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Tápanyagpótlás környezetbarát alginittel őszi búza 

(Triticum aestivum L.) kultúrában 

IRINYINÉ OLÁH KATALIN, SIMON LÁSZLÓ, URI ZSUZSANNA, VINC-

ZE GYÖRGY, VÍGH SZABOLCS, SZABÓ BÉLA, SZABÓ MIKLÓS 

Nyíregyházi Egyetem, Műszaki és Agrártudományi Intézet,  

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. 

olah.katalin@nye.hu 

Összefoglalás  

2015-ben a Nyíregyházi Egyetem Ferenc-tanyai tangazdaságában 
nagyparcellás műtrágyázási kísérletet állítottunk be nem karbonátos humuszos 
homok típusú talajon. A vizsgálat célja az volt, hogy megállapítsuk, különböző 
nitrogéntartalmú-műtrágyák (Nitrosol és Pétisó) és az Alginit milyen hatással 
vannak az őszi búza makro- és mikroelem-felvételére.  
A kísérletbe bevont őszibúza-fajta a GK Szala volt, a kezelt parcellák mérete 
12 m x 120 m. Négy kezelést állítottunk be: 1. Nitrosol 130 kg/ha 
N hatóanyag + Alginit 10 l/ha, 2. Nitrosol 130 kg/ha N hatóanyag, 
3. Nitrosol 165 kg/ha N hatóanyag, 4. Pétisó 130 kg/ha N hatóanyag. A 
tápelem-felvétel vizsgálatához szükséges levélmintát virágzás végén, kalászérés 
kezdetén szedtük. A mintaszám: 684-703 db zászlós levél. A kalászok 
mintázása teljes érésben történt. Kezelésenként 240-520 db kalászt szedtünk. 
A levelek, illetve szemek nitrogéntartalmát Kjeldahl-módszerrrel, makro- 
(P, K, Ca, Mg) és mikroelem- (Fe, Cu, Mn, Zn) tartalmát pedig ICP-OES 
technikával határoztuk meg. A zászlósleveleken mért adatok szerint 
tendenciaként figyelhető meg, hogy minden kezelés hatására nagyobb a 
fajlagos nitrogén-, foszfor- és káliumfelvétel a kezeletlen kontrollhoz képest. A 
legnagyobb fajlagos kalciumtartalmat a 130 kg/ha Nitrosol-lal kezelt 
kultúrában mértük. A mangán- és cinkfelvétel a Nitrosol+Alginittel kezelésnél 
volt a legnagyobb. A szemtermésben a legnagyobb nitrogén- és 
kalciumkoncentráció a Pétisó és a Nitrosol kezelés hatására alakult ki. 
Valamennyi műtrágya és adalékanyag szignifikánsan megemelte a kontrollhoz 
viszonyítva a búzaszemek kén- és cinkkoncentrációját, ugyanakkor kisebb 
molibdénfelvételt eredményeztek. A levelek magnézium-, vas- kén-, bór-, réz-, 
és molibdénfelvételét, illetve a búzaszemek kálium-, magnézium-, vas-, bór-, 
réz- és mangántartalmát nem befolyásolták jelentősen a kezelések.  

Kulcsszavak 

őszi búza, Nitrosol, Pétisó, Alginit, ásványi tápanyag-felvétel 
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Bevezetés 

Az őszi búza fajlagos tápanyag igénye szerint 1 tonna termés a hozzá 
tartozó melléktermékkel együtt 27 kg N, 11 kg P2O5, 18 kg K2O, 6 kg CaO és 
2 kg MgO tápanyagot vesz fel a talajból (Antal, 1999). Harmonikus 
tápanyagellátása a csírázástól a termésképződésig meghatározó. Fajlagos 
tápanyagigényéből is következik, hogy különösen nagy jelentőséggel bír az 
optimális nitrogén-ellátás. A vegetatív tömeg gyarapodását meghatározó 
fenofázisokban (bokrosodás, szárba indulás és virágzás) a N-felvétel 30-30-
30 %-ra tehető. A bokrosodással egyidejűleg meginduló kalász 
differenciálódáshoz az optimumhoz viszonyított kevesebb vagy több 
N egyaránt kedvezőtlen hatású. A kalászképződés időszakában fellépő 
nitrogénhiány nehezen pótolható (Bocz, 1992). 

