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Cink mikroelem-visszapótlás hatása a kukorica (Zea mays L.) 
termésmennyiségére és beltartalmi értékmérő tulajdonságaira 

 
Kivonat 

 

Jelen értekezésben a szerző beszámol a levél- és talajkezelések során, cink-tartalmú 

anyagokkal, különböző adagokkal, kukorica (Zea mays L.) tesztnövénnyel végzett 

kutatásairól. 

Cink-visszapótlási kísérleteit három évben (2009-2011), Délnyugat-Magyarországon, 

Zimány község közelében, két (bázisos cink-karbonát és cink-klorid) hatóanyaggal, 

mindvégig egy táblán (Zimány 16,7), tesztnövényként ugyanazon kukoricahibridet (NK 

Symba) alkalmazva végezte. Talajtrágyázási kísérleteit közvetlenül vetés előtt 

45 m2-es kisparcellákon, míg a lombtrágyázási kísérleteit a kukorica 8 leveles állapotában, 

990 és 2160 m2-es nagyparcellákon, véletlen blokk elrendezésben, 4 ismétlésben állította 

be. 

A 2010-es évben a bázisos cink-karbonát hatóanyaggal, 0,4 kgha-1-os dózisban végzett 

lombkezelés eredményeként mind a legfontosabb terméselem – a csőtömeg – mind pedig a 

kukorica takarmányértéke szempontjából kiemelkedő jelentőségű fehérjetartalom esetében 

a kontrollhoz képest maximális növekedést tapasztalt. Két – a mezőgazdasági gyakorlat 

számára – igen fontos terméselem (a nem termékenyült csőrész hossza és a szem-csutka 

arány) esetében viszont az 100 kgha-1-os adagú, cink-klorid hatóanyaggal végzett 

talajkezelés eredményezett maximális növekedést az azévben beállított összes kezelés 

közül. 

A 2011-es évben vizsgált összes kezeléshatás közül – szintén a csőtömeg esetében – a 

2010-ben kijutatott retard hatású bázisos cink-karbonát talajkezelés legkisebb 

(25 kgha-1-os) adagjával érte el a legnagyobb arányú növekedést. A már említett két igen 

fontos vizsgált terméselem esetében viszont a legnagyobb adagú (0,8 kgha-1-os) 

lombkezelés hatása bizonyult a leginkább eredményesnek a kontrollhoz képest. A 

beltartalmi értékmérő tulajdonságok közül a szemek olajtartalma és a szemek 

keményítőtartalma esetében a 2011-es évben kijuttatott legnagyobb adagú – 100 kgha-1-os – 

bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett talajkezelés érte el a legnagyobb javító hatást. 

A szemek fehérjetartalmának és keményítőtartalmának maximális növekedését ugyanakkor 

a 2011-es évben kijuttatott cink-klorid hatóanyaggal végzett legkisebb – 25 kgha-1-os – 

adaggal beállított talajkezelés segítette elő. 
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Effects of zinc – as a micro-element – on the yield and some of the 
main nutritional value components of maize (Zea mays L.) 

 
Abstract 

 

In this thesis the author discusses his research of the response of maize (Zea mays L.) to 

various zinc-containing substances applied in various doses through foliar and soil 

treatments. 

The trials focusing on the effects of zinc supply were carried out over a three-year 

period (2009-2011) near the village of Zimány in south-west Hungary, using two active 

substances (a basic zinc-carbonate and zinc-chloride), on a single 16.7 ha field, on the same 

maize hybrid (NK Symba). The substances were applied to the soil directly before drilling, 

on 45 m2 small plots, while top dressing applications were carried out at the eight-leaf stage 

on 990 and 2160 m2 large plots in four iterations, in a random block arrangement. 

In 2010 the maximum increase resulted from the application of 0.4 kgha-1 basic  

zinc-carbonate in comparison to the yield of the control plots by in terms of both the key 

yield component, that is, ear mass, and protein content which is the most important aspect 

of feed value. In the case of another two yield components that are of high practical 

importance in cropping, i.e. the length of the grain bearing part of the cob and the grain/cob 

ratio, however, applying 100 kgha-1 zinc-chloride to the soil brought about the maximum 

increase among all of the treatments set up in that year. 

Of the treatments applied in 2011 the greatest increase in ear mass, again, was produced 

by the smallest – 25 kgha-1 – dose of the zinc-carbonate applied to the soil in 2010, having a 

delayed effect. In the case of the above-mentioned two highly important yield components 

top dressing with the largest dose (0.8 kgha-1) was found to be the most effective in 

comparison to the control plots. Of the nutritional value components the largest dose – 100 

kgha-1 – basic zinc-carbonate applied in 2011 to the soil accomplished the greatest 

improvement in the oil contents and the starch contents of the grains. On the other hand, the 

maximum increase in grain protein and starch content was produced by the smallest – 

25 kgha-1 – dose soil treatment in 2011. 
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1. BEVEZETÉS, TÉMAFELVETÉS 
 

Már az ókor fejlett civilizációi is szennyezték környezetüket, amit a grönlandi 

gleccserek fémtartalom-meghatározására irányuló vizsgálatok is bizonyítottak. Az elmúlt 

200 évben az emberi tevékenységből származó fém-emisszió rendkívüli mértékben 

megnövekedett. A levegőbe kerülő fémek a porszemcsékhez tapadva előbb-utóbb 

kiülepedtek a talajra, vagy a vizekbe hullva bekerültek az üledékbe (Pálné, 2000). 

A cink a kevésbé veszélyes nehézfémek közé tartozik, ennek ellenére előfordulása a 

környezetben gyakori. A földkéregben a 25. leggyakoribb elem, ipari nyersanyagként 

viszont a 4. legfontosabb (Sávoly, 2013). 

A mikrotápanyagok – köztük a cink – a teljes élelmiszerláncban kiemelt jelentőséggel 

bírnak. A cink jelenléte a talajban, a növényi és állati szervesanyag-produkcióban 

nélkülözhetetlen (Gupta et al., 2008). 

Napjainkban a világ gabonatermesztésre alkalmas talajainak közel 50%-a minősül 

pontenciálisan cinkhiányosnak (Graham és Welch, 1996; Cakmak, 2012). 

Kalocsai et al. (2006a), illetve Schmidt et al. (2009) megállapításai szerint hazánk 

talajainak nemzetközi összehasonlításban is gyenge a cinkellátottsága. A hazai talajok közel 

50%-a közepes, vagy annál gyengébb cinkellátottságot mutat. Kádár (2005) szerint a 

magyarországi talajok 46%-a cinkkel gyengén ellátott, ugyanakkor Fejér és Békés 

megyékben a cinkkel rosszul ellátott talajok aránya elérheti a 85-87%-ot is. 

A növények a cinket főleg Zn2+-ion formájában veszik fel, de felvehetik kelát típusú 

szerves vegyületekkel is (Holmes és Brown, 1955, in Bákonyi, 2013). A cink a növényi 

sejtekben nélkülözhetetlen szerepet tölt be a stabil metalloenzim-komplexek kialakításában 

(Füleky, 1999). Emellett fontos alkotórésze, illetve aktivátora több anyagcsere-folyamatot 

szabályzó enzimnek (Broadley et al., 2007; Hänsch és Mendel, 2009). A cink specifikus 

enzimaktivátorként különböző dehidrázok (pl.: glutaminsav-dehidráz, alkoholdehidráz, 

tejsav-dehidráz), illetve peptidázok (pl.: dehidropeptidáz, dipeptidáz, karboxipeptidáz) 

működésében tölt be nélkülözhetetlen szerepet, e felismerés fényében a peptidázok 

aktiválása révén a N-anyagcserére is hatást gyakorol (Lindsay, 1972, in Szabó et al., 1987; 

Alloway, 2008). 
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A kukorica (Zea mays L.) a Föld lakosságának élelmiszer-ellátásában kiemelt szerepet 

tölt be. Termesztése a világon nagyrészt mikroelem-hiányos talajokon történik (Graham és 

Welch, 1996). A kukorica jelenleg hazánkban is a legnagyobb területen termesztett 

gabonanövény, 2013-ban szemtermését 1,243 millió hektárról takarították be (URL7). 

Az állatok takarmányozásában elsősorban energiaszolgáltató komponens, de hazai 

termesztésének nagyságrendje okán a fehérje-gazdálkodásban is jelentős figyelmet érdemel. 

A növénynemesítők munkájának köszönhetően a hibridek terméspotenciálja ugyan nőtt, 

de nyersfehérje-tartalmuk a hagyományos fajtákhoz képest csökkent. A kukorica-fehérje az 

egyéb takarmányokhoz viszonyítva kisebb értékű, mert a fehérjét alkotó aminosavak aránya 

nem felel meg teljes mértékben gazdasági állataink fehérje-igényének. Elsősorban lizin-, 

metionin-, cisztein-, treonin- és triptofántartalma kisebb a kívánatosnál (Bocz, 1996). 

Kádár (1987b) külön tanulmányban foglalkozik a kukorica ásványi 

tápanyag-visszapótlásával. Kiemeli a kukorica megfelelő cinkellátásának fontosságát. 

Amennyiben a cinkhiány következtében a növény vegetatív fejlődése vontatottá válik, úgy 

a termésképzésben is zavarok léphetnek fel, ami a hozamértékeket jelentősen csökkentheti. 

A vetőmag-előállításban szintén kiemelt szerep jut a különböző cink-visszapótlási 

módszerek fejlesztésének és azok eredményességének kísérletes úton történő igazolásának. 

A fenti megállapítások alapján mind a kukorica termésmennyiségének növelése, mind 

beltartalmi értékmérő tulajdonságainak javítása kiemelt feladat. 
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Kutatási célkitűzés 
 

Kutatásaim során különböző cink mikroelem-visszapótlásra alkalmas anyagok hatását 

kívántam – a leginkább egzakt – terméselem-vizsgálatokkal bizonyítani, emellett kíváncsi 

voltam – szekunder hatásként – a beltartalmi értékmérő tulajdonságok alakulására. 

 

Vizsgálataim konkrét céljai: 

- alkalmas-e a kukorica cink mikroelem-visszapótlására egy – az eredendően 

kizárólag hulladék-lerakóban ártalmatlanítható – galvánipari melléktermékből 

készített döntően bázisos cink-karbonát hatóanyagú oldat? 

- milyen eredmények érhetők el a kukorica cink mikroelem-visszapótlásánál egy – a 

piacon kutatásaim megkezdésekor (2008-ban) újonnan megjelent – szilárd, cink-

klorid hatóanyagú mikrogranulátum műtrágyával? 

- összességében – a kísérletek három évében – az alkalmazott levél-, vagy 

talajkezelések lesznek-e eredményesebbek? 

- az egyes hatóanyagok a levél-, vagy a talajkezelések során lesznek-e 

eredményesebbek? 

- az egyes hatóanyagok kijuttatása milyen adagokban célszerű? 

- rendelkezik-e bármelyik vizsgált hatóanyag a talajkezelések során retard 

(többéves) hatással? 

- létezik-e olyan kezelés – hatóanyag, lokalitás és dózis tekintetében –, amely 

egyaránt kedvezően hat a terméselemekre és a beltartalmi értékmérő 

tulajdonságokra? 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

2.1 A növényi tápelemek és tápanyagok fogalma és csoportosításuk 
 

Növényi tápelem minden kémiai elem, amely a növények növekedéséhez és normális 

fejlődéséhez szükséges, és funkciójában más kémiai elemekkel nem helyettesíthető 

(Mengel, 1976). 

Mengel (1976) eszerint a meghatározás szerint növényi tápelemeknek tekinti a 

következőket: 

szén, hidrogén, oxigén, nitrogén, foszfor, kén, kálium, kalcium, magnézium, vas, 

mangán, réz, cink, molibdén, bór, (nátrium, klór, szilícium). 

A felsorolt elemeket a növény olyan szervetlen tápanyagok alakjában veszi fel, amelyek 

a tulajdonképpeni tápelemet magukban foglalják (Mengel, 1976). 

 

A növényi tápelemeket Loch és Nosticzius (1992) makro- és mikroelemekre osztotta fel 

az alábbiak szerint: 

 

- makroelemek:   nitrogén (N), foszfor (P), kálium (K), 

kalcium (Ca), magnézium (Mg), kén (S) 

- mikroelemek:  vas (Fe), mangán (Mn), réz (Cu), cink (Zn), 

molibdén (Mo), bór (B) 

 

Az egyes növényi tápelemek csoportosítását Mengel (1976) ésszerűbben – a tápelemek 

növényfiziológiai és biokémiai tulajdonságai – alapján végezte el. 
Eszerint a növényi tápelemek a következő tápelem-csoportokba sorolhatók: 

- nemfémek: 

× szén (C), hidrogén (H), oxigén (O) – szerves molekulák építőkövei 

× nitrogén (N), kén (S), foszfor (P), bór (B), szilícium (Si) 

- alkáli- és alkáliföldfémek: 

kálium (K), nátrium (Na), magnézium (Mg), kalcium (Ca) 

- nehézfémek: 

vas (Fe), mangán (Mn), réz (Cu), cink (Zn), molibdén (Mo) 
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2.2 A mikrotápelemek csoportosítása 
 

A mikroelemeket Szabó et al., (1987) biológiai-élettani szerepük alapján öt csoportba 

sorolták: 

- esszenciális, 

- valószínűleg esszenciális, 

- stimulatív, 

- toxikus, valamint 

- biológiai-fiziológiai szereppel nem rendelkező 

 

A fenti csoportosítás kapcsán feltétlenül meg kell említenünk, hogy egy mikroelem 

esszenciális, vagy toxikus hatása több tényező önálló, illetve együttes fellépésének 

eredményeként alakulhat ki. Több tudós már a XVI. század elején sejtette, hogy ugyanazon 

anyag viselkedhet méregként és orvosságként is. Egy-egy elem toxikus hatása függ más 

elemek jelenlététől, vagy hiányától, illetve az azokkal kialakuló kölcsönhatástól 

(szinergizmus, antagonizmus), illetve a kitettség időtartamától (Szegedi, 2011). 

 

A toxicitás szempontjából az alábbi tényezők játszanak döntő szerepet 

(Kádár, 1995): 

- könnyű oldhatóság 

- könnyű felvehetőség 

- ionos állapot, oxidációs fok 

- a felvétel módja 

- a toxikus anyag szemcsemérete 

 

Anke (1986, in Szabó et al., 1987) megállapításai szerint ma mintegy 20 elemről 

feltételezhetjük, hogy esszenciális mikroelemként mind a növényi, mind az állati 

szervezetben létfontosságúak. Jelenlétük a normális szintű fiziológiai és biokémiai 

folyamatok lezajlásához, a szervezet kiegyensúlyozott metabolizmusához, a harmonikus 

életműködéshez nélkülözhetetlenek. 
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Magasabbrendű szervezeteknél egy elem az alábbi kritériumok alapján tekinthető 

esszeciálisnak: 

 az adott elem hiánya esetén abnormális és gátolt lesz a növekedés 

 hatása specifikus, más elemmel nem helyettesíthető 

 közvetlen hatást fejt ki, részt vesz a szervezet anyagcseréjében 

 az elem hiánya fejlődési rendellenességet okoz, adagolásával a hiánytünetek 

megszüntethetőek (Pais, 1980) 

 

Az esszenciális és nem esszenciális elemek, illetve vegyületeik hatását a növekedésre az 

1. ábra mutatja be: 

 

1. ábra: Esszenciális és nem esszenciális elemek és vegyületeik hatása a növekedésre 
(Forrás: Csathó, 1994) 
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2.3 A cink (Zn) 
 

A cink – vegyjele Zn – a Mengyelejev-féle periódusos rendszer II. b főcsoportjában, a 

4. periódusban, az átmeneti fémek csoportjában található. Rendszáma 30, vegyértéke 2, 

relatív atomtömege 65,38 g/mol. 

 

Előfordulása a természetben 

Ásványos formában mint szfalerit (ZnS), vagy wurtzit fordul elő. A cinkit (ZnO) 

gyakran mangánt tartalmaz, ekkor vörös színű. Egyéb cinktartalmú ásványok a smithsonit 

(ZnCO3) és a hemimorfit ([Zn3SiO7
.Zn(OH)2

.H2O]), valamit a willemit (Zn2SiO4). 

Bowen (1979, in Szabó et al., 1987) hiánypótló művében megjelent adatok szerint a 

cink koncentrációja átlagosan a felszíni édesvizekben 15 µgl-1, a tengervízben 5 µgl-1, a 

litoszférában 70 mgkg-1. 
 
Fontosabb fizikai és kémiai tulajdonságai 

Kissé kékes árnyalatú, fémes fényű elem. Szobahőmérsékleten rideg, csupán 

150-200°C hőmérsékleten alakítható. Jó elektromos vezetőképességgel bír. Sűrűsége 

7,14 g/cm3, olvadáspontja 419°C, forráspontja 907°C. 

A cinkcsoport első elemeként, közepesen reaktív fém. Nedves, szén-dioxid tartalmú 

levegőben oxidálódik. Magas hőmérsékleten kékeszöld lánggal ég el cink-oxiddá. Kénnel, 

szelénnel, tellúrral vegyületeket képez, vízzel magas hőmérsékleten hidrogént fejleszt, 

miközben cink-oxid keletkezik. A híg savak oldják, laboratóriumokban hidrogén 

fejlesztésére kénsav adagolásával használható (URL1). 

 
Felhasználása az iparban 

Egyike a legnagyobb mennyiségben használt fémeknek. Fém tömegcikkek készítésénél, 

illetve az építőiparban cinkkel bevont acéllemezt használnak (horganyzott lemez). 

Galvánelemek gyártásánál, kohászatban ötvözőelemként gyakran használatos. Rézzel 

alkotott ötvözete a sárgaréz (Sávoly, 2013). 
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2.4 A cink szerepe a talaj-növény-állat (ember) rendszerben 
 

A mikroelem-kutatás hajnalán, az 1920-as évek második felétől világszerte újabb és 

újabb eredmények láttak napvilágot, melyek a növényi, valamint állati szervezet egyes 

élettani folyamataiban bizonyították valamely mikroelem esszenciális voltát. 

A cink biokémiai szerepét Meldrum és Roughton (1933, in Szabó et al., 1987) 

bizonyították, akiknek sikerült izolálniuk a karbo-anhidráz enzimet. Todd et al., (1934, in 

Szabó et al., 1987) patkánytáplálási kísérletei nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy a cink a 

magasabb rendű szervezetek számára is nélkülözhetetlen. 

A mikrotápanyagok – köztük a cink – a teljes élelmiszerláncban kiemelt jelentőséggel 

bírnak. A cink jelenléte a talajban, a növényi és állati szervesanyag-produkcióban 

nélkülözhetetlen (Gupta et al., 2008). 
 
2.4.1 A cink a talajban 
 

A talajok összes cinktartalmát a talajképző kőzet ásványainak cinktartalma határozza 

meg. A cink a különböző agyagásványok (biotit, augit, amfibol) kristályrácsaiban fordul 

elő. Ezenkívül Zn2+, ZnOH+, illetve ZnCl- alakjában szorptívan is kötődik a talaj ásványi 

részeihez. (Mengel, 1976) 

Bhupinder et al., (2005) szerint a laboratóriumban alkalmazott kivonási módszertől 

függően cinkhiányos talajról 0,6-2,0 mgkg-1 cinktartalom esetén beszélhetünk. 

A cink talajszelvényen belüli eloszlásában nem tapasztalható törvényszerűség 

(Stefanovits, 1992). 

Kádár (2002) arról számol be, hogy a talaj felső 30 cm mély rétegében található a 

növények számára felvehető cink zöme. A forgatásos talajművelés – más könnyen 

lemosódó makroelemekkel ellentétben – nem javítja a cink felvehetőségét a vetés 

mélységében. 

A réz és a cink abszorpcióját jellegzetes magyarországi talajokon Füleky et al., (2005) 

vizsgálták. Vizsgálataik során megállapították, hogy a karbonátos és sok kicserélhető 

kalciumot tartalmazó talajok nagyobb energiával és több rezet kötnek meg, mint cinket. 
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A növényi gyökérrendszerben élő mikrobák, különösen az endoszimbionta 

nitrogénkötő-baktériumok és az arbuszkuláris mikorrhiza gombák javíthatják a növényi 

táp- és mikroelem-ellátást, valamint a környezeti stressztényezőkhöz történő sikeres 

adaptációt (Biró 2003, in Simon és Szilágyi, 2003). 
 
A világ talajainak cinkellátottsága 

Napjainkban a világ gabonatermesztésre alkalmas talajainak közel 50%-a (!) minősül 

potenciálisan cinkhiányosnak (Graham és Welch, 1996; Cakmak, 2012). 

 

 

Átfogó, több országra kiterjedő vizsgálatokban több kutatás foglalkozott a mikroelem-

hiányos területek feltérképezésével (White és Zasoski, 1999) (2. ábra), illetve a különböző 

területek makro- és mikroelem-státuszának megállapításával (Sillanpää, 1982, 1990). 

A világ legnépesebb országaiban a lakosság élelmezése kiemelt feladat. A napjainkban 

tapasztalható robbanásszerű gazdasági fejlődéssel párhuzamosan az emberi táplálékok 

között az állati termékek részarányának növekedése a mezőgazdaság termelésének 

intenzifikálását követeli meg. 

 

2. ábra: Cinkhiányos talajok a világban 
Jelmagyarázat: [narancssárga]: gyenge cinkellátottság, [zöld]: közepes cinkellátottság 

(Forrás: URL2) 
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A metropoliszok agglomerációjában az ipari fejlődés ugyanakkor a legértékesebb 

termőtalajok művelésből történő kivonását teszi szükségessé, leginkább azokon a földrajzi 

területeken, melyek az emberiség kialakulásától kezdve amúgy is jó népességeltartó 

képességgel rendelkeztek. 

Kínában az összes mezőgazdaságilag hasznosítható terület mintegy 40%-a 

vas- és cinkhiányos, ezen belül a szántó művelési ágba tartozó területek 51%-a, mintegy 

49 millió hektár (!) minősül a cinkellátottság tekintetében gyengének (Alloway, 2009; Liu et 

al., 1982, in Wang et al., 2012). 
 
Magyarország talajainak cinkellátottsága 

Kalocsai et al. (2006a), illetve Schmidt és Matus (2009) megállapításai szerint hazánk 

talajainak nemzetközi összehasonlításban is gyenge a cinkellátottsága. A hazai talajok közel 

50%-a közepes, vagy annál gyengébb cinkellátottságot mutat (3. ábra). 

 

3. ábra: Magyarország talajainak cinkellátottsága megyénként 
(Forrás: Kalocsai et al., 2006a) 

 

Kalocsai et al. (2006a) megállapításaival összhangban Kádár (2005) szerint a 

magyarországi talajok 46%-a cinkkel gyengén ellátott, ugyanakkor Fejér és Békés 

megyékben a cinkkel rosszul ellátott talajok aránya elérheti a 85-87%-ot (!) is. 
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A magyarországi talajok összes cinktartalma tág határok között mozog. Győri (1984) 

vizsgálatai alapján a legkisebb a homoktalajok cinktartalma (30 mgkg-1), az erdőtalajok 

többnyire közepes cinktartalommal rendelkeznek (70-115 mgkg-1), míg a csernozjom 

talajokban a cink koncentrációja valamivel magasabb (120-150 mgkg-1), mint az 

erdőtalajokban. 

2011-ben a Kwizda Agro Kft. által finanszírozott projektben a legnagyobb területen 

termesztett gazdasági növényeink számára legfontosabb mikroelemekre (magnézium, cink, 

réz, mangán) kiterjedően is végeztek talajvizsgálatokat. A minták kiértékelése nyomán 

született adatok segítségével az ország területének egészére, illetve megyénként is készültek 

térképek. 

Az alábbi térképen (4. ábra) kék színnel jelölték a cinkhiányos területeket. 

 

 

4. ábra: Cinkhiányos területek elhelyezkedése és kiterjedése Magyarországon 
Jelmagyarázat: [kék]: cinkhiányos területek 

M=1:1 500 000 
(Forrás: URL3) 

 

Szántóföldi kísérleteinket Délnyugat-Magyarországon (Somogy megyében), a 

Dunántúli-dombság lankáin, Zimány község közelében, a Farkas Mezőgazdasági Kft. 

területein végeztük, így szükségét éreztük, hogy a talajok cink ellátottságát Somogy megye 

területén is bemutassuk. 
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Az alábbi térképen szintén kék színnel jelölték a cinkhiányos területeket, zöld színnel az 

erdőterületek elhelyezkedését jelezték (5. ábra). 

 

 
5. ábra: Cinkhiányos területek elhelyezkedése és kiterjedése Somogy megyében 

Jelmagyarázat: [kék]: cinkhiányos területek, [zöld]: erdőterületek 
M=1:1 700 000 
(Forrás: URL3) 

 
 
A talajok mésztartalmának és a talaj kémhatásának szerepe a cink felvehetőségében 

A talajok összes cinktartalmának csak egy kis része hozzáférhető a különböző növények 

számára (Szabó et al., 1987). 

Kínai kutatók (Xiang et al., 1995) savas, semleges és meszes talajokon végeztek 

kutatásokat elsősorban a cink növények általi felvehetőségét vizsgálva. 

Meng et al., (2004), Martinez és Motto (2000) vizsgálatai is ezt az állítást támasztják 

alá, akik szerint a kötődés erőssége a pH-érték emelkedésével fokozódik, ennek 

megfelelően a cink mozgékonysága különösen a semleges és lúgos kémhatású talajokon 

csekély. Ennek megfelelően savanyú talajokban a vízoldható és kicserélhető cinktartalom 

lényegesen nagyobb, mint a semleges, vagy lúgos kémhatású talajokon (Sims, 1986, in 

Wang et al., 2012; Smith, 1994). 
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A földimogyoró cinkfelvételét vizsgálták Cox (1990, in Bákonyi, 2013) és Parker et al., 

(1990, in Bákonyi, 2013). Eredményei szerint ismételten megállapítást nyert, hogy a talaj 

oldható cink-koncentrációja és a talaj pH-ja a két domináns tényező a növények 

cinkellátottsága tekintetében. 

Six és Lukácsi (1971, in Szabó et al., 1987) és Six (1971, in Szabó et al., 1987) a 

Kisalföldön végzett kísérletei rámutattak, hogy a cink mozgékonysága szempontjából 

optimális pH-érték 5,8-6,0 tartományba esik. 

Lúgos kémhatású területen a legfelső talajréteg olyan erősen megköti a cinket, hogy 

csak nagyon nehezen tud lejutni az ionfelvétel szempontjából fontos gyökérzónába (Zhao et 

al., 2011). Benson et al., (1957, in Mengel, 1976) kutatásai rámutattak arra, hogy a fenti 

megállapítás különösen igaz olyan – mélyen gyökerező – állókultúrák esetében, mint a 

gyümölcsösök, vagy szőlőültetvények. 

Marth et al. (1996) tanulmányukban arra hívják fel a figyelmet, hogy az intenzív 

mezőgazdasági tevékenység elősegíti a talajok savanyodását, így a talajok megfelelő 

mészállapotának fenntartására ügyelni kell. 

Kalocsai (2006) ismeretközlő publikációjában megemlíti, hogy talajjavítási céllal 

végzett meszezés esetén ugyan a növények kalcium-ellátottsága kedvezőbb lesz, emellett 

azonban cinkhiány kialakulására kell számítani. 

A talajok összes cinktartalma általában 90-450 kgha-1 a felső (0-30 cm-es) szántott 

rétegben. A mozgékony cink mennyisége a fent említett értéknek csak kb. 1%-a, így 

mozgékony cinkformák mennyisége csupán 1-5 kgha-1 (Szabó et al., 1987). 

 
A talajok kötöttségének szerepe a cink felvehetőségében 

Six (1971, in Szabó et al., 1987) felismerte, hogy a kicserélhető cinktartalom és az 

Arany-féle kötöttségi szám között negatív korreláció áll fenn, ami arra utal, hogy a talajok 

agyagtartalmának növekedésével a kicserélhető cinktartalom csökken, mivel az adszorbeált 

cink egy része nehezen kicserélhető formává alakul. 

Az előbbi megállapításokkal megegyeznek Zhang et al., (2006) kísérleti eredményei. 

Munkájuk során homoktalajokon, három floridai citrusültetvényen vizsgálták a Cu és Zn 

mikroelemek kimosódását és mobilitását, az említett mikroelemek együttes hatásait a 

talajok pH-jának ismeretében. 
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A talajban lévő makroelemek szerepe a cinkhiány kialakulásában 
a P-Zn erős antagonizmus (indukált cinkhiány) 

Ismeretes, hogy a túlzott foszforellátás gátolja a cink felvételét (Shalaby és Kádár, 

1984, in Kádár, 2008a). Több kutató a foszfát kedvezőtlen hatását a cink felvehetőségére 

nehezen oldódó Zn-foszfátok képződésével magyarázta. 

Cakmak és Marschner (1986, in Bákonyi, 2013) gyapot növényeken vizsgálta a foszfor 

által indukált cinkhiány kialakulását. Izotópos vizsgálataikban arra a következtetésre 

jutottak, hogy megfelelő mennyiségű cink hiányában vélhetően egy, a foszfor szállítását 

szabályozó mechanizmus károsodik. A vizsgált növényeken nagymértékű volt a tipikus 

hiánytünetek megjelenése. 

Stukenholtz et al., (1966, in Bákonyi, 2013) kukoricával és Olson et al., (1965, in 

Bákonyi, 2013) kukoricával és cirokkal végzett kísérletei eredményeként kiderült, hogy 

nagy foszfátkínálat esetén a növény föld feletti részeinek cinktranszportja nagyobb 

mértékben, a gyökerek cinkfelvétele kisebb mértékben gátlódik. 

Egyiptomban Ragab (1980, in Bákonyi, 2013) kukorica tesztnövénnyel végezte 

vizsgálatait három eltérő talajtípuson. Általánosságban azt állapította meg, hogy a 

különböző P-kezelések hatására csökkent a hajtások Zn-koncentrációja. Emellett 

megállapította, hogy a foszforadagolás másképpen hat a gyökér és a hajtás 

cinkkoncentrációjának alakulására. 

Magyarországon, gyenge-közepes cinkellátottságú dunántúli meszes csernozjom 

talajon, tartós és intenzív P-műtrágyázás hatására 1,0-2,0 t/ha -ral csökkent a kukorica 

szemtermése (Csathó és Kádár, 1989, in Csathó, 1994). Ugyanakkor ez a terméscsökkenés 

cink-szulfát talajba juttatásával, illetve cink-hexaminnal történt lombtrágyázással 

megszűntethető volt (Csathó et al., 1994, in Csathó, 1994). 

Elek és Kádár (2003) szabadföldi – őszi búza tesztnövénnyel végzett – kísérleteikben 

arra a következtetésre jutottak, hogy a nagy adagú P-műtrágyázás akár 

40%-kal is csökkenteni tudja a növényi részek cinktartalmát. 

Rajagophal és Metha (1971 in Turán, 2003) tanulmányukban leírták, hogy 

kísérleteikben alkalmazott 100 kgha-1-os foszfor-kezelés mintegy 34%-kal csökkentette a 

vizsgált növényi részek cinktartalmát. 

