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Tisztelt Olvasó!

Kiadványunk elsősorban gazdálkodóknak készült: biogazdáknak, leendő biogazdáknak, valamint
azoknak, akik nyitottak a „zöldebb” mezőgazdasági módszerek iránt. A kötetben természetesen
olyan alapvetéseket is megfogalmazunk, melyek által a hagyományos gazdálkodásban is védhetjük, óvhatjuk környezetünket, a feltételesen megújuló erőforrásainkat, talajainkat. Ez valamennyi
gazdálkodó hosszú távú és jól felfogott érdeke, hiszen a talajának megfelelő gondozásával
gazdasági célkitűzéseit is realizálhatja, s könnyebben alkalmazkodhat a környezeti kihívásokhoz.
Globális szinten nézve, a fenntarthatóság egyik alapkérdése talajaink védelme, termékenységük
megőrzése. Célunk, hogy ehhez olyan módszereket ismerjenek meg a gazdálkodók, amelyek
Magyarországon átültethetők a napi gyakorlatba.
Kiadványunk első részében, a Talajtan biogazdálkodóknak I.-ben az ökológiai gazdálkodás
előírásairól, valamint az azoknak megfelelő tápanyag-gazdálkodási lehetőségekről és a leggyakrabban termesztett szántóföldi növények agrotechnikájáról olvashatnak, mely iránymutatást
is megfogalmaz a növényvédelmi alapintézkedésekre.
A második rész fókuszában a talajbiológia áll, amely nemcsak a talaj termékenysége, hanem
a növényvédelem szempontjából is fontos tényező. Minden gazdálkodónak tudnia kell azt, hogy
a talaj élő közeg, mely akkor funkcionál megfelelően, akkor segíti gazdáját, ha megfelelő kezelésben
részesül. Fontos, hogy ellássuk szervesanyaggal, melyet a talajban lévő élőlények alakítanak át
értékes humuszanyagokká, a növények táplálásához szükséges anyagokká. A talaj ezáltal kellően
szerkezetes, víztartó és megfelelően átszellőzötté is válik, megteremtve a megfelelő életteret
a mikrobák és a növények gyökerei számára. Az egészséges növény sokkal ellenállóbb a környezeti tényezőknek, károsítóknak, kórokozóknak. Az egészséges növény biztosítja a gazdálkodó
számára a várt hozamot és minőséget.
Bízunk abban, hogy kiadványunk áttanulmányozása hozzásegít minden érdeklődőt a még
eredményesebb gazdálkodáshoz!

Győrffy Balázs
elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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1. Alapfogalmak, alapelvek
1.1 Az ökológiai gazdálkodás
Ökológiai, más szóval biogazdálkodás alatt egy fenntartható, jogszabályilag védett mezőgazdasági rendszert értünk. Lényegét, amelynek szellemében a jogszabályokat megalkották, így foglalhatnánk össze:
• környezeti, szociális és gazdasági szempontból egyaránt fenntartható
• egészséges termékeket, élelmiszereket állít elő
• óvja a talaj termékenységét, mint a sikeres gazdálkodás kulcsát
• előtérbe helyezi a növények, az állatok és a talaj természetes egyensúlyát
• célul tűzi ki a környezet állapotának javítását
• csökkenti a külső erőforrások bevitelét
• nem alkalmaz szintetikus trágyákat és növényvédő szereket
• a természet folyamatait engedi érvényesülni a terméshozam
és az ellenálló képesség növelése érdekében.
Ezen szempontok alapján alakították ki az ökológiai gazdálkodás jogszabályait.
Az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó Európai Uniós, valamint hazai jogszabályok hatálya
az alábbi termékcsoportok előállítására terjed ki:
• növények és gombák termesztése és gyűjtése
• állattartás, állati termékek előállítása fajok szerint
• élelmiszerek (feldolgozott termékek)
• takarmányok
• vetőmagok, vegetatív szaporító anyagok
A Tanács 834/2007/EK rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
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A Bizottság 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK rendelete az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról.
A Bizottság 2008. december 8-i 1235/2008/EK rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben
az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról.
34/2013. (V. 14.) VM rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási
követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének
eljárásrendjéről.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 (V. 14.) rendelete (2018. május 30.)
az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről.
• Helyesbítés az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint
a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU)
2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelethez.
Az ökológiai gazdálkodás jogszabályait a tapasztalatoknak és az új kihívásoknak megfelelően
szükség szerint időről időre módosítják, kiegészítik. Az adott időpontban érvényben lévő
jogszabályokról az ellenőrző szervezetek honlapján is lehet erről tájékozódni.
https://www.biokontroll.hu/ellenorzes-es- tanusitas/jogszabalyok
A jogszabályok értelmezése nem könnyű feladat, ezért az ellenőrző szervezetek alap-feltételrendszert dolgoztak ki, amelyről a fenti honlapon tájékozódhatunk. Ebben az előírásokat
tevékenységi körök szerint, közérthető formában tanulmányozhatják az érdeklődők a fenti
honlapon is. Az ellenőrző szervezetekkel kötött szerződés keretein belül a gazdálkodó
ezeknek az előírásoknak a betartását vállalja, ezért a szerződés aláírása, vagyis az ökológiai
gazdálkodásra való átállás megkezdése előtt elengedhetetlen ezek megismerése.

1.2 Ökotermék, biotermék
Az ellenőrző szervezetek a termék-előállítás teljes folyamatát nyomon követik, és amen�nyiben az megfelelt a fenti előírásoknak, kibocsájtják a tanúsítványt. Ennek birtokában
ökológiai jelöléssel, vagyis biotermékként, más szóval ökotermékként forgalmazható az
adott termék. A felsorolt jogszabályok nemcsak a termék előállításról, hanem a jelölés
szabályairól is rendelkeznek.
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1.3 Érvek a BIO mellett
A biogazdálkodásban négy, egymástól elválaszthatatlan alapelv érvényesül. Nézzünk néhány
kiragadott, ám fontos példát, hogyan valósul ez meg a gyakorlatban.
1.3.1 A környezet megóvásának alapelve
Egy ökológiai gazdaságban cél az olyan részben zárt rendszer kiépítése, amelyben a melléktermékek, hulladékok a lehető legnagyobb arányban visszaforgatásra kerülnek. Az istállótrágya
például nem hulladék, hanem értékes anyag, ám a vele kijuttatott éves nitrogén mennyiség
nem haladhatja meg a hektáronkénti 170 kg-ot. A mennyiségi korlátozás egyik oka, hogy
ne legyen jelentős a kimosódás, így vizeink minősége se kerüljön veszélybe. Egy ökológiai
gazdaságban is szükség van növényvédelemre a termelés biztonsága érdekében, ez azonban
elsősorban nem kémiai módszerekre épül. Az egyéb módszerek, eljárások mellett, szükség
esetén felhasználhatók növényvédelmi céllal olyan környezeti szempontból biztonságos
készítmények (például elemi kén, rézsók, olajos és mikrobiológiai készítmények), amelyek
szerepelnek az EU bio rendelet „pozitív listáján”.
1.3.2 A méltányosság alapelve
Ez az alapelv több szinten érvényesül, átfogó értelemben az utánunk következő generációkra
is vonatkozik, hogy milyen állapotban „veszik át” természeti erőforrásainkat, környezetünket. A jogszabályok elsősorban a haszonállatokkal való méltányos bánásmód gyakorlatát
fektetik le, többek közt a tartási körülményeket, állatsűrűséget, bánásmódot.
1.3.3 A gondosság alapelve
A gyakorlatban az új anyagok, eljárások bevezetésével kapcsolatos óvatosságot jelenti.
Tilos például génmanipulált növényeket termeszteni, mivel nem bizonyosodott be, hogy
termesztésük és fogyasztásuk kockázatmentes az egészségre és a környezetre.
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1.3.4 Az egészség alapelve
Az egészség ebben az esetben nem szűkíthető le a fogyasztó egészségére. Benne értendő
az élelmiszer előállítójának az egészsége, a tartott és vadon élő állatok egészsége, a talaj
egészsége és végső sorson egész bolygónk egészsége.
1.3.5 Lássuk az eredményt!
forrás: https://www.biokontroll.hu/okoelelmiszerek-minosege/
2009-ben lezárult egy EU-s nemzetközi kutatómunka, amelyben 31 európai kutatóintézet
és egyetem vett részt. Munkájukból száznál több tudományos cikk született. Ez a program
az alábbiakat állapította meg:
• A bio növények több szárazanyagot tartalmaznak
• Több bennük az ásványi anyag
• Több antioxidánst (fenolt és szalicilsavat) tartalmaznak,
amelyek védenek a ráktól, szív- és keringési rendellenességtől
• Az állati termékekben több a többszörösen telítetlen zsírsav,
amely véd a szívbetegségtől
• A biotermékek 94-100%-a egyáltalán nem tartalmaz növényvédő szereket
• A biozöldségek kb. 50%-kal kevesebb nitrátot tartalmaznak (a nitrátok rákkeltőek,
a diabetes és az Alzheimer-kór kialakulásával hozhatók kapcsolatba)
• A biogabonák a konvencionálishoz hasonló mennyiségben
tartalmaznak mikotoxinokat
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2. Tápanyag-gazdálkodás
lehetőségei az ökológiai
gazdálkodásban
2.1 Alapelvek, előírások
Az ökológiai gazdálkodás feltételeit és lehetőségeit az EU minden tagállamában – így
Magyarországon is – közvetlenül alkalmazandó jogszabályok tartalmazzák. A könyv kiadásának időpontjában már egyértelmű, hogy a következőkben részletezett jogszabályokat
az EU Parlament és Tanács, továbbá a Bizottság rendeletei leváltják 2021-től, mégis érdemes
a hatályos jogszabályok felsorolása. Ez annál is inkább igaz, mert a tápanyag-gazdálkodás
irányelveiben a folytonosság a kezdetek óta fennáll. A mérvadó privát előírásokból - hatásaiban kiemelkedik az International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)
Basic Standard- az EU első ökológiai jogszabálya átvett minden tápanyagpótlási alapelvet,
amelyeken a hatályos jogszabályok sem változtattak; az is látható, hogy a 2021-től életbe
lépő előírások e területet lényegesen nem érintik!
Minden, a mezőgazdaságra, élelmiszer-előállításra, jelölésre stb. vonatkozó jogszabályt,
előírást maradéktalanul be kell tartaniuk az ökológiai termelést folytatóknak is, vagyis
a fenti ökológiai jogszabályok speciális, az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó, az általános
előírásokon túlmutató követelményeket fogalmaznak meg.
Az ökológiai gazdálkodás tápanyag-gazdálkodásának gyakorlata
Az ökológiai gazdálkodásban a megtermelt növények fajlagos tápanyagigénye azonos, mint
a szokványos gazdálkodásban, ezért ebben a rendszerben is arra kell törekednünk, hogy biztosítsuk a növények megfelelő tápanyagellátását, amit kiveszünk, azt pótoljuk is! Lehetőség
szerint egy olyan zárt rendszert kell kiépíteni, amelyből csak azok a termékek kerülnek ki,
amelyeket ebből a célból, vagyis árusításra állítanak elő, és amelyben a melléktermékek,
illetve a máshol már esetileg hulladéknak számító, de ugyanakkor hasznos szervesanyagok
a lehető legnagyobb arányban visszaforgatásra kerülnek, hulladékok a lehető legnagyobb
arányban visszaforgatásra kerülnek. Ezért az ökológiai gazdálkodásban az istállótrágya
megbecsült tápanyagforrás. Cél az élő talaj biztosítása, ezért a tápanyag-gazdálkodásban
alkalmazható anyagok csak olyanok lehetnek, amelyek serkentik a talajéletet és nem gátolják a jellemző talajfizikai, talajkémiai folyamatok lezajlását. Fontos szabály, hogy a talajba
juttatott istállótrágyával bevitt N hatóanyag mennyisége hektáronként és évenként nem
haladhatja meg a 170 kg-ot.
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Tilos minden N műtrágya (ammonnitrát, pétisó, karbamid, ammónia, ammónium szulfát
stb.) alkalmazása! A későbbiekben ismertetett nitrogén források azonban rendelkezésre
állnak, mint pl. a N gyűjtő növények.

