elemei a klimati-
kus, mikroklimatikus és hidroló-
giai adottságok (itt különösen az
évi csapadékösszeg, napfénytar-
tam, fagyzugosság, öntözővíz be-
szerezhetősége és a talajvíz
mélység emelendő ki), valamint
a talaj fizikai és kémiai tulajdon-
ságai.

A 90/2008. (VII. 18.) FVM
rendelet szerint 1500 m²-nél na-
gyobb gyümölcs és 500 m²-nél
nagyobb bogyós gyümölcsű ül-
tetvény telepítése talajvédelmi
engedélyhez kötött, amit a ható-
ság akkreditált talajvizsgálatok
és az arra jogosult talajtani szak-
értővel készíttetett ún. talajvé-
delmi terv alapján adhat ki. A ta-
lajvédelmi terv és az akkreditált

talajvizsgálatok célja egyrészt az
érintett terület talajtani alkal-
masságának, a talajtani kockáza-

toknak a meghatározása, más-
részt pedig a tápanyag-ellátott-
sági szint meghatározása és a
szükséges feltöltő trágyázás
megtervezése.

A talajtani alkalmasság megha-
tározásához a szakértő a terület
homogenitásától függően, de
legalább 5 hektáronként kijelölt
1,5 méter mélységű szelvény-
gödröket tár fel, amelyekből ge-

netikai szintenként, rétegen-
ként mintát vesz, és azt laborba
küldi.

A talaj alkalmassága relatív és
összetett fogalom. A talaj minő-
sége mindig attól függ, hogy mi-
lyen növény igényének és milyen
mélységben, ill. agrotechnika
mellett kell megfelelnie. Gyak-
ran előfordul például, hogy egy
nagy aranykorona értékű, egyéb-
ként szántóföldi növénytermesz-
tés számára kifogástalan talaj a
mélyebb rétegekben felbukkanó

kémiai-fizikai hibák miatt gyü-
mölcsös telepítésére egyáltalán
nem alkalmas. Az említett ren-
deletben, de több szakirodalom-
ban is találunk alkalmassági ha-
tárértékeket a mért talajtulaj-
donságokra vonatkozóan, ame-
lyek azonban sok esetben na-
gyon megengedők.

Az egyes paraméterek értéke-
lésénél a többi talajtani és kör-
nyezeti tényezőt is figyelembe
kell venni. Bizonyos kedvezőtle-
nebb talajtulajdonságokat a töb-
bi tényező képes némileg ellen-
súlyozni, vagy épp ellenkezőleg,
egy jó paraméter nem biztos,
hogy érvényre jut a termésho-
zamban, mert azt lerontják más
talajtulajdonságok. A talaj tulaj-
donságaival szemben a legtöbb
amit tehetünk, hogy megvizsgál-
juk és alkalmazkodunk.

A szelvénygödörből meghatá-
rozandó a termőréteg vastagság,
amely azt a réteget jelenti,
amelyben a növény gyökérzete
képes növekedni, azt nem aka-
dályozza pl. tömör kőzet. A ter-
mőréteg vastagság általában jóval
több, mint a humuszos réteg vas-

Gyümölcsültetvények telepítése előtti talajvizsgálat és tápanyagfeltöltés
tagsága, amely a biológiailag leg-
aktívabb, jobb szerkezetű és táp-
anyag-ellátottságú réteg. A ter-
mőréteg optimális mélysége függ
a gyümölcsfajtól és az alanyhasz-
nálattól, bogyós gyümölcsök és
mogyoró esetén minimálisan 50-
60 cm, a többi gyümölcsfaj ese-
tén pedig a növekedési erélytől
függően legalább 80-120 cm-nek
kell lennie.

A gyümölcsfák többségének
gyökere levegőigényes, de a dió
és a szilva például elviselik a ter-
mőrétegükben a talajvizet. A ki-
jelölt termőhelyen ezért a talaj-
víz mélységét is vizsgálni kell.
A talajvízszint megengedhető
szintje függ az alany növekedési
erélyétől, de a talaj fizikai félesé-
gétől is. Minél erősebb az alany
és minél kötöttebb, agyagosabb a
talaj textúrája, annál mélyebben
kell lennie talajvízszintnek. A
jogszabály 100-200 cm határérté-
ket ad meg fajtól és alanytól füg-
gően. Ne felejtsük el azonban,
hogy a talajvíz a kapilláris emelés
révén a fontos vízforrása az ültet-
vénynek a csapadék és öntözés
mellett. Az az optimális, ha a ta-
lajvíz tükre olyan mélyen van,
hogy a termőréteg még kellően
levegős, de a kapilláris zónát el

