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NÖVÉNYTERMESZTÉS

Mot tó: Föld ne áll jon üre sen! 

A nö vé nyi össze té tel alap ve tõ en meg -
ha tá roz za vál lal ko zá sunk si ke rét, ezért ér -
de mes dön té sünk so rán több té nye zõt is fi -
gye lem be ven nünk.

A dön té si fo lya mat el sõ ré sze a kör -
nye ze ti igé nyek és kor lá tok fel tér ké pe -
zé se. 

• A ta laj tí pus bizo nyos mértékig meg -
ha tá rozza, milyen növé nyeket hasz nál ha -
tunk.

• Ez alatt nem csak azt értem, hogy bi -
zo nyos növé nyek egyes tala jokon nem
érzik jól magukat, hanem azt, hogy a ta -
lajok hibá inak kija ví tá sában hasznos esz -
köz lehet a jól megvá lasz tott talaj ta ka ró
kul túra.

Egy opti mális talaj sok humusz-agyag -
ás vány komp lexet, szerves anyagot és
levegõt tartalmaz, ami a talaj tápanyag el -
lá tását, mûvel he tõ ségét, és vízház tar tását
is megha tá rozza.

Az ilyen talajok „öngon dos ko dóak”,
aránylag sokáig bírják jelen tõ sebb lerom -
lás nélkül.

Egyes környe zeti tényezõk, mint pl. az
erõs lejtõ, még ebben az esetben is ront -
hatják a jó állapot fenn ma ra dá sának esé -
lyeit.

Sajnos az elmúlt évti zedek gyakor lata,
fõként a kuko rica és a kapás növé nyek
nagy terü le teken történõ termesz té sével és 
a vetést megelõzõ hat-nyolc hónapnyi ta -
laj fedet len sé gével nagyon rossz irányba
tolták el a talajok mûkö dését.

Ebbe a lerom lási folya matba avat koz -
ha tunk be, ha a tala junk hiányos sá gait he -
lyesen mérjük fel, és azt ellen sú lyozó ha -
tást tudunk kifej teni a növé nyek segít sé -
gével.

Néhány esetben, mint pl. a homok ta laj -
oknál a humusz tar talom növe lése akadá -
lyokba ütközik, viszont az ilyen tala jokon
rend szeres, zsenge növényi részeket tar -
tal mazó zöld trá gyá zással dolgoz ha tunk
azon, hogy a szerves anyag mine ra li zá ci -
ója során kelet kezõ felve hetõ tápanyagok
segít sé gével a növé nyeink tápanyag el lá -
tását megse gítsük, és a szervesanyag tar -

talom növe lé sével a talaj fizikai jellem zõ -
in is javít sunk.

Ha nincs objektív akadálya a humusz -
tar talom növe lé sének, akkor feltét lenül ér -
demes cellu lózban gazda gabb keve réket
vetnünk, és a talaj felsõ, leve gõben gazda -
gabb részébe kever nünk, ahol a lebon tási
folya matot követõ humi fi káció bein dul -
hat.

Rossz szer ke zetû talajnál erõs gyökerû, 
igény telen növé nyeket érdemes hasz nálni, 
alkalmas lehet egy megfe lelõ fû-pil langós
keverék.

Termé sze tesen a növé nyek talaj prefe -
ren ciáit is érdemes számí tásba venni, errõl 
minden vetõmag kata ló gusban talá lunk
infor má ci ókat

A talaj típus megszabja az alkal maz ható 
tech no ló giát is, így pl. a nehéz, tavasszal
és õsszel túlned ve sedõ tala jokon tech nikai 
prob lémát okozhat az átte lelõ zöld trágya
kultúrák bedol go zása.

Ebben az esetben minden képp érdemes 
az elfagyó növé nyek közül válasz tani.

Ezzel szemben könnyû tala jokon elvi -
leg kihasz nál ható a zöld trá gyák tavaszi
haj tá sú növény tö mege is. 

