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A mûtrágyázás és elemi kén adagolás hatása 
a talaj felvehetõ SO4

2– tartalmára
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öSSzefoglaláS

A szerzôk laboratóriumi talajérleléses kísérletet állítottak be meszes Duna öntéstalajon 
különbözô elemi kén dózisok (0,1 g; 1,0 g; �,5 g; 5,0 g; illetve 10 g/tenyészedény, azaz 50, 
500, 1�50, �500 és 5000 kgha–1) talajbeli oxidációjának vizsgálata céljából mûtrágyázatlan, 
illetve N,P,K mûtrágyázott körülmények között. A 84 napos inkubációs periódus eltel-
tével a szerzôk a talajokban mérhetô, vízoldható szulfátion-koncentrációt elemezték. Az 
eredményeket varianciaanalízis segítségével értékelték. 
A vizsgálatok eredményei alapján megállapították, hogy a talajok felvehetô szulfátion-kon-
centrációja a kezelések, valamint a talajok mikrobiális tevékenységének hatására nôtt. 
Kulcsszavak: kén, oxidáció, mûtrágyázás, szulfátion-koncentráció.

BevezetéS, IrodalmI áttekIntéS

A kén visszapótlására a növénytáplálási gyakorlat napjainkig viszonylag kisebb figyelmet 
fordított. Tette ezt annak ellenére, hogy a növények számára rendelkezésre álló kén men-
nyisége számos mezôgazdasági területen csökken. A tendencia okai között elsô helyen a 
„high analysis” mûtrágyák használata (Bohn et al. 1985), valamint a csökkenô antropogén 
kénkibocsátás említhetô meg (Gibbs 1991, NAPAP 1996, Radalieu 1995, Zhao et al. 1995, 
Blake-Kalff et al. 1998, Reynolds et al. 1999, KöM KEVF �000, Varga �001).
Ugyancsak a kéntrágyázás szükségességét erôsíti az olyan nagyobb termôképességû, 
kedvezôbb kvalitatív mutatókkal rendelkezô növényfajták, hibridek termesztésbe vonása, 
melyek makroelemekkel (így a kénnel) szemben támasztott igényei is nagyobbak (Hensier 
és Ninphinus 1985, Loch 1993), valamint az emelkedett N,P,K ellátás is, amely termesztett 
növényeink termésszintjének növelése mellett azok S tartalmának emelkedéséhez is vezet 
(Lásztity és Csathó 1995).
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Fent részletezett összefügggéseknél fogva az okszerûen alkalmazott kéntrágyázás Európa 
számos területén egyre kifejezettebb növénytáplálási jelentôséggel bír és a mikroelemekkel 
(Cu, Zn) folytatott tápanyagellátáshoz hasonlóan (Szakál et al. �005, Schmidt et al. �00�, 
Szakál és Schmidt 1996, 1997) vélhetôen egyre inkább mindennapi gyakorlattá válik 
(Schnug és Pissarek 1984, Schnug 1988, Haneklaus és Schnug 199�, Schnug et al. 1993,  
Haglund és Hansen �000, Schmidt és Szakál �007). 

anyag éS módSzer

Az elemi kén talajbeli oxidációjának, valamint a mûtrágyázásnak az elemi kén oxidációjára 
kifejtett hatásának vizsgálatára két, egyenként 5 kezeléses és 3 ismétléses tenyészedényes 
talajérleléses kísérletet állítottunk be a Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezôgazdaság- 
és Élelmiszertudományi Kar, Növénytermesztési Intézetének Földmûveléstani Tanszékén, 
Mosonmagyaróvárott. 
A kísérlet alapjául szolgáló meszes Duna öntéstalajt a komáromi székhelyû Solum Rt. 
B/14 számú táblájáról, annak felsô 15 cm-es rétegébôl vettük. A területrôl származó rész-
mintákat egyesítettük, gondosan összekevertük, majd az Intézet laboratóriumában három 
párhuzamos méréssel analizáltuk, az eredményeket átlagoltuk (1. táblázat).

