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öSSzefoglaláS

Magyarország talajainak jelentôs része cinkhiányos. Kísérleteinkben cink-amin komplex 
hatását vizsgáltuk a burgonya hozamára, méreteloszlására és az ezen keresztül keletkezô 
gazdasági hasznot. Kisparcellás kísérleteinknél különbözô cink dózisok hatását vizs-
gáltuk. Ezzel kívántunk egy könnyen adaptálható módszert adni a pénzhiánnyal küzdô 
mezôgazdasági szervezeteknek a burgonya minél gazdaságosabb termesztéséhez. Az el-
végzett kísérletek alapján a cink-komplexes kezelés a minôség javulása mellett a hozamok 
emelkedésén keresztül a nyereség növekedését okozta.
Kulcsszavak: cink, burgonya, hozam, költség, nyereség.

BevezetéS, IrodalmI áttekIntéS

A burgonya szerepe kiemelt jelentôségû az emberi táplálkozásban, a világ nagy részén fon-
tos élelmezési cikk. A lakosság éves burgonyafogyasztása 60–70 kg/fô, amely így is alatta 
marad a 100 kg/fô-s európai átlagnak (Magda �003). Mindezek mellett a gabona után a 
legjelentôsebb növényélelmiszer-ipari termék. Viszonylag olcsó elôállítású tápanyagot tartal-
maz beltartalmi értékeit tekintve, valamint jelentôs az ásványi anyag- és vitamintartalma is. 
A belôle egyre nagyobb számban elôállított élelmiszeripari termékek (pl. chips) elôállítása 
is azt mutatja, hogy még sokáig fontos fogyasztási cikke lesz a lakosságnak. Hazánkra 
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a burgonya ipari célú és takarmányozási felhasználása nem jellemzô, de sok országban 
jelentôs mennyiséget használnak fel ilyen célokra is. Termelése gazdaságosan leginkább 
a csapadékosabb, hûvösebb éghajlati viszonyok mellett folytatható, hazánkban elsôsorban 
öntözéssel termeszthetô sikerrel (Pfau és Széles �001). A biztonságos mennyiségû és jó 
minôségû burgonya termeléséhez viszont a burgonya megfelelô tápanyagellátása is szüksé-
ges. Az egyoldalú mûtrágyázás azonban megbontja a tápanyagegyensúlyt (Németh �00�). 
A makroelemek közül a káliumnak, a mikroelemek közül a bórnak, a cinknek, a réznek és 
a vasnak van kiemelt szerepe. Kimutatták a többféle mikroelemet tartalmazó permettrágya 
eredményességét is a burgonyatermesztésben (Bocz 1996). A cinknek, mint mikroelemnek 
jelentôs szerepe van a burgonya tápanyagellátásában, és fontos az enzimtevékenységben 
betöltött szerepe is. A cink hiánya a növekedés gátlásában is jelentkezik (Kádár �005).
Napjainkra a mezôgazdaságban is uralkodóvá vált piacorientált szemléletmód miatt 
a gazdálkodó szervezeteknek a nagyobb jövedelem elérése érdekében szükséges jó 
minôségû termékekkel, terményekkel szerepelnie a piacon. Így a terméseredmények és a 
minôségi paraméterek értékeinek növelése érdekében idôszerûvé vált a gazdaságos táp-
elem-visszapótlás módszereinek kidolgozása. Az elmúlt években, évtizedekben azonban 
az esszenciális elemek, köztük a cink nagyrészt nem kerültek pótlásra. Ugyanakkor nagy 
mennyiségben keletkeztek az iparban az ezen elemeket tartalmazó hulladékok, melyek 
megfelelô átalakításával a mezôgazdaság számára hasznos tápanyagok nyerhetôk. Ezen 
munkánkkal a jelenleg anyagi forrásokban szûkölködô mezôgazdasági szervezeteknek 
szeretnénk egy olyan olcsó, könnyen adaptálható módszert ajánlani, mely segítségével 
a burgonya termesztése még gazdaságosabbá válhat. A néhány évvel ezelôtti alacsony 
burgonyaár, az idôjárás hatása, a megfelelô öntözési lehetôségek hiánya sokakat vissza-
riasztott a burgonya termesztésétôl. Ezzel a módszerrel a termésbiztonság és hozamok 
növekedésén keresztül a haszon növekedését szeretnénk segíteni. A burgonya ára néhány 
év alatt nagyjából ötszörösére emelkedett. A KSH adatait megvizsgálva az elôzô három 
évben a burgonya kilónkénti ára �005. márciusi 15 Ft-ról �006. márciusáig 50 Ft-ra, majd 
�007. márciusára 80 Ft-ra emelkedett (KSH; agroinform.com). 