Az ammónium-nitrát a legelterjedtebben használt műtrágya. Előnyös 
tulajdonsága, hogy a nitrogént olyan formában tartalmazza, melyet a növény 
maradéktalanul tud hasznosítani és nem marad a talajban kedvezőtlen hatású 
kísérő ion (Loch, 1999). Kedvezőtlen hatásaként említhető, hogy a talajba 
jutva rendkívül savanyú kémhatást idéz elő, könnyen lemosódik, illetve nagy 
tömegben raktározva bizonyos feltételek mellett (szikra, szerves anyag) 
könnyen robban. A negatív mellékhatások miatt vezetik be az ammónium-
nitrát műtrágya helyett a pétisót, melynek gyártása során mészkőport vagy 
meszes dolomitot kevernek a termékhez, így alkalmas Ca- és Mg-pótlásra, 
ezen kívül nem higroszkópos és nem robbanékony (Hargitai, 1998). A 
Nitrosol ammónium-nitrátból (NH4NO3) (hatóanyaga nitrát-és ammónium-
nitrogén (N) 7,5-7,5 %) és karbamidból (hatóanyaga (NH2)2CO, amid-
nitrogén (N) 15 %) áll. Előnye, hogy gyorsan (nitrát-nitrogén) és lassabban 
ható (ammónium- és amid-nitrogén) komponenseket is tartalmaz, ezen kívül 
növeli a melioratív meszezés hatékonyságát is. Szinergens hatásként a szerves 
anyag, illetve a kalcium-magnézium a nitrogén-hasznosulás hatásfokát növeli 
(http://univerzalplusz.hu/mutragya/nitrosol/).  

Az alginit sajátosan a Pannon-medencében kialakult kőzet. Lelőhelyei 
Magyarországra és Szlovákiára korlátozódnak. Fosszilis alga biomasszából álló 
szerves anyag és elmállott bazalttufából álló szervetlen anyag, melyben 
bakteriális működés következtében számos ásványi összetevő található 
(montmorillonit, illit, kaolit, kalcit, dolomit, stb.) Utóbbi tulajdonságának és 
magas humusztartalmának köszönhetően kiválóan alkalmas laza homoktalajok 
természetes vízkapacitásának emelésére és vízáteresztő képességének 
csökkentésére, a talaj szerkezetének javítására, nagy mésztartalma miatt 
savanyú talajok meszezésére. Az alginit ásványi anyag, mely nagy 
mennyiségben tartalmaz felvehető, a növények számára nélkülözhetetlen 
tápanyagokat (P2O5, K2O, Mg, Ca, NO2+NO3, mikroelemek) (Solti, 2014). Az 
MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet vizsgálata szerint az alginit annak 
ellenére, hogy kimagaslóan magas CaCO3 és szervesanyag-készlettel 
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rendelkezik, nem szolgáltathat nitrogént a növény számára, mivel C/N aránya 
rendkívül tág (30-180). Alkalmazása esetén ezért a nitrogénellátásról is 
gondoskodni kell (Kádár, 2015). Kémhatása semleges, enyhén lúgos. Pozitívan 
befolyásolja a tápanyagok felvehetőségét, csökkenti azok talajból való 
kimosódását, elősegíti a növények tápanyaggal való folyamatos ellátását. 
Irodalmi források szerint (Solti, 2014) az alginit felhasználásával a benne lévő 
számos (köztük az élő szervezet számára negatív hatású) kémiai elem ellenére 
sem lépnek fel mérgezési tünetek, mivel a mikoelemeket lassan oldható 
szerves kelát formában tartalmazza, illetve a benne előforduló toxikus elemek 
mennyisége határérték alatti. Kádár (2015) szerint az alginit kollodiális 
struktúrája révén megköti a talajszennyezéseket, akadályozza a kemikáliák 
kilúgzását és talajvízbe mosódását, gátolja számos nehézfém/toxikus elem 
táplálékláncba kerülését.  

