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TALAJVIZSGÁLATI ELJÁRÁSI REND 
STP C3.2 Soil analysis 

 

A dohánytermesztő területeken talajvizsgálatokat kell végezni annak érdekében, hogy meg 

tudjuk állapítani a talaj fizikai és kémiai tulajdonságait, melyek alapvetően határozzák meg egy 

kultúrnövény sikeres termeszthetőségét. Az elvégzett talajvizsgálat eredményei alapján 

megadott szaktanácsadás szerint kell a termelőnek a dohány tápanyag visszapótlását elvégezni.  

A talajvizsgálatoknak ki kell térnie a következő paraméterekre: 

 talaj típusa  

 talaj textúrája (homok, iszap, agyag tartalom) 

 szerves anyagtartalom 

 potenciális gyökérképződés mélysége áll-e fent tömörödési probléma 

 kőtartalom 

 ásványi összetétel 

 kémhatása (pH) 

 nehézfémek jelenléte 

A talajvizsgálatnak ki kell térnie a talajban található: 

 makro tápelemekre (N, P, K) 

 fontosabb mikroelemekre (Br, Fe, Mg, Zn, S) 

és összehasonlítónak kell lennie a korábbi eredményekhez viszonyítva. 

 

Az ajánlott LEGJOBB GYAKORLAT: A talajok vizsgálatát minden dohánytermő területen 

5 évente kötelezően el kell végezni és a szükséges tápanyag gazdálkodást, illetve a talaj 

meszezését ennek alapján kell meghatározni és elvégezni minden dohánytermelőnknek.  

A Nyidoter Kft. agronómus kollégáinak közreműködésével agronómusi körzetenként 

minimum, 5-5 talajmintát szükséges minden évben begyűjteni, melyet akkreditált 

talajvizsgáló laborban kell bevizsgáltatni.  

A mintavételezési helyek kiválasztása olyan szempontokat vesz figyelembe, mint a talaj 

uniformitása és a farm mérete. 

A mintavételezési tervet minden termesztési szezon előtt el kell készíteni és annak 

reprezentatívnak kell lennie! 

A talaj mintavételezését az alábbiakban megfogalmazottak szerint kell elvégezni.   
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A talajminta helyes vételezése 

 

 Mikor kell a talajmintát venni? 

A talajmintát akkor kell megvenni, mikor a talaj művelhető állapotban van. Tehát az nem túl 

nedves, nem kenhető. 

A talajvizsgálat lehet:  

 szisztematikus 

 konkrét növénytermesztési technológiához kötött 

A mintavételi időpontot mindig az előző kultúra lekerülését követően a következő kultúra alá 

történő szerves vagy műtrágya visszapótlás előtti időszakra legcélszerűbb tenni. 

Talajminta vehető még: 

 ősszel, november 30. előtt, alap NPK műtrágyázott területről a következő évben, de 

legalább 100 nap elteltével 

 tavaszi NPK alaptrágyázott területről betakarítás után, de legalább 100 nap elteltével 

 tavasszal vetőgéppel kiadott, de legfeljebb 30-30 kg/ha P2O5 – K2O starter műtrágya 

után bármikor 

 N trágyázás után bármikor 

 szervestrágyázás után csak 6 hónap elteltével vehető minta 

A mintavételezés módja:  

A mintavétel módját meghatározza a termesztésre kerülő kultúra gyökér mélysége, illetve a 

talaj tulajdonságai (típusa, kémiai, fizikai tulajdonságok, domborzati viszonyok) 

 

 a mintavételezések során párhuzamos mintavételi módszert alkalmazunk  

 a mintákat az átlók mentén kell megvenni a parcellákban, így egy parcellából 2 

átlagmintát veszünk  

 egy átlagminta legalább 20 részmintából kell, hogy álljon 

 a mintavétel mélysége 0-25 cm közötti 

 a 20 részmintának összesen 0,75 – 1 kg talajnak kell lennie 

 4-6 ha parcellából elegendő egy átlagmintát venni 

 6-10 hektár esetében 2 átlagminta szükséges 
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 12 %-nál nagyobb lejtésű területeken az erózió következtében a lejtő felső, középső, 

alsó szakasza között jelentős eltérés van, ezért a mintavételi parcellát úgy kell 

kialakítani, hogy a parcella egy-egy azonos szakaszába essék, a különböző 

lejtőszakaszok önálló értékelhetősége érdekében 

 a mintát polietilénből készült mintazacskóba kell elhelyezni 

 a zacskóban mintaazonosító jegyet kell elhelyezni, mely a minta azonosítására szolgál; 

ennek tartalmaznia kell: 

 termelői kód 

 név 

 cím 

 tábla azonosító 

 minta azonosító 

 fajtacsoport 

 elővetemény 

 szervestrágyázás éve 

 mintavételezés mélysége 

 a megfelelő szaktanácshoz a tervezett hozam 

 az agronómusok útján begyűjtött mintákról talajminta összesítő lapot kell vezetni, 

melyre az „ULT-NYIDOTER dohánytermelők talajminta összesítő lapja” című 

nyomtatványt kell alkalmazni.  
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