• Fontos, hogy a zöld trágya kultúra ösz -
szhangban legyen a terület vetés for gó já -

val, hogy a zöld trágya növény vagy a
keverék fõ növé nyei ne ismé teljék a vetés -
for góban szereplõ, fõként a zöld trá gyát
megelõzõ és követõ növényt vagy növény
családot. Pozitív hatást fejthet ki a zöld -
trágya a vetés forgón belül, ha nagy nit -
rogén igényû növé nyek elé pillangós kul -
túrát vetünk, fõként, ha össze tudjuk han -
golni a növényi marad vá nyokból eredõ
nit rogén felsza ba du lá sának idejét a követ -
kezõ kultúra megnövekedett N felvé tel -
ének idejével.

• Az alkal ma zott vetés for góhoz kell
harmo ni zálni a talaj ta karó kultúrát olyan
érte lemben is, hogy a fõ növényi kultúra
marad vá nyait a zöld trágya össze té tele op -
ti mális cukor-cellulóz-nitrogén össze té te -
lûvé egészítse ki, ami egyen le tesen táp -
lálja majd a tala junkat javító bakté rium és
gomba tömeget. Opti mális esetben a fo -
lyamat nem áll meg a lebon tásnál, hanem a 
fõ kultúra által hagyott cellulóz és lignin
szár ma zé kok a bein duló humi fi ká ciós fo -
lya ma tok nak lesznek az építõ anyagai. 

• A talajegészségügyi szem pontok
kiemelt fontos sá gúak. A vetés for góban
ismét lõdõ növényi kultúrák a faj spe -
cifikus kártevõk felsza po ro dását segítik
elõ. Ezt akadá lyoz hatjuk meg a vetés forgó 
zöld trá gyákkal való felhí gí tá sával. Ter -
mé sze tesen a zöld trágya segíthet fertõ -
zöttség esetén is, pl. a búza tors gomba fer -
tõ zött ségén javít a keresz tes vi rá gúak glü -
kózinolát kivá lasz tása.  Szár-fo nál féreg
fer tõ zött ség esetén viszont nem aján lott
rozs és zab hasz ná lata a zöld trágya keve -
rékben, illetve szklerotíniás fertõ zöttség
esetén repcés vagy napra forgós vetés for -
góban a pillangós zöld trágya hasz ná lata.

• A megelõzõ és követõ kultúra által
beha tá rolt idõ is megha tá rozó abban,
hogy milyen növé nyek jöhetnek szóba. A
legegy sze rûbb a gabonát követõ kora
vagy késõ tavaszi kultúra közé beszúrni a
talaj ta karó kultúrát. Egyrészt itt van a leg -
na gyobb szükség a talaj fe désre, másrészt
bõven van idõ a talaj ta karó kultúra kifej lõ -
dé sére és lebom lá sára is. Nehe zebb az eset 
két gabona között. Beta ka rítás utáni ve -
tésre pl. pillan gó soknál nincs idõ, mert
lassabb a fejlõ désük. 

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 – 3. rész

– A talaj ta karó növényi kultúrák;

  A nö vé nyi össze té tel és az al kal ma zott tech no ló gia ki vá lasz tá sa
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Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne meg -
ol dás, mint gabona kul tú rában a rávetés
pl. here fé lékkel. 

Ennek legegy sze rûbb, és a dél-ame -
rikai orszá gokban nagyon elter jedt módja
a direkt ve téses állo mányba vetés, de ilyen
vetõgép híján érdemes kisebb terü leten
kipró bálni a gabona utolsó keze lé sekor a
szórva ve tést is.

• Több, kultúra esetében, mint repce is,
nagyon jó ered mé nyeket érhe tünk el
együtt ve téssel. Több elfagyó, pil lan gó so -
kat is tartal mazó növény keve ré kével
együtt vetve a repcét, azok jó talaj fe dett -
séget adnak a kezdeti idõszakban, majd
elfagyva is tovább táplálják a fõ kultúrát.
Ilyen köztes termesz tésre régebben nálunk 
is sok példa volt, pl. a kuko rica között bab, 
búza közé csil lag fürt veté sére.

