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Összefoglalás 

Szabadföldi kisparcellás négyismétléses tartamkísérletet állítottunk be 

2011-ben barna erdőtalajon  0,4 hektáron  energetikai célra termesztett 
fűzzel (röviden „energiafűzzel”; Salix triandra x viminalis „Inger”), melyben a 
Zempléni-hegységben bányászott riolittufa (RT; 2011: 30 t/ha; 2013: 30 t/ha), 
valamint a fejtrágyaként alkalmazott ammónium-nitrát (AN; 2013: 100 kg/ha; 
2014: 100 kg/ha), illetve karbamid (KARB; 2014: 100 kg/ha) önmagában vagy 
kombinációkban történő kijuttatásának hatását vizsgáljuk a fűz ásványi 
táplálkozására (táp- és toxikuselem-felvételére), a fűzlevelek fotoszintézisére, 
illetve a talajlégzésre. Salétromsavas kivonatban a makroelemek közül 
legjelentősebb mennyiségben káliumot és kalciumot tartalmazott a RT. Az 
esszenciális mikroelemeket illetően a RT-nak jelentős az „összes” cink- és 
mangántartalma, rézben viszont szegény. A riolittufa AN vagy KARB 
fejtrágyákkal a talajba juttatva kisebb-nagyobb változásokat okozott az 
energiafűz-levelek makro- és mikroelem-felvételében; a foszforfelvétel kissé 
lecsökkent, míg a káliumfelvétel nőtt vagy alig változott a kontrollhoz 
viszonyítva. A fűzlevelek nitrogén- és cinkfelvételét illetően a legmarkánsabb 
hatást az AN kijuttatása okozta; a nitrogénfelvétel jelentősen nőtt, míg a 
cinkfelvétel mindkét vizsgált évben (2013, 2014) szignifikánsan lecsökkent. A 
fűz esetében is igazolódott tehát a talaj-növény rendszerben jól ismert 
nitrogén-cink antagonizmus. A toxikus elemek (As, Ba, Cd, Pb) akkumulációja 
a levelekben nem volt jelentős. A RT, illetve RT+KARB kijuttatása után 
11 héttel (2013-ban) szignifikánsan megemelkedett a fotoszintézis sebessége a 
fűz leveleiben, a kezelésekben nem részesült kontroll kultúrákhoz viszonyítva. 
Hasonló jelenséget tapasztaltunk 2014-ben is, amikor a RT-t KARB 
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fejtrágyával együtt juttattuk ki. 2014-ben a RT-val és egyidejűleg KARB-dal 
fejtrágyázott kultúrák talajában szignifikáns talajlégzés-növekedést 
tapasztaltunk a kontrollhoz viszonyítva.  

Kulcsszavak 

riolittufa és nitrogén fejtrágyák, energiafűz, elemfelvétel, fotoszintézis, talajlégzés 

Bevezetés 

A világ fosszilis energiahordozó-készletei kimerülőben vannak, a 
folyamatosan emelkedő széndioxid-kibocsátás globális felmelegedéssel 
fenyeget, ezért a gazdaságilag fejlett országokban is ismét előtérbe került a 
biomassza energetikai célra történő hasznosítása (Rénes, 2008). Olyan 
növénykultúrát tekintünk energiaültetvénynek, amelyet elsődlegesen 
biomassza-termelés és energetikai felhasználás céljából telepítettek (Blaskó, 
2008). A rövid vágásfordulójú, fás szárú energetikai ültetvényekbe hazánkban 

