
 

 1 

TRÁGYÁZÁS ÉS A NAPRAFORGÓ ELŐVETEMÉNY HATÁSA AZ 
ŐSZI BÚZA TERMÉSMENNYISÉGÉRE, ÉS A LEVÉLTERÜLET 

INDEX ÉRTÉKEINEK ALAKULÁSÁRA 
SZILÁGYI GERGELY 
1Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi-, és 

Környezetgazdálkodási Kar, Növénytudományi Intézet. 4032 Debrecen 
Böszörményi utca 138, peszere@gmail.com 

 

Absztrakt  Szabadföldi kutatásainkat a Debreceni Egyetem AGTC KIT 

Látóképi Kísérleti Telepén végeztük el a 2012/2013 – 2013-2014 tenyészévben 

napraforgó elővetemény után kontroll, N60+PK és N120+PK trágyakezelésekben 

az Mv Csárdás és Mv Toldi fajta esetében csernozjom talajon tartamkísérletben. 

Adataink szerint a fajtaválasztás és az évjárat markánsan befolyásolta a 

levélterület index (LAI) értékeket és a termésmennyiséget. Az enyhe tél miatt a 

2013/2014 tenyészévben a fajták jóval nagyobb asszimiláló felülettel 

rendelkeztek, ami a LAI és a termésmennyiség növekedést idézett elő. A fajták 

természetes talaj tápanyag-hasznosító képessége ezért jelentősen megnőtt. Előző 

évhez képest kontroll kezelésben (+250,0 – 270,2 % kal nagyobb termést 

mértünk a kedvező évjárathatás miatt. Maximális termésnagyságot (8,21 t ha-1)  

az N60+PK trágyakezelésben mértünk az Mv Toldi fajtánál.   
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Introduction 
Az őszi búza az egyik legfontosabb gabonanövényünk. KSH (2014) adatok 
szerint az országos termésátlag 2013-ban 4,64, - 2014-ben 4,71 t ha-1 volt 
hazánkban. Termesztését az évjárat, - vetésváltás, - tápanyagellátás befolyásolja 
legnagyobb mértékben. Pepó és Csajbók (2014) szerint a trágyázás hatása 
kedvezőbb vízellátottságú évjáratokban mérsékeltebb (26-28%) szárazabb 
évjáratokban jelentősebb (50-75%). A második legfontosabb termést 
befolyásoló tényező a vetésváltás volt (10,38-37,75%), évjárattól függően.  
Hazánk vetésszerkezete kedvezőtlenül változott, centralizálódott a 
gabonanövények és az olajnövények aránya. Berzsenyi és Danq (2002) szerint 
nitrogén trágyázásnak pozitív hatása van az őszi vegetatív fejlődésére. 
Lönhardné és Kismányoky (1992) kutatási eredményeik szerint a nitrogén 
szignifikánsan növelte a búza levélborítottságot, a levélfelület-tartamot, 
valamint a növénymagasságot. A levélfelület indexet fogalmát elsőként Watson 
(1947) definiálta, a mért levélfelületet az egységnyi talaj felületére vetítette. 
Yang et al. (2007) szerint, a levélterület (LAI) fontos paraméter olyan 
modellekben amely kapcsolódik az ökoszisztémához, a szénháztartáshoz, a 
klímához, a hidrológiához. A LAI értékek változása fontos szempont a 
termesztés során. Pepó (2005) szerint a LAI max értékek a kalászhányás-
virágzás időszakában alakultak ki mindkét évjáratban. A száraz 2003. évben az 
N120+PK kezelésben 3,31-3,62 m2m-2, a kedvező időjárású 2004. évben 6,91 – 
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7,66 m2m-2 LAI max értékeket mértek. Salvagiotti and Miralles (2008) részben 
egyetért PEPÓ (2005) megállapításával, eredményeik szerint maximális LAI 
értékeket 9,46 m2m-2 -ig mértek. Sugár - Berzsenyi (2009) eredményei szerint 
2007-ben az Mv Toborzó fajtával kimagasló LAI értékeket tapasztaltak (10,6 - 
11,5 m2m-2) a  N160 és a N240 trágyakezelésekben. Kulig et al. (2010) szerint a 
LAI értékek korrelálnak a termésnagysággal a termésminőséggel, az 
ezerszemtömeggel és a kalászszámmal is. A globális felmelegedés hazánk 
növénytermesztésére is hatással van. Tian et al. (2012) szerint felmelegedés 
hatására nőtt a zászlóslevél terület 36%-al, virágzás fenofázisában a teljes 
levélfelület 19,2 %-al, amely a termésmennyiség növekedést eredményezett. 
 
Anyag és módszer 
 
Tartamkísérletben végzett kutatásainkat a Debreceni Egyetem AGTC KIT 
Látóképi Kísérleti Telepén vizsgáltuk mészlepedékes csernozjom talajon a 
2012/2013 és a 2013/2014-es tenyészévben. Két eltérő genotípust vizsgáltunk 
(Mv Csárdás, - Mv Toldi) napraforgó elővetemény követően. A kísérlet négy 
ismétlésben volt kijuttatva osztott sávos elrendezésben. Három eltérő 
tápanyagszintet vizsgáltunk, kontroll kezelés mellett a N=60 kg ha-1, P2O5=45 
kg ha-1 és K2O=53 kg ha-1; valamint a N=120 kg ha-1, P2O5=90 kg ha-1 és 
K2O=106 kg ha-1 dózisokat jutattunk ki, a nitrogént 50-50 % őszi és tavaszi 
megosztásban a foszfor és kálium adagokat 100%-ban ősszel szórtuk ki. 
 

