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Talajgondozás – a szőlőtermesztés sikerének kulcsa 
 

A talajt a terroir legfontosabb tényezőjének tartják. A bortermő szőlő a legkülönbözőbb típusú talajokon 

termeszthető. Annak hatása a szőlő tulajdonságaira és a bogyó összetételére meglehetősen összetett, 

mivel a talaj nem csak a növény ásványi tápanyagokkal való ellátásért és vízfelvételi körülményeiért felel, 

hanem azt is befolyásolja, milyen mélyre hatolnak a szőlő gyökerei, vagy hogy milyen hőmérsékleti 

viszonyok uralkodnak a gyökérzónában. Egy szőlőültetvényre mint kultivált ökoszisztémára kell 

tekintenünk, amelyben a szőlősgazdának is jelentős szerep jut a terroir alakításában. A szőlősgazda a 

gyökéralany, a fajta és a tőkeművelésmód kiválasztásával is hatást gyakorolhat a terroir-ra. Az ilyen 

módon befolyásolt terroir-nál bármely helyszínen maximalizálható annak megnyilvánulása. 

prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Mendel Egyetem Kertészeti Kara, Brno, Cseh Köztársaság 
 

alajminőség alatt a talaj azon tulajdonságát 
értjük, hogy mennyire tud az ökoszisztéma 
szerves részévé válni, illetve hogy a 

 talajhasználat korlátain belül mennyire képes 
fenntartani biológiai produktivitását és 
environmentális minőségét, valamint támogatni a 
növények egészséges fejlődését (DORAN és 
PERKIN, 1996). Környezetvédelmi szempontból a 
talajminőséget úgy is definiálhatjuk, mint a 
talajnak a növények fejlődésének támogatására, a 
víz talajba való szivárgásának (infiltrációjának) 
szabályozására, a csapadék eloszlatására és a 
szennyező anyagok – peszticidek és ipari 
vegyszerek – mennyiségének korlátozására, ezáltal 
pedig a víz- és levegőszennyezés megelőzésére 
való képességét.  
Ha szeretnénk megőrizni a szőlőben és a borban 
megjelenő „terroir“ jellegét, az ültetvény talaját a 
természet törvényszerűségeivel összhangban kell 
gondoznunk. Ezért a talajgondozást célszerű 
túlnyomórészt szerves összetevőjű anyagokra 
alapozni. Ezzel kapcsolatban a közelmúltban 
érdekes készítmények és termékek jelentek meg a 
piacon, ezeket összefoglaló néven 
biostimulánsoknak nevezzük. 
A biostimulánsok olyan anyagokat és 
mikroorganizmusokat tartalmaznak, amelyek 
képesek támogatni a növények tápanyagfelvételét, 
hatékonyabbá tenni azok hasznosítását, növelni a 
növények abiotikus és biotikus stresszel szembeni 
tűrőképességét, valamint javítani a termés 
minőségét (European Biostimulant Industry 

 Council, 2013). Talajra való alkalmazás esetén a 
biostimulánsok élénkíthetik a rizoszféra 
mikroorganizmusait, a talajenzimeket, valamint a 
növényekben a fotoszintézist és a növényi 
hormonok termelődését (CALVO et al., 2014). 
A biostimulánsok közé tartoznak többek között a 
humuszanyagok is. A huminsavak javítják a talaj 
fizikai és kémiai tulajdonságait, és a gyökérzet 
stimulálásán keresztül támogatják a növény 
növekedését. Közismertek a humuszanyagok 
növényi metabolizmusra kifejtett pozitív hatásai – 
azok a növényi hormonokéhoz hasonló 
tevékenységeket fejtenek ki.  Részt vesznek a 
gyökérzet felépítésének módosításában, mégpedig 
a gyökérelágazások és hajszálgyökerek 
fejlődésének támogatásával (CANELLAS et al., 
2011, MORA et al., 2012). Ezáltal javulnak 
gyökérzet szorpciós tulajdonságai. A 
humuszanyagok gyökérzetfejlődés javítására és a 
gyökérzet felépítésének módosítására gyakorolt 
hatását gyakran a növények hormonális 
működésével – pl. az auxinok által kifejtett 
hatáshoz – társítják. 
A talaj szervesanyag-tartalma fontos szerepet 
játszik a biológiai diverzitás, a talaj 
termőképessége és a termelési potenciál, valamint 
a talajerózió visszaszorítása terén, továbbá a talaj, 
a légkör és a vizek közötti anyagcsere és 
tápanyagellátás biztosításában (STOCKMANN et 
al., 2013). 
A humusz jelentős tápanyagforrásként szolgál, de a 
talaj szerkezetét és víztartó képességét is javítja. 

