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 Települési biokomposzt, ammónium-nitrát és karbamid hatása az 
energiafűz (Salix sp.) leveleinek és vesszőinek elemfelvételére 

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

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

vincze.gyorgy@nye.hu 

Összefoglalás 

2011 óta tanulmányozzuk különféle műtrágyák és talajadalékok hatását az 
energianövényként termesztett kosárfonó fűz (Salix triandra x viminalis, cv. 
Inger) elem-felvételére. A települési biokomposztot (BK) 2011 áprilisában és 
2013 májusában, a műtrágyákat (ammónium-nitrát (AN), és 2014-től karbamid 
vagy urea (U)) pedig évente, az év május-júniusában juttattuk ki a talajba 
fejtrágyaként. A levélmintákat 2014 júliusában, a vesszőmintákat 2016 telén 
vettük. A felvett nitrogén mennyiségében nincs szignifikáns eltérés a kezelések 
függvényében. Az AN-tal kezelt parcella levél- és vesszőmintáiban a makro- és 
esszenciális mikroelemek koncentrációi egyaránt alacsonyabbak a kontroll 
értékeinél. A csökkenés mértéke 11-46 % (levelekben), illetve 6,5-32,8 % 
(vesszők) között változó. Szignifikáns eltérést találtunk a levelek P- és K-
tartalma esetében. Szintén kisebb mértékű, de nem szignifikáns csökkenést 
tapasztaltunk az U-val kezelt parcellák levél- és vesszőmintáiban (levelek: P, K, 
Cu és Zn esetén 13-25 %, vesszők: P, K, Ca és Mg esetén 10,6-15,5 %, illetve 
Fe, Cu, Zn esetén 31,2-33,7 %). Kivételként a levelek Mn koncentrációja 
emelkedett meg (29%), de nem szignifikánsan. Az BK+U kombináció esetén 
mért elemkoncentrációk a kontrollhoz legközelebb álló értékeket mutatták 
valamennyi makro- és mikroelem vonatkozásában, a levelekben és a 
vesszőkben egyaránt. A négy toxikus elemből (As, Ba, Cd, Pb) csak a Ba és a 
Cd volt kimutatható. 

Kulcsszavak  

energiafűz, ammónium-nitrát, karbamid, biokomposzt, elemfelvétel 

Bevezetés 

Az Európai Unió célkitűzéseivel összhangban a megújuló energiaforrások 
hasznosítási arányának Magyarországon el kell érnie a 14,.65%-ot (internet 1.) 
2020-ra. Az energetikai céllal termesztett növényi biomassza felhasználását 
világszerte a fosszilis energiahordozók kitermelésének és alkalmazásának reális 
alternatívájaként tartják nyilván. Az energiaültetvények részben kiválthatják a 
fosszilis erőforrásokat, másrészt hozzájárulhatnak az üvegházhatású szén-
dioxid légköri koncentrációjának csökkentéséhez. Becslések szerint 1 hektárnyi 
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területen megtermelt energianövény felhasználásával mintegy 5 tonna szén-
dioxid kibocsátása kerülhető el (Blaskó, 2008; Rénes, 2008).  

Energetikai célra hazánkban is már több helyen telepítettek fás szárú (pl. 
Populus, Salix, Robinia), illetve lágy szárú (pl. Agropyron, Miscanthus sp.) 
energianövény ültetvényeket (Blaskó, 2008; Rénes, 2008). 

A fás szárú energianövények közül kiemelkedik a kosárfonó fűz (Salix 
viminalis L.) vagy „energiafűz”. A fűz számára az 5,6-7,0 pH-jú talajok az 
optimálisak (Blaskó, 2008). A fűz nem szereti az erősen savanyú kémhatású, 
kolloidokban szegény, rossz vízgazdálkodású homoktalajokat. A fűz 2-3 
méteres vesszői akár évente betakaríthatók (10-12 t/ha száraz 
vesszőhozammal számolhatunk) (Lenti & Kondor, 2008). 

