
TALAJVIZSGÁLAT
Miért szükséges?



TALAJVIZSGÁLAT

� Alap talajvizsgálatot kell végezni azokon a területeken, ahol 
nincs korábbi talajvizsgálati eredmény. 

� Alapvizsgálatkor a tápanyagvizsgálatok (NPK) mellett a:
� kötöttséget, 
� humusztartalmat, 
� pH-t, 
� mészállapotot, 
� összes só mennyiségét stb. is meg kell határozni.

� Az alapvizsgálatokat 10 évente kell megismételni. A 
közbeesı években, legalább 5 5 éévente,vente, (gyepek esetében 10 
évente), illetve mővelési ág változása esetén csak a talaj csak a talaj 
ttáápelem tartalmpelem tartalmáát (NPK) szt (NPK) szüüksksééges mges méérni.rni. Big-termesztés 
esetén célszerő a talaj toxikus elemtartalmát is 
megvizsgáltatni.
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� A talaj könnyen oldható tápelem tartalma, a 
tápelem-forgalmat befolyásoló
talajtulajdonságok alapvetalapvetıı informinformáácicióót t 
nynyúújtanak a trjtanak a tráágygyáázzáási gyakorlat si gyakorlat 
megalapozmegalapozáássáához. hoz. 

� A vizsgálatok rendszeres ismétlése 
szükséges a talajok tulajdonságaiban, 
tápanyagtartalmában beállt vvááltozltozáások sok 
megismermegismerééssééhez,hez, figyelemmel kíséréséhez.
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� Kiemelt fontosságú a talajok mméészszáállapotallapota
illetve savanysavanyúússáággáánaknak vizsgálata, mert 
savanyú talajokban gyengébb a tápanyagok 
érvényesülése, fokozott a tápanyag 
veszteség, valamint az elfolyó és a talaj 
mélyebb rétegeibe szivárgó víz olyan 
anyagokat tartalmazhat, amely káros a 
felszíni és felszín alatti vizekre.



Az alapvizsgálatok keretében a következı

talajtulajdonságokat határozzák meg:
�� A kA kööttööttsttséégetget, melyet az AranyArany--ffééle kle kööttööttsttséégi szgi száámmalmmal

adjuk meg (KA). A kötöttségi szám a talaj fizikai féleségére 
utal, mely jelzi, hogy milyen szemcse-összetételő az adott 
talaj. Ha Ha éértrtééke alacsony, akkor homokos, ha magas, akkor ke alacsony, akkor homokos, ha magas, akkor 
agyagos a talaj.agyagos a talaj.

� A talaj humusztartalmahumusztartalma alapján a talaj 
nitrognitrogéénellnelláátottstottsáággáára kra köövetkeztethetvetkeztethetüünknk. A talajban a 
növények által kivont nitrogén utánpótlása természetes 
folyamatok esetén elsısorban a talaj humuszanyagának 
lebomlása által megy végbe.

� A pH érték a talaj savanyúságára utal, mely fontos tényezı
a tápanyagok hasznosulásának megítéléséhez.

� A talaj mméésztartalma sztartalma ttáápanyagok hasznosulpanyagok hasznosuláássáátt szintén 
befolyásolja

� A vízben oldott öösszes ssszes sóó a a termeszthettermeszthetıı nnöövvéényeknyek
körének megítélése szempontjából fontos.



Az alapvizsgálatok keretében a következı

talajtulajdonságokat határozzák meg:

A talaj tápelem-tartalmának vizsgálatakor nem a 
talajban található összes tápanyagmennyiséget 
határozzuk meg, hanem egy olyan laboratóriumi 
módszert választunk, amely jelzi azt, hogy a talaj jelzi azt, hogy a talaj 
mennyire kmennyire kéépes a npes a nöövvéény igny igéényeinek megfelelnyeinek megfelelııen en 
szolgszolgááltatni a tltatni a táápanyagot.panyagot.

