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A burgonya (Solanum tuberosum) hozamnövekedése 

alternatív szerves trágya hatására 

CZÉKUS BORISZ 

Vízművek és Csatornázási KKV, 

Lazar Nesic tér 9/a, 24000 Szabadka, Szerbia 

borisz_82@yahoo.com 

Összefoglalás 

 Korábbi kísérleteiben a szerző megállapította, hogy az 50 t/ha 
mennyiségű préselt iszap feltehetően már negatívan hat a hozamra. Ezért arra 
kezdte keresni a választ, hogy mekkora dózis stabilizált-préselt iszap lenne az 
optimális a maximális hozam eléréséhez. 

Kontroll- (nem trágyázott) és két iszappal kezelt parcellán követte két 
burgonya hibrid fejlődését és hozamát. Egyik parcellát 50 t/ha-nak megfelelő 
mennyiségű dehidratált iszappal trágyázta, a másikon 30 t/ha-nyit alkalmazott. 
Korábbi kísérletei eredményei alapján azt feltételezte, hogy a szabadkai 
szennyvíztisztítóról származó iszap 30 t/ha mennyiségben is hasonló hozamot 
eredményez, mint a mezőgazdaságban jól bevált 50 t/ha mennyiségű szerves – 
lényegében istállótrágya. 

Megállapította, hogy a legnagyobb hozamot (44,5 t/ha) az Aladin hibrid 
érte el öntözés nélkül, 30 t/ha préselt iszap hatására. Ugyanezen paraméterek 
mellett az Agria hibrid hozama 29,65 t/ha volt 2015-ben Szabadka határában. 
Ettől valamivel elmaradt az 50 t/ha mennyiséggel kezelt talajon a hozam, de 
az is magasabb volt a kontroll parcelláénál. Mérései alapján megállapítható, 
hogy fele annyi iszappal is hasonló hozam érhető el, mint a farmerok körében 
szorgalmazott 50 t/ha szerves trágyával. 

A jövőben, állandó felügyelet mellett, lehetőség lesz e hazánkban még 
újnak számító szerves trágya használatára a mezőgazdaságban. Akár mint 
kiegészítő-, akár mint alaptrágya. 

Kulcsszavak 

burgonya, trágyázás, stabilizált iszap, hozam, bevétel 

Bevezetés 

Az Európai Bizottság 2008-ban elfogadta a 2008/98/EEC számú 
Határozatot, amely a háztartási és ipari hulladék tárolását, kezelését és 
újrahasznosítását szabályozza. E dokumentum arra szólítja fel az unió 
tagállamait, hogy egy integrált rendszerben gondolkozzanak a 
hulladékkeletkezés minimalizálásától, annak végleges és teljes körű 
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megsemmisítéséig (EC No 2008/98/EEC, Službeni glasnik RS, 135/2004, 
36/2009, 72/2009). 

A fejlődő országoknak nagy nehézséget jelent az ipari és kommunális 
eredetű szennyvizek megtisztítása, és a keletkezett stabilizált iszap elhelyezése, 
felhasználása vagy megsemmisítése. Szerbia nagyobb városaiban már 
megépültek a korszerű szennyvíztisztító telepek, de egy község sem tudja 
mitévő legyen a keletkezett dehidratált iszappal. Szabadkán, ahol évente 
4500 tonna ilyen iszap keletkezik, is hasonló a helyzet. Az új telep 2010 óta 
működik. A megtisztított szennyvíz egyedüli befogadója a Palicsi tó, az iszapot 
a városi szeméttelepre szállítják. Az iszap végleges elhelyezése, feldolgozása 
(komposztálása vagy hőkezelése) és tárolása, valamint hasznosítása mind a mai 
napig nem megoldott (Czekus, 2014b; Jovičić, 2015). 

A városi szennyvíz megtisztításában alkalmazott új technológiáknak 
köszönhetően ma a Palicsi tóba öt-tízszer kevesebb szerves anyag kerül. A 
város szegényes iparának „köszönhetően” a szennyvíz nem tartalmaz 
számottevő mennyiségű nehézfémet és az egészségre káros anyagot. Viszont a 
szennyvízből hátramaradó stabilizált iszap 4,54% nitrogént, 2,05% foszfort 
(4,69% P2O5), 0,715% káliumot (0,858% K2O), 64,3% szerves anyagot 
tartalmaz, így lehetséges annak felhasználása a mezőgazdaságban, persze 
állandó ellenőrzés mellett (Czekus, 2014b). 