Ezért a huminsavakban gazdag természetes 
anyagok – ilyen pl. a leonardit nevű ásvány – 
kiválóan használhatóak a talaj növények számára 
fontos szervesanyag-, huminsav- és 
tápanyagtartalmának növeléséhez. 
A leonardit tehát biostimuláns anyagnak 
tekinthető. A lignit atmoszferikus oxidációjával 
létrejött leonardit 25-85%-ban tartalmaz 
huminsavakat. Ezzel szemben a talaj huminsav-
koncentrációja mindössze 1-5%. A 
humuszanyagokban gazdag leonardit ösztönzőleg 
hat a növények fejlődésére (ARANCON et al., 
2002). Az egyik legfontosabb talajjavító anyagról 
van szó, amely a növénytermesztésben 
növekedésszabályozó szerként használatos. Ez a 
talajkondicionáló javítja a talaj szervesanyag-
tartalmát, pH-értékét, kationcsere kapacitását, 
víztartó képességét, porózusságát és infiltrációs 
képességét, valamint a talajaggregátumok 
stabilitásának növelésével korlátozza a talaj 
erózióját (ERKOC, 2009). Ezen kívül növeli a 
talajban lévő szerves nitrogéntartalmú anyagok 
mennyiségét. 
A HUMAC®Agro termék egy szénalapú 
talajaktivátor, melynek talajba való adagolása 
hosszú távon javítja a talaj termőképeségét azáltal, 
hogy jelentős mértékben javítja a szerves-ásványi 
szorpciós talajkomplex állapotát, javítja a talaj 
szerkezetét, támogatja a mikroorganizmusok 
életfeltételeit, valamint növeli a talaj szorpciós 
kapacitását és pufferképességét. Magas 
szervesszén-tartalmával javítja a talaj szén-
nitrogén (C:N) arányát. 

 

  
1. ábra: Kiválóan fejlődő, egészséges színű levélfelületek 2. ábra: Szőlőtermés zöld veltelini töveken 
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A szén a talajmikroorganizmusok alapvető 
„üzemanyaga”, melyek azt a sejtfalaik 
felépítéséhez használják mint építőanyagot és 
energiaforrást. A talajban élő mikroorganizmusok 
egy rész nitrogénre hozzávetőleg 8 rész szenet 
használnak fel, azaz szén-nitrogén-szükségeltük 
átlagos (8:1). A talajok többségénél a szén 
nagyrészt szerves formában fordul elő. A talaj 
szerves széntartalmát növelő talajgazdálkodás 
esetén a talaj az atmoszferikus CO2-ot elnyelő 
közegként működik. 
A szén talajban való tárolásának mérlege a belépő 
szénmennyiség és a lebomlási folyamatok miatti 
veszteségek közötti egyensúlytól függ. A belépő 
szénmennyiség a szerves anyagok talajba való 
juttatásával vagy a talaj zöldítésével növelhető. A 
szerves szén talajban kifejtett hatása attól is függ, 
hogy a belépő szénmennyiségből végül mennyi 
marad a talajban. 
A talaj mikrobaközösségei az alapvető ökológiai 
folyamatokat támogatják, és közvetlenül felelnek a 
talajökoszisztéma olyan funkcióinak közvetítéséért, 
mint pl. a lebomlás, a tápanyag-mineralizáció, a 
légköri nitrogén megkötése vagy a szén 
elraktározása. 
A nitrogén a kultúrnövények – a szőlőt is beleértve 
– egyik legfontosabb tápanyaga. A nitrogénellátás 
hatással van a bortermő szőlő növekedésére, 
terméshozamára, bogyóméretére és a 
gyümölcsben lévő főbb anyagcseretermékekre 
(cukrok és szerves savak), de a másodlagos 
anyagcseretermékekre is (fenolvegyületek, 
aromaanyagok, aromaanyagok prekurzorai). 
A szerves anyagokat a talajmikroorganizmusok 
először ásványi nitrogénné változtatják, melyet a 
szőlő elsősorban NO3- formában tud hasznosítani. 
Ez egy komplex és dinamikus folyamat, amely 
számos tényezőtől függ, mint pl. a talaj lazasága, 
hőmérséklete, nedvességtartalma, pH-értéke, a 
szerves anyag típusa, de mindenekelőtt a talaj 
szén-nitrogén aránya. 
A HUMAC® Agro eredetének és tulajdonságainak 
köszönhetően az alábbi módon befolyásolja a talaj 
természetes jellegzetességeit: 