Az energianövények ásványi táplálkozása, tápanyag-igénye, mikroelem-
felvétele csak részben ismert (Pulford & Dickinson, 2006; Simon, 2007; 
Tanárki & Simon, 2008; Simon, 2010). Az energiaültetvények akár 15-20 éven 
át is egy helyben termeszthetők, ezért gondoskodnunk kell a tápanyag-
utánpótlásról, megfelelő hozamok ugyanis csak megfelelő tápanyag-utánpótlás 
biztosítása mellett várhatók el (Gyuricza et al., 2008; Gyuricza, 2011). A 
kosárfonó fűz a vesszők mellett nagytömegű zöld biomasszát is produkál, 
amely szintén sok tápanyagot igényel (Kondor & Vágvölgyi, 2009). Az 
energiafűz tápanyagigénye 1 tonna száraz vessző előállításához a különböző 
fajták esetén 5,3-7,5 kg N; 0,6-0,9 kg P2O5; 1,8-3,0 kg K2O; 4,2-7,2 kg Ca és 
0,4-0,7 kg Mg (Labrecque et al., 2003). 

Az energianövények tápanyagellátásának szükségessége, megfelelően 
kidolgozott termesztéstechnológia mellett, megteremtheti a lehetőségét annak, 
hogy a szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszap komposzt és a 
szerves hulladékok szelektív gyűjtése során keletkező biokomposzt, mint 
értékes, nitrogént, foszfort, valamint további makro- és mikroelemeket 
tartalmazó, magas szervesanyag-tartalmú talajadalékok felhasználhatók 
legyenek. A felhasználást korlátozhatja az esetenként jelenlévő toxikus elemek 
magasabb koncentrációja. A tápanyag utánpótlásának megtervezése során 
figyelembe kell venni, hogy a kijuttatott adalékok vízben jól oldódó és a 
talajokban mobilis elemei a talaj felső rétegein gyorsan áthaladva a talajvízbe 
kerülhetnek, s azok elszennyeződését okozhatják (Simon et al., 2011). 

Kevéssé ismert, hogy a fentebb említett komposztok, illetve a nitrogén 
műtrágyák milyen hatást gyakorolnak a kosárfonó fűz hozamára rövid, illetve 
hosszú távon. Kérdéses továbbá, hogy a fenti anyagok talajba juttatása miként 
befolyásolja hosszú távon a betakarításra majd elégetésre kerülő hajtások elem-
felvételét, illetve nehézfém-akkumulációját. Nem zárható ki, hogy toxikus 
elemek áttételesen, a biomassza-erőművekben keletkező hamuban is 
halmozottan jelennek meg. Munkánk során a fenti kérdésekre keressük a 
választ. 
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Anyag és módszer 

A talaj tápelem-visszapótlására szolgáló talajadalékoknak, az 
energianövényként termesztett kosárfonó fűz (Salix triandra x viminalis, cv. 
Inger) hozamára, esszenciális és toxikus elemfelvételére gyakorolt hatásainak 
vizsgálatára szabadföldi tartamkísérletet állítottunk be 2011 áprilisában a 
Debreceni Egyetem AGTC KIT Nyíregyházi Kutató Intézet földterületén 
(Nyíregyházán, a Westsik Vilmos utcával párhuzamosan), barna erdőtalajon. A 
10 kezeléses, négy ismétléssel beállított, ikersoros (sortávolsága 0,75 m, illetve 
1,5 m, tőtávolság 0,6 m) ültetvényben 1 kísérleti parcella nettó 27 m2-es 
összterületén négy sorban összesen 40 fűzbokor került elhelyezésre. A 
telepítés részletei korábbi közleményekben megtalálhatók (Simon et al., 2011; 
Szabó et al., 2011). 

Jelen közleményben a nitrogéntartalmú fejtrágyákkal (ammónium-nitrát 
(AN) és karbamid (U)), és a települési biokomposzttal (BK) végzett kísérletek 
eredményeiről számolunk be. A nitrogéntartalmú műtrágyákat a 
Nirtogénművek Vegyipari ZRt. (Pétfürdő) állította elő és bocsátotta 
rendelkezésünkre. A települési biokomposzt a nyíregyházi Térségi és 
Hulladékgazdálkodási Kft. hulladéklerakó-telepéről származott. A 
kísérletekhez a 13-15 hetes komposztálási folyamaton átesett, 10 mm 
lyukátmérőjű rostán átrostált anyagot használtunk fel. A biokomposzt 
elemösszetételéről korábbi kutatási jelentésünkben találhatók részletes 
információk (Simon et al., 2011). 