1. kép Rhizobium gümők lóbab gyökerén (Fotó: Roszik P.)

2.2 A növényszerkezet tervezése
A talaj termőképességét és biológiai aktivitását a pillangós virágú-, zöldtrágya- vagy mélyen gyökerező növények vetésforgóban történő termesztésével kell fenntartani, illetve
növelni. A hazai gyakorlatban elvárás, hogy egy adott szántóterületre legalább ötévenként kerüljön pillangós virágú növény, amely másodvetésű vagy köztes termesztésű is
lehet. A pillangósvirágú növények által gyűjtött N mennyiséget nem kell számításba venni
a szervestrágyával kivihető 170 kg/ha/év érték kiszámítása során. Természetesen a helyes
növényi sorrend kialakítását növényvédelmi szempontok is indokolják. Az egyes növények,
vagy a vetésforgóra hasonló hatású növények legkorábbi visszakerülésének idejét az Alapfeltételrendszer tartalmazza.
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2.3 Előírások a háztartásokból, nem közvetlenül mezőgazdaságból
származó szervesanyagokra
Ezen szervesanyagok nitrogéntartalmát nem kell figyelembe venni a 170 kg-os érték számítása során és nem kell ökológiai eredetűnek lenniük.
• Háztartási komposzt, amely kizárólag zárt gyűjtőrendszerekből származhat.
• Növényi eredetű komposzt, fermentum, amelyet vegyes növényi anyagból nyertek
komposztálással vagy biogáz előállítása során.
• Állati eredetű termékek és melléktermékek, amelyek a következők lehetnek: vérliszt,
csontliszt, húsliszt, pataliszt, szaruliszt, csontszén, halliszt, toll- és szőrőrlemény,
gyapjú, szőr, szőrmerészek (Cr(VI)–ot kimutatható mennyiségben nem tartalmazhatnak),
tejtermékek. A fentieken kívül felhasználható a guano is.
•

Növényi eredetű termékek és melléktermékek, mint pl. az olajosmagpogácsa, sörtörköly,
melasz, törköly, cefre vagy cefrekivonat (ha nem ammónium-cefre), ha a termékeket
fizikai kezeléssel, szárítással vagy vízzel, savas, lúgos vizes oldattal vagy fermentációval
nyerték ki. Felhasználhatók még a kivágás után vegyszerrel nem kezelt fából származó hulladékok és melléktermékek, továbbá a letermett gombakomposzt, ha csak olyan
anyagokat tartalmaz, amelyek alkalmazása megengedett az ökológiai gazdálkodásban.

A különböző ipari, kommunális szennyvizek, szennyvíziszapok sem közvetlenül, sem komposztálás után nem használhatók az ökológiai gazdálkodásban!

2.4 Szervestrágya felhasználásának előírásai és gyakorlata
A szervestrágya nitrogéntartalmát figyelembe kell venni a 170 kg- os érték számítása során:
• az ökológiai gazdaságokból származó istállótrágya a legjobb tápanyag,
alkalmazásának korlátja csak a nitrogén- túlterhelés lehet;
• a nem iparszerű állattartásból származó trágya még felhasználható;
• gilisztakomposzt, gilisztatrágya.
A jelenleg érvényes meghatározás szerint nem iparszerű az az állattartás,
amelyben egyidejűleg a következő feltételek teljesülnek:
• alomhasználat jellemző, baromfi nem tartható ketrecben;
• az állattartó az állattartás helyén gondoskodik arról, hogy a világítás,
hőmérséklet, relatív páratartalom, a levegő portartalma és egyéb környezeti
viszonyok (gázkoncentráció vagy zajintenzitás) értékei az állatra ne legyenek
káros hatással, valamint, hogy megfeleljenek a bevált gyakorlatnak
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•
•

•

•
•
•

és az állat élettani, viselkedésbeli szükségleteinek.
Az állatot állandó, illetve hirtelen nagy zajnak kitenni tilos;
az állatot nem tartják folyamatosan sötétben, vagy világosban,
hanem a napszaknak megfelelő világítás biztosított;
kémiai úton előállított allopátiás gyógyászati készítmények csak állatorvos
utasítására és abban az esetben használhatók, ha az állat szenvedésének
vagy fájdalmának elkerülése érdekében nélkülözhetetlen a kezelés;
a növekedés és/ vagy a termelés fokozás céljából antibiotikumokat,
kokcidiosztatikumokat és egyéb mesterséges növekedésserkentő
anyagokat nem használnak;
preventív antibiotikumos kezelést nem alkalmaznak;
a betegségek megelőzésére helyezik a hangsúlyt;
az állatok m2-enkénti maximális egyedszáma a fajra és korcsoportra
tekintettel megfelel a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi
szabályairól szóló hatályos rendelet(ek) előírásainak.

2.5 A zöldtrágyázás jelentősége
Az ökológiai gazdálkodásban lényegesen gyakrabban vetnek zöldtrágya növényeket, mint
a szokványos gazdálkodásban. A tápanyag-gazdálkodási előnyökön túl növényvédelmi
hatásuk is kedvező. A zöldtrágya növényt ritkán fővetésben, de inkább másodvetésben termesztik. A növényi sorrend értékelése során a másodvetésű zöldtrágya növény teljes évnek
számít, vagyis lehetővé teszi, hogy az értékes árunövények előbb visszakerüljenek a területre.
A tápanyaggazdálkodás szempontjából a nitrogéngyűjtő pillangósvirágú növények a legfontosabbak, de az egyéb – nem pillangós – növények alkalmazása is jelentős előnyökkel jár.
Leggyakoribb pillangós zöldtrágya növények a magyar ökológiai gazdaságban a borsó,
a csillagfürt, a bükkönyfélék, újabban a bíborhere és ritkán évelő pillangósok (a vetőmag
kezelhető különböző Rhizobium fajok megtelepedését segítő készítményekkel). Nem pillangósok közül leggyakrabban repcét, napraforgót, facéliát, mustárt, ritkán gabonaféléket
vetnek zöldtrágyaként.
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2. kép Zöldtrágyának vetett borsó facéliával (Fotó: Roszik P.)

Jó esetben a pillangós zöldtrágya növények akár 100-120 kg/ha közötti mennyiséggel járulnak hozzá a talajok N ellátásához. A nem pillangós növények szerepe nem közömbös még
a N forgalom szempontjából sem, ugyanis gyakran a mély rétegekből felvett N-t testükben
felhalmozzák és a talajba dolgozást követően adják át a termesztett növényeknek. Szakirodalmi adatok szerint az áttelelő zöldtrágya növények esetében hektáronként 100 kgot is elérheti az így megőrzött N mennyisége. A talajba bedolgozott zöld növényi anyagok
a bomlásuk során átlagos nyári hőmérsékleten mintegy 10-15 héten át képesek közel
egyenletes N ellátást biztosítani. A zöldtrágya növények a N mellett az egyéb elemek
szolgáltatásában is pozitív szereplők azzal, hogy összegyűjtik azokat, sokszor a mély
rétegekből felszívva, megakadályozva a kimosódást. Áttelelő zöldtrágya növények esetében ez 35 kg P2O5– t és 100 kg K2O-t is jelenthet hektáronként. A zöldtrágya növények
előnye ezeken felül az is, hogy alkalmazásukkal a talaj növénnyel való fedettsége hosszabb
időszakú, amely a talaj védelmét szolgálja, ez a benne élő – a következő pontban érintett
– talajlakó élő szervezeteket is óvja. Alkalmazhatók a különböző légköri N-t megkötő
baktériumokat tartalmazó mikrobiológiai készítmények is. A zöldtrágyából származó és
a légkörből mikrobiológiai trágyákkal megkötött N-t nem kell figyelembe venni az évi 170
kg/ha terhelés számításánál!
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2.6 Talajtakarás mulccsal és fóliával
Az ökológiai gazdálkodásban sokkal gyakrabban alkalmazzák a különböző szervesanyagokból álló mulcsokat, mint a szokványosban. Lényege, hogy a talajfelszínen elterítenek
többé- kevésbé felaprított növényi hulladékokat (szalma, széna, trágya, komposzt, forgács,
fakéreg stb.), amelyek akkor alkalmazhatók, ha anyaguk megfelel az ökológiai gazdálkodásban engedélyezetteknek. Az 3. kép vékony mulcsréteg takarású kukorica táblát mutat.

3. kép Kukorica mulcsozott sorközökkel (Forrás: Berend Kft.)