- Beállítja a talaj szén-nitrogén (C:N) arányát. 

- Növeli a mikroflóra és mikrofauna aktivitását, 
ami főleg monokultúrás termesztésnél játszik 
rendkívül fontos szerepet. 

- Javítja a talaj szorpciós képességeit, ezáltal 
növeli a tápanyagok növények általi 
hozzáférhetőségét (a legkiválóbb szorpciós 
tulajdonságai a humuszanyagoknak – 
huminsavaknak – vannak). 

- Optimalizálja a talajban lévő tápanyagok 
növényekbe való bekerülését és jelentősen 
csökkenti a tápanyagok talajkomplex mélyebb 
rétegeibe és a talajvízbe való bemosódását. 

- Növeli a nitrogén hozzáférhetőségét a 
növények számára, és csökkenti annak 
ammónia formájában történő elpárolgását. 

- Jelentős hatást gyakorol a talaj szén-nitrogén 
arányára, amely pozitívan befolyásolja a 
mineralizációs folyamatokat, ill. a nitrogén 
biológiai immobilizációjának folyamatait. 

Titrálható savtartalom 

 

Tramini - kontroll 

Tramini - HUMAC® Agro 

Pálava - kontroll 

Pálava - HUMAC® Agro 

Sauvignon - kontroll 

Sauvignon - HUMAC® Agro 

Zöld veltelini - kontroll 

Zöld veltelini - HUMAC® Agro 

 
0 2 4 6 8 10 12 

Titrálható savak (g/l) 

 
 
 

Cukortartalom (°NM) 

 
Tramini - kontroll 

Tramini - HUMAC® Agro 

Pálava - kontroll 

Pálava - HUMAC® Agro 

Sauvignon - kontroll 

Sauvignon - HUMAC® Agro 

Zöld veltelini - kontroll 

Zöld veltelini - HUMAC® Agro 

 
0 5 10 15 20 25 

Cukortartalom (°NM) 

 
 
 

Felvehető nitrogén mennyisége 
 

Tramini - kontroll 

Tramini - HUMAC® Agro 

Pálava - kontroll 

Pálava - HUMAC® Agro 

Sauvignon - kontroll 

Sauvignon - HUMAC® Agro 

Zöld veltelini - kontroll 

Zöld veltelini - HUMAC® Agro 

 
0 50 100 150 200 250 300 

Felvehető nitrogén (mg/l) 



szőlészet 

50 2021/
1 

 

 

 

  
3. ábra: HUMAC®Agro alkalmazása műtrágyaszóróval 4. ábra: HUMAC®Agro alkalmazása szőlőültetvény talajára. 

 
- Talajszerkezet-javító és eróziómegelőző 

hatásának köszönhetően lejtősebb területeken 
is hatékony trágyázást tesz lehetővé. 