A szerző 2013-ban NS 640-es hazai kukorica hibriddel végzett 
kísérleteket, azzal a céllal, hogy megállapítsa a fent említett szennyvíziszap 
potenciálját – hozamban és bevételben kifejezve. A mintaparcella egy 
harmadát a szabadkai szennyvíztisztító telepről származó stabilizált iszappal 
kezelte, a másik harmadot ugyananolyan mennyiségű érett istállótrágyával, a 
harmadik harmadot nem trágyázta. Feltételezte, hogy az iszapnak van akkora 
tápértéke, mint az eddig használt legelterjedtebb szerves (értsd: istálló) 
trágyának. Az iszappal leszórt talajon 25%-al nagyobb hozamot ért el, mint az 
istállótrágyával kezelt darabon (Czekus, 2014a). 

A project folytatásaként azt kutatja, hogy melyik az az optimális 
mennyiségű iszap, amely a maximális hozamot generálja a konyhakerti 
növényeknél, amelyeket kötelezően hőkezelésnek vetnek alá. A korábbi 
kísérletek eredményeként megállapította, hogy az 50 t/ha iszap magasabb 
hozamot eredményez, mint ugyanennyi istállótrágya. Ebben a munkában 
bemutatja, hogy a burgonya hozama hogyan változik különböző dózisú 
stabilizált iszap hatására. Feltevése az, hogy kevesebb iszappal is elérhető 
akkora hozam, mint 50 t/ha mennyiséggel.   

Stabilizált-dehidratált iszap 

A városi szennyvízből kivont iszap 33-37°C-on érlelődik legalább 
20 napon keresztül. Ez idő alatt felszabadul biogáz tartalmának 80-85%-a. Az 
érlelés anaerob környezetben zajlik. Célja az iszapban lévő baktériumok 
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számának drasztikus csökkentése és a kellemetlen illat tompítása. Három hét 
érlelés után az iszap viszonylag stabil, ártalmatlan, és nincs kellemetlen illata. 
Az így stabilizált iszapból a szűrőpréseken keresztülhaladva dehidratált vagy 
préselt iszap lesz, melynek szárazanyag tartalma 5-6% között van. 
Legcélszerűbb az lenne, ha ezt a dehidratált iszapot komposztálnák vagy 
brikett formájában tüzelőanyagnak használnák. A komposztált iszap kiváló 
talajjavító lenne pl. a tápanyagban szegény Szabadka-horgosi homokpusztán.  

Az Európai Közösség 1986-os 86/278/EEC Határozata szabályozza az 
ilyennemű iszap kezelését és a mezőgazdasági termelésbe való bevezetését. A 
Határozat fő célja az emberi egészség és a környezet védelme. Ennek 
értelmében csak néhány esetben lehet közvetlenül (pl komposztálás nélkül) 
használni a városi szennyvízből nyert iszapot. Az irányelv 7. pontja többek 
közt kimondja, hogy kezeletlen állapotban tilos használni: 

- a legelőkön, ahol kevesebb, mint három héttel a szétszórás után 
terveznek legeltetni, 

- olyan zöldségfélék termesztésénél, melyek termése friss állapotban, 
feldolgozás nélkül fogyasztandó. 

A többi esetben használata engedélyezett a növénytermesztésben. Minden 
tagállam saját hatáskörben dönthet az ilyen iszap használatáról és 
forgalmazásáról. A legfontosabb tényező az engedélyek kiadásánál az iszap 
vegyi összetétele, különös tekintettel annak nehézfém-koncentrációjára. 
Fontosak még a terület földrajzi és geológiai adottságai, ahol használni 
kívánják, valamint a termeszteni kívánt flóra összetétele. A törvény kötelezi az 
intézményeket és a gazdákat, hogy legalább félévente vizsgálják ki az iszap 
összetételét. Amennyiben a szennyvíz összetétele drasztikusan megváltozik, az 
analíziseket évente négyszer kell elvégezni (EC No 2008/98/EEC). 

Anyag és módszer 

A burgonyával végzett kísérlet Szabadka határában zajlott csernozjomon, 
öntözés nélkül, 2015-ben. A hőmérsékleti értékeket a város központjában levő 
Nexus típusú automatikus meteorológiai állomás szolgáltatta, amely 
légvonalban cca. 5 km-re van a kísérleti parcellától. A csapadékmennyiség 
helyben lett mérve.  