A mulcs közvetlen hatása – a belőle kioldódó tápanyagok szolgáltatása – sem jelentéktelen, azonban a talajéletre való hatása sokkal fontosabb ennél. A talaj szezonális és napi
hőingadozása mérséklődik, amely kedvező a talaj életközössége számára. Biogazdák
gyakori megfigyelése, hogy a földigiliszták behúzzák járataikba a mulcs anyagot; ez a talaj
tömörödését megszünteti, segítve az aktív talajélet kialakulását, fenntartását. A tápanyag
nyújtásán, a talajélet segítésén túl a gyomszabályozásban is hasznos a mulcs.
A gyümölcsösben, szőlőben a talaj téli mulcstakarása a gyökerek védelme miatt kedvező,
azonban a tavaszi felmelegedést lassítja. A talaj takarható hosszú élettartamú, klórt nem
tartalmazó műanyag, sík vagy fátyol fóliákkal is. A 4. kép polietilén síkfóliával takart hajtatott
saláta területet mutat. A mulcs anyaggal bevitt N mennyiségét a N terhelés számításakor
nem kell figyelembe venni!
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4. kép Fólia talajtakarással termesztett bio fejes saláta

2.7 Növényi maradványok visszajuttatása a körforgásba
A gazdaságban megtermelődő növényi maradványok, melléktermékek (szár, kóró, szalma,
gyomnövények maradványai stb.) a képződött állapotukban vagy komposztálva használandók fel. Nem szabad őket megsemmisíteni, eltüzelni, hanem biztosítani kell az anyag
körforgalomba való visszajuttatását. A saját gazdaságból származó ilyen melléktermékek
N tartalmát nem kell figyelembe venni a 170 kg/ha/év korlát számításánál.
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2.8 Komposztok készítése és hatása
A talajélet serkentésére használhatók a következő komposztált anyagok: trágyából készült
komposzt, háztartási komposzt, növényi eredetű komposzt, állati eredetű termékekből
készült komposzt, fakéreg-, gomba-, gilisztatrágya-komposzt, ha az alapanyaguk megfelel
az ökológiai előírásoknak. Jellemzően a talajokra gyakorolt jótékony hatásuk sokszorosan
nagyobb, mint azt tápanyag-tartalmuk indokolja. Ezt az magyarázza, hogy a bennük lévő
mikroorganizmus-együttes oltóanyagként szerepel, különösen élettelen talajok beindítására
alkalmasak a különböző komposztok. A trágyakomposztok N tartalmát figyelembe kell venni
a 170 kg/ha N terhelés kiszámításánál.

2.9 Biológiai trágyázószerek
Különböző növényi kivonatok, preparátumok, az úgynevezett „biodinamikus preparátumok”
és a mikroorganizmusokat tartalmazó biológiai trágyázószerek tartoznak ebbe a csoportba.
A biodinamikus gazdálkodás az ökológiai gazdálkodás olyan változata, amelyben a gazdálkodás során a kozmikus hatásokat is figyelembe veszik és jellemző rá – a hite szerint
– a talajéletet kedvezően befolyásoló, különleges szabályok betartásával készülő biodinamikus preparátumok használata.
Korábban a mikrobiális trágyák kizárólag N-t gyűjtő Azotobacter baktériumokat tartalmaztak
(Magyarországon első a Phylazonit volt), ma már több mikroorganizmust, köztük a foszfort
mobilizáló Bacillus megatheriumot és a cellulóz bontásával káliumot szolgáltató baktériumokat, valamint egyéb baktériumokat, sugárgombákat, gombákat, algákat is tartalmaznak.
Csak olyan készítmény használható, amelynél megbizonyosodtak arról, hogy az alkalmazott
mikroorganizmus nem genetikailag módosított és arról, hogy a fermentáció során sem
alkalmaznak GMO-t, illetve ennek származékát.

2.10 Háztartási hulladékok felhasználása
Az ökológiai gazdálkodás sajátossága az anyagok körforgására alapozott, a lehető legjobban
zárt anyag- és energia használat rendszere. Ennek megfelelően a zárt rendszerben háztartásokból összegyűjtött növényi- és állati termékekből származó komposztok beilleszthetők
az ökológiai gazdálkodás rendszerébe, még akkor is, ha azok nem biotermékekből készültek.
Ettől szélesebb a lehetősége a kizárólag növényi melléktermékek felhasználásának, hiszen
azok korlátozás nélkül, eredetüktől függetlenül tápanyagpótló anyagként alkalmazhatók.
Szármaradványok, tisztítási hulladékok, maradékok, visszáruk stb. közvetlenül is kijuttathatók, de természetesen a legjobb mód a komposztálás ebben az esetben is.
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2.11 Trágyázó szerek – összesítés
Az előzőekben fel nem sorolt, rendszerint külső forrásokból származó tápanyagok tartoznak
ebbe a csoportba, amelyeket az 1. táblázatban foglaltunk össze. Az egyes anyagok csak
a hatályos előírásoknak megfelelően, az általános szabályok szerint használhatók, tehát
a bejelentés- illetve engedélyköteles anyagok esetében a kötelezettség a biogazdákra is
vonatkozik.
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MEGNEVEZÉS
(összetett termékek, illetve kizárólag
az alábbiakban felsorolt anyagokat
tartalmazó termékek)

LEÍRÁS
(összetételre vonatkozó követelmények,
felhasználási feltételek)

Istállótrágya

Állati ürülék és növényi anyagok
(alom-anyag) keverékéből álló termék.
Iparszerű gazdálkodásból nem származhat.

Szárított istállótrágya,
szárított baromfitrágya

Iparszerű állattartásból nem származhat.

Komposztált állati ürülék, ideértve
a baromfitrágyát és a komposztált
istállótrágyát is

Iparszerű állattartásból nem származhat.

Folyékony állati ürülék

Ellenőrzött erjesztés és/vagy
megfelelő hígítás utáni használat.
Iparszerű gazdálkodásból nem származhat.

Háztartási hulladék komposztált
vagy fermentált keveréke

Komposztált vagy biogáztermelés céljából
anaerob erjesztéssel kezelt, külön gyűjtött
háztartási hulladékból nyert termék.
Csak növényi és állati eredetű háztartási
hulladék. Kizárólag akkor, ha a tagállam
által elismert, zárt és ellenőrzött gyűjtőrendszerben készült. Maximális koncentráció
mg/kg szárazanyagban kifejezve: kadmium:
0,7; réz: 70; nikkel: 25; ólom: 45; cink: 200;
higany: 0,4; króm (összesen):
70; króm (VI): nem kimutatható.

Tőzeg

Kizárólag kertészeti felhasználásra
(kiskerti/kertészeti termesztés,
virágtermesztés, faiskola, palántanevelés).
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MEGNEVEZÉS
(összetett termékek, illetve kizárólag
az alábbiakban felsorolt anyagokat
tartalmazó termékek)

LEÍRÁS
(összetételre vonatkozó követelmények,
felhasználási feltételek)

Gombakomposzt

A termesztőközeg csak az e mellékletben
szereplő anyagokat tartalmazhatja.

Gilisztaürülék (gilisztahumusz)
és rovarürülék

–

Guanó

–

Növényi anyagok komposztált
vagy fermentált keveréke

Komposztált vagy biogáztermelés céljából
anaerob erjesztéssel kezelt, növényi
anyagok keverékéből nyert termék.

E mellékletben felsorolt növényi vagy állati
eredetű anyagokkal együtt feldolgozott
állati melléktermékeket tartalmazó biogázüzemi fermentációs maradék

Az 1069/2009/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet meghatározása szerint
3. kategóriába tartozó állati melléktermékek (ideértve a vadon élő állatok
melléktermékeit) és a 2. kategóriába
tartozó emésztőtraktustartalom nem
származhat iparszerű gazdálkodásból.
A növény ehető részén nem alkalmazható.

A következő állati eredetű termékek
és melléktermékek: vérliszt, pataliszt,
szaruliszt, csontliszt vagy zselatinmentes
csontliszt, halliszt, húsliszt, tollból, szőrből
és „chiquette”- ből készült liszt, gyapjú,
szőrme/irha (1), szőr, tejtermékek, hidrolizált fehérjék (2)

(1) Maximális koncentráció a szárazanyagban, mg/kg-ban kifejezve:
króm (VI): nem kimutatható.
(2) A növény ehető részén
nem alkalmazható.

Trágyázó szerként használt növényi
eredetű termékek és melléktermékek

Például olajosmag-pogácsa őrleménye,
kakaóhéj, malátacsíra.

Algák és algából készült termékek

Amennyiben közvetlenül a következő eljárásokkal nyerték: i. fizikai eljárás, beleértve
a szárítást, a fagyasztást és az őrlést;
ii. vízzel, savas és/vagy lúgos vizes oldattal
végzett kivonás; iii. erjesztés.

Fűrészpor és faforgács

Kivágás után vegyileg nem kezelt fa.

Fakéregkomposzt

Kivágás után vegyileg nem kezelt fa.
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MEGNEVEZÉS
(összetett termékek, illetve kizárólag
az alábbiakban felsorolt anyagokat
tartalmazó termékek)

LEÍRÁS
(összetételre vonatkozó követelmények,
felhasználási feltételek)

Fahamu

Kivágás után vegyileg nem kezelt fából.

Lágy, őrölt ásványi foszfát

Kadmiumtartalma nem haladja meg
a 90 mg/kg-ot.

Alumínium-kalcium-foszfát

Az 1 kg P2O5-re vetített kadmium tartalma
nem haladhatja meg a 90 mg-ot.
Csak lúgos talajok esetében
használható (pH > 7,5).

Bázikus salak

–

Nyers kálisó vagy kainit

–

Káliumszulfát, amely
magnéziumsót is tartalmazhat

Nyers kálisóból fizikai kivonási eljárással
nyert termék, amely magnéziumsókat
is tartalmazhat.

Cefre és cefrekivonat

Ammóniumcefre kizárva.

Kalcium-karbonát
(például: kréta, márga, őrölt mészkő,
Breton javító (maërl), foszfátkréta)

Csak természetes eredetű.

Magnézium- és kalcium- karbonát

Csak természetes eredetű például magnéziummész, őrölt magnézium, mészkő.

Magnézium-szulfát (például kiezerit)

Csak természetes eredetű.

Kalcium-klorid oldat

Almafa levélzetének a kalciumhiány
megállapítását követő kezelése.

Kalcium-szulfát (gipsz)

Csak természetes eredetű.

Cukorgyári mésziszap

Cukorrépából történő cukorgyártás
mellékterméke.

Vákuumsó-termelésből
származó mésziszap

A hegyekben található sós vízből kinyert
vákuumsótermelés mellékterméke.