telepíthető alapfajok közül (ld. 45/2007 (VI. 11.) FVM rendelet)  nagy 

hozama és energiaszolgáltató-képessége miatt  kiemelkedik az energetikai 
célra termesztett fűz (Salix sp.), vagy röviden „energiafűz”. A fűz jól sarjadzik, 
2-4 méter hosszú vesszői – termőre fordulás után – akár évente 
betakaríthatóak. A vesszőhozamot (mely elérheti akár a 10-12 t 
szárazanyag/ha/év értéket), számos tényező mellett, a tápanyagellátás is 
jelentősen befolyásolja. Az egyenletesen nagy hozam elérésére képes állomány 
kialakításához megfelelő mértékű és kiegyensúlyozott tápanyag-ellátásra van 
szükség a talajban. Mivel az energiafűz akár 15-20 éven át is folyamatosan egy 
helyben termeszthető az energiaültetvényekben, ezért gondoskodnunk kell a 
talajok rendszeres tápanyag-utánpótlásáról (Bakti et al., 2014; Gyuricza et al., 
2008; Gyuricza, 2011; Smart & Cameron, 2012). Az energianövények 
biomassza hozama a talajba kijuttatott szervetlen és szerves trágyákkal, 
különféle ásványi adalékanyagokkal, hamuval és biohulladékokkal is 
serkenthető (Hasselgren, 1998; Dimitriou et al., 2006; Park et al., 2005; Smart 
& Cameron, 2012; Simon et al., 2013a). 
A riolittufa a vulkáni tufák közé tartozik, melyet hazánkban több helyen 
bányásznak. Korábbi kísérletek igazolták a riolittufa-őrleménynek a talaj fizikai 
és kémiai tulajdonságainak javítására, továbbá a terméshozamra és a 
termésminőségre gyakorolt kedvező hatását. A riolittufa ásványi makro-
tápanyagokban; káliumban, kalciumban, magnéziumban, illetve 
mikroelemekben (cinkben, vasban) gazdag, toxikus elemeket nem tartalmaz 
(Köhler & Nemes, 2014; Simon et al., 2013b; Simon et al., 2015; Szabó et al., 
2012; Szabó et al., 2013). 
Az energiafűz ásványi táplálkozását, tápanyag-igényét, tápelem-felvételét és 
hozamát 2008 óta tanulmányozzuk szabadföldi kísérletekben Nyíregyházán. 
2011-ben kisparcellás tartamkísérletet állítottunk be energiafűzzel, melyben a 
barna erdőtalajba a riolittufa mellett települési biokomposztot, települési 
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szennyvíziszap komposztot, fűzhamut, valamint fejtrágyaként ammónium-
nitrátot, illetve karbamid műtrágyát juttattunk ki különféle dózisokban és 
kombinációkban (Simon et al., 2016).  
E tanulmányban a riolittufa és a nitrogén fejtrágyázás hatásait ismertetjük az 
energiafűz leveleinek elemfelvételére és fotoszintézisére, illetve a talajlégzésre. 

Anyag és módszer 

Energiafűzzel beállított szabadföldi tartamkísérlet, talajkezelések 

Szabadföldi tartamkísérletet állítottunk be energetikai célra termesztett fűzzel 
(Salix triandra x Salix viminalis „Inger”; licensz-tulajdonos: Lantmännen 
Agroenergi AB, Svédország; forgalmazó Holland-Alma Kft., Piricse) a 
Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Nyíregyházi Kutató 
Intézetének kísérleti telepén 2011 áprilisában. A kísérlet Nyíregyházán, a 
Westsik Vilmos utca és a repülőtér között helyezkedik el. A múlt században 
belvízcsatorna kotrási iszappal terített, ezért a tipikusnál lúgosabb kémhatással 
és nagyobb mésztartalommal rendelkező (eltemetett), kovárványos barna 
erdőtalaj alapjellemzői a fűz 2011-es telepítésekor az alábbiak voltak a 0-
30 cm-es rétegben: pH-H2O: 8,10; pH-KCl: 7,52; KA: 31; összes só (m/m%): 
<0,02; CaCO3 (m/m%): 4,80; humusz (m/m%): 1,51%; T-érték 

(mgeé/100 g): 10,4; NH4-N (mg/kg): 5,68; NO3-N (mg/kg): 6,37; P713, 

K5653, Ca21773, Mg5471, Cu12,7; Mn653, Zn44,3; As38,3; 

Cd0,11; Pb13,6 mg/kg HNO3H2O2 kivonatban.  
A szabadföldi kísérletben valamennyi kísérleti parcella nettó 27 m2 
alapterületű, melyeken belül 40-40 fűzbokor helyezkedik el 0,75 m-es 
sortávolsággal és 0,6 m-es tőtávolsággal, két 1,5 méteres távolsággal kialakított 
ikersorban. A talaj legfelső, 0-25 cm-es rétegét 2014-ig az alábbi anyagokkal 
kezeltük 4-4 ismétléssel: 

1. Kontroll (nem részesült semmilyen kezelésben 2011 óta). 
2. Ammónium-nitrát (AN) fejtrágya, 100 kg/ha (kijuttatás 2011. június, 

2012. június, 2013. május, 2014. május). 
3. Karbamid (KARB) fejtrágya, 100 kg/ha (kijuttatás 2014. május). 
4. Riolittufa (RT), 30 t/ha (kijuttatás 2011. június, 2013. május). 
5. RT+AN vagy KARB fejtrágya. 