Németországban savanyú homoktalajon beállított különböző dózisú 
alginit kezelések hatását vizsgálták spenót növényen. A kezelés hatására a 
tesztnövény zöld- és gyökértömege 20-30 %-kal nőtt. Az alginit hatására 
kialakult stabilabb talajszerkezet a növények számára kedvezőbb víz-és 
tápelem hasznosulást eredményezett. Emelkedett a talaj pH értéke, nőtt a 
víztároló kapacitása. Kimosódási vizsgálatok szerint emelkedett mennyiségű 
Ca, Mg, K, Ni és csökkenő mennyiségű P távozott az átszivárgott vízből a 
növekvő alginit terheléssel (Rex & Scherer, 2010). Egyiptomban meliorációs 
céllal alkalmazták sikeresen az alginitet gyeptelepítésnél különböző 
dózisokban, különböző mélységbe bedolgozva (Helal, 2010). Kádár (2015) 
50 éves műtrágyázási tartamkísérletben tritikálé monokultúrában alkalmazta az 
alginitet, egyszeri meloratív céllal, különböző N szintek mellett. Vizsgálták a 
kezelések hatását a talaj fizikai és kémiai tulajdonságaira, a termésre és a 
szalma, illetve szem elemtartalmára. Kísérleteikben az alginittel kezelt 
állományban kétszeresére nőtt a tritikálé szem és szalma termése, különösen 
ott, ahol a talaj elsavanyodott, illetve Ca, Mg, K és P elemekben 
elszegényedett. Az alginittel kezelt parcellákon nőtt a szemtermés Mg, Mo, Cd 
felvétele és csökkent a Mn, Zn, Ba tartalom. A szalma Ca, Mg, S és Mo 
koncentrációja emelkedett, míg a Mn, Zn, Ba, Cu, Ni és Co beépülését az 
alginit gátolta (Kádár, 2015). 
Kutatómunkánk célja az volt, hogy a széles körben alkalmazott 
nitrogéntartalmú műtrágyák mellett megvizsgáljuk a környezetre nem káros, 
természetes eredetű tápanyagforrás, az alginit őszi búzára gyakorolt hatását. 
Nagyparcellás kísérleti körülmények között vizsgáltuk, hogy az alginit segíti-e 
az ásványi tápanyagok felvételét. 

Anyag és módszer 

2014 őszén szabadföldi körülmények között tápanyag-utánpótlási 
kísérletet állítottunk be nem karbonátos humuszos homok típusú talajon. Az 
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őszi búza (Triticum aestivum L.) GK Szala fajtáját kezeltük Pétisó és Nitrosol 
műtrágyákkal, valamint Alginittel.  
 A GK Szala középérésű, szálkás kalászú őszi búza. Kalásza kissé viaszolt, 
sárga, a szemek piros színűek, kemények. Bokrosodó képessége közepes. 
Állóképessége kiemelkedő, magas szalmája ellenére elhúzódó betakarítás 
esetén is stabil marad a minősége. Intenzív körülmények között 
rekordtermésekre képes, évjárattól függően 6,5-9,0 t/ha a betakarítható termés 
mennyisége. A biztos termést rendkívül jó fagytesztje és télállósága garantálja. 
Stabil malmi minőségű, mutatói közel állnak a javító kategória értékeihez. 
Ezermag tömege: 42-46 g. Termesztése: a vetésidőre nem érzékeny, vetésideje 
október 10-25. Vetőmag-szükséglete 500-550 csíra/m2. Műtrágya-reakciója jó. 
Betegség-ellenállósága átlagos, a minőség és a termés megőrzése érdekében 
preventív gombaölőszeres kezelés ajánlott. (http://www.gk-

szeged.hu/vetomag/kalaszosok/oszi-buza/kozeperesu/gk-szala). 

 
Őszi búza termesztéstechnológiája 

Az őszi búza előveteménye napraforgó volt (terméseredmény 2014-ben: 
2,6 t/ha), melynek szármaradványait tárcsával végzett tarlóhántás alkalmával 
dolgoztuk a talajba. A magvetés talajelőkészítő munkáit 2014 októberében 
végeztük el. Talajvizsgálati eredmények alapján a kísérleti terület talaja 
káliumból jól ellátott, de a foszfor pótlása indokolt. A kijuttatandó 
mennyiséget 6 t/ha termésáltagra számolva Proplanta Maximum modell 
segítségével határoztuk meg. A talaj foszfor-tartalmának növelése céljából 
alaptrágyaként NP (15:25) tartalmú műtrágyát (előállító Nitrogénművek 
Vegyipari Zrt.) juttattunk ki, 75 kg/ha foszfor hatóanyag mennyiségben. Az 
őszi szántás 20-22 cm mélységben ekével, a magágykészítés kombinátorral 
történt. A vetésre 2014. október 16-án került sor, utána a területet 
gyűrűshengerrel tömörítettük. A vetés sortávolsága 12,5 cm, az elvetett mag 
mennyisége 250 kg/ha, a csíraszám 5.000.000 db/ha.  

