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NÖVÉNYTERMESZTÉS

Mot tó: Föld ne áll jon üre sen! 
Múlt havi cik kem a ke ve rék ta kar má nyok, mint te rü let ki hasz ná lást
fo ko zó nö vé nyi kul tú rák hasz ná ról szólt. Könnyen el fo gad ha tó, hogy
ér de mes olyan kul tú rát te le pí te ni az üre sen álló föld te rü let re,
amellyel ugyan áru nö vényt nem, de olyan ta kar mányt ter mesz tünk,
ame lyet sa ját ál lat ál lo má nyunk kal hasz no sí tunk, ke ve sebb fe hér je -
hor do zót vá sá ro lunk, és köz ben még a ta lajt is ja vít juk. Sok kal ne he -
zebb azon ban el fo gad ni, hogy olyan kul tú rá val ves sük be föl dün ket,
ami se nem áru nö vény se nem ta kar mány, egye dül a ta laj és a kö vet -
ke zõ kul tú ra szá má ra hoz hat va la mi ne he zen meg ha tá roz ha tó
elõnyt.

A zöld trá gya szû kebb meg ha tá ro zás
sze rint egy olyan friss bim bós vagy vi rág -
zó nö vé nyi kul tú ra, amely a ta laj ba be le -
for gat va nö ve li an nak ter mé keny sé gét és
ja vít ja mi nõ sé gét. 

Több et tõl el té rõ tech no ló gia is em lí tés -
re ke rül cik kem ben, mint pl. a mulcs -
technika, a köz tes vagy ket tõs kul tú rák, il -
let ve a már el fa gyott nö vé nyek be for ga tá -
sa, ezért úgy ha tá roz nám meg, hogy olyan
nö vé nyi kul tú rák ról vagy más kul tú rá kat
ki egé szí tõ társ kul tú rák ról írok, me lyek
kü lön bö zõ mó do kon a ta laj és a töb bi kul -
tú ra fertilizálásában, va la mint a ta laj
egész sé ge sen tar tá sá ban ját sza nak nagy
sze re pet. En nek el le né re – az egy sze rû ség
ked vé ért – gyak ran a zöld trá gya meg ne ve -
zést hasz ná lom.

A zöld trá gyák hasz ná la tá ra buz dít a
He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat, amely
sze rint öt éven te min den képp szük sé ges
len ne zöld trá gyát vagy pil lan gós kul tú rát

il lesz te ni a ve tés for gó ba. Mi vel a ma gyar
ál lat ál lo mány igen ala csony szá mú, saj nos 
a ke let ke zõ szer ves trá gyá val nem tud juk
meg ol da ni az összes ta laj csök ke nõ szer -
vesanyag prob lé má ját. A zöld trá gya ja ví tó 
ha tá sa i ról min den szak mai fó rum na gyon
po zi tí van nyi lat ko zik, el ter je dé se azon ban 
na gyon ala csony szin ten áll, iga zá ból a
zöld trá gyá zó gaz da sá gok nagy ré sze is
csak a tá mo ga tá si rend szer kény sze rí tõ ha -
tá sá nak kö szön he tõ en vet né hány éven te
mus tárt. Sok ter me lõ ren del ke zik már
rossz ta pasz ta la tok kal a zöld trá gyá zás hoz
kap cso ló dó an, és csak amo lyan EU dik tál -
ta úri hun cut ság nak tart ja az egé szet. Mi
te hát az igaz ság eb ben a té má ban? Hoz -
hat nak-e re á lis hasz not ezek a nö vé nyi
kultúrák?

Ter mé sze te sen a mû trá gya hasz ná lat
nagy mér té kû el ter je dé se elõtt a gaz dál ko -
dó kat sem a ke let ke zõ szer ves trá gya
éssze rû fel hasz ná lá sá ról, sem a zöld trá -

gya kul tú rák hasz ná ról nem kel lett meg -
gyõz ni. Jó ide ig a mû trá gyá kat ki zá ró lag
ab ban az eset ben, és olyan ada gok kal
hasz nál ták, ami csak ki egé szí tet te a kü lön -
bö zõ for má jú szervesanyag be vi telt. Az
ipa ri me zõ gaz da ság el ter je dé sé vel azon -
ban már a nagy ada gok ban ki jut ta tott mû -
trá gya lett a táp anyag el lá tás alapja.