Az ammónium-nitrátot (34% N hatóanyag) és a karbamidot (46% N 
hatóanyag) a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő) készíti és forgalmazza. 
A riolittufát (82% szárazanyag kijuttatáskor) a Colas-Északkő Kft. (Tarcal) 
állította elő.  
2013. április 30-án végeztük el a talajba 2013 májusában második alkalommal 
kijuttatott riolittufa megmintázását. A riolittufa-őrlemény halomból botfúró 
segítségével, 30 véletlenszerű leszúrással 0-25 cm-es mélységből, három, 
mintegy 1,5-1,5 kg-nyi kevert átlagmintát vettünk. Az alaposan összekevert 
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átlagmintákból 50-50 grammot mértünk be üvegből készült Petri-csészékbe 3 
ismétléssel. A mintákat 5 órán át 105 0C-on szárítószekrényben 
megszárítottuk, visszamérés után megállapítottuk a riolittufa nedvesség-
tartalmát, majd 2 mm-es szitán átbocsájtva az anyagot előkészítettük az 
elemanalízishez. 
2013. május 2-án és május 9-én történt a kísérleti parcellák talajának mintázása. 
Ekkor az adott kísérleti parcella két átlója mentén botfúróval 0-25 cm-es 
mélységből 15-15 leszúrással 2 párhuzamos, 1,0-1,5 kg össztömegű kevert 
átlagmintát vettünk. A párhuzamos talajmintákat külön-külön alaposan 
összekevertük, vékony rétegben a laboratóriumi asztalon szétterítve légszáraz 
állapot eléréséig megszárítottuk, majd 2mm-es lyukátmérőjű szitán átszitáltuk. 
A légszáraz riolittufa és talajminták legfontosabb kémiai és fizikai 
tulajdonságait – a vonatkozó szabványok előírásait követve – a Geoderma Bt. 
budapesti akkreditált laboratóriumában vizsgáltuk meg. A vizsgálatok 
kiterjedtek a vizes és kálium-kloridos pH, a vezetőképesség, a sótartalom, a 
humusztartalom, illetve a mész- és nátriumtartalom mérésére. ICP-OES 
technikával (Ultima 2 Horiba Jobin-Yvon, Franciaország) meghatároztuk az 

„összes” (cc. HNO3cc.H2O2 roncsolás), növények számára esszenciális 
makro- és mikroelem-tartalmat (P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn), valamint 
egyes toxikus elemek (As, Ba, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) koncentrációit is (Simon et 
al., 2013a). A minták nitrát- és ammóniumnitrogén-tartalmát 1 M KCl 
kivonatból Vapodest 10s (C. Gerhardt - Laboratory Instruments, 
Németország) készülékkel történt vízgőzdesztilláció után az MSZ 20135:1999 
szabványt követve határoztuk meg, 4 ismétléssel. 
A parcellák talajfelületére 2013. május 9-én, illetve május 15-én juttattuk ki a 
földnedves (18,2%–18,4%-os nedvességtartalmú) riolittufát 3 kg/m2-es 
(30 t/ha-os) adagban, a fűzbokrok tövéhez. A riolittufa aktuális 
nedvességtartalmát Kern DLB gyorsnedvesség mérővel határoztuk meg 10-10 
gramm mintából, 3 ismétléssel 138 0C-on történt 10 perces hevítés után. 2013. 
május 30-án történt az ammónium-nitrát műtrágya fejtrágyaként történt első 
kijuttatása a fűztövek közelében lévő talajra 0,01 kg/m2-es (100 kg/ha-os) 
adagban. 2014. május 21-én ezt a kezelést megismételtük. Aznap történt a 
karbamid műtrágya fejtrágyaként történt első kijuttatása 0,01 kg/m2-es 
(100 kg/ha-os) adagban. Valamennyi kijuttatott anyagot rotációs kapával 
forgattuk be a talaj legfelső 0-15 cm-es rétegébe.  

Levélminta-vétel 

Az első levélminta-vételre 2013. július 11-én, a másodikra 2014. július 25-én 
került sor. A parcellák első és második ikersorából, 10-10 bokor leghosszabb 
vesszőinek legfelülről számított, 30-60 cm-es szakaszából, kezelésenként 2 
párhuzamos mintát képeztünk. A levélminták nedves össztömege 2013-ban 
180-245, 2014-ben pedig 78-167 gramm volt. A levélmintákat csapvizes mosás 
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és desztillált vizes öblítés után szárítószekrényben megszárítottuk (70 0C-on 
10 óra), és <1 mm-es szemcseméretig elektromos darálóval (Retsch, 
Németország) felaprítottuk (Simon et al., 2013a).  
A levelek nitrogéntartalmát Kjeldahl-módszerrrel (Vapodest 10 Gerhardt, 
Németország), táp- és toxikuselem-összetételét pedig ICP-OES technikával 
(Ultima 2 Horiba Jobin-Yvon, Franciaország) határoztuk meg a Geoderma Bt. 
budapesti laboratóriumában, kezelésenként 2-2 ismétléssel. 

