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ÖSSZEFOGLALÁS

t Három különbözô zöldtrágyanövényt (facélia, mustár, olajretek), valamint azok keverékétHárom különbözô zöldtrágyanövényt (facélia, mustár, olajretek), valamint azok keverékét
termesztettük másodvetésben kedvezôtlen termôhelyi adottságok között. A kísérletbentermesztettük másodvetésben kedvezôtlen termôhelyi adottságok között. A kísérletben
számos talajjellemzôt és fenológiai paramétert vizsgáltunk. Jelen dolgozatban a talaj-

k nedvesség-tartalom változásait és a fenológiai eredményeket értékeljük. Vizsgálatainknedvesség-tartalom változásait és a fenológiai eredményeket értékeljük. Vizsgálataink
szerint a kísérletben a felsô 60 cm-ben mutatható ki különbség a talajnedvesség-tartalom-
ban. A legnagyobb zöldtömeget az olajretek adta.b
Kulcsszavak: zöldtrágya, facélia, mustár, olajretek, talajnedvesség.

BEVEZETÉS

 A zöldtrágyázás során a többnyire gyors növekedésû és nagy mennyiségû biomasszát adóA zöldtrágyázás során a többnyire gyors növekedésû és nagy mennyiségû biomasszát adó 
növényeket abból a célból termesztjük, hogy a zöld részeket a talajba forgassuk (ekével),növényeket abból a célból termesztjük, hogy a zöld részeket a talajba forgassuk (ekével),
vagy sekélyen keverjük be (pl. tárcsával, kultivátorral).v Westsik (1965) különbözô pillan-k
gósvirágú növények zöldtrágyaként történô hasznosításával foglalkozott. Napjainkbann
azonban számos újabb haszonnövényt vontak termesztésbe erre a célra, pl. mustárt,

k olajretket, facéliát, pohánkát, bíborherét, takarmányrepcét, somkórót, illetve e növényekk
különbözô arányú keverékét. E növények termesztése történhet fô- és másodvetésben.különbözô arányú keverékét. E növények termesztése történhet fô- és másodvetésben.
A fôvetés a hazai és nemzetközi gyakorlatban egyaránt kevéssé elterjedt (A Kahnt 1986),
Magyarországon elôzménye a másodvetésû zöldtrágyanövények termesztésének van (M Gyár-
ffásf , 1953). A bedolgozott növényi részek javítják a talaj fizikai és biológiai állapotát, aa

k tápanyag-gazdálkodást, hozzájárulnak a szerves anyag mennyiségének növeléséhez, védiktápanyag-gazdálkodást, hozzájárulnak a szerves anyag mennyiségének növeléséhez, védik
a felszínt az eróziótól és a deflációtól. Intenzív gyökérnövekedésük révén biológiai lazító

 hatást fejtenek ki a talajban, csökkentve ezzel tömör záróréteg kialakulásának az esélyét.hatást fejtenek ki a talajban, csökkentve ezzel tömör záróréteg kialakulásának az esélyét. 
k Másodvetésben termesztve – különösen csapadékos évjáratban – mérséklik a tápanyagokMásodvetésben termesztve – különösen csapadékos évjáratban – mérséklik a tápanyagok

kimosódását. Elsôsorban a nitrogént veszik fel nagy mennyiségben, amely az utónövénykimosódását. Elsôsorban a nitrogént veszik fel nagy mennyiségben, amely az utónövénykimosódását. Elsôsorban a nitrogént veszik fel nagy mennyiségben, amely az utónövény
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számára közvetlenül hasznosíthatóvá válik (á á k l l h í h ó á álik (Birkás et al.ká l(((  2002, 2002 Hansen ésé  Djurhuush  1997, 1997, 
JJamriska J 2002, Sainju és Singh 1997). Egyes zöldtrágyanövényeket az állati takarmányo-

kzás változatosabbá tételében is alkalmazhatják. Ebben az esetben a zöld növényi részekk 
bizonyos hányadát levágják, és frissen vagy silózással tartósítva etetik fel az állatokkal. b