 
1. táblázat. Növényvédelmi kezelések és lombtrágyázás őszi búza kultúrában 

(Nyírtelek-Ferenctanya, 2015) 

Védekezés ideje Peszticid neve Dózisa 

2015. április 15. Granstar Super 50 SX 50 g/ha 

 Starane 250 EC 0,3 l/ha 

 Stabilan SL 2 l/ha 

 Micromix-A vas-magnézium 4 l/ha 

2015. április 28. Falcon Pro 1 l/ha 

 Mavrik 24 EW 0,2 l/ha 

2015. május 20. Cherokee 2 l/ha 

 Genezis Kalászos 6 l/ha 

 

http://www.gk-szeged.hu/vetomag/kalaszosok/oszi-buza/kozeperesu/gk-szala
http://www.gk-szeged.hu/vetomag/kalaszosok/oszi-buza/kozeperesu/gk-szala
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A tenyészidőszak folyamán három alkalommal végeztünk növényvédelmi 
beavatkozást és lombtrágyázást (1. táblázat). Az első alkalommal gyomirtó 
szer, szárszilárdító és lombtrágya kijuttatás történt. A második alkalommal 
gombaölő szert és rovarölő szert használtunk a lombkárosítók ellen. A 
harmadik beavatkozás célja a fuzárium elleni védekezés volt, melyet 
kiegészítettünk lombtrágyával. Az őszi búza aratására 2015. július 15-én került 
sor. 
A kísérletben kétféle 
nitrogén műtrágyát – 
Nitrosol (30% N) és Pétisó 
(27% N) – valamint Alginit 
és Dudarit adalékanyagot 
(Nitrogénművek Vegyipari 
Zrt. által készített 
szuszpenzió) juttattunk ki 
az alábbi dózisokban és 
elrendezésben.  
A kontroll parcellák 
semmilyen kezelést sem 
kaptak (1. ábra).   

1. ábra. Őszi búzával beállított tápanyag-visszapótlási kísér-
let sémája (Nyírtelek-Ferenctanya, 2015) 

Jelen publikációban a Nitrosol-lal, Pétisóval és az Alginittel elért eredményeket 
mutatjuk be és értékeljük.  
A bemutatott kezelések az alábbiak voltak: 

1. Kontroll (nem volt kezelve) 

2. Nitrosol 130 kg/ha N hatóanyag + Alginit (10 l/ha) 

3. Nitrosol 130 kg/ha N hatóanyag,  

4. Nitrosol 165 kg/ha N hatóanyag, 

5. Pétisó 130 kg/ha N hatóanyag 

2. táblázat. Az őszi búza fejtrágyázásnak ideje és dózisai (Nyírtelek-Ferenctanya, 2015) 

Műtrágya Dózis 

Bokrosodás Szárba indulás 

A kijuttatott műtrágya mennyisége 

1 ha-ra parcellánként 1 ha-ra parcellánként 

Nitrosol + 
Alginit 

130 kg/ha 
N hatóanyag 

235 kg 
(180,8 l) 

33,84 kg 
(26 l) 

120 kg 
(92,3 l) 

17,3kg 
(13,3 l) 

Nitrosol 
130 kg/ha 

N hatóanyag 
235 kg 

(180,8 l) 
33,8 kg 
(26,03 l) 

120 kg 
(92,3 l) 

17,3 kg 
(13,3 l) 

Nitrosol 
165 kg/ha 

N hatóanyag 
310 kg 

(238,5 l) 
44,6 kg 
(34,3 l) 

160 kg 
(123,1 l) 

23 kg 
(17,7 l) 

Pétisó 
130 kg/ha 

N hatóanyag 
260 kg 37,4 kg 135 kg 19,4 kg 
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A kezeléseket 12x120 méteres parcellákon végeztük el. A kezelt parcellák kö-
zött 12x30 méteres kontroll, nem kezelt területet hagytunk (1. ábra). A kísér-
letben használt nitrogénhatóanyag-tartalmú műtrágyákat fejtrágyaként, az 
Alginitet levéltrágya formájában juttattuk ki tavasszal, két alkalommal 
(2. táblázat). Az első alkalom bokrosodás kezdetén 2015. március 17. és 18-án 
volt. A második kezelést szárbaindulás kezdetén, 2015. április 29. és 30-án 
végeztük el. 

A levél tápelem-felvételének vizsgálatához az első növény-mintavétel 
2015. június 3-án történt virágzás vége, kalászérés kezdete fenofázisban. A 
mintavételezés során a kalász alatti első zászlóslevelet vettük le kézzel. A 
parcellák két átlója mentén gyűjtött „a” és „b” jelű átlagminták mintaszáma 
684-703 db között változott. A zászlósleveleken lévő szennyeződést folyó 
csapvízzel távolítottuk el, a csapvizet kétszer váltott ionmentes vízzel 
öblítettük le a levelekről. A leveleket ezután papírtörölközőkre terítve 8 napon 
át szobahőmérsékleten megszárítottuk. A légszáraz levélmintákat darálás előtt 
1 órára 105 0C-ra melegített szárítószekrénybe helyeztük. A légszáraz levelek 
egy-egy véletlenszerűen megmintázott csomójából a középső szakaszt vágtuk 
ki rozsdamentes ollóval a daráláshoz. A száraz minták darálása Retsch 
(Németország) készülékkel történt 1 mm-es szemcseméret eléréséig. A kémiai 
analízishez 25-30 g növénymintát szállítottunk a Geoderma Bt. budapesti 
laboratóriumába. 

