
 

Doktori (PhD) értekezés tézisei 

 

 

 

 

 

Levéltrágyaként alkalmazott réz-komplex vegyület hatása 
őszi búza (Triticum aestivum L.) hozamára és beltartalmi 

mutatóira 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: 
Giczi Zsolt 

 
 
 
 
 
 
 

Mosonmagyaróvár 
2020 

  



2 

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 

 
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 

MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR 
MOSONMAGYARÓVÁR 

 
 

WITTMANN ANTAL NÖVÉNY-, ÁLLAT- ÉS ÉLELMISZER-
TUDOMÁNYI MULTIDISZCIPLINÁRIS 

DOKTORI ISKOLA 
HABERLANDT GOTTLIEB NÖVÉNYTUDOMÁNYI 

DOKTORI PROGRAM 
 

 
Doktori Iskola és Programvezető: 

Prof. Dr. Ördög Vince DSc 
 

 
Témavezetők: 

Prof. Dr. Szakál Pál CSc egyetemi tanár 

Dr. habil. Kalocsai Renátó egyetemi docens 

 

Levéltrágyaként alkalmazott réz-komplex vegyület hatása 
őszi búza (Triticum aestivum L.) hozamára és beltartalmi mutatóira 

 
 
 

Készítette: 
Giczi Zsolt 

 

Mosonmagyaróvár 
2020 

  



3 

1 BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

 

1.1 Bevezetés 

 

Az egyre gyarapodó népesség megfelelő mennyiségű és minőségű 

biztonságos élelmiszerrel történő ellátása komoly kihívást jelent a 

gazdálkodók számára. A talaj tápanyagainak természetes módon történő 

feltáródása az intenzív növénytermesztési gyakorlat mellett önmagában 

azonban már nem elegendő, a kivont tápanyagokat pótolni kell a tervezett 

terméseredmények biztonságos eléréséhez. A mezőgazdasági 

gyakorlatban rendszerint csak a makro tápelemek (elsősorban nitrogén, 

esetleg foszfor és kálium) utánpótlása történik meg. A növények 

kiegyensúlyozott tápanyag ellátása azonban csak ezen elemek pótlásával 

nem biztosítható, kutatások szerint a mikroelemek, például a réz relatív 

hiánya is gátja lehet a terméseredmények növekedésének. 

A szerző és munkatársai korábbi munkáik során különböző növényi 

kultúrák esetében, különböző tápelemek- és tápelemkeverékek 

felhasználásával vizsgálták a kezelések hatását a termesztett növények 

hozamára és minőségi jellemzőire. A vizsgálatok során több más elem 

mellett a vizsgálatok fő tárgyát a réz mikroelem képezte sokrétű biokémiai 

szerepe miatt. 

A réz a talajban nagyon immobilis, kimosódására csak nagyon extrém 

körülmények között kell számolni, azonban lekötődése gátja lehet a talaj 

megfelelő réz-szolgáltató képességének. Irodalmi adatok és a szerző által 

végzett korábban végzett nagyszámú talajvizsgálat eredményei alapján is 

a magyarországi talajoknál sok esetben lehet számítani olyan 

talajjellemzőkre, amelyek esetén réz hiánnyal lehet számolni, különösen 
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rézigényes kultúrák esetében. A réz megfelelő utánpótlása ezért fontos a 

mezőgazdasági gyakorlat számára. Réz utánpótlására többféle lehetőség 

van, megoldható a vetőmag kezelésével illetve talajon vagy levélfelületen 

keresztüli utánpótlással. Sok esetben nem a talaj alacsony réz készlete, 

hanem a tápanyag nem megfelelő mobilizálódása okozza a nem megfelelő 

réz ellátottságot. Ilyenkor célszerű a levélfelületen keresztüli pótlást 

alkalmazni, hogy a kijuttatott tápanyag lekötődését elkerüljük. 

Lombkezelés esetén a kelát formát tartalmazó lombtrágyák általában már 

alacsonyabb dózisokban is használhatóak, mint a szervetlen sókat 

tartalmazó készítmények. 

A réz, azon kívül, hogy fontos mikrotápelem a növények számára, 

régóta ismert fungicid hatóanyag is. A növénytermesztésben komoly 

problémát okoz a növénypatogén kórokozók által okozott terméskiesés. A 

Fusarium fajok esetében külön problémát jelentenek az egyes fajok által 

termelt toxinok. Ezek – elfogyasztásuk után – az emberi és állati 

szervezetet is károsítják, így mind humán- mind állategészségügyi 

szempontból jelentősek. A termény értékét, értékesíthetőségét a 

toxinszennyezés csökkenti, így közvetlen gazdasági károkat is okoz. 