A talajkezelések előtt gyomtalanítást végeztünk, és a talajadalékokat 
rotációs kapával forgattuk be a talaj felső 0–15 cm-es rétegébe. Első 
alkalommal 2011 júniusában juttattuk ki a kísérleti parcellák talajába a 
talajadalékokat (Simon et al., 2011). A kísérleti beállításokban a következő 
dózisokat alkalmaztuk: ammónium-nitrát (34% N) – 100 kg/ha; karbamid – 
100 kg/ha; kombinált beállításban 20 t/ha települési biokomposzt + 
100 kg/ha karbamid. A kontroll parcellák nem részesültek kezelésben. A 
talajkezeléseket ugyanolyan dózisokkal 2013 májusában második alkalommal 
megismételtük.  

Kivételt jelentett a kísérleti parcellák fejtrágyázása, mivel az ammónium-
nitrátot 2011 és 2012 júniusa után 2013 májusában harmadik alkalommal 
juttattuk ki az érintett parcellákra. 2014 és 2015 májusában a nitrogén 
fejtrágyát kapó négy parcellából két-két parcellára ammónium-nitrátot, illetve 
karbamidot juttattunk ki. 

A levélminták begyűjtésére 2014. július 25-én került sor. A parcellánkénti 
2-2 levélmintát a parcellák „a” és „b” átlója mentén, a legmagasabb pozíciójú 
vesszők legfelülről számított 30-60 cm-es szakaszáról gyűjtöttük össze. 2014-
ben kb. 110-170 levelet szedtünk le a fűzbokrokról parcellánként, melyek 
össztömege 78 grammtól (kontroll) 167 grammig (kezelt kultúrák) változott.  

A vesszők mintázására 2016. február 3-án került sor, amikor második 
alkalommal termeltük le az ültetvény teljes biomasszáját. A parcellákról 
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összegyűjtött vesszők azonos magasságából (1m) véletlenszerű mintát vettünk. 
A mintegy 40 cm hosszú darabokat magába foglaló mintákat (900-
1700 gramm) kötegelve szállítottuk a laboratóriumi feldolgozásra. 

A levél-, és vesszőmintákat a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és 
Agrártudományi Intézetének laboratóriumaiban először folyó csapvízzel 
mostuk meg, majd háromszor váltott desztillált vízzel öblítettük le. A mintákat 
10 napig előszárítottuk, majd a leveleket szárítószekrényben 70 oC-on 10 órán 
át (a vesszőket 105 oC-on 72 órán át) történő szárítás után elektromos 
darálóval <1 mm szemcseméretig aprítottuk. A mintákat az analitikai 
feldolgozásig műanyag zacskókban, exszikkátorban tároltuk. 

A nitrogéntartalmat Kjeldahl-módszerrel (Vapodest 10 készülékkel) 
határoztuk meg. A levélminták feltárására HNO3/H2O2 elegyet alkalmazva, 
mikrohullámú roncsolóban került sor. A minták makroelem- (N, P, K, Ca, 
Mg), mikroelem- (Fe, Cu, Mn, Zn) és toxikuselem-tartalmát (As, Ba, Cd, Pb) 
ICP-OES technikával (Ultima 2 Horiba Jobin-Yvon készülékkel) a Geoderma 
Bt. budapesti laboratóriumában, 2-2 ismétléssel mértük (Simon et al., 2011). 

Az adatok statisztikai elemzését variancia-analízissel végeztük (Tukey-féle 
b-teszt, n = 4). Az azonos oszlopokban található értékek akkor különböznek 
egymástól szignifikánsan (p < 0,05), ha eltérő betűindexet kaptak. 

Eredmények 

A kosárfonó fűz leveleinek makroelem-tartalmára vonatkozó analitikai 
eredményeket az 1. táblázat foglalja össze. A levélminták összes 
nitrogéntartalma az alkalmazott kezelések hatására nem mutat szignifikáns 
eltéréseket, bár megjegyzendő, hogy a legmagasabb érték az AN kijuttatását 
követően volt mérhető (+17 % a kontrollhoz képest). 

1. táblázat. A talajba kijuttatott műtrágyák és adalékanyag (ammónium-nitrát, karbamid, 
biokomposzt) energiafűz (Salix sp., cv. Inger) levelének makroelem-tartalmára gyakorolt hatása. 

(Nyíregyháza, szabadföldi kísérlet; mintavétel: 2014. július 25.) 