anyag éS módSzer

A kisparcellás lombkezelési kísérleteket �007-ben állítottuk be cinkben és káliumban hiá-
nyos Duna öntéstalajon a Darnózseli Zrt. területén Agria fajtájú burgonyánál. A parcellák 
mérete: 4 sor burgonya 10 méter hosszúságban. A kísérleteket 4 ismétlésben, véletlen blokk 
elrendezôdésben állítottuk be. Az alkalmazott cink dózisok 0,1; 0,3; 0,5; 1,0 és �,0 kg/ha 
voltak. A burgonya betakarítását 10 méter hosszan kézi felszedéssel végeztük. A felszedett 
burgonya hozamát és méret szerinti eloszlását vizsgáltuk. Méret szerint kicsi (< 30 mm), 
közepes (30–50 mm) és nagy (> 50 mm) frakciókra választottuk szét a felszedett termést.
Vizsgálataink során csak az étkezési célra is alkalmas nagyméretû burgonya értékesíté-
sével számoltunk.
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eredmények éS következtetéSek

A cink-amin komplexszel történt kezelések növelték a terméshozamot. Jelentôsebb emel-
kedést a 0,3 kg/ha cink dózistól kaptuk. A termésnövekedés mértéke a 0,1-es dózistól 
az 1,0 dózisig folyamatos növekedést mutat, a nagyobb dózis (�,0 kg/ha) esetén a növe-
kedés már kisebb mértékû,  ez a nagy mennyiségben a lomb felületére kivitt cink-amin 
komplex toxikus hatásával magyarázható. Itt a perzselô hatást is kimutattuk. A kezelés 
matematikailag igazolható, SzD5% = 5,1, szignifikáns növekedést a 0,5; 1,0 és a �,0 kg/ha 
dózisoknál kaptunk.

1. táblázat Cink-komplex hatása a terméshozamra

Table 1. Produce of the potato
(1) Zn-dose, (�) produce of the potato

Cink-komplex
kg/ha

termés t/ha
kicsi közepes nagy

0,0 11,5 �1,4 16,�
0,1 8,3 �0,4 15,�
0,3 11,3 ��,8 17,�
0,5 9,8 ��,5 �3,5
1,0 1�,4 ��,1 �4,7

A méreteloszlás vizsgálatakor a magasabb cink dózisok esetén a nagyméretû burgonya 
mennyiségének növekedését kaptuk, a kicsi és a közepes méretû burgonya mennyisége 
nem változott jelentôs mértékben.
A költségek vizsgálatakor a kezeletlen burgonya termesztésének költségein kívül a keze-
lés költségeit is vizsgálnunk kellett, mely két részbôl adódik össze: a cink-amin komplex 
elôállítási költségébôl és a kijuttatás költségébôl. A cink-komplex elôállításának kilo-
grammonkénti költsége 50 Ft, ami az ammónium-hidroxid (15 Ft), az adalékok (6 Ft), a 
vivôanyag (1 Ft), az átalakítás technológiája (5 Ft), a csomagolás (�0 Ft) és a szállítás (3 
Ft) miatti költségekbôl tevôdik össze. A cink-amin komplex elôállításának anyagköltségeit 
az ammónium-hidroxid, az adalékok és a vivôanyag költsége adja, ez az összes költség 
44%-a, vagyis összesen �� Ft kg-onként. Az összes költség fennmaradó 56%-át a logisz-
tikai költségek adják, ezek összesen �8 Ft-ot tesznek ki kg-onként. A kiszórás költsége 
gépi permetezôvel 4000 Ft/ha. 
A burgonya költségszerkezetének vizsgálatakor ismeretes, hogy az 550 000 Ft-os össz-
költségen belül az anyag jellegû ráfordítások 55% körül alakulnak. Az anyagköltségeken 
belül a vetôgumó (4�%), a mûtrágya (8%) és a növényvédôszer (5%) költsége meghatározó 
jelentôségû. A növényvédelem ugyan a legkisebb költségtényezôit jelenti a burgonya ter-
mesztésének, ugyanakkor hibás döntés esetén kedvezôtlenül befolyásolhatja elsôsorban a 
hozamot. A személyi jellegû ráfordítások 10% körül mozognak. A segédüzemi költségek 
�5%-át adják az összköltségnek, melyen belül a gépiköltség a meghatározóbb (15%), 
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amely ennél magasabb is lehet a speciális gépek újkori értékén számolva. A segédüzemi 
költségeken belül az öntözés költsége is meglehetôsen magas, az összköltség 10%-a, de 
esetenként akár ez is elérheti a 15%-ot. A földbérleti díj, valamint a saját gépek hiánya, 
vagy nem megfelelô kapacitása miatt felléphetnek esetlegesen egyéb költségek is. Az 
általános költségek 10% körül mozognak. Így a közvetlen költségek összesen a termelési 
költség 90%-át teszik ki. Az összes termelési költséget csökkentik az értékesíthetô mel-
léktermékek. A kezeletlen burgonya költségének költségfajtánkénti megoszlását mutatja 
a 2. táblázat a vizsgált években.

