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A környezetszennyezés elke-
rülése, a gazdaságosság és a tala-
jok termékenységének fenntar-
tása érdekében nem automa-
tikus szaktanácsadási módsze-
rekre, hanem tábla- és technoló-
giaspecifikus és sokkal tudato-
sabb tápanyag-gazdálkodásra van
szükség. Ehhez azonban gyakran
keveset tudunk a tápelemek for-
galmáról a termőhelyen.

A trágyázási szaktanácsadási
rendszerek az elmúlt évtizedek-
ben sokat fejlődtek. Ma már
többféle módszert alkalmazunk,
amelyek egy része szoftverek
formájában is elérhető. Minden
számítási mód mögött azonban
ugyanazok az alapelvek vannak.
A műtrágyadózisok meghatározá-
sakor egyrészt figyelembe kell
venni a növény tápelem-igényét,
amelyet egységnyi főterméshez
és a hozzá tartozó melléktermés-
hez szükséges ún. fajlagos táp-
elem-igény és a tervezett ter-
méshozam alapján számolunk. A
másik figyelembe veendő ténye-
ző a talajok tápanyagtartalma. Az
egyes műtrágyázási szaktanácsa-
dási rendszerek leginkább abban
különböznek egymástól, hogy
milyen mértékben számítanak a
talajok természetes tápanyag-
szolgáltató képességére.

Az 1960-as és 1970-es évek-
ben kialakult MÉM-NAK szerin-
ti gyakorlat azt a célt tűzte ki,
hogy minden típusú termőhe-
lyen (a legrosszabbakon is) a
maximális terméshozamot érje
el. Ehhez a talajok tápelem-ellá-
tottsági szintjét gyors ütemben
növelte azáltal, hogy a gyengébb
talaj tápelem-ellátottsági szintek
esetében a növény igényéhez ké-
pest nagyobb NPK dózisokat ja-
vasolt, és juttatott ki.

A mai szaktanácsadási rend-
szerek sokkal inkább figyelembe
veszik a termőhely potenciális
termőképességét, és mérleg el-
ven, takarékosabban, nem feltét-

lenül a maximálisan elérhető ter-
mést megcélozva számítják a

műtrágyák mennyiségét. Ennek
következtében a műtrágyázás
környezetvédelmi kockázatai
csökkentek, azonban látni kell
azt is, hogy a táblákra gyakran
kevesebb tápelem kerül, mint
amennyit a terméssel elviszünk.

A termőhely tápelem-forgal-
mának három tényezője van. (1)
Az első tényező a talaj természe-

tes tápanyagtőkéje, amely több-
féle kémiai formában lévő ele-
meket jelent: egyrészt a növé-
nyek számára egyáltalán nem
hozzáférhető, másrészt lassú fel-
táródási folyamatok révén mobi-
lizálódó, harmadrészt pedig
azonnal felvehető tápanyagokat
foglal magában. A talajban zajló
folyamatok egy része a növények

számára felvehetővé (pl. oldó-
dás, nitrifikáció), másik része

pedig felvehetetlenné teszik (pl.
kicsapódás, lekötődés) a tápele-
meket. A folyamatokat a talaj
szerkezetének javításával, szer-
vestrágyázással tehetjük szá-
munkra előnyössé.

(2) A második tényező a nö-
vénytermesztő által műtrágyák-
kal és más természetes termés-
növelő anyagokkal kijuttatott

tápelemek. Ezek egy része hasz-
nosul, realizálódik a termésho-
zamban. Kedvezőtlen esetben
azonban a kijuttatott tápelemek
nagy része elveszhet: kimosód-
hat a gyökérzónából, vagy a víz-
erózió révén lemosódhat a fel-
színről, vagy levegőtlen, belvizes
körülmények között a nitrogén
gáz formában eltávozhat (denit-

rifikáció). A trágyák hatóanyagi is
átalakulhatnak a talajban felve-
hetetlen formákká, erre nagyon
gyakori példa, hogy a szuperfosz-
fát meszes talajban nehezen ol-
dódó Ca-foszfátokká alakul.

(3) A tábla tápelem-forgalmá-
nak harmadik tényezője a főter-
méssel és a mellékterméssel el-
vitt tápelemek mennyisége. A
gyökér- és szármaradványok visz-
szaforgatása esetén az azokban
lévő szerves kötésű tápelemek a
baktériumos lebontás folyamán
újra felvetővé válnak a növények
számára.