ANYAG ÉS MÓDSZER

tA zöldtrágyázási kísérlet a Szent István Egyetem Növénytermesztési Tanüzemében kerültA zöldtrágyázási kísérlet a Szent István Egyetem Növénytermesztési Tanüzemében került 
beállításra 2005. augusztus 25-én. A kísérlet három ismétléses, egy-egy parcella területebeállításra 2005. augusztus 25-én. A kísérlet három ismétléses, egy-egy parcella területe 
150 m2. A terület talaja homokos alapkôzeten kialakult rozsdabarna erdôtalaj. A kísérletbenn
öt kezelést alkalmaztunk, úgymint 1. facélia, 2. mustár, 3. olajretek, 4. keverék (facélia, mus-
tár, olajretek 1:1:1 arányban) és kontroll (bevetetlen talajfelszín). Az elôvetemény ôszi árpatár, olajretek 1:1:1 arányban) és kontroll (bevetetlen talajfelszín). Az elôvetemény ôszi árpa 

kvolt, amelynek betakarítása után a területet sekélyen meghántottuk tárcsával. A növényekvolt, amelynek betakarítása után a területet sekélyen meghántottuk tárcsával. A növények 
k vetése elôtt 140 kg ammónium-nitrátot juttattunk ki, amelyet szintén tárcsával dolgoztunkvetése elôtt 140 kg ammónium-nitrátot juttattunk ki, amelyet szintén tárcsával dolgoztunk 

be közvetlenül a vetés elôtt. A magvak vetése (15 kg/ha) hagyományos sorbavetôgéppelbe közvetlenül a vetés elôtt. A magvak vetése (15 kg/ha) hagyományos sorbavetôgéppel 
történt. A zöldtrágyát november közepén ekével dolgoztuk be, amely egyben a következôtörtént. A zöldtrágyát november közepén ekével dolgoztuk be, amely egyben a következô 
növény számára az alapmûvelést jelentette. n
A kísérletben talajfizikai (nedvességtartalom) és fenológiai méréseket (biomassza, hajtás –A kísérletben talajfizikai (nedvességtartalom) és fenológiai méréseket (biomassza, hajtás –
növény arány, gyökér–növény arány, növénymagasság, gyökérhosszúság) végeztünk. A ned-n
vességtartalom mérését a kísérlet beállításakor és a növények bedolgozása elôtt végeztük.vességtartalom mérését a kísérlet beállításakor és a növények bedolgozása elôtt végeztük. 

kA vizsgálat során a 0–90 cm talajrétegbôl 30 cm-enként (0–30, 30–60, 60–90 cm) vettünkA vizsgálat során a 0–90 cm talajrétegbôl 30 cm-enként (0–30, 30–60, 60–90 cm) vettünk 
mintákat, amelyekbôl gravimetriás módszerrel határoztuk meg a nedvességtartalmat. Amintákat, amelyekbôl gravimetriás módszerrel határoztuk meg a nedvességtartalmat. A 
fenológiai vizsgálatokat a növények bedolgozása elôtt egy héttel végeztük. f
Statisztikai értékelésre egytényezôs varianciaanalízist alkalmaztunk (Baráthné et al.((  1996). 

