
A nitrogén szerepe a növénytermesztésben 

és hogyan őrizhető meg? 
 

 

A növénytermesztésben alkalmazott nitrogén célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben 

biztosítsa a növény számára fontos nitrogén származékok felvételét, amit később, az érési 

időszakban beépíthet a termésbe. 

 

Bár tudjuk, hogy a nitrogén fontos a növényeink számára, tudjuk-e, hogy milyen szerepet 

játszik és hogyan biztosítható, hogy ez elérhető legyen az optimális növénytermesztéshez és 

termeléshez? 

 

A nitrogén a növényfunkciókhoz nélkülözhetetlen makro-tápanyag, és kulcsfontosságú 

összetevője az aminosavaknak, amelyek a növényi fehérjék és enzimek építőkövei. A 

növények szerkezeti anyagát is fehérjék alkotják, amelyek elősegítik a különböző biokémiai 

reakciókat, melyek lehetővé teszik, hogy rögzítsék a fotoszintézis segítségével a különböző 

molekulákat, amik segítik a növekedésben és termésfejlesztésben. 

 

Miután meghatároztuk a nitrogén szerepét a növény és termés felépítésében, meg kell 

értenünk, hogy miként védhető meg és maximalizálható ez a létfontosságú tápanyag a 

nitrogén ciklus folyamán. Sajnos a nitrogén az egyik legillékonyabb elem, mely azt jelenti, 

hogy gyorsabban visszajut a légkörbe, mint ahogy a növény fel tudná használni. 

 

Például a felületre felvitt, vagy sekélyen kijuttatott karbamid ammónia gáz formájában 

párolog el, amennyiben nem kap legalább 10-15 mm mennyiségű csapadékot vagy 

öntözővizet. Kezelhetjük a talajokat különböző ureaz gátlóval vagy stabilizáló készítménnyel 

(pl. ANVOL TM), melyek segítenek a nitrogént tovább a talajban tartani, míg a növények 

hasznosítani tudják. 

 

A legtöbb nitrogén származék oxigén hatására bomlásnak indul (nitrifikáció), ami a 

talajhőmérséklet emelkedésével felgyorsul. A csapadék hatására a nitrogén a talajban lefelé 

mozog, ahol a talajban található mikroorganizmusok folytatják a bontást. 

 

Vannak azonban olyan talajfixáló készítmények (pl. CENTURO TM), melyek blokkolják a 

nitrifikációs folyamatokat és hosszabb ideig megőrzi a nitrogén származékokat, mint egy 

komplex műtrágya. Így tovább csökkenthető a kimosódásból származó nitrogén veszteség is, 

de nem blokkolja a növények számára gyorsan felvehető nitrogén vegyületeket. 

 

Ahhoz, hogy a termésmennyiség maximalizálható legyen, ahhoz nagy mennyiségű nitrogénre 

van szüksége a növényeknek. Azonban sokszor nem akkor van ott a megfelelő vegyület, 

mikor arra a növénynek szüksége van. Ha kezeljük a talajt, akkor a kijuttatás és a csírázás 

között eltelt idő alatt a nitrogén veszteség mérsékelhető, a növény fejlődése és a termés 

mennyisége növelhető. 



 

További információ: 

https://kochagronomicservices.com/knowledge-center/the-role-of-nitrogen-in-crop-

production-and-how-to-protect-it_2288.aspx 
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