Elemi kén
Nyomelemek
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MEGNEVEZÉS
(összetett termékek, illetve kizárólag
az alábbiakban felsorolt anyagokat
tartalmazó termékek)

LEÍRÁS
(összetételre vonatkozó követelmények,
felhasználási feltételek)

Nátrium-klorid

Csak kősó.

Kőzetliszt és agyagok

–

Leonardit (magas huminsavtartalmú nyers,
szerves üledék)

Kizárólag akkor, ha bányászat
melléktermékeként nyerték.

Kitin (rákfélék héjából nyert poliszacharid)

Kizárólag akkor, ha fenntartható halászatból
vagy ökológiai akvakultúrából nyerték.

Oxigénhiányos környezetben keletkezett
édesvízi szerves üledék (pl. szapropél)

Kizárólag édesvíz-gazdálkodás melléktermékeként kapott vagy korábbi édesvízi területekről nyert szerves üledékek.
Maximális koncentráció mg/kg szárazanyagban kifejezve: kadmium: 0,7;
réz: 70; nikkel: 25; ólom: 45; cink: 200;
higany: 0,4; króm (összesen): 70;
króm (VI): nem kimutatható.

1. táblázat Az ökológiai gazdálkodásban felhasználható tápanyag hatóanyagok jegyzéke

Kiemelkedő jelentőségűek a magyar biogazdálkodásban a bányászott képződmények,
közülük is kiemelten az alginit, a zeolit és a riolittufa.
Gyártmányok, készítmények
Az ismertetett hatóanyagok felhasználásával készülő készítmények akkor használhatók,
ha megfelelnek a tápanyagpótlásra vonatkozó általános EU és hazai előírásoknak. Ilyenekből
mérvadónak tekinthető listát tesz elérhetővé honlapján a NÉBIH
(https://termesnovelo.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso)
A gyártók, forgalmazók kérhetik, hogy az ökológiai gazdálkodásban felhasználható tápanyagokat tartalmazó készítményeik felkerüljenek az elismert ellenőrző szervezetek által
készített és a honlapjaikon közzétett „Szerlistára”.
Lehetnek olyan készítmények, amelyek megfelelnek az előírásoknak, mégsem szerepelnek
a listán (mert nem kérelmezték a listára kerülést), alkalmazásuk előtt, a későbbi kellemetlenségeket elkerülendő érdemes egyeztetni az ellenőrző szervezetekkel. Természetesen
az ökológiai gazdálkodásban is a talajvizsgálat, illetve a növényanalízis alapján végzett
tápanyag-gazdálkodási terv készítése javasolható (az AKG programban ez kötelező is).

25

2. TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN

A felhasznált anyagok, eljárások tápanyag szintjeinek meghatározását a felhasznált készítmények analitikai vizsgálata tudja legpontosabban biztosítani, illetve a gyári készítmények
címkéje lehet mérvadó, és természetesen a biogazdákra is vonatkozik az 59/2008 FVM
rendelet vonatkozó előírása a nitrát-érzékeny területeknél. Néhány tájékoztató adatot
tartalmaz a 2. táblázat.
N

Anyag, eljárás

P

K

hozzávetőleges kg/ha

Évelő pillangós

110-130

–

–

Egyéves pillangós

50-120

1g/100g

–

Mikrobatrágya
(mikroba
együttestől függ)

50-180 (?)

0-80 tesz
felvehetővé

0-30 mobilizál

Istállótrágya
(sz.marha) 40 t/ ha

200

160

320

Alginit 20-40 /ha

50- 100

70- 140

150- 300

Vinasz 10-20 t/ha

40-80

2-4

60-120

Riolittufa
10 -30 t/ha

–

–

Riolittufa 10 -30
t/ha

Zeolit 10-30 t/ha

–

–

35-105

Komposzt,
fenéktermék
gilisztahumusz stb.

a kiindulási
anyagtól függ

a kiindulási
anyagtól függ

a kiindulási
anyagtól függ

2.táblázat A tápanyag-mérleg számítása során figyelembe vehető makroelem
tápanyag-szolgáltatás, illetve tartalom (tájékoztató adatok)

A 2019. novemberi állapot szerint az ökológiai gazdálkodásban kétségkívül felhasználható talajjavító és növény-, talajkondicionáló készítmények listáját a 3. táblázat tartalmazza
(a lista aktuális állapota megtekinthető a https://www.biokontroll.hu/tragyazo- talajjavito-es-noveny-talajkondicionalo-keszitmenyek rovatban/.
A 2019. novemberi állapot szerint az ökológiai gazdálkodásban kétségkívül felhasználható
talajjavító és növény-, talajkondicionáló készítmények listáját a 3. táblázat tartalmazza.
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3. táblázat Trágyázó, talajjavító és növény-, talajkondicionáló készítmények listája

Abavit ásványi trágya termékcsalád:
• Abavit
• Abavit Flow
Activstart Stimulator Family termékcsalád:
• Activstart Szántóföldi
• Activstart Szántóföldi Cu
• Activstart Szántóföldi Mn
• Activstart Szántóföldi Cu+Mn
• Activstart Szántóföldi B
• Activstart Zöldség
• Activstart Szőlő-gyümölcs
Aegis Sym Argilla/Clay
Agrohamu
Agroptim Sunset biostimulátor
AGROSOL liquid
AGROSOLution:
• AGROSOLution Gabona
• AGROSOLution Golfgyep – AGROSOLution Gyümölcs
• AGROSOLution Sport és játéktéri gyep
• AGROSOLution Szőlő
• AGROSOLution Zöldségek, kapásnövények
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Alga 600
Algafix
Alga K Plus®
AlgaSanBa
AlgaSoil
AlgaTer mikrobiológiai készítmény
Algimix
AminoBór® 150 lombtrágya
AminoTotal
Araquill
Armurox növénykondicionáló készítmény
Artis
AZORHIZ
AZOTER:
• AZOTER-F
• AZOTER-L
• AZOTER-SC
Bacteriolit
Bacteriolit koncentrátum
Bactériosol Concentré UAB
BactoFil® talajbaktérium készítmények:
• BactoFil® Pillangós
• BactoFil® A 10 egyszikűekhez
• BactoFil® B 10 kétszikűekhez
• BactoFil® Carbon cellulózbontó
• BactoFil® CELL szárbontó
• BactoFil® Szójaoltó
BactoVit
Baktomix UN
Balance System Product Family® L&S Lomb
Balance System Product Family® Regen
BioAgenasol
BioAlga algatrágya
Bio-Fer Káli Szulf
Bio-Fer Natur fermentált baromfitrágya
Bio-Fer Natur Extra fermentált baromfitrágya
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BioFil® baktérium készítmények:
• BioFil® Borsó talajoltó
• BioFil® Lúgos talajoltó
• BioFil® Lúgos-Normál Por talajoltó
• BioFil® Normál talajoltó
• BioFil® Savanyú talajoltó
• BioFil® Savanyú-Normál Por talajoltó
• BioFil® Szárbontó
• BioFil® Szója talajoltó
Biofluid Tápoldat
Biomate gilisztahumusz
BIOMAX talajkondicionáló készítmény
Biomit®
BioNitroPhos T algatrágya
Biopajzs
Bioplasma
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Biorex talajoltó anyag:
• Biorex szilárd
• Biorex-1
• Biorex-2
Bio-Vegetal baktériumtrágya
Biovin biotrágya
Bio Vegasca zöldségföld búzafű
termesztés számára
Bio Voligop® termékcsalád:
– Bio Voligop® Bór
• Bio Voligop® Cink
• Bio Voligop® Kobalt
• Bio Voligop® Mangán
• Bio Voligop® Molibdén
• Bio Voligop® Réz
• Bio Voligop® Szuper
• Bio Voligop® Vas
Bistep
Bora®
Borogreen L
BorOil
Boroplus
Borox
Brexil Combi
CarboSan
Cofuna szerves trágya
Colas Északkő Kft. riolittufa
CuproTonic
CuproTonic EK-műtrágya
Cuprum MZ 38
C-komplex Bio

Csöpp Mix lombtrágya család:
• Csöpp Mix Bio Bór
• Csöpp Mix Bio Cink
• Csöpp Mix Bio Mangán
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• Csöpp Mix Bio Réz – Csöpp Mix Bio Vas
DC Hyperfoszfát P26
DC Hyperfoszfát P29
DCM ANTAGON talajjavító
DCM ECO-FOS
DCM ECO-MIX 1
DCM ECO-MIX 2
DCM ECO-MIX 3
DCM ECO-MIX 4
DCM VIVISOL
DCM ECO-XTRA®
Dell Agro Plus
Dix 10N
Dolomit levélerő
Duetto
EcoPro Kén szervestrágya
Ecovin 2.0
Élesztő-vinasz
Elisyum: kelatizált mikroelemeket tartalmazó
műtrágyák folyékony keveréke
(vas, mangán, cink, EDTA)
EM-1 mikrobiológiai termékcsalád:
• EM-1 mikrobiológiai törzsoldat
• EM-1 felszaporított mikrobiológiai készítmény
EM-BIO aktivált mikrobiológiai készítmény
Esstence növénykondicionáló készítmény
Explorer S10
Farmerő szerves baromfi trágya
FermentStart
FerrumOil
Fertileader Gold
Fertilhumus Stallatico
Fertiplus NPK 4-3-3
Fertisol szerves trágya
Fisiocal (alma levélzetének a kalciumhiány
megállapítását követő kezelésére)
Fitoferr T-3 talajkezelésre
FitoHorm:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FitoHorm 10 B
FitoHorm 40 Ca (nitrogénmentes)
FitoHorm 54 Mn
FitoHorm 55 Fe
FitoHorm 63 Cu
FitoHorm 65 Zn
FitoHorm Bio Gabona
FitoHorm Kiskert
FitoHorm Szója
FitoHorm Szőlő-Gyümölcs
FitoHorm Turbo Cink