EREDMÉNYEK

Magyarország éghajlata aszályra hajlamos, ami leggyakrabban a vegetációs idôszakbanMagyarország éghajlata aszályra hajlamos, ami leggyakrabban a vegetációs idôszakban 
kialakuló csapadékhiányban mutatkozik meg (k Birkás (( és Gyuricza 2000). A másodvetés 
sikeressége szempontjából kritikus a nyári hónapok csapadékmennyisége és a talaj nedves-
ségtartalma (Kahnt((  1986), ezért Magyarországon a zöldtrágyanövények termesztése szem-t
pontjából nem a korai betakarítású növényeket közvetlenül követô idôszak (többnyire július),pontjából nem a korai betakarítású növényeket közvetlenül követô idôszak (többnyire július), 
hanem elsôsorban az augusztus második dekádjában történô vetés vezethet eredményre. Ahanem elsôsorban az augusztus második dekádjában történô vetés vezethet eredményre. A 

t2005. év csapadékban gazdag volt, jelentôs mennyiség hullott a nyári idôszakban is, ezértt 
ta vetés idôszakát nem a szárazság, hanem a túlzott csapadékbôség jellemezte. A vetéstt 
tkövetôen azonban a felsô talajréteg gyors száradása miatt a vetômagok 55–60%-a csírázottkövetôen azonban a felsô talajréteg gyors száradása miatt a vetômagok 55–60%-a csírázott 
kki 5–7 napon belül, míg az elfekvô magok a szeptember eleji csapadékot követôen indultakki 5–7 napon belül, míg az elfekvô magok a szeptember eleji csapadékot követôen indultak 
tcsírázásnak. Ez a kétfázisú kelés és fejlôdés a kísérlet teljes idôszakában megmutatkozottt 

valamennyi növénynél. A facélia kezdeti fejlôdése rendkívül vontatott volt, míg a mustár ésvalamennyi növénynél. A facélia kezdeti fejlôdése rendkívül vontatott volt, míg a mustár és
az olajretek rögtön a kelés után intenzív növekedésnek indult. Ennek a lassú növekedésnek az olajretek rögtön a kelés után intenzív növekedésnek indult. Ennek a lassú növekedésnekaz olajretek rögtön a kelés után intenzív növekedésnek indult. Ennek a lassú növekedésnek 
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a hatása elsôsorban a keverékvetésben mutatkozott meg, ahol a facélia a legkisebb biomasz-h á l ô b k ék é b k h l f éli l ki bb bi
 szát adta (5 t/ha). Ugyanez érvényes a növénymagasságra és az elért gyökérhosszúságra is, 

amelyek meghatározóak az összes biomassza kialakulása szempontjából (1. táblázat).

1. táblázat A zöldtrágyanövények fenológiai jellemzôi a talajbat
dolgozás elôtt 7 nappal (Gödöllô, 2005. november 3.)

Table 1. Phenologic characteristics of green manure plants seven days prior to
transferring them into soil (Gödöllô, November 3, 2005)

(1) plant, (2) biomass (t/ha), (3) shoot/plant (%), (4) roots/plant (%),
(5) height of plant (cm), (6) length of roots (cm), (7) phacelia, (8) mustard,

(9) oil-radish, (10) mixture *(f/m/o), (11) * f/m/o = phacelia/mustard/oil-radish

Növény
(1)

Biomassza
(t/ha) (2)

Hajtás/növény
(%) (3)

Gyökér/növény
(%) (4)

Növénymagasság
(cm) (5)

Gyökérhosszúság
(cm) (6)

Facélia (7) 37,0 93 7 38,5 11,6
Mustár (8) 27,7 86 14 48,5 15,0
Olajretek (9) 45,1 82 18 38,0 18,1
Keverék
(f/m/o)* (10) 5,0/14,0/14,4 96/84/82 4/16/18 25,3/43,5/37,0 6,4/11,1/15,1

* f/m/o = facélia/mustár/olajretek (11)

Ugyanakkor az önálló facélia vetés jelentôs mennyiségû zöldtömeget képzett (37 t/ha),Ugyanakkor az önálló facélia vetés jelentôs mennyiségû zöldtömeget képzett (37 t/ha),
amely alapján kiváló zöldtrágyanövénynek minôsül. Ennek a biomasszának legjelentôsebb
része azonban a zöld hajtás, kisebb a gyökér aránya a mustárhoz és az olajretekhez képest.része azonban a zöld hajtás, kisebb a gyökér aránya a mustárhoz és az olajretekhez képest.