tudják érni a gyökerek.
A fizikai talajféleség is jelentő-

sen meghatározza a felvehető

vízkészlet és a levegő arányát a
talajban. Kerülni kell a szélsősé-
geket: a durva homok és a nehéz
agyag talajokat, azok ültetvény
telepítésére kevéssé alkalmasak.
A homoktalajok víztartó képes-
sége kicsi, és általában a hu-
musztartalmuk is csekély (0,5%
humusztartalmú talajokat nem
javasolnak telepítésre). A ho-
moktalajok víztartó képessége
nagy mennyiségű szervesanyag
(zöldtrágya növény, istállótrágya)

bedolgozásával javítható, de ön-
tözés nélkül intenzív ültetvény
nem tartható fent. A nehezen

felmelegedő, rosszabb vízvezető
képességű és levegőtlen agyagos
talajokat pedig mindenképpen
lazítani kell telepítés előtt.

A talajszelvény feltárásakor
megismerhető a szemcseössze-
tétel mélységi változása is. Gyak-
ran előfordul, hogy a felszínen la-
zább textúrájú talaj a mélység fe-
lé egyre kötöttebbé válik. A fel-
szín alatt található jobb víztartó
képességű, kötöttebb, de nem
túl agyagos réteg kifejezetten

előnyös lehet az ültetvény szá-
mára, ha annak vízbefogadó ké-
pességét a telepítés előtt mély-
lazítással növeljük. A talaj fizikai
féleségét az ún. Arany-féle kö-
töttségi számmal (KA) és a le-
iszapolható résszel (L%) mérik.
Ültetvénytelepítésre a KA=25-
60 és a L%=10-80 közötti érté-
keket tekintik nem szélsőséges-
nek (minél nagyobb az érték, an-
nál agyagosabb a talaj).

A talaj kémiai tulajdonságai
közül elsősorban a pH, a mész-
tartalom és a sófelhalmozódás
alapján határozzuk meg az ültet-
vénytelepítésre való alkalmassá-
got. A jogszabály a 4,7-8,8 pH ér-
tékeket tekinti nem szélsőséges-
nek, és azokat gyümölcsfajon-
ként némileg differenciálja. Az
almatermésűek elviselik a kissé
savanyú pH-t is, de a csonthéja-
soknál kedvezőbb a gyengén lú-
gos kémhatás (pH 7-8). A pH
komolyan befolyásolja a növé-
nyek tápelem-felvételét. Általá-
ban elmondható, hogy a semle-
ges körüli pH-n tudjuk a legjob-
ban biztosítani a harmonikus
tápelem-felvételt. Savanyú talaj-
ban gyakran előfordul kalcium és
magnézium hiány, túlságosan lú-
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gos talajban pedig szinte az ösz-
szes mikrotápelem (vas, mangán,
réz, cink, bór, stb.) felvétele aka-
dályozott az oldhatatlanság mi-
att.

A pH-val összefügg a mésztar-
talom: a mészhiányos talajok
savanyú-semleges, a meszes tala-
jok pedig gyengén lúgos kémha-
tásúak. Mivel a gyümölcsfák
szempontjából a kalcium makro-
tápelemnek számít, szükségük
van a talaj aktív mésztartalmára.
A savanyú talajokat meszezéssel
lehet javítani. Az ültetvénytele-
pítés előtti talajvizsgálatok alap-
ján a szakértő számítja ki a szük-
séges mészadagot. A megadott
meszezőanyag felét a telepítést
megelőző szántóföldi kultúra alá
használjuk fel. A fennmaradó
mennyiséget a nem termő évek-
ben 2-3 részletben célszerű ki-
juttatni (max. 5-10 t/ha CaCO3

egyszerre). A kalciumigény, ill.
az ezzel összefüggésben álló op-
timális mésztartalom fajtól, faj-
tától és az alanytól is függ. Példá-
ul az almatermésűek számára 5-
10%, a csonthéjasoknál 10-15%
mésztartalom tekinthető megfe-
lelőnek, a szelídgesztenye pedig
kifejezetten a savanyú, mész-
mentes talajokat kedveli.

