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ÖSSZEFOGLALÁS

Egytényezôs, véletlen blokkelrendezésû kísérletekben vizsgáltuk 2009-ben a N-mûtrágyá-
zás hatását a kukorica szemtermésére Mosonmagyaróváron, Bólyban, Hódmezôvásárhelyen
és Csongrádon. Termôhelyenként a kezeletlen kontroll parcellák mellett 30, 60, 90, 120,
150, 180, 210, 240 és 270 kg/ha N-hatóanyagtartalmú alaptrágyázást hajtottunk végre. A
kísérletekben mért terméseredményeket termôhelyenként az ARM kísérlet tervezô-értékelô
célszoftver segítségével, egytényezôs varianciaanalízissel értékeltük. A négy különbözô
adottságú termôhelyen eltérôen érvényesültek a trágyahatások. A N-mûtrágyázás statiszti-
kailag is igazolható termésmódosító hatását csak a bólyi kísérletben tudtuk kimutatni, ahol
a legkisebb termést az N0 (kontroll) parcellán (9,49 t/ha) mértük. Az N1 (N 30 kg/ha), az
N2 (N 60 kg/ha) és az N3 (N 90 kg/ha) kezelések után (10,66 t/ha, 11,68 t/ha és 12,38 t/ha)
már szignifikáns – a N-mûtrágya hatóanyag további növelésével összefüggô – termésnövelô
hatást nem tapasztaltunk az N3 kezeléshez képest. A kísérletek eredményei rámutattak 
arra, hogy a kukorica N-ellátása – a növény nemzetgazdasági jelentôsége ellenére – ma
Magyarországon teljességgel még nem ismert terület, emiatt az ilyen irányú, a gyakorlat 
számára is hasznosítható kutatásokat országszerte folytatni kell. 
Kulcsszavak: N-mûtrágyázás, kukorica, termôhely, szemtermés.

BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Közel egy évtizede végzünk Magyarországon talaj-mintavételezéseket, s több mint ezer 
partner/termelô osztja meg velünk tapasztalatait és számol be termelési eredményeirôl,
így jelentôs adatbázis áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy többféle termôtalaj jellemzô
paramétereinek és az azon realizált terméseknek változásait nyomon követhessük. Az
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eredmények, más tudományos szakcikkekben publikált kutatási eredményekhez ha-
sonlóan (Kádár 1992,r Izsáki 2007) azt mutatják, hogy a foszforral és a káliummal jól
feltöltött talajokon nem várható érdemi termést befolyásoló hatás a P- és K-mûtrágyáktól.
Jóllehet a témával kapcsolatos kutatások és megfigyelések alapján, a MÉM NAK (1979)K
által kidolgozott, a talaj foszfor- és kálium-ellátottságát jellemzô határértékek már 
módosultak (Csathó 2003 cit. Izsáki 2007, Csathó 2005 cit. Izsáki 2007), felvetôdött 
bennünk, nem lenne-e szükséges bizonyos esetekben olyan, az általánosan alkalmazott 
trágyázási technológiák ellenôrzését, korrigálását célzó szántóföldi kísérletek elvég-
zése, amelyben nagyobb hangsúlyt kap az egyedi, az adott területet jellemzô pontos
talajmintavételezés és értékelés. Ezek eredményei alapján ugyanis kimutathatók a
talajban esetlegesen kialakult tápelem-aránytalanságok, amelyeket egyedi összetételû
mûtrágyákkal orvosolni lehet. Noha ezek legyártása technológiai okokból nehézségekbe
ütközik, mindenképpen érdemes lenne a mono-mûtrágyákra épülô, s a teljes vetésforgóra
kidolgozott trágyázási gyakorlatot elemezni. A velünk kapcsolatban álló, az „elôírásnak 
megfelelôen” gazdálkodók termelési eredményei és tápanyag-utánpótlási gyakorlatának 
tapasztalatai alapján ugyanis a már-már sablonosan végzett mûtrágyázás hatékonysága
megkérdôjelezôdni látszik.
Az alkalmazott trágyázási technológia mellett az utóbbi idôben egyre nagyobb gyakori-
sággal bekövetkezô aszály is rontja a mûtrágyázás eredményességét. Kádár (1998) szerint r
kedvezô években a trágyázatlan (kontroll) talajon is nagy termések és abszolút értékben
maximális trágyahatások realizálhatók, míg mérsékelten száraz években a termés és az
abszolút trágyahatás, a terméstöbblet is mérsékeltebb, de %-osan kifejezettebb a kontrollhoz
képest. Ezért van az, hogy megfelelô trágyázással bizonyos mértékben ellensúlyozható a
vízhiány, csökkenthetô a termésingadozás. Aszály idején azonban a tápanyagbôség károssá
válhat, s fokozott terméscsökkenés következhet be.
Az elôirányzott terméstöbblet elérésében és annak stabilitásában a három legfontosabb táp-
elem közül a N-adag nagyságának meghatározó szerepe van, amelynek érvényesülését a
talaj tulajdonságai (pl. vízgazdálkodása), a fajta/hibrid intenzitása és a klimatikus tényezôk 
befolyásolják (Berzsenyi(( és Dang 2007). Környezetvédelmi és hatékonysági szempontból
Sárvári et al. (2006) a kukorica optimális mûtrágyaadagját az elôvetemény és az évjárat 
figyelembevételével N 60–120 kg/ha, P2O5 45–90 kg/ha és K2O 53–106 kg/ha mennyi-
ségben határozták meg. 
Az aktuális termôhelyi adottságok módosíthatják a kivetendô mag mennyiségét is, ezen ke-
resztül pedig hatással vannak a tôszám alakulására, végeredményben a terméseredményre.
Sárvári (2007) vizsgálataiban megállapította, hogy a hektáronkénti 10 ezres tôszámváltozás
a termést akár 1,5–2,0 tonnával képes növelni, vagy az optimum felett csökkenteni. 
A tápanyag-ellátási szaktanácsadók rendszeresen hangsúlyozzák a növény igényeit figye-
lembe vevô, a környezeti adottságokhoz alkalmazkodó, harmonikus tápanyag-ellátás elvét.
A hazai trágyázási-szaktanácsadási rendszer fejlesztésének fontos területe a különbözô
termôhelyek és az abba tartozó talajtípusok tápelem-szolgáltatásának növénykísérletekkel
történô meghatározása, pontosítása (Várallyay és Németh 1999 cit. Izsáki 2007, Németh et 
al. 2002 cit. Izsáki 2007). Ehhez kívánunk mi is csatlakozni és ezért tartottuk fontosnak 
egyes növényfajok N-igényének saját kísérletekben történô értékelését, illetve kukoricában
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elkezdtük a hibridek N-hatóanyag-reakciójának vizsgálatát. Reményeink szerint a több
termôhelyen beállított kísérletek eredményei alapján lehetôvé válik a termések pontosabb
becslése, a termésstabilitás növelése és a körülményekhez leginkább alkalmazkodó agro-
nómiai kezelés kiválasztása.
Cikkünk a kukorica N-hatóanyag-reakcióját elemzi különbözô általunk felvételezett ter mô-
helyeken.

ANYAG ÉS MÓDSZER

Az egytényezôs véletlen blokkelrendezésû, hat ismétléses N-mûtrágyázási kísérleteket négy
termôhelyen állítottuk be. A vizsgálati helyek: Mosonmagyaróvár, Bóly, Hódmezôvásárhely
és Csongrád. A parcellák mérete minden termôhelyen 3 m x 10 m volt. A N-kezelések 
dózisa 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 és 270 kg/ha volt (a továbbiakban a jelölésük:
N0, N1, N2, …N9). A területeken alaptrágyaként csak a 27%-os hatóanyagtartalmú Pétisó
szerepelt, amelyet minden helyszínen a vetés elôtti napon juttattunk ki.
A kísérleti termôhelyek talajainak jellemzô paramétereit az 1. táblázatban közöljük.
A magágy készítése minden esetben hagyományos talajmûveléssel történt. Az elôvete-
mény Mosonmagyaróváron, Bólyban és Hódmezôvásárhelyen ôszi búza, Csongrádon
napraforgó volt.