A búzakalászok mintavételezése 2015. július 8-án történt. A 
növénymintát az adott parcella 2 átlója mentén gyűjtöttük, így „a” és „b” jelű 
kevert átlagmintát kaptunk. Az érett búzakalászokat kézzel lepattintottuk a 
szárról. Egy-egy mintát 240-520 db kalász alkotott, melyek össztömege 425-
815 g között változott. Laborasztalon történő két hetes szárítás után a cséplést 
Minibatt (Godé Company, Franciaország) kézi mini kombájnnal végeztük. A 
búzaszemeket folyó csapvízzel alaposan megmostuk, majd háromszor váltott 
desztillált vízzel öblítettük le. A szárítás szobahőmérsékleten 12 napig tartott, 
ekkor a szemek Dickey John (USA) gyorsnedvesség-mérővel megállapított 
átlagos nedvességtartalma 12,5-13,0 % volt. Darálás előtt 105 0C-ra melegített 
szárítószekrényben 1 órán át tovább szárítottuk a mintákat 7-11%-os 
nedvességtartalomig. A min. 100 gramm búzaszemet tartalmazó minták 
darálása Retsch készülékkel történt 1 mm-es szemcseméret eléréséig. A kémiai 
analízishez szükséges 50-60 g mennyiségű darált mintákat 25-30 0C-on 35-38% 
páratartalom mellett exszikkátorban tároltuk a vizsgálatig. 
A levelek, illetve őszibúza szemek nitrogéntartalmát Kjeldahl-módszerrrel 
(Vapodest 10 készülékkel, Németország), makro- (P, K, Ca, Mg) és 
mikroelem- (Fe, Cu, Mn, Zn) tartalmát pedig ICP-OES technikával (Ultima 2 
Horiba Jobin-Yvon készülékkel, Franciaország) vizsgálta meg a Geoderma Bt. 
budapesti laboratóriuma 2-2 ismétléssel.  

A légszáraz talajminták legfontosabb kémiai és fizikai tulajdonságait – a 
vonatkozó szabványok előírásait követve – a Geoderma Bt. budapesti 
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akkreditált laboratóriumában vizsgáltuk meg 2 független ismétléssel. A 
vizsgálatok kiterjedtek a víz- és kálium-klorid oldható pH, a sótartalom, a 
humusztartalom, illetve a mész- és nátriumtartalom mérésére. Meghatároztuk 
a talajminták növényi tápanyag-tartalmát (AL-oldható K2O és P2O5; KCl-
oldható Mg és S; EDTA-oldható Cu, Fe, Mn és Zn), illetve az „összes” 
makro- és esszenciális mikroelem-tartalmat (P, K, Ca, Mg, Fe, S, B, Cu, Mn, 
Mo, Zn). 

Az őszi búza zászlósleveleinek és szemtermésének makro- és mikroelem 
tartalmát HNO3/H2O2 kivonatból ICP-OES technikával határoztuk meg. Az 
elemkoncentrációk az adott kezeléshez és parcellához tartozó „a” és „b” 
kevert átlagmintából származnak.  
Az adatok statisztikai elemzése varianciaanalízissel, az SPSS szoftver 
segítségével, Tukey-féle b próbával történt.  

Eredmények 

A június elején (kalászérés kezdete fenofázis) begyűjtött zászlóslevelek 
makroelem-tartalmát (3. táblázat) illetően megállapíthatjuk, hogy valamennyi 
műtrágya-kezelés a kontrollnál nagyobb fajlagos nitrogén-, foszfor- és 
káliumfelvételt eredményezett a zászlóslevelekben. Mindez azonban csak 
tendenciaként figyelhető meg, az adatok szórása miatt statisztikai próbával 
nem volt igazolható. A legnagyobb fajlagos kalciumtartalmat a 130 kg/ha 
Nitrosol-lal kezelt kultúrában mértük, mely a Pétisó kijuttatáshoz hasonlóan 
szignifikáns növekmény volt a kontrollhoz képest. A zászlóslevelek 
magnézium- és kéntartalmában nem tapasztaltunk szignifikáns eltéréseket.  