Fotoszintézis és talajlégzés mérése 

A levelek fotoszintetikus aktivitását LCpro-SD (ADC Inc., Egyesült Királyság) 
hordozható készülékkel mértük 2013. augusztus 2-án és 2014. augusztus 4-én, 
széles levélkamrát alkalmazva. A fotoszintézis mérések során kiválasztottunk 
parcellánként 2-2 átlagos méretű fűzvesszőt, mely a 4 fűz sorból a másodikban 
és a harmadikban helyezkedett el, a sorok, illetve a parcellák közepén. Egy-egy 
teljesen kifejlett levél fotoszintetikus aktivitását a vesszők legfelső 15-20 cm-es 
szakaszán mértük. A méréseket egy parcellán belül kétszer ismételtük meg. 
Kezelésenként 3-15 mért értéket használtunk fel az adatok kiértékeléshez. A 
fotoszintetikus aktivitás és a növény általános kondíciójának jellemzésére a 
fotoszintézis mértékét (A, µmol/m2/s), mely a levélkamrában történő CO2-
csere mértéke, használtuk. Számított értékként elemeztük a transzspirációs 
rátát (E, mol/m2/s) és a sztóma-konduktanciát (gs, mol/m2/s) is (Simon et al., 
2013b). 
A talajlégzést LCi-SD (ADC Inc., Egyesült Királyság) hordozható 
készülékekkel mértük 2013. augusztus 2-án, illetve 2014. július 17-én, 
dinamikus talajkamrát alkalmazva. A talajlégzés méréseket az adott parcella két 
talajfelszínén végeztük el. A méréseket a mért értékek állandósulásáig 
folytattuk, majd a kiértékeléshez az utolsó 3 mért érték átlagát használtuk fel. 
A talajlégzés intenzitását az egységnyi területre eső nettó CO2-kicserélődési 
rátával (NCER, µmol/s/m2) jellemeztük (Simon et al., 2016). 
A mérési adatok statisztikai elemzését SPSS 21 szoftver alkalmazásával, 
variancia-analízis segítségével (ANOVA) Tukey b, illetve HSD-teszttel 
végeztük el.  

Eredmények 

A kijuttatott riolittufa elemösszetétele és a kísérleti talaj jellemzői 

Az 1. táblázatban az energiafűzzel beállított szabadföldi kísérlet talajába 2013-
ban kijuttatott riolittufa „pszeudoösszes” (salétromsavval feltárható) 
elemösszetételét mutatjuk be. 
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1. táblázat. Az energiafűz (Salix sp., „Inger”) talajába kijuttatott riolittufa makro-, mikro- és 
toxikuselem-tartalma* (szabadföldi kísérlet; Nyíregyháza, riolittufa mintavétel: 2013. április 30.) 

Makroelemek 

P 

mg/kg 

35,3 (0,8) 

K 1429 (150) 

Ca 1385 (153) 

Mg 512 (50) 

Fe 5166 (400) 

Mikroelemek 

Cu 

mg/kg 

3,05 (0,67) 

Mn 60,3 (22,8) 

Zn 55,6 (4,4) 

Toxikus elemek 

As 

mg/kg 

1,88 (0,35) 

Ba 2,02 (1,12) 

Cd 0,06 (0,02) 

Cr 0,61 (0,06) 

Hg <kha 

Ni 1,07 (0,47) 

Pb 27,3 (2,0) 

*HNO3/H2O2 kivonatból ICP-OES technikával meghatározva. 
Az adatok 3 ismétlés átlagai, zárójelben a szórás szerepel. <kha=kimutatási határ alatti érték 

(Hg: 0,3 mg/kg). 

 
A salétromsavval feltárható makroelemek közül legjelentősebb mennyiségben 
káliumot és kalciumot tartalmaz a riolittufa. Legnagyobb mennyiségben ebben 
a kivonatban a vas volt mérhető, azonban a 2011-es vizsgálataink alapján 
megállapítottuk, hogy ennek alig több mint ezredrésze van jelen a riolittufában 
a „növények által felvehető” formában, azaz a Lakanen-Erviö kivonatban 
(Simon et al., 2011). Az esszenciális mikroelemeket illetően a riolittufának 
jelentős az „összes” cink- és mangántartalma, rézben viszont szegény. 2011-es 
méréseink során a cinktartalomnak azonban mindössze 1,8%-át találtuk meg 
„növények által felvehető” formában. Mangán esetén ez a mennyiség az 
„összes” koncentráció 11,5%-a, réz esetén azonban 52,1%-a volt (Simon et al., 
2011). A bodrogkeresztúri riolittufa toxikus elemekkel gyakorlatilag 
szennyezetlen. A mért toxikuselem-koncentrációk valamennyi esetben jóval 
kisebbek, mint a termésnövelő anyagokra a 36/2006. (V. 18.) FVM 
rendeletben feltüntetett, az ásványi trágyákra megállapított határértékek (As-
10, Cd-2, Cr-100, Hg-1, Ni-50, Pb-100 mg/kg). A riolittufa néhány további 
alapjellemzője: pH-H2O: 7,44; pH-KCl: 6,40; összes só (m/m%): 0,01; CaCO3 