Napjainkban a mezőgazdasági termékek piacán mindinkább csak az 

egyre sokrétűbb vevői elvárásoknak megfelelő jó minőségű, biztonságos 

élelmiszereknek jut hely, amelyek a szabályozó hatóságok szigorodó 

előírásainak is megfelelnek. Kiváló minőségű termék azonban csak 

kiegyensúlyozott növénytáplálással és megfelelő növényvédelemmel 

érhető ebben. Mindkét területen jelentős szerepe van a különböző 

réztartalmú készítmények alkalmazásának. A környezetvédelmi 

szempontok egyre hangsúlyosabb megjelenésével mindinkább fontos 
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szempont lesz az egyes kezelések összehangolása, összevonása. Erre a 

réztartalmú készítmények kettős hatásuk miatt különösen alkalmasak. 

 

1.2 Kutatási célkitűzések 

 

A dolgozat célkitűzése annak vizsgálata, hogy a magyar 

mezőgazdaságban kiemelt fontosságú őszi búza (Triticum aestivum L.) 

számára esszenciális tápelemek közül a réz lombtrágyakénti alkalmazása 

hogyan befolyásolja az őszi búza hozamát és egyes beltartalmi 

paramétereit. A munka során az alábbi célok kerültek kitűzésre: 

 Megvizsgálni, hogy a karbamidot tartalmazó réz-szacharóz-típusú 

oldatok alkalmazhatóak-e a levélfelületen keresztül történő réz tápanyag 

utánpótlására. 

 Megvizsgálni, hogy az előállított réztartalmú készítmény 

rézhiányos talajon alkalmazva befolyásolja-e az őszi búza hozamát. 

 Megvizsgálni, hogy az előállított készítmény hatással van-e az őszi 

búza egyes beltartalmi mutatóira (nyersfehérje tartalom, sikértartalom, 

keményítő tartalom és réz tartalom). 

 Megvizsgálni, hogy a réztartalmú készítmény alkalmazása esetén 

megfigyelhető-e a réz növényvédelmi hatása az in vitro vizsgálatokhoz 

kiválasztott Fusarium graminearum Schwabe (1839) és a Drechslera 

sorokiniana (Saccardo) Subram. & B.L. Jain (1964), korábbi nevén 

Helminthosporium sativum Pammel C.M. King & Bakke (1910), Bipolaris 

sorokiniana (Sacc.) Shoemaker (1959) törzsekkel szemben. 
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2 ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

2.1 Szántóföldi kisparcellás kísérletek 

 

A vizsgálatok során 4 ismétléses véletlen blokk elrendezésű szántóföldi 

kisparcellás kísérletet került beállításra a réz-szacharóz típusú készítmény 

hatásának tesztelésére a 2011/2012, 2012/2013 és 2013/2014 gazdasági 

években, Komáromban, a Solum Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi 

Zrt. területén. Az alkalmazott vetésforgónak megfelelően a kísérletek 

beállítása a 2011/2012-es és a 2012/2013-as gazdálkodási években a 7a 

jelű táblán, a 2013/2014-es gazdálkodási évben a 7a táblával szomszédos 

10b jelű táblán történt. A kísérleti parcellák mérete 10 m2 volt. 

 

2.1.1 Termőhely talajának jellemzése 

 

A kísérleti terület talaja az elvégzett talajvizsgálatok eredményei 

alapján a környékre jellemzően gyengén lúgos, közepes mésztartalmú és 

közepes humuszellátottságú. Az EDTA-KCl kivonat analíziséből kapott 

vizsgálati eredmények alapján látható, hogy a terület réz ellátottsága nem 

megfelelő. Ezen kívül a gyengén lúgos pH és a réztartalom lekötésében 

szintén jelentős szerepet játszó karbonát- és humusztartalom, valamint a jó 

foszfor ellátottság miatt a kísérleti területen várható volt a réztartalom 

lekötődése, ami csökkenti a réz hozzáférhetőségét a növények számára. 
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2.1.2 Termőhely klimatikus jellemzése 

 

A kísérleti évek során a csapadék mennyisége erősen változó volt. A 

2011/2012 gazdálkodási évben a terület csapadékellátottsága 

szélsőségesen elmaradt a sokévi átlagtól, a tenyészidőszakban a 

csapadékösszeg mindössze 337 mm volt. A 2012/2013-as gazdálkodási év 

ezzel szemben rendkívül csapadékos volt. A tenyészidőszakban a felszínre 

érkezett 624 mm csapadék mennyisége és a tavaszi időszakban hullott 216 

mm is jóval meghaladja a térségre jellemző mennyiséget. A 2013/2014-es 

évben a csapadék mennyisége megfelelő (478 mm) volt, viszont eloszlása, 

különösen a márciusi 14 mm és az áprilisi 29 mm kedvezőtlen. 