3. táblázat. Az őszi búza zászlósleveleinek makroelem-tartalma (Nyírtelek-Ferenctanya, 2015) 

Kezelés 

Makroelemek 

N P K Ca Mg S 

m/m% mg/kg 

Kontroll 4,40a 2538a 21267a 6305a 1649a 4133a 

Szórás: 0,11 133 849 146 102 358 

Nitrosol + Alginit 4,57a 2809a 21615a 6744ab 1815a 4905a 

Szórás: 0,16 9 1538 35 9 91 

Nitrosol 130 4,82a 2605a 20420a 8090c 2070a 4846a 

Szórás: 0,02 7 1278 581 138 164 

Nitrosol 165 4,70a 2598a 21511a 7228abc 1719a 4839a 

Szórás: 0,18 36 1377 428 151 459 

Pétisó 130 4,70a 2605a 19414a 7332bc 1908a 4349a 

Szórás: 0,03 94 893 54 5 48 

Azonos oszlopban található különböző betűindex esetén szignifikáns az eltérés P<0,05. 

A nitrogén-műtrágyák és adalékanyagok hatására az őszi búza 
zászlósleveleinek esszenciális mikroelem-tartalma az alábbiak szerint változott 
(4. táblázat). A zászlóslevelek bór-, réz-, molibdén- és vasfelvételében nem 
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tapasztaltunk számottevő változást. A mangánkoncentráció a 
Nitrosol+Alginittel kezelt kultúrában volt a legnagyobb, mely statisztikailag 
szignifikáns mértékben haladta meg a Pétisóval kezelt kultúráét. Valamennyi 
kezelés megemelte kisebb-nagyobb mértékben a kontrollhoz viszonyítva a 
zászlóslevelek cinkfelvételét, a Nitrosol+Alginit kijuttatás esetén ez a hatás 
statisztikailag is szignifikáns volt. A mért mikroelem-koncentrációk (a mangánt 
kivéve) beleesnek a nemzetközileg tapasztalt tartományokba (Fageria et al., 
2011; Kabata-Pendias, 2011). 

4. táblázat. Az őszi búza zászlósleveleinek esszenciális mikroelem-tartalma  
(Nyírtelek-Ferenctanya, 2015) 

Kezelés 

Esszenciális mikroelemek 

B Cu Fe Mn Mo Zn 

µg/g 

Kontroll  9,59a 5,29a 110a 237ab 0,132a 25,1a 
Szórás: 0,86 0,01 1 9 0,001 1,2 

Nitrosol + Alginit 10,79a 5,40a 118a 288b 0,097a 35,1b 
Szórás: 1,34 1,67 8 7 0,025 6,0 

Nitrosol 130 8,35a 4,67a 116a 237ab 0,137a 28,8ab 
Szórás: 2,04 0,23 0 6 0,013 0,7 

Nitrosol 165 8,40a 5,18a 116a 225ab 0,103a 27,8ab 
Szórás: 0,82 0,38 5 14 0,023 0,6 

Pétisó 130 8,22a 4,49a 111a 204a 0,099a 26,9ab 
Szórás: 0,60 0,09 3 1 0,017 1,6 

Azonos oszlopban található különböző betűindex esetén szignifikáns az eltérés P<0,05. 

 
Az 5. táblázatban szemléltetjük az őszi búza szemtermésének makroelem-
tartalmát. A legnagyobb nitrogénkoncentráció a Pétisóval kezelt kultúrában 
alakult ki, mely szignifikánsan meghaladta a kontrollban mért értékeket, 
hasonlóan a 2 különféle dózisban kijuttatott Nitrosol-hoz. A búzaszemek 
foszfortartalmát a kezelések nem befolyásolták. A betakarított búzaszemek 
kálium-és magnéziumkoncentrációira a kezelések nem gyakoroltak szignifikáns 
hatást.  
A 130 kg/ha Nitrosol, illetve a Pétisó kijuttatás statisztikailag szignifikánsan 
emelte meg a búzaszemek kalciumkoncentrációját. Valamennyi műtrágya és 
adalékanyag szignifikánsan megemelte a kontrollhoz viszonyítva a búzaszemek 
kénkoncentrációját.  
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5. táblázat. A talajba kijuttatott nitrogén-műtrágyák és adalékanyag hatása az őszi búza  
szemtermésének makroelem-tartalmára (Nyírtelek-Ferenctanya, 2015) 

Kezelés 

Makroelemek 

N P K Ca Mg S 

m/m% mg/kg 

Kontroll: 2,59a 3547ab 4647a 563a 1340a 1770a 

Szórás: 0,07 131 245 8 93 50 

Nitrosol + Alginit 2,88abc 3568ab 4770a 617ab 1418a 1985bc 

Szórás: 0,04 58 209 26 56 0 

Nitrosol 130 3,02bcd 3254ab 4344a 653b 1394a 1981bc 

Szórás: 0,07 210 220 12 41 55 

Nitrosol 165 3,12cd 3201a 4346a 611ab 1306a 1979bc 

Szórás: 0,05 60 136 1 36 60 

Pétisó 130 3,28d 3616ab 4723a 663b 1363a 2103c 

Szórás: 0,20 5 94 33 82 25 

Azonos oszlopban található különböző betűindex esetén szignifikáns az eltérés P<0,05. 