 A legnagyobb hajtás- és gyökértömeget az olajretek produkálta a bedolgozás elôtt egy héttelA legnagyobb hajtás- és gyökértömeget az olajretek produkálta a bedolgozás elôtt egy héttel 
 45,1 t/ha tömeggel. A legintenzívebb gyökérnövekedést (18,1 cm átlagos gyökérhosszúság),45,1 t/ha tömeggel. A legintenzívebb gyökérnövekedést (18,1 cm átlagos gyökérhosszúság), 

valamint a legnagyobb gyökér–növény arányt egyaránt ebben a kezelésben tapasztaltuk.valamint a legnagyobb gyökér–növény arányt egyaránt ebben a kezelésben tapasztaltuk.
Hazai viszonyok között olajretek másodvetésû termesztése eseténH Antal (1978) számol bee
az intenzív gyökérnövekedésnek köszönhetôen jelentôs biológiai talajlazító hatásról.

 A másodvetésû növények talajelôkészítése során alapszabályként fogadható el, hogy kevésA másodvetésû növények talajelôkészítése során alapszabályként fogadható el, hogy kevés 
menetszámmal, energiatakarékosan állítsunk elô a növény számára megfelelô aprómorzsásmenetszámmal, energiatakarékosan állítsunk elô a növény számára megfelelô aprómorzsás
magágyat. A gyors elôkészítést nem csak gazdaságossági tényezôk, hanem a talajnedvesség -m
veszteség csökkentése indokolják. Azv 1. ábra  a kezelések talajnedvesség-tartalmát mutatjaa
a 0–90 cm mélységben, a vetés utáni 65. napon.

 A zöldtrágyanövények hatása az adatok alapján a felsô 60 cm-ben mutatható ki. Az egyesA zöldtrágyanövények hatása az adatok alapján a felsô 60 cm-ben mutatható ki. Az egyes 
növényekkel borított kezelések között a 0–30 cm talajrétegben statisztikailag igazolhatónövényekkel borított kezelések között a 0–30 cm talajrétegben statisztikailag igazolható
különbség nem volt kimutatható, ugyanakkor a kontrollhoz képest valamennyi esetbenkülönbség nem volt kimutatható, ugyanakkor a kontrollhoz képest valamennyi esetben
szignifikáns eltérést tapasztaltunk. Hasonló tendencia figyelhetô meg a 30–60 cm mély-

 ségben azzal a különbséggel, hogy a keverékvetés esetén nagyobb volt a nedvesség, mint aa 
 facélia a mustár és az olajretek vetésben. Ennek feltételezhetôen az az oka, hogy a háromfacélia a mustár és az olajretek vetésben. Ennek feltételezhetôen az az oka, hogy a három 

növény együttes termesztése során a facélia mérsékelt gyökérfejlôdése miatt összességé-n
ben kevesebb nedvességet vesznek fel a növények ebbôl a talajmélységbôl. A 60–90 cmben kevesebb nedvességet vesznek fel a növények ebbôl a talajmélységbôl. A 60–90 cm
mélységben nem volt statisztikailag igazolható különbség az egyes kezelések között. mélységben nem volt statisztikailag igazolható különbség az egyes kezelések között. 

Másodvetésû zöldtrágyanövények termesztése kedvezõtlen termõhelyen
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KÖVETKEZTETÉSEK

