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Tápanyag-utánpótlás nitrogén műtrágyákkal és környezetbarát 
dudarittal, alginittel kukorica kultúrában 

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

Nyíregyházi Egyetem, Műszaki és Agrártudományi Intézet,  
Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Tanszék, 

 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.  
vigh.szabolcs@nye.hu 

Összefoglalás 
Szántóföldi nagyparcellás tápanyag-utánpótlási kísérletet állítottunk be 

2015-ben kovárványos barna erdőtalajon „P37N01” szemes kukorica 
hibriddel. A talajvizsgálati eredményeket figyelembe véve került a szükséges 
foszfor- és káliumszint meghatározásra. A foszfor és kálium kijuttatására a 
szokásos, szántást megelőző időponttól eltérően, tavasszal került sor. Vetés 
előtt a magágyba 250 kg/ha Genezis NPK (4:17:30) műtrágyát szórtunk ki. 
Foszforból 42,5 kg/ha, káliumból 75 kg/ha fajlagos hatóanyag mennyiség 
került ki a kísérleti területre. A kísérletekhez kétféle nitrogén műtrágyát 

(Nitrosol  30% N és Pétisó  27% N) használtuk fel. A nitrogén-
hatóanyagból öt kezelés esetén 130 kg/ha-t és egy kezelés esetén 165 kg/ha-t 
juttattunk ki. Három kezelés esetén a Nitrosol 130 kg/ha N dózisához 
adalékanyagokat is adtunk: Alginit 10 l/ha, Dudarit 10 l/ha és Dudarit 10 l/ha 
+ Alginit 10 l/ha mennyiségben. A tápelem-felvétel vizsgálatára irányuló 
levélmintavétel a virágzás vége fenofázisban, majd a kukoricacsövek 
mintavétele a teljes érés fenofázisban történt. Méréseink alapján 
megállapítottuk, hogy az egyes kezeléseket egymáshoz viszonyítva a 
kukoricalevelekben a legnagyobb értéket a nitrogénfelvétel esetében a 
„Nitrosol 130” kezelés eredményezte; a foszforfelvétel a 
„Nitrosol+Alginit+Dudarit”-tal való kezelésnél volt a legmagasabb; a 
káliumfelvétel a „Nitrosol+Dudarit” esetében a legnagyobb; a kalciumfelvétel 
és a magnéziumfelvétel a „Nitrosol 165” kezelésnél, a vas- és a kénfelvétel 
pedig a „Nitrosol 130” kezelésnél volt a legnagyobb. A levelek esszenciális 
mikroelem-felvételét illetően a B a „Nitrosol 165”; a Cu és a Mn a „Nitrosol 
130”; a Mo a „Nitrosol+Alginit+Dudarit”,  és a Zn felvétel pedig a 
„Nitrosol+Alginit” kezelésnél mutatta a legmagasabb értéket. A 
kukoricaszemek elemfelvételét is figyelembe véve általános következtetésként 
kijelenthetjük, hogy a Nitrosol kijuttatás tápanyagfelvétel szempontjából 
előnyösebb, mint a Pétisóé. A Nitrosolhoz kevert dudarit és alginit 
adalékanyagok elsősorban a kukorica szemtermésében (nem a leveleiben) 
segítik elő a létfontosságú makro- és mikroelemek beépülését. 

Kulcsszavak 
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 kukorica, N-műtrágya, dudarit és alginit, tápelem-felvétel, mikroelemek  

Bevezetés 

Hazánk és a világ egyik legfontosabb kultúrnövénye a kukorica, mind 
vetésterületét, mind táplálkozási és takarmányozási szerepét tekintve. Mára a 
vetésterület jelentős részén beltenyésztéses hibrideket termesztenek nagy 
terméshozamuk, kedvező tulajdonságaik miatt. A hibridkukoricák elterjedése, 
az eredményes termesztésükkel szembeni igény maga után vonja a 
vetőmagipar fejlődését, terjeszkedését, a mind újabb fajták előállítását, a 
technológiák folyamatos javítását. A klímaváltozás a hibridkukorica 
vetőmagtermesztése során is új problémákat vetett fel, hiszen nő a 
hőségnapok száma, időjárásunk egyre inkább bővelkedni látszik a 
szélsőségekben. Ezek a szélsőségek, mint a növekvő nyári hőség, a csapadék 
mennyiségének és eloszlásának változása, a vetőmagtermesztés 
technológiájában változtatásokat tesznek szükségessé. A kutatási eredmények 
azt mutatják, hogy 1991-től kezdődően csökkent a kukorica termésátlaga és 
nőtt az évenkénti termésingadozása. Megállapították továbbá, hogy az 
optimális tőszám, a gazdaságos műtrágyadózis alkalmazása, és az idejében 
végzett vetés a hibridek genetikai termőképessége érvényre jutásának 
elengedhetetlen feltételei (Széll, 2005). A hibridkukorica vetőmagtermesztése 
hazánk növénytermesztésén belül is kiemelkedő gazdasági jelentőséggel bír 
(Bódis, 2001). 