 
A betakarított búzaszemek bór-, mangán- és vasfelvételét nem befolyásolták 
jelentősen a kijuttatott műtrágyák, illetve adalékanyagok (6. táblázat). A 
kezelések hatására a kontrollhoz képest a búzaszemek molibdén-
koncentrációja minden esetben csökkent, legkisebb és egyben szignifikánsan is 
igazolható mennyiség a Pétisóval és a nagyobb dózisú Nitrosol-lal kezelt 
kultúrában volt. 

6. táblázat. A talajba kijuttatott nitrogén-műtrágyák és adalékanyag hatása az őszi búza 
szemtermésének esszenciális mikroelem-tartalmára (Nyírtelek-Ferenctanya, 2015) 

Kezelés 

Esszenciális mikroelemek 

B Cu Fe Mn Mo Zn 

µg/g 

Kontroll 1,03a 3,90a 51,5a 85,2a 0,050bc 30,3a 

Szórás: 0,15 0,37 4 8 0,003 0,1 

Nitrosol + Alginit 1,38a 5,13a 53,7a 90,0a 0,036abc 36,4bc 

Szórás: 0,14 1,29 0 1 0,01 0,9 

Nitrosol 130 1,60a 3,50a 55,8a 84,6a 0,023ab 33,1abc 

Szórás: 0,45 0,09 0 3 0,01 1,9 

Nitrosol 165 1,10a 4,00a 55,8a 77,9a 0,020a 32,5ab 

Szórás: 0,04 0,07 1 0 0 0,5 

Pétisó 130 1,23a 3,82a 55,3a 78,6a 0,008a 37,0c 

Szórás: 0,29 0,11 2 3 0,003 0,5 

Azonos oszlopban található különböző betűindex esetén szignifikáns az eltérés P<0,05. 

 
A kezelések a búzaszem cinkfelvételét is befolyásolták, valamennyi kezelés 
megnövelte a kontrollhoz képest a cinkfelvételt. A legnagyobb 
cinkkoncentrációt a Pétisóval kezelt kultúrákban mértük.  
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Következtetések 

Eredményeink alapján megállapítható, hogy az őszi búza 
zászlósleveleinek N-, Ca-, Mg-, és S-tartalma magasabb, mint a szemtermésé. 
A levélmintákból a vizsgált esszenciális mikroelemek is nagyobb 
mennyiségben voltak kimutathatóak, mint a búzaszemben. A búzaszemben 
mért makroelemek és esszenciális mikroelemek tartománya megegyezik az 
irodalmi értékekkel (Jones et al., 1991; Fageria et al., 2011; Kabata-Pendias, 
2011), eltérést a kálium, a kalcium és a molibdén mennyiségében tapasztaltunk, 
a réztartalom valamivel elmarad a közepes ellátottsági szinttől.  
A zászlóslevelek és a szemtermés irodalmi adatoknál (Pais, 1980; Kabata-
Pendias, 2011) kisebb Mo-koncentrációja magyarázható egyrészt a talaj 
alacsony pH értékével, mely körülmények között a molibdén mozgékonysága 
csökken (Loch & Nosticzius, 1992), másrészt a kezelések hatására megnőtt 
szemhozammal, melyben a felvett molibdén összmennyisége „kihígult”. A 
mangán a nemzetközi tartományokhoz képest (Fageria et al., 2011; Pais, 1980) 
túlzó mértékben fordul elő a levelekben, mindez a talaj savanyú kémhatásával 
hozható összefüggésbe.  