Kezelések 
N P K Ca Mg 

% mg/kg 

Kontroll 2,59a 5019b 14970b 8150a 3818ab 

Ammónium-nitrát (AN) 3,04a 3032a 11185a 7287a 3192a 

Karbamid (U) 2,91a 3811ab 12988ab 8720a 4059ab 

Biokomposzt + karbamid 
(BK+U) 

2,60a 4784b 13906ab 9954a 4463b 

Megjegyzés: Az adott oszlopban, eltérő betűvel jelölt értékek egymástól szignifikánsan (p < 0,05) 
különböznek. 

A P, a K, a Ca és a Mg egységnyi száraztömegre vonatkoztatott mennyiségei 
jelentős csökkenést mutatnak a kontrollhoz képest az AN-kezelés hatására, 
amelyek közül a P (-39,6 %) és K (-25,3 %) esetében talált eltérés 
szignifikánsnak adódott. A Ca és a Mg koncentrációinak csökkenése jelentős 
(10,6 %, illetve 16,4 %), de statisztikailag nem alátámasztott. 
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A karbamid, bár szintén a növények jobb N-ellátottságát biztosítja, 
feltételezhetően a biológiai hozzáférhetőség időben eltérő dinamikájának 
eredményeként az AN-hoz képest eltérő hatást fejtett ki a kontrollhoz képest. 
A levelek N-tartalmának 12,3 %-kal való emelkedése mellett a P és a K 
koncentrációk mérsékelt (24,1 %, illetve 13,3%) csökkenése, valamint a Ca és 
Mg mérsékelt emelkedése (7,0 %, illetve 6,3 %) volt detektálható. Egyik eltérés 
sem adódott szignifikánsnak. 

A kísérleti beállításban alkalmazott BK+U kombináció esetén a N-
tartalom a kontrollal megegyező. Már a karbamid egyedüli alkalmazásánál is 
kisebb mértékű volt a P és K koncentrációjának csökkenése az AN kezelésnél 
találthoz képest, de ez a csökkenés ebben az esetben még mérsékeltebbé vált 
(P – 4,7 %; K – 7,1 %), míg a Ca és Mg koncentrációkban megfigyelhető 
növekedés kifejezettebb lett (Ca – 22,1 %; Mg – 16,9 %). Feltételezhetően a 
talajba kijuttatott biokomposztban feltáródtak a fenti tápelemek, és 
felszállítódtak a levelekbe. 

A 2. táblázat foglalja össze a fűz betakarított vesszőiben mért makroelem-
koncentrációkat a kezelések függvényében. Bár a levelek elemtartalmára 
vonatkozó adatok a 2014-es mintavételhez kötődnek, a 2016. februárban 
betakarított fűzvesszők elemtartalmában ugyanazok a tendenciák figyelhetők 
meg. A nitrogéntartalmú fejtrágyák hatására csökken a makroelemek 
koncentrációja, miközben a minták m%-ban megadott N-tartalma 
megnövekszik. A biokomposzt jelenléte a levelekben tapasztaltakkal 
megegyező módon a kontrollhoz leginkább közelítő adatokat eredményezi, 
vagyis a kontrollal gyakorlatilag azonos a N-tartalom, viszont szinte alig 
csökkenő a további makroelemek (P, K, Ca és Mg) koncentrációja. A 
tapasztalt eltérések nem szignifikánsak. 

2. táblázat. A talajba kijuttatott műtrágyák és adalékanyag (ammónium-nitrát, karbamid, 
biokomposzt) hatása az energiafűz (Salix sp., cv. Inger) vesszőinek makroelem-tartalmára. (Nyír-

egyháza, szabadföldi kísérlet; mintavétel: 2016. február 3.) 

Kezelések 
N P K Ca Mg 

% mg/kg 

Kontroll 0,379a 950a 1926a 3866a 978a 

Ammónium-nitrát (AN) 0,470a 853a 1771a 3617a 820a 

Karbamid (U) 0,390a 842a 1722a 3405a 827a 

Biokomposzt + karbamid 
(BK+U) 

0,379a 906a 1907a 3602a 914a 

Megjegyzés: Az adott oszlopban, eltérő betűvel jelölt értékek egymástól szignifikánsan (p < 0,05) 
különböznek. 