A tápelem-forgalom tényezői-
nek minden folyamatát a gyakor-
latban nem tudjuk pontosan
nyomon követni. A talajvizsgála-
tok azonban ezen folyamatok kö-
vetkezményét, eredményét mu-
tatják meg. Az 5 évente elvég-
zett talajvizsgálatoknak abban
van nagy jelentősége, hogy a ter-
mékenység csökkenését vagy nö-
vekedését követni tudjuk, és a
műtrágyázási gyakorlatot ennek
tükrében alakítsuk.

Ezen túlmenően a táblára
trágyák formájában kijuttatott és
a terméssel elvitt tápelemek
mennyiségének egyenlegét vi-
szonylag egyszerű becsülni. Ezt
az egyszerűsített tápelem-mér-
leget célszerű 5 éves időtartam-
ra, vagy vetésforgóra áttekinteni,
ill. a három makroelemre, a nit-
rogén, foszfor és kálium mennyi-
ségére kiszámolni.

A tápelem-mérleg számítás je-
lentőségét és módszertanát 10
tábla példáján mutatjuk be. A
vizsgált táblákon a 2011 és 2015
közötti időszakban napraforgó,
őszi káposztarepce, őszi búza,
őszi árpa és kukorica fordult elő a
vetésforgóban. A táblák Magyar-
ország eltérő adottságú területe-
in helyezkednek el. Az 5. és 7.
táblák agyagos vályog fizikai féle-
ségű mezőségi talajú termőhe-
lyen, a 2. és a 4. táblák agyagos

rülményeket javító beruházáso-
kat kell végrehajtani, a piac elvá-
rásainak megfelelően erősíteni
kell a minőségbiztosítás haté-
konyságát, a termék nyomon kö-
vethetőségének biztonságát, be
kell vezetni korszerű csomago-
lás-technikákat és környezettu-
datos beruházásokat is. Jelentős
feladat a szakképzés javítása, sok
esetben újraindítása, az ágazat
súlyos szakember hiánnyal küld,

aminek egyik oka az élelmiszer-
iparban szükséges szakemberek
képzésének elsorvadása. 

Kiemelten kell hangsúlyozni a
termelő partnerekkel való minél
szorosabb együttműködést, be-
leértve itt is a szakemberkép-
zést, jobb vetőmagok használa-
tát, a termesztési technológiák
közös fejlesztésén keresztül nö-
velni a hozamokat, javítani a
nyersanyag minőségét, az inno-

váció továbbadását, a felhalmo-
zott tapasztalat megosztását, kö-
zös használatát.

Fontos, hogy élni tudjunk elő-
nyeinkkel: kitűnő természeti
adottságok, nagy tapasztalat,
deklarált GM-mentesség, és egy
stratégiai ágazatnak megfelelő
támogatást kaphassunk a hitele-
zések bővülésével, esetleg szük-
séges célzott állami támogatási
programok megvalósulásával,

vagy akár gazdasági diplomáciá-
ban megvalósuló segítséggel,
marketing eszközökön keresztül,
és így mutathassuk meg növekvő
hatékonysággal fogyasztóinknak,
hogy termékeink biztonságosak,
egészségesek, ízletesek és sok-
szor „frissebbek a frissnél„!

Sebesta Péter

Székely Dóra

Magyar Hűtő- és

Konzervipari Szövetség

1. ábra

2. ábra

A tápelem-mérleg számítás jelentősége a trágyázási szaktanácsadásban

vályog fizikai féleségű erdőtala-
jokon, a továbbiak pedig mészte-
len agyagos réti talajokon találha-
tók.

A talajvizsgálatok alapján
mindegyik esetben legalább kö-
zepes tápelem-ellátottságú ter-
mőhelyről beszélhetünk, ame-
lyet az alkalmazott trágyázási
szaktanácsadás is figyelembe
vett. Az öt év alatt kijuttatott
műtrágya hatóanyagok összegeit
(bevételi oldal) 1 hektárra vetít-
ve az 1. ábrán szemléltetjük. A
tápanyag-utánpótlás összességé-
ben egy viszonylag intenzív ter-
mesztési színvonalat tükröz, kü-
lönösen a 2. és a 7-10. táblák ese-
tében. A tápelemek közül a gaz-
dálkodók a nitrogént juttatták ki
a legnagyobb mennyiségben, kü-
lönösen igaz ez azokra a terüle-
tekre, ahol kisebb volt a műtrá-
gya felhasználás.