 

 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2016.003



Szakirodalmi áttekintés 

 

26        Matus László – Doktori (PhD) értekezés 

A talajban lévő mikroelemek szerepe a cinkhiány kialakulásában 
a Fe-Zn gyenge antagonizmus (látens cinkhiány) 

A nagyobb mértékű P-Zn antagonizmus mellett ismert egy kisebb mértékű 

antagonizmus is a Fe-Zn mikroelemek esetében (Vose és Affiliation, 1982, in Bákonyi, 

2013; Zare et al., 2009). A gyökérszőrök sejtjeinek felületén lévő kötőhelyeken kompetíció 

alakul ki a Zn2+ és a Fe3+ ionok között. 

Ha a talajban cinktöbblet van, az zavarja a vas felvételét, de a vas többlete ugyanakkor nem 

okoz zavart a cink felvételében (Lee et al., 1969, in Bákonyi, 2013). 

Rahimi és Bussler (1979, in Cakmak, 2000) kilenc növényfajjal végeztek tápoldatos 

kísérleteket annak megállapítására, hogy a túlzott vasakkumuláció hogyan hat a levelek 

cinktartalmára. 

Cakmak et al., (1996b) egy másik tápoldatos kísérletben cinkhiányos és cinkkel jól 

ellátott búzahajtások vaskoncentrációit hasonlította össze. Vizsgálataik eredményeként azt 

tapasztalták, hogy a vas koncentrációja a cinkhiány fokozódásával arányos volt. 

Tápoldatos kísérleteikben Walter et al., (1994) megfigyelték, hogy a növények 

cinkhiányos állapota befolyásolta a vas felvételét és transzlokációját a búza növényekben, 

ennek hatására a hajtások Fe-tartalma is megnövekedett. 

Warnock (1970 in Turán, 2003) meszes, cinkhiányos talajon nevelt 

kukoricanövényekkel végzett kísérleteket. Vizsgálataival megerősítette a korábbi 

kutatásokat, miszerint a növényi részek vas-, cink-, illetve mangántartalmának alakulása 

között antagonisztikus kapcsolat áll fent. 
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2.4.2 A cink növényélettani szerepe, a növények cinkigénye 
 

A növények a cinket főleg Zn2+-ion formájában veszik fel, de felvehetik kelát típusú 

szerves vegyületekkel is (Holmes és Brown, 1955, in Bákonyi, 2013). 

A cink a növényi sejtekben nélkülözhetetlen szerepet tölt be a stabil 

metalloenzim-komplexek kialakításában (Füleky, 1999). Emellett fontos alkotórésze, illetve 

aktivátora több anyagcsere-folyamatot szabályzó enzimnek (Broadley et al., 2007; Hänsch 

és Mendel, 2009). 

 

Néhány cinktartalmú enzim: 

- karbo-anhidráz 

- enoláz 

- aldoláz 

- lecitináz 

- oxálecetsav-dekarboxiláz 

- cisztein-deszulfidáz 

- hisztidin-deamidáz 

 

A cink specifikus enzim-aktivátorként különböző dehidrázok (pl.: glutaminsav-

dehidráz, alkoholdehidráz, tejsav-dehidráz), illetve peptidázok (pl.: dehidropeptidáz, 

dipeptidáz, karboxipeptidáz) működésében tölt be nélkülözhetetlen szerepet, e felismerés 

fényében a peptidázok aktiválása révén a N-anyagcserére is hatást gyakorol (Lindsay, 1972, 

in Szabó et al., 1987; Alloway, 2008). 

A külföldi szerzők közül – többek között – Höfner (1957, in Mengel, 1976) mutatott rá 

arra, hogy a cink markáns szerepet tölt be az indol-ecetsav elővegyületeként ismert 

triptofán szintézisében, ezzel bizonyítva azt a tényt, hogy a cink hiánya növekedési és 

fejlődési rendellenességeket okoz. 
Ha elegendő cink nem áll rendelkezésre a növényi szervezet számára, akkor a növények 

általánosságban gyenge fejlődési erélyűek lesznek, szerveik károsodnak, egyértelmű 

hiánytünetek lépnek fel (Kramer és Clemens, 2005). 

Néhány gazdasági növénynél Borkert et al., (1998) kimutatták a cink és réz mikroelem-

terhelés maximális – fitotoxikus – szintjét. 
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Wallihan és Heyman–Herschberg (1956, in Mengel, 1976) munkája eredményeképpen 

kiderült, hogy a fiatal levelekben lezajló cinktranszport gyorsabb, mint az idősebb 

levelekben, illetve a fiatal levelek extraradikális cinkfelvétele jobb, mint az idősebb 

leveleké. 

Későbbi kutatások során újabb eredményeket közöltek a növényekben lejátszódó 

mikroelem-forgalomról és a növényi mikroelem-homeosztázisról (Puig és Penarrubia, 

2009). 
 

1. táblázat: Néhány kultúrnövény levelének Zn-tartalma [mgkg-1] 

(Forrás: Szabó et al., 1987) 
 

Növényfaj Hiány Normál érték Felesleg 
Búza  65  
Árpa  21  
Alma  15  
Körte  10  

Őszibarack  18  
Kajszi  30  
Szőlő  20-60  

Kukorica 15 alatt 40  
Cukorrépa 8-20 20-50  
Vöröshere  10-50  
Réti széna  42  

 

Napjainkban sokszor hallunk arról, hogy az egészséges életmód része sok gyümölcs és 

zöldség fogyasztása. A kedvező élettani hatások mellett azonban bizonyos 

anyagcsere-betegségek esetén ismernünk kell az egyes gyümölcsfajok mikroelem-tartalmát. 

Egy hazai kutatásban erre adtak választ Szilvássy et al., (2008). Különböző csonthéjas 

gyümölcsfajok, illetve az egyes gyümölcsfajok európai és magyar nemesítésű fajtáinak 

mikroelem-tartalmát vizsgálták ICP-OES technikával.  

A növények különböző részeinek, de még a mag különböző részeinek cinktartalma is 

jelentősen eltérhet egymástól (1. táblázat). 
A külföldi szerzők közül Massey és Loeffel (1966, 1967, in Szabó et al., 1987) 

vizsgálták a kukoricaszem különböző részeinek cinktartalmát. Vizsgálatai során arra az 

eredményre jutottak, hogy a csíra átlagos cinktartalma 96 mgkg-1, a belső endospermiumé 

30 mgkg-1, a külső endospermiumé pedig 9 mgkg-1. 

 

 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2016.003



  Szakirodalmi áttekintés 

 
Matus László – Doktori (PhD) értekezés  29 

Hazai szerzők hasonló eredményekre jutottak különböző kukorica-hibridek 

összehasonlító vizsgálatai során. Győri és Palkovics (1974, in Szabó et al., 1987) emellett 

megállapították, hogy a hibridkukoricák tenyészidejének növekedésével a csíra 

cinktartalma csökken. 

A kukoricaszem különböző részeinek cink- és triptofán-tartalmának alakulását Győri és 

Mátz (1979, in Bákonyi, 2013) szántóföldi foszfortrágyázási kísérletekben tanulmányozta. 

Megállapították, hogy barna erdőtalajon, növekvő foszforadagok hatására a kukoricacsíra 

cink- és triptofántartalma szignifikánsan csökkent. Szoros pozitív korrelációt mutattak ki a 

csíra cinktartalma és triptofántartalma között, illetve a csíra és az endospermium részek 

cinktartalma között is. Ezek a megállapítások az feltételezik, hogy a növény igényeinek 

megfelelően könnyen áthelyeződik a cink a csíra és az endospermium között. 

Vizsgálatok bebizonyították, hogy a cinktartalom csökkenése miatt bekövetkező 

triptofántartalom-csökkenés hatást gyakorol a kukorica takarmányértékére is. 
 

A cinkhiány növényi részekre gyakorolt hatása, a cinkhiány tünetei 

Viets et al., (1954, in Mengel, 1976) szerint az egyes kultúrnövények különböző 

mértékben érzékenyek a cinkhiányra: 

- gabonafélék (zab, búza, árpa, rozs):   érzéketlenek 

- burgonya, paradicsom, cukorrépa, lucerna:  közepesen érzékenyek 

- kukorica, komló, len, Phaseolus-babok:  érzékenyek 

- gyümölcsösök, szőlő:    rendkívül érzékeny 

 

A cinkhiány az alábbi növényi szerveket érintheti: 

- gyökér 

× szerepet játszik a gyökérnövekedésben és a gyökér-differenciálódásban 

- hajtás 

× szerepet játszik a normális hajtásnövekedésben 

- levél 

× szerepet játszik a levélnövekedésben 

× szerepet játszik a klorofill képződésében, a klorofill szétesésének 

megakadályozásában 
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A növények cinkhiány-tünetei a következők lehetnek: 
 

- gabonafélék, kukorica, cirok (Cakmak, et al., 1998): 

× „tigriscsíkos” levéllemez (6. ábra) 

(a főér és a levélszélek zöldek maradnak, de a levélalaptól a levélcsúcs 

irányában fehér csíkok láthatóak)  

 

- hüvelyesek, zöldségfélék: 

× elsősorban fiatal leveleken megjelenő érközi klorózis 

× lelassult hajtásnövekedés 

× abnormális gyökérfejlődés 

(duzzanatok, gyökércsúcs-közeli gyökérszőrök) 

 
- gyümölcsfélék (Bould et al., 1949, in Mengel, 1976; Pethő, 2002): 

× gyenge hajtásnövekedés 

× rövidszártagúság 

× repedezett, durva kéregfelületű gallyak 

× aprólevelűség (little leaf) 

× levelek „rozettásan” helyezkednek el (7. ábra) 

(fejletlen, apró, keskeny, sárgás, egy csomóban ülő levelek) 

6. ábra: Cinkhiány tünetei a kukorica levelén („tigriscsíkosság”) 
(Forrás: URL4) 
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- szőlő (Husz, 1940, in Kádár, 2008b): 

× kisméretű levelek 

× a levélen interkosztálisan sárga foltok jelennek meg 

× a hajtások vékonyak 

× sok hónaljhajtás képződik 

× a bogyók mérete kicsi 

 

A talajok magas cinktartalmára érzékeny és toleráns növények 

Kovács (1975, in Szabó et al., 1987) szerint az alábbi növények különösen érzékenyek a 

talajok magas cinktartalmára: 

 

- Viola lutea var. calaminaria 

- Viola sagittata 

- Thlaspi cepaefolium 

- Alsine verna var. calaminaria 

- Armeria halleri 

- Armeria bottendorfensis 

- Silene inflata 

- Festuca ovina var. calaminaria 

- Cistus monspeliensis 

- Minuartia verna var. calaminaria 

- Ruta graveolens 

- Ruta latifolia 

- Matricaria americana 

- Senecio brasiliensis

7. ábra: Cinkhiány gyümölcskultúrában („rozettás” levélállás) 
(Forrás: URL5) 
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Zeng et al., (2011) szerint egyes növények toleránsak a talajok magas cinktartalmára. 

Az egyik ilyen hiperakkumuláns növény az arab ikravirág (Arabis paniculata). Kutatásaik 

rávilágítottak arra, hogy egyes növényfajok miként alkalmazhatók a fitoremediációban, 

leginkább a színesfémbányászat által felhagyott meddőhányók rekultivációjában. 

A Limoniastrum monopetalum L. növénnyel Cambrolle et al., (2013) végeztek üvegházi 

kísérleteket. Növényfiziológiai vizsgálataik során vizsgálták a fotoszintetikus pigmentek 

koncentrációját, a fotoszintetikus aktivitást, a növénymagasságot, a levélfelület nagyságát, 

illetve a gázcsere sebességét. Az eredmények értékelése nyomán meghatározható volt az a 

felső határkoncentráció, amely jelen növény esetében fitotoxikus hatást váltott ki. 

A kadmium- és cinkakkumuláció hatását vizsgálták napraforgó (Helianthus annuus L.) 

tesztnövénnyel Hao et al., (2012). Üvegházi, tenyészedényes kísérletükben a 

talajmintákhoz sertés hígtrágyát, szalicilsavat és kálium-kloridot adagoltak. Kísérleteik 

homlokterében az említett mikroelemek felvétele és transzlokációja állt. Vizsgálataik során 

mérték a növények magasságát, a tányérok átmérőjét, illetve a biomassza-tömeget. A 

talajmintákhoz hozzáadott különböző anyagok más-más Cd/Zn arányt eredményeztek a 

tesztnövényekben. 

Lehoczky et al., (2002) üvegházi kísérleteikben három növényfaj (Lolium perenne, 

Sinapis alba, Lactuca sativa) kadmium- és ólomfelvételét vizsgálta hét különböző 

magyarországi talajon. Vizsgálataik nyomán megállapítást nyert, hogy a növények 

fejlődésének korai szakaszában nem volt összefüggés a biomassza-produkció és a talajok 

nehézfém-koncentrációja között. A vizsgált nehézfémek koncentrációja a talajban és a 

növényekben eltérő volt. A talajban nagyobb koncentrációban lévő ólom a 

tesztnövényekben kevésbé transzlokálódott, míg a kadmium felvétele jelentősebbnek 

bizonyult. Ólommal szennyezett talajok esetében fitotoxikus tüneteket egyedül a saláta 

esetében tapasztaltak. 

Zhao et al., (2012) amerikai karmazsinbogyó (Phytolacca americana) tesztnövénnyel 

végezték kísérleteiket. A Phytolacca fajokat eredendően a talajok magas mangántartalmára 

toleráns növényként ismerjük. Az említett kutatások során azonban más mikroelemek 

felvételét és akkumulációját vizsgálták. Morfológiai és növényélettani mutatók segítségével 

értékelték a különböző mikroelemek hatásait. 
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Szikes élőhelyek flórájában egyes növények nemcsak halotoleránsak, hanem 

szöveteikben egyes mikroelemek – így a cink – felhalmozására is hajlamosak. Ilyen növény 

az éles szittyó (Juncus acutus) is. Mateos–Naranjo et al., (2014) az említett növényt 

vizsgálta, mint egy, a környezetileg károsodott területek fitoremediációjára alkalmas 

növényfajt. 

Szintén erősen cinkszennyezett területek rekultivációjában játszhat szerepet egy sótűrő 

cserjefaj, a Halimione portulacoides. Cambrolle et al., (2012) üvegházban, 

cink-dóziskísérletekben vizsgálták az említett faj növényfiziológiai mutatóit 

(fotoszintetikus aktivitás, levélfelület-nagyság, fotoszintetikus pigment-koncentráció, stb.), 

majd a méréseik alapján alkalmasnak ítélték fitoremediatív növényfajként. 

Hazai kutatók cink és réz által nagymértékben szennyezett meddőhányóból származó 

flotációs iszappal végeztek kísérleteket árpa (Hordeum vulgare) és lucerna (Medicago 

sativa) tesztnövényekkel. Tury és Szakál (2008) munkájuk során arra voltak kíváncsiak, 

hogy milyen a lucernamagvak csírázási erélye, illetve melyek a cink- és rézakkumulációra 

leginkább hajlamos növényi részek. A réz komplexképző tulajdonságú, szerves anyagokkal 

stabil komplexet alkot, így a növények számára nehezen felvehetővé válik. A lucerna 

kelése és további fejlődése a komposzt+szennyvíziszap+szintetikus zeolittal, illetve a 

komposzt+szennyvíziszap+természetes zeolittal kezelt parcellákon volt legintenzívebb. 
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2.4.3 A cink szerepe az állati és emberi szervezetben 
 
A cink szerepe az állati termékek előállításában 

A cink állati szervezetekben betöltött szerepét Todd et al. (1934, in Szabó et al., 1987) 

írták le először. 

Az 1950-es években nagy gyakorlati jelentőséggel bírt az a felfedezés, hogy a sertések 

parakeratózisos megbetegedése cinkhiányra vezethető vissza. A sertéstakarmányok 

cink-kiegészítésével ez a hiánybetegség gyógyíthatóvá vált (Hennig et al., 1969, in Szabó et 

al., 1987). 

A cinkfelszívódás mértéke a többi mikroelemhez képest nagy, a szájon át felvett cink 

30-60%-a abszorbeálódik. A felszívódás a vékonybélben megy végbe. Kiürülése az epével, 

a hasnyállal, illetve bélfolyadékkal történik, csak egy kis része távozik a vizelettel az állati 

szervezetből. 

A tej és a prosztataszekrétum nagy mennyiségben tartalmaz cinket. Az ejakulátumban a 

cink a spermiumok érésében játszik kiemelkedő szerepet. Az állati szervek, szövetek közül 

cinkben gazdag a szem érfala, a prosztata, az izomzat és a szőrzet. 

Anke és Risch (1979, in Szabó et al., 1987) szerint az állatok cinkellátásának 

megítélésekor hat indikátorszervet említhetünk. Ezek: a máj, a vese, a (borda)csont, a 

nagyagy, a vérszérum, illetve a szaruképletek (szőr, sörte, toll). 

A cink fontos alkotórésze több hormonnak (pl.: inzulinnak) is, tehát jelenléte áttételesen 

a glükóz-anyagcserében is kiemelkedő jelentőséggel bír. 

A takarmány alacsony cinktartalmának következtében csökken az állatok étvágya, 

zavart szenved a takarmányfelvétel, végső soron a testtömeg-gyarapodás üteme is lelassul. 

A testtömeg-gyarapodás lassulásának oka a fehérje-anyagcsere zavara. Emellett a 

keratintartalmú részek (hámszövet, bőr, gyapjú, szőr) elváltozását, károsodását idézik elő 

(Schmidt, 2003). 

Szabó et al., (1987) leírta, hogy gazdasági állatainknál az intrauterinális, majd a 

perinatális időszakban a cinkhiány különböző hatásokat indukál: 

- a csontok hosszanti növekedése lelassul, törpenövést idéz elő, 

- nem kielégítő koponya- és agyfejlődés (microcephal), 

- vetélés, ellési nehézségek, 

- az utódok bőr- és szőrképleteinek rendellenes fejlődése. 
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Pongrácz et al., (2008) a lovak takarmányozásával kapcsolatban megemlíti, hogy a 

nagyteljesítményű sportlovak cinkellátására hangsúlyt kell helyezni, tekintettel a 

megnövekedett szénhidrát-forgalomra, illetve a kültakaróra háruló, a környezeti tényezők 

gyors változásából fakadó nagyobb szerepre. 

Tölgyesi (1969) a hazai mikroelem-kutatás egyik alapműveként jegyzett kézikönyvében 

megjelent nélkülözhetetlen ismereteken túl, több ismeretterjesztő publikációjában fontos 

kutatási eredményeket közöl a réteken gyakran előforduló növényfajok és néhány 

gyomnövény mikroelem-tartalmával kapcsolatban (Tölgyesi, 1963; 1966, in Csathó, 1994.) 
 

A cink szerepe az emberi szervezetben 

A cink – hasonlóan az állati termékek előállításában betöltött szerepéhez – az emberi 

anyagcserében is nélkülözhetetlen (Brandao-Neto et al., 1995; Welch és Graham, 2000), 

hiánya különösen a magzati- és kisgyermekkorban okozhat fejlődési rendellenességeket 

(Salgueiro et al., 2002). 

Az emberi egészség megőrzéséhez szükséges tápanyagokat, beleértve a mikroelemeket 

és a vitaminokat is, a megfelelően megválasztott étrend biztosítani tudja (Gaál, et al., 2003, 

in Simon és Szilágyi, 2003).  

A Fe és Zn elemek az emberi szervezetben történő hasznosulását, felszívódását House 

(1999) vizsgálta.  

A világ azon területein, ahol a talaj, így a talajon termesztett növények cinktartalma is 

alacsony, a lakosság számára cink tartalmú funkcionális élelmiszerek, vagy táplálék-

kiegészítők fogyasztása javasolt (Brown et al., 2001). 

A mikroelemek – köztük a cink – táplálkozásban betöltött kiemelt szerepét felismerve 

Skrbic és Onjia (2002) Szerbiában az őszi búza hagyományos termesztési körzeteiben a 

szemtermés mikroelem-tartalmára vonatkozóan végzett összehasonlító vizsgálatokat az 

atomabszorpciós spektrometria (AAS) módszerével. 

Közismert, hogy a nők rosszabbul tolerálják a rendszeres alkoholfogyasztást, körükben 

a májzsugor kockázata háromszor olyan magas, mint a férfiak körében. Egy érdekes hazai 

vizsgálatban Bekő et al., (2008) az alkohol (vörösbor) által okozott oxidatív stressz hatásait 

vizsgálták fiatal felnőttek vérszérumában. A kutatás rámutatott arra, hogy a rendszeres 

kismértékű alkoholfogyasztás is befolyásolni tudja az emberi szervezet 

mikroelem-homeosztázisát. 
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2.5 A növények tápanyagfelvétele 
 

A növények élőhelye a talaj és a légkör alsó rétege. A tápanyagokat is ennek a két 

közegnek a közvetítésével – elsődlegesen a talajból – tudják felvenni. A levegőből a 

szén-dioxid, a talajból a víz, illetve a vízben oldott ásványi elemek állnak rendelkezésükre. 

A talajból és a levegőből történő tápanyagfelvétel egymással szorosan összefüggnek. A 

növények tápanyagfelvétele aktív tevékenység, energiát igénylő folyamat. 

Ahhoz, hogy a gazdaságilag értékes növényfajok az elvárt mennyiségben és 

minőségben teremjenek, a növények számára megfelelő tápanyagellátást kell biztosítani 

(Kádár, 2005). Az egyoldalú, nagyadagú műtrágyázás azonban megbontja a talaj tápanyag-

egyensúlyát (Németh, 2002, in Schmidt et al., 2008). 

Hiánypótló, növényélettani összefoglaló publikációjában Palmgren et al. (2008) leírták 

a növényekben lejátszódó cinkforgalom alaposabb megértését célzó legújabb tudományos 

eredményeket. A cikkben közölt ismeretek nagymértékben hozzájárulnak a legnagyobb 

területeken termelt gabonanövényeink sikeres cink-visszapótlásának megvalósításához. 

A gyökéren keresztüli tápanyagfelvétel dinamikáját jelentősen befolyásolja a talaj 

kémhatása, a talaj nedvességállapota, a talaj adszorpciós tulajdonságai, a talajoldat 

koncentrációja, a növény gyökérrendszerének kiterjedtsége, a talaj mikroorganikus 

tevékenysége. 

A tápanyagok leveleken keresztüli felvétele ugyan korlátozott, de főleg a mikroelemek 

tekintetében bír jelentőséggel (Buzás, 1980). 
 

Tápanyagfelvétel a gyökéren keresztül 

A növények talajból történő tápanyagfelvétele során elméletben három szakaszt 

különböztetünk meg. 

Az első szakaszban a tápanyagok megkötődnek a gyökérszőrök felületén. A 

megkötődés az adszorpció, a diffúzió és az ozmózis jelenségein alapul. A gyökérszőrök 

sejtjeinek felületén lévő ionok ekkor még könnyen kimosódhatnak, illetve 

kicserélődhetnek. 
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A második szakasz a tápanyagok gyökérben történő elnyelődésének, az előbbi 

szakaszhoz képest lassabban végbemenő, biológiailag aktív folyamata. Ebben a szakaszban 

a növény a rendelkezésre álló tápelemek közül „válogat”, elsősorban azokat veszi fel, 

amelyekre az adott fejlődési stádiumában leginkább szüksége van. 

A harmadik szakaszban az előzőleg a gyökérben elnyelődött tápanyag a 

szállítószöveteken keresztül eljut rendeltetési helyére, a növényi szervekbe. Az ionok 

szállítása azonban független a víz áramlásától. A tápelemek leginkább a tenyészőcsúcs felé 

szállítódnak, emellett növekedéséhez közvetlenül a gyökér is felhasználja (Buzás, 1980). 

A cink gyökéren keresztül történő felvételének szabályozásáról számol be Santa–Maria 

és Cogliatti (1998) búza tesztnövénnyel végzett kísérleteiben. 

Hornik et al., (2008) dohány és zeller tesztnövényekben, 65ZnCl2 izotópok segítségével 

vizsgálta egyes komplexképző ligandumok befolyását a cink felvételére és 

transzlokációjára. Vizsgálataik nyomán a jövőben kifejlesztendő, új formulációjú ásványi-

tápanyagok komplexképző ligandumokkal történő kiegészítését javasolták. 
 

Tápanyagfelvétel a levélen keresztül 

A növények leveleinek elsődleges feladata a fotoszintézis, valamint a transzspiráció 

lebonyolítása. A levelek felépítésük miatt csak bizonyos feltételek teljesülése esetén, de 

ekkor is csak korlátozott mértékben képesek tápelemek felvételére. 

A levelek felületét kutikularéteg borítja, melynek permeabilitása a levél korának 

előrehaladtával csökken. 

Az ionok kutikulán történő áthaladása leginkább a bőrszövet turgorállapotától függ, a 

sejtfalon átjutva szorptívan kötődnek, majd a protoplazmába jutnak. 

A különböző ionok szövetekben történő szállítódásának sebessége eltérő. A felvétel 

helyétől a K-, Na-, Cl-ionok szállítódása gyors, a Fe-, Cu-, Zn-ionoké közepes, míg a 

Ca- és Mg-ionok esetében kismértékű (Barkóczi, 2004). 

Szakál és Pécsi (1993, in Barkóczi, 2004) szerint a levéltrágyázás hatására bekövetkező 

tápelemfelvételt a kijuttatás időpontjában uralkodó időjárási körülmények jelentősen 

befolyásolhatják. Köd, harmat jelenléte segítheti a tápelemfelvételt, melynek hatásfokát a 

levegő magasabb CO2-koncentrációja javíthatja (zárt termesztő-berendezések). 

Kádár (2008b) szerint rejtett, vagy kifejezett mikroelemhiány esetén hatásos lehet a 

levéltrágyázás, mint kijuttatási módszer alkalmazása. 
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2.6 A kultúrnövények cink-táplálása 
 

A nagy területeken termesztett gazdasági növényeink esetében a hozamok növelésére, 

illetve a beltartalmi értékmérő tulajdonságok javítására a kutatók prioritásként tekintenek 

világszerte. 

Cinktartalmú anyagokat talaj-, vagy levéltrágyaként használva általánosságban 

megállapítható, hogy leginkább a negatív talajtulajdonságok (a talaj kémhatása, illetve 

kedvezőtlen nedvességállapota) befolyásolják a termésnövelő, illetve beltartalmi értékmérő 

tulajdonságok javulását eredményező hatások manifesztálódását (Yang et al., 2011; Wang 

és Yin, 2007). 

Kalocsai et al., (2004a, 2004b) két összefoglaló jellegű ismeretközlő publikációjukban a 

növényeken mikroelem-hiánytünetek megjelenésekor célzott beavatkozást lehetővé tevő 

levéltrágyázás jelentőségéről, illetve a kukorica cinkhiányát kiváltó talajtényezőkről és a 

cinkhiány gyógyításának lehetséges módozatairól írnak. 

Matus és Schmidt (2013) 2009-ben megkezdett kísérleteik folytatásaként két cink 

hatóanyaggal (bázisos cink-karbonát, cink-klorid) végeztek kisparcellás talajkísérletek. 

Munkájukat kukorica tesztnövénnyel végezték, a terméselemek mérése mellett az 

alkalmazott cinkadagok hatására bekövetkező beltartalmi értékmérő 

tulajdonság-változásokat is nyomon követték. 

Bákonyi (2013) doktori (PhD) értekezésében számol be korábbi kiterjedt vizsgálatairól, 

melyeket kukorica, uborka és bab tesztnövényekkel végzett. A különböző 

termesztőközegek pH-ja, vas- és cink-ellátása, illetve egy biotrágya hatását vizsgálta a 

fentebb említett tesztnövények morfológiai és fiziológiai tulajdonságainak alakulására. 

Végeztek olyan kísérleteket is, amelyben őszi búza növényfaj esetében a vetőmagvak 

cinktartalmát a kezdeti növekedési és fejlődési erély összefüggésében vizsgálták (Rengel és 

Graham, 1995; Yilmaz et al., 1998). 

Innovatív, a mezőgazdasági gyakorlatban jól felhasználható mikrotápanyag-tartalmú, 

biológiai úton maradéktalanul lebomlani képes palántanevelő edények előállítása céljából 

végzett Bakos (2008) kutatásokat. A paprikatermesztés területén beállított kísérletei 

bizonyították, hogy a paprikanövények kezdeti fejlődésében meghatározó szerep jut a 

mikroelemeknek (különösen a cinknek és a réznek). 
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A biológiailag lebomló palántanevelő edények másik nagy előnye, hogy kiültetésnél 

nem éri a növényt stresszhatás, mivel az edény a növénnyel együtt helyezhető ki a talajba. 

Az újfajta palántanevelő edények alkalmazása a paprika hozamára és bogyóméretére nézve 

is növekedést eredményezett. 

Bíróné et al., (2003, in Simon és Szilágyi, 2003) intenzív zöldségtermesztés 

(hidrokultúrás paradicsomtermesztés) során keletkező csurgalékvizekkel történt 

mikroöntözési kísérleteiben saláta és vöröshagyma növények leveleiben különböző 

módszerekkel határozta meg a mikroelemek koncentrációját. Kísérletei során arra a 

megállapításra jutott, hogy a legtöbb mikroelem koncentrációja a növényi részekben 

emelkedett a legkisebb töménységű öntözővizek (1-4%) alkalmazásakor. 

 

Talajtrágyázás 

Köztudott, hogy a megfelelően tárolt és érlelt szalmás istállótrágya igen gazdag 

mikroelemforrás. 

Li et al., (2007; 2010) több tartamkísérletben arra a megállapításra jutottak, hogy 

intenzív, nagyadagú műtrágyázás mellett a Zn és a Cu mikroelemek mennyisége a talajban 

csökkent, ugyanakkor – főleg a légkörből történő kiülepedés miatt – a Mn és a Fe 

mennyisége növekedett. A kizárólag szervestrágyázásban részesített parcellák 

talajvizsgálatai eredményei igazolták a jó mikroelemstátuszt, ugyanakkor az eredendően 

magas P-tartalom miatt a szemtermés mikroelem-tartalma kimutathatóan nem emelkedett. 

Franciaországban kukorica tesztnövénnyel, szennyvíziszap és szalmás istállótrágya 

felhasználásával mikroelem-terheléses kísérletet hajtottak végre homoktalajon 

Jarausch–Wehrheim et al., (1999), amelyben a cink felszívódását és a növényben történő 

transzlokációját vizsgálták. A kukoricanövény hat különböző fejlettségi stádiumában, 

tizenkét különböző növényi részt vizsgáltak. Vizsgálataik megállapították, hogy mindkét 

anyag, de leginkább a szennyvíziszap növelte a különböző növényi részek cinktartalmát, 

így eredményesen javítható a tömegtakarmányok tápértéke. 

Spanyolországban Rigueiro–Rodriguez et al., (2012) legelőkön és erdőterületeken 

vizsgálták a kísérleteik megkezdése előtt három évvel kijuttatott szennyvíziszap hatását. 