A makroelemek koncentrációinak a N-tartalommal szemben 
megfigyelhető, fordított arány szerinti változása már a 2013-ban betakarított 
fűzvesszők vizsgálati eredményeiben is látható (Vincze et al., 2015). 

A 3. táblázat mutatja be a 2014-ben begyűjtött levélminták mikroelem-
koncentrációit. Bár a mikroelemek körében vizsgált elemek koncentrációiban 
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megfigyelhető eltérések egyike sem tekinthető szignifikánsnak, a változások 
tendenciái valamennyi elem esetében többé-kevésbé követik a makroelemek 
vonatkozásában elmondottakat.  

Az AN-kezelés hatására a megnőtt N-tartalommal fordított arányosságot 
követve, csökken a mikroelemek koncentrációja. Ez a tendencia mind a négy 
vizsgált elem esetében megállapítható. A karbamid kezelés hatására már csak a 
Cu és a Zn koncentrációi mutattak csökkenést, míg az alkalmazott BK+U 
kombinációban gyakorlatilag a kontrollal megegyező koncentrációk voltak 
mérhetők. A mért eltérések nem bizonyultak szignifikánsnak. 

3. táblázat. A talajba kijuttatott műtrágyák és adalékanyag (ammónium-nitrát, karbamid, 
biokomposzt) energiafűz (Salix sp., cv. Inger) levelének esszenciális mikroelem-tartalmára gyakorolt 

hatása. (Nyíregyháza, szabadföldi kísérlet; mintavétel: 2014. július 25.) 

Kezelések 
Fe Cu Mn Zn 

mg/kg 

Kontroll 60,9a 13,20a 44,8a 107,0a 

Ammónium-nitrát (AN) 52,7a 7,11a 38,3a 58,1a 

Karbamid (U) 62,7a 9,80a 58,1a 81,9a 

Biokomposzt + Karbamid (BK+U) 69,4a 12,25a 56,5a 109,0a 

Megjegyzés: Az adott oszlopban, eltérő betűvel jelölt értékek egymástól szignifikánsan (p < 0,05) 
különböznek. 

A 4. táblázatban a 2016 telén betakarított fűzvesszők mikroelem-
tartalmát mutatjuk be. A magas szintű N-ellátottság a vizsgált mikroelemek 
koncentrációit is jelentősen csökkentette a makroelemekhez hasonlóan. Az 
AN-kezelés esetében a csökkenés egyértelmű és jelentős: Fe – 22,7 %; Cu – 
47,8 %; Mn – 7,5 %; Zn – 32,8 %. A U-kezelés a Fe (-33,5 %), Cu (-31,2 %) 
és a Zn (-33,7 %) vonatkozásában okozott csökkenést. A jelentős eltérések 
ellenére csak a Zn-re megadott változások statisztikailag is alátámasztottak. A 
fűzvesszők vonatkozásában csak a Mn (+17,5 %) mérsékelt emelkedése volt 
megfigyelhető.  

4. táblázat. A talajba kijuttatott műtrágyák és adalékanyag (ammónium-nitrát, karbamid, 
biokomposzt) hatása az energiafűz (Salix sp., cv. Inger) vesszőinek esszenciális mikroelem-

tartalmára. (Nyíregyháza, szabadföldi kísérlet; mintavétel: 2016. február 3.) 

Kezelések 
Fe Cu Mn Zn 

mg/kg 

Kontroll 7,93a 3,72a 7,36a 95,6a 

Ammónium-nitrát (AN) 6,13a 1,94a 6,81a 64,2b 

Karbamid (U) 5,27a 2,56a 8,65a 63,4b 

Biokomposzt + Karbamid (BK+U) 5,51a 2,51a 6,77a 85,3ab 

Megjegyzés: Az adott oszlopban, eltérő betűvel jelölt értékek egymástól szignifikánsan (p < 0,05) 
különböznek. 

A 2013-ban betakarított biomassza elemanalízisének eredményeit is 
figyelembe véve megállapítható, hogy a fűzvesszők mikroelem összetétele egy 
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határozottan kirajzolódó tendencia szerint változik a N-tartalom függvényében 
a korábban leírtak szerint. A 2013-as és 2016-os, fűzvesszőkre, továbbá a 
2014-es, levelekre vonatkozó analízisek eredményei (Simon et al., 2013) 
egymást erősítő hatása még akkor sem hagyható figyelmen kívül, ha az 
eltérések egyik megfigyelési időszakban sem adódtak szignifikánsnak. 