Fitokondi
FitoMaxx Cink
FitoMaxx Réz
Flavo Plant növénykondicionáló készítmény
Florasca Bio földkeverék család: A, B, C
Florasca komposztált szürkemarhatrágya
Folitrum
Genezis termékek:
• Genezis Mikromix-A Burgonya oldat
• Genezis Mikromix-A Cink oldat
• Genezis Mikromix-A Cukorrépa oldat
• Genezis Mikromix-A Kalászos oldat
• Genezis Mikromix-A Kukorica oldat
• Genezis Mikromix-A Mangán oldat
• Genezis Mikromix-A Réz oldat
• Genezis Mikromix-A Szőlő-gyümölcs oldat
• Genezis Mikromix-A Zöldség-dísznövény oldat
• Genezis Mikromix-G Szőlő-gyümölcs szilárd
• Genezis Pétibór Extra oldat
• Genezis Savastrene Fe oldat
• Genezis Savastrene Fe szilárd vaskelát
GeoAgit CNPK-1
GeoCell-1
Gércei Alginit
Glopper
Goëmar BM 86
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Green Bzn
Greenfield biomassza alapú
talajkondicionáló készítmény
Greenman termékek:
• Greenman Agro
• Greenman Floralia, SCD Agro
Greensoil termékek:
• Greensoil
• Greensoil HUMIN H+P+Ca
• Greensoil HUMIN K+Cu
• Greensoil HUMIN K+S
• Greensoil HUMIN Natural
• Greensoil HUMIN P+Ca
• Greensoil HUMIN PK+Ca+S
• Greensoil Micro H+P+Ca
• GreenSoil Humin Natural
Guanito
Gyökéritató-Agroter
Hamu-Hom

Hansági rostos tőzeg
Horto Bio
Hosszúdombi kertészeti tőzeg
HumicQuattro növénykondicionáló készítmény
HUMIN AQUA® talajkondicionáló készítmény
Huminit-Dudarit
Humin Power G
Humuszol
Hungavit termékcsalád:
• Hungavit A
• Hungavit B
• Hungavit D
• Hungavit G
• Hungavit Universal
HUNTER
Imunofol
Impro Grain
Italpollina (4- 4-4)
Kalci-Jó szervestrágya

Kalkkorn talajjavító
Kelagreen Termékcsalád:
• Kelagreen Cu
• Kelagreen Fe
• Kelagreen Mn
Kelpak 24201
Kendal TE
KE-növénykivonat
Királytói kertészeti tőzeg
Kondisol
Latagro termékek:
• Latagro natúr tőzeg
• Latagro semleges tőzeg
Lebosol termékek:
• Lebosol Bór
• Lebosol Calcium (alma levélzetének
a kalciumhiány
megállapítását követő kezelésére)
• Lebosol Réz 350
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Lignomix
LiquiFix folyékony szója oltóanyag

•
•

Liqui-Plex termékek:
• Liqui-Plex B
• Liqui-Plex Zn

MultiFlow növénykondicionáló készítmény
Multoleo

Lomberő termékek:
• Lomberő Bór Power
• Lomberő Réz Power
• Lomberő Cink Power
Lumik
Magnesiogreen Activated Bio
Marha-Jó pelletált szarvasmarhatrágya
Marha-Jó szarvasmarhatrágya Bázis
MC Cream
MC-Zink Turbo
Meganit A+B talajbaktériumos oltóanyag
Mélyalmos baromfitrágya granulátum
Microbion
Microbion UNC
MicroFull lombtrágya
Microhas Zn 25
Mikrokondi lombtrágya és
növénykondicionáló termékcsalád
• Mikrokondi M
• Mikrokondi G
• Mikrokondi S+Zn
MikroMax
Mikro-Vital baktériumtrágya:
• Mikro-Vital
• Mikro-Vital C+
• Mikro-Vital P+
Mono mikroelem műtrágyák:
• Mono Bór
• Mono Cink
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Mono Mangán
Mono Réz

MYR mikroelem tartalmú lombtrágyák:
• MYR BÓR
• MYR CINK
• MYR CINK-MANGÁN
• MYR KALCIUM
• MYR KÁLIUM
• MYR KLORÓZIS
• MYR MAGNÉZIUM – MYR MANGÁN
• MYR MICRO
• MYR NITROGEN – MYR RÉZ
• MYR VAS

Natur Biokál termékek:
• Natur Biokál 01
• Natur Biokál 02
• Natur Biokál 02 M
Natúr BioOrganic® fermentált baromfitrágya
Natural Force
Natur termékek:
• Natur FORTE
• Natur MICRO
• Natur NOVA
• Natur PLASMA
• Natur PLASMA T
• Natur RHISO
Neosol talajtermékenység aktivátor
Newcal (alma levélzetének a kalciumhiány
megállapítását követő kezelésére)
NOV@ növénykondicionáló készítmény
NOVOSIL növénykondicionáló készítmény
NUTRIGREEN AD
Oligogreen
Orchideaföld (Florasca)
Organic Power folyékony szervestrágyák:
• Organic Power Bór
• Organic Power Magnézium
• Organic Power Nitrogén
• Organic Power Vine
Organit lombtrágya család:
• Organit Bór
• Organit Cink
• Organit Kalcium
(alma levélzetének a kalciumhiány
megállapítását követő kezelésére)
• Organit Magnézium

• Organit Réz
• Organit Réz+Kén
• Organit Vas
Orgevit szerves trágya
Öko-Ni
Öko-Ni WP
Panoramix
Phenix
Phylazonit Talajoltó baktérium:
• Phylazonit Szója
• Phylazonit Talajoltó
• Phylazonit Talajregeneráló
• Phylazonit Tarlóbontó
Phyloplant Biomed
mikrobiológiai készítmény
Physiomax 975
Physiomax ásványi trágya
Plantella Organic
Plan Tonic növénykondicionáló készítmény
Plant Feed Prémium lombtrágyák:
• Plant Feed Prémium Bio Búza
• Plant Feed Prémium Bór 140
• Plant Feed Prémium Cink 350 Zn
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•
•
•
•

Plant Feed Prémium Mangán 350 Mn
Plant Feed Prémium Réz 480 Cu
Plant Feed Prémium Szója
Plant Feed Prémium Vas 480 Fe

Polybór 140
Polybór Plusz
Polysulphate bio
Prev-B2
Primeo Orga 5-3-8 SK
Progressz Réz SC
ProHumin
Prosilicon
QUIK-LINK
Quilatum: cinktartalmú
műtrágyaoldat (cink)
RED BLOC SK
Rokohumin cseppfolyós
növénykondicionáló készítmény
Rudd®
SCUDO
Sergomil L-60
Siforga szerves trágya
Smith Mikro Booster
Soil-Set Aid
SoilTonic E talajkondicionáló
SoilTonic G talajkondicionáló
SOLVITIS lombtrágyák:
• SOLVITIS Bór Extra
• SOLVITIS BórMo
• SOLVITIS Ca (alma levélzetének
a kalciumhiány megállapítását
követő kezelésére)
• SOLVITIS Cu
• SOLVITIS Fe
• SOLVITIS Mg
• SOLVITIS Mn
• SOLVITIS Polifém
• SOLVITIS Zn
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SteriClean Industry
SteriClean Mag
SteriClean Plant
SteriClean Soil
TCaP 28 – természetes kalcium-foszfát
Terra-Sorb® foliar
Terrum®
Terrum® M
Tiosol lombtrágya
Trainer
Transformer
Tribú (3-3-3)
TrichoMAX
Trifender
Trifender® Pro
Trifender WP
Tyúkanyó pelletált baromfitrágya
Vázsonyi alginit
Vázsonyi alginit mikroőrlemény
Vermka szerves gilisztahumusz
Viano Mixprof Bio
VitaFer® szuszpenziós lombtrágyák:
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•
•
•

•
•

VitaFer® Algi
VitaFer® Bór
VitaFer® Ca-Amical (a 889-es rendelet
szerint csak almában Ca- hiány
esetén használható fel)
VitaFer® Extra Mn
VitaFer® Extra Zn

Vulcan Agro Mikroelemek termékcsalád:
• Vulcan Agro Cink 21,5% oldat
• Vulcan Cink+Bór oldat
• Vulcan Start6 folyékony koncentrátum
• Vulcan Start6+Mn folyékony koncentrátum
• Vulcan Start6 BIO folyékony koncentrátum
Vulcan mikroelem koncentrátumok:
• Bór folyékony koncentrátum
• Cink folyékony koncentrátum
• Mangán folyékony koncentrátum
• Molibdén folyékony koncentrátum
• Réz folyékony koncentrátum
• Vas folyékony koncentrátum

Vulcan Profi termékcsalád:
• Vulcan Profi MgS
• Vulcan Profi S80 folyékony kén
• Vulcan Profi Smax
Vulcan Balance termékcsalád:
• Vulcan Balance 75/25
• Vulcan Balance 100
• Vulcan Balance 200
• Vulcan Balance G
Water&Soil Water Retainer
talajkondicionáló készítmény
(talajkondicionáló vízŐr néven
is forgalomban van)
Whip
Xituman: mikroelemeket
tartalmazó műtrágyák
folyékony keveréke
(bór, molibdén, cink)
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2.12 A nitrogén-pótlás lehetőségei
Tilos minden N műtrágya (ammonnitrát, pétisó, karbamid, ammónia,
ammónium szulfát stb.) alkalmazása! A következő N források állnak rendelkezésre:
• N gyűjtő növények zöldtrágyának;
• mikrobiológiai trágyázószerek;
• bio vagy nem iparszerűen tartott állatok trágyája
(a N mellett tartalmaz P-t, K-t, mezo- és mikroelemeket);
• ezek komposztjai (a N mellett tartalmaz P-t, K-t, mezo- és mikroelemeket);
• gilisztahumusz (bioban engedélyezett alapanyagokból,
a N mellett tartalmaz P-t, K-t, mezo- és mikroelemeket);
• guano (a N mellett tartalmaz P-t,K-t, mezo- és mikroelemeket);
• alginit (gércei vagy vázsonyi, a N mellett tartalmaz P-t, K-t, mezo- és mikroelemeket);
• növényi melléktermékek, pl. törkölykomposzt, seprő, biogáz gyártás fenékterméke
(szennyvíziszapból, hullából nem készülhet), cefrék (vinasz) stb.
(a N mellett tartalmaznak P-t, K-t, mezo- és mikroelemeket);
• állati melléktermékek: vérliszt (a N mellett tartalmaznak P-t, K-t,
mezo- és mikroelemeket);
• egyebek.

2.13 A kálium- pótlás lehetőségei
•
•
•
•
•
•
•
•

a N-nél feltüntetett K-t is szolgáltató források;
természetes kálisók;
klorid (szilvinit);
szulfát (Patentkali, Kálium-szulfát por vagy granulátum, Magnesia-Kainit);
riolittufa;
zeolit;
egyéb ásványi anyagok;
egyebek.

