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Fűzhamu és karbamid hatása a kosárfonó fűz (Salix triandra x viminalis 
cv. Inger) leveleinek és vesszőinek elemfelvételére 

URI ZSUZSANNA, SIMON LÁSZLÓ, VINCZE GYÖRGY, VÍGH SZABOLCS, 
IRINYINÉ OLÁH KATALIN, SZABÓ BÉLA 

Nyíregyházi Egyetem, Műszaki és Agrártudományi Intézet,  
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b,  

uri.zsuzsanna@nye.hu. 

Összefoglalás 

Kutatómunkánk során 2011-ben beállított szabadföldi kisparcellás 
tartamkísérletben tanulmányoztuk, hogy a karbamid műtrágya (100 kg/ha), 
illetve a kosárfonó fűz elégetésével nyert fűzhamu (600 kg/ha) és karbamid 
(100 kg/ha) kombinációja a talajba juttatva miként hatnak az 
energianövényként termesztett fűz (Salix triandra x viminalis cv. Inger) 
leveleinek, illetve betakarított vesszőinek táp- és toxikuselem-felvételére. A 
fűzhamu kijuttatására 2013 májusában, a karbamid fejtrágyázásra 2014 és 2015 
májusában került sor. Megállapítottuk, hogy a talajba kijuttatott karbamid és a 
fűzhamu-karbamid együttes alkalmazása a kontrollnál nagyobb 
nitrogénkoncentrációt eredményeztek a 2014 júliusában betakarított 
fűzlevelekben, illetve a 2016 februárjában betakarított fűzvesszőkben. A 
makro-tápelemek felvételét vizsgálva a levelekben megállapítottuk, hogy a 
kezelt kultúrákban a foszfortartalom kisebb volt, mint a kontrollban, a 
kalcium- és magnéziumfelvétel esetében viszont kisebb mértékű emelkedést 
tapasztaltunk. A levél nélkül betakarított fűzvesszőkben a fűzhamu-kezelés 
szignifikánsan megnövelte a káliumkoncentrációt. Az esszenciális 
mikroelemeket (Fe, Cu, Mn, Zn) illetően a kezelések nem befolyásolták 
szignifikánsan a fűzlevelek fajlagos elemfelvételét, a karbamid azonban 
szignifikánsan lecsökkentette a vesszők cinkfelvételét. A fűzlevelek és -vesszők 
toxikuselem (As, Ba, Cd, Pb) akkumulációját megvizsgálva megállapítottuk, 
hogy a talajba kijuttatott karbamidból és fűzhamuból nem került be 
kimutatható mennyiségben As vagy Pb a fűzlevelekbe vagy a vesszőkbe. A 
talajba kijuttatott anyagok nem változtatták meg szignifikánsan a megvizsgált 
növényi szervek Ba vagy Cd akkumulációját.  

Kulcsszavak 

energiafűz, fűzhamu, karbamid, elemfelvétel 

Bevezetés 

Az energiafelhasználás nagymértékű növekedésével és a globális 
klímaváltozással világszerte előtérbe került a megújuló energiaforrások 
alkalmazásának lehetősége (Rénes, 2008). Jelenleg Magyarországon az összes 
energiafelhasználáson belül a megújuló energiahordozók részaránya 7,5%, 
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amelyben benne foglaltatnak a víz- és szélerőművek, napkollektorok, 
geotermikus kapacitások. 2020-ig ezt az arányt a Megújuló Nemzeti Cselekvési 
Tervben vállaltak szerint 13%-ra kell emelni (Szabó, 2010). A megújuló 
energiaforrások közül hazánkban a legnagyobb potenciállal a biomassza 
rendelkezik. A biomassza energetikai hasznosításával jelentős nemzetgazdasági 
tényezőkkel kell számolni, mert egyszerre kínál megoldást az energetika, a 
vidékfejlesztés és a környezetvédelem kérdéseire.  

A biomasszának különböző megjelenésével és felhasználásával 
találkozhatunk, melyből egyre nagyobb jelentőséggel bír a fás szárú 
energianövények termesztése. A rövid vágásfordulójú energetikai 
faültetvényekben alkalmazott fajok közül kiemelkedik a kosárfonó fűz (Salix 
viminalis L.) használata. A sikeres ültetvénytelepítés és -fenntartás kulcsa a 
megfelelő tápanyag-utánpótlás, mivel a gyors növekedéshez és a nagy 
produktum előállításához fokozott mértékben hasznosul a talaj 
tápanyagkészlete (Barkóczi & Ivelics, 2008; Smart & Cameron, 2012). A 
talajerő visszapótlást végezhetjük műtrágyákkal, szerves trágyákkal, de 
alkalmazhatunk különféle szerves hulladékokat, melléktermékeket, illetve 
részleges növénytáplálást jelenthet az erőművi fahamu visszajuttatása is 
(Dimitriou et al., 2006; Gyuricza, 2011; Smart & Cameron, 2012). 

