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Agroökológiai rendszer 

 Fotoszintézis útján kötik meg a nap 
fényenergiáját, és tárolják kémiai energiaként, 
ami a többi trofikus szint számára is 
hasznosítható 

 Ökológiában a 
növények az 
elsődleges 
producensek, ők 
képezik a 
táplálékpiramis alját 



Miért termesztünk növényeket? 

 Szervetlen anyagokból szerves anyagot állítanak elő 

 Vannak olyan növények, amelyek olyan anyagokat 

állítanak elő, amelyek számunkra hasznosak 

 Ehhez biztosítani kell a megfelelő termőhely – 

növény kapcsolatot 

 Ha nem megfelelő a kapcsolat, bizonyos keretek 

között változtathatunk 

 A keretek helyes megválasztása és bizonyos keretek 

közötti változtatása maga a növénytermesztés 



Fotoszintézis 

klorofill 

széndioxid  +   víz   +   energia  =   szénhidrát  +  oxigén 

nCO2     nH2O   fény      (CH2O)n   nO2 



Fotoszintézis utak - C3 és C4 

Tér/időbeli 

elkülönülése a fény 

és sötét szakasznak 
 C3 – pl. búza 

 C4 – pl. kukorica 



A növény életműködése 

Levegő: 

- CO2 

Talaj: 

- tápanyagok 

- víz 

Nap: 

- fény 

- hő 

Növény: fotoszintézis 

A növény a talajból 

fölvett tápanyagokból és 

vízből, valamint a 

levegőből fölvett CO2-

ből napfény segítségével, 

fotoszintézis útján építi 

föl a szervezetét 



Növényi tápanyagok 

 A testének fölépítéséhez a következő elemek 
szükségesek: 
 C - levegőből 

 H - vízből 

 O - levegőből 

 N - talajból 

 P - talajból 

 S - talajból 

 K - talajból 

 Ca - talajból 

 Mg - talajból 

 mikroelemek - talajból 



A növény életciklusa 

csírázás 

termésképzés 

virágzás 

vegetatív növekedés 

kelés 

megtermékenyülés 

másik ciklus(ok) 



A növénytermesztés alapsémája 

Termőhely 

1. kultúra 2. kultúra 3. kultúra 4. kult. 5. kult. 



Klíma – talaj – növény rendszer 

 Tápanyagot szolgáltat – növény ebből épül föl 

 Helyet ad – tenyészterület 

 Növényi visszahatás – pl. erózióvédelem 

 

 Termesztéstechnológia – ezen keresztül hatunk 

a környezetre, tesszük ideálissá a növény 

számára, illetve alkalmazkodunk ahhoz 



Tűréshatár 

A toleranciagörbe nevezetes pontjai és tartományai (a); szűk 
és tág tűrőképességű fajok (b) (ODUM nyomán)  



Az alkalmazkodás módja - életforma 



A termőhelyi környezet 

 Környezet elemei: 

 Abiotikus: talaj, klíma 

 Biotikus: betegségek, kártevők, gyomok, ember 



Klíma 

 Klíma fő elemei: 

 Sugárzás 

 Hőmérséklet 

 Csapadék 

A klímához alkalmazkodni kell, csak 

korlátozottan befolyásolható olyan technikákkal, 

mint az öntözés, üvegház, sor iránya stb. 



Sugárzás 
Teljes sugárzásból a legfontosabb a 

látható fény és a hősugárzás 

(infravörös), az UV-t az ózonréteg 

kiszűri 

 

Napsütés jellemzői és 

összefüggésrendszere: 

hossza  

intenzitása  

beesési szöge  

 

földrajzi fekvés 

légköri viszonyok 

évszak 

domborzat 



Hőmérséklet 

A hőmérséklet elsődleges 

befolyásolója is a szoláris sugárzás 

 

Hőmérséklet jellemzői és 

összefüggésrendszere: 

átlag 

ingadozás  

 

földrajzi fekvés 

légköri viszonyok 

évszak 

domborzat 



Hőmérséklet 

Különböző értékelési szempontok: 

egyes hónapok 

átlaghőmérséklete 

éves átlaghőmérséklet 

az éves középhőmérséklet 

ingása 



Csapadék 

A csapadék alapadatai: 

mennyiség 

eloszlás 

minőség 



Határértékek 

 Vízellátottság – ariditási index (H) 
 nedves, ha H<0,85  

 mérsékelten nedves, ha 0,85<H< l  

 mérsékelten száraz, ha l <H< 1,15  

 száraz, ha H>I,15  

 Hőmérséklet – éves átlag (ty) 
 meleg, ha ty > 17,5 °C  

 mérsékelten meleg, ha 16,5 °C< ty < 17,5 °C  

 mérsékelten hűvös, ha 15,0 °C< ty < 16,5 °C  

 hűvös, ha ty < 15,0 °C 



l. meleg-száraz, 

2. meleg-mérsékelten száraz, 

3. meleg-mérsékelten nedves, 

4. mérsékelten meleg-száraz, 

5. mérsékelten meleg-mérsékelten száraz, 

6. mérsékelten meleg-mérsékelten nedves, 

7. mérsékelten meleg-nedves, 

8. mérsékelten hűvös-száraz, 

9. mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz, 

10. mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves, 

ll. mérsékelten hűvös-nedves, 

12. hűvös-nedves.  



