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tamkísérletben

MEGYES ATTILA – RÁTONYI TAMÁS – SULYOK DÉNES

Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Mezôgazdaságtudományi Kar
Földhasznosítási, Mûszaki és Területfejlesztési Intézet

Debrecen

ÖSSZEFOGLALÁS

Vizsgálataink célja volt, hogy szabadföldi talajmûvelési tartamkísérletben öntözetlen körül-V
t mények között elemezzük különbözô talajmûvelési eljárások – hagyományos és csökkentettmények között elemezzük különbözô talajmûvelési eljárások – hagyományos és csökkentett

menetszámú, talajkímélô mûvelési módok – hatását a talaj nitrogénforgalmára, ásványimenetszámú, talajkímélô mûvelési módok – hatását a talaj nitrogénforgalmára, ásványi
nitrogénkészletének dinamikájára a 2004–2005-ös év tenyészidôszakában.n
A mérési eredmények szerint trágyázás nélkül – a korai vegetatív növekedés idôszakátólA mérési eredmények szerint trágyázás nélkül – a korai vegetatív növekedés idôszakától
eltekintve – az alkalmazott talajmûvelési eljárásoknak nem volt hatása sem a NOe 3-N meny-
nyiségére sem szelvénybeli eloszlására. Mûtrágyázott körülmények között a különbözônyiségére sem szelvénybeli eloszlására. Mûtrágyázott körülmények között a különbözô
mélységû talajmûvelési kezelések jelentôs mértékben befolyásolták a talaj ásványi N-m
készletét. A talaj 0–100 cm-es rétegének NOk 3-N-tartalma a tavasszal szántott kezelés
esetén valamennyi mérési idôpontban statisztikailag igazolhatóan meghaladta mind azesetén valamennyi mérési idôpontban statisztikailag igazolhatóan meghaladta mind az
ôszi szántás, mind a tavaszi sekélymûvelés értékeit. 
A vizsgált esztendôkhöz hasonló, kedvezô idôjárású, jó csapadékellátottságú években aA vizsgált esztendôkhöz hasonló, kedvezô idôjárású, jó csapadékellátottságú években a

 kukorica szemtermése a tavasszal elvégzett sekély alapmûvelés, illetve szántás ellenére semkukorica szemtermése a tavasszal elvégzett sekély alapmûvelés, illetve szántás ellenére sem 
csökken megbízhatóan az ôszi szántáshoz képest. Tavasszal szántás nélkül, talajkímélôô
mûveléssel, egyes években pedig tavasszal végzett szántásos alapmûveléssel az ôszi szán-m
tással közel azonos hozamok is elérhetôk.t
Kulcsszavak: talajmûvelési eljárások, NO3-N-dinamika, szemtermés. 

BEVEZETÉS ÉS SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS

A talajmûvelés nagymértékben módosíthatja a talaj víz- és tápanyag-gazdálkodását,A talajmûvelés nagymértékben módosíthatja a talaj víz- és tápanyag-gazdálkodását,
így a növények számára közvetlenül felvehetô vízkészlet és ásványi N-tartalom tenyész-í

k idôszakbeli dinamikáját, s ezáltal befolyással van a talaj víz- és nitrogénmérlegénekidôszakbeli dinamikáját, s ezáltal befolyással van a talaj víz- és nitrogénmérlegének
alakulására. Jelenleg eléggé hézagos és ellentmondásos ismeretekkel rendelkezünk az
egyes talajmûvelési eljárások, különösen a csökkentett menetszámú és a direktvetésesegyes talajmûvelési eljárások, különösen a csökkentett menetszámú és a direktvetésesegyes talajmûvelési eljárások, különösen a csökkentett menetszámú és a direktvetéses
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technológiáknak a talajban tárolt víz mozgására, illetve a vízzel együtt vándorló ásványi Ntechnológiáknak a talajban tárolt víz mozgására, illetve a vízzel együtt vándorló ásványi N 
eloszlására gyakorolt hatásával kapcsolatosan (e Blevins et al.((  1977, Unger 1991).r
Az elmúlt években üzemi és szabadföldi kísérletekben különbözô talajelôkészítési válto-A

kzatok – ôszi szántás és talajkímélô, energiatakarékos mûvelés – tartamhatását elemeztükk 
(Huzsvai et al. 2005, Rátonyi et al. 2005). További részletes vizsgálatokra van azonbann 
szükség ahhoz, hogy a változatos termôhelyi adottságoknak megfelelô, az adott termesztésii 

k körülményekhez legjobban igazodó technológiákat kiválaszthassuk, illetve a gazdálkodókkörülményekhez legjobban igazodó technológiákat kiválaszthassuk, illetve a gazdálkodók
széles rétege számára is ismertté és vonzóvá tegyük.
Vizsgálataink célja volt, hogy szabadföldi talajmûvelési tartamkísérletben öntözetlen  körül-V
mények között elemezzük különbözô talajmûvelési eljárások hatását a talaj nit ro génm forgalmára, 
ásványi nitrogénkészletének dinamikájára a 2004–2005-ös évek tenyészidôszakában.