(m/m%): 0,08, humuszt nem tartalmaz (Simon et al., 2015). 
2013 májusában (a riolittufa második és az ammónium-nitrát fejtrágyák 
harmadik kijuttatása előtt) megvizsgáltuk a kezelésbe vont parcellák talajának 
alapjellemzőit. Valamennyi kezelt kultúra talajában nagyobb vizes pH-t (8,00-
8,07) mértünk, mint a 2011 óta kezeletlen kontroll talajban (7,87). Annak 
ellenére, hogy a talajba akkorra már kétszer juttattunk ki ammónium-nitrátot 
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(mely savanyító hatásáról ismert) a talaj kémhatása nem lett kisebb a kiindulási 
2011-es állapothoz képest. Ugyanez vonatkozott a semleges sóoldatban (KCl 
oldatban) mért ún. potenciális vagy „rejtett” savanyúságra; a kontroll talaj pH-
ja 7,33 volt, a kezelteké 7,28-7,35 tartományban változott.  
A különféle adalékanyagok, illetve az ammónium-nitrát műtrágya talajba 
juttatása nem befolyásolta szignifikáns mértékben a talaj összes sótartalmát, 
elektromos vezetőképességét, mésztartalmát vagy humusztartalmát (Simon et 
al., 2015). A kísérleti parcellák talajának humusztartalma alacsony (1,38-
1,62%), a mért értékek a régió barna erdőtalajaira jellemzők. A korábbi 
talajkezelések sem a növények számára létfontosságú makro- és mikro-
tápelemek, sem pedig a toxikus elemek koncentrációiban nem okoztak 
jelentős változásokat (Simon et al., 2015). A talajban mért toxikuselem-
koncentrációkat összevetve a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendelet határértékeivel megállapítottuk, hogy a talaj Ba (80,487,8 mg/kg), 

Cd (0,1360,159 mg/kg), Cr (13,815,7 mg/kg), Hg (<0,3 mg/kg), Ni 

(14,915,9 mg/kg) és Pb (12,613,0 mg/kg)-tartalma jóval kisebb, mint az 
adott elemre vonatkozó 200; 1; 75; 0,5; 40 és 100 mg/kg-os határérték. 
Kivételt ebből a szempontból a talaj arzénkoncentrációja jelentett (29,2-
32,4 mg/kg HNO3/H2O2 kivonatban), mely duplája volt az érvényben levő 
15 mg/kg-os határértéknek. 
2013-ban és 2014-ben levélanalízist végeztünk, mellyel az volt a célunk, hogy 
megvizsgáljuk, miként befolyásolják a talajba kijuttatott nitrogéntartalmú 
fejtrágyák, illetve a riolittufa a fűzlevelek makro- és mikrotápelem-felvételét, 
illetve toxikuselem-akkumulációját. A mérési adatokat a 2. táblázat szemlélteti.  
A fűzlevelek makroelem-felvételét 2013-ban elemezve megállapítható, hogy a 
legtöbb nitrogént az ammónium-nitráttal, illetve a riolittufával és ammónium-
nitráttal kezelt kultúrák vették fel, első esetben a kontrollhoz viszonyított 
48%-os növekmény statisztikailag szignifikánsnak bizonyult. Kiugróan, 
szignifikánsan több volt az ammónium-nitráttal kezelt növények levelében a 
káliumkoncentráció a többi kezeléshez viszonyítva. A levelek foszfor-, 
kalcium- és magnéziumkoncentrációiban nem figyeltünk meg statisztikailag 
szignifikáns változásokat. A legkisebb cinktartalmat (a kontroll érték mintegy 
felét) az ammónium-nitráttal kezelt kultúrában mértük, ez mindhárom másik 
kezeléstől szignifikánsan különbözött. A magasabb rendű növényekben jól 
ismert jelenség a nitrogén-cink felvételének antagonizmusa (Kabata-Pendias, 
2011), mely az energiafűz levelében is igazolódott. A többi esszenciális 
mikroelem-felvételében nem tapasztaltunk szignifikáns változást.  
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2. táblázat. A talajba kijuttatott ammónium-nitrát és karbamid fejtrágya, illetve a riolittufa adalékanyag hatása az energiafűz (Salix sp., „Inger”) leveleinek 
elemösszetételére* (Nyíregyháza, szabadföldi kísérlet; 2013. július 11., 2014. július 25.) 

Kezelés 

Makroelemek 
Esszenciális 
mikroelemek 

Toxikus 
elemek 

N P K Ca Mg Fe Cu Mn Zn As Ba Cd Pb 

m% mg/g µg/g µg/g 

2013 

Kontroll 2,44a 3,696a 13,790a 10,034a 5,356a 76,4a 6,43a 69,8a 60,8b 0,84 4,38a 0,92b kha 

Ammónium-nitrát (AN) 3,61b 3,599a 18,208b 12,461a 5,981a 83,8a 6,89a 78,8a 35,0a kha 4,33a 0,53a kha 

Riolittufa (RT) 2,58a 3,582a 14,828a 10,312a 4,941a 73,2a 5,98a 65,6a 53,4b 0,76 3,44a 0,75ab kha 

RT+AN 2,87a 3,308a 15,536a 10,645a 4,959a 78,4a 6,56a 69,3a 50,2b kha 3,71a 0,79ab kha 

2014 

Kontroll 2,59a 5,019c 14,970a 8,150a 3,818a 60,9a 13,2a 44,8a 107a kha 6,82a 1,30a kha 

Ammónium-nitrát (AN) 3,04a 3,032a 11,185a 7,287a 3,192a 52,7a 7,12a 38,3a 58,1a kha 3,77a 0,74a kha 

Karbamid (KARB) 2,91a 3,811ab 12,988a 8,720a 4,059a 67,2a 9,80a 58,1a 81,9a kha 4,96a 0,78a kha 