• A lehet séges vetési idõ önma gában is
megha tá rozza a növé nyek körét (rövid
vagy hosszú nap palos, kicsi vagy nagy
magvú). Nyár végi vetésnél már kevésbé
kedvezõ a rövi dülõ nappa lokra érzé ke -
nyebb kultúrák vetése (pl. mohar, po -
hánka), illetve fontos lehet a nagyobb
mag vú növé nyek gyor sabb megin du lá -
sából eredõ elõnyök (talaj fedés) kihasz ná -
lása. Más növé nyeknél viszont hatá ro zott
elõny a késõi vetés, ha alap ve tõen gyorsan 
magszárba szaladnak (pl. mustár). 

A túl száraz talajból eredõ prob lémák
kiküsz öbö lé sére érdemes más vetési tech -
ni kákban is gondol kozni (direkt vetés, alá -
vetés, rávetés…).

Az objektív felté telek szám ba vé tele
után érdemes tisz tázni, milyen céllal vet -
jük a talaj ta karó kultúrát.

A zöld trá gyákra jellemzõ pozitív ha -
tások közül ebben az esetben mi a legfon -
to sabb számunkra: a nitrátok megfo gása,
vagy a szervesanyagtartalom növe lése és
vele együtt a talaj élet akti vi zá lása? Vagy a 
talaj szer kezet javítás? Az eróziós prob lé -
mák csök ken tése, illetve a követ kezõ
kultúra nitro génnal történõ ellá tása? Eset -
leg talajt fertõt le ní te nénk bio fumigá ció -
val?

Nem élet szerû, hogy egy zöld trágya
kultúra mind ezeknek a kere sett hatá sok -
nak egyszerre maxi má lisan megfe lelne,
még abban az esetben sem, ha keve réket
ve tünk. Ha sikerül a két-három legfon to -
sabb célt kivá lasz ta nunk, és ehhez megta -
lálni a jó keve réket, termé sze tesen várha -
tóak járu lékos pozitív hatások. Mint a
gyom el nyomó hatás, amire egy egy kom -
po nen sû zöld trágya önma gában nem min -
dig képes. A keve réken belüli pozitív
konku rencia ellen sú lyozza az árkü lön bö -
zetet.

Gazda sági szem pontból az sem érdek -
telen, milyen saját terme lésû vetõmag áll
rendel ke zé sünkre, melynek, mint keverék
alap anyagnak a hasz ná la tával a vetõ mag -
költ ségek jelen tõsen csök kent he tõek.

Az adott zöld trá gya nö vé nyek elbí rá lá -
sánál sok esetben nem elég a faj, hanem a
rendel ke zésre álló fajták tulaj don sá gait is
meg kell vizs gálni. Komoly különb ségek
lehetnek a növé nyek fenológiai tulaj don -
sága (méret, szár-levél arány), a nap hossz -
ra való érzé kenység, száraz ság tûrés, fagy -
tûrés tekin te tében.

A gazdaság gépparkja is megha tá rozó
a növényi össze tétel megha tá ro zá sában.
Milyen vetõ gé pünk van? Képesek va -
gyunk esetleg állo mányba is vetni? A
tech no lógia megha tá rozza a vetési idõt, az 
pedig az alkal maz ható növé nyek körét.

Alkal ma zott tech no lógia, mint a
siker kulcsa

A rosszul alkal ma zott tech ni kával a
zöld trágya kultú rából eredõ haszon el -
veszhet. Mivel a zöld trá gya ter mesz tés
nem túl elter jedt Magyar or szágon, és a
gazda ságok adott ságai is na gyon elté rõek,
minden termelõt bíztatnék arra, hogy a
lehet séges néhány tech no lógia közül pró -
bál jon ki néhá nyat, hogy a saját környe zeti 
feltét elei és tech nikai, munka szer ve zési
rend sze rének melyik fe lel meg legin kább. 