A kukorica nagy vízigénye, szárazságtűrése, nagy tápanyagigénye és 
végeredményben a kukorica nagy és biztonságosabb termése elsősorban a 
mélyrétegű, humuszban gazdag, középkötött vályogtalajon elégíthető ki. A 
kukorica legnagyobb területaránya és egyben a legnagyobb, legbiztonságosabb 
termése a múltban is elsősorban a löszhátakon kialakult csernozjom, továbbá a 
réti csernozjom talajokon volt. A kukoricát világszerte is a jobb talajokon 
termesztik, mert ökológiai érzékenysége sokkal nagyobb, mint a búzáé. A jó 
vízgazdálkodású, mélyebb talajvizű csernozjomokon, kedvező csapadékú téli 
félévben nagytömegű víz képes felhalmozódni, és a gyökerek két-három méter 
mélységig lehatolva képesek a periodikusan jelentkező hosszabb-rövidebb 
aszályos időszakokat áthidalni. A kukorica sajátos igényének kielégíthetőségét 
elsősorban a talajok genetikai, fizikai tulajdonságai szabják meg. A kukorica 
fejlődéséhez, gyökérzetének kialakulásához szükséges optimális víz- 
levegőarányt, megfelelő felmelegedést a vályog típusú talajok biztosítják. A 
kukorica agronómiai igényét a kukorica sajátos talajművelési, szervestrágyázási, 
meszezési rendszerével is előmozdítják (Bocz, 1996). Jó vízgazdálkodású 
talajon az időjárás okozta kockázat lényegesen csökkenthető (Győrffy, 1988). 
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 hatásai közé tartozik, hogy a talajba 
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jutva savanyú kémhatást idéz elő, könnyen lemosódik, illetve nagy tömegben 
raktározva bizonyos feltételek mellett könnyen robban. E negatív 
tulajdonságai miatt terjed egyre szélesebb közben az ammónium-nitrát 
műtrágya helyett a Pétisó, 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/). A dudarit alapanyaga a 
humuszanyagokban gazdag dudari barnaszénből őrölt és osztályozott termék, 
mely igen nagy, több mint 60% huminsav-tartalommal rendelkezik. A talajba 
kijuttatott dudaritból a humin és fulvósavak fokozatosan kiválva a talaj 
részecskéivel kölcsönhatásba lépnek és vízben nem oldódó kolloid humuszos-
agyagos komplexeket képeznek. A dudarit javítja a talajok vízmegtartó 
képességét, a homokos talajok vízmegkötését elősegíti, kedvezően hat a talaj 
szerkezetére, elősegíti a növényi hatóanyagok egyenletesebb felvételét, illetve 
növeli a műtrágya hasznosulását (http://www.duszen.hu/hu/termekek/dudarit; 

http://agronaplo.hu/dudarit-npk-a-xxi-szazad-talajjavitoja). Az alginit 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 nagy 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 tehát természetes 
talajjavító, ásványi anyag, mely nagy mennyiségben tartalmaz felvehető, a 
növények számára nélkülözhetetlen tápanyagokat (P2O5, K2O, Mg, Ca, 
NO2+NO3, mikroelemek) (Solti, 2014; http://www.alginit.hu/index.php/hu/).  
2015-ben szabadföldi nagyparcellás műtrágyázási kísérletet állítottunk be a 
Nyíregyházi Főiskola Nyírtelek-Ferenctanyai Tangazdaságában, melyekben a 
Pétisó és Nitrosol műtrágyák, illetve a tápelem- és mikroelem-tartalmú 
adalékanyagok (dudarit, alginit) hatását tanulmányoztuk kukorica kultúrában. 
Ebben a közleményünkben kísérleteink azon tudományos eredményeit 
ismertetjük, melyek a kukorica különféle szerveinek két fenofázisban kialakult 
elem-összetételére, illetve termésparamétereire vonatkoznak. 