Az energianövényként termesztett kosárfonó fűz tápanyag-utánpótlási 
lehetőségeivel 2008 óta foglalkozunk szabadföldi kísérletekben Nyíregyházán. 
A kosárfonó fűz elégetésével nyert fűzhamu, a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. 
által gyártott ammónium-nitrát és karbamid műtrágyák, a Nyírségvíz Zrt. által 
előállított települési szennyvíziszap komposzt, a Nyíregyházán szelektíven 
gyűjtött szerves hulladékokból készített települési komposzt, valamint a 
Zemplénben bányászott riolittufa kosárfonó fűzre gyakorolt hatását 
tanulmányozzuk különféle dózisokban és kombinációkban (Simon, 2010; 
Simon et al., 2011; Simon et al., 2012a, 2012b; Simon et al., 2013a, 2013b; 
Simon et al., 2015a; Simon et al., 2015b). 

Jelen munkánk célja a fűzhamu és a karbamid nitrogénműtrágya 
hatásának bemutatása volt az energianövényként termesztett kosárfonó fűz 
leveleinek tápelem-felvételére (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn) és 
toxikuselem (As, Ba, Cd, Pb) akkumulációjára. 

Anyag és módszer 

A szabadföldi kisparcellás véletlen-blokk elrendezésű tartamkísérletet 2011 
áprilisában állítottuk be barna erdőtalajon a Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Központ Nyíregyházi Kutatóintézetének területén. A kísérleti 
területen 40 parcellát alakítottunk ki egyenként nettó 27 m2 összterülettel. A 
10 kezeléses 4 ismétléssel beállított kísérletben a kosárfonó fűz (Salix triandra x 
viminalis cv. Inger) dugványokat ikersoros művelésben telepítettük el 0,75 m-es 
sor- és 0,6 m-es tőtávolsággal. Egy parcellán belül az ikersorok 1,5 méterre 
helyezkednek el egymástól. A belvízcsatorna kotrási iszappal terített, 
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eltemetett kovárványos barna erdőtalajnak mind a vizes oldatban, mind pedig 
a semleges sóoldatban mért pH-ja a gyengén lúgos tartományba esik, CaCO3-
tartalma jelentős. A parcellák talajának humusztartalma alacsony, a mért érték 
a régió barna erdőtalajaira jellemző (Simon et al., 2011; Uri et al., 2015). A 
kísérleti parcellák talajának makro- és mikroelem-, valamint toxikuselem-
tartalmát korábbi publikációnkban ismertettük (Simon et al., 2011; Uri et al., 
2015). A tartamkísérlet talajába kijuttatott fűzhamu „összes” esszenciális 
tápelem- és toxikuselem-tartalmát illetően a makroelemek közül jelentős 
mennyiségű káliumot, kalciumot és magnéziumot tartalmaz (feltehetően 
azonban nehezen felvehető oxidok formájában). A mért esszenciális 
mikroelemek közül a mangántartalma a legjelentősebb. A fűzhamuban a 
megvizsgált toxikus elemek koncentrációi a bárium kivételével nem jelentősek 
(Uri et al., 2015). 

A tápanyag-utánpótlási tartamkísérletben a fűzhamu kijuttatása először 
2011 júniusában történt 600 kg/ha dózisban, mely talajkezelést azonos 
dózissal 2013 májusában ismételtük meg. A Nitrogénművek Vegyipari Zrt. 
által gyártott ammónium-nitrát (100 kg/ha) kijuttatására évente egyszer került 
sor, első alkalommal 2011 júniusában, majd 2012 júniusában és végül 2013 
májusában. 2014 májusában a kísérletben az ammónium-nitrátot karbamid 
műtrágyára cseréltük, melyet szintén 100 kg/ha-os dózisban juttattuk ki. A 
kontroll parcellák kezelésben nem részesültek. 