A túlzott mésztartalom azon-
ban telepítést kizáró tényező le-

het, ugyanis szinte minden eset-
ben jelentős mikroelem-felvételi
zavarokat okoz. A leggyakoribb
hiánytünet a vasklorózis, mert a
mikroelemek közül a gyümölcs-
fajok a vasat veszik fel a legna-
gyobb mennyiségben. A Fe a nö-
vényi anyagcsere redoxirendsze-
rében tölt be fontos szerepet, és
nélkülözhetetlen a klorofillkép-
ződéshez. A növényen belül nem
mobilizálódó elem, ezért az első
hiánytünetek a fiatal leveleken

jelennek meg, majd súlyos eset-
ben a teljes lombozat elsárgul. A

vashiányra legérzékenyebb gyü-
mölcsfajok az alma, a körte, a
birs, a cseresznye, az őszibarack,
a szilva, a szamóca és a málna, de
az egyes fajták és alanyok érzé-
kenysége között nagy különbsé-
gek lehetnek. A tünetek meg-
szüntetéséhez nem elegendő a
talajtrágyázás, hiszen a hiányt
nem a talaj elégtelen vastartal-
ma, hanem a vas felvehetetlen-
sége okozza túlzottan meszes,
lúgos közegben. Ilyenkor több-
szöri vas-kelátos permetezés
ajánlott. A tünetek megjelenése
után még rövid ideig reverzíbili-
sek a változások, amelyek még
gyógyíthatók. Súlyos vashiány
esetén a gyümölcsfa növekedése
visszamarad, a gyümölcsök kis-
méretűek lesznek.

Komoly talajtani kockázati té-
nyezőt jelenthet a talajvíz felől
jelentkező szikesedés is, amelyet
tényleg csak talajszelvény feltá-
rással lehet meghatározni. A nö-
vény által használt termőréteg
vastagságon belül nem lehet
>0,1% vízoldható só koncentrá-
ció, továbbá nem lehet szódás a
talaj. Az Alföldön ez igen gyakori
ültetvénytelepítést kizáró té-
nyező, ezért nagy körültekintés-
sel kell eljárni a termőhely kivá-
lasztásakor.

A talaj fizikai és kémiai tulaj-
donságainak mélységi alakulása
alapján kell meghatározni a for-
gatás maximális mélységét, ill. a
mélylazítás szükségességét. A ta-
lajtani alkalmasság vizsgálatakor
érdemes megfigyelni a dombvi-
déki, lejtős területeken az erózió
kockázatát is, amely a humuszos
réteg vastagságának változásában
nyilvánul meg.

A telepítés előtti tápanyag-fel-
töltéshez a területen 5 hektáron-
ként gyűjtött, több pontból szár-
mazó ún. átlagmintát kell venni
a 0-30 cm és 30-60 cm-es réteg-
ből (bogyós gyümölcsök eseté-
ben 0-20 és 20-40 cm). A tápele-
mek közül a NO3+ NO2-N,
P2O5, K2O, Na, Mg, SO4-S, Mn,
Zn és Cu vizsgálata kötelező. A
laboreredmények alapján a szak-
értő kiszámítja a foszfor, kálium
és magnézium feltöltéshez szük-
séges hatóanyag mennyiségeket.
A feltöltő trágyázással minimáli-
san elérendő tápanyag-szinteket
az 1-3. táblázatok foglalják össze.
Az alaptrágyázást ki kell egészí-
teni istállótrágyával is, amelynek
szokásos teljes adagja ültetvé-
nyek esetében 60-100 t/ha. A ta-
laj szerkezetét, biológiai aktivitá-
sát, humusztartalmát csak szer-
vesanyag beforgatásával tudjuk
javítani. A mikroelemek talajbeli
koncentrációja és a talaj fizikai-
kémiai tulajdonságai alapján kö-
vetkeztetni tudunk az esetleges
mikroelemfelvételi problémákra,
de a hiánytünetek leginkább
levélvizsgálattal azonosíthatók
nagy biztonsággal.

Az ültetvények későbbi fenn-
tartását, termőképességét nagy-
ban meghatározza a megfelelő
termőhelyválasztás, az ültetés
előtti talajelőkészítés és táp-
anyag-feltöltés. Később a hibákat
már nehezen tudjuk orvosolni,
ezért a szakszerűen végzett talaj-
védelmi engedélyezési eljárás-
nak nagy jelentősége van.

Dr. Juhos Katalin

talajtani szakmérnök
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1. táblázat: A gyümölcsösök talajának
kedvező foszforellátottsági határértékei.

(MI-08-1741/1-88)

3. táblázat: Határértékek a
talajok magnéziumellátott-

ságának megítélésében.
(Soltész 1997)

2. táblázat: A gyümölcsösök
talajának kedvező káliumel-

látottsági határértékei.
(MI-08-1741/1-88)