2. táblázat Költségek alakulása kezelés nélkül

Table 2. Costs without treatment
(1) type of cost, (�) cost, (3) material cost, (4) personal cost, 

(5) branch-works cost, (6) general cost, (7) total cost

Költségfajták 
(1)

Költség 
(�) Ft/ha

Anyagköltség (3) 302500
  ebbôl: vetôgumó �31000
 növényvédôszer 44000
 mûtrágya �7500
Személyiköltség (4) 55000
Segédüzemi költség (5) 137500
  ebbôl: gép 8�500
 öntözés 55000
Általános költségek (6) 55000
Összesen (7)  550000

A költségszerkezetben a cink-amin komplexes kezelés két helyen okoz változást: az anyag-
költségekben és az egyéb kiadásoknál. Mivel a cink-komplex ára 50 Ft/kg, így a legnagyobb 
� kg/ha-os vizsgált dózis esetén is csak 100 Ft költségnövekedést eredményez, amely az 
összes anyagköltséghez viszonyítva elhanyagolható – nem éri el az anyagköltség 0,05%-át. 
A költségek jelentôs megnövekedése azonban nem az anyagköltségben jelentkezik, hanem 
az egyéb költségeknél, ugyanis nem a cink-amin komplex költsége magas, hanem a nö-
vényre való kijuttatásának költsége, amely növényvédôszerrel való együttes kijuttatásakor 
megtakarítható. A költségek alakulását a kezelések hatására a 3. táblázat mutatja be.
Az árbevétel egyenesen arányosnak vehetô a hozammal. Az árbevételek számításához a 
�007. évi átlagos burgonyaárat vettem figyelembe, mely 80000 Ft/t volt. Az értékesítésnél 
csak a nagyméretû burgonyával számoltam, hiszen étkezési célra ez alkalmas.  A viszonylag 
magas ár miatt egy kisebb hozamnövekedés is nagy nyereséget tudott produkálni, mivel 
a cink-amin komplexes kezelés költségei szinte elhanyagolhatók (0,7%) voltak. A nyere-
séget az árbevétel és a költségek különbségeként kaphatjuk meg, amelynek az értékeit a 
4. táblázat tartalmazza. 
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A vizsgálat eredményeibôl kitûnik, hogy a kezelés nyereségességét a hozamnövekedés 
határozza meg, mivel a megfelelô dózisú kezelés hatására a hozamnövekedésbôl adódó 
árbevétel növekedés többszöröse a kezelés költségének. Így az árbevételarányos nyereség 
kiszámítása alapján mind a 0,5; az 1,0 és a �,0 kg/ha-os cink dózis esetén hasonlóan ma-
gas (70% körüli) nyereséget kaptunk. Mivel a legmagasabb cink dózis esetén a burgonya-
növényen perzselôdés is kimutatható volt, így az 1,0 kg/ha-os cink-amin komplexes kezelés 
volt a legsikeresebb, amely más vizsgálatok adatai szerint beltartalmi szempontok miatt is 
kedvezô. Az amúgy is viszonylag magas haszon megnövelhetô lenne még a kisebb gumók 
ipari, takarmányozási vagy vetôburgonyakénti felhasználásával, de a burgonya ilyen irányú 
felhasználása ma Magyarországon nem jellemzô.

3. táblázat Az összes költség alakulása a kezelés hatására

Table 3. Costs with treatment
(1) Zn-complex dose, (�) cost

Cink-komplex 
(1) kg/ha 

Költség 
(�) Ft/ha

0,0 550000
0,1 554005
0,3 554015
0,5 5540�5
1,0 554050
�,0 554100

4. táblázat Nyereség alakulása a kezelés hatására

Table 4. Profit with treatment
(1) Zn-complex dose, (�) profit

Cink-komplex 
(1) kg/ha

nyereség 
(�) Ft/ha

árbevételarányos 
nyereség (3)

0,0 746000 58%
0,1 661995 54%
0,3 8�1985 60%
0,5 13�5975 71%
1,0 14�1950 7�%
�,0 1�37900 69%
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Economical examination of the potato treatment 
with zinc-amin complex

ORSOLYA RÉDER – RÓZSA CSATAI – PáL SZAKáL

Summary 

Most part of Hungary’s land is lacking of zinc. In our experiments we analyzed the effect 
of zinc-amin complex on the potato produce. In our experiments on smaller parcels we 
studied the effect of different doses. The aim was to provide an easy adaptable method to 
the Hungarian agrarian organizations suffering in financial resources regarding the potato 
growing. The results show that use of the zinc complex lead to increased output coupled 
with quality which in turn provides greater profit.
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