Az 5. és a 6. táblázatban a 2014-ben gyűjtött levélminták, illetve a 2016-
ban letermelt fűzvesszők toxikus elem-tartalmát mutatjuk be. Az adatokból 
látszik, hogy sem a levelek sem a vesszők nem tartalmaztak kimutatható 
mennyiségben arzént és ólmot. 
Utalva ismét a 2013-ban letermelt vesszők elemtartalmára, megállapítható, 
hogy ezek a nehézfémek akkor sem voltak detektálhatók. 

5. táblázat. A talajba kijuttatott műtrágyák és adalékanyag (ammónium-nitrát, karbamid, 
biokomposzt) energiafűz (Salix sp., cv. Inger) leveleinek toxikuselem-tartalmára gyakorolt hatása. 

(Nyíregyháza, szabadföldi kísérlet; mintavétel: 2014. július 25.) 

Kezelések 
As Ba Cd Pb 

mg/kg 

Kontroll kha 6,82a 1,30a kha 

Ammónium-nitrát (AN) kha 3,77a 0,74a kha 

Karbamid (U) kha 4,96a 0,78a kha 

Biokomposzt + Karbamid (BK+U) kha 6,35a 1,11a kha 

Megjegyzés: Az adott oszlopban, eltérő betűvel jelölt értékek egymástól szignifikánsan (p < 0,05) 
különböznek.  (kha: kimutatási határ alatt) 

A vizsgált nehézfémek közül a Ba és a Cd volt kimutatható elenyésző 
mennyiségben, mind a levelekben, mind a hajtásokban. Az AN-kezelés az 
esszenciális makro- és mikroelemekhez hasonlóan csökkentette a két 
nehézfém koncentrációit a mintákban. A levelekben a Ba 44,7 %-kal, a Cd 
27,3 %-kal, a vesszőkben a Cd 37,8 %-kal volt alacsonyabb, míg egyetlen 
kivételként a vesszők Ba-tartalmát mértük 17,8 %-kal magasabbnak. A 
statisztikai próba egyik kezelés esetében sem mutatott szignifikáns eltérést. 

6. táblázat. A talajba kijuttatott műtrágyák és adalékanyag (ammónium-nitrát, karbamid, 
biokomposzt) hatása az energiafűz (Salix sp., cv. Inger) vesszőinek toxikuselem-tartalmára. (Nyír-

egyháza, szabadföldi kísérlet; mintavétel: 2016. február 03.) 

Kezelések 
As Ba Cd Pb 

mg/kg 

Kontroll kha 4,77a 1,72a kha 

Ammónium-nitrát (AN) kha 5,62a 1,07a kha 

Karbamid (U) kha 4,94a 1,00a kha 

Biokomposzt + Karbamid (BK+U) kha 5,83a 1,42a kha 

Megjegyzés: Az adott oszlopban, eltérő betűvel jelölt értékek egymástól szignifikánsan (p < 0,05) 
különböznek.  (kha: kimutatási határ alatt) 
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Következtetések 

Tápanyag-visszapótlási kísérleteink eredményei alapján megállapítható, 
hogy a jelen dolgozatban bemutatott műtrágyák és talajadalék alkalmazása 
esetén a legmarkánsabb változásokat az AN okozza. Az ammónium-nitrát 
mind az esszenciális makro- és mikroelemek, mind a toxikus elemek felvételét 
csökkentette a növényi minták fajlagos N-tartalmának növekedése mellett. A 
szignifikánsnak adódó változások szinte minden esetben az AN-kezelés 
következményeként voltak mérhetők. Számos esetben a változások nem 
voltak statisztikailag alátámaszthatók, azonban mindenképpen figyelemre 
méltó, hogy a 2014-es levélanalízis, továbbá a 2013-as és a 2016-os fűzvessző 
analízis eredményei teljes mértékben ugyanazt a tendenciát rajzolják ki, így 
ezek az eredmények igen komolyan erősítik egymást. 