1. táblázat A kísérleti területek fôbb talajjellemzô tulajdonságai, 2009

Table 1. Main characteristical parameters of the experimental sites, 2009
(1) soil parameters, (2) soil structure, (3) soil type, (4) water balance,

(5) soil condition, (6) arable site, (7) loam, (8) clay loam, (9) Duna alluvial soil,
(10) chernozem-brown forest soil, (11) meadow chernozem soil,

(12) meadow alluvial soil, (13) excellent, (14) good, (15) acceptable

Talajjellemzô
paraméterek (1)

Termôhely (6)
Mosonmagyaróvár Bóly Hódmezôvásárhely Csongrád

Kémhatás (pH) 7,49 7,07 7,28 6,74
Humusz (HU%) 2,62 1,97 3,58 2,11
Fizikai talajféleség
(2)

vályog
(7)

vályog
(7)

agyagos vályog
(8)

agyagos vályog 
(8)

Kötöttség (KA) 41 39 44 47
CaCO3 (%) 23 2,2 5,99 5,99
P2O5 (ppm) 294 315 365 199
K2O (ppm) 181 250 809 251
Típus (3) Dunai-öntés (9) erdômaradványos

csernozjom (10)
réti csernozjom (11) réti öntés (12)

Vízgazdálkodás (4) kitûô (13) kitûnô (13) jó (14) jó (14)
Kultúrállapot (5)* jó (14) kitûnô (13) kitûnô (13) elfogadható (15)

* A kísérleti hely általános termôhelyi állapota, alkalmassága kukoricatermesztésre, talajmûvelése, vízrendezettsége,
körülmények, talaj egyenletessége
* General condition of the experimental sites, suitability to maize production, quality of soil tillage, water management,
other circumstances, soil surface smoothness

Nitrogén hatóanyag-reakció vizsgálatok kukoricában különbözõ termõhelyeken...
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A vetésidô a termôhelyek sorrendjében: IV. 09., IV. 07., IV. 18., illetve IV. 15. A vetéskori
csíraszámok az eltérô talajnedvesség-állapotok miatt (Mosonmagyaróváron: mérsékelten
száraz, Bóly: normális, Hódmezôvásárhely: nagyon száraz, Csongrád: száraz) sorrendben
70, 75, 65 és 65 ezer/ha voltak. A vizsgálatok során minden termôhelyen ugyanazt a ku-
korica hibridet (LG 2372(( ) teszteltük. A kísérleti területekre a tenyészidôszakban (IV–IX.
hónap) Mosonmagyaróváron 331 mm, Bólyban 308 mm, Hódmezôvásárhelyen 139 mm,
illetve Csongrádon 172 mm csapadék hullott. A 30 éves átlaghoz viszonyított csapadék-
adatok a 2009. évi termôhelyenkénti adatokhoz viszonyítva nagyon eltérô képet mutattak.
A tenyészidôben lehullott csapadék mennyisége minden vizsgált területen alulmaradt a
30 éves átlaghoz képest (368 mm). A betakarítás a termôhelyek sorrendjében: X. 28., IX. 16.,
IX. 16., illetve IX. 14. 
A 2009-ben lefolytatott kísérletek termésadatait termôhelyenként, a véletlen blokkelren-
dezésnek megfelelôen, varianciaanalízissel értékeltük. 