1. táblázat A kísérlet talajának vizsgálati átlageredményei 
(MÉM-NAK egységes módszerei szerint)

Table 1. Soil physical- and chemical characteristics
(1) KA, (�) CaCO3, (3) humus, (4) sulphate, (5) AL-extractable…, 

(6) nKCl extractable Mg, (7) EDTA-extractable…

pH arany 
féle 

kötött-
ség
(1)

szén-
savas 
mész

%
(�)

Hu- 
musz

%

(3)

szulfát 
mgkg–1

(4)

aL-oldható (5) nKCl 
oldha-
tó Mg
mgkg-1

(6)

eDta-oldható (7)

H2o KCl
P2o5

mgkg-1
K2o

mgkg-1
na

mgkg-1
zn

mgkg-1
Cu

mgkg-1
Mn

mgkg-1
fe

mgkg-1

7,9� 7,39 37,� 4,4 �,5 40,43 176,8 9�,9 13,1 65,3 1,� 1,4 53,6 �4,3

A továbbiakban a közepes nitrogén, igen jó foszfor, igen gyenge kálium és gyenge cink 
ellátottságú talajt két egyenlô részre osztottuk és a kereskedelemben is kapható 3 dl-es PVC 
edényekbe töltöttük tenyészedényenként 300 cm3 mennyiségben. Az egyik rész (A) N,P,K 
mûtrágyázásban nem részesült, míg a másikat (B) a vonatkozó talajvizsgálati eredmények, 
valamint a MÉM-NAK mûtrágyázási irányelvei alapján az ôszi búza alá számított N,P,K 
mûtrágya adaggal kezeltük (Buzás et al. 1979). Az ily módon a talajba juttatott mûtrágya-
hatóanyagmennyiség megfelelt 191 kgha–1 nitrogénnek, 80 kgha–1 P�O5-nek, valamint 75 
kgha–1 K�O-nak. Az egyes hatóanyagok a tenyészedényekbe NH4NO3, a bázikus talajokon 
kevésbé hatékony, de ként nem tartalmazó hyperfoszfát, valamint KCl formában, a keres-

Giczi Zs. – Kalocsai R.: A mûtrágyázás és elemi kén adagolás hatása a talaj felvehetõ SO4
�– tartalmára



1�5

kedelemben kapható 300 cm3-es PVC edények felülete alapján számított arányban kerültek 
bemérésre 38,3; 16,07; valamint 15,07� mg hatóanyag/tenyészedény mennyiségben. A 
vizsgálatok során elemi kéntrágyaként a kereskedelemben is kapható ventilált kénport 
alkalmaztuk öt dózisban. Az alkalmazott mennyiségeket a 2. táblázat mutatja be.
A kísérlet alatt a talajokat Kittams (1963), Janzen és Bettany (1987), Newell és Wainwright 
(1987), Shukla és Singh (199�), valamint Lan et al. (�000) alapján szántóföldi vízkapaci-
táson, napi vízpótlás mellett inkubáltuk. A hômérsékletet Varga-Haszonits et al. (�000) 
alapján ��,8 ± 0,5 ºC értéken tartottuk, mely gyakorlatilag a hazai szántóterületeink felsô 
10 centiméteres rétegében mérhetô maximális hômérsékletnek felel meg. 
A 84 napos inkubációs idô elteltével fotometriás módszerrel Buzás (1988) alapján meg-
határoztuk azok  vízoldható (felvehetô) SO4

�– koncentrációit. 
Az egyes kezelések során kapott eredményeket és az azok közötti összefüggéseket Sváb 
(1981) alapján varianciaanalízis segítségével értékeltük.

2. táblázat A kísérlet során alkalmazott kezelések

Table 2. The treatments used in the experiment
(1) treatment/pot (�) unfertilized, (3) N,P,K fertilized 

(4) elemental sulphur, (5) control

Kezelés/tenyészedény (1) (a) mûtrágyázatlan (�) (B) n,P,K mûtrágyázott (3)
N –    38,30 mg (91,�0 mgkg–1, 191 kgha–1)
P�O5 –   16,07 mg  (38,�6 mgkg–1,  80 kgha–1)
K�O –  15,07� mg (35,89 mgkg–1,  75 kgha–1)
Elemi kén (4)
S0 (kontroll) (5) –
S1   0,1 g          (�38,0 mgkg–1, 50 kgha–1)
S�       1,0 g          (�380,0 mgkg–1, 500 kgha–1)
S3         �,5 g          (595�,4 mgkg–1, 1�50 kgha–1)
S4             5,0 g          (11904,76 mgkg–1, �500 kgha–1)
S5*            10,0 g          (�3809,5� mgkg–1, 5000 kgha–1)

* = provokatív mennyiség (provocative dosis)

eredmények

A talajok felvehetô (vízoldható) szulfátion tartalma a 84 napos érlelési periódus során mind 
a mûtrágyázatlan, mind pedig a mûtrágyázott sorozatnál meghaladta a kezeletlen kontroll 
értékeit. 
A kísérlet során a növekvô elemi kén adagok a kén oxidációjának következtében 0,1%-os 
szignifikancia szinten igazolható szulfátion-koncentráció növekedést eredményeztek mind 
a mûtrágyázatlan, mind pedig az N,P,K mûtrágyázott sorozatnál (F = 47,�9; F = 5�,48) (3. 
táblázat).
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3. táblázat Az SO4
�– koncentráció átlagértékei (mgkg–1)