Anyag és módszer 

Szántóföldi nagyparcellás tápanyag-utánpótlási kísérletet állítottunk be 
2015-ben kovárványos barna erdőtalajon (Nyírtelek-Ferenctanya, helyrajzi 
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szám 0203, MEPAR kód: T388L-5-11) „P37N01” szemes kukorica hibriddel. 
A szemes kukorica hibrid érésideje FAO 300-399, előállítója a Pioneer Hi-
Bred Magyarország Kft. Aszálytűrő, csapadékos és száraz években is 
kiemelkedik termésbiztonságával. Kifejezetten jó a hőstressztűrő-képessége, a 
száraz nyarakon a legtöbb zöld levéllel vészeli át a forró júliusi – augusztusi 
időszakot, ezért marad még elég asszimilációs felülete a szemkitelítődéshez. 
Zöld száron érő típus, ez az egyik nagy előnye az aszállyal szemben. Minden 
évjáratban megbízhatóan jó a vízleadása. Erős gyökérzettel rendelkezik, 
hektoliter tömege magas. Korai vetésre javasolt (http://www.agro-store.hu/). 
A kukorica előveteménye kukorica volt (terméseredmény: 9,2 t/ha), a tarló és 
gyökérmaradványok aláforgatásra kerültek. Talajelőkészítés menete: őszi 
mélyszántás (28-32 cm): 2014. november 20-22.; simítózás: 2015. március 10-
11.; magágykészítés kombinátorral: 2014. április 24; vetés ideje: 2014. április 
24.; sortávolság: 75 cm; csíraszám: 73.000 (csíra/ha); kelés ideje: 2015. május 
2. A tenyészidőszak folyamán egy alkalommal végeztünk növényvédelmi 
beavatkozást, korai posztemergens gyomszabályozást alkalmaztunk a kukorica 
1-3 leveles állapotában.  

1. táblázat. NPK hatóanyag mennyiségek az egyes kezeléseknél (kg/ha)  
(Nyírtelek-Ferenctanya, 2015) 

Kezelések N P2O5 K2O 

1. Pétisó 130 130 42,5 75 

2. Nitrosol 130 130 42,5 75 

3. Nitrosol 165 165 42,5 75 

4. Nitrosol 130 + Dudarit (10 l/ha) 130 42,5 75 

5. Nitrosol 130 + Alginit (10 l/ha) 130 42,5 75 

6. Nitrosol 130 + Dudarit (10 l/ha)+Alginit (10 l/ha) 130 42,5 75 

 
A talajvizsgálati eredményeket figyelembe véve került a szükséges 

foszfor- és káliumszint meghatározásra. Azért, hogy ne legyen korlátozó 
tényező a foszfor- és káliumellátottság, 10 t/ha termés mennyiséghez lett 
meghatározva a Proplanta Maximum modell segítségével a kijuttatandó 
mennyiségük. A foszfor és kálium kijuttatására a szokásos, szántást megelőző 
időponttól eltérően, tavasszal került sor. Vetés előtt a magágyba 250 kg/ha 
Genezis NPK (4:17:30) műtrágyát szórtunk ki. Foszforból 42,5 kg/ha, 
káliumból 75 kg/ha fajlagos hatóanyag mennyiség került ki a kísérleti területre.  

A kísérletekhez kétféle nitrogén műtrágyát (Nitrosol  30% N és Pétisó  27% 
N) használtunk fel. A nitrogén-hatóanyagból öt kezelés esetén 130 kg/ha-t és 
egy kezelés esetén 165 kg/ha-t juttattunk ki. Három kezelés esetén a Nitrosol 
130 kg/ha N dózisához adalékanyagokat is adtunk: Alginit 10 l/ha, Dudarit 
10 l/ha és Dudarit 10 l/ha + Alginit 10 l/ha mennyiségben (1. táblázat).  
A kezeléseket 12x120 méteres parcellákon végeztük el. A kísérleti parcellák 
elrendezését az 1. ábra szemlélteti. 
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1. ábra. Kukoricával beállított tápanyag-utánpótlási 

kísérlet sémája (Nyírtelek -Ferenctanya, 2015) 

A nitrogénműtrágyák 
kijuttatása két időpontban 
történt. Az első alkalommal 
vetés előtt a magágyba 2015. 
április 24-én végeztük el a 
kijuttatást, majd a 
műtrágyákat kombinátorral a 
talajba dolgoztuk. A második 
kezelést a sorközművelő 
kultivátorozáskor 2015. június 
8-án végeztük el. A szilárd 
műtrágyát a műtrágyaszóróval 
felszerelt sorközművelő 
kultivátorral juttattuk ki.