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

A 2009-es esztendô kedvezôtlen csapadékellátottságú volt a kukorica számára, ugyanis a
IV–IX. hónapokban a sokéves átlagnál kevesebb jutott a területekre. A legtöbb csapadék-
mennyiséget Mosonmagyaróváron (331 mm) mértük, Bólyban 308 mm, Csongrádon 172
mm és Hódmezôvásárhelyen 139 mm csapadék esett a jelzett idôben. A csapadék mennyi-
sége mellett annak eloszlása sem volt kedvezô. A VII–VIII. havi idôszakot a szélsôségesség
jellemezte. A 30 éves átlaghoz viszonyítva (116 mm) Mosonmagyaróváron 17 mm-rel több
(133 mm), a többi helyen azonban kevesebb esô esett ebben a periódusban: Bólyban 87
mm, Hódmezôvásárhelyen 55 mm és Csongrádon 37 mm. A termôhelyenkénti termések 
alakulására mindez nagy hatással volt.
Kísérleteink során, alkalmazkodva az adott körülményekhez, nem azonos tôszámmal
szerepelt a vizsgált hibrid minden termôhelyen. Szárazabb talajon hektáronként kisebb
(Hódmezôvásárhely: 65 ezer és Csongrád: 65 ezer), kedvezôbb nedvességtartalmú talajokon
nagyobb csíraszámot (Mosonmagyaróvár 70 ezer, Bóly 75 ezer) vetettünk el. E két tényezô
hatásaként alakult ki a termôhelyenként mért átlagtermések sorrendje: Bóly: 11,99 t/ha,
Mosonmagyaróvár: 9,14 t/ha, Hódmezôvásárhely: 5,28 t/ha és Csongrád: 5,22 t/ha.
A termésadatok értékelésekor a szakirodalomban fellelhetô adatoktól eltérô eredményeket 
kaptunk. A kontroll parcellák termései alapján megállapítottuk, hogy a tesztelt hibrid két 
helyszínen mûtrágyázás nélkül is 10 t/ha körüli termést ért el (Mosonmagyaróvár: 10,28
t/ha, Bóly: 9,49 t/ha). A másik két termôhelyen lényegesen kisebb termés realizálódott,
Hódmezôvásárhelyen 5,07 t/ha, Csongrádon 5,31 t/ha szemtermést mértünk a kontroll
parcellákon. A terméskülönbségeket a helyenként eltérô talajnedvességi- és csapadék-
viszonyok magyarázzák.
A trágyareakció vizsgálatakor megállapítható, hogy a kukorica hibrid termôhelyenként 
eltérôen reagált a kezelésekre. A négy vizsgált termôhely közül csupán Bólyban tapasztal-
tunk olyan mértékû termésnövelô N-mûtrágyahatást, amely statisztikailag is igazolható.
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Ezen a termôhelyen a talaj kisebb humusztartalma (1,97%) engedte a N-mûtrágya hatását 
érvényesülni. A kontroll parcellához (N0) képest már a legkisebb N1 (N 30 kg/ha) trágya-
adag hatására is statisztikailag igazolt termésnövekedést tapasztaltunk. A további kezelések 
hatására – az N7 (N 210 kg/ha) kezelés kivételével – a kukorica termése folyamatosan
növekedett és a maximális termést az N9 (N 270 kg/ha) trágyaszinten érte el (1. ábra).

1. ábra Nitrogén hatóanyag-reakció vizsgálata kukoricában, Bóly (2009)

Figure 1. Effect of N supplies on maize yields, Bóly (2009)

(1) Yield (t/ha), (2) Mean value, (3) LSD0.05%, (4) N treatment (N0–N9)

Noha a kezelések hatását egymáshoz viszonyítva nem minden esetben bizonyíthattunk 
statisztikailag is igazolt trágyahatást, a mért és számított adatok alapján megállapítható,
hogy az adott körülmények között a N-mûtrágyázás a többi termôhelyhez képest jelentôs
terméstöbbletet eredményezett. A kezelések tehát az N3 (N 90 kg/ha) trágyázási szintig
a kontrollhoz képest szignifikánsan növelték a termést, a további dózisok kevésbé voltak 
hatékonyak. 
Mosonmagyaróváron, a kontroll parcellán mért termést (10,28 t/ha) egyik N-adag hatása
sem múlta felül. Már az N1 (N 30 kg/ha) adag termésdepressziót okozott. A kukorica a
N-nel kezelt parcellák közül a termésmaximumot (9,67 t/ha) az N3 (N 90 kg/ha) trágyázási
szintnél érte el (2. ábra).
A termésadatok közötti pozitív és negatív irányú eltérések kismértékûek, a varianciaanalízis
nem igazolt szignifikanciát. Ilyen körülmények között a hatóanyagszint emelése felesleges,
az emelkedô trágyaszintek nem eredményeznek terméstöbbletet.
Hódmezôvásárhelyen érezhetô volt a trágyahatás a trágyázatlan (N0) parcellához vi-
szonyítva, de az emelkedô dózisokkal párhuzamosan nem nôtt a termés, csupán az N1
(N 30 kg/ha), az N6 (N 180 kg/ha) és az N9 (N 270 kg/ha) kezeléshez tartoznak kiugró
adatok (3. ábra). 
A hódmezôvásárhelyi kísérletben a N-mûtrágyázás nem mutatott szignifikáns termés-
befolyásoló hatást.
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2. ábra N-hatóanyag-reakció vizsgálata kukoricában, Mosonmagyaróvár (2009)

Figure 2. Effect of N supplies on maize yields, Mosonmagyaróvár (2009)

(1) Yield (t/ha), (2) Mean value, (3) N treatment (N0–N9)

3. ábra N-hatóanyag-reakció vizsgálata kukoricában
Hódmezôvásárhely (2009)