 

2.1.3 Termesztett fajták, agrotechnológia 

 

A kísérleti területen 2011-ben és 2012-ben GK Csillag, 2013-ban 

Hystar fajta került vetésre. A területeken a Solum Zrt. az általa folytatott 

intenzív gazdálkodásnak megfelelően rendszeresen végzett 

tápanyagutánpótlást a területen. A kísérleti évek alatt egyszer (2011) 

történt istállótrágya kijuttatás, illetve egyszer zöldtrágya (2012 – mustár) 

alkalmazása. A másik két évben az elővetemény betakarításra került. Ezen 

kívül rendszeresen történt műtrágya (NPK komplex, MAS, DAM, Nikrol-

28) kijuttatás is. A növényvédelmi kezelésre mindhárom évben három 

alkalommal került sor. 
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2.1.4 Alkalmazott kezelések 

 

A kezeléseket mindhárom évben kalászhányás végén/virágzás elején 

történtek. A kísérleti parcellákon az alkalmazott réz dózisok 0 – 0,1 – 0,3 

– 0,5 – 1,0 – 2,0 kg ha-1 voltak. Az első év hozam eredményei alapján a 

kezelés – hozam görbe nem mutatott maximumot, ezért a második és 

harmadik években újabb 4,0 kg ha-1 kezelési szint is beállításra került. Az 

alkalmazott kezelések kijuttatása 2,5 L-es nagynyomású kézi 

permetezővel történt. A kijuttatott oldatok koncentrációja úgy került 

beállításra, hogy a kijuttatott oldat mennyisége 0,6 dm3 legyen minden 

parcellára. A nem kezelt kontroll parcellák esetében az oldatok 

készítéséhez használt ioncserélt víz került kijuttatásra. 

A készítmény a tároláshoz és felhasználáshoz szükséges stabilitás 

biztosításához kis mennyiségű karbamid adalékanyagot tartalmazott. A 

kijuttatott oldatokban a réz koncentrációja az alkalmazott dózisoknak 

megfelelően 0,17 g L-1 és 6,67 g L-1 között változott. Az oldatok a 

karbamidot a rézhez képest 1:1 mólarányban tartalmazták. Kapott 

eredményeink alapján a kezelések során kijuttatott nitrogén hatóanyag 

mennyisége elhanyagolható volt a kontroll kezeléshez képest kapott 

nitrogén tartalom növekményhez hasonlítva. 

 

2.1.5 Betakarítás és terményvizsgálat 

 

A betakarítás minden egyes parcella 2,5 m2-es részterületéről kézzel 

történt. 

A betakarított termésből a hozam, a nedves sikér és keményítőtartalom 

vizsgálatok a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és 
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Élelmiszertudományi Kar, Környezettudományi Intézet Kémia 

Tanszéken, a nyersfehérje és réztartalom vizsgálatok a synlab 

Umweltinstitut Ungarn Kft mosonmagyaróvári laboratóriumában 

történtek. 

 

2.2 Fungicid hatás vizsgálata agardiffúziós lyukteszt módszerrel 

 

A kiválasztott két növénypatogén kórokozó, a Fusarium graminearum 

Schwabe (1839) NCAIM F.00730 törzse és a Drechslera sorokiniana 

(Saccardo) Subram. & B.L. Jain (1964) NCAIM F.00745 törzse esetében 

vizsgálta a szerző és munkatársai agar diffúziós módszer alkalmazásával a 

növénytáplálási szempontból fontos réz-szacharóz típusú készítmény 

esetleges antifungális hatását. Kísérletek célja a szántóföldi alkalmazások 

során használt kezelések gátló hatásának in vitro vizsgálata volt. 

 

2.2.1 Felhasznált tenyészetek 

 

A két kiválasztott törzset a Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok 

Nemzeti Gyűjteménye (National Collection of Agricultural and Industrial 

Microorganisms - NCAIM) biztosította a kísérletekhez. A kereskedelmi 

célú törzsek dupla ampullás, liofilezett preparátum formájában álltak 

rendelkezésre. 

 

2.2.2 Tenyészetek előkészítése 

 

A liofilezett törzsek felélesztése a törzsgyűjtemény ajánlott protokollja 

szerint történt. A felélesztett törzsekből burgonya-dextróz (PDA) agarra 
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szélesztés és 24±1°C-on 72-120 óráig aerob körülmények közötti 

inkubálás után 10-10 ampulla védőkolloidokat tartalmazó tápközegben 

liofilizálásra került. Az ezekből kitenyésztett második szubkultúra képezte 

további vizsgálatok alapját. 