A Nitrosol és Nitrosol+adalékanyagok esetében egy hibrid megoldással a 
permetező fúvókákra gégecsövet szereltünk, ami a talajra csorgatta a 
műtrágyát. Utána sorközművelő kultivátorral dolgoztunk be azt a talajba. 
2015. július 15-én történt a tápelem-felvétel vizsgálatára irányuló első növény-
mintavétel (levélmintázás) virágzás vége fenofázisban. A mintavétel oly 
módon történt, hogy a 16 kukoricasorból 8 belső sort mintáztunk meg az 
adott parcellán. Ezekben cikk-cakk vonalban előre haladva, négy lépésenként 
vettünk le egy-egy levelet, mely a címer alatti első teljesen kifejlett, 46-60 cm 
hosszú levél volt. A levett levélmintákat a kísérleti területen összekevertük, 
műanyag zacskókba helyeztük, és azonnal beszállítottuk a Nyíregyházi 
Főiskola Műszaki és Agrártudományi Intézetének laboratóriumaiba. Itt először 
megmértük a nedves össztömegüket, majd a leveleket folyó csapvízzel 
alaposan megmostuk. A csapvizet kétszer váltott ionmentes vízzel öblítettük le 
a hajtásokról. A hajtásokat ezután papírtörölközőkre terítettük szét a 
laboratóriumi asztalokon, 18 napon át szobahőmérsékleten szárítottuk. 2015. 
augusztus 4-én a légszáraz kukorica levelek közepéből rozsdamentes ollóval 
kivágtunk egy kb. 20-25 cm-es szakaszt. Ezt papírzacskóban min. 1 órára 
105 0C-ra melegített szárítószekrénybe helyeztük. Darálás előtt az ily módon 
megszárított mintákat 3-4 cm-es darabokra vágtuk, műanyag cserépalátétben 
alaposan összekevertük, és ebből vettük ki véletlenszerű helyekről a darálásra 
kerülő részmintákat. A minták darálása ezután Retsch (Németország) 
készülékkel történt 1 mm-es szemcseméret eléréséig. A darálékból a kémiai 
analízishez 30-40 g növénymintát mértünk be műanyag zacskókba, melyeket 
exszikkátorban (28-30 0C, 35% páratartalom), pattintással zárható műanyag 
zacskókban tároltunk.  
2015. szeptember 22-én került sor a második növény-mintavételre (a 
kukoricacsövek mintázására teljes érés fenofázisban). A nyári erős aszály 
következtében a kukorica szervei már elszáradtak, a betakarított csövek átlagos 
nedvességtartalma mindössze 11,5% volt. A kukoricacső mintázás oly módon 
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történt, hogy az adott növényegyedről a földtől legtávolabban 
(legmagasabban) elhelyezkedő csövet gyűjtöttük be. A kísérleti parcellákról 
kétszer 30-40 (átlagosan 35) darab csövet gyűjtöttünk be („a” és „b” minta). 
Az „a” minta az első nyolc sor cikk-cakk vonalban történő bejárása során, a 
„b” minta a második nyolc sor hasonló módon történt bejárása során lett 
összegyűjtve. Az adott parcelláról begyűjtött kukoricacsövek csuhé nélküli 
nedves össztömege 4,4-5,1 kilogramm között változott. A kukoricacsöveket 
21 napig szárítottuk a laboratóriumi asztalon szétterítve. 2015. október 12-13. 
között megmértük egyenként a légszáraz kukoricacsövek össztömegét, majd 
morzsolás után az adott csövön található szemek össztömegét, illetve a 
visszamaradt torzsák tömegét és a torzsák hosszát is. A szemek darálása előtt 
Dickey John (USA) gyorsnedvesség mérő készülékkel megmértük 
kezelésenként 4-4 lemorzsolt cső szemeinek az aktuális nedvességtartalmát, 
melyek nedvességtartalma 2015. október 12-16. között 7,6-11,8% között 
változott. 2015. október 22-én megmintáztuk a lemorzsolt kukorica szemeket, 
és 1 mm-nél kisebb szemcseátmérőre daráltuk. A minták tárolása az 
elemanalízis előtt a levelekkel azonos módon történt. 
A levelek, illetve kukoricaszemek nitrogéntartalmát Kjeldahl-módszerrrel 
(Vapodest 10 készülék, Németország), makro- (P, K, Ca, Mg, S) és mikroelem 
(B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) tartalmát pedig ICP-OES technikával (Ultima 2 
Horiba Jobin-Yvon készülék, Franciaország) határozzuk meg a Geoderma Bt. 
budapesti laboratóriumában 2-2 ismétléssel. 
A mérési adatok statisztikai elemzése variancia-analízissel, SPSS szoftver 
segítségével, Tukey-féle b próbával történt. 