Figure 3. Effect of N supplies on maize yields
Hódmezôvásárhely (2009)

(1) Yield (t/ha), (2) Mean value, (3) N treatment (N0–N9)

Csongrádon a kontroll (N0) parcellán nagyobb termést (5,31 t/ha) mértünk, mint egyes
N-nel kezelt parcellákon. A legnagyobb szemtermés (5,66 t/ha) az N7-jelû (N 210 kg/ha)
dózis hatásaként alakult ki (4. ábra(( ).
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Bár a mûtrágyázás hatása az N1 szintrôl indulva tipikusan másodfokú görbével jellemez-
hetô, az eltérések között ezen a kísérleti helyszínen sem mutatkozott statisztikailag is 
igazolható trágyahatás.
Az utóbbi két helyszínen a termések sokkal kisebbek voltak a kedvezôbb csapadék-ellá-
tottságú mosonmagyaróvári és bólyi termésekhez képest. 
Az adatokat elemezve megállapítható, hogy a környezeti tényezôk (klimatikus viszonyok, 
termôhelyi adottságok) nagyobb terméskülönbséget okoznak, mint egy adott termôhelyen 
belül az eltérô tápanyag-ellátottsági szintek. A környezeti tényezôk hatásainak tulajdonít-
ható az is, hogy az adott helyszínen a N-mûtrágya termésbefolyásoló hatása megmutat-
kozik ugyan, de a legtöbb esetben a hozamok közötti eltérések nem voltak statisztikailag 
igazolhatóak.
A vizsgálatok során azt tapasztaltuk, hogy a kísérleti helyszínek jelentôs részén a 
moson magyaróvári és hódmezôvásárhelyi ôszi búza–kukorica, valamint a csongrádi 
napraforgó –kukorica növényi sorrendben nem igazolódott a N-mûtrágya termésnövelô 
hatása a kukoricánál. Eredményeink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy célszerû 
lenne eltérô termesztési struktúrákban – pl. mono-, di-, vagy polikultúra – és különbözô 
agroökológiai körülmények között vizsgálni a tápanyagellátás különbözô szintjeinek 
hatását, az összefüggések mélyebb feltárása végett. A környezeti tényezôk pontosabb 
megismerése és számszerûsítése, valamint az ok-okozati összefüggések termôhelyenkénti 
ismerete, amelyek a tápanyagellátás érvényesülését befolyásolják, hozzájárulhatnának egy 
környezet tudatosabb és gazdaságosabb kukoricatermeléshez. A kísérletek eltérô geno-
típusokkal történô beállítása pedig lehetôséget adna a környezettudatos növénytáplálás 
alapjainak termôhelyenkénti megismerésére.

4. ábra N-hatóanyag-reakció vizsgálata kukoricában, Csongrád (2009)

Figure 4. Effect of N supplies on maize yields, Csongrád (2009)
(1) Yield (t/ha), (2) Mean value, (3) N treatment (N0–N9)
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Evaluations of N fertilizer effects on maize yields
in different arable sites
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In 2009 the effect of N fertilizer on maize yield was investigated in one factorial, randomised
complete block experiment in Mosonmagyaróvár, in Bóly, in Hódmezôvásárhely and in
Csongrád. Each experimental sites were given different dosage (30, 60, 90, 120, 150, 180,
210, 240 and 270 kg ai/ha) of N as basic fertilizers beside the control treatment. Data
were analysed using the method of variance analysing. N fertilizer effects were found to
be different on the four investigated experimental sites. Yield modifying effect of the N
supply was significantly proved only in one case, under the circumstances of Bóly. The
least yield was measured on the control (using no fertilizer) plot (9.49 t ha–1). N1 (30 ai
kg ha–1), N2 (60 kg ai ha–1) and N3 (90 kg ai ha–1) treatments resulted in the yields are as
follows: 10.66 t ha–1, 11.68 t ha–1 and 12.38 t ha–1. After using further doses of N no more
significant yield modifying fertilizer effect was determined at the higher levels of N – as
compared to yield of N3 treatment. According to our results, it can be stated, that – despite
of having great national economic importance of maize in Hungary – N fertilization of 
the plant is not a really well-known area in our agriculture. Therefore it is suggested, that 
further investigations – for the practical usage – are must be done all over the country.    
Keywords: N fertilization, maize, arable site, yield.
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