A zöldtrágyanövények termesztése témakörében Magyarországon számos kutatási ered-A
tmény és gyakorlati tapasztalat áll rendelkezésre. Az utóbbi évtizedekben elhanyagoltmény és gyakorlati tapasztalat áll rendelkezésre. Az utóbbi évtizedekben elhanyagolt 

módszer az elkövetkezô idôszakban várhatóan ismét fel fog értékelôdni. Az állatállo-m
kmány jelentôs csökkenése, és az ebbôl adódó szerves trágya hiány, valamint a talajokmány jelentôs csökkenése, és az ebbôl adódó szerves trágya hiány, valamint a talajok 
ktápanyagtartalmának és fizikai, biológiai állapotromlása miatt a zöldtrágyanövényektápanyagtartalmának és fizikai, biológiai állapotromlása miatt a zöldtrágyanövények 

másodvetésben történô termesztése és talajba történô bedolgozása a vetésváltás fontosmásodvetésben történô termesztése és talajba történô bedolgozása a vetésváltás fontos 
eleme lehet.e
Az utóbbi évtizedekben egyre gyakoribbak Magyarországon a szélsôséges idôjárásiAz utóbbi évtizedekben egyre gyakoribbak Magyarországon a szélsôséges idôjárási 
jjelenségek (elsôsorban aszály, ritkábban túlzott csapadékbôség), amelyek leginkább ajelenségek (elsôsorban aszály, ritkábban túlzott csapadékbôség), amelyek leginkább a 
nyári idôszakban jelentkeznek. A zöldtrágyanövények termesztésének ezért korlátozónyári idôszakban jelentkeznek. A zöldtrágyanövények termesztésének ezért korlátozó 
tényezôje a talajnedvesség lehet. Közvetlenül a kalászosok betakarítása után gyorsantényezôje a talajnedvesség lehet. Közvetlenül a kalászosok betakarítása után gyorsan 
száradó, homokos vályog fizikai féleségû talajon, az idôben elvégzett mûvelés is olyann 
nedvességveszteséggel járhat, amely a vetés és kelés feltételeit egyaránt rontja. Az augusz-n

ktus második felében történô vetés ugyanakkor a hajnali harmatképzôdés és a csapadéktus második felében történô vetés ugyanakkor a hajnali harmatképzôdés és a csapadék 
kialakulásának nagyobb esélye miatt megnöveli a sikeres termesztés esélyét. Bár a zöld-k
trágyanövények termesztése fokozott vízfelhasználással jár, statisztikailag igazolhatóantrágyanövények termesztése fokozott vízfelhasználással jár, statisztikailag igazolhatóan 
csökkenti a talaj nedvességtartalmát a felsô 50–60 cm rétegben, azonban ennek egy részee 

ka bedolgozás során a növényben lévô nedvesség révén visszakerül a talajba. A kutatásokk 
azt bizonyítják, hogy az így keletkezô deficit a tél végére eltûnik, ugyanakkor hosszúú 
távon a talaj tápanyag- és vízgazdálkodásának javulása a növénytermesztés biztonságo-t

ysabbá tételét eredményezi.y

1. ábra 1 áb A talajnedvesség-tartalom alakulása a kísérletben a 0–90 cm mélységben,A l j d é l l k lá kí é l b 0 90 él é b
a vetés után 65 nappal (Gödöllô, 2005. október 27.)

Figure 1. Changes in soil moisture content within 0–90 cm depth 65 days after sowing 
(Gödöllô, October 27, 2005) (1) Soil moisture content (mass %)
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Production of green manure plants as a second crop
under unfavourable soil condition

CSABA GYURICZA – PÉTER MIKÓ – LÁSZLÓ NAGY – PETRA FÖLDESI – APOLKA UJJ

Szent István University, Institute of Crop Production
Gödöllô

SUMMARY

Three different green manure plants (phacelia, mustard, oil seed radish) and their mixtureThree different green manure plants (phacelia, mustard, oil seed radish) and their mixture
were sown as a second crop under unfavourable soil conditions. Several soil and phenologi-w

t cal parameters were determined in the experiment. Changes in the soil moisture contentt
 and results in phenology were examined in this paper. According to our results differences 

of the soil moisture content in the upper 60 cm soil layer can be seen. The largest greenn
mass was measured in the case of oil seed radish.m
Keywords: green manure, phacelia, mustard, oil seed radish, soil moisture.
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