ANYAG ÉS MÓDSZER

A hagyományos és talajkímélô termesztéstechnológiai rendszereket a Debreceni EgyetemA hagyományos és talajkímélô termesztéstechnológiai rendszereket a Debreceni Egyetem  
Agrártudományi Centrumának látóképi kísérleti telepén alföldi mészlepedékes csernozjomAgrártudományi Centrumának látóképi kísérleti telepén alföldi mészlepedékes csernozjom 
talajon beállított talajmûvelési tartamkísérletben, öntözetlen körülmények között vizsgáltuk atalajon beállított talajmûvelési tartamkísérletben, öntözetlen körülmények között vizsgáltuk a
2004-es és a 2005-ös évek tenyészidôszakában. A vizsgált talajmûvelési változatok ôszi szán-
tás (27 cm), tavaszi szántás (22 cm) és tavaszi sekély mûvelés (tárcsázás, 12 cm) voltak.t
A tenyészidôszak folyamán a tartamkísérlet trágyázatlan és közepes mûtrágyaadaggalA tenyészidôszak folyamán a tartamkísérlet trágyázatlan és közepes mûtrágyaadaggal 
ellátott (N = 120 kg hae –1 t) parcelláiról 3–4 alkalommal gyûjtöttünk bolygatott talajmintákatt 

ta talajmûvelés hatása szempontjából mérvadó 0–100 cm-es rétegbôl, 20 cm-es rétegekett 
elkülönítve. A minták NOe 3-N-tartalmának vizsgálatát SPECTROQUANT NOVA 60 AA 
fotométerrel, nitrát teszt segítségével végeztük el. f

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

ÁÁsványi N-eloszlás, -dinamikaÁ

tTrágyázás nélkül – a korai vegetatív növekedés idôszakától eltekintve – az alkalmazottTrágyázás nélkül – a korai vegetatív növekedés idôszakától eltekintve – az alkalmazott 
talajmûvelési eljárásoknak nem volt hatása sem a NOt 3-N mennyiségére sem szelvénybelii 

keloszlására. Mûtrágyázott körülmények között a különbözô mélységû talajmûvelési kezelésekeloszlására. Mûtrágyázott körülmények között a különbözô mélységû talajmûvelési kezelések 
jelentôs mértékben befolyásolták a talaj ásványi N-készletét. A talaj 0–100 cm-es rétegének jelentôs mértékben befolyásolták a talaj ásványi N-készletét. A talaj 0–100 cm-es rétegénekjelentôs mértékben befolyásolták a talaj ásványi N-készletét. A talaj 0–100 cm-es rétegének 
NON 3-N-tartalma a tavasszal szántott kezelés esetén valamennyi mérési idôpontban statiszti-
kailag igazolhatóan meghaladta mind az ôszi szántás, mind a tavaszi sekélymûvelés értékeit.kailag igazolhatóan meghaladta mind az ôszi szántás, mind a tavaszi sekélymûvelés értékeit.
A talajszelvény felvehetô nitrogéntartalma mindhárom mûvelési változat esetében a felszíntôlA talajszelvény felvehetô nitrogéntartalma mindhárom mûvelési változat esetében a felszíntôl 
a mélyebb rétegek irányába haladva fokozatosan növekedett a trágyázás hatására. A tavasszall
szántott kezelés esetén a 80–100 cm-es rétegben kismértékû felhalmozódást találtunk. Azz 
ôsszel kijuttatott NO3-N tehát nem halmozódott fel a felszínhez közeli rétegekben, hanemm 
egy része a tél folyamán, valamint kora tavasszal hullott, nagy mennyiségû csapadék hatásáraegy része a tél folyamán, valamint kora tavasszal hullott, nagy mennyiségû csapadék hatására

, j ga 80–100 cm-es, illetve az ez alatti talajrétegekbe mosódott le. , j g ((1. ( és ) 2. ábra).)