A nagy mennyi sé gû mû trá gya és her bi -
cid hasz ná lat va la mint a sok szor meg ala -
po zat la nul dur va ta laj mun kák ta laj ölõ ha -
tá sá ról már so kan ír tak, a fej lett me zõ gaz -
da sá gú or szá gok ban sok ku ta tó és ter me lõ
re a gált ér zé ke nyen a ta laj pusz tu lás okoz ta
gaz da sá gi prob lé mák ra is. Nyu gat-Eu ró -
pá ban és Ame ri ká ban már jó ide je (új ra)
na pi rend re ke rült ez a kér dés kör, ke re sik a 
meg ol dást az in ten zív ter me lés fenn tar tá -
sá ra úgy, hogy az el múlt év ti zed hi bá it ki -
ja vít sák. Eb ben nagy se gít sé get nyújt szá -
muk ra mind az a ha tal mas tu dás, ame lyet
az el múlt év ti ze dek ben a mind in ten zí veb -
ben ter me lõ nyu gat-eu ró pai és észak-ame -
ri kai biogazdálkodók, és az õket segítõ
me zõ gaz da sági ku ta tó in té ze tek gyûj töt tek 
össze. 

Ugyan az utób bi évek ma gyar me zõ -
gaz da sá gi ku ta tá sa i ban kis sze re pet kap -
tak az olyan al ter na tív té mák, mint a zöld -
trá gya nö vé nyek gaz da sá gi hasz na, de
még is van, ami re büsz kék le he tünk, és
ami bõl ta nul ha tunk eb ben a té má ban.
Westsik Wilmos 1929-ben ál lí tot ta be
Nyír egy há za kül te rü le tén Eu ró pa má so dik 
leg ré geb bi tar tam kí sér le tét an nak meg ha -

A területkihasználást ja ví tó nö vény ter mesz té si kul tú rák
és az ál ta luk el ér he tõ gaz da sá gi ha szon 2. rész

– A ta laj ta ka ró nö vé nyi kul tú rák – be fek te tés vagy pénz ki do bás?
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tá ro zá sá ra, hogy kü lön bö zõ táp anyag el lá -
tá si mód sze rek mennyi re al kal ma sak a
rozs-rozs-burgonya ve tés for gó táp anyag -
igé nyé nek ki elé gí té sé re egy na gyon sze -
gény, sa va nyú ho mo kos ta la jon.

A 15 db 3 rész re osz tott kí sér le ti par cel -
lán – a si ma mû trá gyás mo da li tá son kí vül
– vizs gál hat juk a par lag ol ta tás, a szer ves
trá gya, az er jesz tett szal más trá gya, va la -
mint a csil lag fürt zöld trá gya és a za bos -
bük köny ta kar mány ke ve rék ha tá sát. Ezen
a ked ve zõt len adott sá gú, sa va nyú fu tó ho -
mo kos te rü le ten 84 év ta pasz ta la ta alap ján
ki je lent het jük, hogy a zöld trá gyás ve tés -
for gó meg áll ta a he lyét. Az utób bi évek
ered mé nyei alap ján köz vet len a szer ves
trágyás kísér leti beállítás ered mé nyeit kö -
ve ti a 4 éves ve tés for góé, ahol a csil lag fürt 
két szer, mint ta kar mány nö vény, és mint
ga bo nát kö ve tõ zöld trá gya is sze re pel a
ro tá ci ó ban.

Westsik ma ga na gyon hitt a zöld trá gya -
nö vé nyek ta laj ja ví tó és táp anyag el lá tást
se gí tõ ha tá sá ban, vé le mé nye sze rint mû -
trá gyá val el lá tott zöld trá gyá val ki vált ha tó
a szer ves trá gya is.

Mi lyen ha tást ér he tünk el egy jól
si ke rült ta ka ró nö vény kul tú rá val?

• ta laj fe dés
A zöld trá gya kul tú rák gyor san fe dik a

ta lajt, a nagy mennyi sé gû csa pa dék eró zi -
ós ha tá sa el len vé del met nyúj ta nak. Ezen
kí vül egy gyor san fej lõ dõ erõs nö ve ke dé -
sû kul tú ra jó gyom el nyo mó ha tás sal is
bír. A biz tos nö ve ke dés és ta laj fe dés ér de -
ké ben min den kép pen ér de mes nem egy
nö vény ben, ha nem ta laj ta ka ró nö vény ke -
ve rék ben gon dol kod ni. Fon tos azon ban,
hogy a kul tú ra fej lõ dé sét fi gye lem mel kö -
ves sük, mert egy rossz év ben õsszel ko rán
mag szár ba szö kõ kul tú rá val – ha nem
avat ko zunk be ide jé ben – gyo mo so dá si
gond ja in kat sza po rít juk. 