2.14 A foszfor-pótlás lehetőségei
•
•
•
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a N-nél feltüntetett P-t is szolgáltató források;
lágy, őrölt ásványi foszfátok (Cd < 90 mg/kg);
egyebek.
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•

2.15 Mezo- és mikroelemek pótlásának lehetőségei

A szokványos gazdálkodásban felhasználható, szervetlen, valamint kelát és/ vagy
komplex kötésben lévő mezo- és mikroelem készítmények a biogazdálkodásban
is alkalmazhatók. Az alábbiakban közülük néhány példát mutatunk be:
• a N-nél feltüntetett mezo- és mikroelemeket is szolgáltató források;
• Ca: mésziszap, mészkő- és dolomit őrlemény, gipsz (természetes) stb.;
• Mg: dolomit, Magnesia-Kainit, keserűsó (természetes) stb.;
• Fe: vasgálic stb.;
• Zn: cinkgálic stb.;
• S: elemi kén stb.;
• B: borax, solubor stb.;
• Mn: káliumpermanganát stb.;
• egyebek.
Tehát minden tápanyag-gazdálkodási feladatot meg lehet és meg kell oldani a biogazdálkodásban is, csak másképpen, mint a szokványos gazdálkodásban!
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3. Agrotechnikai lehetőségek
az ökológiai talajművelésben
Az ökológiai gazdálkodás előírásairól, a felhasználható anyagokról, valamint a vetésforgó
tervezésének általános szempontjairól az előzőekben esett szó. Ennek a fejezetnek a célja, hogy a Magyarországon nagyobb területen ökotermesztett növények agrotechnikáját
ismertesse.

3.1 Vetésforgó tervezés agrotechnikai szempontjai
A vetésforgó tervezésekor több évre előre gondolkozva alakítjuk ki a növények sorrendjét.
A jól megtervezett vetésforgó egészében magában hordozza a tápanyag-gazdálkodás,
a növényvédelem, és nem utolsó sorban a gazdaságosság szempontjait.
Az ökológiai és a konvencionális módon termesztett növény egységnyi terméséhez ugyanannyi tápanyagot vesz fel a talajból. A különbség az, hogy egy ökogazdaságban ezt ökológiai gazdálkodáshoz engedélyezett készítményekkel és természetes anyagokkal kell
visszapótolni. Emellett biogazdálkodás során vegyszeres gyomirtás sem engedélyezett,
sőt nem is gyomirtásról, hanem gyomgyérítésről beszélünk, amelyben fontos szerepe van
a vetésforgónak és az agrotechnikának. Jelen kiadvány keretein belül nem tudunk arra kitérni,
hogy egy biogazdaságban a vetésforgó a kártevők és kórokozók elleni védekezés alapja is.
Szántóföldi növények sorrendjét tervezve mindenképpen figyelembe kell venni az elővetemény hatását, mert nem mindegy, hogy
• a lekerülő növény mennyi tápanyagot hagy maga után,
• az elővetemény maradványai milyen módon apríthatók fel és keverhetők a talajba,
• az elővetemény lekerülése után marad-e elég idő a talajmunkák elvégzésére
• valamint magágykészítés és vetés között a talaj ülepedésére.
Az agrotechnika megválasztása
Az alkalmazandó agrotechnika függ a talaj típusától, pillanatnyi állapotától, a termesztett
növényi kultúra igényeitől, az előveteménytől és természetesen a rendelkezésre álló eszközöktől. Ezzel kapcsolatos két évtizedes tapasztalataimat szeretném megosztani Olvasóinkkal,
azzal kiegészítve, hogy természetesen a javasolt munkaműveletek kompatibilis eszközökkel
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kiválthatók, illetve a vetéssel kombinált magágy előkészítés és a precíziós mechanikai
gyomgyérítő eszközök („kamerás” sorköz, tő- és sorközművelő kultivátor, ujjas gyomirtó
eszközök stb.) tökéletesen illeszthetők az ökológiai gazdálkodás agrotechnikai rendszerébe.

3.2 Kalászos növények termesztése
3.2.1 Őszi búza
Ökológiai termesztési viszonyok között az őszi búza - és általában a kalászosok termesztése - nem támaszt különleges igényeket. Szem előtt kell tartani a termőterület minőségét,
a fajtát megfelelően kell megválasztani és az agrotechnikai tényezők fontosságát sem
szabad elhanyagolni.
Talajigény
A jó víz és tápanyag gazdálkodású, középkötött talajokat kedveli.
Helye a vetésforgóban
Vetésforgóba illesztése a legegyszerűbb, hiszen nagyon jó előveteményei a pillangósok,
ezen belül is a takarmányborsó, csillagfürt, adott évben első kaszálás után (június elején)
feltört lucerna, a keresztesvirágúak közül a repce, mustár, olajretek, valamint az olajlen,
rostlen stb. Általában jó előveteménynek számítanak a nyár közepéig, augusztus elejéig
betakarított növények. Közepes előveteménynek számít az ökológiai gazdálkodás keretei
között a szeptember közepéig betakarított napraforgó, esetleg silókukorica. Nem ajánlott
elővetemény a későn lekerült szemes kukorica, cukorrépa, silókukorica, és ne vessük
cirokfélék után sem.
Tarlóápolás, trágyázás, magágy készítés, növényápolás
Az elővetemény lekerülése után elengedhetetlen munkaművelet a tarlóhántás. Ezt tárcsával
vagy kultivátorral végezhetjük el. Amennyiben az elővetemény pillangós vagy keresztes
virágú volt, úgy tárcsával a vetésiránytól kissé eltérve 8-12 cm mélyen hántsuk meg a tarlót,
majd ezt követően a tárcsázott területet gyűrűs- vagy Cambridge-hengerrel zárjuk le, illetve
tömörítsük, hogy az elhullott gyom- és kultúrmagokat minél előbb csírázásra serkentsük.
Homokos, könnyen kiszáradó, illetve a szerkezete révén kevésbé nedvességtartó területen
célszerűbb a grúber használata, mivel kevésbé szárítja művelés közben a talajt. A szerves
trágyát, amennyiben rendelkezésre áll, célszerű a meghántott és már „kizöldült” területre kiszórni, ilyenkor azonban a magágy készítéséhez más munkaeszközt (eke) is igénybe kell venni.
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Pillangós (borsó, csillagfürt) elővetemény után célszerű 20-22 t/ha istállótrágyát azonnal
leszántani és a szántást Cambridge-hengerrel lezárni. Ha ennél több trágya is rendelkezésre
áll, ajánlatos a második szervestrágya adagot a búza lekerülése után kijuttatni a területre.
Amennyiben a pillangós elővetemény után mégsem tudunk szervestrágyázni, célszerű
a zöldtrágyázást alkalmazni. Ez úgy történjen, hogy a meghántott és gyűrűshengerrel lezárt
tarlóba 12 cm sortávra hektáronként mintegy 10-12 kg maggal számolva őszi káposztarepce
rostaaljat vetünk, ha az nem tartalmazza a szklerotínia kitartó képleteit a szkleróciumokat.
Ezt a „maghulladékot” vetőmagüzemektől lehet beszerezni a repcemag tisztítása után.
A vetés mélysége az 1-2 cm-t ne haladja meg, majd az elvetett területet simahengerrel
tömörítsük, és egyben tegyük a talajt egyenletessé.
Amennyiben a tarlóba vetett mag megázik vagy eleve nedves földbe került, hamarosan csírázásnak indul. Szeptember elejére elérheti a 20-30 cm-es magasságot, esetleg magszárba
indul és zöldbimbós állapotba kerül. Ekkor a területet 8-10 cm mélyen, a vetés irányára
kissé átlósan, tárcsával megjáratva a növénytömeget felaprítjuk és a talajba keverjük, majd
22-25 cm mélyen leszántjuk. A szántást legjobb Cambridge- vagy gyűrűshengerrel lezárni,
különösen a kötöttebb vályog, illetve a lazább homokos talajokon.
Amennyiben az elővetemény augusztus végéig lekerült silókukorica volt, úgy a területre
mindenképpen juttassunk szerves trágyát. A silókukorica tarlót tárcsával a vetésirányra
enyhén átlós irányban meghántjuk, majd kijuttatunk 25-30 t/ha szerves trágyát. Ezt ekével
25-27 cm mélyre forgassuk be, és gyűrűshengerrel zárjuk le a felszínt.
Ha a vetésforgó miatt árukukorica után kénytelenek vagyunk őszibúzát vetni, akkor a kukorica betakarítása után a tarlót egymással kissé átlós irányban tárcsával és kapcsolt simítóval hántsuk meg, majd juttassunk valamelyik engedélyezett cellulóz és szénhidrátbontó
baktériumkészítményből a területre. Ezt követően a meghántott tarlót szántsuk meg
25-26 cm mélyen.
A magágykészítés módja szintén az elővetemény függvénye, de függ a vetőgép típusától is.
Ha az elővetemény pillangós (kivéve lucerna) vagy keresztes virágú volt és nem használtunk
sem istálló- sem zöldtrágyát, úgy a magágykészítés előtt mellőzhető a szántás. Ehelyett
a tarlóhántás és a kizöldült tarlóban a zöld részek talajba forgatása tárcsával történik,
többszöri alkalommal, 8-12 cm mélységig. Így elég laza, bár nem túl szerkezetes felső
réteget kapunk, amelyen szeptember végén, október elején kombinátorral megfelelő magágy
készíthető. Lényeges, hogy a kombinátorozást rugóskapa-betétes kombinátorral végezzük, ha kell (szárazság, rögösség) több alkalommal is, de soha ne ugyanabban az irányban.
Kultivátor helyett használhatunk kombinátort, amivel szintén kitűnő magágy készíthető.
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Célszerűbb – ha a szántás művelete kimarad – a tarlót kultivátorral járatni. Ez ugyanis nem
rombolja úgy a talaj szerkezetét, mint a tárcsa, valamint egy menetben – a pálcáshengerrel
– le is zárja a talajt. Így megtakarítjuk a hengerezést. Ha 12-14 cm mélységig apró morzsás
szerkezetű lesz a talaj, és a gabona biztonsággal elvethető (vetőgép típusától függően),
akkor a magágykészítéshez használt kombinátorozás is elhagyható.
Elkerülhetetlen azonban a kombinátor vagy a kompaktor használata, amennyiben a területet
szántottuk. Ez esetben mindig a vetés előtt 10-12 nappal kombinátorral 7-8 cm mélységig
aprómorzsás magágyat kell készíteni. Ez egyes talajtípusoknál csak kétszeri kombinátorozással oldható meg. Ha árukukorica volt az elővetemény és a területet felszántottuk,
akkor célszerűbb tárcsával és kapcsolt simítóval sekélyen, 7-8 cm-ig művelve magágyat
készíteni. A kombinátor rugóskapa-betétje ugyanis felszínre hozhatja a teljesen fel nem
aprított szármaradványokat, ami a vetést meglehetősen nehézkessé teszi. Ez esetben
a magágy is lezárandó gyűrűshengerrel.
Fontos, hogy – ha módunkban áll – a magágyat vetés előtt 10-12 nappal készítsük el. A jó
szerkezetű, megülepedett magágy ugyanis elősegíti az egyenletes kelést.Kora tavasszal,
amint a vetés elbírja a traktort, érdemes a táblát simahengerezni, ami elősegíti a bokrosodást és egyben az esetleges felfagyást is ellensúlyozza.
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Ha a gyomosodás túllép a még elviselhető mértéken, akkor április első dekádjában enyhén
átlós irányban gyomfésűvel vagy tüskeboronával gyomgyérítést végezhetünk. Ha veszélyes
gyomot (pl. ragadós galajt) találunk a területen, azt kézi eszközzel távolítsuk el. Ez általában
a táblaszélekről, elhanyagolt árokpartok széléről szokott a tábla belseje felé terjeszkedni.
Betakarítás után a területen maradt szalma felbálázható és állattenyésztő telepeken hasznosítható. A tarlót a vetésirányra kissé átlósan XT nehéztárcsával meg kell hántani, majd
a tárcsázott területet Cambrige- vagy gyűrűshengerrel le kell zárni. A már említett módon
őszi búza után is célszerű a szervesanyag-pótlás (zöld- vagy szerves trágya).
3.2.2 Őszi árpa
Tekintve, hogy az ősziárpa termesztése sok hasonlóságot mutat az őszi búzáéval, így röviden
csak az eltéréseket ismeretem.
Helye a vetésforgóban
Előveteménybeli eltérés az, hogy az ősziárpát nem érdemes pillangós, hüvelyes és általában
augusztus 1. után betakarított növény helyére vetni.
Jó előveteményei a keresztes virágúak, a nyári szedésű burgonya, a mák, az augusztus
1-jéig betakarított maghozó fűszernövények.
Tarlóápolás, trágyázás, magágy készítés, növényápolás
A magágy készítéskor igényesebbnek kell lenni, mint az őszi búza esetében. Mindenképpen
törekedni kell a szerkezetes, ülepedett, aprómorzsás magágy kialakítására.
Az őszi árpa a felfagyásra érzékenyebb, ezért mindenképpen célszerű a kora tavaszi simahengerezés. Tarlóhántása és ápolása szintén azonos az őszi búzáéval.
3.2.3 Tavaszi árpa
Talajigény
Termesztésének alapfeltétele, hogy korán, már márciusban megfeleljen a talaj a tavaszi
árpának. Általában a Dunántúlon és Észak-Magyarországon a termőtájak megfelelőbbek,
mint az Alföldön vagy a Tiszántúlon.
Helye a vetésforgóban
Jó előveteményei többnyire a kapásnövények, így a cukorrépa és a korai érésű árukukorica,
de a len és a silókukorica is megteszi. Ne vessük pillangósok és hüvelyes növények után.
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Tarlóápolás, trágyázás, magágy készítés, növényápolás
Kora tavasszal a felszántott területen simítóval egyenletes talajfelszínt alakítunk ki, majd
ezt követően kombinátorral magágyat készíthetünk 8-10 cm mélységig. Fontos, hogy
a magágy jó szerkezetű, aprómorzsás legyen. A vetés után a területet célszerű Cambridgevagy gyűrűshengerrel tömöríteni, hogy elősegítsük a gyors és egyenletes kelést.
A tavaszi árpa tarlóját javasolt XT tárcsával 8-12 cm mélyen meghántani, lehetőleg egymás
után kétszer. Tárcsázáskor a munkaeszköz után kapcsoljunk simítót vagy könnyű fogast,
így egy menetben magágyat is készíthetünk vele a zöldtrágya növénynek (őszi káposztarepce). A zöldtrágya növény vetésének és ápolásának módja megegyezik az őszi búza
termesztésénél leírtakkal.
3.2.4 Tavaszi zab
Talajigény
A csernozjom barna erdőtalajok és a csernozjom típusú homoktalajok a legkedvezőbbek
a zab termesztéséhez. Lényeges, hogy a talaj jó vízgazdálkodású és korán művelhető legyen.
Helye a vetésforgóban
Előveteményre nem kifejezetten igényes, de nem ajánlatos burgonya és zöldségfélék után
vetni. Inkább vethető lucerna- vagy gyeptörésbe.