Elsősorban a növények számára hasznos mikroelemek felvehetőségére, a felvehetőséget 

limitáló környezeti tényezőkre és a nehézfémek a teljes élelmiszerláncban történő esetleges 

felhalmozódására irányultak vizsgálataik. 
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Különböző cinktartalmú talajtrágyákkal állítottak be kísérleteket Srivastava et al., 

(1999). Munkájuk során a cink a rizs (Oryza sativa L.) terméselemeire gyakorolt hatásait 

vizsgálták. Cink talajtrágyázással sikeresen növelték a rizs vegetatív tömegét, a szemtermés 

mennyiségét, valamint a szemtermés és a szalma cink-koncentrációját. 

Orabi et al., (1981) meszes talajon végzett talajkísérleteiben cink és foszfor egyidejű 

kijuttatásával több mint 20%-kal növelte a kukorica szemtermését. 

Cikória (Cichorium intybus) tesztnövénnyel szénerőművi hamuval (salakkal) és 

fémsókkal végzett mikroelem-kísérleteket Scotti et al., (1999). Munkájuk során az erőművi 

hulladék hasznát leginkább az erősen savanyú talajokat lúgosító hatásában látták, emellett 

egyes mikroelemek káros akkumulációját akadályozza meg a talaj pH-jának növelése. 

Kalayci et al., (1999) őszi búza tesztnövénnyel szabadföldön és üvegházban, 37 fajtát 

vizsgálva átlagosan 30%-kal növelték a szemtermés mennyiségét a cink meszes talajba 

történő kijuttatásával. 

Vizsgálták különböző aestivum és durum genotípusok cinkreakcióját is. Cakmak et al., 

(1996a) azt állapították meg, hogy a cinkhiányra mindegyik genotípus szárazanyag-

produkciója csökkenésével válaszol, ez súlyozottan igaz volt a durum genotípusokra. 

Tizennégy évvel később Cakmak et al., (2010a; 2010b) gyorsan mobilizálható cink-

szulfát hatóanyaggal végeztek kísérleteket újfent aestivum és durum genotípusokkal cink és 

vas mikroelemekkel. Korábbi kísérleteik megállapításaival szemben ezekben a 

vizsgálatokban megállapították, hogy az alkalmazott 50 kgha-1 adagú ZnSO4 kezelés 

minden kísérleti helyszínen jelentősen növelte a gabonanövények, illetve a levelek cink-

koncentrációját. 

A kedvező vízellátottság – meszes talajokon is – javítja a cink tartalmú anyagokkal 

végzett talajtrágyázás hatását (Ekiz et al., 1998). 

Yang et al., (2009) kutatásaik során szabadföldi kísérleteikben a B, Mo és Zn egyedi és 

együttes hatásait vizsgálták homoktalajon a repce (Brassica napus L.) maghozamára és 

olajtartalmára, illetve a repceolaj minőségére. A kezelések eredményeként jelentősen nőtt a 

termés mennyisége, amely leginkább a bór mikroelem-kezeléseknek volt köszönhető. 

A legjobb eredményeket a komplex, mindhárom vizsgált mikroelem egyidejű pótlásával 

érték el, mind a hozam, mind pedig az olajtartalom és minőség tekintetében. 
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Hazánkban a köztermesztésben leggyakrabban alkalmazott két gombafaj a 

„közönséges” csiperke (Agaricus bisporus) és a késői laskagomba (Pleurotus ostreatus) 

termesztő-közegeinek makro- és mikroelem ellátottságának függvényében az étkezési célra 

felhasználható részek (tönk és kalap) mikroelem-tartalmát, illetve a potenciálisan káros 

nehézfémek felhalmozódását vizsgálta kísérleteiben Vetter (1994). 

A későbbiekben Tóásó et al., (2008) végeztek kísérleteket kizárólag csiperke 

gombafajjal. Munkájuk során nátrium-szelenittel dúsították a gomba termesztéséhez 

felhasznált komposztot. Vizsgálataik arra irányultak, hogy a komposzthoz kevert eltérő 

Se-adagok hatására hogyan változik a termőtest (kalap és tönk) egyéb, élettanilag fontos 

mikroelem-tartalma. 

Ahmed et al., (2014) tenyészedényes kísérleteik során azt vizsgálták, hogy a cirok 

(Sorghum bicolor L.) egyes fontos takarmányozási értékmérő tulajdonságai 

(fehérjetartalom, emészthetőség, aminosav-tartalom) miként változnak meg 

mikroelem-táplálás hatására. 

Giczi et al., (2005) „Desirée” fajtájú burgonya tesztnövénnyel bázisos cink-karbonát és 

magas K-tartalmú napraforgóhéj hamu felhasználásával végeztek kisparcellás talajkezelési 

kísérleteket. A kombinált kezelések hatását vizsgálták a hozam, a 

szárazanyag- és keményítőtartalom tekintetében. 

Darnózseli térségében Szakál és Szalka (2008) végzett kisparcellás talajkísérleteket 

„Cleopatra” fajtájú burgonya tesztnövénnyel, cink-tetramin hidroxid hatóanyaggal. A 

kezelések hatására a burgonya hozama, a gumók szárazanyag-tartalma és a 

keményítőtartalma nőtt. 
 

Levéltrágyázás 

Afrikában a Száhel-övezet (éhség-övezet) arid klimatikus viszonyai mellett kiemelt 

jelentőséggel bír az indiai köles (Pennisetum glaucum), mint gabonaféle termesztése. Cink 

tartalmú műtrágyákkal végzett levéltrágyázással Zong et al., (2011) sikeresen növelték az 

indiai köles termésátlagait és a szemtermés bizonyos beltartalmi értékmérő tulajdonságait. 

Egyiptomban Thalooth et al., (2006) mikroelem tartalmú műtrágyákkal végzett 

lombkezelésekkel értek el jó eredményeket az arany tehénbab (Vigna radiata) vegetatív 

növekedési és beltartalmi értékmérő tulajdonságait vizsgálva száraz termőhelyi adottságok 

mellett. 
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Szintén levéltrágyázással Peck et al., (2008) a búza fehérje-összetételének sütőipari 

szempontból kedvező irányba történő megváltoztatását tűzték ki kísérleteik céljául. 

Iránban Saadati et al., (2013) levéltrágyázási összehasonlító kísérleteikben az olíva 

(Olea europea L.) három fajtájának olajminőségét kívánták befolyásolni. Munkájuk 

eredményeként sikerült a bogyók olajtartalmát növelni, emellett a bogyók oldható 

szénhidrát tartalma – a későbbi feldolgozás szempontjából előnyösen – csökkent. Az 

alkalmazott mikroelem-kezelések a bogyókban a telített és telítetlen zsírsavak arányát is 

kedvezően befolyásolták. 

Hazánkban Schmidt et al. (2008) végeztek kisparcellás kísérleteket „Agria” fajtájú 

burgonya tesztnövénnyel, cink-amin komplex hatóanyaggal, három fenológiai fázisban 

(virágzás előtt, virágzáskor és virágzás után) levéltrágyázást. A kezelések hatására a 

burgonya hozama, a szárazanyag-tartalom és a keményítőtartalom a magasabb cinkdózisok 

hatására szignifikáns emelkedést mutatott. 

Szintén hazai kísérletekben Ragályi és Kádár (2008) négy, különböző mértékben érlelt 

vágóhídi komposzttal, illetve húsliszttel végeztek kisparcellás talajkísérleteket. A 

tesztnövények kukorica, mustár és tritikále, míg a kísérleti parcellák talajtípusa meszes 

homoktalaj volt. A kísérlet éveiben (2002-2006) két év is száraznak bizonyult, ekkor 

fitotoxikus hatások léptek fel a legnagyobb adagoknál, az átlagos években viszont 

hozamnövekedést tapasztaltak. 

Cink- és réztartalmú anyagokkal végeztek kísérleteket Rózsa et al., (2011) Tolna 

megyében, Regöly térségében. A kísérleti parcellák talaja mészlepedékes csernozjom, míg 

a tesztnövény „Lupus” fajtájú őszi búza (Triticum aestivum L.) volt. A levéltrágyázást a 

búza két fenológiai fázisában végezték, 0,5 ha nagyságú mintaterületeken. Kísérleteik során 

eredményesen befolyásolták az őszi búza hozamát és beltartalmi értékmérő tulajdonságait. 

Szakál (1993) kandidátusi értekezésében a környezetre potenciálisan ártalmas réz- és 

cinktartalmú hulladékokból – döntően galvánipari melléktermékekből – származó réz- és 

cink-komplexek előállításáról és mezőgazdasági hasznosításuk lehetőségeiről írt. 

Az előállított komplex vegyületeket – a mikroelemeket tartalmazó hulladékok egyre 

nehezebb beszerezhetősége miatt – inkább a növények lombozatára célszerű kijuttatni, 

annál is inkább, mert a lombkezeléseknél kisebb mennyiségű cinktartalmú anyag 

felhasználásával is jó eredmények érhetők el. 

A cukorrépa-termesztésben alkalmazható cink- és réztartalmú levéltrágyák kedvező 

hatásairól írnak Szakál et al. (2002) ismeretközlő publikációjukban. 
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Schmidt et al., (2003, in Simon és Szilágyi, 2003) Komáromban, cinkhiányos, meszes 

öntéstalajon végezték kisparcellás levéltrágyázási kísérleteiket búza (Triticum aestivum L.) 

tesztnövénnyel. Az általuk előállított réz- és cink-amin komplex vegyületek hatását 

vizsgálták UAN-oldat állománykezelés mellett a búza hozamának és 

nyersfehérje-tartalmának változására. A kísérletek eredményei alapján megállapították, 

hogy a búza hozamai a kontrollhoz képest minden esetben nőttek, emellett a 

cink- és rézkezelések összehasonlításakor elmondható volt, hogy alacsonyabb cinkadagok, 

mint rézadagok hatására következett be hozamnövekedés. A nyersfehérje-tartalom 

vizsgálatakor a rézkezelések eredményesebbeknek bizonyultak. 

Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal Schmidt és Matus (2010) végzett levéltrágyázási 

kísérleteket Somogy megyében. Kutatásaikkal kapcsolatban ebben a publikációban 

elsősorban a terméselemekre gyakorolt hatásra tértek ki. A vizsgált növényi részek közül a 

levelek cinktartalma szignifikáns emelkedést mutatott a kezelések hatására. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

2008-ban, a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 

Karán, – mely a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 

jogelődje – a Növénytermesztési Intézet Földműveléstani Tanszékén, Dr. Schmidt Rezső 

szakmai irányításával megkezdett kutatásaink során azt vizsgáltuk, hogy a kukorica 

(Zea mays L.) cink mikroelem-visszapótlás hatására megnövekedett termésmennyiséggel, 

illetve egyes beltartalmi értékmérő tulajdonságainak javulásával (olaj-, fehérje- és 

keményítőtartalom növekedésével) válaszol-e. 

Szántóföldi kísérleteinket Délnyugat-Magyarországon, a Somogyi-dombság lankáin, 

Zimány község közelében, a Farkas Mezőgazdasági Kft. területein végeztük. 

A Farkas Mezőgazdasági Kft. 2009-től a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 

mintagazdasága. 

 
3.1 A kísérletek helyszínének bemutatása 
 

A Farkas Mezőgazdasági Kft-t két magánszemély alakította 2003 januárjában. Jelenleg 

is az alapítók a gazdasági társaság tulajdonosai. 

 
A vállalkozás tulajdonosai: 

- Farkas Lászlóné – ügyvezető (50%-os tulajdonrésszel) 

- Farkas László – termelési vezető (50%-os tulajdonrésszel) 

 
A gazdasági társaság tevékenységi köre elsősorban szántóföldi növénytermesztés az 

alapítók szándékának megfelelően. 

A kezdetekkor mindössze 100 ha szántóterületen folyt a gazdálkodás. Kilenc év 

elteltével – 2011 végére – már ugyanezt a tevékenységet 430 ha-on végezték. Nem sokkal 

az alapítást követően a vállalkozás tevékenysége szántóföldi növénytermesztési 

szolgáltatással is kibővült, amely további közel 200 ha terület művelését jelentette. 

Napjainkban a megművelt területek nagysága 630 ha. 

A vállalkozás az elmúlt 10 év alatt – a folyamatos műszaki fejlesztés eredményeként – 

jól felgépesített, sikeresen gazdálkodó mezőgazdasági társasággá nőtte ki magát. 
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A termőföld 

A megművelt 630 ha-ból a tulajdonosok saját tulajdonában, saját kockázatra megművelt 

termőterület nagysága 200 ha, a többit a Zimány környékén bérli a vállalkozás. 

A szántó művelési ágba tartozó területek átlagos aranykorona értéke: 19,39 AK. A 

területek nagy része a Somogyi-dombság tájegység területén helyezkedik el. A megművelt 

területek egy 25 km2-es területen fekszenek Kaposvár, Igal, Szentgáloskér, Gamás 

települések közigazgatási területein. A táblák mérete 3-121 ha-ig változik. A táblák alakja 

nagyon szabálytalan, felszínük igen heterogén, így tápanyag-szolgáltatási képességük is 

nagyon különböző. 

 

A tárgyi eszközök 

Napjainkban a vállalkozás 5 db különböző motorteljesítményű New Holland márkájú 

erőgépet használ. A munkagépek mindegyike Kverneland márkájú. A vállalkozás 

erőfeszítéseinek eredményeként a Kverneland európai bemutató-gazdaságaként is 

tevékenykedik. 
A precíziós növénytermesztés megvalósításához Trimble típusú GPS-vevőt 

alkalmaznak, mely a telephelyen elhelyezett RTK-bázisállomás jeleit felhasználva, az 

erőgépekre és a kombájnra szerelt fedélzeti számítógépek segítségével ± 2 cm pontossággal 

tud dolgozni. A különböző erőgépeken elhelyezett fedélzeti számítógépek (2 db AgLeader 

márkájú és 2 db IsoMatch Tellus márkájú) automatikus kormányzás segítségével valósítják 

meg a fentebb említett ± 2 cm-es visszatérési pontosságot. 

 

Humán erőforrás 

Az alapítók felsőfokú végzettsége, eddigi gyakorlati tapasztalatai biztosítja a 

szakmailag megalapozott döntéshozatalt. A tápanyag-gazdálkodás és a növényvédelem 

területén – szaktanácsadás igénybevételével – külső szakembereket vonnak be a termelésbe. 

A mindennapi termelési feladatok végrehajtására a vállalkozás – teljes munkaidőben – 

4 főt foglalkoztat. A 4 fő fizikai alkalmazott mindegyike szakmunkás végzettséggel 

rendelkezik. Az alkalmazottak szakmai irányítását Farkas László termelési vezető végzi. A 

vállalkozásban felmerülő feladatok elvégzéséből a Farkas család minden tagja kiveszi 

részét. 
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3.2 Általános tudnivalók a kísérletekről 
 

Kísérleteinket három évben állítottuk be:  

- 2009-ben (I.), 

- 2010-ben (II.) és 

- 2011-ben (III.). 

 

Mindhárom évben ugyanazon a táblán (Zimány 16,7), ugyanazon fajta kukoricát (NK 

Symba) használtuk tesztnövényként. 

A kísérleti terület talaja – főtípus szerint – barna erdőtalaj, típus szerint 

agyagbemosódásos barna erdőtalaj, mely cinkkel gyengén ellátott. 

E talajok vízgazdálkodása kedvező; vízvezető-képességük kielégítő, 

víztartó-képességük jó. Művelés hatására a szántott réteg szerkezete leromolhat, a talaj 

elporosodhat, ezért a művelettakarékos, illetve forgatás nélküli talajművelési eljárásokat 

kell előnyben részesíteni. Az évi nedvesség-ingadozás a beázott, illetve a kiszáradt 

talajállapot között 1,5-2,0 m mélységig is terjedhet, az ebben a rétegben tárolt és 

felhasználható víz mennyisége elérheti a 200-250 mm-t is. (Stefanovits et al., 1999.) 

 
A terület talajvizsgálati eredményeit az alábbiakban ismertetem (2. táblázat) 

Kalocsai et al., (2002) iránymutatásai alapján: 

 
2. táblázat: A Zimány 16,7 elnevezésű tábla talajvizsgálati eredményei 

 
pH 

KA CaCO3 Humusz 
AL-oldható 

Mg 
EDTA-oldható 

H2O KCl P2O5 K2O Na Zn Cu Mn 

      % mgkg-1 

- 5,98 41 1,1 1,61 84 206 15 198 0,8 4,2 394 
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A vizsgált talaj művelt rétege gyengén savanyú (5,5-6,7). Mésztartalma alacsony, így 

gyengén meszes (0,1-4,9%) talajról beszélhetünk. Az Arany-féle kötöttségi szám értéke 41, 

tehát a kísérleti terület talaja – fizikai féleség szerint – vályog. A talaj humusztartalma 

gyenge (1,51-1,9%; KA>38). 

A talaj ammónium-laktát oldható foszfortartalma közepes (71-120 P2O5%; CaCO3%>1), 

ammónium-laktát oldható káliumtartalma szintén közepes (141-210 K2O%; KA>38), 

szikesedésre nem hajlamos (Na<30 mgkg-1). 

KCl-dal kivonható magnézium-vegyületek jelenléte alapján a talaj 

magnézium-ellátottsága jónak mondható (100<; KA 30-43). 

A talaj EDTA-oldható cink-tartalma gyenge (<2,5; KA 38-50), réz-tartalma kielégítő 

(0,6-; KA 30-42; Humusz% 1-3), mangán-tartalma kielégítő (52-; KA 37-50; pHKCl<6). 

  

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2016.003



Anyag és módszer 

 

48        Matus László – Doktori (PhD) értekezés 

3.3 Időjárási körülmények a kísérletek éveiben (2009-2011.) 
 

Az Országos Meteorológiai Szolgálattól 2012 tavaszán adatszolgáltatás igényeltünk, 

mivel a 2010-es és 2011-es év meteorológiai viszonyai tekintetében nagy eltéréseket 

tapasztaltunk. 

Az OMSz által üzemeltetett, a Kaposvár közigazgatási területéhez tartozó 

mérőállomások adatait – a vonatkozó szakirodalmi vizsgálati és kutatási metodikák alapján 

– egy harminc éves időintervallum tekintetében 1982. január 1-je és 2011. december 31-e 

közötti időszakra kértük meg (3. táblázat). 

 
3. táblázat: Kaposvár közigazgatási területén elhelyezkedő 

meteorológiai állomások földrajzi adatai 
(Forrás: OMSZ adatközlés) 

Az állomás neve Az állomás földrajzi adatai 

 
Földrajzi 

hosszúság, szélesség, magasság 
Kaposvár, Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás 17°50'; 46°22'; 153.0 m 

Kaposvár, Toponár 17°49'; 46°22'; 144.9 m 

Kaposvár, II. sz. szennyvíztisztító telep 17°52'; 46°21'; 129.5 m 

Taszár, Katonai Repülőtér 17°55'; 46°23'; 156.6 m 

 

 

A meteorológiai állomások által mért adatokból a havi csapadékösszeg [mm] és a havi 

átlaghőmérséklet [°C] adatokat statisztikailag értékeltük. 

A kukorica tenyészidőszakára való tekintettel kizárólag az április-októberi időszak 

adatait vontuk statisztikai elemzés alá, a talajban raktározott vízkészlettől – az egyszerűség 

kedvéért – eltekintettünk. 

A havi átlaghőmérsékletek tekintetében – technikai okok miatt – az OMSz az alábbi 

időszakokból nem tudott adatokat szolgáltatni, így nem álltak rendelkezésünkre mérési 

adatok: 1997 májusában és 2005 októberétől-decemberéig. 

Ugyanígy a havi csapadékösszegek tekintetében: 1996 áprilisától-októberéig, 1997 

májusában és 2005 októberétől-decemberéig. 

A statisztikai elemzések elvégzése után sejtéseink – miszerint a 2010-es és 2011-es 

évek eltértek a sokéves átlagtól – részben beigazolódtak. 
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A tenyészidőszak középhőmérsékletére vonatkozóan (8. ábra) elmondhatjuk, hogy a 

2010-es év a sokévi átlagnál hűvösebb volt (15,8°C; kiugró adat), a 2011-es év a sokévi 

átlagnál melegebb volt (16,8°C; kiugró adat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tenyészidőszak csapadékösszegére vonatkozóan (9. ábra) elmondhatjuk, hogy a 

2010-es év a sokévi átlagnál kiemelkedően csapadékosabb volt (720 mm; extrém adat), a 

2011-es év a sokévi átlagnak megfelelő volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A kukorica tenyészidőszakának  csapadékösszegei
(1982-től 2011-ig)

 Átlag = 440,463
 Átlag ± SE 
= (419,6885, 461,2375)
 Átlag ± 0,95 konf. int. 
= (397,7604, 483,1655)
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A kukorica tenyész időszakának középhőmérsék letei
(1982-től 2011-ig)

 Átlag = 16,3939
 Átlag ± SE  
= (16,2802, 16,5076)
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= (16,1606, 16,6272)
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8. ábra: A 2010-es és 2011-es évek középhőmérsékletei 
a kukorica tenyészidőszakában a sokéves átlaghoz viszonyítva 

Forrás: saját készítésű diagram 

9. ábra: A 2010-es és 2011-es évek csapadékösszegei 
a kukorica tenyészidőszakában a sokéves átlaghoz viszonyítva 

(a 2011-es év adata, mivel átlagos, ezért nem lett jelölve) 
Forrás: saját készítésű diagram 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2016.003



Anyag és módszer 

 

50        Matus László – Doktori (PhD) értekezés 

3.4 A kísérletekben felhasznált anyagok 
 
Bázisos cink-karbonát 

A kísérleteinkben lomb- és talajtrágyaként egyaránt alkalmazott anyag 

Dr. Szakál Pál szabadalmi oltalom alatt álló, saját fejlesztésű terméke, cink-tetramin-

hidroxid [Zn(NH3)4](OH)2 és bázisos cink-karbonát keveréke (10. ábra). A továbbiakban 

– az egyszerűség kedvéért – bázisos-cink karbonátként említjük. 

 
10. ábra: A szilárd bázisos cink-karbonát bemérése – az oldatkészítés első lépése 

(Forrás: saját készítésű fénykép) 

Fertilia UMG Micro Cink 

A kísérleteinkben kizárólag talajkezeléseknél alkalmazott anyag a Fertilia Kft. által 

2008-ban kifejlesztett, szerves hordozó anyagú (kukoricacsutka-őrlemény) 

mikrogranulátum műtrágya. Az anyag szemcséi 95%-ban 0,5-1 mm nagyságúak, 

térfogattömege 800-900 gl-1. 

Hatóanyagai: 

- cink (Zn) (aminosavas komplex formájában):10 m/m% 

- kén (S): 6,8 m/m% 

- kalcium (Ca): 2 m/m% 

 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2016.003



  Anyag és módszer 

 
Matus László – Doktori (PhD) értekezés  51 

3.5 A kísérletek során alkalmazott vizsgálati módszerek 
 
A talaj- és növényminták begyűjtése és vizsgálatokra történő előkészítése 

A talajminták begyűjtése, laboratóriumi vizsgálatokra történő előkészítése 

Kalocsai et al., (2006b) ismeretközlő publikációjukban a talajminták szakszerű 

mintavételi metódusáról is írnak. A talajmintavétel célja az adott területre jellemző 

átlagminta vétele, amely a talajtulajdonságok és a tápanyagtartalom meghatározására 

alkalmas. Fontos betartani a vonatkozó Magyar Szabványban leírt utasításokat, mivel a 

talajmintavétel során elkövetett hibák a kiértékelés eredményességét mintegy 80%-ban 

befolyásolja. 

A Zimány 16,7 jelű táblát három – közel 5 hektáros – mintavételi területre osztottuk. A 

tábla sík, viszonylag homogén területen fekszik, így nem kellett „különösen jellemző” 

(magas, illetve mély területek stb.) mintavételi pontokat kijelölnünk. 

A kijelölt mintaterületekre előzőleg a Farm Works nevű speciális szoftver 

alkalmazásával mintavételi tervet készítettünk. A helyszínen a mintavételi pontokat kézi 

számítógép segítségével kerestük fel. 

A mintaterületen cikk-cakk vonalban haladva legalább 20 pontról, kézi talajfúróval, 

megközelítőleg 22 cm mélységből talajmintákat gyűjtöttünk, majd ezeket vödörben 

összekeverve átlagmintát hoztunk létre. A körülbelül két kilogrammnyi talajmintát jelölt 

(mintavétel helye, ideje, mintaterület száma) papírzacskókba töltöttünk. 

A minta-előkészítés későbbi szakaszában a begyűjtött talajmintákból a kisebb növényi 

részeket eltávolítottuk, a mintákat átszitáltuk, majd papírzacskókba tettük és postai 

csomagban a laboratóriumba küldtük. 

 

A növényi minták begyűjtésének szabályai 

Elek és Kádár (1980), Debreczeniné (1986), illetve Kádár (1987a) különböző 

állókultúrákban és szántóföldi növényeknél növényfajonként külön-külön írták le a zöld 

növényi minták gyűjtésének szabályait. Növényfajonként megjelölte a növényi minták 

begyűjtésének ideális fenológiai fázisát, illetve a gyűjtendő növényi rész függvényében 

meghatározta az ideálisan gyűjtendő darabszámot, vagy zöldtömeget. 
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Talajtrágyázási kísérletében Singh és Banerjee (1986) a cink mikroelem-kezelések 

hatásosságát bizonyító korábbi növény-mintavételi metodika helyességét igazolta. Továbbá 

megállapította, hogy a tenyészőcsúcs, vagy a nagyon fiatal levelek nem alkalmasak növényi 

mintavételre, mivel az említett növényi részek cinktartalma nem korrelál a teljes növény 

átlagos cinktartalmával. 

 

Termésminták begyűjtése, szárítása, tárolása 

Minden kísérleti évben a kísérleti terület gépi betakarításának megkezdése előtt vettünk 

a termésmintákat. A termés átlagos nedvességtartalma a mintavétel idején 17-19% körül 

volt. 

A kukoricacsövek begyűjtését a parcellák geometriai középpontjához legközelebb eső 

sorban, a parcella középpontjától a sor mentén egy irányba haladva végeztük. Egy adott 

sorban színes jelölőzsinór segítségével 4 m-es hosszban jelöltük ki a mintateret. 

A csövek betakarítása manuálisan történt. Minden esetben megszámoltuk a mintatérben 

lévő tövek számát, illetve feljegyeztük a mintatér környezetében tapasztalható esetleges 

anomáliákat (pl. nagymérvű gyomosodás). 

A parcellák geometriai középpontját – ugyanúgy, mint a levélminták begyűjtésénél – 

kézi számítógép segítségével kerestük meg, melyre a mintavételt megelőzően a mintavételi 

háló, illetve a parcellák középpontjai feltöltésre kerültek. 

Minden parcelláról jól szellőző 80 cm hosszú és 50 cm széles műanyag (raschel) zsákba 

gyűjtöttük a termésmintákat, parcellánként átlagosan 15-22 db csövet. 

A termésminták mesterséges szárítására a betakarítást követően nem volt szükség. 

A betakarítást követően – a minta-előkészítés megkezdéséig – a mintákat tartalmazó 

zsákok egy pormentes lakószobában, állandó 20-22°C hőmérsékleten, 40-60% relatív 

páratartalom mellett, egy rétegben, nagy területen szétterítve lettek tárolva. 
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A minták elemzése egyszerű módszerekkel (terméselem-vizsgálatok) 

A parcellánként betakarított átlagosan 15-22 db cső vizsgálata külön-külön történt meg. 

A három kísérleti évben összesen mintegy 14820 db terméselemekkel összefüggő mérést 

végeztünk el a mintákon. 

A termésminták vizsgálata során a következő terméselemek mérését, számítását 

hajtottuk végre: 

- a csőhossz [mm] (mérés), 

- nem termékenyült csőrész hossza [mm] (mérés), 

- szemsorok száma [db] (számolás), 

- a cső tömeg [g] (mérés), 

- a morzsolt szemek tömege [g] (mérés), 

- a csutka tömege [g] (mérés), 

- a csutka tömege [g] (számítás), 

- a csutka tömege [g] (mért és számított érték számtani átlaga - számítás), 

- szem-csutka arány [%] (számítás). 
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A vizsgálatok megkezdése előtt előrenyomtatott jegyzőkönyv-lapokat készítettünk 

(11. ábra), hogy a lapokra az egyes parcellákon található minden cső, minden lényeges 

mérési adatát rögzíthessük (12. ábra). 

 

Hogy egy-egy cső minden mért paramétere nyomon követhető legyen, így a minták 

kiértékelése során a még csuhélevelekkel fedett kukoricacsöveket nagyság szerint 

sorbaállítottuk (13. ábra). A sorban első helyen szerepeltek a leghosszabb, utolsó helyen a 

legrövidebb csövek. 

 

 
13. ábra: Csuhéleveles kukoricacsövek nagyság szerinti sorbarendezése (a kiértékelés első lépése) 

(Forrás: saját készítésű fénykép) 
 

11. ábra: Kitöltetlen mérési jegyzőköny-lap 12. ábra: Kitöltött mérési jegyzőköny-lap 
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A vizsgálat következő lépéseként egy adott parcelláról betakarított, majd nagyság 

szerint sorbaállított csövekről sötét háttér előtt, a parcella sorszámát, illetve a csövek 

sorszámát cédulákkal jelölve fényképfelvétel készült (14. ábra), hogy egy esetlegesen a 

minták feldolgozását követően észlelt „mintázat” is nyomon követhető legyen a 

felvételeken. Egy-egy fényképfelvétel utólagos beazonosíthatóságát a fényképfelvétel 

elkészítésének dátuma egyértelműen segíti. 

 

 
14. ábra: Csuhéleveles kukoricacsövek (a kiértékelés második lépése) 

(Forrás: saját készítésű fénykép) 
 

Ezek után a kukoricacsöveket megfosztottuk a csuhéleveleiktől, majd újabb 

fényképfelvételt készítettünk (15. ábra). Ekkor már bizonyos esetekben jól látható, hogy a 

csuhéleveles csövek hossza alapján felállított sorrend megbomlott; egy-egy hosszúnak vélt 

csuhéleveles termés torz, rosszul termékenyült csövet is rejthet. 
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15. ábra: Csuhéleveleiktől megfosztott kukoricacsövek (a kiértékelés harmadik lépése) 

(Forrás: saját készítésű fénykép) 
 

A következőkben megtörtént – az immár csuhélevelek nélküli csövek – hosszának 

mérése. A sorozatmérés viszonylagos gyorsaságának elősegítése érdekében egy kis láda 

aljára mérőszalagot erősítettünk (16. ábra), így a mérőszalag közelében, a láda oldalához 

illesztve az egyes csöveken gyorsan elvégezhető a csövek hosszának mérése mm-es 

pontossággal. 

 

 
16. ábra: Csuhéleveleiktől megfosztott kukoricacsövek hosszának 

sorozatmérésére alkalmas egyszerű eszköz (a kiértékelés negyedik lépése) 
(Forrás: saját készítésű fénykép) 
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A csövek szemsorainak számolása szintén nagyon egyszerűen történt. A kiinduló 

szemsort alkoholos filccel, egy vízszintes vonallal jelölve, a szemsorokat kettesével 

számolva másodpercek alatt megtörtént a számolás. 

A terméselemek mérése során a következő lépésben a csövek tömegének mérése 

következett egy Mettler-Toledo PN-2210 mechanikus laboratóriumi mérleg (17. ábra) 

segítségével, mely eszköz század-grammos pontosságú mérést tett lehetővé. 