A tápelem-tartalom vizsgálat a következı elemekre 
terjed ki: nitrogén, foszfor, kálium, kalcium, 
magnézium, kén, nátrium, cink, réz, mangán, bór 
és molibdén.
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� Az NN--min mmin móódszerdszer a talaj pillanatnyi nitrát 
tartalmát veszi alapul, és ennek ismeretében 
kiszámítható, hogy az adott területen 
termeszteni ktermeszteni kíívváánt nnt nöövvéény vny váárhatrhatóó
termterméésszintjsszintjééhez mennyi nitroghez mennyi nitrogéén mn mőőtrtráágya gya 
szszüüksksééges.ges.

� A talajok tápanyagtartalmát 
elektroultrafizációs (EUF) módszerrel is 
meghatározhatjuk, A módszerrel a talajban 
különbözı erısséggel kötött tápelemek 
mennyiségét határozzuk meg, mely alapján 
tervezhetı a tápanyagpótlás (MSz-08-1745-2-
1998).



Javasolt tápanyagadagok, ıszi búza

120901508 t/ha

80601005 t/ha

K 2O kg/haP2O5 kg/haN kg/haVárható
termés



Javasolt tápanyagadagok, ıszi árpa 

1501201506 t/ha

100801004 t/ha

K 2O 
kg/ha

P2O5 kg/haN kg/haVárható
termés



Javasolt tápanyagadagok, szemes kukorica 

1601202008 t/ha

120901506 t/ha

80601004 t/ha

K 2O kg/haP2O5 kg/haN kg/haVárható termés

Javasolt tápanyagadagok, silókukorica 

16010016040 t/ha

80508020 t/ha

K 2O kg/haP2O5 kg/haN kg/haVárható termés



Javasolt tápanyagadagok, napraforgó

2001401004 t/ha

10070502 t/ha

K 2O 
kg/h

a

P2O5

kg/ha
N kg/haVárható

termés

Javasolt tápanyagadagok, repce 

180901503 t/ha

120601002 t/ha

K 2O 
kg/h

a

P2O5 kg/haN kg/haVárható
termés

ETALONKiszámoló



Kálium hiány tünete dohányon



TALAJMINTAVÉTEL
Hogyan kell elvégezni!?



� A pontos szaktanács, szakvélemény alapját 
képezı megbízható laboratóriumi vizsgálati 
eredmények elengedhetetlen feltétele a 
szakszerő mintavétel (MSz-08-0202-1977). A 
tápanyag-gazdálkodási szaktanácshoz 
szükséges mintavétel célja az adott területre 
jellemzı átlagminta felvétele, mely a 
talajtulajdonságok és a tápanyagtartalom 
meghatározására alkalmas.
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� Talajok esetében az egy pontról vett minta vizsgálati 
eredménye félrevezetı lehet, mert a talajtakaró még 
viszonylag kis területen belül sem egységes és a 
lokális szennyezıdés (pl. mőtrágyaszemcse), 
valamelyik talajalkotó relatív feldúsulása stb. miatt 
az eredmény nem tükrözi a táblára jellemzı
értékeket. 

� Átlagminta képzéssel tudjuk ezt a problémát 
kiküszöbölni.

� Az átlagmintát talajtanilag viszonylag egységes 
(homogén) területrıl, azonos genetikai szintbıl, és 
egységes módszerrel szabad venni. 
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Talajvizsgálat
Az új 5 éves AKG program 2009. ıszén indul, kérelmet benyújtani az új EMVA-AKG 

5 éves ciklusra most még nem lehet. Várható benyújtás: 2009. május-június 
Csak az jogosult kifizetési kérelmet benyújtani, aki rendelkezik NVT (régi 2004-
ben meghirdetett, 5 éves ciklusra vonatkozó) érvényes támogatási határozattal. 
Kitöltéskor →használja az érvényes támogatási határozatot! (annak hiányában 
a valósághő adatokat tüntessék fel!) Az NVT-AKG 5 éves program utolsó éve a 
2009. év speciális elıírások teljesítésének ellenırzése (középmély talajlazítás; 
vetésszerkezet elıírások; utolsó évi talajmintavétel; a be nem hozott szántó és 
ültetvény területekre vonatkozó szőkített talajvizsgálat elvégzése stb.) 