1.táblázat. A kísérletben kijutatott műtrágya kezelések (Debrecen, 2013-
2014) 

Alkalmazott műtrágya 
kezelések: 

N P2O5 K2O 

kg ha-1 

Kontroll          0       0         0 
N60+PK          60       45         53 
N120+PK          120       90         106 

 
Vizsgálataink szerint a 2012/2013 és a 2013/2014 tenyészévet kedvezőnek 
tekinthetjük a mért meterológiai adatok alapján.  Csapadék adatok szerint 
2012/2013 tenyészévben 480,2 mm, - 2013/2014 évben 284 mm csapadék 
hullott. A 2013/2014 tenyész évben január 2,0; -febuár 3,5 oC átlaghőmérséklet 
rendkívül enyhe volt, amely az őszi búza fejlődését segítette elő. A levélterület 
index (LAI) értékeket Sunscan Canopy Systems Analysis (SS1) mérőműszerrel 
határoztuk meg, BBCH skála alapján. fenológiai fejlettség szerint 
szárbainduláskor (2013.04.24. - 2014.03.27.) 2-3 nóduszos állapotban 
(2013.05.09.) zászlóslevél idején (2014.04.17) virágzáskor (2013.05.29. - 
2014.05.05), tejes- (2013.06.10. - 2014.05.26), valamint viaszérésben 
(2013.06.29. - 2014.06.10.) végeztük el méréseinket. A terméseredményeinket 
Sampo parcella kombájnnal mértük meg. Kutatási adatainkat Microsoft Excel 
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programmal elemeztük.  Eredményeink a 2012/2013 – 2013/2014 tenyészévben 
mért LAI és termés adatok összefüggéseit mutatja be. 

 
EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK  
 
A vizsgált tenyészévek mért LAI és termésmennyiség alakulását az 1. ábra 
mutatja be. Vizsgált évek adatai alapján napraforgó elővetemény után az őszi 
búza termésmennyiségét az évjárat és a genotípus befolyásolta. A 2012/2013 
tenyészévben a termésmennyiség közel azonos intervallumban változott a 
tápanyagkezelésekben a vizsgált fajtáknál (Mv Csárdás 1,41-5,17 t ha-1 – Mv 
Toldi 1,60 – 5,46 t ha-1). Trágyázás hatására a vizsgált fajtáknál a levélterület 
index értékek azonos mértékben növekedtek, a fajták között különbséget nem 
tapasztaltunk. Polinomiális regresszió vizsgálata során (2. táblázat) szoros 
illeszkedést kaptunk a fajtáknál LAI értékek vizsgálatánál (Mv Csárdás R² = 
0,9601 – 0,9908, Mv Toldi R² = 0,9700 – 0,9845). 
A 2013/2014 tenyészévben nagy különbséget mértünk a LAI és a 
termésmennyiség vizsgálata során. A termésmennyiség vizsgálata során azt 
tapasztaltuk, hogy talaj természetes tápanyag-szolgáltató képességét azonos 
mértékben hasznosították a fajták (Mv Csárdás 3,81 – Mv Toldi 4,00 t ha-1. Ez 
az előző évhez képest jóval nagyobb termés növekedést mértünk kontroll 
kezelésben (250,0 - 270,2 %). 

1.ábra. Átlagos levélterület index értékek, és a termésmennyiség alakulása 
napraforgó elővetemény után (Debrecen, 2012/2013-2013/2014)) 
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Eredményeink szerint, a 2013/2014 tenyészévben a termésmennyiség és LAI 
értékek N60+PK és N120+PK kezelésben jóval nagyobbak voltak, mint az 
előző évben. Regresszió analízis vizsgálata során szoros illeszkedést 
mértünk a LAI (R² = 0,9601 – 0,9908) és a termésmennyiségek vizsgálatánál 
(R² = 0,9715 – 0,9004), Maximális termést (8,21 t ha-1) az N60+PK 
trágyakezelésben, az Mv Toldi fajtánál értünk el. Mv Csárdás fajtánál a 
maximális termésnagysága 2,01 t ha-1 kisebb volt, mint az Mv Toldi 
genotípusnál. 

2.táblázat. Polinomiális regressziós egyenletek (Debrecen, 2013-2014) 

 
Következtetések 
Szabadföldi kutatásaink adatai alapján, az évjárathatás jelentősen befolyásolta a 
levélterület index (LAI) és a termésmennyiséget őszi búzánál napraforgó 
elővetemény után.. Kutatásaink igazolják Pepó (2005) kutatási eredményeit, 
fajták közötti jelentős különbségek adaptációs okok miatt következett be. 
Adataink igazolják Tian et al. (2012) eredményeit, A téli hónapok 
középhőmérsékleteinek emelkedésével a fajták nagyobb LAI és termés 
mennyiséget értek el. Ez azt jelenti, hogy a genotípusok jobban hasznosítják a 
talaj természetes tápanyag-szolgáltató képességét illetve a kijutatott műtrágya 
mennyiségeket mészlepedékes csernozjom talajon enyhe tél esetén. 
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Genotípus Mv Csárdás Mv Toldi 

LAI m2m-2 (2013. 

év)  

 

y = 1,2x - 0,5333 

 R² = 0,9908  

 

  y = 1,15x - 0,4667 R² = 0,9845  

 

LAI m2m-2 (2014. 

év) 

y = 1,7x - 0,1 R² = 0,9601  

 

y = 2,3x - 0,5667 R² = 0,9700  

 

Termés (2013. év) 

 

y = -0,61x2 + 4,32x - 2,3 

R² = 1  

 

y = -0,27x2 + 3,01x - 1,14 R² = 1  

 

Termés (2014. év) 

 

y = -1,375x2 + 6,585x - 

1,4 R² = 1  

 

y=-2,22x2 + 10,94x – 4,72 R2 =1 
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