
 

A vetésforgó előnyei és hátrányai 
 

 

A beszűkült vetésforgó nem csak tápanyagveszteséggel járhat. A szűk vetésforgó alkalmazása 

miatt csökkenhet a talaj hasznos mikroorganizmusainak száma és összetétele, mely lehetőséget 

teremt a különböző kórokozóknak és kártevőknek. Ezek a jelenségek azonban sokszor nem 

láthatók azonnal, csak a termésmennyiség csökkenésével tapasztalhatjuk, hogy valami 

megváltozott. A termésmennyiség csökkenése azonban nem a talajban rejlő problémákat 

juttatja először a termelők eszébe. Mindenki a fajtában, az időjárásban és még sok más 

tényezőben keresi a magyarázatot. Azok a termelők azonban, akik már termesztenek hüvelyes 

növényeket, folyamatosan tapasztalják, hogy másként hatnak a szemes fehérje növényekre, a 

kalászosokra, zöldségekre, stb. 

 

De mi történik akkor, ha nem tervezzük meg 3-4 évre előre a vetésforgónkat és hagyjuk, hogy 

a piac és a kereslet befolyásolja minden évben döntéseinket? 

 

Elcsépelten hangzik, mégis a feledés homályába vész a régi öregek gyakorlata, mely abból állt, 

hogy egy adott területet több részre, de minimum négy részre osztottak és folyamatos 

rotációban művelték. Ennek öröksége a norfolki négyes, melyet több európai gazdálkodó 

legyintve elutasít, mondván nem éri meg annak a lépéseit betartani. Pedig a folyamatos 

műtrágyázással nem lehet a talajok termőképességét hosszútávon fenntartani. Ha nem hagyjuk 

megújulni és folyamatosan kizsigereljük őket, évről évre rosszabb termésátlagot kapunk, 

melyről nem az adott fajta és az időjárás tehet. 

 

Az állattenyésztés folyamatos visszaszorulásával a szerves trágya egyre jobban elérhetetlenné 

válik, ezért más megoldások szükségesek. Így értékelődik fel a hüvelyes növények alkalmazása 

és kapcsolata a talajjal, akár, mint köztes növény, fő kultúra vagy zöldtrágya komponens. A 

minimális műtrágya igény (50 kg/ha nitrogén-, 60 kg/ha foszfor- és 60 kg/ha kálium-hatóanyag) 

mellett a hüvelyes növények az ipari növényekkel ellentétben képesek a talajélet növelésére, a 

légköri nitrogén megkötésére és a tápanyag kimosódás megakadályozására. Ezen felül a 

visszamaradt, gyökérből felszabaduló vegyületek, ásványi- és tápanyagok igen nagymértékben 

támogatják a következő kultúrát. 

 

A helytelen vetésforgó jellemzője, hogy évről évre csökken a termés mennyisége az egyre 

magasabb mennyiségű műtrágya ellenére. Amennyiben ebből az állapotból indulunk, az első-

két-három évben kimagasló eredményeket tapasztalhatunk azon ipari növényeknél, ahol 

fehérjenövény volt az elővetemény (kisebb műtrágya mennyiség mellett dinamikus 

állományfejlődés, magasabb termés mennyiség, jobb beltartalom, kevesebb beteg növény, stb). 

A negyedik-ötödik évben azonban egy stagnálás tapasztalható. Az ilyenkor újból alkalmazott 

hüvelyes növény termésmennyisége általában jóval elmarad a megszokott éves átlagtermés 

mennyiségétől, a pozitív hatások azonban ismét felerősödnek. 

 

Ha így növelhető vagy szinten tartható a talaj termékenysége, akkor miért nem alkalmazzák 

többen? – teszik fel sokan a kérdést. 

 

A válasz egyszerű. Mikor a hibás vetésforgót hüvelyes növényekkel „javítjuk”, akkor a 

gazdálkodó adott évi bevétele csökkenhet, mert a választott növényfajták (borsó, szója, 

csillagfürt, bab) jóval igényesebbek, mint a jól begyakorolt és piacorientált ipari növények. A 

ráfordítás megnő, míg a bevételi oldal csökkenhet. Ezért van annyi hibás és beszűkült 



vetésforgó szerte a világban. A legtöbb gazdálkodó a folyamatos terméscsökkenés és magasabb 

dózisú műtrágya ellenére is nyereséget tud előállítani az ipari növényekkel, míg a piac nem 

fizeti meg a kis mennyiségű és minőségi fehérjenövényeket, ezért hiába veszik észre a 

problémát, a talpon maradás és érvényesülés érdekében a legtöbben nem hajlandóak változtatni. 

 

Ez a folyamat azonban hosszútávon nem fenntartható, szemléletváltásra van szükség, melyben 

a gazdálkodók belátják, hogy ha a talajt nem is hagyják pihenni és regenerálódni, bizonyos 

időszakonként szükséges olyan növényeket alkalmazni, melyek befektetésre és nem 

nyereségszerzésre valók. Ugyanakkor, ha valaki jól csinálja, akkor a befektetése 4-8 év múlva 

már megtérülhet a hüvelyes növények termesztésénél is. 

 

 

További információ: 

 

https://www.conserve-energy-future.com/advantages-disadvantages-crop-rotation.php 

https://www.conserve-energy-future.com/advantages-disadvantages-crop-rotation.php