A levélminta-vételt (Simon et al., 2015b; Simon et al., 2016a) 2014 
júliusában végeztük, a vesszők mintázására 2016. februárjában került sor 
(Simon et al., 2016b). A fűzlevelek és -vesszők makroelem- (N, P, K, Ca, Mg), 
mikroelem- (Fe, Cu, Mn, Zn) és toxikuselem- (As, Ba, Cd, Pb) tartalmát a 
Geoderma Bt. budapesti laboratóriumában határoztuk meg. A 
nitrogéntartalom meghatározás Kjedahl-módszerrel, a többi elem analízise 
induktív csatolású plazma optikai emissziós spektrometria (ICP-OES) 
technika (Ultima 2 Horiba Jobin-Yvon készülék) alkalmazásával történt a 

minták cc. HNO3cc. H2O2 eleggyel történt feltárása után.  
A kísérleti eredmények statisztikai elemzését SPSS programmal, 

varianciaanalízist alkalmazva, a Tukey-féle b-teszt alapján végeztük el. 

Eredmények 

A kosárfonó fűz leveleinek tápelem-felvétele 

Az 1. ábrán a kosárfonó fűzzel beállított szabadföldi tartamkísérlet talajába 
kijuttatott fűzhamu és karbamid műtrágya nitrogénfelvételre gyakorolt hatását 
szemléltetjük. A mért adatokat elemezve megállapítható, hogy a kezelések nem 
eredményeztek szignifikáns eltérést a nitrogénfelvételt illetően. A legtöbb 
nitrogént a karbamiddal kezelt kultúrák vették fel, mely a kontrollban mért 
értéket 12%-kal haladta meg.  
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1. ábra. Fűzhamu és karbamid hatása a kosárfonó fűz (Salix triandra x Salix viminalis cv. Inger) 

leveleinek nitrogénfelvételére (szabadföldi kísérlet, Nyíregyháza; 2014. július).  
Az elemkoncentrációk az adott kezeléshez tartozó 2-2 parcellából származó kevert átlagmintából 
lettek meghatározva 1-1 ismétléssel. n=2. Variancia-analízis. Tukey b-teszt. Különböző betűinde-

xek esetén statisztikailag szignifikáns az eltérés P<0,05. 

A 1. táblázatban mutatjuk be a fűzhamu és a karbamid műtrágya esszenciális 
makro- és mikroelem-felvételre gyakorolt hatását.  

1. táblázat. Fűzhamu és karbamid hatása a kosárfonó fűz (Salix triandra x Salix viminalis cv. 
Inger) leveleinek tápelem-felvételére (szabadföldi kísérlet, Nyíregyháza; 2014. július) 

Elemek 
Kezelések 

Karbamid Fűzhamu + Karbamid Kontroll 

P 

mg/kg 

3811ab 4579b 5019b 

K 12988ab 14823b 14970b 

Ca 8720a 11091a 8150a 

Mg 4059ab 4152ab 3818ab 

Cu 

g/g 

9,8a 12,2a 13,2a 

Fe 67,2a 70,3a 60,9a 

Mn 58,1a 70,0a 44,8a 

Zn 81,9a 118,0a 107,0a 

HNO3/H2O2 kivonatból ICP-OES technikával meghatározva. Az elemkoncentrációk az adott 
kezeléshez tartozó 2-2 parcellából származó kevert átlagmintából lettek meghatározva 1-1 
ismétléssel. n=2. Variancia-analízis. Tukey b-teszt. Különböző betűindexek esetén statisztikailag 
szignifikáns az eltérés P<0,05. 

 
Megállapítható, hogy a kezelt kultúrákban a foszfor- és a káliumtartalom 
kisebb volt, mint a kontrollban, a legkevesebb foszfort és káliumot a 
karbamiddal kezelt kultúrában mértünk. A kalcium- és magnéziumfelvétel 
esetében viszont a kezelések hatására kisebb mértékű emelkedés volt 
tapasztalható a kontrollhoz képest. Az esszenciális mikroelemeket (Fe, Cu, 
Mn, Zn) illetően a fűzlevelek fajlagos elemfelvételében statisztikailag 
szignifikáns eltéréseket egy kezelés esetén sem figyelhettünk meg. 
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A kosárfonó fűz leveleinek toxikuselem-felvétele 

A 2. táblázatban szemléltetjük a fűzlevelek toxikuselem-összetételét. A levelek 
mind a négy megvizsgált toxikus elemből (As, Ba, Cd, Pb) jelentéktelen 
mennyiségeket akkumuláltak, az arzén és az ólom kimutatási határ alatt 
maradt. A toxikus elemek mennyiségét a talajba kijuttatott karbamid, illetve a 
fűzhamu és a karbamid együttes alkalmazása sem befolyásolta. 