Eredmények 

 A kezelések makroelemekre, illetve esszenciális mikroelemekre, valamint 
a termésjellemzőkre gyakorolt hatását a 2-3-4. táblázatokban láthatjuk. Az 
azonos oszlopokban található, különböző betűindexekkel jelölt, értékek 
szignifikánsan különböznek egymástól. 
A kezelések nitrogénfelvételre gyakorolt hatását egymással (kontroll nélkül) 
összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy szignifikáns különbség a 130 kg/ha 
Nitrosollal (2,80 m/m% N a levelekben), illetve a 130 kg/ha Pétisóval (2,44 
m/m% N a levelekben) kezelt kultúrák között alakult ki (2. táblázat). A 
kezeléseket önmagukhoz hasonlítva megállapíthatjuk továbbá, hogy egyik 
kezelés esetén sem alakult ki szignifikáns különbség a 
foszforkoncentrációkban, viszont a legnagyobb értékeket a Nitrosol + Alginit 
és a Nitrosol + Alginit+ Dudarit kultúrákban mértük. A káliumfelvétel 
tekintetében a Nitrosol + Dudarit kezelésnél kaptuk a legnagyobb értéket, 
viszont ugyanezen kezelésnél a kalciumfelvétel a legkisebb értéket mutatta. A 
magnéziumfelvétel a Nitrosol 165 kezelés esetén volt nagyobb a többi 
kezeléstől, hasonlóan a kalciumhoz. A mérési adatok szórása miatt mindez 
csak tendencia, statisztikailag nem volt igazolható. A kénfelvétel a Nitrosol 
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130 kezelés esetén volt szignifikánsan nagyobb a Pétisó és a Nitrosol+Dudarit 
kezeléseknél (2. táblázat). 

2. táblázat. Különféle műtrágyák és adalékanyagok hatása a kukorica leveleinek 
makroelem-tartalmára (HNO3/H2O2 kivonatból ICP-OES technikával meghatározva) 

(Nyírtelek-Ferenctanya, 2015) 

Kezelés 

Makroelemek 

N P K Ca Mg S 

m/m% mg/kg 

Pétisó 130 2,44
c

 2706
b

 21796
b

 4911
b

 2532
ab

 1847
c

 

Nitrosol 130 2,80
ab

 2970
ab

 21526
b

 5656
ab

 2372
ab

 2147
ab

 

Nitrosol 165 2,60
bc

 2729
ab

 21097
b

 6401
ab

 3157
a

 1957
bc

 

Nitrosol + Dudarit 2,45
c

 2781
ab

 22327
b

 4877
b

 2173
b

 1825
c

 

Nitrosol + Alginit 2,67
bc

 3001
ab

 21069
b

 5946
ab

 2956
ab

 1998
bc

 

Nitrosol + Alginit+ Dudarit 2,60
bc

 3058
ab

 21806
b

 5484
ab

 2419
ab

 1962
bc

 

 
Összeadtuk a fenti 6 makroelem (N, P, K, Ca, Mg, S) mért fajlagos (1 gramm 
szárazanyagra vonatkoztatott) koncentrációt a kukoricalevelekben. 
Megállapítottuk, hogy a makroelemek összkoncentrációja a Nitrosol nagyobb 
dózisa (165 kg/ha N) esetén volt a legmagasabb, ezt követte a 
Nitrosol+Alginit, a Nitrosol+Alginit+Dudarit, a 130 kg/ha Nitrosol, majd a 
Nitrosol+Dudarit, illetve a Pétisó kijuttatás.  
A levelek esszenciális mikroelem-felvételét illetően a Cu, Mn, és a Mo 
esetében a legkisebb értékeket a Pétisó 130 kezelésnél figyelhettük meg, míg 
Cu, Mn és Fe-felvétel esetében a Nitrosol 130 kezelés mutatta legmagasabb 
értéket, Mo esetében pedig a Nitrosol + Alginit + Dudarit kezelés (3. 
táblázat).  