1. táblázat. Szabadka főbb időjárási jellemzői 2015. vegetációs időszakában 

Hónap/paraméter március április május június július augusztus 

csapadékmennyiség (mm) 32,8 17,2 95,3 12,9 45,5 50,2 

eltérés a tízéves átlagtól -3,2 -21,4 -13,6 -36,2 -17,9 +5,8 

havi középhőmérésklet (°C) 7,4 11,9 17,3 20,9 24,3 23,7 

eltérés a tízéves átlagtól +0,2 -1,0 +0,5 -0,1 +0,9 +1,0 

A havi középhőmérséklet a vegetációs időszakban megfelelt a tízéves 
átlagnak. Legnagyobb kiingás áprilisban (-1 °C) és augusztusban (+1 °C) volt. 
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A márciustól augusztusig terjedő időszakban csak augusztusban volt több 
csapadék (+6 mm) a sokéves átlagnál (1. táblázat). 

Az 1. táblázatból kitűnik, hogy 2015 tavaszán és a nyári hónapokban 
kevesebb csapadék hullott, mint a sokéves átlag. A hat havi hiány 92,3 mm 
volt. A Vajdaságra hulló éves csapadék mennyisége 600 mm körül mozog 
(www.hidmet.gov.rs). A havi középhőmérsékletek ebben az időszakban 
megfeleltek az átlagnak, de meg kell említeni, hogy a vizsgált időszakban a 
kánikulai napok száma (amikor a napi középhőmérséklet 25 °C felett van) 38 
volt (www.sumeteo.info). 

A kb. 1000 m2 nagyságú kísérleti parcella még az őszi talajművelés előtt 
három egyforma részre lett osztva. Az első harmad nem lett trágyázva, ez volt  
a kontroll parcella. A 
középső 3 kg/m2, azaz 
30 t/ha stabilizált 
iszappal lett kezelve, míg 
a harmadik harmad 
5 kg/m2, vagyis 50 t/ha-
al (1. ábra). Két 
burgonyafajjal folyt a 
kísérlet: a vajdasági 
kertekben kedvelt Agria 
és Aladin hibridekkel.  

 
1. ábra. Különböző mennyiségű stabilizált iszap 

Az őszi talajművelésre 2014 októberében került sor. Rotációs kapával lett 
belekeverve az iszap a talajba, kb. 25 cm mélységig. A tavaszi talajelőkészítés 
15 cm mélységig történt, szintén rotációs kapával. Március végén földbe 
kerültek a gumók, 10-12 cm mélységbe. A sortávolság 50 cm, a tőtávolság 20-
25 cm volt. Mindhárom fajta trágyázásánál, és mindkét hibridnél 3-3 ismétlés 
volt. A növényvédelem és gyomtalanítás szükség szerint lett végezve (Tošev, 
2002). A vegetációs időszakban két ízben került sor kézi kapálásra és 
háromszor permetezésre peronoszpóra (Phytophthora infestans) és burgonya- 

 
2. ábra. A szabadkai szennyvíziszapból 

termelt első gumók 

bogár (Leptinotarsa decemlineata) ellen. 
Használt vegyszerek: Mospilan 20 SG 
(2,5 g/10l) és Antracol WP-70 (15-
20 g/10l). 
A termény a vegetáció 171. napján 
került betakarításra. A gumók minden 
parcelláról külön papírzsákokba lettek 
szedve, megjelölve majdpedig 
válogatva és mérve (2. ábra). 
A nemzetközi szabványoknak 
megfelelően a gumók három 

kategóriába lettek csoportosítva (Vlahović, 2003), majd a kalibráció után ismét 
meg lettek mérve.  

http://www.sumeteo.info/
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Eredmények 

Szerbia Statisztikai Hivatalának 2014-re vonatkozó jelentése szerint a 
vajdasági szántókon átlagosan 17,00 tonna burgonya termett hektáronként 
(www.webrzs.stat.gov.rs). Az eredményes gazdálkodás és magas 
terményhozam eléréséhez két kedvező időjárási tényezőre van szükség: 
nedvességre és hőmérsékletre. Öntözés mellett 80 t/ha hozam is elérhető az 
Észak-szerbiai burgonyatáblákon (Bročić, 2015). A tervezett hozam 
számításánál általában 30 t/ha gumóval számolnak (Đorđević, 2014).  

2015 tavaszán és nyarán Szabadka környékén majdnem ideálisak voltak 
az időjárási feltételek a burgonya termesztéséhez. Amíg a gumók a földben 
voltak, 260 mm eső esett (1. Táblázat). Ehhez hozzáadva a tél folyamán 
lehullott csapadékot, több mint 350 mm hullott. A középkései és kései 
burgonyafajok csapadékigénye 450-460 mm (Bročić, 2015). Kulcsfontosságú 
volt a csapadékeloszlás, amely 2015-ben messze kedvezőbb volt, mint a 
korábbi években. Gyakrabban esett kisebb mennyiségű csapadék, ritkák voltak 
a viharok és az orkán erejű szél.  