 
A HUMAC®Agro az ültetvény telepítése előtti 
talajjavításhoz is kiválóan használható készítmény. 
A telepítésénél ugyanis gyakran megfeledkeznek a 
talajfáradtság megszüntetéséhez szükséges 
optimális időtartamról (3-5 év), ill. a megfelelő 
talajelőkészítésről, és gyakran már a régi ültetvény 
felszámolását követő tavaszon újat telepítenek. 
Ilyen körülmények között megnő a 
talajparaméterek javítására használatos 
készítmények szerepe. 
A HUMAC®Agro az új telepítésű, de már termő 
szőlőültetvényekben is alkalmazható. 2018-ban a 
HUMAC®Agro készítményt a csehországi Ivaň 
községben található Holánek borászat újonnan 
telepített ültetvényén alkalmazták. Az 
alkalmazásra a telepítést követően került sor, 
annak hatásai már az első évben megmutatkoztak. 
A hajtások rendkívül jól fejlődtek, még azok 
zöldmetszése is szükségessé vált. 

 A hajtások kifejlettségének értékelésére ősszel 
került sor, ami rendkívül pozitív eredménnyel 
zárult. Az új ültetvény növekedési tulajdonágaira 
és vitalitására való tekintettel úgy döntöttek, hogy 
az ültetvény már terméssel is terhelhető, tehát a 
téli metszés során a töveken szálvesszőt is 
hagynak. A 2018-as év forró, száraz időjárását is 
figyelembe véve egyértelműen bebizonyosodott, 
hogy az ültetvény fejlődésére a HUMAC®Agro 
pozitív hatást gyakorolt. Az ültetvény fejlődését a 
2019-es évben is figyelemmel kísérték. A 
HUMAC®Agro az alkalmazás utáni második évben 
is kedvezően befolyásolta a szőlő fejlődését és a 
zöldtrágyázási folyamatot. Az ültetvényen a 
zöldtrágyázó növénykeveréken belül már a tavaszi 
időszakban jól fejlődtek a hüvelyesek. A keverék 
fejlődése ugyanakkor nem jelentett konkurenciát a 
szőlő számára. Az 1. ábrán pl. erőteljesen hajtások 
és egészséges levélfelületek, a 2. ábrán pedig zöld 
veltelini töveken fejlődő bőséges termés látható. 
Annak ellenére, hogy az ültetvény aránylag nagy 
termésterhelésnek volt kitéve, nem jelentek meg 
semmilyen növekedési problémák, stresszhatások  

vagy tápanyaghiányok. Az ezt követő időszakban a 
HUMAC®Agro készítményt számos új telepítésű 
ültetvényen használták, alkalmazása minden 
esetben pozitívan befolyásolta a fiatal növények 
vitalitását és fejlődését. 
2020-ban csehországi Lednice-ben egy kísérlet 
indult a Mendel Egyetem Kertészeti Karához 
tartozó Szőlészeti és Borászati Intézet 
közreműködésével. A szőlőültetvényen végzett 
kísérlet a vitalitás javításának, a jó kondíció 
fenntartásának, valamint az abiotikus és biotikus 
stresszel szembeni érzékenység csökkentésének 
lehetőségeit vizsgálta. 
A készítmény alkalmazására 2020. március 30-án 
került sor 1000 kg/ha adagolással. A HUMAC®Agro 
készítményt a szőlősorok között, a tövektől 
számított hozzávetőleg 50 cm-es távolságban, 
műtrágyaszóróval alkalmazták, majd tárcsás 
boronával egyenletesen a talajba dolgozták. A 
készítmény meghatározott területre való 
alkalmazásának adagolását és módját a traktor 
haladási sebessége is szabályozta (3., 4., 5. ábrák). 

 
 

  
5. ábra: Szőlősorok a HUMAC®Agro alkalmazása után 6. ábra Erőteljes növekedés (Pálava) 
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A kísérletet sauvignon blanc, piros tramini, zöld 
veltelini és Pálava fajtákkal végezték. Az ültetvényt 
még 2014-ben telepítették. Miután termőre 
fordult, az ültetvényen rendszeresen jelentek meg 
az abiotikus stressz – magas hőmérsékletek a 
szárazság – által okozott károsodások. 
A szőlőérés során értékelték a termés 
mennyiségére és minőségére vonatkozó 
paramétereket. Ezen kívül a kezelésnek az 
ültetvény egészségi állapotára kifejtett hatását is 
figyelemmel kísérték. 
A biostimuláns alkalmazásának pozitív hatásai 
elsősorban a bogyóméretben, a cukortartalomban 
és a felvehető nitrogén mennyiségében 
nyilvánultak meg. 
A kísérlethez használt ültetvényen a korábbi 
években jelentős gondokat okoztak a magas 
hőmérséklettel és szárazsággal kapcsolatos 
abiotikus stresszhatások, ezek jelentősen 
befolyásolták a szőlő cukortartalmát, ami 
meglehetősen alacsony volt. Ezt a körülményt a 
készítménnyel kezelt tövek és a nem kezelt 
kontrollnövények közötti összehasonlítás is 
igazolja. 