Table 3. The average values of the SO4
�– concrentration (mgkg–1)

 (1) treatment, (�) the average pHH�O values of untfertilized soil, 
(3) the average pHKCl values of N,P,K fertilized soils, 

(4) control, (5) average of groups

Kezelés
(1)

Mûtrágyázatlan talaj 
so4

2– átlagértékei (mgkg–1) (�)
n,P,K  kezelt talaj 

so4
2– átlagértékei (mgkg–1) (3)

Kontroll (4) 58,00 6�,67
0,1 g S �54,67 �0�,67
1,0 g S 988,33 986,67
�,5 g S 978,33 7�5,00
5,0 g S 1038,33 853,33
10,0 g S 996,67 1114,33
Csoportátlag (5) 719,10 657,44

LSD5% = 144,37 bármely két kezelés között (between any two treatments)
LSD5% = 64,57 a két sorozat  átlaga között (between the awerage of the two series of treatments)

A mûtrágyázott, valamint mûtrágyázatlan kezeléseket összehasonlítva megállapíthatjuk, 
hogy az emelkedô kénadagok hatására a talajban mérhetô szulfátion-koncentráció a ke-
zelésekkel emelkedett ugyan, de az tendenciáját, valamint abszolút értékeit tekintve a két 
sorozatnál eltérôen alakult. 
A növekvô elemi kénadagok hatására bekövetkezô SO4

�–-ion koncentráció változását 
a mûtrágyázatlan sorozatnál az y = –105x� + 78�,96x – 349,�5 (P < 10,0), az N,P,K 
mûtrágyázott sorozat esetében az y = –46,587x� + 450,14x – 58,594 regressziós egyenlet 
írja le.
A statisztikai értékelés alapján 5%-os szignifikancia szinten volt bizonyítható, hogy az 
N,P,K mûtrágyázott kezelések esetében a talaj felvehetô szulfátion-tartalma a mûtrágyá-
zatlanokéhoz képest alacsonyabb (F = 5,93) 
Mindkét sorozat esetén a 0,1 g S/tenyészedényes kezelés eredményezte a legalacsonyabb 
koncentrációt. A maximális koncentrációkat tekintve azonban az egyes kezelések között 
eltérések voltak. Míg a mûtrágyázatlan talajmintáknál az 5 g S/tenyészedényes kezelés adta 
a maximális felvehetô szulfátion-koncentrációt (1038,33 mgkg–1), addig a mûtrágyázott 
sorozat esetében ez a 10 g S/tenyészedényes kezelésnél volt mérhetô (1114,33 mgkg–1 ). 
Ezen érték adta egyben a kísérlet során mért legmagasabb koncentrációt.

következtetéSek, javaSlatok

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapíthatjuk, hogy a meszes talajon beállított keze-
lések során alkalmazott elemi kén növekvô dózisai mind a mûtrágyázatlan, mind pedig 
az N,P,K mûtrágyázott sorozat esetében az adagolt kén oxidációjának erôsödését eredmé-
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nyezték. Az összefüggés hátterében a mikrobiális kénoxidáció erôsödése állhat, amit a 
mûtrágyázás a folyamatban szerepet játszó mikróbaközösségek esetleges tápelemigényének 
kielégítésén túl (Sholeh et al. 1997) a talaj lokális pH értékeinek csökkentésével is segít 
(Lawrence és Germida 1991). 
Az elvégzett kísérletek eredményei további vizsgálatok szükségességét vetik fel.

The effect of elemental sulphur application and fertilisation 
on the SO4

2–-content of the soil in an incubation experiment

ZSOLT GICZI – RENáTÓ KALOCSAI

UIS Ungarn Laboratory Ltd. 
Mosonmagyaróvár

Summary

A laboratory experiment was carried out on a calcareous Danube alluvial soil to study the 
oxidation of elemental sulphur in the soil among fertilised and unfertilised conditions. 
The sulphur doses used in the experiment were 0.1, 1.0, �.5 and gpot–1 respectively. After 
84 days incubation time the water-soluble sulphate-ion concentration was measured. The 
results were evaluated by ANOVA.
On the bases of the experiments carried out the authors established that the available sul-
phate content of the soil increased in every case due to the treatments and the microbial 
activity of the soil. 
Keywords: sulphur, oxidation, fertilisation, sulphate-ion concentration.
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