3. táblázat. Különféle műtrágyák és adalékanyagok hatása a kukorica leveleinek esszenciális 
mikroelem-tartalmára (HNO3/H2O2 kivonatból ICP-OES technikával meghatározva) 

(Nyírtelek-Ferenctanya, 2015) 

Kezelés 

Esszenciális mikroelemek 

B Cu Fe Mn Mo Zn 

µg/g 

Pétisó 130 17,9
b

 4,65
b

 59,4
a

 46,6
b

 0,11
b

 46,1
a

 

Nitrosol 130 19,7
ab

 6,14
ab

 71,7
a

 63,4
a

 0,16
ab

 47,8
a

 

Nitrosol 165 21,6
ab

 5,64
ab

 65,8
a

 55,1
ab

 0,19
ab

 47,5
a

 

Nitrosol + Dudarit 20,3
ab

 5,70
ab

 70,4
a

 61,0
ab

 0,13
b

 47,9
a

 

Nitrosol + Alginit 17,4
b

 5,65
ab

 65,1
a

 53,0
ab

 0,15
ab

 44,8
a

 

Nitrosol + Alginit+ Dudarit 19,7
ab

 4,89
ab

 61,8
a

 50,7
ab

 0,21
ab

 44,6
a
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A bór esetében a legmagasabb érték a Nitrosol 165 és a Nitrosol + Dudarit, a 
legalacsonyabb a Nitrosol + Alginit kezelésnél jelentkezett. A Zn-felvétel a 
Nitrosol + Dudarit kezelésnél volt a legnagyobb, de a Nitrosol 130 illetve 
Nitrosol 165 kezelés is közel azonos értéket eredményezett, míg a legkisebb 
koncentráció a Zn tekintetében a Nitrosol + Alginit + Dudarit kezelésnél 
mutatkozott (3. táblázat). A mérési adatok szórása miatt mindez csak 
tendenciaként értékelhető, statisztikailag nem volt igazolható. 
A 6 mért mikroelem (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) fajlagos koncentrációit 
összeadva a kukoricalevelekben megállapítottuk, hogy az a legmagasabb a 
Nitrosol kisebb dózisa (130 kg/ha N) esetén volt, ezt követte a 
Nitrosol+Dudarit, a 165 kg/ha Nitrosol, a Nitrosol+Alginit, a 
Nitrosol+Alginit+Dudarit, majd a Pétisó kijuttatás. A felvett makroelemek és 
mikroelemek összkoncentrációit összeadva a sorrend a kukoricalevelekben 
ekképpen alakult: 1. Nitrosol 165, 2. Nitrosol+Alginit, 
3. Nitrosol+Alginit+Dudarit, 4. Nitrosol 130, 5. Nitrosol+Dudarit, 6. Pétisó. 
A 4. és 5. táblázatokban a betakarított kukoricaszemek makro- és mikroelem 
koncentrációit mutatjuk be. A legnagyobb nitrogéntartalmat a 130 kg/ha 
Nitrosollal kezelt kultúrában mértük (4. táblázat).  
Megállapíthatjuk, hogy szignifikáns különbség a 130 kg/ha Nitrosollal 
(1,58 m/m% N), illetve a Nitrosol + Dudarittal (1,44 m/m% N) kezelt 
kultúrák szemtermésének nitrogéntartalma között (4. táblázat). 
 

4. táblázat. Különféle műtrágyák és adalékanyagok hatása a kukoricaszemek makroelem-
tartalmára (HNO3/H2O2 kivonatból ICP-OES technikával meghatározva)  

(Nyírtelek-Ferenctanya, 2015) 

Kezelés 

Makroelemek 

N P K Ca Mg S 

m/m% mg/kg 

Pétisó 130 1,53
ab

 2757
a

 4376
a

 77,4
a

 1093
a

 1211
a

 

Nitrosol 130 1,58
b

 2891
a

 4486
a

 63,2
a

 1063
a

 1295
a

 

Nitrosol 165 1,53
ab

 2804
a

 4462
a

 72,7
a

 1079
a

 1291
a

 

Nitrosol + Dudarit 1,44
a

 3114
a

 4436
a

 61,7
a

 1127
a

 1201
a

 

Nitrosol + Alginit 1,54
ab

 4857
a

 4857
a

 76,2
a

 1203
a

 1339
a

 

Nitrosol + Alginit+ Dudarit 1,49
ab

 4643
a

 4643
a

 78,4
a

 1140
a

 1253
a

 

 
A kezelések a kukoricaszemek P, K, Ca, Mg és S felvételét többé-kevésbé 
megváltoztatták ugyan, ez azonban nem bizonyult statisztikailag 
szignifikánsnak. Szembetűnő, hogy a Nitrosol + Dudarit, Nitrosol + Alginit, 
illetve Nitrosol + Alginit+ Dudarit kezelések mennyire megemelték a foszfor- 
és magnéziumkoncentrációkat a Nitrosol vagy a Pétisó kijuttatásához képest. 
A szemtermés esszenciális mikroelem-felvételét az 5. táblázatban láthatjuk. 
Statisztikailag szignifikáns különbségek csupán a cinkfelvételben jelentkeztek; 
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a Nitrosol + Alginit+ Dudarit illetve a Nitrosol + Alginit kezelések a 165 
kg/ha nitrogént tartalmazó Nitrosol kezeléshez viszonyítva jóval több cink 
akkumulációját eredményezték.  