Vizsgálataink egyik fontos kérdése, hogy az alkalmazott kezelések 
hatására észrevehetően növekszenek-e a toxikus elemek koncentrációi, ami 
erősen korlátozhatná a talajadalékok energianövény-ültetvényekben való 
felhasználását, illetve egyáltalán a termőtalajba való kijuttatást. Az eredmények 
egyértelműen jelzik, hogy egyik vizsgált nehézfém koncentrációja sem 
növekszik számottevő mértékben, így a letermelt biomassza energetikai célú 
felhasználásának nem várhatók légszennyezési következményei. 

Köszönetnyilvánítás 
Kutatásainkat a Nitrogénművek Vegyipari ZRt. (Pétfürdő) támogatta. 

Köszönjük Erdélyi Ferencnének a talaj- és növényminták gondos 
előkészítését, Koncz Józsefnek (Geoderma Bt., Budapest) pedig a szakszerű 
kémiai analízist. 

Impacts of Municipal Biocompost, Ammonium Nitrate, and Urea on 
the Elemental Composition of the Leaves and Shoots of Energy Willow 

(Salix sp.) 

Abstract 

The effects of artificial nitrogen fertilizers and a soil amendment on wil-
low (Salix triandra x Salix viminalis ’Inger’), grown as an energy crop have been 
studied from 2011, in an open-field small plot long-term experiment. The 
essential macro- and microelement uptake as well as toxic metal accumulation 
were followed. The municipal biocompost (MBC) was applied two times 
(April 2011, May 2013), while artificial fertilizers, ammonium nitrate (AN), 
and urea (U) were applied yearly (AN: 2011-2015; U: 2014-2015), during May 
or June as top-dressings. In our study presented, a municipal biocom-
post+urea combination (MBC+U) was also applied. The leaf samples were 
collected in July 2014, the shoots were sampled in 2016 winter during harvest 
of willow. The treatments did not significantly affect the nitrogen content. In 
samples from plots treated by AN, all essential macro-, and microelements 
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showed the lowest concentrations comparing to any other treatments in both 
leaves and shoots. The rates of decrease are 11-46 % in leaves, while 6,5-32,8 
% in shoots. Significant decreases were found in cases of P and K. Also low-
ered the concentrations of macro-, and microelements in leaves and shoots, 
respectively, following U application (P, K, Cu, and Zn were reduced 13-25 % 
in leaves;  P, K, Ca and Mg were decreased 10,6-15,5 % while Fe, Cu and Zn 
were dropped 31,2-33,7 in shoots). As an exception the Mn concentration 
showed 29% increase comparing to control. The concentrations of the ele-
ments after the MBC+U treatment mainly were unchanged comparing to 
control, but higher than in AN, or U treatment. Among four toxic elements 
(As, Ba, Cd and Pb) investigated, only Ba and Cd were above the detection 
limits. Their concentrations were negligible.  

Keywords 

energy willow, ammonium nitrate, urea, municipal biocompost, nutrient uptake  

Irodalomjegyzék 

BLASKÓ, L. (2008): Energianövények termesztése, termőhelyi alkalmasság, felhasználhatóság. In: 
Chlepkó, T. (szerk.): Megújuló Mezőgazdaság. Tanulmányok a zöldenergia termeléséről és 
hasznosításáról gondolkodóknak. 167-207. Magyar Katolikus Rádió, Budapest.  

GYURICZA, CS., NAGY, L., UJJ, A., MIKÓ, P., ALEXA, L. (2008): The impact of composts on the 
heavy metal content of the soil and plants in energy willow plantations (Salix sp.). Cereal 
Research Communications 36. 279-282. 

GYURICZA, CS. (2011): Fás szárú energianövények termesztése (5.). Növénytáplálás 
energiaültetvényekben. Agrofórum 2011. március. 92-96. 

KONDOR, A., VÁGVÖLGYI, S. (2009): Az „energia fűz” (Salix viminalis L.) tápanyag-utánpótlása. 
In: Mócsy, I. – Szacsvai, K. – Urák, I. – Zsigmond, A.K. – Szikszai, A. (szerk.): V. Kárpát-
medencei Környezetvédelmi Konferencia, 2009. március 26-29. Kolozsvár. Konferencia 
kiadvány. 239-241. Ábel Kiadó. Kolozsvár, Románia.  

LABRECQUE, M.,TEODORESCU, TRAIAN I. (2003): High biomass yield achieved by Salix clones 
on SRC following two 3-year coppice rotation on abandoned farmland in southern Quebec. 
Canada Biomass and Bioenergy 25. 135-146.  