• A táp anyag ok ki mo só dá sá nak 
  meg aka dá lyo zá sa

 Az EU nit rát di rek tí vá já nak meg fe le lõ -
en több or szág cse lek vé si ter vé nek ré sze

az érin tett te rü le te ken kö te le zõ en al kal ma -
zott, spe ci á li san er re a cél ra ve tett ta laj ta -
ka ró kul tú ra hasz ná la ta. A nit rá tok meg fo -
gá sá ra, a kö vet ke zõ kul tú ra szá má ra va ló
meg õr zé sé re ki vá ló an al kal ma sak a ke -
resz tes vi rá gú ak, a gyor sabb nö ve ke dé sû
fû fé lék, a facélia, a po hán ka és a nap ra for -
gó.

• A szer ves anyag-tar ta lom pót lá sa
Az ál lat te nyész tés vissza szo ru lá sá val

ta la ja ink sok eset ben a szer ves anyag
vesz tés és a ta laj élet pusz tu lá sá nak út já ra
tér tek. Egy jó össze té te lû zöld trá gya nagy
mennyi sé gû szer ves anya got ké pes a ta laj
szá má ra jut tat ni. Ha a szer ves anyag-tar ta -
lom nö ve lé se a cél, a fa jok ki vá lasz tá sá nál
tö re ked ni kell egy ki csit ma ga sabb C/N
arány, il let ve a ked ve zõ cel lu lóz tar ta lom
be ál lí tá sá ra. Er re al kal mas a fû fé lé ket is
tar tal ma zó ke ve ré kek hasz ná la ta.  A szer -
vesanyag nö ve ke dés nek ön ma gá ban is
nagy ha tá sa van, pl. a rit kább tér ál lá sú nö -
vé nyek ese té ben, ahol lét fon tos sá gú le het
a na gyobb szer ves anyag-tar ta lom nak kö -
szön he tõ víz meg tar tó ké pes ség. A ta laj
víz ház tar tá sa hosszabb tá von min den -
kép pen jobb lesz, még ha rö vid tá von ér zé -
kel he tõ is eset leg a zöld trá gya szá rí tó ha -
tá sa. A na gyobb szervesanyag- tar ta lom a
ta laj könnyebb meg mû vel he tõ sé gé vel is 
tár sul, de ez a ja vu lás is csak a zöld tö meg
le bom lá sa után ér vé nye sül, a túl nagy tö -
me gû nö vény zet be dol go zá sa sok szor
nem egyszerû.

Egy meg fe le lõ össze té te lû, cel lu lózt,
nö vé nyi cuk ro kat és nit ro gént is tar tal ma -
zó zöld trá gya erõ sen ser ken ti ezen kí vül a
ta laj éle tet is, ha a ta laj fel sõ 15-20 cm-es,
aerob ré szé be for gat juk be, il let ve a
mulcstechnikát kö vet ve a ta laj fel szí nén
hagy juk az el halt nö vény ze tet. Ér de mes a
ta laj élet ser ken tõ ha tást meg erõ sí te ni
komp lex, gom bá kat és bak té ri u mo kat is
tar tal ma zó kom poszt trá gyá val. A po zi tív
ha tá sú ke ze lé sek rend sze res al kal ma zá sá -
val ta la jun kat új ra az épü lés út já ra ál lít hat -
juk. A po zi tív ha tást vi szont le ront hat ja a
nö vé nyi ma rad vá nyok túl mély re tör té nõ
leforgatása. 