5. táblázat. Különféle műtrágyák és adalékanyagok hatása a kukoricaszemek esszenciális mikro-
elem-tartalmára (HNO3/H2O2 kivonatból ICP-OES technikával meghatározva) (Nyírtelek-

Ferenctanya, 2015) 

Kezelés 

Esszenciális mikroelemek 

B Cu Fe Mn Mo Zn 

µg/g 

Pétisó 130 2,98
a

 2,72
a

 22,9
a

 6,09
a

 ˂k.h.a. 25,7
abc

 

Nitrosol 130 3,12
a

 2,47
a

 21,6
a

 5,44
a

 ˂k.h.a. 24,1
ab

 

Nitrosol 165 3,36
a

 2,77
a

 22,6
a

 5,55
a

 ˂k.h.a. 23,5
a

 

Nitrosol + Dudarit 3,15
a

 2,47
a

 21,9
a

 5,02
a

 ˂k.h.a. 26,8
abc

 

Nitrosol + Alginit 3,17
a

 2,72
a

 26,4
a

 6,04
a

 ˂k.h.a. 27,2
bc

 

Nitrosol + Alginit+ Dudarit 3,37
a

 2,52
a

 23,1
a

 5,29
a

 ˂k.h.a. 28,1
c

 

˂k.h.a.= kimutatási határ alatti érték: 0,04 µg Mo/g szárazanyag 

A makroelemek koncentrációit (N+P+K+Ca+Mg+S) összeadva a 
kukoricaszemekben megállapíthatjuk, hogy a Nitrosol+Alginit, a 
Nitrosol+Alginit+Dudarit és a Nitrosol+Dudarit kezelések eredményezték a 
legmagasabb értékeket. A mikroelemek összkoncentrációit 
(B+Cu+Fe+Mn+Mo+Zn) sorrendbe állítva kijelenthetjük, hogy a 
Nitrosol+Alginit és a Nitrosol+Alginit+Dudarit kijuttatása volt a 
legelőnyösebb. A felvett makroelemek és mikroelemek összkoncentrációit 
összeadva a sorrend a következőképpen alakult: 1. Nitrosol+Alginit, 
2. Nitrosol+Alginit+Dudarit, 3. Nitrosol+Dudarit, 4. Nitrosol 130, 
5. Nitrosol 165, 6. Pétisó. 
A 6. táblázatban láthatjuk, hogy a kijuttatott nitrogén műtrágyák és 
adalékanyagok milyen hatást gyakoroltak a kukoricacsövek hozamjellemzőire 
(teljes kukoricacső száraz tömege, kukoricaszem száraz tömege, torzsák száraz 
tömege, torzsa hossz). Megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb kukoricacső 
össztömeget a 130 kg/ha Nitrosol (138,9 g/cső), illetve a 
Nitrosol+Alginit+Dudarit (123,9 g/cső), valamint a Nitrosol+Dudarit 
(123,3 g/cső) egyidejű kijuttatása eredményezte. Hasonló jelenséget figyeltünk 
meg a szemtömegeket illetően is. A Nitrosol+Dudarit kezelés az összes 
többinél szignifikánsan kisebb kukoricacső össztömeget és szemtömeget 
eredményezett. A torzsák tömegét elsősorban a 130 kg/ha Nitrosol 
(24,0 g/cső), illetve a Nitrosol+Alginit+Dudarit (21,4 g/cső) kijuttatás emelte 
meg a többi kezeléshez viszonyítva. A legnagyobb torzsahossz (közel 17 cm) a 
130 kg/ha-os Nitrosol kezelés esetén alakult ki, mely szignifikánsan nagyobb 
volt a 165 kg/ha dózisban kijuttatott Nitrosol, vagy a Nitrosol+Dudarit 
kezeléseknél.  
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6. táblázat: A kijuttatott különféle műtrágyák és adalékanyagok hatása a szabadföldi kísérletből 
származó kukoricacsövek termésparamétereire (Nyírtelek-Ferenctanya, 2015) 

 
Kezelés 

Kukoricacső 
száraz tömege 
(szem+torzsa) 