Mindkét trágyázási dózis, mindkét hibrid és mindhárom ismétlés esetében 
számottevően magasabb hozam valósult meg, mint a vajdasági átlag. A 3-3 
ismétlés átlagos hozamát a 2. táblázat szemlélteti. 

2. táblázat. A parcellák átlaghozama (t/ha) 

Hibrid Agria Aladin 

Kontrol 

Hozam 23,30 32,80 

Index érték 100,00 100,00 

30 t/ha 

Hozam 34,30 49,65 

Index érték 147,21 151,37 

50 t/ha 

Hozam 31,00 34,30 

Index érték 133,05 104,57 

A legmagasabb hozam a 30 t/ha 
mennyiségű iszappal trágyázott 
talajon valósult meg (2. táblázat). 
Ezen a parcellán az Aladin közel 
70%-al termett többet az Agriánál, 
míg a kontollhoz képest 51%-al. Az 
Agria hibrid esetében az ilyen 
trágyázási feltételek mellett 47%-al 
volt magasabb a hozam a nem kezelt 
darabhoz viszonyítva. Ha az 50 t/ha 
trágyázott parcellát hasonlítjuk össze 
a nem trágyázottal, akkor fordított  

a helyzet: az Agria termett többet 33%-al, míg az Aladin csak 5%-al. 
A piac mindig kiváló minőségű, első osztályú terményt kíván. Ha az elért 
hozamból eltávolítjuk a rágott, vágott, fertőzött, stb. gumókat, megkapjuk az 
emberi fogyasztásra alkalmas terményt, amit a köznyelvben első- és 
másodosztályú árunak hívnak (Vlahović, 2003). Az ehető burgonya 
mennyiségét a 3. táblázatban mutatjuk be. 
A betakarítás pillanatában a burgonya kilogrammja 20-25 RSD (0,18 €) között 
mozgott. Az egész Európát sujtó szárazság negatívan hatott a cseh, német, 
holland és lengyel gazdák terméshozamára is. A behozatali burgonya 30 
eurócent volt, amihez hozzá kell még adni a szállítás és a vám költségeit. A 
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tavasz (2016.) folyamán a burgonya árának jelentős emelkedése várható 
(www.proberza.co.rs, www.pss-subotica.rs). Kilogrammonkénti 18 eurócenttel 
számolva az Agria esetében 540 
euróval lenne magasabb a bevétel a 30 
tonnával trágyázott táblákon, mint az 
50 t/ha esetében. Az Aladinnál ez az 
érték meghaladja a 2600 €-t 
(3. táblázat)!  A szabadkai szennyvíz-
tisztító telepről származó iszap még 
nem hozzáférhető a gazdák számára. 
Kizárólag kísérleti célokra és a városi 
szeméttelep befedésére használják. Az 
első és másodosztályú termény, 
hibridtől és trágyázástól függően, 3-
16%-al kisebb az össz hozamtól.  
Az emberi fogyasztásra alkalmatlan 
gumók aránya tehát 10% körül  

3. táblázat. A fogyasztásra alkalmas burgonya 
mennyisége (t/ha) és értéke (€) 

Hibrid Agria Aladin 

Kontrol 

Hozam 19,50 31,00 

Index érték 100,00 100,00 

Érték 3510 5580 

30 t/ha 

Hozam 29,65 44,50 

Index érték 152,05 143,55 

Érték 5337 8010 

50 t/ha 

Hozam 26,65 29,65 

Index érték 136,67 95,65 

Érték 4797 5337 

mozgott a kísérleti parcellán (4. táblázat). Legtöbb hulladék a nem trágyázott, 
Agria hibriddel bevetett darabról került ki (16,3%), míg az Aladin esetében 30 
t/ha stabilizált iszapon 5 tonna használhatatlan gumó termett. Még így is a hat 
parcella közül ezen valósult meg a legmagasabb hozam: 44,5 tonna. 