5. kép Zabosbükköny egy dunántúli biogazdaságban (Fotó: Roszík P.)
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Tarlóápolás, trágyázás, magágykészítés, növényápolás
Az elővetemény után ősszel szántsunk 20-24 cm mélyen. A táblát tavasszal simítózzuk
egyenletessé. Ezt kövesse a kombinátoros magágynyitás 6-8 cm mélyen.
Célszerű a területet az egyenletes kelés érdekében gyűrűshengerrel tömöríteni.
A gyomosodás mértéke szorosan összefügg a talaj kultúrállapotával, valamint a zab korai
fejlődési erélyével.
A tarlóhántás és ápolás megegyezik a tavaszi árpánál leírtakkal.

3.3 Kapás növények termesztése
3.3.1 Árukukorica
Talajigény
Talajtípusra érzékeny. A legjobban barna erdőtalajon termeszthető, valamint középkötött
csernozjomon és jó vízforgalmú réti öntéstalajon. Mindenképpen jó vízgazdálkodású, jó
szerkezetű talajtípusokon érdemes termeszteni. Ez azért fontos, mert a növény származásánál fogva nagy hő- és nedvességigényű.
Helye a vetésforgóban
Az árukukorica az előveteményre nem érzékeny, így a vetésforgóba jól beilleszthető. Vethető
harmadik kaszálás után feltört lucerna, ősgyep-, illetve telepített gyeptörésbe, napraforgó
és egyéb növények után.
Tarlóápolás, trágyázás, magágy készítés, növényápolás
A termesztés biztonságának érdekében több szempontot is figyelembe kell vennie a gazdálkodónak, amelyek közül a talajelmunkálást, a már említett talaj vízháztartást, a terület gyomflóráját, a fajta (hibrid) kiválasztását és a rendelkezésre álló tápanyagmennyiséget lehet kiemelni.
Nagyon meghálálja az őszi szántás előtti istálló- vagy zöldtrágyázást. Csak jó minőségű,
megfelelően érett (kevésbé gyomfertőzött) szerves trágyát használjunk mintegy 25-30 t/ha
mennyiségben. A tápanyag feltáródását előmozdítandó, érdemes magágy készítéskor
valamilyen ökológiai gazdálkodáshoz engedélyezett baktériumkészítményt használni,
különösen akkor, ha a termőhelyi adottságok ezt még indokolttá is teszik. A rendelkezésre
álló tápanyagmennyiség szempontjából a lucerna- vagy az gyeptörés a legmegfelelőbb.
A kukorica termesztése az őszi szántás kora tavaszi elmunkálásával, simítózással kezdődik. Tavasszal, amint lehet, ezt a műveletet el kell végezni, aminek két oka is van. Egyrészt
a simítózással megszüntetjük a hajszálcsövességet, hogy a télen a talajba leszivárgott
nedvesség a kora tavaszi kipárolgás során ne távozzon el a felső 10-15 cm-es talajrétegből.
Másrészt a korán kelő gyommagok könnyebben kicsíráznak, így majd a magágykészítéssel
egy menetben enyhe gyomirtást is végzünk.
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A magágyat minden esetben rugóskapa betétes kombinátorral célszerű elkészíteni, 8-10 cm
mélységig. A kombinátor pálcáshengerét úgy állítsuk be, hogy jól tömörítse a felső talajréteget. Kötött talajokon ne legyen nagyon aprómorzsás a felső réteg. Ez azért nem lenne
szerencsés, mert a vetés után egy kiadós záport követő hirtelen meleg cserepesíti a talajfelszínt, és a kemény kérget nagyon nehezen tudja áttörni a zsenge növényke. A magágy
minden esetben a vetés előtt legalább 8- 10 nappal készüljön el, általában április közepén,
hogy vetésig a talaj kellőképpen leülepedhessen, illetve egyenletesen átmelegedjék.
A kukorica növényápolása (gyomirtása) viszonylag egyszerűen megoldható, ugyanis a sorközökben négyleveles kortól a sorközművelő kultivátort járathatjuk. Ez nem csak a gyomot
gyéríti, hanem a hajszálcsövességet is megszünteti a talajfelszín közelében, így a kukorica
számára oly fontos nedvesség hosszabb ideig megőrizhető. Egy mondás szerint: „egy kultivátorozás (kapálás) felér egy kisebb esővel”, amit a gyakorlat is igazol. A műveletet többször,
akár háromszor is megismételhetjük, mindaddig, amíg a munkaeszköz gerendelymagasságát
a kukorica túl nem növi. A sorokból a veszélyes gyomot, esetleg elővetemény árvakelést
(pl. napraforgó) kézi kapálással gyéríthetjük. Veszélyes gyomnak számít a kukoricában
az acat, vadköles, kakaslábfű, libatop, fenyércirok és a csattanó maszlag.
Amikor a kukorica eléri a 80-90 cm-es magasságot, már borítja a talajfelszínt, így árnyékolásával csökkenti a későn kelő gyomok csírázását, de egyszersmind megszűnik a mechanikai
(kézi) gyom- gyérítés lehetősége.