A terméshozamok alakulását
az 1. táblázatban szemléltetjük.
A hozamokat természetesen
nem csak a műtrágyázás színvo-
nala határozza meg, hanem az
évjáratok hatása is. 2011 az egyik
legszárazabb év volt, de a 2012-
es év is igen aszályosnak bizo-
nyult. A 2013-as év a csapadék-
szélsőségek éve volt, az első há-
rom csapadékos hónapot egy szá-
raz, meleg nyár követte, a ter-
mésmennyiség az előző két év-
hez viszonyítva magasabb volt.

2014-ben már igazán csapadé-
kos évet jegyezhetünk (600-800
mm), ráadásul a nyári hónapok
folyamán is nagy mennyiség hul-
lott. Ez a terméshozamokon is
meglátszott, rekord mennyiségű
kukorica termett. A 2015-ös év
rendkívül meleg volt, a nyár csa-
padék tekintetében átlagosnak
volt tekinthető. Az elért termés-
mennyiségek is ezt igazolják.

Az egyszerűsített tápelem-
mérleg kivételi oldalán a főter-
méssel és – a kalászosok eseté-
ben – a mellékterméssel (szal-
ma) elvitt tápanyagok szerepel-
nek. A repce, napraforgó és ku-

korica esetében a szármaradvá-
nyokat visszaforgatták a talajba,

így azok tápelem-tartalmát nem
szerepeltettük a kiadási oldalon. 

A számításához a következő
szakirodalmi és gazdálkodási
adatokat használtuk fel: a ter-

mesztett növény fajlagos táp-
anyagigényét (1 t főtermés és a
hozzá tartozó mellékterméshez
szükséges teljes NPK mennyisé-
ge), a főtermés mennyiségét, a
főtermés és szár/szalma arányát

és a melléktermés tápelem-tar-
talmát.

A kalászosok esetében a kiadá-
si oldalt egyszerűen a főtermés
mennyiségének és a növény faj-
lagos tápelem-tartalmának szor-
zataként kapjuk. Az őszi búza

minden tonna szemterméséhez
és a hozzá tartozó melléktermés-
hez felhasznál 27 kg N-t, 11 kg
P2O5-t és 18 kg K2O-t. (Ha a
szalmát nem takarítjuk be, akkor
1 tonna szemterméshez tartozó

melléktermés tápelemtartalma
visszakerülhet a talajba, ami szá-
mításaink szerint 6,7 kg N, 2,6
kg P2O5 és 13,1 kg K2O.)

A kiadási oldal számításához a
többi növénynél a fajlagos táp-
elemigény és a főtermés szorza-
tából kivontuk a melléktermés
tápelemtartalmát. A kukorica
minden tonna szemterméséhez
és a hozzá tartozó melléktermés-
hez felhasznál 28 kg N-t, 11 kg
P2O5-t és 30 kg K2O-t. Minden
tonna szemterméshez tartozó
melléktermés a becsléseink sze-
rint tartalmaz 11 kg N-t, 4,6 kg
P2O5-t és 17,5 kg K2O-t. A nap-
raforgó 1 tonna kaszatterméshez
és a hozzá tartozó melléktermés-
hez felvesz 41 kg N-t, 30 kg
P2O5-t és 70 kg K2O-t, amiből a
melléktermés tápelemtartalma
16,2 kg N, 5,7 kg P2O5 és 65,8 kg
K2O.

Az őszi káposztarepce eseté-
ben 1 tonna magterméshez a tel-
jes tápelemigény 55 kg N, 35 kg
P2O5 és 43 kg K2O, ebből a mel-
léktermés tápelem mennyisége
21,4 kg N, 13,6 kg P2O5 és 41,4
kg K2O. Az adatokból látható,
hogy a szármaradványokkal a
kálium jelentős része visszake-
rülhet a talajba, ill. általában a
szemterméssel a foszfor túlnyo-
mó részét elvisszük a tábláról.

Az összesített ötéves tápelem-
mérleget a bevételi és kivételi
oldal különbségeként kaptuk
meg, amelyet 2. ábrán mutatunk
be. Az eredményekből megálla-
pítható, hogy az intenzívebb gaz-
dálkodási gyakorlat ellenére is
gyakran tápelem-hiányosak a
táblák, a különbségek pedig jól
jelzik az egyes vetésforgók és ve-
tésváltások hatását az elemforga-
lomra. A tíz táblából kettő ren-
delkezett mind a három makroe-
lemből pozitív, és öt tábla mind a
három elemből negatív egyen-
leggel.