 

 
17. ábra: Csuhéleveleiktől megfosztott kukoricacsövek tömegének 

sorozatmérése laboratóriumi mérlegen (a kiértékelés hatodik lépése) 
(Forrás: saját készítésű fénykép) 

 

A mérést követően a csövekről manuálisan morzsoltuk le a szemeket, majd a morzsolt 

szemek tömegét mértük a fentebb már említett laboratóriumi mérleg segítségével. Az egy 

csőről származó morzsolt szemeket egy 21 cm hosszú és 9 cm széles papírzacskóba tettük, 

mely papírzacskóra feljegyzésre került a parcella sorszáma, a cső sorszáma, illetve a 

morzsolt szemek tömege. 

A morzsolt szemeket tartalmazó papírzacskókat műanyag ládákba (18. ábra) raktuk. A 

minták laboratóriumba történő elszállításukig egy pormentes lakószobában, állandó 

20-22°C hőmérsékleten, 40-60% relatív páratartalom mellett lettek tárolva. 
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18. ábra: A csövenként morzsolt kukoricaszemek 

további laboratóriumi mérésekre előkészítve, szállításra készen 
(Forrás: saját készítésű fénykép) 

 

A terméselemek mérésének utolsó fázisaként a szem nélküli csutkák tömege is két 

tizedes pontossággal mérésre került. 

Az adatokat ezután Microsoft Office Excel 2007 programban rögzítettük, majd a 

rögzített adatokból különböző további egyszerű számításokat végeztünk: 

- csutka tömege (számított) 

= cső tömege-morzsolt szemek tömege 

- csutka tömege (a mért és számított érték számtani átlaga) 

= ÁTLAG(csutka tömege mért:csutka tömege számított) 

- szem-csutka arány 

=morzsolt szemek tömege/ÁTLAG csutka tömege 
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Talajvizsgálatok 

A Synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. (korábbi nevén UIS Ungarn Laborvizsgálati Kft.) 

mosonmagyaróvári laboratóriumában történt a Magyar Szabvány (MSz 21470-50) 

előírásainak megfelelően a minták „bővített” talajvizsgálata. 

A cink talajmintákból történő kinyerésére leggyakrabban a Lakanen-Erviö -féle 

kivonatot használják. 

A Lakanen-Erviö -féle kivonat a híg pufferoldatban (0,5 mol/dm3 ammónium acetát + 

0,5 mol/dm3 ecetsav + 0,02 mol/dm3 EDTA) oldható toxikus elemek mennyiségének 

meghatározására való. 

A további vizsgálatok során a cink műszeres kimutatása az AAS (atomabszorpciós 

spektrometria) eljárás alkalmazásával történt. 

 

Műszeres (NIR) növényvizsgálatok 

A termés beltartalmi értékmérő tulajdonságainak vizsgálatát (olaj-, fehérje- és 

keményítőtartalom) a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Környezettudományi 

Intézet, Kémiai Intézeti Tanszékén végeztük el egy Perten Inframatic 9200 típusú gabona-

analizátor készülék (19. ábra) segítségével. 

A három kísérleti évben összesen mintegy 570 db beltartalmi értékmérő 

tulajdonságokkal összefüggő mérést végeztünk el a termésmintákon. 

 

19. ábra: Perten Inframatic 9200 típusú NIR gabona-analizátor készülék 
(Forrás: URL8) 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2016.003



Anyag és módszer 

 

60        Matus László – Doktori (PhD) értekezés 

A termésminták gyors, roncsolásmentes gabona nyersanyag-minősítési vizsgálati 

eljárások legígéretesebb csoportja a közeli infravörös spektroszkópiai módszerek köre, 

amelyek egyre szélesebb körű alkalmazást nyernek a mezőgazdasági és élelmiszeripari 

alapanyagok, kiegészítő és adalékanyagok, végtermékek minősítésében. 

A jelenlegi gyakorlatban a közeli infravörös tartományt felhasználó spektroszkópiai 

technikák közül a reflexiós (near-infrared reflectance = NIR) és a transzmissziós (near-

infrared transmittance = NIT) vizsgálati módszerek terjedtek el széles körben. Ma már 

rutinszerűen alkalmazzák ezeket a technikákat olyan összetett biológiai rendszerek 

minőségi paramétereinek vizsgálatára, mint a búza, vagy a kukorica nedvesség-, illetve 

fehérjetartalmának meghatározása (Gergely, 2005). 
A közeli infravörös hullámhossz-tartomány 800-2500 nm között helyezkedik el. Pontos 

optikai jelet két tartományban kaphatunk: a transzmissziós méréseknél általában a 

800-1100 nm-es, míg a reflexiós méréseknél főként az 1100-2500 nm-ig terjedő 

hullámhossz-tartományt használják fel (Gergely, 2005). 

A NIR/NIT technika tehát a fény (közeli infravörös fotonok) és a minta kölcsönhatásán 

alapul. A fénykvantum hatására a molekulák rezgési és forgási állapotai gerjesztődnek, 

eközben a fotonok részben elnyelődnek (abszorpció), részben a minta részecskéin szóródva 

áthaladnak a mintán (diffúz transzmisszió), részben visszaverődnek annak felületéről 

(felületi reflexió), részben pedig a minta belső rétegeibe jutva onnan verődnek vissza 

(diffúz reflexió). 

A NIR mérés szempontjából a mintába behatoló, majd azon átjutó vagy abból 

visszaverődő sugárzás hordoz információt (20. ábra), így valójában diffúz reflexiós és 

diffúz transzmissziós spektroszkópiáról beszélhetünk (Bázár, 2011). 

20. ábra: A közeli infravörös készülékek főbb részegységei (sematikus ábra) 
(Forrás: Gergely, 2005) 
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A közeli infravörös technikai előnyei: 

- A spektrumok komplex információk hordozói, így több összetevő egyidejű 

meghatározására adnak lehetőséget. 

- A minták főbb kémiai alkotóelemein túl lehetőség nyílik az ún. minor 

komponensek (pl.: klorofill, pigment, rost), valamint fizikai jellemzőinek 

(pl.: részecskeméret, keménység) mérésére is. 

- A minta-előkészítés olyan mértékben egyszerűsödik (pl.: teljes szem vizsgálata), 

hogy a mérés a mintavétel helyszínén is könnyedén elvégezhető. 

- Azáltal, hogy a vizsgálat roncsolásmentes, nagyon kismértékben avatkozunk be a 

mintában lejátszódó folyamatokba, így alkalom nyílik arra, hogy fiziológiai 

folyamatokat is nyomon követhessünk, illetve élő rendszereket vizsgáljunk. 

 

A közeli infravörös technikai hátrányai: 

- A mennyiségi meghatározás minden esetben kalibrációt igényel. A mérés 

pontossága teljes mértékben kalibrációs adatok – azaz a hagyományos analízis 

– mérési pontosságától függ, ugyanis a közeli infravörös spektroszkópia 

összehasonlító (korrelatív) mérési technika, mely statisztikai alapokon 

nyugszik és egy előzetesen validált laboratóriumi eljárás eredményeire épül. 

Míg a gyógyszerkémia területén találunk példákat mesterségesen előállított 

standardok használatára, addig a mezőgazdasági alkalmazások során a legtöbb 

minta természetes eredetű. 

- A sokkomponensű, természetes eredetű minták NIR/NIT spektrumai 

bonyolultak, „zsúfoltak”, ezért gyakran előfordul az, hogy az egyik 

alkotóelem csoportrezgéseinek abszorbancia-maximuma egybeesik egy 

másikéval, az intenzitások arányától függően többé-kevésbé elfedik egymást. 

(Az egybeesés egyik legegyszerűbb oka az lehet, hogy mindkét alkotóelem 

ugyanazt az atomcsoportot tartalmazza.) 

- Reflexiós mérés esetén a mintatartóban lévő minta felülete szolgáltatja az 

adatokat az adott mintáról, így az inhomogenitás, a mintaszerkezet, a felületi 

nedvesség stb. jelentős mértékben befolyásolhatja a mért adatok 

megbízhatóságát (Gergely, 2005). 
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A statisztikai analízis módszerei 

Az alapadatok összeállítását és rendszerezését Microsoft Office Excel 2007 programmal 

végeztük. Az alkalmazott lombkezelések és talajkezelések különböző dózisainak a vizsgált 

terméselemekre gyakorolt hatását varianciaanalízis módszerével elemeztük minden kísérleti 

évben. A varianciaanalízis alkalmazása után szimultán páronkénti vizsgálatokkal határoztuk 

meg, hogy az egyes kezelések során milyen dózisok okoztak szignifikáns eltéréseket a 

kísérletbe vont terméselemekre vonatkozóan. A többszörös összehasonlításokat Fisher-féle 

LSD post-hoc próbával végeztük el. A számításokat és az ábrákat a Statistica 11.0 program 

segítségével készítettük el. 
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3.6 I. kísérleti év – 2009. 
 
A Zimány 16,7 jelű táblán a kísérletet megelőzően végrehajtott agrotechnikai 
beavatkozások 

Az őszi búza elővetemény betakarítását követően 2008. július 20-án tarlóhántást 

végeztek 8-10 cm mélységben szántóföldi kultivátorral. 2008. augusztus 8-án 

direktvetéssel, 15 kgha-1 vetőmag-mennyiséggel zöldtrágyaként őszi káposztarepcét 

vetettek. 2008. november 16-án 30 cm mélységben őszi mélyszántást hajtottak végre. 2009. 

március 20-án ásóboronával, 5-8 cm művelési mélységben, egy menetben végezték el az 

őszi mélyszántás elmunkálását. 2009. április 15-én helyspecifikusan átlagosan 300 kgha-1 

MAS műtrágyát juttattak ki repítőtárcsás műtrágyaszóró segítségével. 2009. április 16-án 

egy 6 m munkaszélességű félig függesztett magágykészítő (RAU Sterntiller) segítségével a 

talajba dolgozták az előzőleg kiszórt műtrágyát, ezzel egy menetben aprómorzsás, ideális 

szerkezetű magágyat készítettek. 2009. április 21-én egy 6 soros, mechanikus szemenkénti 

vetőgéppel (ACCORD Optima), átlagosan 74.500 csíra/ha mennyiségben történt meg az 

NK Symba fajtájú hibridkukorica vetése. 2009. május 14-én 4 lha-1-os mennyiségben 

Lumax nevű herbiciddel történt korai posztemergens gyomirtás. 

 

A 2009. évi levéltrágyázási kísérlettel kapcsolatban elvégzett feladatok időrendben 

A 2008. évi – már meglévő – talajminta-vételi eredmények megerősítése újbóli 

talajminták szedésével: 

 

- 2009.07.27. - talajminta-vétel I. 

- 2009.08.25. - talajminta-vétel II. 
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A levéltrágyázási kísérlet végrehajtásához köthető feladatok: 

 

- 2009.06.10. –  a lombkezelések beállításához szükséges 

bázisos cink-karbonát oldat elkészítése Győrszentivánban 

- 2009.06.12. –  lombkezelés végrehajtása 

- 2009.07.16. –  levélmintavétel a levéltrágyázott kísérleti parcellákról 

- 2009. nyár   –  a levélminták laboratóriumi analízisre történő előkészítése 

- 2009.09.26. –  termésmintavétel a levéltrágyázott kísérleti parcellákról 

- 2009. ősz     –  a betakarított termésminták kiértékelése, vizsgálata 

 

3.6.1 Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás 
lombkezelések 

 
A kísérlet beállításának körülményei 

2009. június 12-én egy RAU gyártmányú, 2800 l-es űrtartalmú, vontatott szántóföldi 

permetezőgép segítségével megtörtént a levéltrágyázási kísérletben a bázisos cink-karbonát 

hatóanyagú készítmény kijuttatása. 

A permetezőgép fedélzeti számítógépe egy előre elkészített kijuttatási terv alapján 

dolgozott. A kijuttatás további érdekessége, hogy a kísérleti hatóanyag oldat-töménysége 

miatt A és B tartályból egyidejűleg történt a megfelelő mennyiségű oldat a permetezőgép 

nyomóágába történő bekeverése, míg a víztartályban csak tiszta víz volt. A kijuttatás 

200 lha-1 folyadékmennyiséggel történt. 

Kísérletünket kontroll + 4 dózisban, 4 ismétlésben, véletlen blokk elrendezésben 

állítottuk be. 

A hatóanyag-dózisok a következők voltak: 

- kontroll (A0) 

- 0,1 kgha-1 (A1) 

- 0,15 kgha-1 (A2) 

- 0,2 kgha-1 (A3) 

- 0,25 kgha-1 (A4) 
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A bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett lombkezelések adott táblán belüli 

elhelyezését, illetve elrendezését az alábbi 21. ábrán mutatjuk be: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat: 
x (parcellahossz); 

y (parcellaszélesség, szórókeret szélessége); 
v (elválasztó sáv, vágóasztal szélessége);  

z (védősáv) 

21. ábra: A 2009. évi nagyparcellás lombkezelések elhelyezése a Zimány 16,7 elnevezésű táblán 
(bal oldali ábra) 

A nagyparcellás lombkezelések kísérleten belüli elrendezése, a parcellák méretei 
(jobb oldali ábra) 

(Forrás:URL9) 
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A kezelési egységek hossza 120 m, szélessége 18 m (a betakarítógép 

munkaszélességének négyszerese) volt. A nagyparcellák területe ennek megfelelően 

0,216 ha volt. A kísérleti parcellák így 4,32 ha területen helyezkedtek el. 

A nagyparcellák kitűzését precíziós eljárással végeztük el. A nagyparcellák 

sarokpontjainak kijelölése olyan kézi számítógéppel történt, amely nagy pontosságú – 

RTK-bázisállomás által korrigált – GPS-jelet használt. Az előbbiek értelmében 

hagyományos parcellakitűzést nem kellett végrehajtanunk, így az adott tenyészidőszakban 

történt egyéb növényvédelmi és növényápolási feladatokat kísérletünk nem akadályozta. A 

későbbiekben (pl. a mintavétel során) a kézi számítógép segítségével lettek felkeresve az 

egyes kezelési egységek. 

 

A kijuttatás fenológiai időzítése 

A lombkezelés elvégzése a kukorica 8 leveles állapotában történt (22. ábra). 

 

 

 

 

22. ábra: A kijuttatás fenológia időzítése 
2009. évi bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombkísérletben 

 (Forrás: URL6) 
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3.7 II. kísérleti év – 2010. 
 
A Zimány 16,7 jelű táblán a kísérleteket megelőzően végrehajtott agrotechnikai 
beavatkozások 

A kukorica elővetemény betakarítása 2009. október 10-én történt meg, átlagosan 

7,8 tha-1 eredménnyel. A betakarítást követően 2009. december 5-én Kverneland PB-RB 

váltvaforgató ekével átlagosan 25-28 cm mélységben szántást végeztek. 2010. április 10-i 

szántáselmunkálást követően 2010. április 24-én helyspecifikusan átlagosan 280 kgha-1 

MAS műtrágyát juttattak ki repítőtárcsás műtrágyaszóró segítségével. Két nappal később – 

2010. április 26-án – egy 6 m munkaszélességű félig függesztett magágykészítő (RAU 

Sterntiller) segítségével a talajba dolgozták az előzőleg kiszórt műtrágyát, ezzel egy 

menetben aprómorzsás, ideális szerkezetű magágyat készítettek. 2010. május 2-án egy 

6 soros, mechanikus szemenkénti vetőgéppel (ACCORD Optima), átlagosan 

74.500 csíra/ha mennyiségben történt meg az NK Symba fajtájú hibridkukorica vetése. 

2010. május 28-án 4,2 lha-1-os mennyiségben Lumax nevű herbiciddel történt korai 

posztemergens gyomirtás. 

 
A 2010. évi levél- és talajtrágyázási kísérlettel kapcsolatban elvégzett feladatok időrendben 

 
- 2010.04.25. –  a talajkezelések beállításához szükséges 

bázisos cink-karbonát oldat elkészítése Győrszentivánban 

- 2010.05.01. -  kisparcellás talajkezelések (bázisos cink-karbonát, cink-klorid) 

beállítása Zimányban 

- 2010.06.25. -  a lombkezelések beállításához szükséges 

bázisos cink-karbonát oldat elkészítése Győrszentivánban 

- 2010.06.29. –  lombkezelés végrehajtása Zimányban 

- 2010.07.28. –  levél-mintavétel a lomb- és talajkezelésekkel érintett 

parcellákról Zimányban 

- 2010.10.31. –  termés-mintavétel a lomb- és talajkezelésekkel érintett 

parcellákról Zimányban 

- 2010. tél       –  a betakarított termésminták kiértékelése, vizsgálata 
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A 2010. évi levél- és talajtrágyázási kísérletek táblán belüli elhelyezése 
(összefoglaló áttekintés) 

A 2010. évben végrehajtott lomb- és talajkezelések adott táblán belüli elhelyezését, az 

alábbi 23. ábrán mutatjuk be: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

1. Nagyparcellás lombkezelés 
 bázisos cink-karbonát hatóanyaggal 
2. Kisparcellás talajkezelés 
 cink-klorid hatóanyaggal 
3. Kisparcellás talajkezelés 
 bázisos cink-karbonát hatóanyaggal 

23. ábra: A 2010. évi lomb- és talajkezelések elhelyezése a Zimány 16,7 elnevezésű táblán 
(Forrás:URL9) 
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3.7.1 Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett 
nagyparcellás lombkezelések 

 
A kísérlet beállításának körülményei 

2010. június 29-én egy RAU gyártmányú, 2800 l-es űrtartalmú, vontatott szántóföldi 

permetezőgép segítségével megtörtént a levéltrágyázási kísérletben a bázisos cink-karbonát 

hatóanyagú készítmény kijuttatása (24. ábra). A permetezőgép fedélzeti számítógépe egy 

előre elkészített kijuttatási terv alapján dolgozott. A kijuttatás 200 lha-1 

folyadékmennyiséggel történt. 

Kísérletünket kontroll + 4 dózisban, 4 ismétlésben, véletlen blokk elrendezésben 

állítottuk be. 

A hatóanyag-dózisok a következők voltak: 

- kontroll (A0) 

- 0,2 kgha-1 (A1) 

- 0,4 kgha-1 (A2) 

- 0,6 kgha-1 (A3) 

- 0,8 kgha-1 (A4) 

 

 

24. ábra: A kukoricaállomány fejlettsége 2010. június 29-én 
(Forrás: saját készítésű fénykép) 
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A bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett lombkezelések adott táblán belüli 

elhelyezését, illetve elrendezését az alábbi 25. ábrán mutatjuk be: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat: 
x (parcellahossz); 

y (parcellaszélesség, szórókeret szélessége); 
v (elválasztó sáv, vágóasztal szélessége);  

z (védősáv) 

25. ábra: A 2010. évi nagyparcellás lombkezelések elhelyezése a Zimány 16,7 elnevezésű táblán 
(bal oldali ábra) 

A nagyparcellás lombkezelések kísérleten belüli elrendezése, a parcellák méretei 
(jobb oldali ábra) 

(Forrás:URL9) 
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A kezelési egységek hossza 55 m, szélessége 18 m (a betakarítógép 

munkaszélességének négyszerese) volt. A nagyparcellák területe ennek megfelelően 

0,099 ha volt. A kísérleti parcellák így 1,98 ha területen helyezkedtek el. 

A nagyparcellák kitűzését precíziós eljárással végeztük el. A nagyparcellák 

sarokpontjainak kijelölése olyan kézi számítógéppel történt, amely nagy pontosságú – 

RTK-bázisállomás által korrigált – GPS-jelet használt. Az előbbiek értelmében 

hagyományos parcellakitűzést nem kellett végrehajtanunk, így az adott tenyészidőszakban 

történt egyéb növényvédelmi és növényápolási feladatokat kísérletünk nem akadályozta. A 

későbbiekben (pl. a mintavétel során) a kézi számítógép segítségével lettek felkeresve az 

egyes kezelési egységek. 

 

A kijuttatás fenológiai időzítése 

A lombkezelés elvégzése a kukorica 8 leveles állapotában történt (22. ábra). 

 

3.7.2 Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett 
kisparcellás talajkezelések 

 
A kísérlet beállításának körülményei 

2010. május 1-jén – az előzetesen megfelelően előkészített magágy felületére – 

manuálisan (öntözőkanna segítségével) juttattuk ki a talajtrágyázási kísérletben a bázisos 

cink-karbonát oldatot. A kijuttatás kétszer 7 liter/45 m2 folyadékmennyiséggel történt. 

Kísérletünket kontroll + 4 dózisban, 4 ismétlésben, véletlen blokk elrendezésben 

állítottuk be. 

A hatóanyag-dózisok a következők voltak (7,0 liter/22,5 m2): 

- kontroll (A0); (0 liter cink-karbonát-oldat + 0 liter víz) 

-  25 kgha-1 (A1); (1,4 liter cink-karbonát-oldat + 5,6 liter víz) 

-  50 kgha-1 (A2); (2,8 liter cink-karbonát-oldat + 4,2 liter víz) 

-  75 kgha-1 (A3); (4,2 liter cink-karbonát-oldat + 2,8 liter víz) 

- 100 kgha-1 (A4); (5,6 liter cink-karbonát-oldat + 1,4 liter víz) 
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A bázisos cink-karbonát talajkezelések adott táblán belüli elhelyezését, illetve 

elrendezését az alábbi 26. ábrán mutatjuk be:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat: 
x (parcellahossz); y (parcellaszélesség); 

26. ábra: A 2010. évi kisparcellás talajkezelések elhelyezése a Zimány 16,7 elnevezésű táblán 
(bal oldali ábra) 

A kisparcellás talajkezelések kísérleten belüli elrendezése, a parcellák méretei 
(jobb oldali ábra) 

(Forrás:URL9) 
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A kezelési egységek hossza 10 m, szélessége 4,5 m (a betakarítógép munkaszélessége) 

volt. A kisparcellák területe ennek megfelelően 45 m2 volt. A kísérleti parcellák így 0,9 ha 

területen helyezkedtek el. 

A kisparcellák kitűzését – hagyományos módon – jelölőkarók és zsineg segítségével 

végeztük el (27. ábra). A kisparcellák sarokpontjainak kijelölése olyan kézi számítógéppel 

történt, amely nagy pontosságú – RTK-bázisállomás által korrigált – GPS-jelet használt. 

 

A kisparcella kitűzését követően a kezelési egységet hosszában – zsineg segítségével – 

két egyforma részre osztottuk. 

A talajtrágya kijuttatása kényelmes sétatempóban, a „fél” parcella hosszirányába 

haladva, az öntözőkannát jobbra-balra mozgatva történt, így a 7 liter folyadékmennyiséget a 

22,5 m2-es talajfelületre egyenletesen el lehetett osztani. 

Az anyag kijuttatása után, az anyag talajfelszínen történő eloszlásának egyenletességét 

gereblyézéssel javítottam, majd az anyagot 8-10 cm mélyen rotációs kapával bedolgoztam. 

Az előbbiek értelmében hagyományos parcellakitűzést csak a talajtrágya kijuttatásakor 

alkalmaztunk, az adott tenyészidőszakban történt egyéb növényvédelmi és növényápolási 

feladatokat kísérletünk nem akadályozta. A későbbiekben (pl. a mintavétel során) a kézi 

számítógép segítségével lettek felkeresve az egyes kezelési egységek. 

27. ábra: Folyik a 2010. évi talajkísérlet beállítása; 
a kitűzött kisparcellák a bázisos cink-karbonát kijuttatása közben 

(Forrás: saját készítésű fénykép) 
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A kijuttatás fenológiai időzítése 

A talajkezelés elvégzése a kukorica csírázáskori állapotában történt (28. ábra). 

 

 

28. ábra: A kijuttatás fenológia időzítése a 
2010. évi bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajkísérletben 

(Forrás: URL6) 
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3.7.3 Cink-klorid hatóanyaggal (Fertilia UMG Micro Cink) végzett 
kisparcellás talajkezelések 

 
A kísérlet beállításának körülményei 

2010. május 1-jén – az előzetesen megfelelően előkészített magágy felületére – 

manuálisan (kézzel, vetési mozdulattal) juttattuk ki a talajtrágyázási kísérletben a szilárd, 

cink-klorid hatóanyagú mikrogranulátumot. A kijuttatás négyszer x kg/45 m2 

mikrogranulátum-mennyiséggel történt. 

Kísérletünket kontroll + 4 dózisban, 4 ismétlésben, véletlen blokk elrendezésben 

állítottuk be. 

A hatóanyag-dózisok a következők voltak (x kg/11,25 m2): 

- kontroll (A0); (0 kg) 

-  25 kgha-1 (A1); (0,28 kg) 

-  50 kgha-1 (A2); (0,56 kg) 

-  75 kgha-1 (A3); (0,84 kg) 

- 100 kgha-1 (A4); (1,12 kg) 
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A cink-klorid hatóanyaggal végzett talajkezelés adott táblán belüli elhelyezését, illetve 

elrendezését az alábbi 29. ábrán mutatjuk be:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat: 
x (parcellahossz); y (parcellaszélesség); 

29. ábra: A 2010. évi kisparcellás talajkezelések elhelyezése a Zimány 16,7 elnevezésű táblán 
(bal oldali ábra) 

A kisparcellás talajkezelések kísérleten belüli elrendezése, a parcellák méretei 
(jobb oldali ábra) 

(Forrás:URL9) 
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A kezelési egységek hossza 10 m, szélessége 4,5 m (a betakarítógép munkaszélessége) 

volt. A kisparcellák területe ennek megfelelően 45 m2 volt. A kísérleti parcellák így 0,9 ha 

területen helyezkedtek el. 

A kisparcellák kitűzését – hagyományos módon – jelölőkarók és zsineg segítségével 

végeztük el. A kisparcellák sarokpontjainak kijelölése olyan kézi számítógéppel történt, 

amely nagy pontosságú – RTK-bázisállomás által korrigált – GPS-jelet használt. 

A kisparcella kitűzését követően a kezelési egységet hosszában és keresztben is – zsineg 

segítségével – két-két, tehát négy egyforma részre osztottuk. 

A talajtrágya kijuttatása kényelmes sétatempóban, a „negyed” parcella hosszirányába 

haladva, vetőmozdulattal történt, így a 0,28-1,12 kg mikrogranulátum-mennyiséget a 

11,25 m2-es talajfelületre egyenletesen el lehetett szórni. 

Az anyag kijuttatása után, az anyag talajfelszínen történő eloszlásának egyenletességét 

gereblyézéssel javítottam, majd az anyagot 8-10 cm mélyen rotációs kapával bedolgoztam. 

Az előbbiek értelmében hagyományos parcellakitűzést csak a talajtrágya kijuttatásakor 

alkalmaztunk, az adott tenyészidőszakban történt egyéb növényvédelmi és növényápolási 

feladatokat kísérletünk nem akadályozta. A későbbiekben (pl. a mintavétel során) a kézi 

számítógép segítségével lettek felkeresve az egyes kezelési egységek. 

 

A kijuttatás fenológiai időzítése 

A talajkezelés elvégzése a kukorica csírázáskori állapotában történt (28. ábra). 
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3.8 III. kísérleti év – 2011. 
 
A Zimány 16,7 jelű táblán a kísérleteket megelőzően végrehajtott agrotechnikai 
beavatkozások 

A kukorica elővetemény betakarítása 2010. november 21-én történt meg, átlagosan 

8,1 tha-1 eredménnyel. A betakarítást követően 2010. december 4-én Kverneland PB-RB 

váltvaforgató ekével átlagosan 25-28 cm mélységben szántást végeztek. 2011. március 25-i 

szántáselmunkálást követően 2011. április 19-én helyspecifikusan átlagosan 280 kgha-1 

MAS műtrágyát juttattak ki repítőtárcsás műtrágyaszóró segítségével. Egy nappal később – 

2011. április 20-án – egy 6 m munkaszélességű félig függesztett magágykészítő (RAU 

Sterntiller) segítségével a talajba dolgozták az előzőleg kiszórt műtrágyát, ezzel egy 

menetben aprómorzsás, ideális szerkezetű magágyat készítettek. 2011. május 18-án egy 

6 soros, mechanikus szemenkénti vetőgéppel (ACCORD Optima), átlagosan 

74.500 csíra/ha mennyiségben történt meg az NK Symba fajtájú hibridkukorica vetése. 

2011. május 31-én 4,2 lha-1-os mennyiségben Lumax nevű herbiciddel történt korai 

posztemergens gyomirtás. 2011. június 7-én Kverneland CLC kultivátorral megtörtént a 

kukorica-állomány sorközművelése. 

 

A 2011. évi levél- és talajtrágyázási kísérlettel kapcsolatban elvégzett feladatok időrendben 

- 2011.05.16. –  a talajkezelések beállításához szükséges 

bázisos cink-karbonát oldat elkészítése Győrszentivánban 

- 2011.05.17. -  kisparcellás talajkezelések (bázisos cink-karbonát, cink-klorid) 

beállítása Zimányban 

- 2011.06.16. -  a lombkezelések beállításához szükséges 

bázisos cink-karbonát oldat elkészítése Győrszentivánban 

- 2011.06.17. –  lombkezelés végrehajtása Zimányban 

- 2011.08.11. –  levél-mintavétel a lomb- és talajkezelésekkel érintett 

parcellákról Zimányban 

- 2011.09.30. –  termés-mintavétel a lomb- és talajkezelésekkel érintett 

parcellákról Zimányban 

- 2011. tél       –  a betakarított termésminták kiértékelése, vizsgálata 
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A 2011. évi levél- és talajtrágyázási kísérletek táblán belüli elhelyezése 
(összefoglaló áttekintés) 

A 2011. évben végrehajtott lomb- és talajkezelések adott táblán belüli elhelyezését, a 

30. ábrán mutatjuk be: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Nagyparcellás lombkezelés 
 bázisos cink-karbonát hatóanyaggal 
2. Kisparcellás talajkezelés (2010.) 
 bázisos cink-karbonát hatóanyaggal 
3. Kisparcellás talajkezelés (2010.) 
 cink-klorid hatóanyaggal 
4. Kisparcellás talajkezelés (2011.) 
 bázisos cink-karbonát hatóanyaggal 
5. Kisparcellás talajkezelés (2011.) 
 cink-klorid hatóanyaggal 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

30. ábra: A 2011. évi lomb- és talajkezelések elhelyezése a Zimány 16,7 elnevezésű táblán 
(Forrás:URL9) 
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3.8.1 Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett 
nagyparcellás lombkezelések 

 
A kísérlet beállításának körülményei 

2011. június 17-én egy RAU gyártmányú, 2800 l-es űrtartalmú, vontatott szántóföldi 

permetezőgép segítségével megtörtént a levéltrágyázási kísérletben a bázisos cink-karbonát 

hatóanyagú készítmény kijuttatása. A permetezőgép fedélzeti számítógépe egy előre 

elkészített kijuttatási terv alapján dolgozott. A kijuttatás 200 lha-1 folyadékmennyiséggel 

történt. 

Kísérletünket kontroll + 4 dózisban, 4 ismétlésben, véletlen blokk elrendezésben 

állítottuk be. 