LENTI, I., KONDOR, A. (2008): Az „energiafűz” (Salix viminalis L.) talajigénye. In: Simon, L. 
(szerk.): Talajtani Vándorgyűlés. „Talaj-víz-környezet”. Nyíregyháza, 2008. május 28-29447-
454. Talajvédelem (különszám). Talajvédelmi Alapítvány – Bessenyei György Könyvkiadó, 
Nyíregyháza. 

PULFORD, I.D., DICKINSON, N.M. (2006): Phytoremediation technologies using trees. In: 
Prasad, M.N.V. – Sajwan, K.S. – Naidu, R. (eds.): Trace Elements in the Environment. 
Biogeochemistry, Biotechnology, and Bioremediation.. 383-403. CRC Press, Taylor and 
Francis Group, Boca Raton, Florida.  

RÉNES, J. (2008): A rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények klímavédelmi és gazdasági 
jelentősége. Bioenergia 3. 24-28. 

SIMON, L. (2007): Nehézfémek fitoextrakciója Salix és Populus fajokkal. In: Szabó, B. – Varga, 
Cs. (szerk.):  “Versenyképes Mezőgazdaság” konferencia kiadvány. Nyíregyháza, 2007. 
november 29. 197-200. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza.   

SIMON L. (2010): Energianövények tápanyag visszapótlásának és nehézfém-akkumulációjának 
vizsgálata. In: Szabó, B. – Tóth, Cs. (szerk.): VI. Kárpát-medencei Környezettudományi 



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

270 

 

Konferencia. Nyíregyháza, 2010. április 22-24. Konferencia kötet. 35-40. Bessenyei György 
Könyvkiadó, Nyíregyháza.  

SIMON, L., SZABÓ, B., SZABÓ, M., VARGA, CS., VINCZE, GY. (2011): Energianövények 
hozamának és tápanyag-ellátásának vizsgálata, különös tekintettel a nitrogén-műtrágyák és 
különféle biohulladékok együttes hatásának tanulmányozására. Innovációs kutatási jelentés. 
Készült a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő) számára. Nyíregyházi Főiskola, Műszaki 
és Mezőgazdasági Kar, Nyíregyháza. pp. 1-91. (kézirat). 

SIMON, L., SZABÓ, B., SZABÓ, M., VINCZE, GY., VARGA, CS., URI, ZS., KONCZ, J. (2013): Effect 
of various soil amendments on the mineral nutrition of Salix viminalis and Arundo donax 
energy crops. European Chemical Bulletin 2(1): 18-21. 

SZABÓ, B., SIMON, L., VARGA, CS., VINCZE, GY. (2011): A riolittufa terméselemekre gyakorolt 

hatása kukorica, meggy, energiafűz és hajtatott kultúrákban. Innovációs kutatási jelentés. 

Készült a Colas-Északkő Bányászati Kft. (Tarcal) számára. Nyíregyházi Főiskola, Műszaki 

és Mezőgazdasági Kar. Nyíregyháza. (kézirat) 

TANÁRKI, K.., SIMON, L. (2008): Nehézfémekkel szennyezett talaj fitoremediációja Salix viminalis 

var. „gigantea” fűzfával. In: Simon, L. (szerk.): Talajtani Vándorgyűlés. „Talaj-víz-

környezet”. Nyíregyháza, 2008. május 28-29. 329-334. Talajvédelem (különszám). 

Talajvédelmi Alapítvány – Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza. 

VINCZE, GY., SIMON, L., URI, ZS., VÍGH, SZ., KONCZ, J. (2015): Tápanyag-felvétel és tápanyag-
lemosódás vizsgálata energiafűz ültetvényben. In: Hernádi, H., Sisák, I., Szabóné Kele, G. 
(szerk.). A talajok térbeli változatossága – elméleti és gyakorlati vonatkozások: Talajtani 
Vándorgyűlés, Keszthely, 2014. szeptember 4-6. Kiadó: Talajvédelmi Alapítvány, Budapest; 
Magyar Talajtani Társaság, Gödöllő. pp. 381–389. (ISBN 978-963-9639-80-5). 

internet 1. 
http://www.umvp.eu/sites/default/files/Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia%20Hasz
nos%C3%ADt%C3%A1si%20Cselekv%C3%A9si%20Terv.pdf 