• nit ro gén meg kö tés
A zöld trá gya nö vé nyek fi a tal ko ruk ban

1 ton na szá raz anyag ra vo nat koz tat va
10-30 egy ség N-t tar tal maz nak. Kö zü lük a 
pil lan gó sok ra jel lem zõ ter mé sze te sen a
na gyobb, 20-30 egy ség nyi, kö ze pes a ke -
resz te sek, és ala cso nyabb a fû fé lék nit ro -
gén tar tal ma. En nek a nit ro gén tar ta lom nak 
a kö vet ke zõ kul tú ra ré szé re tör té nõ át adá -
sa nem egy ér tel mû. Míg pél dá ul egy ta -
kar mány bor só kul tú ra át ad ja a nit ro gén
nagy ré szét, a ma ga sabb, 25-öt meg ha la dó 
C/N ará nyú nö vé nyek le bon tá sa nit ro gént
igé nyel, így pél dá ul egy vi rág zó mus tár
be for ga tá sa után a kö vet ke zõ kul tú ra nit -
ro gén hi ány ban szen ved het. Az õszi bor só
ál tal meg ter melt kb. 100 egy ség nyi nit ro -
gén op ti má lis mó don tör té nõ át adá sá hoz
szük sé ges a nagy mennyi sé gû, le ve les stá -
di um ban lé võ bor só szár zú zá sa, majd be -
tár csá zá sa il let ve na gyon se ké lyen tör té nõ
beszántása is.

• ta laj szer ke zet ja ví tó ha tás
Ér de mes min den kép pen több fé le gyö -

kér tí pu sú nö vény ke ve ré ké nek hasz ná la -
tá ban gon dol kod ni. A fû fé lék boj tos gyö -
kér ze te át szö vi a föl det, egyes ke resz tes vi -
rá gú ak, mint a ta kar mány-vagy a kí nai re -
tek pe dig erõ tel jes karósgyökerükkel la -
zít ják. 

• ta laj fer tõt le ní tés
A kár te võk vissza szo rí tá sá nak egyik

egy sze rû mód ja a ke vés faj ból ál ló ve tés -
for gó fel hí gí tá sa más jel le gû nö vé nyek -
kel, me lyek nem vi sel ked nek gaz da nö -
vény ként az adott kór oko zó szá má ra. Erõs 
fer tõ zés, pl. tors gom ba, fuzárium vagy fo -
nál fé reg ese tén ér de mes le het a ke resz tes
vi rá gú ak glükózinolát (GLS) tar tal má ból
ere dõ fer tõt le ní tõ ha tá sát fel hasz nál ni, le -
he tõ ség sze rint er re a cél ra ne me sí tett ma -
gas GLS tar tal mú faj ták ke ve ré ké vel.  Az
erõs fer tõt le ní tõ ha tás nak azon ban meg -
van a hát rá nya is. Tud nunk kell, hogy eb -
ben az eset ben nem csak a ká ros nö vé nyi
fló ra-fa u na pusz tul, ha nem a hasz nos is.
Mi vel a ta laj nak jó val ne he zebb az éle tet
vissza ad ni, mint pl. a nö vé nye ket el lát ni
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táp anyag gal, ezért biofumigációs ha tá sú
nö vé nyi kul tú rát nem ér de mes meg elõ zõ
ke ze lés ként hasz nál ni, már csak azért sem, 
mert egy vissza szo rí tott gom ba fló rá jú ta -
laj ban a ká ros gom bák tér nye ré sé nek na -
gyobb az esélye. 

A zöld trá gya kul tú rák ban
hasz ná la tos nö vé nyek

Va ló já ban igen sok fé le nö vényt hasz -
nál ha tunk zöld trá gya vagy ta ka ró kul tú ra
nö vény nek, me lyek meg fe lel nek az ál ta lá -
no san el várt ja ví tó ha tás nak, vi szont ál ta -
lá ban ér de mes pil lan góst is tar tal ma zó
ke ve ré ket vet ni.

Fû és ga bo na fé lék: a ke ve ré kek ben,
mint tá masz tó, ta ka ró nö vé nyek és mint
fon tos cel lu lóz for rás sze re pel nek. Ta laj -
szer ke zet ja ví tó és nitrátmegkötõ ha tá suk
je len tõs. 

Pil lan gó sok: a he re fé lék nagy meny -
nyiségû nit ro gént ké pe sek meg köt ni.
Hasz ná la tu kat gá tol ja las sú kez de ti fej lõ -
dé sük, ezért ér de mes õket mi nél ha ma -
rabb, pl. ga bo na ál lo mány ra rá vet ni. A fe -
hér és vö rös he re éve lõ, könnyen ki haj ta -
nak új ra, be dol go zá suk nál szük sé ges le het 
szán ta ni. Az ale xand ri ai he re és a per zsa
he re vi szont el fagy nak, jó mulcsalkotók.