(g) 

Kukorica-
szem 
száraz 

tömege (g) 

Torzsák 
száraz 

tömege 
(g) 

Torzsa 
hossz 
(cm) 

Átlag 

Pétisó 130 120,88a 99,67a 20,73b 16,33bc 

Nitrosol 130 138,87a 114,88a 23,98ab 16,96c 

Nitrosol 165 121,52a 100,75a 20,77b 15,99ab 

Nitrosol+Dudarit 104,30b 84,72b 19,80b 15,28a 

Nitrosol+Alginit 123,25a 102,22a 20,50b 16,13abc 

Nitrosol+Alginit+Dudarit 123,87a 102,52a 21,35ab 16,10abc 

A fenti termésparaméterek értékei – a 2015-ben kialakult aszály miatt – jóval 
kisebbek, mint a normál csapadékeloszlású években. 

Következtetések 

 Tápanyag-utánpótlási kísérletünk alapján megállapítottuk, hogy a 
létfontosságú makro- (N, P, K, Ca, Mg, S) és mikroelemek (B, Cu, Fe, Mn, 
Mo, Zn) felvételét, felhalmozását a kukoricalevelekben, illetve a 
kukoricaszemekben a kijuttatott nitrogén műtrágyák, illetve adalékanyagok 
többé-kevésbé megváltoztatták. Általános következtetésként kijelenthetjük, 
hogy a Nitrosol műtrágya kijuttatása a kukorica kultúrába tápanyagfelvétel 
szempontjából előnyösebb, mint a Pétisóé. A Nitrosolhoz kevert dudarit és 
alginit adalékanyagok elsősorban a kukorica szemtermésében segítik elő a 
létfontosságú makro- és mikroelemek beépülését.  
A kukoricacső hozamparaméterei tekintetében a Nitrosol kisebb dózisban 
történő kijuttatása esetén kaptuk a legkedvezőbb értékeket. 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönjük a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő) anyagi támogatását. 
Külön köszönettel tartozunk Erdélyi Ferencnének a talaj- és növény-minták 
gondos előkészítéséért, Koncz Józsefnek (Geoderma Bt., Budapest) pedig a 
minták szakszerű kémiai analíziséért. 

Fertilization of Maize with Artificial Nitrogen Fertilizers and with 
Environmentally Friendly Dudarit and Alginit 

Abstract 

Large-plot fertilization experiment was set up with “P37N01” hybrid 
maize during 2015 on brown forest soil. On the basis of the results of soil 
testing was determined the necessary level of phosphorus (42.5 kg/ha) and 
potassium (75 kg/ha) resupply. During spring 250 kg/ha Genezis NPK 
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(4:17:30) fertilizer was applied into the seedbed before planting. We used two 

various nitrogen fertilizers (Nitrosol  30% N and Pétisó  27% N). Five 
various treatments were conducted with 130 kg/ha, and one with 165 kg/ha 
specific amount of nitrogen active ingredient. At three treatments the „Nitro-
sol 130 kg/ha” was applied altogether with additives: Alginit 10 l/ha, Dudarit 
10 l/ha and Dudarit 10 l/ha+Alginit 10 l/ha. Plant sampling was conducted at 
2 phenophase; leaves were collected at the end of flowering, while maize cobs 
were sampled at full ripening. It was found, that the nitrogen uptake in the 
leaves was highest at “Nitrosol 130” treatment; the phosphorus uptake was 
the highest at „Nitrosol+Alginit+Dudarit” treatment; the potassium uptake 
was the highest at „Nitrosol+Dudarit” treatment; the highest calcium and 
magnesium concentration were observed at „Nitrosol 165” treatment, and the 
iron and sulphur uptake was maximal at „Nitrosol 130” treated culture. The 
highest boron concentration in leaves was observed at „Nitrosol 165” treat-
ment; the copper and manganese concentration was the highest at „Nitrosol 
130” treatment; the molybdenum at „Nitrosol+Alginit+Dudarit” treatment, 
while zinc uptake was the highest at „Nitrosol+Alginit” culture. Considering 
also the uptake of elements in harvested seeds, as a general conclusion we can 
say, that application of Nitrosol artificial fertilizer is more advantageous for 
supply of mineral nutrients than of Pétisó. Dudarit and alginit mixed to Nitro-
sol facilitate primarily the incorporation of essential macro- and microele-
ments in the seeds (not to leaves) of maize. Our research was sponsored by 
Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő, Hungary). 

Keywords 

maize, N-fertilizers, dudarit, alginit, macro- and microelement uptake 
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