� Szőkített talajvizsgálat:
pH, humusztartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3, NO2+NO3, 

P2O5, K2O.
� Bıvített talajvizsgálat:

pH, humusztartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3, NO2+NO3, 
P2O5, K2O, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu.

� A teljeskör ő talajvizsgálat:
pH, humusztartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3, NO2+NO3, 

P2O5, K2O, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu és a toxikus elemek**: Cd, 
Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, As.

A talajvizsgálat módja:
Kézi vagy Gépi?



� Az átlagmintát megfelelı számú (minimum 20 db), azonos 
tömegő részmintából kell összeállítani a következıképpen:

� Szántóföldi kultúráknál a mővelt rétegbıl (általában a 00––30 30 
cmcm --eses ) max. 10 10 haha--onkonk ééntnt veszünk kkéétt átlagmintát, kétátlós 
párhuzamos módszerrel. Egy átlagminta legallegal áább 20 bb 20 
rréészmintszmint áábbóóll álljon.

� Rét-legel ı kultúránál a 22––10 cm10 cm mélységbıl ( a 0–2 cm-es 
gyepréteget eltávolítva) max. 10 10 haha--onkonk ééntnt veszünk kkéétt
átlagmintát, kétátlós párhuzamos módszerrel. Egy átlagminta 
legalább 30 r30 réészmintszmint áábbóóll álljon.

� Állókultúráknál max. 5 5 haha--onkonk ééntnt veszünk külön-külön 
átlagmintát, kétátlós párhuzamos módszerrel. A részmintákat
�� gygyüümmöölcs lcs üültetvltetv éényeknnyekn éél a 0l a 0––20, 20, 2020––40, 40, 4040––60 cm,60 cm,
� bogyósoknál 0–20, 20–40, cm 
� szılı ültetvényeknél 0–30, 30–60 cm mélységb ıl kell venni.
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�Két átlós párhuzamos módszer 
szerint a mintázandó területrıl 2 átló
mentén, vagy zig-zag vonalban kell 
mintát venni, úgy, hogy egy átló
mentén legalább 20 vagy rét-legelı
esetén 30 ponton veszünk azonos 
tömegő részmintát. A rA rA r ééészmintszmintszmint ááákat kat kat 
alaposan alaposan alaposan ööösszekeverjsszekeverjsszekeverj üüük, k, k, ééés ebbs ebbs ebb ıııl l l 
az az az ööösszekevert mintsszekevert mintsszekevert mint ááábbbóóól kb. 1kgl kb. 1kgl kb. 1kg ---
nyi mennyisnyi mennyisnyi mennyis éééget kell a get kell a get kell a 
laboratlaboratlaborat óóóriumba kriumba kriumba k üüüldeni ldeni ldeni 
elemezelemezelemez ééésre.sre.sre.
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��A mintavA mintav éételnteln éél l üügyelni kell arra, hogy tilos mintgyelni kell arra, hogy tilos mint áát t 
venni:venni:
szszszááántntntóóóffföööldi kultldi kultldi kultúúúra esetra esetra esetééén a tn a tn a tááábla szbla szbla szééélen 20 mlen 20 mlen 20 m---es es es 
sssááávban,vban,vban,
a forga forga forgóóókban,kban,kban,
szalmakazlak helyszalmakazlak helyszalmakazlak helyééén,n,n,
mmmőőőtrtrtrááágya, talajjavgya, talajjavgya, talajjavííítttóóó anyag, szerves tranyag, szerves tranyag, szerves trááágya depgya depgya depóóók k k 
helyhelyhelyééén,n,n,
ááállatok delelllatok delelllatok delelııı helyhelyhelyééén.n.n.
Alap talajvizsgAlap talajvizsg áálatokhoz a mintavlatokhoz a mintav éétel optimtel optim áális lis 
ididııpontja a termpontja a term éés betakars betakar ííttáása utsa ut áán, mn, m éég g 
trtr áágygy áázzáás els elııtt, ha a talaj mtt, ha a talaj m őővelhetvelhet ıı (nem t(nem t úúl l 
nedves, nem tnedves, nem t úúl szl sz ááraz).raz).
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�Vehetı még minta:
az ısszel mőtrágyázott területekrıl a következı
évben, de a trágyázástól számított legalább 
100 nap elteltével
tavasszal mőtrágyázott területrıl a betakarítás 
után, de legalább az utolsó trágyázás után 100 
nap elteltével
szervestrágyázást követı 6, mőtrágyázást 
követı 3 hónap elteltével
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�� TermesztTermeszt éési technolsi technol óógigi áákhoz kkhoz k ööttöött tt 
talajvizsgtalajvizsg áálat clat c ééljlj áábbóól mintavl mintav éételt a telt a 
kköövetkezvetkez ıı ididııszakokban lehet vszakokban lehet v éégezni:gezni:
��� a ta ta tááápanyagok kijuttatpanyagok kijuttatpanyagok kijuttatááásssááát megelt megelt megelııızzzıııen,en,en,
��� nnnööövvvééényi nyi nyi fenoffenoffenofááázishozzishozzishoz kkkööötttööötten, (pl. tten, (pl. tten, (pl. ááásvsvsvááányi nyi nyi 