2. táblázat. Fűzhamu és karbamid hatása a kosárfonó fűz (Salix triandra x Salix viminalis cv. 
Inger) leveleinek toxikuselem-felvételére (szabadföldi kísérlet, Nyíregyháza; 2014. július) 

Elemek 
Kezelések 

Karbamid Fűzhamu + Karbamid Kontroll 

As  <kh <kh <kh 

Ba g/g 4,96a 7,76a 6,82a 

Cd  0,78a 1,51a 1,30a 

Pb  <kh <kh <kh 
 

HNO3/H2O2 kivonatból ICP-OES technikával meghatározva. Az elemkoncentrációk az adott 
kezeléshez tartozó 2-2 parcellából származó kevert átlagmintából lettek meghatározva 1-1 
ismétléssel. n=2. Variancia-analízis. Tukey b-teszt. Különböző betűindexek esetén statisztikailag 

szignifikáns az eltérés P<0,05. <kh=kimutatási határ alatti érték (As: 0,3 g/g; Pb: 0,32 g/g). 

A kosárfonó fűz vesszőinek tápelem-felvétele 

A 3. táblázatban mutatjuk be a betakarított fűzvesszők elem-összetételét.  

3. táblázat. Fűzhamu és karbamid hatása a kosárfonó fűz (Salix triandra x Salix viminalis cv. 
Inger) vesszőinek tápelem-felvételére (szabadföldi kísérlet, Nyíregyháza; 2016. február) 

Elemek 
Kezelések 

Fűzhamu Karbamid Fűzhamu + Karbamid Kontroll 

N m/m% 0,372a 0,395a 0,382a 0,379a 

P 

mg/kg 

901a 842a 809a 950a 

K 2044b 1722a 1770a 1926ab 

Ca 4067a 3405a 3918a 3866a 

Mg 962a 827a 875a 978a 

S 373a 372a 367a 360a 

B 

g/g 

9,68a 9,07a 9,84a 9,12a 

Cu 2,96a 2,57a 2,97a 3,72a 

Fe 4,27a 5,28a 5,14 7,94a 

Mn 8,16a 8,65a 9,15a 7,37a 

Mo <kh <kh 0,08 <kh 

Zn 97,6b 63,4a 98,3b 95,6b 

HNO3/H2O2 kivonatból ICP-OES technikával meghatározva. Az elemkoncentrációk az adott 
kezeléshez tartozó 4-4 parcellából származó kevert átlagmintából lettek meghatározva 1-1 
ismétléssel. n=4. Variancia-analízis. Tukey b-teszt. Különböző betűindexek esetén statisztikailag 

szignifikáns az eltérés P<0,05. <kh=kimutatási határ alatti érték (Mo: 0,04 g/g). 
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A legnagyobb nitrogénkoncentrációt a karbamiddal fejtrágyázott kultúrákban 
mértük, ez azonban nem volt statisztikailag szignifikánsan nagyobb a többi 
kezeléshez viszonyítva. A fűzhamu kijuttatás eredményezte a legnagyobb 
káliumkoncentrációt, mely szignifikánsan nagyobb volt a karbamiddal, illetve 
fűzhamuval és karbamiddal kezelt kultúrákban mért értékeknél. 
A karbamiddal kezelt fűzvesszőkben szignifikánsan lecsökkent a cink 
koncentrációja. A magasabb rendű növényekben jól ismert jelenség a nitrogén-
cink felvételének antagonizmusa (Loch & Nosticzius, 2004), mely az 
energiafűz levelében is igazolódott. A többi makroelem, illetve esszenciális 
mikroelem felvételében nem tapasztaltunk szignifikáns változást. 

A kosárfonó fűz vesszőinek toxikuselem-felvétele 

A 4. táblázatban láthatjuk a fűzvesszők toxikuselem-koncentrációit a 
betakarításkor. A mért arzénkoncentráció a legtöbb esetben a kimutatási határ 
alatt volt. A vesszőkben nem tudtunk kimutatni ólmot, az ólomfelvételt egyik 
kezelés sem emelte meg. A báriumkoncentráció a legnagyobb a 
fűzhamu+karbamiddal kezelt kultúrában volt, de ez nem különbözött 
szignifikánsan a többi kezeléstől. A kadmiumkoncentráció a fűzhamu 
kijuttatása esetén hasonló volt a kontrollhoz, a legkisebb érték a karbamiddal 
kezelt kultúrában alakult ki. A fenti tendenciák nagyon hasonlóak a 2013-ban 
betakarított vesszőmintákban megfigyeltekhez (Simon et al., 2015b).  
 