• Vetés
Magyar or szágon a taka ró nö vé nyek el -

ter je dé sének egyik legna gyobb gátja a

meleg és száraz nyári idõjárás. Az elve tett
magoknak minden képp szük ségük van
némi nedves ségre a csírá záshoz és a növe -
ke déshez.

Érdemes abból kiin dul nunk, hogy ga -
bo na ara tásra már csak egy kevés ned -
vesség van, amit a növényzet õriz. Ha
megvárjuk a szalma leke rü lését és a talaj -
mun kákat a vetéssel, ez a kis nedvesség
már el is veszett. Mikor és hogy érdemes
tehát vetni?

Elõször az utolsó gyom ir tási mun kák -
nál lehet séges, gabona állo mányba, apró
magvú pillan gó sokkal, ha a gabona nem
túl sûrû.

Szokás két héttel a beta ka rítás elõtt ke -
resz tes vi rágú magot tartal mazó keve réket
vetni szórva vetéssel.

A beta ka rí táskor a kombájnra szerelt
szórvavetõ géppel is kijut tat hatjuk a ma go -
kat.

Rögtön beta ka rítás után is vethe tünk,
sima repítõtárcsás mûtrá gya szó róval, még 
a szal ma bálák elhor dása elõtt. 

Ha ezeket a lehe tõ sé geket nem hasz nál -
tuk ki, meg kell várnunk az augusztus végi 
esõket. Ebben az esetben minden kép pen
gondol junk a nagyobb magvú, gyor sab -
ban fejlõdõ pillan gó sokra, mint keve rék -
al ko tókra.

• A kultúra ápolása
Álta lában a jól beállt zöld trágya kul -

túrák nem igényelnek gondo zást. Ennek
elle nére nem célszerû felügyelet nélkül
hagyni ezeket a terü le teket, mert szük sé -
ges lehet a leka szá lásuk, ha nem fedik jól a 
terü letet és elgyo mo sodtak, még a gyom -
nö vé nyek vagy maga a kultúra magszárba
szökése elõtt, illetve ha a kultúra túl nagy
töme gûvé válna.

• A kultúra bedol go zása
A kultúra eldol go zá sához és bedol go -

zá sához több féle tech nikát hasz nál ha -
tunk.

A szántás segít bedol gozni a kisebb
men nyiségû vagy elfa gyott növé nyeket.
Ha fejlett a kul tú ra, hasz nál junk szár zú zót
a szántás vagy tárcsázás elõtt. 
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A szántás költ ségei magasak, de a
követ kezõ kultú rának jó elõké szí tést ad. 

A tárcsázás is jó elõké szí tõje lehet a
követ kezõ kultú rának, önma gában azon -
ban csak kevéssé fejlett kultú ránál elég
ha té kony.

A szár zúzás jó elõmûvelete a szán -
tásnak és tárcsá zásnak nagy növény tömeg
esetén, 1-4 nappal megelõzve azokat,
viszont plusz költ séget jelent. A fûfélék és
keresz tes vi rá gúak eldol go zá sához önma -
gában nem elegendõ.

A fagy hasz ná lata nem kerül semmibe,
nem tömö rödik a talaj, viszont csak erõs
fagy esetén fagy el a keverék összes kom -
po nense.

A henge rezés gyor sít hatja a fagy ha -
tását, és ha fagyott a talaj, talaj ká ro sító ha -
tá sa sincsen. 

Minél tovább fejlõdhet a növényzet,
annál nagyobb szervesanyag mennyi séget
sikerül felhal moz nunk, ami a pillan gósok
esetében a felhal mo zott nitrogén mennyi -
ségre is igaz. Könnyebb tala joknál java -
sol ható eldol go zási mód a fagy hatását
törõ hen gerrel kombi nálva, a talaj fel szí -
nén képezni mulcsréteget. 

Minden képpen érdemes figye lemmel
kö vet ni azonban a kultúrát, mert enyhébb
teleken, ha december végéig nem fagyott
el a kultúra, mecha ni ka ilag kell el dol goz -
ni.