Ennek oka egyrészt, hogy az
alkalmazott műtrágyázási szakta-
nácsadás kevesebb foszfor és ká-

1. táblázat: A terméshozamok alakulása vizsgált táblákon a 2011-2015
közötti időszakban (t/ha).
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lium kijuttatását javasolta, más-
rész az alászántott szármaradvá-
nyok a foszforból hagyják vissza
legkevesebbet a talajban. A ne-

gatív mérleg hosszú távú követ-
kezménye a talajok tápelem-
szolgáltató képességének csök-
kenése lesz. A vizsgált táblákon

tapasztalható kissé pozitív mér-
legek számottevő környezeti
kockázatot nem jelentenek, de a
gazdaságos termelés érdekében
a felesleges műtrágyázást kerülni
kell, ill. a kijuttatás technológiá-
ját, az adagok megosztását cél-
szerű úgy alakítani, hogy a ható-
anyagok minél jobban hasznosul-
janak, és megelőzzük a kimosó-
dási veszteségeket.

A példánkban szereplő sava-
nyú, mésztelen réti talajok ese-
tében fontos kiemelni a Ca-mér-
leget is. A kalciumra kisebb
mennyiségben, bár a makroele-
mekhez hasonló nagyságrendben
van szüksége a növényeknek.
Becsléseink szerint a terméssel
évente akár 40-80 kg CaCO3-nak
megfelelő Ca-ot viszünk el a
talajból hektáronként. A további

veszteségeket és savanyodást
eredményező tényezőket bele-
számítva ez akár elérheti a 200-
300 kg/ha CaCO3 mennyiséget
is. Ennek pótlásáról az őszi alap-
trágyázáskor kell gondoskod-
nunk különböző meszező anya-
gokkal.

Mindezek alapján javaslatként
megfogalmazható, hogy ötévente
talajvizsgálatot és tápelem-mér-
leget is szükséges készíteni, és
ez alapján tervezni a tápanyag-
ellátást. A szaktanácsadási mód-
szerek automatikus alkalmazása
helyett a teljes vetésforgóra ter-
vezzünk, és vegyük figyelembe a
termőhely adottságait.

dr. Juhos Katalin

Petró Stella

Szent István Egyetem

Kertészettudományi Kar

A Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara (NAK) Fejér megyei Szer-
vezete 2016. júliusában új helyre
költözött, (Székesfehérvár Für-
dő u. 1.) ahol tisztességes körül-
mények között, megfelelő szín-
vonalon tudja fogadni a megye
gazdálkodóit.

A 2016. évi esztendő egyik
legfontosabb, legnagyobb horde-
rejű kamarai feladata az ősterme-
lői igazolványok cseréje volt.
Fejér megyében 8.869 új őster-
melői igazolványt cseréltünk, ez
10.408 főt jelent. 2017. januárjá-
tól pedig – miután már csak eze-
ket az új típusú igazolványokat
lehet használni – a vásárlók vala-
mennyi őstermelő adatait lekér-
dezhetik majd a NAK mobiltele-
fonos alkalmazásával vagy inter-
netes portálján.

Egy uniós előírás a permetező-
gépek rendszeres műszaki ellen-
őrző felülvizsgálatát írja elő,
amely szerint a tagállamoknak az
idei év végéig biztosítaniuk kell
a peszticid kijuttatásához hasz-
nált berendezések legalább egy-
szeri felülvizsgálatát. Az ellenőr-
zés célja, hogy az említett idő-
pontot követően kizárólag csak
azok a peszticid kijuttatásához
használt berendezések legyenek
hivatalosan használhatóak, ame-
lyek a vizsgálat során megfelel-
tek. A NAK álláspontja szerint a
gépek felülvizsgálatának jelentő-
sége nem kérdőjelezhető meg,
azonban az uniós irányelv csupán
egy szabályozási keretet hoz lét-
re annak érdekében, hogy fenn-
tarthatóvá váljon a peszticidek

használata, illetve az emberi
egészségre és környezetre jelen-
tett veszélye és kifejtett hatása
csökkenjen.

A kamara javaslata a jogalkotó
felé, hogy a növényvédelmi gé-
pek vizsgáztatását a jövőben nö-
vényorvosok végezzék szemrevé-
telezéssel, és csak akkor kelljen a
gépet bejelenteni vizsgálatra va-
lamely ellenőrző állomásra, ha
problémát találnak. A módosított
jogszabályban már tételesen sze-
repel az is, hogy a korábbi szigo-
rú, most finomított előírás a ké-
zi-, illetve háti növényvédelmi
berendezésekre nem vonatko-
zik.

