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öSSzefoglaláS

Cinkben hiányos Duna öntéstalajon végeztünk �007-ben lombtrágyázási kísérletet cink-amin 
komplexszel Darnózselin. Agria fajtájú burgonyát a vegetáció alatt virágzás elôtt, virágzáskor 
és virágzás után kezeltünk cink-amin komplexszel. A kísérleteket kisparcellás körülmények 
között állítottuk be. Az alkalmazott cink dózisok 0,1; 0,3; 0,5; 1,0; �,0 kg/ha. A cinkkezelések 
hatására a terméshozamok szignifikánsan növekedtek. A legnagyobb hozamnövekedést az 
1,0 és �,0 kg/ha cink dózisnál kaptuk. A cinkkezelések hatására fôleg a nagy- és közepes 
méretû burgonya mennyisége növekedett. A szárazanyag-tartalom a növekvô cink dózisok 
hatására emelkedett. A keményítôtartalom emelkedése szintén a magasabb cink dózisok-
nál volt szignifikáns növekedésû. Megvizsgáltuk a gumókban lévô cink mennyiségét is. A 
kezelések hatására nem volt szignifikáns kimutatható cinknövekedés. 
Kulcsszavak: burgonya, cink, lombtrágya, hozam, keményítôtartalom

BevezetéS, IrodalmI áttekIntéS

A burgonya az emberi táplálkozásban kiemelt jelentôségû. A burgonya minôségét számos 
tényezô határozza meg. Legfontosabb követelmény a burgonya ízletessége és a jó fôzési, 
illetve konyhatechnikai tulajdonsága, így a konzisztenciája, lisztessége, szappanossága, a 
gumó szerkezeti szemcsézettsége és rostossága. Tápláléknövényeink közül az egységnyi 
területen a legtöbb tápanyagot biztosítja. Fehérjeösszetételét illetôen az összes aminosavat 
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tartalmazza. Zsírszerû anyagokat alig tartalmaz, cukortartalma alacsony. Fontos vitamino-
kat tartalmaz, így B, B�, B6, C, E K és A vitamint. A burgonya az egyik legegészségesebb 
táplálékunk. A burgonya  1654-ben került Magyarországra (Bíró 1966). A magyarországi 
burgonyatermesztés úttörôje Agnelli József (Nyitra m.) volt. A nemesítési munkáit 1876-
ban kezdte meg (Mándy et al. 1964). Élelmezési és ipari felhasználás céljából a burgonya 
növény legfontosabb paramétere a szárazanyag-tartalom. A burgonya beltartalmának 
nagyobb hányadát a keményítô alkotja, az amilopektint kb. 80%, az amilázt pedig kb. 
�0%-ban tartalmazza (Doby 1914). Az étkezési fajták közepes keményítôtartalmúak. A 
kisebb keményítôtartalom rontja a burgonya eltarthatóságát. A „chips” minôségi burgonya 
magas keményítôtartalmú, és alacsony redukáló cukortartalmú. A redukáló cukortartalom 
0,�% alatt kell, hogy legyen, mivel a magasabb cukortartalom a sütés folyamán barnulást 
okoz. A burgonya magas tápanyagigényû növény. A biztonságos mennyiségû és minôségû 
termeléshez szükséges, hogy a növény tápanyagellátása biztosítva legyen (Kádár �005, 
Petróczki �005).  Az egyoldalú mûtrágyázás azonban megbontja a tápanyag egyensúlyt 
(Németh �00�). A jelentkezô ionantagonizmus, ionszinergizmus hiánytüneteket okozhat 
(Füleky és Kovács 1993, Kádár 199�).  A makroelemek közül a káliumnak van kiemelten 
fontos szerepe. A kálium növeli az asszimiláták szállításának gyorsaságát a gumókban, 
így közvetlen is kihatással van a keményítô felépítésében. A mikroelemek közül a réznek, 
a cinknek, a bórnak és a vasnak van kiemelt szerepe. A többféle mikroelemet tartalma-
zó permettrágya (mely komplexképzôket is tartalmaz), eredményesen használható fel 
a burgonyatermesztésben. (Bocz 1996). A cinknek, mint mikroelemnek fontos szerepe 
van a burgonya tápanyagellátásában, de az enzimtevékenységben betöltött szerepe is 
jelentôs. A cinkfelvétel a magas pH-jú meszes talajokon gátolt. Hazánk talajainak nagy 
része cinkhiányos. A cinkhiány megszüntetése történhet talaj-, illetve lombtrágyázással. 
Lombtrágyázási célból a cinknek különbözô komplexeit használják fel. A cink pótlására 
a hulladékból kinyert cink-amin komplex vegyületet használtunk fel.

anyag éS módSzer

A lombkezelési kísérleteket �007-ben állítottuk be a Darnózseli Zrt. területén cinkben és 
káliumban hiányos Duna öntéstalajon. Agria fajtájú burgonyát vizsgáltunk kisparcellás 
körülmények között. A talajösszetételt az l. táblázatban ismertetjük.