A hatóanyag-dózisok a következők voltak: 

- kontroll (A0) 

- 0,2 kgha-1 (A1) 

- 0,4 kgha-1 (A2) 

- 0,6 kgha-1 (A3) 

- 0,8 kgha-1 (A4) 
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A bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett lombkezelések adott táblán belüli 

elhelyezését, illetve elrendezését az alábbi 31. ábrán mutatjuk be: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat: 
x (parcellahossz); 

y (parcellaszélesség, szórókeret szélessége); 
v (elválasztó sáv, vágóasztal szélessége);  

z (védősáv) 

31. ábra: A 2011. évi nagyparcellás lombkezelések elhelyezése a Zimány 16,7 elnevezésű táblán 
(bal oldali ábra) 

A nagyparcellás lombkezelések kísérleten belüli elrendezése, a parcellák méretei 
(jobb oldali ábra) 

(Forrás:URL9) 
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A kezelési egységek hossza 55 m, szélessége 18 m (a betakarítógép 

munkaszélességének négyszerese) volt. A nagyparcellák területe ennek megfelelően 

0,099 ha volt. A kísérleti parcellák így 1,98 ha területen helyezkedtek el. 

A nagyparcellák kitűzését precíziós eljárással végeztük el. A nagyparcellák 

sarokpontjainak kijelölése olyan kézi számítógéppel történt, amely nagy pontosságú – 

RTK-bázisállomás által korrigált – GPS-jelet használt. Az előbbiek értelmében 

hagyományos parcellakitűzést nem kellett végrehajtanunk, így az adott tenyészidőszakban 

történt egyéb növényvédelmi és növényápolási feladatokat kísérletünk nem akadályozta. A 

későbbiekben (pl. a mintavétel során) a kézi számítógép segítségével lettek felkeresve az 

egyes kezelési egységek. 

 

A kijuttatás fenológiai időzítése 

A lombkezelés elvégzése a kukorica 8 leveles állapotában történt (22. ábra). 

 

3.8.2 Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett 
kisparcellás talajkezelések 

 
A kísérlet beállításának körülményei 

2011. május 17-én – az előzetesen megfelelően előkészített magágy felületére – 

manuálisan (öntözőkanna segítségével) juttattuk ki a talajtrágyázási kísérletben a bázisos 

cink-karbonát oldatot. A kijuttatás kétszer 7 liter/45 m2 folyadékmennyiséggel történt. 

Kísérletünket kontroll + 4 dózisban, 4 ismétlésben, véletlen blokk elrendezésben 

állítottuk be. 

A hatóanyag-dózisok a következők voltak (7,0 liter/22,5 m2): 

- kontroll (A0); (0 liter cink-karbonát-oldat + 0 liter víz) 

-  25 kgha-1 (A1); (1,4 liter cink-karbonát-oldat + 5,6 liter víz) 

-  50 kgha-1 (A2); (2,8 liter cink-karbonát-oldat + 4,2 liter víz) 

-  75 kgha-1 (A3); (4,2 liter cink-karbonát-oldat + 2,8 liter víz) 

- 100 kgha-1 (A4); (5,6 liter cink-karbonát-oldat + 1,4 liter víz) 
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A bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett talajkezelés adott táblán belüli 

elhelyezését, illetve elrendezését az alábbi 32. ábrán mutatjuk be:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat: 
x (parcellahossz); y (parcellaszélesség); 

32. ábra: A 2011. évi kisparcellás talajkezelések elhelyezése a Zimány 16,7 elnevezésű táblán 
(bal oldali ábra) 

A kisparcellás talajkezelések kísérleten belüli elrendezése, a parcellák méretei 
(jobb oldali ábra) 

(Forrás:URL9) 
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A kezelési egységek hossza 10 m, szélessége 4,5 m (a betakarítógép munkaszélessége) 

volt. A kisparcellák területe ennek megfelelően 45 m2 volt. A kísérleti parcellák így 0,9 ha 

területen helyezkedtek el. 

A kisparcellák kitűzését – hagyományos módon – jelölőkarók és zsineg segítségével 

végeztük el. A kisparcellák sarokpontjainak kijelölése olyan kézi számítógéppel történt, 

amely nagy pontosságú – RTK-bázisállomás által korrigált – GPS-jelet használt. 

 

A kisparcella kitűzését követően a kezelési egységet hosszában – zsineg segítségével – 

két egyforma részre osztottuk (33. ábra). 

A talajtrágya kijuttatása kényelmes sétatempóban, a „fél” parcella hosszirányába 

haladva, az öntözőkannát jobbra-balra mozgatva történt, így a 7 liter folyadékmennyiséget a 

22,5 m2-es talajfelületre egyenletesen el lehetett osztani. 

Az anyag kijuttatása után, az anyag talajfelszínen történő eloszlásának egyenletességét 

gereblyézéssel javítottam, majd az anyagot 8-10 cm mélyen rotációs kapával bedolgoztam. 

Az előbbiek értelmében hagyományos parcellakitűzést csak a talajtrágya kijuttatásakor 

alkalmaztunk, az adott tenyészidőszakban történt egyéb növényvédelmi és növényápolási 

feladatokat kísérletünk nem akadályozta. A későbbiekben (pl. a mintavétel során) a kézi 

számítógép segítségével lettek felkeresve az egyes kezelési egységek. 

 

33. ábra: Folyik a 2011. évi talajkísérlet beállítása; 
a kitűzött kisparcellák a bázisos cink-karbonát kijuttatása közben 

(Forrás: saját készítésű fénykép) 
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A kijuttatás fenológiai időzítése 

A talajkezelés elvégzése a kukorica csírázáskori állapotában történt (28. ábra). 

 

A termésminták begyűjtésének körülményei 

A termésminták begyűjtése előtt sajnálatos módon a 4 ismétlésből 2 ismétlés 

megsemmisült, mivel a szomszédos táblán végzett betakarítási munkálatok során nem 

vették figyelembe kísérleteink elhelyezkedését. 

Ennek ellenére a kísérletek kiértékelése – kisebb elemszámmal ugyan – megfelelően 

kivitelezhető volt. 
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3.8.3 Cink-klorid hatóanyaggal (Fertilia UMG Micro Cink) végzett 
kisparcellás talajkezelések 

 
A kísérlet beállításának körülményei 

2011. május 17-én – az előzetesen megfelelően előkészített magágy felületére – 

manuálisan (kézzel, vetési mozdulattal) juttattuk ki a talajtrágyázási kísérletben a szilárd 

cink-klorid hatóanyagú mikrogranulátumot. A kijuttatás négyszer x kg/45 m2 

mikrogranulátum-mennyiséggel történt. 

Kísérletünket kontroll + 4 dózisban, 4 ismétlésben, véletlen blokk elrendezésben 

állítottuk be. 

A hatóanyag-dózisok a következők voltak (x kg/11,25 m2): 

- kontroll (A0); (0 kg) 

-  25 kgha-1 (A1); (0,28 kg) 

-  50 kgha-1 (A2); (0,56 kg) 

-  75 kgha-1 (A3); (0,84 kg) 

- 100 kgha-1 (A4); (1,12 kg) 
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A cink-klorid hatóanyaggal végzett talajkezelés talajkezelés adott táblán belüli 

elhelyezését, illetve elrendezését az alábbi 34. ábrán mutatjuk be:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat: 
x (parcellahossz); y (parcellaszélesség); 

34. ábra: A 2011. évi kisparcellás talajkezelések elhelyezése a Zimány 16,7 elnevezésű táblán 
(bal oldali ábra) 

A kisparcellás talajkezelések kísérleten belüli elrendezése, a parcellák méretei 
(jobb oldali ábra) 

(Forrás:URL9) 
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A kezelési egységek hossza 10 m, szélessége 4,5 m (a betakarítógép munkaszélessége) 

volt. A kisparcellák területe ennek megfelelően 45 m2 volt. A kísérleti parcellák így 0,9 ha 

területen helyezkedtek el. 

A kisparcellák kitűzését – hagyományos módon – jelölőkarók és zsineg segítségével 

végeztük el. A kisparcellák sarokpontjainak kijelölése olyan kézi számítógéppel történt, 

amely nagy pontosságú – RTK-bázisállomás által korrigált – GPS-jelet használt. 

A kisparcella kitűzését követően a kezelési egységet hosszában és keresztben is – zsineg 

segítségével – két-két, tehát négy egyforma részre osztottuk. 

A talajtrágya kijuttatása kényelmes sétatempóban, a „negyed” parcella hosszirányába 

haladva, vetőmozdulattal történt, így a 0,28-1,12 kg mikrogranulátum-mennyiséget a 

11,25 m2-es talajfelületre egyenletesen el lehetett szórni. 

Az anyag kijuttatása után, az anyag talajfelszínen történő eloszlásának egyenletességét 

gereblyézéssel javítottam, majd az anyagot 8-10 cm mélyen rotációs kapával bedolgoztam. 

Az előbbiek értelmében hagyományos parcellakitűzést csak a talajtrágya kijuttatásakor 

alkalmaztunk, az adott tenyészidőszakban történt egyéb növényvédelmi és növényápolási 

feladatokat kísérletünk nem akadályozta. A későbbiekben (pl. a mintavétel során) a kézi 

számítógép segítségével lettek felkeresve az egyes kezelési egységek. 

 

A kijuttatás fenológiai időzítése 

A talajkezelés elvégzése a kukorica csírázáskori állapotában történt (28. ábra). 

 

A termésminták begyűjtésének körülményei 

A termésminták begyűjtése előtt sajnálatos módon a 4 ismétlésből 2 ismétlés 

megsemmisült, mivel a szomszédos táblán végzett betakarítási munkálatok során nem 

vették figyelembe kísérleteink elhelyezkedését. 

Ennek ellenére a kísérletek kiértékelése – kisebb elemszámmal ugyan – megfelelően 

kivitelezhető volt. 
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3.8.4 Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett 
kisparcellás talajkezelések 
(retard hatás vizsgálata - 2010. évben kijuttatott) 

 
A kísérlet beállításának körülményei 

Lásd a 2010-es kísérleti évnél leírtakat! 

 
A kijuttatás fenológiai időzítése 

Lásd a 2010-es kísérleti évnél leírtakat! 

 
A termésminták begyűjtésének körülményei 

A termésminták begyűjtése előtt sajnálatos módon a 4 ismétlésből 2 ismétlés 

megsemmisült, mivel a szomszédos táblán végzett betakarítási munkálatok során nem 

vették figyelembe kísérleteink elhelyezkedését. 

Ennek ellenére a kísérletek kiértékelése – kisebb elemszámmal ugyan – megfelelően 

kivitelezhető volt. 

 

3.8.5 Cink-klorid hatóanyaggal (Fertilia UMG Micro Cink) végzett 
kisparcellás talajkezelések 
(retard hatás vizsgálata - 2010. évben kijuttatott) 

 
A kísérlet beállításának körülményei 

Lásd a 2010-es kísérleti évnél leírtakat! 

 
A kijuttatás fenológiai időzítése 

Lásd a 2010-es kísérleti évnél leírtakat! 

 
A termésminták begyűjtésének körülményei 

A termésminták begyűjtése előtt sajnálatos módon a 4 ismétlésből 2 ismétlés 

megsemmisült, mivel a szomszédos táblán végzett betakarítási munkálatok során nem 

vették figyelembe kísérleteink elhelyezkedését. 

Ennek ellenére a kísérletek kiértékelése – kisebb elemszámmal ugyan – megfelelően 

kivitelezhető volt. 
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
 

4.1 Nagyparcellás lombkezelések 
bázisos cink-karbonát hatóanyaggal (2009.) 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csőhossz 

 
A 35. ábra alapján megállapítható, hogy lombkezelési kísérletben alkalmazott növekvő bázisos 

cink-karbonát adagok hatására a csőhosszak értéke tendenciaszerűen (átlagosan 177,9 mm-ről 
184,6 mm-re) növekedett. A kontrollhoz képest, a 0,25 kgha-1-os adag kijuttatása nyomán 
szignifikáns növekedés következett be. Ugyanígy a 0,1 kgha-1-os adaghoz képest a 0,25 kgha-1-os 
adag alkalmazása esetében is szignifikáns különbség mutatkozott. 
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35. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2009.) 
hatása a csőhossz alakulására 

Szign. 0 0,1 0,15 0,2 0,25 
0      0,1      0,15      0,2      0,25 0,05 0,05     
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Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
nem termékenyült csőrész hossza 

 
A 36. ábrát szemlélve kitűnik, hogy a növekvő bázisos cink-karbonát adagok hatására a nem 

termékenyült csőrész hossza a kontrollhoz (27,2 mm) képest kezdetben a 0,1 kgha-1-os adag hatására 
számottevően nőtt (31,4 mm), de ez a növekedés nem volt szignifikáns. A 0,15 kgha-1-os kezelés 
hatására a vizsgált terméselem nagysága ismét csökkent. A növekvő adagok hatására ettől kezdve – 
egészen a 0,25 kgha-1-os adagig – a nem termékenyült csőrész hosszának értéke viszonylagos 
állandóságot mutat. A 0,1 kgha-1-os adagtól mind a 0,15 kgha-1-os, mind a 0,2 kgha-1-os, mind pedig a 
0,25 kgha-1-os kezelés hatása szignifikáns eltérést eredményezett. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
a cső szemsorainak száma 
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36. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2009.) 
hatása a nem termékenyült csőrész hosszának alakulására 

37. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2009.) 
hatása a cső szemsorainak számának alakulására 

Szign. 0 0,1 0,15 0,2 0,25 
0      0,1      0,15  0,05    0,2  0,05    0,25  0,05     

Szign. 0 0,1 0,15 0,2 0,25 
0      0,1      0,15      0,2      0,25  0,05     
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A csövek szemsorainak vizsgálatakor megállapítást nyert (37. ábra), hogy a kontrollhoz képest 
(14,8 db) kezdetben a 0,1 kgha-1-os kezelés (14,5 db-ra) csökkentette a vizsgált terméselem 
átlagértékét. Ezzel szemben a 0,15 kgha-1-os, a 0,2 kgha-1-os és 0,25 kgha-1-os kezelés növelte a 
kukoricacsövek szemsorainak átlagos számát. A 0,1 kgha-1-os adaghoz képest kizárólag a 
0,25 kgha-1-os kezelés eredményezett szignifikáns növekedést. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csőtömeg 

 
A növekvő dózisú bázisos cink-karbonát lombkezelések hatására a kontrollhoz (182,91 g) képest 

folyamatos, trendszerű növekedést tapasztaltunk a kukoricacsövek tömegét vizsgálva, mely 
növekedés egyedül a 0,1 kgha-1-os kezelés hatására tört meg (38. ábra). A 0,2 kgha-1-os adag mind a 
kontrollhoz, mind a 0,1 kgha-1-os, mind pedig a 0,15 kgha-1-os adaghoz képest szignifikáns 
növekedést idézett elő (200,96 g) a csőtömeg esetében. 
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38. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2009.) 
hatása a csőtömeg alakulására 
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Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
morzsolt szemek tömege 

 
A csőtömeg esetében tapasztalt – a növekvő cinkadagok hatására bekövetkezett – tendenciózus 

változások a morzsolt szemek tömegének vizsgálatakor is megfigyelhetők voltak (39. ábra). A 
kontrollhoz (157,73 g) képest folyamatos, trendszerű növekedést tapasztaltunk a morzsolt 
kukoricaszemek tömegét vizsgálva is, mely növekedés egyedül a 0,1 kgha-1-os kezelés hatására tört 
meg. A 0,2 kgha-1-os adag mind a kontrollhoz, mind a 0,1 kgha-1-os, mind pedig a 0,15 kgha-1-os 
adaghoz képest szignifikáns növekedést idézett elő (175,02 g) a morzsolt szemek tömegét vizsgálva. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csutka tömege (a mért és számított érték számtani átlaga) 
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39. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2009.) 
hatása a morzsolt szemek tömegének alakulására 

40. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2009.) 
hatása a csutkatömeg alakulására 
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A csutkatömeg értékeinek vizsgálata során – egészen a 0,25 kgha-1-os adagig – növekvő 
tendencia rajzolódik ki előttünk (40. ábra). A kontrollhoz (24,17 g) képest mind a 0,15 kgha-1-os, 
mind a 0,2 kgha-1-os, mind pedig a 0,25 kgha-1-os adag növelte a csutkák átlagos tömegét (24,33 g, 
24,79 g és 25,84g). A kontrollhoz képest az alkalmazott dózisok egyikénél sem bizonyult a 
kezeléshatás szignifikánsnak. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
szem-csutka arány 

 
A 41. ábrán a szem-csutka arány vizsgálatánál az tapasztaltuk, hogy kezdetben a kontrollhoz 

képest a 0,1 kgha-1-os adag hatására a szem-csutka arány 6,5%-ról 6,1%-ra csökkent. Ez a csökkenés 
szignifikáns volt. Ezt követően a 0,15 kgha-1-os adagtól kezdve egészen a 0,25 kgha-1-os adagig a 
szem-csutka arány átlagértékei növekedtek. A 0,1 kgha-1-os adag kezeléshatásához mérten mind a 
0,15 kgha-1-os, mind a 0,2 kgha-1-os, mind pedig a 0,25 kgha-1-os adag szignifikánsan növelte a 
szem-csutka arányt. 
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41. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2009.) 
hatása a szem-csutka arány alakulására 
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Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek olajtartalma 

 
A kukoricaszemek olajtartalmának elemzése nyomán (42. ábra) általánosságban elmondhatjuk, 

hogy a növekvő bázisos-cink karbonát adagok hatására – egészen a 0,25 kgha-1-os adagig – a termés 
olajtartalma kismértékben ugyan, de csökken. Az előbbi megállapítások fényében elmondhatjuk, 
hogy ebben a vizsgálatban a növekvő cinkadagok hatására szignifikáns hatás nem jött létre, a szemek 
olajtartalma gyakorlatilag nem változott. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek fehérjetartalma 
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42. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2009.) 
hatása a szemek olajtartalmának alakulására 

43. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2009.) 
hatása a szemek fehérjetartalmának alakulására 
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Ahogy az előbbiekben vizsgált olajtartalom esetében sem találtunk szignifikáns kezeléshatást, úgy 
a szemek fehérjetartalmát sem tudtuk befolyásolni (növelni) cink adagolásával (43. ábra). A 
kontrollhoz képest (7,1%) a 0,1 kgha-1-os és a 0,15 kgha-1-os kezelés is fehérjetartalom-csökkenést 
idézett elő, kizárólag a 0,2 kgha-1-os adag hatására indukálódott a kontrollnál nagyobb fehérjetartalom 
(7,2%). A 0,25 kgha-1-os adag újabb fehérjetartalom-csökkenést eredményezett. A fentiekben vizsgált 
beltartalmi értékmérő tulajdonság tekintetében egy esetben sem igazolódott szignifikáns kezeléshatás. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek keményítőtartalma 

 
A szemek fehérjetartalmának alakulásától eltérő lefutású diagramot láthatunk (44. ábra). A 

kontrollhoz képest (72,3%) a 0,1 kgha-1-os adag esetében a keményítőtartalom 72,2%-ra csökkent. A 
0,15 kgha-1-os kezelés keményítőtartalom-növekedést idézett elő, mely a kontrollhoz képest is 
nagyobb értéket eredményezett (72,7%). A 0,2 kgha-1-os és a 0,25 kgha-1-os adag hatására a 
keményítőtartalom esetében egészen kismértékű csökkenés volt tapasztalható. A fentiekben vizsgált 
beltartalmi értékmérő tulajdonság tekintetében egy esetben sem igazolódott szignifikáns kezeléshatás. 
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44. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2009.) 
hatása a szemek keményítőtartalmának alakulására 
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4.2 Nagyparcellás lombkezelések 
bázisos cink-karbonát hatóanyaggal (2010.) 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csőhossz 

 
A 45. ábra alapján megállapítható, hogy lombkezelési kísérletben alkalmazott növekvő bázisos 

cink-karbonát adagok hatására – a 0,4 kgha-1-os adagig – a csőhosszak értéke tendenciaszerűen 
(átlagosan 167,9 mm-ről 176,7 mm-re) növekedett. A kontrollhoz képest, mind a 0,2 kgha-1-os, mind 
a 0,4 kgha-1-os adag esetében szignifikáns növekedés következett be. A 0,6 kgha-1-os adag hatására a 
kukoricacsövek átlagos hossza csökkent (168,1 mm), mely csökkenés mind 0,2 kgha-1-os, mind pedig 
a 0,4 kgha-1-os adaghoz képest szignifikáns volt. A 0,8 kgha-1-os kezelés hatására a csövek átlagos 
hossza ismét növekedni kezdett, de ez a növekedés a 0,6 kgha-1-os adaghoz képest már nem volt 
szignifikáns. 
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45. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2010.) 
hatása a csőhossz alakulására 
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Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
nem termékenyült csőrész hossza 

 
A 46. ábrát szemlélve kitűnik, hogy a növekvő bázisos cink-karbonát adagok hatására a nem 

termékenyült csőrész hossza (azaz a léha szemek mennyisége) a kontrollhoz (24,0 mm) képest 
kezdetben a 0,2 kgha-1-os és a 0,4 kgha-1-os adagok hatására csökkent, de ez a csökkenés egy esetben 
sem volt szignifikáns a kontrollhoz képest. A 0,6 kgha-1-os kezelés még a kontrollhoz képest is – 
számunkra előnytelenül – megnövelte (24,7 mm-re) a nem termékenyült csőrész hosszát. Ez a 
növekedés a 0,2 kgha-1-os adaghoz képest viszont szignifikánsnak bizonyult. A 0,8 kgha-1-os adagnál 
a vizsgált terméselem ismételt csökkenését tapasztaltuk. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
a cső szemsorainak száma 

 
 
 
 

46. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2010.) 
hatása a nem termékenyült csőrész hosszának alakulására 

47. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2010.) 
hatása a cső szemsorainak számának alakulására 
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A csövek szemsorainak vizsgálatakor megállapítást nyert, hogy a kontrollhoz képest kezdetben a 
0,2 kgha-1-os kezelés csökkentette a vizsgált terméselem átlagértékét (47. ábra). Ezzel szemben a 
0,6 kgha-1-os és 0,8 kgha-1-os kezelés növelte a kukoricacsövek szemsorainak átlagos számát. A 
0,8 kgha-1-os kezelés a kontrollhoz képest érdemi kezeléshatást nem váltott ki. A szemsorok számát 
vizsgálva egy kezelés sem eredményezett szignifikáns hatást sem egymáshoz, sem pedig a 
kontrollhoz viszonyítva. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csőtömeg 

 
A növekvő dózisú bázisos cink-karbonát lombkezelések hatására a kontrollhoz (175,77 g) képest 

kezdetben mind a 0,2 kgha-1-os adag, mind pedig a 0,4 kgha-1-os adag növelte a kukoricacsövek 
átlagos tömegét (189,48 g és 195,92 g) (48. ábra). A kontrollhoz képest kizárólag a 0,4 kgha-1-os adag 
hatására jött létre szignifikáns kezeléshatás. A 0,6 kgha-1-os és a 0,8 kgha-1-os adag ugyan a 
kontrollhoz képest nagyobb csőtömeg-átlag értékeket indukált, de ezek az átlagértékek a 0,2 kgha-1-os 
és a 0,4 kgha-1-os adagok által elért csőtömeg-növekedést alulmúlták. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
morzsolt szemek tömege 

48. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2010.) 
hatása a csőtömeg alakulására 

49. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2010.) 
hatása a morzsolt szemek tömegének alakulására 
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A csőtömeg esetében tapasztalt – a növekvő cinkadagok hatására bekövetkezett – tendenciózus 
változások a morzsolt szemek tömegének vizsgálatakor is megfigyelhetők voltak (49. ábra). A 
kontrollhoz (153,21 g) képest mind a 0,2 kgha-1-os adag, mind pedig a 0,4 kgha-1-os adag növelte a 
morzsolt szemek átlagos tömegét (165,17 g és 170,94 g). A kontrollhoz képest kizárólag a 
0,4 kgha-1-os adag hatására jött létre szignifikáns kezeléshatás. A 0,6 kgha-1-os és a 0,8 kgha-1-os adag 
ugyan a kontrollhoz képest nagyobb morzsolt szemtömeg-átlag értékeket indukált, de ezek az 
átlagértékek a 0,2 kgha-1-os és a 0,4 kgha-1-os adagok hatását nem érték el. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csutka tömege (a mért és számított érték számtani átlaga) 

 
A csutkatömeg értékeinek vizsgálata során az előbbi terméselem-vizsgálatok (csőtömeg, morzsolt 

szemek tömege) fényében – kezdetben, egészen a 0,4 kgha-1-os adagig – növekvő tendencia 
rajzolódik ki előttünk, majd a csutkatömeg csökkenése ment végbe (50. ábra). A kontrollhoz (22,33 g) 
képest mind a 0,2 kgha-1-os adag, mind pedig a 0,4 kgha-1-os adag növelte a csutka átlagos tömegét 
(24,05 g és 24,76 g). A kontrollhoz képest kizárólag a 0,4 kgha-1-os adag hatására jött létre 
szignifikáns kezeléshatás. A 0,6 kgha-1-os és a 0,8 kgha-1-os adagok összességében a kontrollhoz 
képest nagyobb csutkatömeg-átlag értékeket indukáltak. 
  

50. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2010.) 
hatása a csutkatömeg alakulására 
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Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
szem-csutka arány 

 
Az 51. ábrán a szem-csutka arány vizsgálatánál az tapasztaltuk, hogy kizárólag a 0,8 kgha-1-os 

cinkadag alkalmazásánál jelentkezett valamiféle kezeléshatás. Ugyanakkor a kontroll, a 0,2 kgha-1-os, 
0,4 kgha-1-os, illetve a 0,6 kgha-1-os cink adagok nyomán kapott mérési eredmények lényegében nem 
térnek el egymástól. A 0,8 kgha-1-os adag hatására jelentkező kezeléshatás mind a kontrollhoz (7,0), 
mind pedig a 0,2 kgha-1-os kezeléshez képest (6,9) szignifikáns növekedést produkált a szem-csutka 
arány esetében. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek olajtartalma 

 
 
 
 
 
 
 

51. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2010.) 
hatása a szem-csutka arány alakulására 

52. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2010.) 
hatása a szemek olajtartalmának alakulására 
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A kukoricaszemek olajtartalmának elemzése nyomán általánosságban elmondhatjuk, hogy a 
növekvő bázisos-cink karbonát adagok hatására a termés olajtartalma – kismértékben ugyan – de 
csökken (52. ábra). A csökkenés dinamikáját tüzetesebben vizsgálva láthatjuk, hogy a 0,8 kgha-1-os 
adag hatására a kontrollhoz képest mindössze 0,05%-os, a 0,4 kgha-1-os adaghoz képest 0,1%-os 
csökkenés ment végbe. Az előbbi megállapítások fényében elmondhatjuk, hogy ebben a vizsgálatban 
a növekvő cinkadag a szemek olajtartalmában nem okoztak szignifikáns eltérést. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek fehérjetartalma 

 
Az előbbiekben vizsgált olajtartalom esetében nem találtunk szignifikáns kezeléshatást, a szemek 

fehérjetartalmát viszont eredményesen tudtuk befolyásolni (növelni) cink adagolásával (53. ábra). 
Már a legkisebb – 0,2 kgha-1-os – dózis hatására szignifikáns növekedést volt tapasztalható a szemek 
fehérjetartalmát illetően. A többi – 0,4 kgha-1, 0,6 kgha-1, 0,8 kgha-1-os – adag hatására a 
kukoricaszemek átlagos fehérjetartalma tendenciózus csökkenést mutatott. Ugyanúgy, mint a többi 
vizsgált beltartalmi értékmérő tulajdonság esetében, a csökkenés mértéke itt is elenyésző, mindössze 
0,3%-os volt.  

53. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2010.) 
hatása a szemek fehérjetartalmának alakulására 
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Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek keményítőtartalma 

 
A szemek fehérjetartalmának alakulásával szinte megegyező lefutású diagramot láthatunk az 

54. ábrán. Már a legkisebb – 0,2 kgha-1-os – cinkadag hatására is szignifikáns növekedést volt 
tapasztalható a szemek keményítőtartalmát illetően. A 0,4 kgha-1-os adag hatására minimális 
csökkenés következett be. A 0,6 kgha-1-os, és 0,8 kgha-1-os cinkadagok esetében elmondható, hogy 
azok gyakorlatilag nem módosították a kukoricaszemek keményítőtartalmát. 

54. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2010.) 
hatása a szemek keményítőtartalmának alakulására 
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4.3 Kisparcellás talajkezelések 
bázisos cink-karbonát hatóanyaggal (2010.) 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csőhossz 

 
Az 55. ábra alapján megállapítható, hogy az elvégzett talajkezelési kísérletben alkalmazott 

növekvő bázisos cink-karbonát adagok hatására – a 75 kgha-1-os adagig – a csőhosszak értéke 
tendenciaszerűen (átlagosan 166,5 mm-ről 160,3 mm-re) csökkent. A tapasztalt csökkenés sem a 
kontrollhoz képest, sem az alkalmazott adagok között nem mutatott szignifikáns különbséget. A 
csőhosszak tendenciaszerű csökkenése után a 100 kgha-1-os kezelés hatására csőhossz-növekedés 
következett be, mely növekedés a 75 kgha-1-os adaghoz képest szignifikáns volt. A 100 kgha-1-os 
kezelés hatására a csőhosszak átlagos értéke 167,9 mm-re növekedett. 
  

0 25 50 75 100

Dózis [kgha-1]

152

154

156

158

160

162

164

166

168

170

172

174

176

C
ső

 h
os

sz
a 

[m
m

]

166,5

163,9

161,1
160,3

167,9

55. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2010.) 
hatása a csőhossz alakulására 
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Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
nem termékenyült csőrész hossza 

 
Az 56. ábrát szemlélve kitűnik, hogy a növekvő bázisos cink-karbonát adagok hatására a nem 

termékenyült csőrész hossza (azaz a léha szemek mennyisége) a kontrollhoz (21,3 mm) képest 
kezdetben egészen a 75 kgha-1-os adagig (25,3 mm-re) növekedett. A kontrollhoz képest a 
75 kgha-1-os adag által indukált növekedés szignifikáns volt. A 100 kgha-1-os adag a kontrollon kívül 
az összes kezeléshez képest csökkentette a nem termékenyült csőrész hosszát (22,6 mm-re), de ez a 
csökkenés nem volt szignifikáns a 75 kgha-1-os adaghoz képest. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
a cső szemsorainak száma 

 
 
 
 
 

56. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2010.) 
hatása a nem termékenyült csőrész hosszának alakulására 

57. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2010.) 
hatása a cső szemsorainak számának alakulására 
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A csövek szemsorainak vizsgálatakor megállapítást nyert (57. ábra), hogy a kontrollhoz képest 
kezdetben a 25 kgha-1-os és az 50 kgha-1-os kezelés csökkentette a vizsgált terméselem átlagértékét. A 
csökkenő tendenciát a 75 kgha-1-os kezelés hatása megtörte, ugyanis a vizsgáltba vont minták átlagos 
szemsorainak száma itt 15,5 darabra emelkedett. A 100 kgha-1-os adag szintén – a kezdeti 
kezeléseknél már tapasztalt – csökkenést idézett elő a kukoricacsövek szemsorainak számában. Az 
említett terméselem vizsgálatakor egy esetben sem volt kimutatható szignifikáns kezeléshatás. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csőtömeg 

 
A növekvő dózisú bázisos cink-karbonát talajkezelések hatására a kontrollhoz (162,74g) képest 

kezdetben – a 75 kgha-1-os adagig – egészen 145,42 g-ig csökkent a vizsgált kukoricacsövek átlagos 
tömege (58. ábra). A csökkenés mértéke a kontrollhoz képest egyedül csak a 75 kgha-1-os kezelés 
esetében bizonyult szignifikánsnak. A 100 kgha-1-os adag a csőtömeg-átlagok esetében nagymérvű 
növekedést okozott (167,25 g). Ez a növekedés a kontrollhoz és az összes alkalmazott cinkkezeléshez 
képest nagyobb volt, de szignifikáns eltérés csak a 75 kgha-1-os adaghoz képest adódott. 
  

58. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2010.) 
hatása a csőtömeg alakulására 
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Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
morzsolt szemek tömege 

 
A csőtömeg esetében tapasztalt hatások – értelemszerűen – a morzsolt szemek tömegének 

vizsgálatánál is megfigyelhetők voltak (59. ábra). A növekvő dózisú bázisos cink-karbonát 
talajkezelések hatására a kontrollhoz (142,88 g) képest kezdetben – a 75 kgha-1-os adagig – egészen 
127,59 g-ig csökkent a vizsgált kukoricacsövek átlagos tömege. A csökkenés mértéke a kontrollhoz 
képest egyedül csak a 75 kgha-1-os kezelés esetében bizonyult szignifikánsnak. A 100 kgha-1-os adag 
a csőtömeg-átlagok esetében nagymértékű növekedést okozott (145,99 g). Ez a növekedés a 
kontrollhoz és az összes alkalmazott cinkkezeléshez képest nagyobb volt, de szignifikáns eltérés csak 
a 75 kgha-1-os adaghoz képest adódott. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csutka tömege (a mért és számított érték számtani átlaga) 

 
 
 

59. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2010.) 
hatása a morzsolt szemek tömegének alakulására 

60. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2010.) 
hatása a csutkatömeg alakulására 
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A csutkatömeg vizsgálatakor a csőtömeg és a morzsolt szemek tömegének változását ábrázoló 
diagramhoz igen hasonló ábrát kaptunk (60. ábra). A növekvő dózisú bázisos cink-karbonát 
talajkezelések hatására a kontrollhoz (20,52 g) képest kezdetben – a 75 kgha-1-os adagig – egészen 
17,69 g-ig csökkent a vizsgált kukoricacsutkák átlagos tömege. Fontos megjegyeznünk, hogy jelen 
esetben a 75 kgha-1-os kezelés hatására elért csutkatömeg-minimum szignifikánsan különbözik a 
kontrolltól és a 25 kgha-1-os kezelés hatásától is. A 100 kgha-1-os adag a vizsgált terméselemnél is 
komoly pozitív előjelű változást idézett elő, mely változás mind az 50 kgha-1-os, mind pedig a 
100 kgha-1-os adag hatásától szignifikánsan eltérő csutkatömeg-átlagokat eredményezett. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
szem-csutka arány 

 
A 61. ábrán a szem-csutka arány vizsgálatánál az tapasztaltuk, hogy kezdetben – a 25 kgha-1-os 

cinkadag alkalmazásánál – átmeneti csökkenés lépett fel, majd egészen a 75 kgha-1-os adagig 
növekedett a szem-csutka arány. A 100 kgha-1-os adag a kontrollhoz képest alig kisebb szem-csutka 
arány értéket eredményezett. Összefoglalóan megállapítható, hogy az említett terméselem 
vizsgálatakor sem a kontrollhoz képest, sem az alkalmazott dózisok összehasonlításában nem adódott 
szignifikáns kezeléshatás. 
  

61. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2010.) 
hatása a szem-csutka arány alakulására 
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Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek olajtartalma 

 
A kukoricaszemek olajtartalmának elemzése nyomán általánosságban elmondhatjuk, hogy a 

kezdetben a növekvő bázisos-cink karbonát adagok hatására a termés olajtartalma folyamatos 
kismértékű csökkenést mutatott (62. ábra). A 100 kgha-1-os kezelés ugyanakkor növekedést indukált 
az kukoricaszemek olajtartalmát illetően, mely növekedés csak a 75 kgha-1-os kezeléshez képest 
bizonyult szignifikánsnak. A növekedés dinamikáját tüzetesebben vizsgálva láthatjuk, hogy a 
100 kgha-1-os adag hatására a kontrollhoz képest mindössze 0,05%-os, a 75 kgha-1-os adaghoz képest 
pedig 0,15%-os növekedés ment végbe. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek fehérjetartalma 

 
 
 
 

62. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2010.) 
hatása a szemek olajtartalmának alakulására 

63. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2010.) 
hatása a szemek fehérjetartalmának alakulására 
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A fenti 63. ábráról – vélhetően egy, a mérések, vagy a kiértékelés során bekövetkezett hiba 
folytán – egzakt következtetések nem vonhatóak le a szemek fehérjetartalmát illetően. A diagramhoz 
mellékelt táblázatban ugyan szignifikáns kezeléshatások láthatók, de ezek figyelembevétele nem 
javasolt. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek keményítőtartalma 

 
A 64. ábrán azt láthatjuk, hogy a növekvő cinkadagok hatására folyamatos kismértékű növekedés 

volt megfigyelhető a szemek keményítőtartalmát illetően. A 75 kgha-1-os adag alkalmazásakor 
azonban ez a tendencia megtört, mintegy 1,25%-os visszaesés volt tapasztalható a szemek 
keményítőtartalmát vizsgálva. Összefoglalóan megállapítható, hogy az említett terméselem 
vizsgálatakor sem a kontrollhoz képest, sem az alkalmazott dózisok összehasonlításában nem adódott 
szignifikáns kezeléshatás. 
 

64. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2010.) 
hatása a szemek keményítőtartalmának alakulására 
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4.4 Kisparcellás talajkezelések 
cink-klorid hatóanyaggal (2010.) 

Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csőhossz 

 
A 65. ábra alapján megállapítható, hogy az elvégzett talajkezelési kísérletben alkalmazott 

növekvő cink-klorid adagok hatására – az 50 kgha-1-os adagig – a csőhosszak értéke tendenciaszerűen 
(átlagosan 172,1 mm-ről 176,0 mm-re) nőtt. A tapasztalt növekedés sem a kontrollhoz képest, sem az 
alkalmazott adagok között nem mutatott szignifikáns különbséget. A csőhosszak tendenciaszerű 
növekedése után a 75 kgha-1-os kezelés hatására csőhossz-csökkenés következett be, mely csökkenés 
a 100 kgha-1-os adag hatására tovább folytatódott (171,8 mm-ig). 
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65. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2010.) 
hatása a csőhossz alakulására 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2016.003



Eredmények és értékelésük 

 

112        Matus László – Doktori (PhD) értekezés 

Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
nem termékenyült csőrész hossza 

 
A 66. ábrát szemlélve kitűnik, hogy a növekvő cink-klorid adagok hatására a nem termékenyült 

csőrész hosszának alakulása a kontrollhoz (22,5 mm) képest mindvégig csökkenő tendenciát követett. 
Kizárólag 25 kgha-1-os adagnál láthatunk jelentősebb eltérést a tendenciaszerű csökkenéstől. A 
kontrollhoz képest mind a kiugró – 25 kgha-1-os kezeléshez tartozó – érték esetében, mind pedig az 
50 kgha-1-os és a 100 kgha-1-os kezelés hatására szignifikáns eltérés mutatkozott. A 
100 kgha-1-os adag hatására érte el a nem termékenyült csőrész hossza a vizsgálati minimumot, a 
19,3 mm-t. 

Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
a cső szemsorainak száma 
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66. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2010.) 
hatása a nem termékenyült csőrész hosszának alakulására 

67. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2010.) 
hatása a cső szemsorainak számának alakulására 

Szign. 0 25 50 75 100 
0      25 0,05     50      75 0,05     100 0,05      
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A csövek szemsorainak vizsgálatakor megállapítást nyert, hogy a cink-klorid adagok növelésével 
kismértékű növekedést mutatott a csövek szemsorainak száma (67. ábra). Az említett terméselem 
vizsgálatakor egy esetben sem volt kimutatható szignifikáns kezeléshatás. 

Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csőtömeg 

 
A növekvő dózisú cink-klorid hatóanyaggal elvégzett talajkezelések hatására a kontrollhoz 

(182,16 g) képest kezdetben – az 50 kgha-1-os adagig – egészen 190,35 g-ig növekedett a vizsgált 
kukoricacsövek átlagos tömege (68. ábra). A kezdeti növekedés mértéke egy esetben sem bizonyult 
szignifikánsnak a kezdeti növekedési szakaszban. A 75 kgha-1-os adag a csőtömeg-átlagok esetében 
közel 3%-os csökkenést okozott (184,83 g). Ez a csökkenés ennek ellenére a kontrollhoz képest 
összességében nagyobb csőtömeg-átlagokat eredményezett. A 100 kgha-1-os kezelés nyomán újabb 
csőtömeg-növekedés indult meg a vizsgált termésminták esetében. 
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68. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2010.) 
hatása a csőtömeg alakulására 
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Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
morzsolt szemek tömege 

 
A csőtömeg esetében tapasztalt hatások – értelemszerűen – a morzsolt szemek tömegének 

vizsgálatánál is megfigyelhetők voltak (69. ábra). A növekvő dózisú cink-klorid talajkezelések 
hatására a kontrollhoz (159,08 g) képest kezdetben – az 50 kgha-1-os adagig – egészen 166,02 g-ig 
növekedett a morzsolt szemek átlagos tömege. A kezdeti növekedés mértéke egy esetben sem 
bizonyult szignifikánsnak a kezdeti növekedési szakaszban. A 75 kgha-1-os adag a morzsolt szemek 
tömeg-átlagai esetében közel 3%-os csökkenést okozott (162,37 g). Ez a csökkenés ennek ellenére a 
kontrollhoz képest összességében nagyobb morzsolt szem tömeg-átlagokat eredményezett. A 
100 kgha-1-os kezelés nyomán újabb morzsolt szem tömeg-növekedés indult meg a vizsgált 
termésminták esetében. 

Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csutka tömege (a mért és számított érték számtani átlaga) 
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69. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2010.) 
hatása a morzsolt szemek tömegének alakulására 

70. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2010.) 
hatása a csutkatömeg alakulására 
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A csutkatömeg vizsgálatakor a csőtömeg és a morzsolt szemek tömegének változását ábrázoló 
diagramhoz hasonló ábrát kaptunk (70. ábra). A növekvő dózisú cink-klorid talajkezelések hatására a 
kontrollhoz (22,73 g) képest kezdetben – az 50 kgha-1-os adagig – egészen 24,05 g-ig növekedett a 
vizsgált kukoricacsutkák átlagos tömege. Fontos megjegyeznünk, hogy jelen esetben a 75 kgha-1-os 
kezelés hatására elért csutkatömeg-minimum (22,22 g) sem a kontrolltól, sem a 25 kgha-1-os, sem 
pedig az 50 kgha-1-os kezelés hatásától szignifikánsan nem különbözik. A 100 kgha-1-os adag hatására 
a vizsgált terméselemnél ismételt növekedés következett be, mely növekedés a 75 kgha-1-os kezelés 
hatásához mérten nem volt szignifikáns. 

Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
szem-csutka arány 

 
A 71. ábrán a szem-csutka arány vizsgálatánál az tapasztaltuk, hogy kezdetben – az 50 kgha-1-os 

cinkadagig – kismértékben ugyan, de folyamatosan csökkent a szem-csutka arány. A 75 kgha-1-os 
adag mind kontrollhoz, mind a 25 kgha-1-os, mind pedig az 50 kgha-1-os kezelések hatásaihoz mérten 
szignifikáns kezeléshatást eredményezett (növelte a szem-csutka arányt). A 100 kgha-1-os kezelés 
hatására ugyan a 75 kgha-1-os adaghoz képest ismét csökkent a szem-csutka arány, de ez a kisebb 
érték is szignifikánsan különbözött (nagyobb volt) mind a 25 kgha-1-os, mind pedig az 50 kgha-1-os 
adag kezelés eredményeként létrejött szem-csutka aránytól. 
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71. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2010.) 
hatása a szem-csutka arány alakulására 

Szign. 0 25 50 75 100 
0      25      50      75 0,05 0,05 0,01   100  0,05 0,05    
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Növekvő cink-klorid dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek olajtartalma 

 
A kukoricaszemek olajtartalmának elemzése nyomán elmondhatjuk, hogy kezdetben – a 

25 kgha-1-os adagig – a termés olajtartalma kismértékben nőtt (0,03%-kal) (72. ábra). Ezután – a 
75 kgha-1-os adagig – az olajtartalom folyamatosan csökkent. A 100 kgha-1-os kezelés érdemben nem 
tudta befolyásolni a vizsgált termésminták olajtartalmát. Az alkalmazott adagok egyike sem 
eredményezett szignifikáns eltérést egy másik kezelés hatásához mérten. 

Növekvő cink-klorid dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek fehérjetartalma 
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72. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2010.) 
hatása a szemek olajtartalmának alakulására 

73. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2010.) 
hatása a szemek fehérjetartalmának alakulására 
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Ahogyan az előbbiekben vizsgált olajtartalom esetében sem találtunk szignifikáns kezeléshatást, 
úgy a szemek fehérjetartalmának elemzésekor sem. Kizárólag a 25 kgha-1-os adag hatására nőtt 
valamelyest a fehérjetartalom, ugyanakkor nem szignifikáns mértékben (73. ábra). A továbbiakban 
alkalmazott dózisok esetében (50, 75, 100 kgha-1) a fehérjetartalom gyakorlatilag nem változott, 
átlagosan 6,4% körüli értéket mutatott. 

Növekvő cink-klorid dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek keményítőtartalma 

 
A 74. ábrán azt láthatjuk, hogy a növekvő cinkadagok hatására – egészen a 75 kgha-1-os adagig – 

gyakorlatilag folyamatos növekedés volt megfigyelhető a szemek keményítőtartalmát illetően. Ezt a 
folyamatos növekedést csak az 50 kgha-1-os kezelés nyomán létrejött kismértékű csökkenés 
(mínusz 0,06%), megtorpanás törte meg. Az előbbiekben említett növekedés dinamikáját jól mutatja, 
hogy a kontrollhoz (73,4%) képest a 75 kgha-1-os adag alkalmazása nyomán szignifikáns különbség is 
adódott. A 100 kgha-1-os kezelés hatására azonban az előbbiekben tapasztalt tendencia megtört, 
csökkenés volt tapasztalható, de ez a csökkenés nem bizonyult szignifikánsnak. 
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74. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2010.) 
hatása a szemek keményítőtartalmának alakulására 
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4.5 Nagyparcellás lombkezelések 
bázisos cink-karbonát hatóanyaggal (2011.) 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csőhossz 

 
A 75. ábra alapján megállapítható, hogy lombkezelési kísérletben alkalmazott növekvő bázisos 

cink-karbonát adagok hatására – a 0,6 kgha-1-os adagig – a csőhossz tendenciaszerűen (átlagosan 
179,5 mm-ről 166,0 mm-re) csökkent. A kontrollhoz képest, mind a 0,4 kgha-1-os, mind a 
0,6 kgha-1-os, mind pedig 0,8 kgha-1-os adag esetében szignifikáns csökkenés következett be. A 
0,8 kgha-1-os adag hatására a kukoricacsövek esetében hosszbeli növekedés történt, mely növekedés a 
0,6 kgha-1-os adaghoz képest nem volt szignifikáns, ugyanakkor a kontrollhoz képest az értékek még 
mindig kisebbek voltak. Az adatok elemzése nyomán arra is fény derült, hogy a 0,2 kgha-1-os és a 
0,6 kgha-1-os kezelés hatásai is szignifikáns eltérést mutatnak. 
  

0 0,2 0,4 0,6 0,8

Dózis [kgha-1]

155

160

165

170

175

180

185

190

C
ső

 h
os

sz
a 

[m
m

] 179,5

174,8

168,8
166,0

172,1

75. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2011.) 
hatása a csőhossz alakulására 

Szign. 0 0,2 0,4 0,6 0,8 
0      0,2      0,4 0,01     0,6 0,01 0,05    0,8 0,05      
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Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
nem termékenyült csőrész hossza 

 
A 76. ábrát szemlélve kitűnik, hogy a növekvő bázisos cink-karbonát adagok hatására a nem 

termékenyült csőrész hossza (azaz a léha szemek mennyisége) a kontrollhoz (19,6 mm) képest az 
összes adag esetében (0,2; 0,4; 0,6; 0,8 kgha-1) tendencia jelleggel, emellett szignifikánsan csökkent 
(9,8 mm-re). A 0,6 kgha-1-os adagnál a csökkenő tendencia megtörni látszik, de ez a változás nem 
számottevő, ugyanis a 0,6 kgha-1-os adag nem nagyobb szignifikánsan a 0,4 kgha-1-os adagnál. A 
0,2 kgha-1-os adagtól a 0,4 kgha-1-os és a 0,8 kgha-1-os adag szignifikánsan kisebb nem termékenyült 
csőrész-hosszt eredményezett. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
a cső szemsorainak száma 
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76. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2011.) 
hatása a nem termékenyült csőrész hosszának alakulására 
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77. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2011.) 
hatása a cső szemsorainak számának alakulására 

Szign. 0 0,2 0,4 0,6 0,8 
0      0,2 0,05     0,4 0,01 0,01    0,6 0,01     0,8 0,01 0,01     
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A csövek szemsorainak vizsgálatakor megállapítást nyert, hogy a kontrollhoz képest csak a 
0,4 kgha-1-os és a 0,8 kgha-1-os dózis növelte kismértékben a jelen esetben vizsgált terméselem 
nagyságát (77. ábra). 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csőtömeg 

 
Az adott lombtrágyázási kísérletben az egyes terméselemeket vizsgálva a növekvő cinkadagok 

hatására – szakirodalmi ismereteink alapján – a csőtömeg növekedését várnánk. A fenti 78. ábra 
azonban mást mutat. A kontrollhoz (177,91 g) képest a 0,2 kgha-1-os adag kijuttatása nyomán 
gyakorlatilag semmiféle hatást nem tapasztalunk. A 0,4 és a 0,6kg ha-1-os adag hatására az adott 
kísérletben a csőtömeg csökkenése következett be. A kontrollhoz és a 0,2 kgha-1-os adaghoz képest is 
a 0,6 kgha-1-os adag szignifikánsan (159,53 g-ra) csökkentette a kísérleti parcellákról betakarított 
kukoricacsövek átlagos tömegét. A 0,8 kgha-1-os adag hatására látványos növekedés következett be a 
kukoricacsövek tömegét tekintve (176,61 g), mely növekedés szignifikáns a 0,6 kgha-1-os adaghoz 
képest. 
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78. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2011.) 
hatása a csőtömeg alakulására 

Szign. 0 0,2 0,4 0,6 0,8 
0      0,2      0,4      0,6 0,05 0,05    0,8    0,05   
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Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
morzsolt szemek tömege 

 
A csőtömeg esetében tapasztalt – a cinkadagok hatására bekövetkezett – tendenciózus változások 

a morzsolt szemek esetében is megfigyelhetők voltak (79. ábra). A két terméselem természetesen 
egymással összefügg, de önálló vizsgálatuk sem nélkülözhető. A kontrollhoz (155,27 g) képest a 
0,2 kgha-1-os adag kijuttatása lényegi különbséget nem eredményezett. A 0,4 és a 0,6 kgha-1-os adag 
hatására az adott kísérletben a csőtömeg csökkenése következett be. A kontrollhoz és a 0,2 kgha-1-os 
adaghoz képest is a 0,6 kgha-1-os adag szignifikánsan (139,15 g-ra) csökkentette a kísérleti 
parcellákról betakarított kukoricacsövek átlagos tömegét. A 0,8 kgha-1-os adag hatására növekedés 
következett be a kukoricacsövek tömegét tekintve (155,42 g), mely növekedés szignifikáns a 
0,6 kgha-1-os adaghoz képest. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csutka tömege (a mért és számított érték számtani átlaga) 
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79. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2011.) 
hatása a morzsolt szemek tömegének alakulására 
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80. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2011.) 
hatása a csutkatömeg alakulására 
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A csutkatömeg értékeinek vizsgálata során – az előbbi terméselem-vizsgálatok (csőtömeg, 
morzsolt szemek tömege) fényében – csökkenő tendencia rajzolódik ki előttünk, mely tendencia 
egyértelműsíti, hogy ha a csőtömeggel együtt a csutka tömege is csökken, akkor a morzsolt szemek 
tömege viszonylagos állandóságot kell, hogy mutasson (80. ábra). Az adatokat számszerűsítve csupán 
a kontroll és a 0,2 kgha-1-os adaghoz képest történt szignifikáns csökkenés a 0,6 kgha-1-os kezelés 
eredményeként. A 0,8 kgha-1-os adag hatására ugyan a kukoricacsutkák átlagos tömege nőtt, de ez a 
növekedés a 0,6 kgha-1-os adaghoz képest nem volt szignifikáns. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
szem-csutka arány 

 
Az előbbi megállapításaink alapján a szem-csutka arány alakulását bemutató diagram (81. ábra) 

lefutását másnak várnánk (az egyes adagok által indukáltan a szem-csutka arányok között lényegi 
különbségeket nem szabadna tapasztalnunk). Ennek ellenére a fenti ábrán az látható, hogy a kontroll, 
0,2; 0,4; 0,6 kgha-1-os adagok hatására a szem-csutka arány viszonylagos állandóságot mutat, majd a 
0,8 kgha-1-os adag hatására – minden más adagtól eltérően – szignifikáns növekedést tapasztalunk. Ez 
a növekedés számunkra kedvező, mivel a korábbi terméselem-vizsgálatok (morzsolt szemek tömege, 
csutkatömeg) során ez az arány a 0,6 kgha-1-os adagnál [139,15(sz) : 20,22(cs)], a 0,8 kgha-1-os 
adagnál pedig [155,42(sz) : 21,09(cs)]. 
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81. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2011.) 
hatása a szem-csutka arány alakulására 
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Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek olajtartalma 

 
A szemek olajtartalma fontos beltartalmi értékmérő tulajdonság, így vizsgálata is kiemelt 

jelentőségű volt számunkra. A 82. ábra jól mutatja, hogy a kísérletben alkalmazott növekvő bázisos 
cink-karbonát adagok a kontrollhoz képest egy esetben sem növelték szignifikánsan a 
kukoricaszemek olajtartalmát. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek fehérjetartalma 
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82. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2011.) 
hatása a szemek olajtartalmának alakulására 
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83. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2011.) 
hatása a szemek fehérjetartalmának alakulására 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2016.003



Eredmények és értékelésük 

 

124        Matus László – Doktori (PhD) értekezés 

A beltartalmi értékmérő tulajdonságok közül a kukorica fehérjetartalmának vizsgálatára kell a 
legnagyobb figyelmet fordítanunk, mivel haszonállataink egyre növekvő fehérjeigényét 
leggazdaságosabban növényi eredetű takarmányokkal tudjuk biztosítani. A 83. ábrán jól látható, hogy 
a növekvő bázisos cink-karbonát adagok hatására a kukoricaszemek fehérjetartalma a 
0,4 kgha-1-os adagtól kezdve fokozatosan nőtt, ugyanakkor ez a növekedés nem akkora mértékű, hogy 
bármelyik adag esetében szignifikáns eltérést eredményezett volna. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek keményítőtartalma 

 
A szemek keményítőtartalma jelen esetben a növekvő bázisos cink-karbonát adagok hatására 

tendenciaszerű csökkenést mutatott (84. ábra). A változás mértékére jellemző, hogy a kontrollhoz 
képest mind a 0,4; 0,6 kgha-1-os, mind pedig a 0,8 kgha-1-os kezelés szignifikáns eltérést mutatott 
(csökkent). Emellett a 0,2 kgha-1-os kezeléstől szignifikánsan csak a 0,8 kgha-1-os különbözött. 
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84. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás lombtrágyázás (2011.) 
hatása a szemek keményítőtartalmának alakulására 
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4.6 Kisparcellás talajkezelések 
bázisos cink-karbonát hatóanyaggal (2011.) 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csőhossz 

85. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a csőhossz alakulására 

 
A 85. ábra alapján megállapítható, hogy a talajkezelési kísérletben alkalmazott adagok hatására a 

kontrollhoz viszonyítva kezdetben (25 kgha-1-os adagnál) a csőhossz (155,9 mm-ről 154,8 mm-re) 
csökkent. Az 50 kgha-1-os adag szignifikánsan (166,3 mm-re) növelte a csőhosszt a kontrollhoz 
képest, majd ugyanettől az adagtól kezdve a csőhossz tekintetében csökkenés volt tapasztalható. A 
csökkenés tendenciaszerű volt, de szignifikáns csak a 75 kgha-1-os adag esetében. Ugyanakkor a 
100 kgha-1-os adag kijuttatása a csőhosszaknál szignifikáns növekedést eredményezett a 75 kgha-1-os 
adaghoz képest. 
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Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
nem termékenyült csőrész hossza 

 
A 86. ábrát szemlélve kitűnik, hogy a nem termékenyült csőrész hossza a növekvő cinkadagok 

hatására folyamatosan nőtt. Míg a kontroll esetében az elégtelenül termékenyült csőrész hossza 
3,2 mm volt, addig a legmagasabb cinkadag ennek a terméselemnek az értékét – kedvezőtlenül – 
10,9 mm-re növelte. A kontrollhoz képest szignifikáns növekedést csak az 50 kgha-1-os és a 
100 kgha-1-os adag esetében tapasztaltunk. A nem termékenyült csőrész-hossz növekedésének ütemét 
jól mutatja, hogy a 25 kgha-1-os adaghoz képest az 50 kgha-1-os adag és a 100 kgha-1-os adag is 
szignifikánsan eltérő mérési adatokat eredményezett. A nem termékenyült csőrész hosszának 
növekedése a 75 és a 100 kgha-1-os adag kijuttatása nyomán is folytatódott, de szignifikáns eltérést a 
75 kgha-1-os adaghoz képest csak a 100 kgha-1-os adag kijuttatása eredményezett. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
a cső szemsorainak száma 
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86. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a nem termékenyült csőrész hosszának alakulására 
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87. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a cső szemsorainak számának alakulására 
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A csövek szemsorainak számát vizsgálva minimális csökkenés tapasztalható a növekvő 
cinkadagok hatására, azonban a csökkenés mértéke a talajkísérletben kijuttatott cinkadagok egyikénél 
sem volt szignifikáns (87. ábra). 

Általánosságban – méréseim során – azt tapasztaltam, hogy azok a csövek, melyeken nem voltak 
láthatóak fejlődési rendellenességek (nagymértékben redukálódott csőhossz, teljes hosszban 
termékenyületlen szemsorok, túlfejlett bibeszálak stb.) azoknak a csöveknek a szemsorainak a száma 
páros volt (12, 14, 16, 18 db), míg a láthatóan degenerált csövek esetében a szemsorok száma páratlan 
(13, 15 db) volt. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csőtömeg 

 
Az adott talajtrágyázási kísérletben az egyes terméselemeket vizsgálva a növekvő cinkadagok 

hatására a csőtömeg növekedését várnánk (88. ábra). A mérési adatokat behatóbban vizsgálva 
azonban kitűnik, hogy a cinkadagokat növelve a kukoricacsövek átlagos tömege tendenciaszerűen – 
de egy esetben sem szignifikánsan – csökkent. A kontrollparcellákon a csövek tömegének átlaga 
175,38 g volt, addig a legmagasabb (100 kgha-1-os) adag átlagosan mintegy 7,36 g-os (közel 4%-os) 
csőtömeg-csökkenést eredményezett. Az 50 kgha-1-os adagnál tapasztalt átmeneti növekedés – a többi 
mérési adatot tekintve – kevéssé magyarázható. 
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88. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a csőtömeg alakulására 
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Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
morzsolt szemek tömege 

 
A növekvő cinkadagok hatására az előbbiekben tapasztalt csőtömeg-csökkenés 

 – természetszerűen – a morzsolt szemek tömegének csökkenésével is jár (89. ábra). A csökkenés 
mértéke és tendenciája hasonló, mint a csőtömeg esetében volt. Az 50 kgha-1-os adagú cink kezelés 
hatására mind a kontrollhoz, mind a 25 kgha-1-os kezeléshez képest több volt átlagosan a morzsolt 
szemek tömege (153,94 g). A mérési adatok változását (csökkenését) tekintve megállapítható, hogy 
az adatok egyike sem különbözik egymástól szignifikáns mértékben. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csutka tömege (a mért és számított érték számtani átlaga) 
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89. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a morzsolt szemek tömegének alakulására 
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90. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a csutkatömeg alakulására 
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A csutkatömeg értékeinek vizsgálata során felmerülhet az a kérdés, hogy a talajtrágyázási 
kísérletekben adagolt cink hatására a csőtömeg csökkenésével a csutka tömege is csökken-e? 
Általánosságban elmondható, hogy a csőtömeg, illetve a morzsolt szemek tömegének vizsgálata 
nyomán hasonló lefutású diagram keletkezett (90. ábra). A mérési adatok kiértékelése nyomán 
láthatjuk, hogy a növekvő cinkadagok hatására a csutkatömegek viszonylagos állandóságot mutatnak, 
ugyanis a csoportátlagok érdemben nem térnek el egymástól. Kisebb mértékű emelkedés az 
50 kgha-1-os cinkadag hatására, illetve kisebb mértékű csökkenés a 75 kgha-1-os cink adag hatására 
következett be a csutkák átlagos tömegét tekintve. A növekedés mértéke a kontrollhoz képest mintegy 
3,5%-os, a csökkenés mértéke a kontrollhoz képest ugyanakkor nem több mint 1,5%. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
szem-csutka arány 

 
A szem-csutka arány vizsgálatát szekunder adatok alkalmazásával végeztük el, ugyanis a mért és 

számított csutkatömeg számtani átlaga adta jelen esetben a kiindulási adatokat. A szem-csutka arány 
fontos értékmérő tulajdonság, így a terméselemek sorában vizsgálata nem kerülhető meg. A fenti 
91. ábrán látható, hogy a növekvő cinkadagok hatására a szem-csutka arány folyamatosan csökkent. 
A kontrollparcellákról betakarított mintasokaság szem-csutka aránya szignifikánsan különbözött a 
100 kgha-1-os cinkkezelésben részesített parcellákról betakarított mintasokaság szem-csutka 
arányától, illetve ugyanez a kezeléshatás volt megfigyelhető meg az 50 kgha-1-os és a 100 kgha-1-os 
cinkkezelések között is. 
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91. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a szem-csutka arány alakulására 
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Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek olajtartalma 

 
A szemek olajtartalmának vizsgálata gazdasági haszonállataink takarmányozása kapcsán kiemelt 

jelentőséggel bír. A 92. ábrára tekintve megállapítható, hogy a 25 kgha-1 adagú cink-talajtrágya a 
szemek olajtartalmát csökkentette ugyan, de a csökkenés a kontrollhoz képest nem volt szignifikáns. 
Emellett megfigyelhető, hogy a 25 kgha-1-os adagtól kezdve a szemek olajtartalma – egészen a 
75 kgha-1-os adagig – növekedett. Szignifikáns különbség (növekedés) csak a 25 kgha-1-os és a 
75 kgha-1-os cinkadag között mutatkozott az olajtartalom esetében, ugyanígy az 50 kgha-1-os és a 
100 kgha-1-os kezelések között is. A 100 kgha-1-os adag hatására az olajtartalom 75 kgha-1-os adaghoz 
képest csökkent, mely csökkenés szignifikáns volt. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek fehérjetartalma 
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92. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a szemek olajtartalmának alakulására 
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93. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a szemek fehérjetartalmának alakulására 
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A beltartalmi értékmérő tulajdonságok közül leginkább a kukorica fehérjetartalmának vizsgálatára 
kell, hogy a legnagyobb figyelmet fordítsuk. Az előbbiekben vizsgált olajtartalom esetében eltérő 
diagramot láthattunk. Jelen esetben a kontrollhoz képest mind a 25 kgha-1-os, mind az 50 kgha-1-os 
adagú cinkkezelés szignifikáns csökkenést okozott a szem fehérjetartalmát tekintve (93. ábra). 
Ugyanakkor a 75 kgha-1-os adagú cink kezelés hatására szignifikánsan növekedett a szem 
fehérjetartalma az 50 kgha-1-os adagú cinkkezelés hatásához képest. A 100 kgha-1-os cinkadag 
hatására ismét a fehérjetartalom csökkenése volt tapasztalható, ugyanakkor ez a csökkenés az 
alkalmazott adagok egyikéhez képest sem volt szignifikáns. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek keményítőtartalma 

 
Az alkalmazott cinkadagok hatására a szemek keményítőtartalma már a 25 kgha-1-os kezelés 

hatására szignifikáns növekedést produkált a kontrollhoz képest (94. ábra). A 25 kgha-1-os kezeléstől 
kezdve – a nagyobb cinkadagok hatására – a szemek keményítőtartalma csökkent. A 25 kgha-1 
adagtól mind az 50 kgha-1, mind pedig a 75 kgha-1 adag szignifikáns különbséget mutat (kevesebb). A 
100 kgha-1 kezelés nyomán újabb növekedés indul el a keményítőtartalom esetében, de ez a 
növekedés már nem biztosít szignifikáns növekedést a 75 kgha-1 kezeléshez képest. 
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94. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a szemek keményítőtartalmának alakulására 
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4.7 Kisparcellás talajkezelések 
cink-klorid hatóanyaggal (2011.) 

Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csőhossz 

 
A 95. ábra alapján megállapítható, hogy a talajkezelési kísérletben alkalmazott 

cink-klorid adagok hatására a kontrollhoz viszonyítva kezdetben (25 kgha-1-os adagnál) a csőhosszak 
értéke gyakorlatilag nem változott. Az 50 kgha-1-os adag (174,3 mm-re) növelte a csőhosszt a 
kontrollhoz képest, mely növekedés azonban nem volt szignifikáns. A 75 kgha-1-os adag a csőhossz 
tekintetében csökkenést indukált, de a csökkenés ebben az esetben sem volt szignifikáns az 
50 kgha-1-os adaghoz képest. A 100 kgha-1-os adag a 75 kgha-1-os adaggal szemben nem hozott a 
csőhosszaknál érdemi változást, mindkét kezelés esetében a csőhosszak 171 mm érték körül 
alakultak. 
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95. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a csőhossz alakulására 
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Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
nem termékenyült csőrész hossza 

 
A 96. ábrát szemlélve kitűnik, hogy a nem termékenyült csőrész hossza kezdetben a 25 kgha-1-os 

kezelés hatására a kontrollhoz képest csökkent, de ez a csökkenés nem volt szignifikáns. Az 
50 kgha-1-os adag hatására a nem termékenyült csőrész hossza növekedni kezdett, mely növekedés 
nem volt szignifikáns sem a kontrollhoz, sem a 25 kgha-1-os adaghoz képest. A 75 kgha-1-os adag 
esetében jelentős változás nem volt észlelhető a vizsgált terméselem alakulásában. Ugyanakkor a 
100 kgha-1-os kezelés mind az 50 kgha-1-os, mind pedig a 75 kgha-1-os kezeléshez képest szignifikáns 
csökkenést indukált. A 100 kgha-1-os adag hatására a nem termékenyült csőrész hossza átlagosan 
9,7 mm-re csökkent. 

Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
a cső szemsorainak száma 
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96. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a nem termékenyült csőrész hosszának alakulására 
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97. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a cső szemsorainak számának alakulására 
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A csövek szemsorainak számát vizsgálva kezdetben, a 25 kgha-1-os adagnál növekedés volt 
tapasztalható, mely növekedés nem volt szignifikáns (97. ábra). Az 50 kgha-1-os kezelés hatására a 
csövek szemsorainak átlagos száma csökkent, de ez a csökkenés sem volt szignifikáns sem a 
kontrollhoz, sem a 25 kgha-1-os adaghoz képest. A 75 kgha-1-os adag hatására ismét növekedés 
következett be a szemsorok számát tekintve, de a növekedés ebben az esetben sem volt szignifikáns. 
A 100 kgha-1-os kezelés hatására sem tapasztalhattunk érdemi változást. A csövek szemsorainak 
átlagos száma ugyan csökkent, de a csökkenés egyetlen alkalmazott adaggal szemben sem volt 
szignifikáns. 

Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csőtömeg 

 
Az adott talajtrágyázási kísérletben az egyes terméselemeket vizsgálva a növekvő 

cink-klorid adagok hatására kezdetben, a 25 kgha-1-os és az 50 kgha-1-os adagnál a csőtömeg 
növekedése volt tapasztalható, de szignifikáns növekedést a kontrollhoz képest (178,53 g) csak az 
50 kgha-1-os kezelés eredményezett (199,58 g) (98. ábra). A 75 kgha-1-os adag hatására – vélhetően 
átmeneti – termésdepresszió következett be, majd a 100 kgha-1-os kezelés hatására az 50 kgha-1-os 
kezeléssel szinte megegyező csőtömeg-átlag érték (199,95g) manifesztálódott. Az 50 kgha-1-os 
kezelés mellett a 100 kgha-1-os adag is szignifikáns növekedést eredményezett a kontrollhoz képest a 
csőtömeg-átlagok esetében. 
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98. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a csőtömeg alakulására 
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Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
morzsolt szemek tömege 

 
A növekvő cink-klorid adagok hatására az előbbiekben tapasztalt kvázi folyamatos 

csőtömeg-növekedés – természetszerűen – a morzsolt szemek tömegének növekedésével is jár. A 
növekedés mértéke és tendenciája hasonló, mint a csőtömeg esetében volt. A 25 kgha-1-os és az 
50 kgha-1-os adagnál a morzsolt szemek tömegének növekedése volt tapasztalható, de szignifikáns 
növekedést a kontrollhoz képest (153,03 g) csak az 50 kgha-1-os kezelés eredményezett (171,99 g) 
(99. ábra). Ugyanúgy, mint a csőtömeg esetében, a 75 kgha-1-os adag hatására a – vélhetően átmeneti 
– termésdepresszió következtében, a morzsolt szemek tömege is csökkent, majd a 
100 kgha-1-os kezelés hatására az 50 kgha-1-os kezeléssel szinte megegyező morzsolt 
szemtömeg-átlag érték (172,38 g) manifesztálódott. Az 50 kgha-1-os kezelés mellett a 
100 kgha-1-os adag is szignifikáns növekedést eredményezett a kontrollhoz képest a morzsolt 
szemtömeg-átlagok esetében. 

Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csutka tömege (a mért és számított érték számtani átlaga) 
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99. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a morzsolt szemek tömegének alakulására 
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100. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a csutkatömeg alakulására 
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A mérési adatok kiértékelése nyomán láthatjuk, hogy a növekvő cink-klorid adagok hatására a 
csutkatömeg-átlagok alakulása hasonló lefutású ábra mentén helyezkednek el, mint ahogy az az 
előbbiekben a csőtömeg és morzsolt szemtömeg esetében volt látható (100. ábra). A 25 kgha-1-os és 
az 50 kgha-1-os adagnál a csutkatömeg-átlagok növekedése volt tapasztalható, de szignifikáns 
növekedést a kontrollhoz képest (24,52 g) csak az 50 kgha-1-os kezelés eredményezett (27,42 g). 
Ugyanúgy, mint a csőtömeg esetében, a 75 kgha-1-os adag hatására a csutkatömeg is csökkent, majd a 
100 kgha-1-os kezelés hatására az 50 kgha-1-os kezeléssel szinte megegyező csutkatömeg-átlag érték 
(27,39 g) adódott. Az 50 kgha-1-os kezelés mellett a 100 kgha-1-os adag is szignifikáns növekedést 
eredményezett a kontrollhoz képest a csutkatömeg-átlagok esetében. 

Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
szem-csutka arány 

 
A 101. ábrán látható, hogy a növekvő cink-klorid adagok hatására a szem-csutka arány értékei 

viszonylagos állandóságot mutatnak, kivétel ezalól az a kezeléshatás, melyet a 25 kgha-1-os adag 
eredményezett. A kontrollhoz képest a 25 kgha-1-os adag a szem-csutka arány esetében pozitív 
változást hozott, de ez a növekedés a kontrollhoz képest nem szignifikáns változás. A 25 kgha-1-os 
adagoknál nagyobb cink-klorid kezelések a szem-csutka arány esetében nem hoztak létre értékelhető 
javulást. Az eredmények rendre 6,3% körül alakultak. 
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101. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a szem-csutka arány alakulására 
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Növekvő cink-klorid dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra gyakorolt hatása – 
a szemek olajtartalma 

 
A 102. ábrára tekintve megállapítható, hogy a kontrollhoz képest mind a 25 kgha-1-os, mind pedig 

az 50 kgha-1-os cink-klorid hatóanyagú talajtrágya a szemek olajtartalmának alakulását kedvezően 
befolyásolta. Ugyanakkor ez a növekedés a kontrollhoz képest az említett adagok egyikénél sem volt 
szignifikáns. A 75 kgha-1-os kezelés az 50 kgha-1-os kezelés hatásához képest olajtartalom-csökkenést 
eredményezett, mely csökkenés nem volt szignifikáns. A 100 kgha-1-os cink-klorid adag hatására a 
szemek átlagos olajtartalma kis mértékben növekedett a 75 kgha-1-os adag kezelés-hatásához mérten, 
mely kezelés-hatás szintén nem volt szignifikáns. 

Növekvő cink-klorid dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra gyakorolt hatása – 
a szemek fehérjetartalma 
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102. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a szemek olajtartalmának alakulására 
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103. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a szemek fehérjetartalmának alakulására 
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A fehérjetartalom vizsgálatánál és az előbbiekben vizsgált olajtartalom esetében eltérő diagramot 
láthatunk (103. ábra). Jelen esetben a kontrollhoz képest mind a 25 kgha-1-os, mind az 50 kgha-1-os 
adagú cinkkezelés növekedést okozott a szemek fehérjetartalmát tekintve. Ugyanakkor a 
25 kgha-1-os (6,01%) és az 50 kgha-1-os kezelés (6,03%) hatása között lényegi különbség nem 
mutatkozott. A 75 kgha-1-os adagú cink kezelés hatására átmeneti csökkenés volt tapasztalható a 
szemek fehérjetartalmát illetően. A 100 kgha-1-os adag a szemek fehérjetartalmát szignifikánsan nem 
tudta tovább növelni a 25 kgha-1-os adagú, sem pedig az 50 kgha-1-os kezelések hatásaihoz mérten. 

Növekvő cink-klorid dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra gyakorolt hatása – 
a szemek keményítőtartalma 

 
Az alkalmazott cinkadagok hatására kezdetben (a 25 kgha-1-os adagnál) a szemek 

keményítőtartalma némi növekedést mutatott a kontrollhoz képest (104. ábra). Az 50 kgha-1-os 
kezelés hatására azonban a szemek keményítőtartalma drasztikusan 70,8%-ra csökkent. Ez a 
csökkenés a 25 kgha-1-os adag hatásához mérten szignifikáns. A 75 kgha-1 és a 100 kgha-1 adagú 
kezelés a szemek keményítőtartalmát ismét növelte, az említett két kezelés hatása azonban szinte 
megegyezik (73,6%; 73,7%). A szemek keményítőtartalmában bekövetkezett növekedés az 
50 kgha-1-os adaghoz képest azonban nem szignifikáns. 
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104. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a szemek keményítőtartalmának alakulására 
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4.8 Kisparcellás talajkezelések 
bázisos cink-karbonát hatóanyaggal 
(2010. évi retard hatás vizsgálata) 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csőhossz 

 
A 105. ábra alapján megállapítható, hogy a talajkezelési kísérletben alkalmazott bázisos 

cink-karbonát adagok hatására a kontrollhoz viszonyítva kezdetben (25 kgha-1-os adagnál) a csőhossz 
(154,2 mm-ről 161,0 mm-re) növekedett. A 25 kgha-1-os adaghoz képest mind az 50 kgha-1-os, mind 
pedig a 75 kgha-1-os adag csökkentette a csőhosszt egészen 155,7 mm-ig. Ugyanakkor a 
100 kgha-1-os adag mind a kontrollhoz, mind pedig a 75 kgha-1-os adaghoz képest szignifikánsan 
növelte a csőhossz-átlagot. 
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105. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a csőhossz alakulására 

(2010. évi retard hatás vizsgálata) 
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Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
nem termékenyült csőrész hossza 

 
A 106. ábrát szemlélve kitűnik, hogy a nem termékenyült csőrész hossza a legtöbb alkalmazott 

cinkadag hatására a kontrollhoz viszonyítva nőtt. Míg a kontroll esetében az elégtelenül termékenyült 
csőrész hossza 8,1 mm volt, addig a legmagasabb cinkadag ennek a terméselemnek az értékét – 
kedvezőtlenül – 10,2 mm-re növelte. A kontrollhoz képest szignifikáns növekedést csak az 
50 kgha-1-os adag esetében tapasztaltunk (12,6 mm). A nem termékenyült csőrész-hossz 
növekedésének ütemét jól mutatja, hogy a 25 kgha-1-os adaghoz képest mind az 50 kgha-1-os adag, 
mind pedig a 100 kgha-1-os adag is szignifikánsan eltérő mérési adatokat eredményezett. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
a cső szemsorainak száma 
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106. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a nem termékenyült csőrész hosszának alakulására 

(2010. évi retard hatás vizsgálata) 
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107. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a cső szemsorainak számának alakulására 

(2010. évi retard hatás vizsgálata) 

Szign. 0 25 50 75 100 
0      25      50 0,05 0,01    75      100  0,05     

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2016.003



  Eredmények és értékelésük 

 
Matus László – Doktori (PhD) értekezés  141 

A csövek szemsorainak számát vizsgálva látható, hogy a kontrollhoz képest (16,0 db) a 
25 kgha-1-os kezelés (16,1 db) számottevő változást nem eredményezett (107. ábra). A 25 kgha-1-os 
adagtól kezdve egészen a 75 kgha-1-os adagig folyamatos csökkenés volt tapasztalható a cső 
szemsorainak számát tekintve. A 100 kgha-1-os kezelés a 75 kgha-1-os kezeléshez képest növekedést 
eredményezett szemsorok számában, de ez növekedés nem volt szignifikáns. A 100 kgha-1-os adag a 
kontrollhoz mérten is 16,2 db-ra növelte a kukoricacsövek szemsorainak számát, de nem 
szignifikánsan. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csőtömeg 

 
Az adott talajtrágyázási kísérletben az egyes terméselemeket vizsgálva a növekvő cinkadagok 

hatására a csőtömeg növekedését várnánk. Sejtésünk csak a 25 kgha-1-os adag esetében igazolódott 
be, mivel ez a kezelés a kontrollhoz képest (156,14 g) szignifikáns csőtömeg-növekedést indukált 
(175,72 g) (108. ábra). Az 50 kgha-1-os adagnál a 25 kgha-1-os adagú kezeléshez képest csőtömeg 
csökkenést tapasztalhattunk, de a kontrollhoz képest a kapott értékek egy kicsivel még mindig 
nagyobbak (160,79 g). A 75 kgha-1-os adagig folytatódik a csőtömeg csökkenése, mely a 25 kgha-1-os 
adagtól szignifikánsan is kisebb. A 100 kgha-1-os adag hatására a csövek átlagos tömege ismét 
növekedni kezdett, de ez a növekedés a 75 kgha-1-os adaghoz képest már nem volt szignifikáns. 
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108. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a csőtömeg alakulására 

(2010. évi retard hatás vizsgálata) 
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Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
morzsolt szemek tömege 

 
Az előbbiekben leírt, a növekvő cinkadagok hatására létrejövő dinamizmus – természetszerűen – 

a morzsolt szemek tömegének az alkalmazott kezelések hatására létrejövő változására is igaz. 
Ugyanúgy, mint a csőtömeg esetében a kontrollhoz képest szignifikáns morzsolt szemtömeg 
növekedést csak a 25 kgha-1-os kezelés eredményezett (109. ábra). A 25 kgha-1-os kezeléstől kezdődő 
csökkenés csak a 75 kgha-1-os adag hatására vált szignifikánssá. Ezt követően a 100 kgha-1-os kezelés 
eredményeként létrejött morzsolt szemtömeg növekedés ugyan jelentős, de nem szignifikáns eltérést 
eredményezett a 75 kgha-1-os adaghoz képest. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csutka tömege (a mért és számított érték számtani átlaga) 
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109. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a morzsolt szemek tömegének alakulására 

(2010. évi retard hatás vizsgálata) 
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110. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a csutkatömeg alakulására 
(2010. évi retard hatás vizsgálata) 
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Általánosságban elmondható, hogy a csőtömeg, illetve a morzsolt szemek tömegének vizsgálata 
nyomán hasonló lefutású diagram keletkezett, mint a csutkatömegek mérésekor. Kizárólag az 
50 kgha-1-os és a 75 kgha-1-os kezelések hatásai között lett kisebb a csökkenés üteme (110. ábra). A 
kontrollhoz (22,91 g) képest a 25 kgha-1-os kezelés a csutkatömeget – kedvezőtlenül – 25,37 g-ra 
növelte. Ezek után negatív irányú változás volt tapasztalható: a 25 kgha-1-os adaghoz képest mind az 
50 kgha-1-os, mind pedig a 75 kgha-1-os kezelés hatására szignifikáns csutkatömeg-csökkenés ment 
végbe. Ezt követően a 100 kgha-1-os adag ismét a növelte a csutka-tömeget, de ez a növekedés már 
nem volt szignifikáns. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
szem-csutka arány 

 
A fenti 111. ábrán látható, hogy a növekvő cinkadagok hatására a szem-csutka arány a 

25 kgha-1-os és az 50 kgha-1-os adagok hatására kezdetben nőtt. A 75 kgha-1-os kezelés a tendenciát 
megtörte, ekkor a szem-csutka arány csökkent. A 100 kgha-1-os adag a 75 kgha-1-os adaghoz képest 
ismét növekedést indukált a szem-csutka arány esetében. Ha az egyes cinkadagok hatásait nem 
egymáshoz, hanem a kontrollhoz viszonyítjuk, akkor kiderül, hogy csak az 50 kgha-1-os és a 
75 kgha-1-os adagok hatása nyomán jött létre – számunkra kedvező – szignifikáns növekedés a 
szem-csutka arány tekintetében. 
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111. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a szem-csutka arány alakulására 

(2010. évi retard hatás vizsgálata) 
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Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek olajtartalma 

 
A 112. ábrára tekintve megállapítható, hogy a kontrollhoz képest csak a 75 kgha-1 adagú 

cink-talajtrágya növelte a szemek olajtartalmát, a többi cinkadag a kontrollhoz képest 
olajtartalom-csökkenést okozott. Emellett megállapítható, hogy a 25 kgha-1-os és az 50 kgha-1-os 
adagnál is szignifikánsan nagyobb olajtartalmú szemeket takarítottunk be a 75 kgha-1-os kezelésben 
részesített kísérleti parcellákról. Az 50 kgha-1-os és a 100 kgha-1-os adagban történt cink-talajtrágya 
kijuttatása nyomán ugyanakkora (3,7%) lett a kukoricaszemek olajtartalma. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek fehérjetartalma 
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112. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a szemek olajtartalmának alakulására 

(2010. évi retard hatás vizsgálata) 
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113. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a szemek fehérjetartalmának alakulására 

(2010. évi retard hatás vizsgálata) 
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Az előbbiekben vizsgált olajtartalom esetében eltérő diagramot láthattunk, mint a most vizsgálat 
alá vont ábrán. Jelen esetben a kontrollhoz képest – a 25 kgha-1-os adag kivételével – mindegyik 
kezelés kisebb fehérjetartalmat eredményezett a vizsgált kukoricaszemekben (113. ábra). A 
diagramon egyetlen kiugró értéket látunk – a 25 kgha-1-os adagnál. Ennél az adagnál azonban mind az 
50 kgha-1-os adagnál, mind pedig a 100 kgha-1-os adagnál szignifikánsan nagyobb fehérjetartalmat 
mértünk a vizsgált növényi mintákban. Az 50 kgha-1-os, a 75 kgha-1-os, illetve a 100 kgha-1-os adag 
egyöntetűen 6% körüli fehérjetartalom-átlagokat produkált. 

Növekvő bázisos cink-karbonát dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra 
gyakorolt hatása – a szemek keményítőtartalma 

 
Az alkalmazott cinkadagok hatására a szemek keményítőtartalma a kontrollhoz képest a 

25 kgha-1-os és az 50 kgha-1-os adagnál növekedésnek indult, majd a 75 kgha-1-os és a 100 kgha-1-os 
adagoknál csökkenni kezdett (114. ábra). A 100 kgha-1-os kezelés hatására a szemek átlagos 
keményítőtartalma 72,4% lett, ez az érték mind a 25 kgha-1-os mind pedig az 50 kgha-1-os adagú 
kezeléseknél mért adatokhoz képest szignifikánsan kisebb. A 25 kgha-1-os, az 50 kgha-1-os és a 
75 kgha-1-os adagok a keményítőtartalom tekintetében nem eredményeztek számottevő változást. 
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114. ábra: Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a szemek keményítőtartalmának alakulására 

(2010. évi retard hatás vizsgálata) 
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4.9 Kisparcellás talajkezelések 
cink-klorid hatóanyaggal 
(2010. évi retard hatás vizsgálata) 

Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csőhossz 

 
A 115. ábra alapján megállapítható, hogy a talajkezelési kísérletben alkalmazott 

cink-klorid adagok hatására a kontrollhoz (171,2 mm) viszonyítva kezdetben (25 kgha-1-os adagnál) a 
csőhosszak értéke gyakorlatilag nem változott. Az 50 kgha-1-os és a 75 kgha-1-os adag hatására a 
csőhossz a kontrollhoz és a 25 kgha-1-os adaghoz képest is csökkent (164,4 mm-re, majd 
161,9 mm-re). A csökkenés mind a kontrollhoz, mind pedig a 25 kgha-1-os adaghoz képest kizárólag a 
75 kgha-1-os adag esetében bizonyult szignifikánsnak. A 100 kgha-1-os kezelés nagymértékű 
növekedést idézett elő a csőhossz tekintetében, mely növekedés mind az 50 kgha-1-os, mind pedig a 
75 kgha-1-os kezelés hatásától szignifikánsan különbözött. 
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115. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a csőhossz alakulására 

(2010. évi retard hatás vizsgálata) 
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Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
nem termékenyült csőrész hossza 

 
A 116. ábrát szemlélve kitűnik, hogy a nem termékenyült csőrész hossza kezdetben a 

25 kgha-1-os és az 50 kgha-1-os kezelés hatására is csökkent a kontrollhoz képest (20,4 mm). A 
75 kgha-1-os és a 100 kgha-1-os kezelés ugyan az 50 kgha-1-os kezelés hatásánál nagyobb nem 
termékenyült csőrész hosszakat eredményezett, de ez a látszólagos növekedés a kontrollhoz és a 
25 kgha-1-os kezeléshez képest is kisebb mérési adatokat produkált. Az ábrára helyezett összefoglaló 
táblázatból jól kiolvasható, hogy a kezdeti csökkenés a kontrollhoz képest mind az 50 kgha-1-os, mind 
a 75 kgha-1-os, mind pedig a 100 kgha-1-os kezelés esetében szignifikáns volt, emellett nemcsak a 
kontrollhoz viszonyítva, hanem a 25 kgha-1-os kezelés hatásához mérten is. 

Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
a cső szemsorainak száma 
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116. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a nem termékenyült csőrész hosszának alakulására 

(2010. évi retard hatás vizsgálata) 

0 25 50 75 100

Dózis [kgha-1]

14,4

14,6

14,8

15,0

15,2

15,4

15,6

15,8

16,0

16,2

16,4

16,6

16,8

S
or

ok
 s

zá
m

a 
[d

b] 16,0 16,0

15,3

15,7

15,5

117. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a cső szemsorainak számának alakulására 

(2010. évi retard hatás vizsgálata) 
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A csövek szemsorainak számát vizsgálva kezdetben – a 25 kgha-1-os hatására – a csövek 
szemsorainak száma lényegében változást nem mutatott (117. ábra). A nagyobb – tehát az 
50 kgha-1-os, a 75 kgha-1-os és a 100 kgha-1-os – adagok mind a kontrollhoz, mind pedig a 
25 kgha-1-os adaghoz képest kevesebb szemsor fejlesztésével reagáltak a kísérleti talajtrágya 
hatásaira. A 25 kgha-1-os kezeléstől kezdve csökkenő tendencia figyelhető meg. A fentiekben vizsgált 
terméselem tekintetében egy esetben sem igazolódott be szignifikáns kezeléshatás. 

Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csőtömeg 

 
Az adott talajtrágyázási kísérletben kezdetben a kontrollhoz (179,38 g) képest a 

25 kgha-1-os adag csőtömeg-növekedést indukált (186,67 g) (118. ábra). Ezek után mind az 
50 kgha-1-os adag, mind pedig a 75 kgha-1-os kezelés hatására csőtömeg-csökkenés lépett fel 
(a csőtömeg-átlagok 182,58 g és 171,78 g lettek). A 100 kgha-1-os adag hatására a vizsgált 
terméselem esetében nagymérvű növekedést tapasztalhattunk, a csőtömegértékek átlaga 199 g fölé 
kúszott. Ez a növekedés mind a kontrollhoz, mind pedig a 75 kgha-1-os adagok hatásaitól eltérő, 
szignifikáns változást eredményezett. 
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118. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a csőtömeg alakulására 

(2010. évi retard hatás vizsgálata) 
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Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
morzsolt szemek tömege 

 
Az előbbiekben leírt, a növekvő cinkadagok hatására létrejövő dinamizmus a morzsolt szemek 

tömegének az alkalmazott kezelések hatására létrejövő változására is igaz. Ugyanúgy, mint a 
csőtömeg esetében a kontrollhoz (155,06 g) képest a 25 kgha-1-os adag morzsolt szem 
tömegnövekedést indukált (161,43 g) (119. ábra). Ezek után mind az 50 kgha-1-os adag, mind pedig a 
75 kgha-1-os kezelés hatására morzsolt szem tömegcsökkenés lépett fel (a morzsolt szem 
tömeg-átlagok 157,55 g és 147,38 g lettek). A 100 kgha-1-os adag hatására a vizsgált terméselem 
esetében ugyancsak nagymérvű növekedést tapasztalhattunk, a morzsolt szem tömegértékek átlaga 
kicsivel 171 g fölé nőtt. Ez a növekedés kizárólag a 75 kgha-1-os adaghoz képest eredményezett 
szignifikáns változást. 

Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
csutka tömege (a mért és számított érték számtani átlaga) 
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119. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a morzsolt szemek tömegének alakulására 

(2010. évi retard hatás vizsgálata) 
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120. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a csutka tömegének alakulására 

(2010. évi retard hatás vizsgálata) 
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Általánosságban elmondható, hogy a csőtömeg, illetve a morzsolt szemek tömegének vizsgálata 
nyomán hasonló lefutású diagram keletkezett, mint a csutkatömegek mérésekor. A kontrollhoz 
(24,18 g) képest a 25 kgha-1-os adag csutkatömeg-növekedést indukált (25,12 g) (120. ábra). Ezek 
után mind az 50 kgha-1-os adag, mind pedig a 75 kgha-1-os kezelés hatására csutkatömeg-csökkenés 
lépett fel (a csutkatömeg-átlagok 24,89 g és 24,23 g lettek). A 100 kgha-1-os adag hatására a vizsgált 
terméselem esetében ismételten nagymérvű növekedést tapasztalhattunk, acsutkatömeg-értékek átlaga 
28,05 g lett. Ez a növekedés az összes alkalmazott cink-klorid adag hatásához mérten szignifikáns 
különbséget (növekedést) produkált. 

Növekvő cink-klorid dózisok terméselemekre gyakorolt hatása – 
szem-csutka arány 

 
A 121. ábrán látható, hogy a növekvő cinkadagok hatására kezdetben (a 25 kgha-1-os kezelésnél) 

a kontrollhoz (6,39%) képest a szem-csutka arány kismértékben – 6,43%-ra – nőtt. Ezt követően a 
szem-csutka arány az 50 kgha-1-os adagtól kezdve tendenciaszerűen csökkent egészen a 
100 kgha-1-os kezelésig. A vizsgált terméselem esetében az előbbiekben leírt csökkenés mind a 
kontrollhoz, mind pedig a 25 kgha-1-os adag hatásához mérten szignifikánsnak bizonyult. 
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121. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a szem-csutka arány alakulására 

(2010. évi retard hatás vizsgálata) 
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Növekvő cink-klorid dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra gyakorolt hatása – 
a szemek olajtartalma 

 
A 122. ábrára tekintve megállapítható, hogy a kontrollhoz (3,57%) képest az összes alkalmazott 

cink-klorid adag hatására a szemek olajtartalma nőtt (átlagosan 3,7%-ra). A 25 kgha-1-os, az 
50 kgha-1-os és a 75 kgha-1-os kezelés hatásait tekintve nem mutatkozott nagy különbség a szemek 
olajtartalmát tekintve. A legnagyobb adagban alkalmazott – 100 kgha-1-os – cink-klorid kezelés 
hatására a vizsgált beltartalmi értékmérő tulajdonság értéke ismét lecsökkent. A fentiekben vizsgált 
beltartalmi értékmérő tulajdonság tekintetében egy esetben sem igazolódott be szignifikáns 
kezeléshatás. 

Növekvő cink-klorid dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra gyakorolt hatása – 
a szemek fehérjetartalma 
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122. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a szemek olajtartalmának alakulására 

(2010. évi retard hatás vizsgálata) 
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123. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a szemek fehérjetartalmának  alakulására 

(2010. évi retard hatás vizsgálata) 
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Az előbbiekben vizsgált olajtartalom esetében eltérő diagramot láthattunk, mint a most vizsgálat 
alá vont ábrán. Jelen esetben a kontrollhoz képest – a 25 kgha-1-os adag kivételével – mindegyik 
kezelés nagyobb fehérjetartalmat eredményezett a vizsgált kukoricaszemekben (123. ábra). A 
diagramon egyetlen kiugró értéket látunk – az 50 kgha-1-os adagnál – mely a tendenciaszerű 
növekedést pozitív irányban töri meg. A kontrollhoz (5,2%) és a 25 kgha-1-os adaghoz (5,1%) képest 
mind az 50 kgha-1-os, mind pedig a 100 kgha-1-os adagnál szignifikánsan nagyobb fehérjetartalmat 
mértünk a vizsgált növényi mintákban (6,0% és 6,3%). 