Éves átlagos csapadék 580 mm 

Éves átlaghőmérséklet 11 oC 

Tengerszint feletti magasság 78-1014 m 

Vegetációs idő hőösszege 1280-1465 oC 

Szárazanyag termelés 8,3-17,6 t/ha/év 

Fotoszintetikusan aktív sugárzás 1518-1612 MJ/m2 

Hóborított napok száma 41 nap/év 

Klimatikus adottságok 



Talaj 

50%

25%

25%

szilárd 

folyadék 

levegő 

A talaj fázisainak idealizált 

megoszlása 

Három fázisú rendszer: 

•szilárd 

•folyadék 

•levegő 

A három fázis aránya 

dinamikusan változik, és ez 

az arány változtatható is! 

Tudni kell, miből indulunk ki, és 

hogy mihez szeretnénk eljutni, 

ezek alapján kell módszert 

választani! 



A talaj értékelése agronómiai 

szempontból 

Különböző paraméterek: 

 Szerkezet 

 Humusz 

 Tápanyag-szolgáltató képesség 

Értékmérők: 

 Kötöttség - KA 

 Kémhatás - pH 

 Gazdasági érték - AK 

Kultúrállapota – jó vagy rossz 

Talajhasználat (ugar, parlag, set a side stb.) 



Talaj – fizikai 

féleség 

A talajnak többféle 

összetevője lehet 

A talaj heterogén rendszer, 

több összetevő egyszerre 

fordul elő, és ezek együttesen 

határozzák meg a talaj 

tulajdonságait 

Ezek tulajdonságai 

jelentősen eltérnek 



Talaj – textúraosztály 



Másodlagos szerkezet: 

•aggregátumok 

•az aggregátumok közti 

 pórustér 

A talaj több fázisos rendszer 

aggregátumban: 

•szilárd fázis 

pórustérben: 

•folyadék fázis 

•légnemű fázis 

•élő fázis 



Talajvíz 

Befolyásoló tényezők: 

•A pórustér mérete 

•A talajszemcse 

minősége 

 

Különböző növények 

gyökere különböző 

szívóerőt fejt ki 



Talaj-víz-növény 

A talaj vízforgalmával 

kapcsolatban különböző 

input és output elemekkel 

találkozhatunk 

A tényleges 

megnyilvánulását sok 

körülmény befolyásolja, ez 

adja meg az előzőek arányát 



A pH 

 A talaj pH-ja 

meghatározza a 

termeszthető növények 

körét 

 

 A pH megváltoztatására 

kevés eszközünk van, 

de van 

 

 A pH az agrotechnika 

hatására is változhat! 



Talajtípusok 

A különböző talajtípusok 

között átmenetek is 

léteznek 

Sok helyen a talajtípuson 

kívül zavaró tényezők is 

fölléphetnek 



Magyarország talajtípusai 



Termesztési tájak, körzetek 

1. Alföld 

2. Kisalföld 

3.NY-Mo.-i peremvidék 

4.Dunántúli dombság 

5.Dunántúi középhegység 

6.É-i középhegység 



Termőhelyi kategóriák 

Szántóföldi kategóriák: 

 I. Középkötött mezőségi talajok 

 II. Középkötött erdőtalajok 

 III. Kötött réti talajok 

 

 IV. Laza és homoktalajok 

 V. Szikes talajok 

 VI. Sekély termőrétegű, erodált és heterogén 
talajok 



I-III. termőhelyi kategóriák 

I. Csernozjom talajok  

- Mély termőrétegűek.  

- Kiváló a vízgazdálkodásuk.  

- Jó a tápanyag-szolgáltató képességük.  

- Viszonylag könnyű a művelhetőségük.  

- A legigényesebb szántóföldi növények 
is sikeresen termeszthetők rajtuk.  

II. Barna erdőtalajok  

- Jó a tápanyag- és vízgazdálkodásuk.  

- Megfelelő a művelhetőségük.  

- Igényesebb szántóföldi növények is 
sikeresen és biztonságosan 
termeszthetők rajtuk.  

- Az eróziós károk agrotechnikai 
eljárásokkal megakadályozhatók.  

III. Kötött réti talajok  

- Jó tápanyagkészlet, gyenge 
tápanyag-feltáródás.  