1. táblázat Talajösszetétel, Darnózseli

Table 1. Soil components at Darnózseli

pH
Ka

CaCo3
%

Hu-
musz

%

aL-oldható
Mg

eDta-oldható

H2o KCl
P2o5 K2o na zn Cu Mn fe

mg.kg–1

7,8 7,5� 39,4 8,3 �,4 175,0 17�,0 45,0 63,8 0,9 0,8 5�,4 36,4
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A parcellák mérete: 4 sor burgonya 10 m hosszúságban. A kísérleteket 4 ismétlésben, véletlen 
blokk elrendezôdésben állítottuk be. A kezeléseket három fenológiai fázisban virágzás elôtt, 
virágzáskor, valamint a virágzás befejezés után végeztük el. Az alkalmazott cink dózisok, 
0,1; 0,3; 0,5; 1,0; �,0 kg/ha. A burgonya betakarítását kézi felszedéssel, 10 m hosszan vé-
geztük. A felszedett töveknek a hozamát, méret szerinti eloszlását, szárazanyag-tartalmát, 
keményítô- és cinktartalmát vizsgáltuk. A méret szerinti eloszlást: kicsi (< 30 mm), közepes 
(30–50 mm) és nagy (> 50 mm). Frakciók széjjelválasztása alapján végeztük.

eredmények éS következtetéSek

A cink-amin komplexszel történt lombtrágyázási  kísérletek növelték a terméshozamot. 
A terméshozamok jelentôsebb emelkedését a 0,3 kg/ha cink dózistól kaptuk. A termés-
növekedés üteme az 1,0 kg/ha cink dózisig nagyobb mértékben fokozódott (1. ábra). A 
�,0 kg/ha cink dózisnál a növekedés üteme már kisebb mértékû volt. Ez magyarázható a 
nagy mennyiségben a lomb felületére  kivitt cink-amin komplex toxikus hatásával. A �,0 
kg/ha-os cink dózisú lombtrágyázásnál a komplex vegyület perzselô hatását is kimutattuk.  
A kezelés matematikailag igazolható, SzD5% = 5,1.  Szignifikáns növekedést 0,5; 1,0 és a 
�,0 kg/ha cink dózisnál kaptuk.

1. ábra Cink-komplex hatása a terméshozamra 

Figure 1. Effect of zinc-complex on the yield

A méreteloszlást vizsgálva megállapítható, hogy a magasabb cink dózisok hatására a nagy-
méretû burgonya mennyisége növekedett. A közepes mérettartományú burgonya hozama 
nem változott nagymértékben a kezelésekre. A kisméretû burgonya mennyisége a nagyobb 
cink dózis (1,0; �,0 kg/ha) hatására növekedett. A cink a terméskötésre kedvezôen hatott.
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A szárazanyag-tartalom vizsgálata során kapott eredményeket foglaltuk össze a 2. ábrán. 
Az ábra adatai alapján a cink kezelések hatására a szárazanyag-tartalom emelkedését ész-
leltük. A növekvô cink dózisok 0,5 kg/ha cink dózistól a szárazanyag-tartalom jelentôsebb 
mértékû növekedése volt kimutatható. A �,0 kg/ha cink dózis hatására a keményítôtartalom 
növekedése már kisebb mértékû volt. Szignifikáns növekedést csak az 1,0 és �,0 kg/ha 
cink dózisnál kaptuk, SzD5% = �,81.

2. ábra Cink-komplex kezelés hatása a szárazanyag-tartalomra

Figure 2. Effect of zinc-complex on dry matter content

A szárazanyag-tartalom változásával közel azonos mértékben változott a keményítôtartalom 
(3. ábra). A kisebb cink dózisok hatására az emelkedés csak kisebb mértékû volt. A ke-
ményítôtartalom jelentôsebb mértékben a 0,5 kg/ha cink dózisnál nagyobb adagú cink 
kezelésnél kaptuk. Az 1,0 és a �,0 kg/ha cink dózissal történt lombtrágyázás hatására a 
keményítôtartalom szignifikánsan növekedett, SzD5% = 1,93.

3. ábra Cink-komplex hatása a keményítôtartalomra

Figure 3. Effect of zinc-complex on starch content
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A burgonya kezelések hatására bekövetkezô cinktartalom változását vizsgálva (4. ábra), 
azt kaptuk, hogy a növekvô cink dózisok hatására kismértékben ugyan, de növekedett a 
burgonya cinktartalma, de egyetlen esetben sem volt matematikailag igazolható a növe-
kedés. 

4. ábra Lombkezelés hatása a burgonya cinktartalmára

Figure 4. Effect of foliar treatment on the zinc content of potatoes

The importance of zinc-complex compounds in potato growing
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Summary

Zink-ammine complex was applied in foliar fertilization trials on Danube alluvial soil at 
Darnózseli in �007. We treated the potato variety Agria with zinc-ammine complex during 
the vegetation period before, after and at flowering. Trials were launched under small plot 
conditions. 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, �0 kg/ha zinc doses were applied. Yields significantly increased 
as a result of zinc treatment. The highest yield increase was produced at zinc doses of 1.0 
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and �.0 kg/ha. Zinc treatment raised the amount of big and medium size potatoes. Higher 
zinc doses also increased the dry matter content. The increase of starch content proved to 
be significant at higher zinc doses. We tested the quantity of zinc in the tubers, too. Zinc 
treatment did not produce any significant increase in this respect. 
Keywords: potato, zinc, foliar fertilizer, yield, starch content.
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