Megyes A. – Rátonyi T. – Sulyok D.:
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1. ábra Talajmûvelési eljárások hatása a talaj NO3-N-tartalmának dinamikájára
a tenyészidôszakban (Látókép, 2004)

Figure 1. Effect of tillage systems on the dynamics of soil NO3-N content
in the growing season

(1, 2) winter plowing, (3, 4) shallow disk tillage, (5, 6) spring plowing with 0 and
120 kg ha–1 N, respectively, (7) NO3-N content, (8) depth, (9) 21 May, (10) 08 July,

(11) 17 August, (12) 07 October

A talaj nitrogéndinamikájának értékelése szabadföldi tartamkísérletben
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Terméseredmények

A talajmûvelés és a trágyázás hatása megbízható volt, e két tényezô kölcsönhatását mind-A
két évben szignifikánsnak találtuk. 2004-ben a kukorica termése mind trágyázva, mindkét évben szignifikánsnak találtuk. 2004-ben a kukorica termése mind trágyázva, mind 
anélkül szignifikánsan nagyobb volt a tavasszal szántott kísérleti területen. A 2005-benn 
végzett vizsgálatok szerint, trágyázás nélkül a vizsgált hibridek termése a tavasszal szántott végzett vizsgálatok szerint, trágyázás nélkül a vizsgált hibridek termése a tavasszal szántottvégzett vizsgálatok szerint, trágyázás nélkül a vizsgált hibridek termése a tavasszal szántott 

2. ábra2 áb Talajmûvelési eljárások hatása a talaj NOT l j û lé i ljá á k h á l j NO3-N-tartalmának dinamikájáraN l á k di ikájá
a tenyészidôszakban (Látókép, 2005)

Figure 2. Effect of tillage systems on the dynamics of soil NO3-N content
in the growing season

(1, 2) winter plowing, (3, 4) shallow disk tillage, (5, 6) spring plowing with 0 and
120 kg ha–1 N, respectively, (7) NO3-N content, (8) depth, (9) 24 June,

(10) 26 August, (11) 20 October

Megyes A. – Rátonyi T. – Sulyok D.:
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3. ábra Talajmûvelés és mûtrágyázás hatása a kukorica termésére (Látókép, 2004–2005)

Figure 3. Effect of tillage and fertilization on the yield of maize
(1) winter plowing, (2) spring plowing, (3) shallow disk tillage, (4) yield of maize

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A témakörben folytatott kutatásainkat az OTKA (OTKA TS 049875, F 047344) és aA témakörben folytatott kutatásainkat az OTKA (OTKA TS 049875, F 047344) és a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH OMFB-01536/2006) támogatta.N

 területen volt megbízhatóan nagyobb, míg ôszi szántás és a tavasszal végzett sekélymûvelésterületen volt megbízhatóan nagyobb, míg ôszi szántás és a tavasszal végzett sekélymûvelés 
esetén közel azonos termést takarítottak be. Trágyázott körülmények között az ôsszel,esetén közel azonos termést takarítottak be. Trágyázott körülmények között az ôsszel,
illetve tavasszal szántott kezelések között megbízható különbséget nem mutattunk ki, ailletve tavasszal szántott kezelések között megbízható különbséget nem mutattunk ki, a

 két szántott kezelés termésadatai szignifikánsan nagyobbak voltak, mint a tavaszi tárcsáskét szántott kezelés termésadatai szignifikánsan nagyobbak voltak, mint a tavaszi tárcsás 
sekélymûvelés értékei (3. ábra).

A talaj nitrogéndinamikájának értékelése szabadföldi tartamkísérletben
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Evaluation of nitrogen dynamics in a long-term field experiment

ATTILA MEGYES – TAMÁS RÁTONYI – DÉNES SULYOK

University of Debrecen, Centre of Agricultural Sciences Faculty of Agronomy

Institite of Land Utilization, Technology and Regional Development

SUMMARY

The objectives of this study were to evaluate the effects of different tillage methodsThe objectives of this study were to evaluate the effects of different tillage methods 
– conventional and conservation tillage practices –, under rainfed conditions in eastern– conventional and conservation tillage practices –, under rainfed conditions in eastern 

rHungary, on nitrate-N content and to quantify the dynamics of the nitrogen regime overHungary, on nitrate-N content and to quantify the dynamics of the nitrogen regime over 
the 2004–2005 growing season.t

fUnder non-fertilized conditions in 2004, tillage methods did not affect the amount ofUnder non-fertilized conditions in 2004, tillage methods did not affect the amount of 
NON 3 r-N and its distribution in the profile, except in the vegetative growth period. Underr 
fertilized conditions the NOf 3-N content of the 0–100 cm soil profile exceeded the values 
of both winter plowing and shallow spring tillage significantly at all measurement dates 
in spring tillage treatment. i

fIn years with favourable weather conditions similar to the years examined, grain yield ofIn years with favourable weather conditions similar to the years examined, grain yield of 
maize does not decrease reliably compared to winter plowing, despite the shallow springmaize does not decrease reliably compared to winter plowing, despite the shallow spring 
tillage and spring tillage methods. It is possible to reach almost the same yields with shallowtillage and spring tillage methods. It is possible to reach almost the same yields with shallow 
spring disk tillage or with spring plowing in certain years, as that of winter plowing.
Keywords: tillage systems, NO3-N dynamics, crop yield.
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