- Víztartó képességük nagy, 
vízvezetésük kedvezőtlen.  

- Fölmelegedésük lassú.  

- A növénytermesztést az 
évszakonkénti, főleg a tavaszi 
magas talajvízállás, valamint a 
nagyobb esők utáni túltelítődés 
kedvezőtlenül befolyásolja. 

- Művelhetőségük kedvezőtlen.  

- Kora tavaszi vetésű, valamint a 
tartósan magas talajvízállást és 
vízborítást nem tűrő növények 
termesztése nem ajánlatos, de a 
nagy vízigényű növények 
biztonságos termesztése is 
korlátozott.  



IV-VI. termőhelyi kategóriák 
IV. Laza, homoktalajok  

- Könnyű művelhetőség.  

- Kedvezőtlen vízgazdálkodás, 
kis víztartó képesség, a 
tápanyagok túlzott 
mozgékonysága.  

- Gyakori a széleróziós-kártétel.  

- Az elérhető termésszint 
általában kicsi, a 
termésbiztonság ingadozó.  

- A biztonsággal termeszthető 
növények száma kevés.  

VI. Sekély termőrétegű talajok  

- Kevés a tárolható víz mennyisége.  

- A termesztés korlátozó tényezője a vízhiány.  

- Kevés vizet igénylő, rövid tenyészidejű, nyár elején betakarítható 
növényfajok termeszthetők viszonylag biztonságosan.  

V. Szikes talajok  

- Fizikai és kémiai tulajdonságaik 
kedvezőtlenek.  

- Víz- és tápanyag-gazdálkodásuk szélsőséges.  

- A viszonylag sikerrel termeszthető 
növényfajok száma erősen korlátozott.  

- Nagy a termésingadozás.  

- Leginkább az őszi gabonaféléket (búza), a 
késő tavaszi vetésű növényeket és a 
lucernát, esetleg a repcét termeszthetjük 
viszonylag biztonságosan.  

- Gyakran szükséges a kémiai talajjavítás. 



Művelési ág 2005-2009 
Művelési ág (ezer ha) 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Szántóterület 4 513,10 4 509,60 4 506,10 4 502,80 4 501,60 

Kert 95,9 96 96,1 96,1 96,1 

Gyümölcsös 102,8 102,8 101,9 98,5 98,7 

Szőlő 86 86 86 82,6 82,8 

Gyep 1 056,90 1 014,50 1 016,90 1 009,80 1 004,20 

Mezőgazdasági terület 5 854,80 5 808,90 5 807,10 5 789,70 5 783,30 

Erdő 1 775,10 1 776,70 1 822,40 1 884,40 1 895,60 

Nádas 62 61,1 57,1 59,4 60,5 

Halastó 33,8 34,2 34,4 34,7 35,8 

Termőterület 7 725,70 7 680,90 7 721,00 7 768,30 7 775,20 

Művelés alól kivett terület 1 577,70 1 622,50 1 582,40 1 535,10 1 528,20 

Összesen 9 303,40 9 303,40 9 303,40 9 303,40 9 303,40 



Az egyes időszakok jellemző 

munkálatai 

 Szeptember: nyárvégi vetések, rozs, árpa, tritikálé vetése, talaj-

előkészítés, tápanyag-utánpótlás, lucerna utolsó kaszálása  

 Október: őszi búza vetése, kapások betakarítása, istállótrágyázás, 

őszi mélyszántás  

 November: őszi mélyszántás, növényápolás  

 December: belső munkák  

 Január: fejtrágyázás, belvízkezelés, jégkéreg kezelése  

 Február: felfagyás hengerezése, fejtrágyázás, talaj-előkészítés, 

kora tavaszi vetés  



Az egyes időszakok jellemző 

munkálatai 
 Március: őszi szántások lezárása, elmunkálása, őszi vetések 

ápolása, kora tavaszi vetések, fejtrágyázás  

 Április: talaj-előkészítés, gyomirtás, vetés, fejtrágyázás, őszi 
kalászos gyomirtása  

 Május: tavaszi vetések növényvédelme, lucerna első kaszálása, őszi 
kalászosok növényvédelme  

 Június: rétek fűhozamának betakarítása, zöldborsó betakarítás, 
kapások növényápolása, kalászosok betakarításának előkészítése, 
lucerna második kaszálása  

 Július: kalászos gabonák betakarítása, repce és száraz borsó 
betakarítása, tarlóhántás, másodvetések, esetleges címerezés, és 
öntözés  

 Augusztus: tápanyag utánpótlás, nyári szántás, tarlók ápolása, 
lucerna harmadik kaszálása, nyár végiek vetése (lucerna, fűfélék, 
herék, repce), silózás kezdete, réti betakarítás  



Köszönöm a figyelmet! 

A képek forrása: a képzésen kötelező 

tankönyvek 