Növekvő cink-klorid dózisok beltartalmi értékmérő tulajdonságokra gyakorolt hatása – 
a szemek keményítőtartalma 

 
Az alkalmazott cink-klorid adagok hatására a szemek keményítőtartalma a kontrollhoz képest 

mindegyik kezelés hatására kisebb fehérjetartalmat eredményezett a vizsgált kukoricaszemekben 
(124. ábra). A diagramon egyetlen kiugró értéket látunk – a 25 kgha-1-os adagnál – mely a 
tendenciaszerű csökkenést negatív irányban töri meg. A kontrollhoz (73,7%) képest a 25 kgha-1-os 
adag (72,6%-kal) által kiváltott kezeléshatás (csökkenés) szignifikánsnak bizonyult. Emellett a 
25 kgha-1-os adaghoz képest (72,6%) az 50 kgha-1-os adag (73,5%) által kiváltott kezeléshatás 
(növekedés) ugyancsak szignifikánsnak bizonyult. 
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124. ábra: Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajtrágyázás (2011.) 
hatása a szemek keményítőtartalmának  alakulására 

(2010. évi retard hatás vizsgálata) 
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4.10 A gyakorlat szempontjából fontos terméselemek és 
beltartalmi értékmérő tulajdonságok összefoglaló értékelése 

 

A három kísérleti évben hozzávetőlegesen mintegy 19000 db adat felhasználásával 

készítettük el elemzéseinket. 

Vizsgálataim összefoglaló értékelésében azt szeretném kiemelni, hogy a terméselemek 

közül a legfontosabbakat mely kezelések növelték (a nem termékenyült csőrész hossza 

esetében csökkentették) a legnagyobb mértékben a kezeletlen (kontroll) állományhoz 

képest. 

A gyakorlat számára leginkább kézzelfogható terméselemeket (csőtömeg, 

nem termékenyült csőrész hossza, szem-csutka arány) önkényesen választottuk ki, 

ugyanakkor a beltartalmi értékmérő tulajdonságok mindegyikét sorra vettük (a szemek 

olajtartalma, a szemek fehérjetartalma, a szemek keményítőtartalma). 

A kísérleti évek közül is csak a 2010-es és 2011-es év eredményeivel foglalkozunk 

behatóbban, melynek több oka is van. Egyrészt a 2009-es évben csak lombkezelést 

végeztünk, azt is más adagokkal, mint a 2010-2011-es években. Másrészt a 2010-es és 

2011-es év időjárási viszonyainak hatásai elméletben – a kezelések sikerességét tekintve – 

akár hasonlíthatók öntözött-nem öntözött kukoricatáblákon elérhető eredményekhez. 

Harmadrészt a 2010-es kísérletek kibővítésének tekinthető a 2011-es kísérletsorozat a 

retard hatások vizsgálatával. 

Az alábbi összefoglaló táblázatokban azt a kezeléshatást jelöltem világoszöld színnel, 

mely a vizsgált paraméternél a kontrollhoz képest arányaiban a legnagyobb növekedést 

(csökkenést) eredményezte. Ha egy-egy vizsgált paraméternél több kezelés is ugyanolyan 

mértékű növekedést produkált, akkor – környezetvédelmi és anyagtakarékossági 

szempontból – bármely kezelésnél a kisebb dózist jelöltem meg. 

A táblázatok értelmezését továbbá e disszertáció olvasóira is bízom, olyan tekintetben, 

hogy ki, milyen időjárási viszonyok között és milyen céllal kíván kezeléseket végrehajtani. 

Nem mindegy például, hogy valaki a legfontosabb paraméterek mindegyikét egyszerre 

kívánja-e javítani, vagy egy makroelemekkel jól ellátott kukorica-állományban csupán a 

szemek fehérjetartalmának növelésére tekint prioritásként! 
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A 2010. kísérleti év eredményeit tartalmazó összefoglaló táblázatból (4. táblázat) 

egyértelműen kiolvasható, hogy a kontrollhoz képest a terméselemek, így a 

- csőtömeg esetében a bázisos cink-karbonát hatóanyaggal, 

0,4 kgha-1-os adaggal végzett lombkezelés bizonyult a leghatásosabbnak, 

- nem termékenyült csőrész hossza esetében a cink-klorid hatóanyaggal, a 

legnagyobb, tehát a 100 kgha-1-os adaggal végzett talajkezelés bizonyult a 

leghatásosabbnak (minimalizálta a nem termékenyült csőrész hosszát), 

- szem-csutka arány esetében szintén a cink-klorid hatóanyaggal, 

75 kgha-1-os adaggal végzett talajkezelés bizonyult a leghatásosabbnak. 

 

A kontrollhoz képest a beltartalmi értékmérő tulajdonságok, így a/az 

- olajtartalom esetében a bázisos cink-karbonát hatóanyaggal, a legnagyobb, 

tehát a 100 kgha-1-os adaggal végzett talajkezelés bizonyult a 

leghatásosabbnak, 

- fehérjetartalom esetében a bázisos cink-karbonát hatóanyaggal, a legkisebb, 

tehát a 0,2 kgha-1-os adaggal végzett lombkezelés bizonyult a 

leghatásosabbnak, 

- keményítőtartalom esetében szintén a bázisos cink-karbonát hatóanyaggal, a 

legkisebb, tehát a 0,2 kgha-1-os adaggal végzett lombkezelés bizonyult a 

leghatásosabbnak. 

Megállapításomat alátámasztják Leach és Hameleers (2001) kísérletei, melyben cink 

tartalmú anyaggal végeztek lombtrágyázást kukoricaállományban. Kutatásuk 

eredményeként lombkezelésekkel sikeresen növelték a kukoricaszemek 

keményítőtartalmát. 
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A 2011. kísérleti év eredményeit tartalmazó összefoglaló táblázatból (5. táblázat) 

egyértelműen kiolvasható, hogy a kontrollhoz képest a terméselemek, így a 

- csőtömeg esetében a 2010-ben kijuttatott (R), bázisos cink-karbonát 

hatóanyaggal, a legkisebb, tehát a 25 kgha-1-os adaggal végzett talajkezelés 

bizonyult a leghatásosabbnak. 

Megállapításaimmal összhangban a talaj kedvező nedvességi állapota és a cink 

talajtrágyaként történő kijuttatásának együttes hatásaként Wang et al., (2009) 

növényélettani vizsgálatokkal (a fotoszintetikus aktivitás és a klorofill fluoreszcenciájának 

mérésével) bizonyították az egységnyi területről betakarítható biomassza mennyiségének 

növekedését. 

A Zhang et al., (2012) által publikált adatok, miszerint öntözött, meszes talajon őszi 

búza és kukorica tesztnövényekkel, cinktartalmú műtrágyával végzett lombkezelés hatására 

sem a biomassza, sem pedig a hozamok tekintetében nem tapasztaltak szignifikáns 

növekedést, annyiban erősítik meg saját vizsgálataim eredményeit, hogy 2001-ben a 

lombkezelések bármely adagja csak gyengén fejtette ki hatását a hozam szempontjából 

egyik legfontosabb terméselem – a csőtömeg – esetében. 

Wang et al., (2012) őszi búza és kukorica tesztnövénnyel, szintén cinktartalmú 

műtrágyával végzett talaj- és lombkezeléses kísérleteket. A talajkezelések során a 

biomassza mennyisége és a szemtermés esetében – az előző publikáció szerzőivel 

megegyezően – ők sem tapasztaltak szignifikáns kezeléshatást. Ugyanakkor levélkezelések 

hatására a kukorica levelében és szemtermésében a cink-koncentráció növekedését 

figyelték meg. 

- nem termékenyült csőrész hossza esetében a bázisos cink-karbonát 

hatóanyaggal, a legnagyobb, tehát a 0,8 kgha-1-os adaggal végzett 

lombkezelés bizonyult a leghatásosabbnak, 

- szem-csutka arány esetében szintén a bázisos cink-karbonát hatóanyaggal, a 

legnagyobb, tehát a 0,8 kgha-1-os adaggal végzett lombkezelés bizonyult a 

leghatásosabbnak. 
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A kontrollhoz képest a beltartalmi értékmérő tulajdonságok, így a/az 

- olajtartalom esetében a bázisos cink-karbonát hatóanyaggal, 75 kgha-1-os 

adaggal végzett talajkezelés bizonyult a leghatásosabbnak, 

- fehérjetartalom esetében a cink-klorid hatóanyaggal, a legkisebb, tehát a 

25 kgha-1-os adaggal végzett talajkezelés bizonyult a leghatásosabbnak, 

- keményítőtartalom esetében ugyanolyan hatásosnak bizonyult a 

bázisos cink-karbonát hatóanyaggal, a legkisebb, tehát a 25 kgha-1-os 

adaggal végzett talajkezelés, illetve a cink-klorid hatóanyaggal, szintén 

legkisebb, tehát a 25 kgha-1-os adaggal végzett talajkezelés is. 

Eredményeim szerint 2011-ben, a beltartalmi értékmérő tulajdonságok 

leghatékonyabban cinktartalmú anyagokkal végzett talajkezelésekkel voltak javíthatók. 

Hasonló eredményeket értek el Manzeke et al., (2014), akik őszi búza és kukorica 

tesztnövénnyel különböző cinktartalmú szerves és műtrágyák alkalmazásával végeztek 

talajkísérleteket. A termés mennyiségét és a beltartalmi értékmérő tulajdonságokat is 

sikeresen növelték. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a megfelelő dózisban alkalmazott bázisos 

cink-karbonát a lomb- és talajkezelések során is eredményesen javította a fontosabb 

terméselemeket és beltartalmi értékmérő tulajdonságokat. A talajkezeléseknél alkalmazott 

bázisos cink-karbonát esetén retard hatást is tapasztaltunk. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 

5.1 Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett nagyparcellás 
lombkezelések eredményeiből levonható következtetések 

 

A hatóanyag különböző adagokban történő kijuttatása nyomán vizsgáltuk a kukorica 

csőhosszát, a nem termékenyült csőrész hosszát, a cső szemsorainak számát, a cső tömegét, 

a morzsolt szemek tömegét, a csutka tömegét, a szem-csutka arányt, a kukoricaszemek 

olajtartalmát, fehérjetartalmát és keményítőtartalmát. 

Az első kísérleti évben a kezelések során kijuttatott bázisos cink-karbonát adagok 

(0,1-0,25 kgha-1) minden esetben növelték a kukoricacsövek átlagos hosszát a kontrollhoz 

képest. A második kísérleti évben alkalmazott bázisos cink-karbonát adagok eltérőek voltak 

az első kísérleti évben alkalmazott adagoktól (0,2-0,8 kgha-1). Ekkor a 0,2 és a 0,4 kgha-1-os 

adag hatására következett be növekedés a csőhosszak tekintetében. A 0,6 és a 0,8 kgha-1-os 

adagok a kontrollal közel megegyező csőhossz-értékeket eredményeztek. A harmadik 

kísérleti évben a növekvő bázisos cink-karbonát adagok hatására a kontrollhoz képest a 

csőhosszak értékei mindvégig csökkentek, egyik adag hatására sem nőtt a kontrollhoz 

képest a vizsgált kukoricacsövek hossza. A kontrollhoz képest a 0,4 és a 0,6 kgha-1-os 

adagok hatására tapasztalt csökkenés mértéke „erősen” (p=0,01) szignifikáns. 

A nem termékenyült csőrész hosszának vizsgálatakor az első kísérleti évben – 

számunkra kedvezőtlenül – a 0,1 kgha-1-os adag növelte jelentős mértékben a nem 

termékenyült csőrész hosszát, a többi alkalmazott adag érdemi változást nem 

eredményezett. A második kísérleti évben a 0,2 kgha-1-os, a 0,4 kgha-1-os és a 0,8 kgha-1-os 

adag csökkentette a nem termékenyült csőrész hosszát. A 0,6 kgha-1-os kezelés a 

kontrollnál is nagyobb nem termékenyült csőrész-hosszt eredményezett. A harmadik 

kísérleti évben a kontrollhoz képest mindegyik alkalmazott adag – számunkra előnyös 

módon – csökkentette a nem termékenyült csőrész hosszát. A kontrollhoz képest a 

0,4 kgha-1-os, a 0,6 kgha-1-os és a 0,8 kgha-1-os kezelés hatása „erősen” (p=0,01) 

szignifikáns. 

A cső szemsorainak számát egyik kísérleti évben sem befolyásolták jelentős mértékben 

az alkalmazott lombkezelések. 
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A csőtömeget az első kísérleti évben az alkalmazott bázisos cink-karbonát adagok 

legtöbbje (kivéve a 0,1 kgha-1-os adagot) növelte. A második kísérleti évben a 0,2 és a 

0,4 kgha-1-os adagok növelték a kukoricacsövek átlagos tömegét, ugyanakkor a 0,6 és a 

0,8 kgha-1-os adagok hatására a kontrollhoz képest jelentős változás nem következett be. A 

harmadik kísérleti évben az alkalmazott adagok mindegyike csőtömeg-csökkenést idézett 

elő a kontrollhoz képest. 

Értelemszerűen a morzsolt szemek tömegértékeinek változása minden esetben követte a 

kukoricacsövek tömegértékeinek változását. 

A csutkatömeg esetében az első kísérleti évben alkalmazott adagok nem eredményeztek 

változást. A második kísérleti évben a növekvő bázisos cink-karbonát adagok hatására 

minden esetben növekedett a csutkák átlagos tömege. A csőtömeggel és a morzsolt szemek 

tömegével együtt vizsgálva a változásokat azonban megállapítható, hogy a szem-csutka 

aránya közel állandó. A harmadik kísérleti évben a növekvő adagok hatására viszont a 

csutkák átlagos tömege folyamatosan csökkent. A csőtömegnél és morzsolt szemek 

tömegénél a kezelések hatására bekövetkezett növekedés méginkább jelentős. 

A szem-csutka arány az első kísérleti évben az alkalmazott adagok hatására 

kismértékben mindvégig javult. A második kísérleti évben az előző év növekedésével 

megegyező mértékű (0,3%-os) volt a növekedés. A harmadik kísérleti évben a 

0,2 kgha-1-os, a 0,4 kgha-1-os és a 0,6 kgha-1-os adag nem okozott változást a szem-csutka 

arányban, de a legnagyobb – 0,8 kgha-1-os – adag az előző évekhez mérten jelentős 

mértékben (0,5%-kal) javította a szem-csutka arányt. 

A szemek olajtartalmát egyik kísérleti évben sem befolyásolták jelentős mértékben az 

alkalmazott lombkezelések, kimutatható kezeléshatás nincs. 

A szemek fehérjetartalmát az első évben kijuttatott adagok nem befolyásolták. A 

második kísérleti évben csupán a legkisebb alkalmazott – 0,2 kgha-1-os – adag tudta 

hozzávetőlegesen 1%-kal növelni. A harmadik kísérleti évben a szemek fehérjetartalmát a 

kontrollhoz képest mindegyik alkalmazott adag kismértékben növelte. Ez a növekedés a 

legnagyobb alkalmazott adagnál is csupán 0,3%-os volt. 

Az első kísérleti évben az alkalmazott adagok hatására a szemek keményítőtartalma a 

kontrollhoz képest – kismértékben ugyan – de mindvégig növekedett. A második kísérleti 

évben egyedül a legkisebb alkalmazott – 0,2 kgha-1-os – adag tudta növelni a szemek 

keményítőtartalmát. A kezelés hatása „erősen” (p=0,01) szignifikáns volt. A harmadik 

kísérleti évben az alkalmazott adagok hatására a szemek keményítőtartalma a kontrollhoz 

képest következetesen csökkent.  
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5.2 Bázisos cink-karbonát hatóanyaggal végzett kisparcellás 
talajkezelések eredményeiből levonható következtetések 

 

A lombkezeléseknél már sikeresen alkalmazott hatóanyag eredményességét a két utolsó 

kísérleti évben (2010-ben és 2011-ben) vetés előtt a talaj felszínére különböző adagokban 

kijuttatva, majd azt a talaj felső rétegébe bedolgozva ugyanazokat a terméselemeket és 

beltartalmi értékmérő tulajdonságokat vizsgáltuk, mint a lombkezeléseknél: a kukorica 

csőhosszát, a nem termékenyült csőrész hosszát, a cső szemsorainak számát, a cső tömegét, 

a morzsolt szemek tömegét, a csutka tömegét, a szem-csutka arányt, a kukoricaszemek 

olajtartalmát, fehérjetartalmát és keményítőtartalmát. 

A második kísérleti évben a kezelések során kijuttatott bázisos cink-karbonát adagok 

(25-100 kgha-1) a legtöbb esetben csökkentették a kukoricacsövek átlagos hosszát a 

kontrollhoz képest. Egyedül a 100 kgha-1-os adag hatására növekedett meg ismét a 

kontrollal megegyező méretre a kukoricacsövek hossza. A harmadik kísérleti évben 

alkalmazott bázisos cink-karbonát adagok megegyeztek a második kísérleti évben 

alkalmazott adagokkal. Eredményes csak az 50 kgha-1-os és a 100 kgha-1-os adag volt, a 

csőhossz növelésében. A kontrollhoz és a 25 kgha-1-os adaghoz képest az 50 kgha-1-os 

kezelés hatására tapasztalt csőhossz-növekedés mértéke „erősen” (p=0,01) szignifikáns. 

Ugyanabban – a harmadik kísérleti – évben a hatóanyag retard hatását vizsgálva a 

legnagyobb – 100 kgha-1-os adag – hatása bizonyult a legkedvezőbbnek a kontrollhoz 

képest „erős” (p=0,01) szignifikancia mellett. 

A nem termékenyült csőrész hosszának vizsgálatakor a második kísérleti évben – 

számunkra kedvezőtlenül – a 75 kgha-1-os adagig növekedett a nem termékenyült csőrész 

hossza. A 100 kgha-1-os kezelés hatására ugyan csökkent a nem termékenyült csőrész 

hossza, de a kontrollhoz képest még így is nagyobb maradt. A harmadik kísérleti évben az 

alkalmazott adagok hatására a nem termékenyült csőrész hossza mindvégig növekedett. Az 

alkalmazott adagok mindegyikének hatása a kontrollhoz képest „erősen” (p=0,01) 

szignifikáns. 

A cső szemsorainak számát egyik kísérleti évben sem befolyásolták jelentős mértékben 

az alkalmazott talajkezelések. 
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A csőtömeget a második kísérleti évben az alkalmazott bázisos cink-karbonát adagok 

legtöbbje (kivéve a 100 kgha-1-os adagot) csökkentette. A harmadik kísérleti évben – az 

50 kgha-1-os adag kivételével – az alkalmazott adagok mindegyike csőtömeg-csökkenést 

idézett elő a kontrollhoz képest. A hatóanyag retard hatásának vizsgálata során már a 

legkisebb – 25 kgha-1-os – adag is nagymértékben növelte a csőtömeget a kontrollhoz 

képest. 

Értelemszerűen a morzsolt szemek tömegértékeinek változása minden esetben követte a 

kukoricacsövek tömegértékeinek változását. 

A csutkatömeg esetében a második kísérleti évben alkalmazott bázisos cink-karbonát 

adagok legtöbbje (kivéve a 100 kgha-1-os adagot) csökkentette a csutkák átlagos tömegét. A 

harmadik kísérleti évben viszont a növekvő bázisos cink-karbonát adagok hatására nem 

következett be változás a csutkák átlagos tömegében. 

A szem-csutka arány a második kísérleti évben az alkalmazott adagok hatására 

gyakorlatilag nem változott. A harmadik kísérleti évben az alkalmazott adagok mindegyike 

– számunkra kedvezőtlenül – a szem-csutka arány csökkenését idézte elő a kontrollhoz 

képest. 

A szemek olajtartalmát a második kísérleti évben – a legnagyobb, 

100 kgha-1-os adag kivételével – nem befolyásolták jelentős mértékben az alkalmazott 

talajkezelések, ugyanakkor a harmadik kísérleti évben az 50 kgha-1-os és a 75 kgha-1-os 

adag is eredményesen növelte a szemek olajtartalmát. A 75 kgha-1-os adagnál a kontrollhoz 

képest „erősen” (p=0,01) szignifikáns kezeléshatás mutatható ki. 

A szemek fehérjetartalma esetében a második évben kapott eredmények –vélhetően 

mérési hibák folytán – nem értelmezhetők. A harmadik kísérleti évben az alkalmazott 

adagok mindegyike csökkentette a kontrollhoz képest a szemek fehérjetartalmát. A 

csökkenés mértéke a 75 kgha-1-os adagnál volt a legkisebb. 

A második kísérleti évben a kontrollhoz képest – a 75 kgha-1-os adag kivételével – az 

alkalmazott adagok mindegyike növelte a szemek keményítőtartalmát. A harmadik kísérleti 

évben szintén a 75 kgha-1-os adag kivételével mindegyik alkalmazott kezelés növelte a 

szemek keményítőtartalmát a kontrollhoz képest, ugyanakkor ebben az esetben már a 

legkisebb – 25 kgha-1-os adag – jelentős növekedést ért el. 
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5.3 Cink-klorid hatóanyaggal végzett kisparcellás talajkezelések 
eredményeiből levonható következtetések 

 

A bázisos cink-karbonát mellett egy másik hatóanyag – a cink-klorid – eredményességét 

szintén a két utolsó kísérleti évben (2010-ben és 2011-ben) vizsgáltuk. Vetés előtt a talaj 

felszínére különböző adagokban kijuttatva, majd azt a talaj felső rétegébe bedolgozva ismét 

ugyanazokat a terméselemeket és beltartalmi értékmérő tulajdonságokat vizsgáltuk, mint a 

lombkezeléseknél: a kukorica csőhosszát, a nem termékenyült csőrész hosszát, a cső 

szemsorainak számát, a cső tömegét, a morzsolt szemek tömegét, a csutka tömegét, a szem-

csutka arányt, a kukoricaszemek olajtartalmát, fehérjetartalmát és keményítőtartalmát. 

A második kísérleti évben a kezelések során kijuttatott cink-klorid adagok 

(25-100 kgha-1) az 50 kgha-1-os adagig növelték a kukoricacsövek átlagos hosszát a 

kontrollhoz képest. A 75 kgha-1-os adagtól viszont csökkenés következett be a 

kukoricacsövek hosszában. A harmadik kísérleti évben alkalmazott cink-klorid adagok 

megegyeztek a második kísérleti évben alkalmazott adagokkal. Az alkalmazott adagok 

mindegyike kismértékű növekedést ért el a kontrollhoz képest. Közülük kiugró növekedést 

az 50 kgha-1-os adag eredményezett. A hatóanyag retard hatásának vizsgálata során 

megfigyelhető volt, hogy csak a legnagyobb – 100 kgha-1-os – adag ért el ugyanolyan 

csőhossz-növekedést, mint az előbbiekben tárgyalt 50 kgha-1-os kezelés. 

A nem termékenyült csőrész hosszának vizsgálatakor a második kísérleti évben – 

számunkra kedvezően – mindvégig csökkent a nem termékenyült csőrész hossza. A 

harmadik kísérleti évben az alkalmazott adagok hatására a nem termékenyült csőrész 

hossza a 75 kgha-1-os adagig növekedett, majd a 100 kgha-1-os adag hatására lecsökkent. A 

cink-klorid hatóanyag legnagyobb adagja a retard hatás vizsgálatakor arányaiban nagyobb 

csökkenést eredményezett, mint az azévben kijuttatott hatóanyag. 

A cső szemsorainak számát egyik kísérleti évben sem befolyásolták jelentős mértékben 

az alkalmazott talajkezelések. 

A csőtömeget a második kísérleti évben az alkalmazott cink-klorid adagok mindegyike 

növelte a kontrollhoz képest. A harmadik kísérleti évben szintén mindegyik kezelés 

eredményesnek bizonyult. A növekedés íve egyedül a 75 kgha-1-os kezelés hatására tört 

meg. 

Értelemszerűen a morzsolt szemek tömegértékeinek változása minden esetben követte a 

kukoricacsövek tömegértékeinek változását. 
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A csutkatömeg esetében a második kísérleti évben alkalmazott cink-klorid adagok 

hatására egészen az 50 kgha-1-os adagig növekedés volt a jellemző, ezután a nagyobb 

adagok hatására a csutkák átlagos tömege csökkent. A harmadik kísérleti évben az 

alkalmazott cink-klorid adagok mindegyike növelte a csutkák átlagos tömegét a kontrollhoz 

képest. A növekedés íve – ugyanúgy, mint a csőtömeg esetében – egyedül a 75 kgha-1-os 

kezelés hatására tört meg. A hatóanyag retard hatásának vizsgálatakor a legnagyobb – 

100 kgha-1-os adag – hatására a csutkatömeg növekedése nagyobb volt, mint az azévben 

kijuttatott hatóanyag hatására. 

A szem-csutka arány a második kísérleti évben az 50 kgha-1-os adagig nem változott a 

kontrollhoz képest, majd a 75 kgha-1-os és a 100 kgha-1-os adag hatására megnövekedett. A 

harmadik kísérleti évben az alkalmazott adagok mindegyike – számunkra kedvezően – a 

szem-csutka arány növekedését idézte elő a kontrollhoz képest. A 75 kgha-1-os kezelés 

hatására a növekedés íve ismét megtört. A hatóanyag retard hatásának vizsgálata során 

megállapítást nyert, hogy a növekvő adagok hatására – számunkra kedvezőtlenül – a szem-

csutka arány csökkent. 

A szemek olajtartalma a második kísérleti évben a nagyobb (75 kgha-1-os, illetve a 

100 kgha-1-os) adagok hatására kismértékben csökkent. A harmadik kísérleti évben – a 

25 kgha-1-os kezelés hatását kivéve – a szemek olajtartalma érdemben nem változott. 

A szemek fehérjetartalma – szintén a 25 kgha-1-os kezelés hatását kivéve – nem 

változott. A harmadik kísérleti évben az alkalmazott adagok mindegyike növelte a 

kontrollhoz képest a szemek fehérjetartalmát. A növekedés mértéke a 75 kgha-1-os adagnál 

volt a legkisebb. A hatóanyag retard hatásaként a legnagyobb –100 kgha-1-os – adagban 

kijuttatott cink-klorid jelentős fehérjetartalom-növekedést indukált az azévben kijuttatott 

hatóanyag hatásához képest. 

A második kísérleti évben a kontrollhoz képest az alkalmazott adagok mindegyike 

növelte a szemek keményítőtartalmát. A legnagyobb – 100 kgha-1-os – adag is növekedést 

eredményezett, de nem olyan mértékben, mint a kisebb adagok. A harmadik kísérleti évben 

a 25 kgha-1-os adag kivételével mindegyik alkalmazott kezelés csökkentette a szemek 

keményítőtartalmát a kontrollhoz képest. Az 50 kgha-1-os kezelés hatására a csökkenés 

mértéke nagyobb volt a többi adag hatásához mérten. 
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5.4 Javaslatok 
 

Vizsgálataim eredményeinek elemzése nyomán az alábbi összefoglaló megállapítások 

és javaslatok fogalmazhatók meg: 

 

Ha olyan kezelés elvégzése a cél, mellyel egy-egy fontos paramétert kívánunk javítani: 

- a csőtömeg – mint a hozamot leginkább befolyásoló terméselem – növelésére 

bázisos cink-karbonát hatóanyaggal, hűvös és csapadékos években 

(öntözött növényállományoknál) 0,2 - 0,4 kgha-1 adagú lombkezeléseket, míg 

meleg és átlagosan csapadékos években 25 kgha-1 adagú talajkezeléseket 

alkalmazzunk, 

- a két legfontosabb beltartalmi értékmérő tulajdonság – a fehérje- és 

keményítőtartalom növelésére – hűvös és csapadékos években (öntözött 

növényállományokban) bázisos cink-karbonát hatóanyaggal 0,2 kgha-1 

adagú lombkezeléseket, míg meleg és átlagosan csapadékos években 

cink-klorid hatóanyaggal 25 kgha-1 adagú talajkezeléseket alkalmazzunk. 

 

Ha olyan kezelés elvégzése a cél, mellyel egyszerre több paramétert kívánunk javítani: 

- hűvös és csapadékos években (öntözött növényállományoknál) 

bázisos cink-karbonát hatóanyaggal, 0,4 kgha-1-os adaggal, lombkezelést 

végezzünk, ugyanis 2010-ben a kontrollhoz képest a legnagyobb mértékben ez 

a kezelés növelte a terméselemek közül leginkább fontos csőtömeg értékét, 

emellett a leghatékonyabban növelte a szintén fontos fehérjetartalmat és 

keményítőtartalmat, 

- meleg és átlagosan csapadékos években ugyanezen paraméterek egyidejű 

javítására cink-klorid hatóanyaggal, 25 kgha-1-os adaggal talajkezelést 

végezzünk. 
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6. TÉZISEK 
 

1. Szántóföldi kísérletek során igazoltam, hogy az eredendően folyékony halmazállapotú 

galvánipari hulladékból kinyert bázisos cink-karbonát eredményesen alkalmazható, 

mint növények számára hasznos cink mikroelem-forrás. 

 
2. Vizsgálataim során bizonyítást nyert, hogy a cink mikroelem-visszapótlás tekintetében 

leginkább sikeres eljárás a kukorica megfelelő fenológiai fázisban történő 

lombkezelése. 

 
3. Megállapítást nyert, hogy a bázisos cink-karbonát – megfelelő dózisokban – mind 

talajkezelésekben, mind pedig lombkezelésekben eredményesen használható. 

 
4. Kutatásaim eredményeként bebizonyosodott, hogy talajkezelésekben a bázisos 

cink-karbonát retard (másodéves) hatással is rendelkezik, mely hatás leginkább a 

termésmennyiséggel összefüggő terméselemek növekedésében realizálódott. 

 
5. Bebizonyosodott, hogy nem létezik olyan kezelés, – hatóanyag, lokalitás és dózis 

tekintetében – amely egyaránt kedvezően hat a terméselemekre és a beltartalmi 

értékmérő tulajdonságokra. 
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A gyakorlatban hasznosítható tudományos eredmények 
 

1. Szántóföldi kísérletek során igazoltam, hogy az eredendően folyékony halmazállapotú 

galvánipari hulladékból kinyert bázisos cink-karbonát eredményesen alkalmazható 

lomb- és talajkezelések során egyaránt. 

 

2. Kutatásaim eredményeként bebizonyosodott, hogy megfelelő adagú talajkezelésekben 

a bázisos cink-karbonát retard (másodéves) hatással is rendelkezik. 

 

3. Vizsgálataim során megállapítottam, hogy a kukoricatermesztés gyakorlatában a 

javítani kívánt paraméterek (terméselemek, vagy beltartalmi értékmérő tulajdonságok) 

ismeretében a megfelelő mikroelem-visszapótlási módszer (az alkalmazott hatóanyag, 

a kijuttatási felület/közeg, az alkalmazott dózis) egyértelműen kiválasztható. 
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