RT+KARB 2,80a 4,348bc 14,392a 9,823a 3,740a 68,8a 12,1a 66,1a 90,1a kha 5,63a 1,04a kha 

*HNO3/H2O2 kivonatból ICP-OES technikával meghatározva. Az elemkoncentrációk az adott kezeléshez tartozó „a” és „b” kevert átlagmintából lettek 
meghatározva 2-2 ismétléssel. n=4. Variancia-analízis Tukey b-teszt. Az adott évben adott elemre vonatkozó egy oszlopban található értékeknél, 
statisztikailag szignifikáns az eltérés különböző betűindexek esetén, P<0,05. <kha=kimutatási határ alatti érték (As: 0,43 µg/g; Pb: 0,32 µg/g). 
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A levelek négy toxikus elemből (As, Ba, Cd, Pb) jelentéktelen mennyiségeket 
akkumuláltak; krómot, higanyt, nikkelt nem tudtunk itt kimutatni. Ezt a talajba 
kijuttatott egyik anyag sem befolyásolta számottevő mértékben, kivéve az 
ammónium-nitrátot, mely hatást gyakorolt a levelek kadmiumakkumulációjára. 
A kontroll levelekben közel kétszer annyi kadmium akkumulálódott, mint az 
ammónium-nitráttal kezelt kultúráéban (2. táblázat). Mindez összefüggésbe 
hozható a felére csökkent cinkfelvétellel. A talaj-növény rendszerben a cink és 
a kadmium általában együtt mozognak; szinergizmus vagy antagonizmus 
figyelhető meg (Kabata-Pendias, 2011).  
A 2. táblázatban az ammónium-nitrát mellett a karbamid fejtrágya 2014-ben 
történt kijuttatásának hatását is bemutatjuk a fűzlevelek elemfelvételére, 9 
héttel a kezelések után. 2013-hoz hasonlóan ezúttal is az ammónium-nitráttal 
kezelt kultúrában mértük a legnagyobb nitrogénkoncentrációt, és a karbamid 
kijuttatás is megnövelte azt a kontrollhoz képest. Statisztikailag szignifikáns 
eltéréseket azonban csak a levelek foszforkoncentrációi esetén tapasztaltunk. 
A legkisebb Fe-, Cu-, Mn- és Zn-koncentrációk az ammónium-nitráttal kezelt 
levelekben alakultak ki, azonban statisztikailag szignifikáns eltéréseket egy 
kezelés esetén sem figyelhettünk meg. Ebben az évben is szembetűnő volt, 
hogy az ammónium-nitrát mellett a karbamid fejtrágyázás is lecsökkentette a 
levelek cinkfelvételét. 2011-ben, az első levélanalízis alkalmával, a fentiekkel 
teljesen megegyező jelenséget tapasztaltunk (Simon et al., 2012); az 
ammónium-nitrát kijuttatás lecsökkentette a fűzlevelek cinkfelvételét. Az 
ammónium-nitráttal kezelt kultúrában akkor mindössze 38,3 µg/g cinket 
mértünk, szemben a kontrollban mért 104 µg/g-mal (Simon et al., 2016). A 
toxikus elemek mennyisége a levelekben 2014-ben is kevés volt, a cink- és a 
kadmiumfelvétel tendenciája az ammónium-nitráttal kezelt kultúrában 
hasonlított az előző évben megfigyelt, és a fentiekben leírt jelenséghez 
(2. táblázat).  
A 3. táblázatban mutatjuk be a talajba kijuttatott műtrágyák és a riolittufa 
adalékanyag hatását az energiafűz leveleinek fotoszintézisére 2013-ban és 
2014-ben. A fotoszintézis mérés 2-2,5 hónappal a talajkezelések után történt. 
A fotoszintetikus aktivitás és a növény általános kondíciójának jellemzésére a 
fotoszintézis sebességét (A) alkalmazzuk. 2013 augusztusában a fűz leveleiben 
a fotoszintézis sebessége a riolittufával, illetve a riolittufa+ammónium-nitráttal 
kezelt kultúrában volt a legnagyobb (3. táblázat), a kontrollhoz viszonyítva a 
riolittufa esetén a különbség szignifikáns. A legkisebb A-értéket az 
ammónium-nitráttal kezelt kultúrában mértük, hasonlóan a 2012 júliusában 
(Simon et al., 2013b) tapasztaltakkal. A transzspirációs ráta (E) a kontroll 
kultúrában volt a legnagyobb 2013-ban, mely a riolittufával, illetve 
riolittufa+ammónium-nitráttal kezelt kultúráétól szignifikánsan különbözött. 
A sztóma-konduktancia (Gs) értéke a legnagyobb a riolittufa+ammónium-
nitráttal kezelt kultúrában volt, mely az ammónium-nitráttal kezelt és kontroll 
kultúráétól szignifikánsan különbözött. 