 

 

7. ábra: Kisebb mértékű peronoszpóra-fertőzés a hajtásokon (sauvignon blanc) 

A HUMAC®Agro készítménnyel kezelt töveknél a 
cukortartalom az összes változatnál magasabb 
volt, ami a 2020-as időjárás alakulását is 
figyelembe véve kifejezetten pozitív eredménynek 
tekinthető. A további vizsgált paraméter – melynél 
HUMAC®Agro várható pozitív hatást gyakorol – a 
felvehető nitrogén mennyisége volt. Az 
eredmények alapján a készítménnyel nem kezelt 
kontrollhoz képest a nitrogén felvehető 
mennyisége mindhárom szőlőfajtánál nőtt, a 
Pálava fajtánál ez a növekedés jelentős mértékű 
volt. Logikus következtetés, hogy a 
nitrogéntartalmú anyagok mennyiségére kifejtett 
hatás nem feltétlenül jelenik meg markánsan az 
alkalmazás évében, mivel az pont a nitrogén 
szerves anyagokból való felszabadításán, és a 
növények általi hasznosításán alapul. Ugyanakkor a 
felvehető nitrogén mennyisége és a szőlő 
növekedési mutatói alapján egyértelmű a 
nitrogénfelvétel terén megnyilvánuló pozitív hatás  

(6. ábra). A termésminőség kiváló mutatójának 
számító bogyótömeg a HUMAC®Agro termékkel 
kezelt valamennyi fajtánál nagyobb volt, mint 
kontrollnövényeknél. Pozitív eredmény, hogy úgy a 
termés mennyisége, mint annak minősége is nőtt. 
A kísérletbe bevont ültetvényen a HUMAC®Agro 
készítmény a levél- és gyümölcsfelületek egészségi 
állapotára is pozitív hatással volt.  A HUMAC®Agro 
-val kezelt növények leveleinek felülete egészséges 
és vitális volt. A hajtásokat a kontrollnövényekkel 
összehasonlítva (8. ábra) csak minimális 
mértékben érintette a peronoszpóra (7. ábra). A 
készítmény a szürkerothadás terén is kedvezően 
hatott a növények egészségére. A HUMAC®Agro-
val kezelt növényeken a fürtök nagyobbak voltak, 
lazábban elhelyezkedő szemekkel. A növények 
egészségére kifejtett pozitív hatásokat az elmúlt 
évek során a Holánek borászatban végzett 
kísérletek is igazolták. 

A HUMAC®Agro lényegében egy eszköz arra, hogy 
természetes módon javítsuk a talajfeltételeket és 
csökkentsük a szőlőt érintő negatív 
stresszhatásokat. A talajfeltételek jelentős 
befolyásolására nem kerül sor, pont ezért a 
szőlőben és a borban megjelenő terroir 
kibontakozásához szükséges paraméterek sem 
változnak. A készítmény pozitívan befolyásolja a 
víz- és a nitrogéngazdálkodást, ami szintén a 
másodlagos anyagcseretermékek – főleg az 
aromaanyagok – képződésének alapfeltétele. 
Ha bortermelő ágazatunk az adott terroir 
kihangsúlyozásának irányába szeretne elmozdulni, 
a természetes módszereknek nagyobb arányban 
kellene magukat képviseltetniük. A HUMAC®Agro 
használata az olyan természetes eljárások közé 
tartozik, amelyek pozitívan befolyásolják a 
szőlőültetvény talajfeltételeit, ugyanakkor 
megőrzik az adott terroir jellegét. 

Fotók: szerző 
 

 