A NAK 2016-ban is nagyban
segítette a közvetlen támogatá-
sok lehívását. Újabb kézikönyvet
jelentettünk meg, illetve a falu-
gazdászok – az elmúlt évekhez
hasonlóan országosan az egysé-
ges kérelmek háromnegyedének
– mintegy 130 ezer kérelemnek
a beadásában működtek közre.
Ebből falugazdászaink Fejér me-
gyében ügyfélkapun keresztül
4132, míg S1-en 497, összesen:
4629 egységes kérelmet adtak
be.

Országosan mintegy 300 társa-
ság és egyéni vállalkozó foglalko-
zik pályázatírással. Köztük van-
nak tisztességes, lelkiismerete-
sen felkészültek, de akadnak
olyanok, amelyek nem kellő fel-
készültséggel, vagy etikátlan ma-
gatartással rombolják ennek a
szolgáltatásnak a hírnevét. A ka-
mara ezt felismerve alakította ki
a Pályázati Tanácsadók Hálóza-

tát. A szolgáltatással a NAK tag-
ságát segíti abban, hogy az agrári-
umot célzó jelentős támogatások
és források számukra minél haté-
konyabban elérhetővé váljanak.
A hálózat célja, hogy megerősítse
az etikus tanácsadói magatartást,
díjmentesen közvetítse a minő-
sített tanácsadókat a tagságnak,
valamint naprakészen alkalmaz-
ható tudásanyaggal lássa el a ta-
nácsadókat.

Az utóbbi évek súlyos jégveré-
seit látva elodázhatatlan egy or-
szágos jégeső-elhárító rendszer
kiépítése, a NAK pedig az élére
kíván állni ennek a törekvésnek.
A kamara elnöke, Győrffy Balázs
szerint az ehhez szükséges for-
rást már korábban elkülönítették
a Vidékfejlesztési programban,
így 2017-ben megindulhat a
rendszer kiépítése. A lehetséges
technológiák közül a talajgenerá-
toros módszer alkalmazása lát-
szik célszerűnek.

Bizonyos szakmák tekinteté-
ben a megyében is égető problé-
mát jelent a szakemberhiány. A
NAK Fejér megyei Szervezete
pályaorientációs napok megszer-
vezésével a mezőgazdasági ter-
melésben és az élelmiszer feldol-
gozásban mind súlyosabbá váló
szakemberhiány enyhítéséhez
próbál hozzájárulni azzal, hogy
felkelti a pályaválasztó fiatalok
érdeklődését az érintett szak-
mák iránt.

Szeptember közepén a NAK
elindította az élelmiszeripari hír-
levelet. A havi rendszerességgel
megjelenő tájékoztatóban infor-

málódhatnak a NAK-tagok a leg-
frissebb pályázati hírekről, a jog-
szabályi változásokról és a vonat-
kozó statisztikai adatokról. Ki-
emelt figyelmet kapnak a leg-
újabb hazai és nemzetközi fo-
gyasztói trendek és kutatás-fej-
lesztési eredmények, valamint a
folyamatosan frissített kiállítás-
és vásárajánló is segítséget nyújt
a tagok hazai és nemzetközi
megjelenéséhez.

Több lépésben bővíti szolgál-
tatásainak körét a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara annak érde-
kében, hogy hozzájáruljon tagjai
versenyképességének növelésé-
hez. E célból a Szolgáltató Kama-
ra keretében belül Szolgáltató
Központokat hoz létre, hogy a ta-
gok igényeire hatékony megoldá-
sokat kínáljon. Az új központok-
ban a hagyományos falugazdászi
szolgáltatásokon túl külső part-
nerek bevonásával tanácsadással
is segítik a tagok munkáját, így a
tagok a számukra szükséges vál-
lalkozásműködtetési-, vállalko-
zásfejlesztési, termelési, pénz-
ügyi-tanácsadási ismeretekhez
juthatnak. Az első Szolgáltató
Központ Hajdúböszörményben
nyílt meg, amelyet egy újabb kö-
vet Sárváron február 22-től.

A NAK hosszú előkészítés
után elindította a BirtOKOS el-
nevezésű telekommunikációs
szolgáltatását, amely 2017. janu-
ár 10-től minden kamarai tag szá-
mára elérhető. Az elindult szol-
gáltatás előnyös kondíciókat kí-
nál a tagok számára az agrárium
szereplőinek összekapcsolásáért. 
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