XII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 
2016. június 1–4. Beregszász, Ukrajna  

181 

 

3. táblázat. A talajba kijuttatott fejtrágyák és riolittufa hatása az energiafűz (Salix 
sp., „Inger”) leveleinek fotoszintézisére (Nyíregyháza, szabadföldi kísérlet; mérések: 

2013. augusztus 2.; 2014. augusztus 4). 

Talajkezelések A (µmol/m2*s) 
E 

(mmol/m2*s) 
Gs 

(mol/m2*s) 

2013 

Kontroll 31,39abc 22,80a 5,90ab 

Ammónium-nitrát (AN) 27,04a 19,11abc 4,30a 

Riolittufa (RT) 39,89d 16,69c 7,28bc 

RT+AN 36,06cd 18,41bc 8,36c 

2014 

Kontroll 39,81b 8,87a 4,90a 

Ammónium-nitrát (AN) 28,98a 11,53a 5,01a 

Karbamid (KARB) 31,66a 8,65a 5,16a 

RT+KARB 43,07bc 10,37a 6,18a 

A=fotoszintézis mértéke (levélkamrában történő CO2-csere mértéke), E=transzspirációs ráta, 
Gs=sztóma-konduktancia. Variancia-analízis, Tukey HSD-teszt. n=13-16. Az adott évben adott 
paraméterre vonatkozó azonos oszlopban található értékeknél statisztikailag szignifikáns az 
eltérés különböző betűindexek esetén, P<0,05. 

2014-ben nem juttattunk ki újból riolittufát a kísérleti parcellák talajába, 
májusban azonban ismét fejtrágyáztunk, ezúttal ammónium-nitráttal, illetve 
karbamiddal. 2014 augusztusában a fotoszintézis sebessége (A) a legnagyobb a 
riolittufa+ammónium-nitráttal kezelt kultúrában volt, mely szignifikánsan 
haladta meg az ammónium-nitráttal és karbamiddal kezelt kultúráét. A 
kontroll kultúrában mért értékek is szignifikánsan nagyobbak voltak, mint az 
ammónium-nitráttal és karbamiddal kezelt kultúrákéi. Az E, illetve Gs mért 
értékeiben is voltak eltérések, ezek azonban nem voltak statisztikailag 
alátámaszthatók.  
A 4. táblázat szemlélteti a talajba kijuttatott műtrágyák és riolittufa hatásait az 
energiafűz parcellák talajában mért talajlégzésre. A szén-dioxid talajból 
légkörbe áramlása a földi anyagforgalom egyik legfontosabb komponense, és 
elsősorban a talajban zajló mikrobiális lebontó folyamatok, valamint a növényi 
gyökerek respirációjának a következménye a talajlégzés (Lelleiné Kovács, 
2008). A 2013-as mérési adatokból látható, hogy a talaj hőmérséklete a 

mérések elvégzésekor 20,922,7 0C között változott. A talajlégzés intenzitását 
az egységnyi területre eső nettó CO2-kicserélődési rátával (NCER, 
µmol/s/m2) jellemeztük. Ennek az értéke a legnagyobb a kontroll, illetve 
riolittufával kezelt talajban volt (4. táblázat). Szignifikáns különbségek a 
kontroll és az ammónium-nitráttal kezelt kultúra között alakultak ki, 
utóbbiban volt a legkisebb a NCER értéke. 
2014-ben markánsabb különbségek alakultak ki a talajlégzésben, mint 2013-
ban (4. táblázat).  
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4. táblázat. A talajba kijuttatott fejtrágyák és riolittufa hatása az energiafűz (Salix sp., cv. Inger) 
kísérleti parcelláinak talajlégzésére  

(Nyíregyháza, szabadföldi kísérlet; mérések: 2013. augusztus 2.; 2014. július 17). 

Talajkezelések 
Tsoil 
(oC) 

E 
(mmol/m2*s) 

2013 

Kontroll 22,7 (2,7) 5,64a 

Ammónium-nitrát (AN) 20,9 (0,9) 4,54bc 

Riolittufa (RT) 21,0 (2,5) 5,58ab 

RT+AN 20,9 (1,3) 5,13abc 

2014 

Kontroll 24,4 (0,9) 5,91a 

Ammónium-nitrát (AN) 21,3(0,1) 7,69ab 

Karbamid (KARB) 22,9 (1,2) 12,56abc 

RT+KARB 22,8 (0,5) 16,03c 

Tsoil: talajhőmérséklet. NCER: a talajlégzés intenzitása (egységnyi területre eső nettó CO2-
kicserélődési ráta, µmol/s/m2). Variancia-analízis, Tukey HSD-teszt. n=13-16. Az adott évben 
adott paraméterre vonatkozó azonos oszlopban található értékeknél statisztikailag szignifikáns 
az eltérés különböző betűindexek esetén, P<0,05. 

kultúrában mértük, mely szignifikánsan haladta meg a kontroll és az 
ammónium-nitráttal kezelt kultúráét.  