nitrognitrognitrogééén meghatn meghatn meghatááározrozrozááásssááánnnááál optiml optiml optimááális. a februlis. a februlis. a februááár, r, r, 
mmmááárcius hrcius hrcius hóóónap),nap),nap),

��� ááállllllóóókultkultkultúúúrrrááák telepk telepk telepííítttééésssééénnnééél forgatl forgatl forgatááás, alaptrs, alaptrs, alaptrááágygygyááázzzááás s s 
elelelıııtt, tereprendeztt, tereprendeztt, tereprendezééés uts uts utááán,n,n,

��� cukorrcukorrcukorrééépa EUF vizsgpa EUF vizsgpa EUF vizsgááálathoz, ellathoz, ellathoz, elıııvetemvetemvetemééény ny ny 
betakarbetakarbetakarííítttááást kst kst kööövetvetvetıııen.en.en.
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� A mintavételi területek kijelölését 1:10.000 
léptékő térképen ajánlatos végezni. Ezen a 
térképlapon lehet rögzíteni a mintavétel 
helyszíneit és a minták azonosítóját. A 
térképnek tartalmaznia kell
� a táblák határait, 
� a táblák jeleit, 
� a táblák területét, 
� valamint a mővelési ágat.
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� Mintavételhez szükséges: kézi vagy gépi mintavevı
eszköz (fúrók, rétegfúrók), mintazacskó, mely kb. 
1kg talaj befogadására alkalmas polietilénbıl 
készült, mérete lehetıvé teszi, hogy saját anyagával 
kerüljön bekötésre. 

�� A mintA mint áákat mintaazonoskat mintaazonos ííttóó jeggyel kell elljeggyel kell ell áátni, tni, 
mely tartalmazza a megrendelmely tartalmazza a megrendel ıı nevnev éét, a vizsgt, a vizsg áálat lat 
ccééljlj áát, a mintavt, a mintav éétel helytel hely éét (gazdt (gazd áálkodlkod óó, t, táábla), a bla), a 
ttáábla jelbla jel éét, a minta kt, a minta k óódjdj áát, t, éés a mintavs a mintav éétel tel 
mméélyslys ééggéét. A mintavt. A mintav éételt mintavtelt mintav éételi teli 
jegyzjegyz ııkköönyvben rnyvben r öögzgzííteni kell.teni kell.
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Köszönöm figyelmüket!

� Hozamtérkép