4. táblázat. Fűzhamu és karbamid hatása a kosárfonó fűz (Salix triandra x Salix viminalis cv. 
Inger) vesszőinek toxikuselem-felvételére (szabadföldi kísérlet, Nyíregyháza; 2016. február) 

Elemek 
Kezelések 

Fűzhamu Karbamid Fűzhamu + Karbamid Kontroll 

As 

g/g 

<kh <kh <kh <kh 

Ba 5,77a 4,94a 5,89a 4,78a 

Cd 1,79a 1,00a 1,58a 1,73a 

Pb <kh <kh <kh <kh 

HNO3/H2O2 kivonatból ICP-OES technikával meghatározva. Az elemkoncentrációk az adott 
kezeléshez tartozó 4-4 parcellából származó kevert átlagmintából lettek meghatározva 1-1 
ismétléssel. n=4. ANOVA Tukey b-teszt. Különböző betűindexek esetén statisztikailag 

szignifikáns az eltérés P<0,05. <kh=kimutatási határ alatti érték (As: 0,3 g/g; Pb: 0,32 g/g). 

Következtetések 

A karbamid műtrágya elsősorban a fűzlevelek nitrogénfelvételére gyakorolt 
pozitív hatást. A jó nitrogénellátás kedvezően befolyásolja a növények 
növekedését (Loch & Nosticzius, 2004). Feltételezhető volt, hogy a nitrogén 
szárazanyag-produktivitást növelő hatása esetünkben is érvényesülni fog. 
Mindezt a 2016 január - februárjában mért vesszőhozam alátámasztotta, a 
nitrogén fejtrágyázás (ammónium-nitrát, illetve karbamid fejtrágyák évenkénti 
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kijuttatása) szignifikánsan megnövelte a betakarított fűzvesszők tömegét 
(Simon et al., 2016b).  

A talajba kijuttatott karbamid, illetve fűzhamu nem gyakorolt szignifikáns 
hatást a fűzlevelek tápelem-felvételére. A levél nélkül betakarított 
fűzvesszőkben a fűzhamu-kezelés szignifikánsan megnövelte a 
káliumkoncentrációt, illetve a karbamid szignifikánsan lecsökkentette a 
cinkfelvételt. 

A fűzlevelek, illetve levél nélkül betakarított fűzvesszők fajlagos 
toxikuselem-felvételét egyik talajkezelés sem befolyásolta számottevő 
mértékben. Feltételezhetjük, hogy az általunk alkalmazott mennyiségben a 
talajba kijuttatott fűzhamuból és karbamidból nem kerülnek át a biomasszába 
olyan toxikus elemek, melyek a biomassza erőművekben történő elégetés után 
veszélyes mértékben feldúsulhatnak a hamuban és a hamu mezőgazdasági 
hasznosítása során környezetvédelmi problémát okozhatnak. 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönjük a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő) anyagi támogatását. 
Külön köszönjük Erdélyi Ferencnének a talaj- és növényminták gondos 
előkészítését, Koncz Józsefnek (Geoderma Bt., Budapest) pedig a szakszerű 
kémiai analízist.  

 
Impacts of Willow Ash and Urea on the Uptake of Elements in Willow 

(Salix triandra x viminalis Cv. Inger) Leaves and Shoots 

Abstract 

An open-field long term small plot experiment was set up during 2011 in 
Nyíregyháza, Hungary with Salix triandra x viminalis ’Inger’ (grown as an energy 
crop). The experimental brown forest was treated with 600 kg/ha willow ash, 
with 100 kg/ha urea (in May 2014 and May 2015) or with willow ash and urea 
combination in 4 replications, to study their impacts on the uptake of macro- 
and microelements and accumulation of toxic elements in the willow leaves or 
shoots. Leaves were sampled during July 2014, while shoots without leaves 
were harvested in February 2016. It was found that the urea and the combined 
treatment enhanced the N concentration of leaves and harvested shoots. The 
concentration of P in leaves was lower in all treated cultures as compared to 
the control. The Ca and Mg uptake in leaves was found to be higher than the 
control. In harvested shoots the willow ash significantly enhanced the K con-
centration. The treatments have not influenced significantly the essential mi-
cronutrient (Fe, Cu, Mn, Zn) uptake in willow leaves. In shoots, however, the 
urea application significantly reduced the Zn concentration. Examining the 
toxic element (As, Ba, Cd, Pb) accumulation of willow leaves or shoots we 
found that no detectable amounts of As or Pb were transported to these or-
gans from urea or willow ash. The treatments have not influenced significantly 
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the Ba or Cd accumulation in leaves or shoots. Our research was sponsored 
by Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő, Hungary). 
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energy willow, willow ash, urea, nutrient uptake 
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