Következtetések 

Megállapítottuk, hogy a riolittufa elsősorban vasban, káliumban, kalciumban, 
illetve a mikroelemek közül mangánban és cinkben gazdag. Toxikus elemeket 
csak nyomokban tartalmaz, melyek koncentrációi messze alatta maradtak a 
termésnövelő anyagokra vonatkozó rendeletben lefektetett határértékeknek. 
Ammónium-nitrát vagy karbamid fejtrágyákkal együtt a talajba juttatva kisebb-
nagyobb változásokat okozott az energiafűz-levelek makro- és mikroelem-
felvételében; a foszforfelvétel kissé lecsökkent, míg a káliumfelvétel nőtt vagy 
alig változott a kontrollhoz viszonyítva.  
A fűzlevelek nitrogén- és cinkfelvételét illetően a legmarkánsabb hatást az 
ammónium-nitrát kijuttatása okozta; a nitrogénfelvétel nőtt, míg a cinkfelvétel 
mindkét vizsgált évben lecsökkent. A fűz esetében is igazolódott tehát a talaj-
növény rendszerben jól ismert nitrogén-cink antagonizmus. A toxikus elemek 
(As, Ba, Cd, Pb) akkumulációja a levelekben nem volt jelentős.  
A riolittufa kijuttatása után 11 héttel (2013-ban) szignifikánsan megemelkedett 
a fotoszintézis sebessége a fűz leveleiben a kezelésekben nem részesült 
kontroll kultúrákhoz viszonyítva. Hasonló jelenséget tapasztaltunk 2014-ben 
is, amikor a riolittufát karbamid fejtrágyával együtt juttattuk ki. Fentiekből a 
riolittufával kezelt kultúrák jobb széndioxid-asszimilációjára (sejtépítésére, 
azaz biomassza-termelésére), illetve hatékonyabb vízhasznosítására 
következtethetünk.  
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A riolittufa (illetve vele együtt az ammónium-nitrát) kijuttatása a talajba nem 
gyakorolt számottevő hatást 2013-ban a talajlégzésre. 2014-ben azonban a 
riolittufával és egyidejűleg karbamiddal fejtrágyázott kultúrák talajában 
szignifikáns talajlégzés-növekedést tapasztaltunk. Feltételezzük, hogy a talajba 
kijuttatott riolittufa kedvező hatást gyakorol a talaj vízháztartására, ez és a 
riolittufa nagy fajlagos felülete több mikroba szaporodását teszi lehetővé, mely 
intenzívebb talajlégzést eredményez. Mindennek igazolására talaj-
mikrobiológiai vizsgálatokat tervezünk.  

Köszönetnyilvánítás 
Kutatásainkat a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő) és a Colas-Északkő 
Kft. (Tarcal) támogatta. Külön köszönjük Erdélyi Ferencnének a minták 
analízishez történő gondos előkészítését.  

 

Effect of Rhyolite Tuff and Nitrogen Fertilizer Top Dressings on the 
Uptake of Elements, on Photosynthesis and Soil Respiration in Energy 

Willow (Salix Sp.)  

Abstract 

An open-field small plot long-term experiment was set up with 4 replica-
tions during 2011 in Nyíregyháza, Hungary with willow (Salix triandra x Salix 
viminalis ’Inger’), grown as an energy crop. The experimental brown forest was 
treated with rhyolite tuff (RT; 2011: 30 t/ha; 2013: 30 t/ha), and nitrogen 
fertilizer top dressings as ammonium nitrate (AN; 2013: 100 kg/ha; 2014: 100 
kg/ha), or urea (U; 2014: 100 kg/ha). The effects of these soil treatments were 
investigated on the mineral uptake and photosynthesis of willow leaves, and 
on soil respiration. The most significant macronutrients were potassium and 
calcium in nitric acid extract of RT. Among essential trace elements zinc and 
manganese were the most significant, the concentration of copper in RT is, 
however, low. RT contained only traces of toxic elements (As, Ba, Cd, Cr, Hg, 
Ni, Pb).  
The RT applied to the soil in combination with AN or U top dressings result-
ed in greater or lesser changes in the uptake of macro- or micronutrients of 
willow leaves; the uptake a P was reduced, while the uptake of K was en-
hanced or hardly changed in comparison with control. The uptake of zinc and 
nitrogen was definitively affected by application of AN; the nitrogen uptake 
increased, while the zinc uptake in both years (2013, 2014) decreased signifi-
cantly. The well-known nitrogen-zinc antagonism was confirmed in energy 
willow culture, as well. The accumulation rate of toxic elements (As, Ba, Cd, 
Pb) in willow was negligible. Eleven weeks after the application of RT, or 
RT+U (in August 2013) the rate of photosynthesis (A) was significantly en-
hanced in willow leaves, as compared to untreated control. Similar phenome-
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non was observed in August of 2014, when RT was applied altogether with U 
top dressing. During July 2014 in the plots of RT+U treated cultures signifi-
cant increase was observed in soil respiration.  
Our research was sponsored by Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő, 
Hungary) and Colas-Északkő Kft. (Tarcal, Hungary). 

Keywords 

energy willow, rhyolite tuff and nitrogen fertilizers, uptake of elements, photosynthesis, soil 
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