A ta kar mány bor só és a ló bab na gyon
ér té kes ele me a zöld trá gya ke ve ré kek nek.
Nagy mennyi sé gû nit ro gént ké pe sek meg -

köt ni, ame lyet az tán jó ha tás fok kal ad nak
át a kö vet ke zõ kul tú rá nak. Fo nál fé reg fer -
tõ zött ség ese tén nem aján lott hasz ná la tuk
cu kor ré pás, bur go nyás, rep cés, il let ve
nap ra for gós ve tés for gó ban. A ta va szi ta -
kar mány bor só és ló bab té len biz ton ság gal
el fagy, hen ge re zés sel jó mulcsréteg ké -
szít he tõ belõle.

A ta kar mány len cse rö vi debb ve ge tá -
ci ós ide jû, ezért ké sõbb vet he tõ, el fa gyó
kul tú ra. A fagy ér zé keny bük köny fé lé ket
ér de mes ta va szi ga bo nák kal õsszel együtt
vet ni.

A csil lag fürt in kább a ho mok ta laj ok
ked velt, kez det ben las sú nö ve ke dé sû pil -
lan gós nö vé nye.

Ke resz tes vi rá gú ak: au gusz tus vé gé ig
biz ton ság gal vet he tõ nö vé nyek. Meg fe le -
lõ ta laj nit ro gén tar ta lom nál ha tal mas zöld -
tö me get ké pe sek fej lesz te ni. Nem hasz -
nál ha tó ak, ha a ve tés for gó rö vid és tar tal -
maz már ke resz tes nö vényt. Ta laj egész -
ség ügyi prob lé mák nál (ká ros gom bák, fo -
nal fé reg) je len tõ sé gük óri á si (mus tár,
rukkola és ta kar mány ká posz ta faj ták fõ -
ként), vi szont az egész sé ges ta laj fló rát és a 
mikorrhiza gom bá kat is ölik, így a kö vet -
ke zõ kul tú rát sok szor vissza fog ják. Be -
dol go zá suk nál tár csát vagy a fagy ha tá sát
hen ge re zés sel kom bi nál va ér de mes hasz -
nál ni. A ta kar mány re tek erõs ka ró gyö ke -
ré nél fog va na gyon jól la zít ja a talajt.

A nap ra for gó nagy ter més mennyi sé -
get és így szer ves anya got szol gál ta tó,
gyors nö ve ke dé sû nö vény. Nem sza bad
hagy ni el öre ged ni, bim bós ál la pot ban ér -
de mes be for gat ni, mert kü lön ben le bom lá -
sa na gyon sok táp anya got von el a kö vet -
ke zõ kul tú rá tól.

Po hán ka: a sze gény ta la jok ki vá ló
zöld trá gya nö vé nye. Ve té se rö vid nap pa los 
jel le ge mi att leg ké sõbb au gusz tus ele jén
le het sé ges. Fagy ér zé keny, be dol go zá sa
tár csá val vagy szár zú zás után tár csá val le -
het sé ges, il let ve a fagy ha tá sát ki hasz nál -
va jó mulcskultúra. 

A facélia nem ér zé keny a nap pa lok rö -
vi dü lé sé re, a ke ve ré kek iga zi jolly jokere.
A nit rá to kat jól meg kö ti, ta laj fer tõt le ní tõ
ha tás sal is bír.

Sok fé le nö vény kö zül vá lo gat ha tunk te -
hát ke ve ré künk el ké szí té se kor, de a ki vá -
lasz tás nál fi gye lem be kell ven nünk a ve -
tés for gón kí vül ta laj ál la po tun kat, az eset -
le ges nö vé nyi be teg sé ge ket, a le het sé ges
ve té si idõt, a ren del ke zés re ál ló gép par kot 
és a cél ra szánt pénz ügyi ke re tet is. Kö vet -
ke zõ cik künk ben a he lyes dön té si fo lya ma -
tot kö vet het jük vé gig, kü lön ki tér ve a ve -
tés kor és be dol go zás kor fel me rü lõ tech ni -
kai buk ta tók ra és azok el ke rü lé sé nek le he -
tõ sé ge i re. 

Aranyoss Éva
Sersia Farm Kft.