4. táblázat. Fogyasztásra alkalmas és alkalmatlan gumók mennyisége (t/ha) 

 Agria Aladin 

 ∑ ehető nem ehető ∑ ehető nem ehető 

0 t/ha 23,30 19,50 3,80 (16,3%) 32,80 31,00 1,80 (5,5%) 

30 t/ha 34,30 29,65 4,65 (13,6%) 49,65 44,50 5,15 (10,4%) 

50 t/ha 31,00 26,65 4,35 (14,0%) 34,30 29,65 4,65 (13,6%) 

A 4. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy 30 t/ha stabilizált iszappal 
való trágyázás mellett az Aladin hibrid 66%-al többet termett az Agriánál. 
Dupla ennyi szerves hatóanyag 
hatására már az Aladin terem 
több fogyasztásra alakalmas 
krumplit. A használhatatlan 
gumók aránya trágyázástól 
függetlenül az Agriánál 
megközelítőleg azonos, míg az 
Aladin esetében az iszap 
mennyiségének növekedésével 
arányosan nő (3. ábra). 

 
3. ábra. A két hibrid hozama különböző 

mennyiségű iszap hatására 

 

http://www.pss-subotica.rs/
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Következtetés 

A burgonyagumók szétválogatása után az első egyértelmű következtetés 
az, hogy az adott időjárási viszonyok mellett, Szabadka határában, a trágyázás 
mennyiségétől függetlenül az Aladin hibriddel valósult meg magasabb hozam. 
Legnagyobb hozam és legtöbb emberi fogyasztásra alakalmas gumó a 30 t/ha 
stabilizált iszappal kezelt talajon termett. Valamennyivel kevesebb termett a 
dupla ennyi tápanyaggal leszórt talajon, míg mindkét hibridnél a nem 
trágyázott darabon volt a legkisebb a hozam. 
Az alapkoncepció szerint kevesebb (30 t/ha) stabilizált iszap is generál akkora 
hozamot, mint a mezőgazdaságban jól bevált 50 t/ha szerves trágya. A kísérlet 
célja az volt, hogy kivizsgálja szükséges-e 50 t/ha ilyen nemű trágyát szétszórni 
hektáronként, vagy elég kevesebb is. A hipotézis igazolást nyert, a cél 
megvalósult. További kísérletek tárgya lesz meghatározni mekkora az a pontos 
dózis iszap, ami még gazdaságilag elfogadható mennyiségű terményt generál. 

Szabadka város szennyvíztisztító telepén 2013-ban 1600 konténer 
(V=5m3) dehidratált iszap keletkezett. Egy-egy konténer iszap nettó tömege 
2,5-3 tonna közt mozgott. Tehát éves szinten megközelítőleg 4500 tonna iszap 
keletkezik (Czekus, 2014d). Hektáronkénti harminc tonna iszappal számolva, 
150 hektár szórható le ezzel a típusú szerves trágyával. A modern 
technológiáknak és több szennyvíznek köszönhetően pár év alatt ez az 
iszapmennyiség megduplázódhat Szabadkán. 
Vajdáságban, hasonlóan a tágabb régióhoz, az állatállomány, és ezzel párhu-
zamosan a farmok száma rohamosan csökken. Ennek következtében nagyság-
rendekkel kevesebb szerves trágya – első sorban istállótrágya és trágyalé – 
keletkezik. A szabadkai szennyvízből származó stabilizált iszap jó minőségű, 
nincs benne számottevő mennyiségű nehézfém. Komposztálás és érlelés után 
remek trágyaként használható a termőföldeken, a zöldségtermesztésben, kerté-
szetben. Nagyobb hozamot biztosít és környezetbarátabb, mint a műtrágyák. 
Jól megtartja a nedvességet, könnyen kezelhető, és állandóan van belőle. 

Influence of Stabilized Sewage Sludge on the Yield of Potato 

 (Solanum tuberosum) 

Absrtact 

The author has examined the application of different doses of stabilized-
hydrated sewage sludge in two potato varieties in field conditions. Next to an 
unfertilized plot, he followed the growth, development and yield of varieties 
Agria and Aladin on soil treated with an amount of 50 t/ha and 30 t/ha of 
sludge from wastewater treatment plant in Subotica. He found that the highest 
yield was achieved at the variety Aladin  (44.5 t/ha), when applying 30 t/ha of 
sludge. Agria produced 29.65 t/ha of tubers with the same amount of 
fertilizer. In both varieties the yields were higher on plots fertilized with 
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50 t/ha than on unfertilized soil. It was found that, in contrast to fertilizing 
with manure from 50-60 t/ha, half the amount of stabilized sludge produced 
similar, if not higher yields. In the future it will be possible to substitute or 
supplement manure with stabilized sludge under controlled conditions. 

Keywords 

potato, fertilization, stabilized sludge, yield, profit 
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