6. kép „Kamerás” kultivátorral művelt bio kukorica betakarítás előtt (Fotó: Roszík P.)
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Betakarítás után a szármaradványokat szárzúzóval aprítani kell, majd ezt az aprítékot nehéz
tárcsával a vetés irányától kissé átlós irányban, a talajba keverjük. A minél hatékonyabb
keverés érdekében a művelet többször is elvégezhető. Ezt kövesse az őszi szántás, 25-28
cm mélyen, amelyet őszi vetés esetén elmunkálni javasolt, tavaszi vetésnél azonban az
elmunkálás elhagyható.
3.3.2 Napraforgó
Talajigény
Napraforgó termesztésére a középkötött talajok a legmegfelelőbbek, de aránylag biztonsággal termeszthető a kötöttebb, illetve enyhén laza talajokon is. A lényeg az, hogy a talaj
jó kultúrállapotú, jó víz- és hőgazdálkodású legyen.
Helye a vetésforgóban
Önmaga után 4-5 évig ne tervezzük a vetésforgóba, de a 3%-nál nagyobb humusztartalmú
talajokon 6 évet is illik kivárni az utántermesztéssel. Jó előveteményei az őszi és a tavaszi
kalászosok, de termékeny talajon megfelel még a korán lekerülő silókukorica is. Közepes
előveteménye lehet az időben lekerült árukukorica. Ne vessünk napraforgót még két év
után sem pillangós, zöldségnövény és burgonya után. Az alapozó talaj-előkészítésre eléggé
igényes növény, ezért jobb, ha nyáron lekerült elővetemény után termesztjük.
Tarlóápolás, trágyázás, magágykészítés, növényápolás
Az ősszel felszántott területet kora tavasszal simítóval tegyük egyenletessé ugyanazon okból, mit az árukukoricánál. A magágyat szintén rugóskapa betétes kombinátorral készítsük el, 8-10 cm mélységig. Igyekezzünk aprómorzsás, kertszerűen elmunkált
területet készíteni április első dekádjában. Közvetlenül magágykészítés előtt nem árt
a területre nitrogénfeltáró baktériumkészítményt kijuttatni. A magágy ülepedése után,
amikor a talajhőmérséklet a vetésmélységben elérte a 6-8 oC-ot, a napraforgó elvethető.
Ha rögös felszínű a magágy, akkor érdemes vetés után a területet gyűrűshengerezni,
ez általában megkésett vetéssel fordul elő. A kikelt, fejlődő napraforgó gyomszabályozása
megegyezik a kukoricáéval.
Betakarítás után a szármaradványokat szárzúzóval aprítsuk, majd utána tárcsával 8-10 cm
mélyen keverjük a talajba. Tárcsázás után a területet Cambridge- vagy gyűrűshengerrel
tömörítsük, hogy az elhullott gyom- és főleg napraforgómagokból minél többet csírázásra
serkentsünk. Ez azért fontos, mert az elhullott napraforgómag évekig, akár 8-10 évig is
elfekszik a talajban és az utóvetemények között, mint káros kultúrgyom tör elő. A kizöldült
tarlót újratárcsázva a gyomot és a kikelt árvakelésű napraforgót aprítsuk, majd a területet
24-26 cm mélyen szántsuk fel.
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7. kép Bio napraforgó Dél-Alföldön (Fotó: Roszík P.)

3.3.3 Héjnélküli olajtök
Talajigény
Az olajtök termesztésére az ország egész területe alkalmas. Meghálálja a jó kultúrállapotú,
semleges körüli pH-jú, meszes csernozjom talajokat. Ne vessük mélyfekvésű, hideg, nehezen átmelegedő talajba.
Helye a vetésforgóban
Jó előveteményei közé tartoznak az őszi kalászosok, a felaprított szármaradványú, korán
lekerült kukorica. A vetésforgóban önmaga után legkorábban három évre következzen.
Tarlóápolás, trágyázás, magágy készítés, növényápolás
Kalászos elővetemény esetén a szervestrágyával történő tápanyagpótlás (kb. 35- t/ha)
jelentősen növeli a termést. A felszántott területet kora tavasszal simítózzuk el. Az április
végéig kikelt gyomokat sekély kombinátorozással gyérítsük, majd Cambridge- vagy gyűrűshengerrel zárjuk le a talajt. Magágyat május első dekádjának végén, 6-7 cm mélységben
rugóskapa betétes kombinátorral készíthetünk. Ezután a talajt vetésig hagyjuk ülepedni.
Gyomszabályozása részben gépi, részben kézi módszerrel oldható meg, amíg a tök indáival
be nem borítja a területet. Gépi gyomszabályozáskor a kukorica sorközművelő kultivátor
a következő módon tehető alkalmassá a tök kultivátorozására: a traktor közepén a két hátsó
kerék között két db lúdtalp kapát és mellette jobbról, balról egy-egy répakapát szerelünk.
A kerekektől jobbra, illetve balra egy balos, illetve jobbos répakapa mellé egy-egy lúdtalp
kapát szerelünk a gerendelyre. A tök kultivátorozása mindaddig folytatható, amíg az indák
be nem futották a területet, utána csak kézi tisztogató kapálás alkalmazható.
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Betakarítás után a táblán maradt nagy mennyiségű szerves hulladékot (szár- és húsmaradvány), valamint az esetleges gyomnövényeket tárcsával aprítsuk és 10-12 cm mélyen
keverjük a talajba. A hántott tarlót gyűrűshengerrel zárjuk le, majd októberben végezzük
el a 25-28 cm mélységű szántást.

3.4 Hüvelyes növények termesztése
3.4.1 Borsó
Talajigény
A borsó meghálálja a mély termőrétegű, jó hajszálcsöves vízemelő-képességű, egyöntetű
talajokat. Sekély termőrétegű vagy laza homoktalajba, ahol a humusztartalom nem éri
el a 1,5%-ot, ne vessünk borsót. Fontos még az is, hogy a talaj állapota tegye lehetővé
a március végi vetést.
Helye a vetésforgóban
Jó előveteményei a len és a kalászosok. Legcélszerűbb két kalászos gabona közé tervezni
a vetésforgóban. Jó előveteménynek mondhatók még a keresztesvirágúak is. Nem vethető
pillangósok, hüvelyesek és szántóföldi zöldségfélék után. Önmaga után 3-4 évig ne következzék a vetésforgóban.
Tarlóápolás, trágyázás, magágy készítés, növényápolás
Kora tavasszal, amint a talaj elbírja a traktort, simítózással kezdjük a talaj-előkészítést.
Ezt, ha lehet, már március első dekádja végén, második dekádjában végezzük el, sőt enyhe február- végi napokon is hozzá lehet fogni a munkához. Magágyat rugóskapa betétes
kombinátorral kell nyitni 10-12 cm mélységben, a vetés előtt 8-10 nappal. Mindenképpen
törekedni kell az aprómorzsás, kertszerűen elmunkált magágy elérésére.
Vetés után mindenképpen célszerű a talajfelszínt simahengerrel tömöríteni, és egyenletessé tenni. Ez azért fontos, hogy a növény egyenletesen keljen, valamint betakarításkor
a talajfelszín minél simább legyen. A kikelt növény 5-6 leveles korában, a vetés irányában
járatott gyomfésűvel gyérítsük a kikelt gyomokat. A későn kelő gyomok ellen csak foltokban
kézi gyomirtással tudunk védekezni.
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A táblán maradt szalmát birka, növendékmarha takarmányozására használhatjuk fel, vagy
nehéz tárcsával felaprítva 8-10 cm mélyen a talajba forgathatjuk. A tárcsázott területet
Cambridge- vagy gyűrűshengerrel tömörítsük, hogy az elhullott gyom- és kultúrmagok
mielőbb kikeljenek. A területen szervesanyag-pótlást is végezhetünk a már említett módokon (zöldtrágya, istállótrágya).
3.4.2 Szója
Talajigény
A szója a középkötött vagy annál kissé lazább, jó hő- és vízgazdálkodású, jó kultúrállapotú talajok növénye. Hő- és vízigényes, az ország déli részén, Baranya, Duna-Tisza köze
és a Duna völgye területein sikeresebben termeszthető, mint az ország más területein.
A közelmúltban jelentek meg azok a külföldi (pl. svájci) fajták, amelyek az ország legnagyobb
részén biztonsággal termeszthetők.
Helye a vetésforgóban
Előveteményre igényes, jó előveteményei az őszi búza, őszi árpa, silókukorica. Ne vessünk
szóját napraforgó, szántóföldi zöldségnövények és pillangósok után. A szóját úgy kell
a vetésforgóba illeszteni, hogy az elővetemény lekerülése után nem szabad istállótrágyázni.
Tarlóápolás, trágyázás, magágy készítés, növényápolás
Kora tavasszal a vetendő területet simítóval tegyük egyenletessé, és szüntessük meg
a hajszálcsövességet. Amennyiben április második dekádjáig a terület kigyomosodott, úgy
sekély kombinátorozással a gyomosság megszüntethető. Magágyat rugóskapa betétes
kombinátorral vagy forgóboronával 8-10 cm mélységig nyissunk. Nagyon fontos, hogy
a magágy jól elmunkált, apró morzsás, kertszerű legyen. Gyommentesítésének sikere termés meghatározó, ezért célszerű a többszöri kultivátorozás és az alapos kézi gyomirtás.
A szója betakarítása után a tarlót XT nehéztárcsával hántsuk meg 8-10 cm mélységig, majd
a területet Cambridge- vagy gyűrűshengerrel zárjuk le a gyorsabb kigyomosodás végett.
A hántott tarlót utóveteménytől függően kezeljük.
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3.5 Aprómag-termesztés
3.5.1 Őszi káposztarepce
Mint arról már korábban volt szó, az őszi káposztarepce kiváló zöldtrágyanövény is.
Talajigény
Igénytelenebb, mint a korábban tárgyalt növények, de áttelelés szempontjából a középkötött
és lazább talajokat kedveli.
Helye a vetésforgóban
Az őszi kalászos előveteményt hálálja meg leginkább. A vetésforgóban legcélszerűbb két
őszi kalászos közé tervezni.
Tarlóápolás, trágyázás, magágykészítés, növényápolás
A lekerült őszi búza vagy őszi árpa tarlóját XT tárcsával 8-12 cm mélyen hántsuk meg, majd
ezt követően a területet gyűrűshengerrel zárjuk le. A területet 2-3 hét múlva 25-26 cm
mélyen szántsuk fel, majd szinte azonnal kombinátorozzuk is el rugóskapa betétes kombinátorral. Amint a talaj ülepedett, kb. 8-10 nap múlva még egy kombinátorozás esedékes,
de ezt a műveletet már célszerű fogasbetétes kombinátorral, kb. 4-5 cm mélyen elvégezni.
Vetés előtt a magágyat simahengerrel tömöríteni kell. Vetés után az egyenletes, gyors kelést simahengerrel segítsük elő. Életerejénél és a korai vetésnél fogva a jól beállt tőszámú
repcetábla elnyomja a gyomokat. A repcetarlót XT tárcsával hántsuk meg 8-10 cm mélyen,
majd Cambridge- vagy gyűrűshengerrel zárjuk le a talajt. Az árvakelés és kelő gyommagok
kiváló zöldtrágyát jelentenek a következő növény számára.
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