Ha átte lelõ kultúrát vetet tünk, tavasszal 
még maghozás elõtt szár zú zózzuk, egy
napig minden képp hagyjuk fonnyadni,
majd másnap bedol goz hatjuk a talaj felsõ
réte gébe.

Ennek legalább egy hónappal meg kell
elõznie a követ kezõ kultúra vetését, mert
néhány növénynek, mint pl. a rozsnak a
lebom lá sakor a követ kezõ kultú rára káros
anyagok szaba dul hatnak fel, illetve a túl
nagy mennyi ségû el nem bomlott növényi
marad vány meggá tol hatja a jó minõ ségû
vetést.

A mi klímánkon, néhány esettõl elte -
kintve bizton sá go sabb az õszi eldol go -
záshoz, vagy az elfagyó növényi kultú -
rákhoz folya modni. 

Kötöt tebb és tavasszal nehe zebben át -
me le gedõ, vagy vizes és tömö rö désre na -
gyon hajlamos talajnál érdemes õsz vé -
gén leszárzúzózni, majd vala mi lyen
könnyebb talaj mû ve lettel a talaj felsõ
10-15 cm-es részébe keverni a zöld trá -
gyát, mert ha mulcsréteget hagyunk a ta -
lajon, még nehe zebben szárad fel.

Nem érdemes a zöld trá gyát - úgy mint
az érett trágyát, komposztot sem - mélyre
leszán tani, mert a talaj mélyén, levegõ és
aerob mikro or ga niz musok híján, a táp -
anyagok átala ku lása, feltá rása nem ked -
vezõ, ebben az esetben a várható pozitív
ha tá sok ból nagyon keveset fogunk látni. 

Gaz da sá gi összeg zés 
A zöld trá gya kul túrák költ sége a vetõ -

magok árát, a vetést és maxi má lisan egy
plusz munkamûveletet tartalmaz. A költ -
ségek csök kent he tõek részben vagy
egész ben saját terme lésû vetõmag felhasz -
ná lá sával.

A kérdés az, hogy a zöld trá gya kul túrák
által termelt haszon ellen sú lyoz za-e a
költ sé geket. A nitro gén ter melés ön ma gá -
ban egy pillangós keve réknél a költ ségek
jó részét ellen sú lyozza. (Svájci kí sér letek
szerint a takar mány borsó, mint zöld trá -
gya, 130 kg nitrogén ható anyagot hagy a
talajban.) 

A zöld trágya kultúrák lebom lá sakor
egyéb tápanyagok is felsza ba dulnak, il let -
ve felve he tõvé válnak (P, K) amelyek a
követ kezõ kultúrák számára hasznot
hoznak.

A jól kivá lasz tott zöld trágya keverék
legna gyobb haszna a talaj élet felsza po ro -
dása.

A talaj lakó mikro or ga niz musok ké -
pesek lennének a földünkkel kapcso latos
sok prob lé mánk megol dá sára, ha esélyt
adnánk rá.

A jelen gyakor latban (a talaj fedet lenül
áll sokáig, magas mûtrá gya hasz nálat, gya -
kori, a talaj életet felbo rító munka mû ve -
letek, a szerves anyagok mélyre lefor ga -
tása) több ponton megaka dá lyozzuk ezek -
nek a folya ma toknak a kiala ku lását, a talaj 
rege ne rá ló dását.

A felté te leket bizto sítva a talaj élet
felsza po ro dá sához, a zöld trágya kul tú rá -
kat ugyan olyan figye lemmel követve,
komplex módon megkö ze lítve, mint a fõ
növé nyét, megte remtjük az alapját egy
talaj mi nõ séget javító, a növé nyeket táp -
anyag okkal, sokkal jobban ellátó, és így
összes sé gében jóval gazda sá go sabb nö -
vény ter mesz tésnek.

Aranyoss Éva
www.sersiafarm.hu