Az őszi búza szemtermésében a nitrogénkoncentráció a Nitrosol 
130 kg/ha és 165 kg/ha hatóanyaggal illetve a Pétisóval kezelt kultúrákban 
szignifikánsan meghaladta a kontrollban mért értékeket. A legkisebb mértékű 
N-felvétel a Nitrosol+Alginit kezelés hatására ment végbe. (Ugyanez a 
tendencia figyelhető meg a zászlósleveleknél is, de szignifikáns különbség nem 
mérhető.) Ez összefüggésben lehet azzal, hogy az Alginit szervesanyag-
tartalma rendkívül magas (Solti, 2014), nem kellő mennyiségű nitrogén 
hozzáadásával kedvezőtlen C/N arány alakul ki, mely gátolja a növény 
nitrogén felvételét (Hargitai, 1998). A vizsgált növényi szervek P-és K-tartalma 
a Nitrosol+Alginit kezelés hatására növekedett a legnagyobb mértékben.  
A szemtermés esetében hasonló eredményt értünk el Pétisó műtrágyázással is. 
Az őszi búza zászlósleveleinek és szemtermésének Ca-koncentrációja a 
Nitrosol+Alginit-tal kezelt állományban volt a legkisebb. Legnagyobb 
kalciumtartalmat a 130 kg/ha Nitrosol-lal és a Pétisóval kezelt kultúrában 
mértünk. Valamennyi műtrágya és adalékanyag a kontrollhoz viszonyítva 
megemelte a zászlóslevelek, és szignifikánsan a búzaszemek 
kénkoncentrációját is. Mivel a kénnek fontos szerepe van a sikérváz 
kialakulásában, mely a liszt sütőipari értékét növeli (Kalocsai et al., 2004), ez az 
előnyös jelenség további vizsgálatokat igényel.  

Tendenciaként megfigyelhető, hogy a Nitrosol+Alginit fejtrágyázás 
hatására a többi kezeléshez képest növekedtek a búza zászlósleveleinek és 
szemtermésének esszenciális mikroelem koncentrációi (igaz nem szignifikáns 
mértékben), mely az Alginit magas ásványianyag-tartalmának köszönhető.  
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Köszönetnyilvánítás 

Köszönetünket fejezzük ki a Nitrogénművek Vegyipari Zrt.-nek (Pétfürdő) 
kutatásaink támogatásáért, valamint Erdélyi Ferencnének és Pelachné Erdősi 
Mariannának a talaj- és növény-minták gondos előkészítéséért, Koncz 
Józsefnek (Geoderma Bt., Budapest) pedig a minták szakszerű kémiai 
analíziséért. 

Impact of Environmentally Friendly Fertilization of Win-

ter Wheat with Alginit 

Abstract 

Large-plot fertilization experiment was set up at the Ferenc-tanya exper-
imental farm of the University of Nyíregyháza during 2015 on non-carbonated 
humous sand soil type. The purpose of this study was to examine the impacts 
of various nitrogen fertilizers (“Nitrosol” liquid nitrogen fertilizer with am-

monium nitrate and urea, “Pétisó”  ammonium nitrate with calcium-
magnesium carbonate) and “Alginit” (a natural mineral soil amendment, a 
fossil algae biomass) on the uptake of macro- and microelements in winter 
wheat. The experiment was set up with GK Szala winter wheat cultivar, the 
size of treated plots was 12 m x 120 m. Four treatments were conducted: 

1. “Nitrosol”  130 kg/ha of active ingredient + “Alginite”  10 l/ha; 

2. “Nitrosol”  130 kg/ha of active ingredient N, 3. “Nitrosol”  165 kg/ha 

of active ingredient N, and 4. “Pétisó”  130 kg/ha of active ingredient N. 
Leaf samples were taken at the end of flowering, beginning of ears’ ripening to 
examine the uptake of mineral nutrients. At every treatment 684-703 pieces of 
flag leaves were collected. The second sampling was done at full ripening, 
when 240-520 ears were collected per every treatment. The nitrogen concen-
tration of the leaves and seeds was determined with Kjeldahl method; macro- 
(P, K, Ca, Mg) and microelements (Fe, Cu, Mn, Zn) were determined by ICP-
OES technique. According to the measured data in flag leaves – as a tendency 
– each treatment resulted in a higher nitrogen, phosphorus and potassium 
uptake, as compared to the untreated control. At this growth stage the highest 
specific calcium concentration was measured at 130 kg/ha “Nitrosol” culture. 
The manganese and zinc uptake was the highest at “Nitrosol”+“Alginit” 
treatment. In the grains the highest calcium and nitrogen concentration was 
observed at “Pétisó” and “Nitrosol” treatments. Compared to the control 
each fertilizer significantly increased the zinc and sulphur concentrations in 
wheat grains, while the molybdenum uptake was reduced. Mg, Fe, S, B, Cu 
and Mo concentrations in the leaves, or K, Mg, Fe, B, Cu or Mn concentra-
tions in the grains were not significantly influenced by the treatments. Our 
research was sponsored by Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő, Hunga-
ry). 
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