Minden vizsgálat új, liofilezett tenyészetből indult ki, melyek PDA 

agarra szélesztve 24±1°C-on 72-120 óráig aerob körülmények között 

kerültek inkubálásra. Az agar felszínen kifejlődött telepek lemosás után 

steril kémcsőbe kerültek. Az inokulum spóraszámait minden kísérlet 

alkalmával mindkét vizsgált törzs esetében – szükség esetén hígítással – 

107 mL-1 nagyságrendre került beállításra. 

 

2.2.3 Lyukteszt kivitelezése 

 

A vizsgálathoz használt lemezek az előzetesen beállított sejtszámú 

szuszpenziókból burgonya-dextróz agar felhasználásával készültek. A 

leoltáskori hígulást figyelembe véve az inokulum végső koncentrációja a 

petri csészékben 105 mL-1 nagyságrendben volt. A lemezek 

megszilárdulását követően előzetesen sterilizált agarfúróval, lamináris 

fülke alatt került kialakításra 4 darab 12 mm átmérőjű furat. A lyukakba a 

vizsgálandó anyag vizes oldatából készített hígítási sor tagjaiból azonos 

mennyiségek (200 µL) kerültek bemérésre. 

A Petri-csészék 0-8 °C-os hőmérsékletű hűtőszekrényben 4 órán át 

álltak, hogy az így lassított szaporodási ciklus alatt a vizsgálandó anyag az 

agarba diffundálhasson. A lemezek ezután 24±1°C-os termosztátba 

kerültek. 

A lyukak körül kialakuló gátló, vagy serkentő zónák átmérőjének 

mérése, amelyből a gátlóanyag antifungális hatására lehet következtetni, 
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48-120 órás inkubációt követően (48 órát követően naponta ellenőrizve) 

nóniusz skálás mérőeszközzel történt. 

A kísérletek három ismétlésben kerültek beállításra. 

 

2.2.4 Felhasznált anyagok 

 

A kereskedelmi forgalomban elérhető réz tartalmú növényvédőszerek 

közül egy réz-oxikloridot tartalmazó készítmény (Rézoxiklorid 50WP 

/Agroterm Kft/, 50 % réz hatóanyag tartalommal) került szerkontrollként 

alkalmazásra. A réz-oxiklorid (3*Cu(OH)2*CuCl2) kontakt hatásmódú 

gombaölő permetezőszer 88 % réz-oxiklorid hatóanyag tartalommal, ami 

50 % réznek felel meg. A kísérletek során felhasznált készítmények 

koncentrációja réz tartalomra vonatkoztatva 3000 mg L-1, 2000 mg L-1 és 

1000 mg L-1 volt. 

A szántóföldi kísérletek során használt készítmény hatóanyaga esetén a 

koncentrációk a szántóföldi növénytáplálási kísérletben alkalmazott 

oldatok koncentrációinak megfelelően kerültek beállításra. A felhasznált 

oldatok koncentrációi 0 – 0,17 – 0,50 – 0,83 – 1,67 – 3,33 – 6,67 g L-1 réz 

koncentrációknak feleltek meg. Az oldatok analitikai reagens, vagy azzal 

egyenértékűnek tekinthető tisztaságú vegyszerek felhasználásával 

készültek. 
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3 EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

 

3.1 Szántóföldi kisparcellás kísérletek 

 

3.1.1 A 2012. évi eredmények összefoglalása 

 

Az elvégzett kezelések hatására a hozamban sikerült szignifikáns 

növekedést elérni az 1 kg ha-1-os dózisnál 90 %-os szignifikancia szinten, 

a 2 kg ha-1-os dózisnál 95 %-os szignifikancia szinten. A maximális 

hozamot a legmagasabb dózisú a 2 kg ha-1-os kezelés eredményezte. 

Szintén szignifikáns volt a kezelések hatása a nyersfehérje és a nedves 

sikér tartalomra a 0,5 kg ha-1-os illetve az 1 kg ha-1-os dózisoktól kezdve. 

Mindkét esetben a legnagyobb növekedés a 2 kg ha-1 réz dózisú kezelés 

esetén volt kimutatható, hasonlóan a hozamhoz. A legnagyobb 

nyersfehérje tartalom 12,5±0,5 % volt, ami a kontroll kezeléshez képest 

majdnem 10 %-os növekedést jelent. 

A mért keményítő- és réztartalmakban nem sikerült szignifikáns 

különbségeket kimutatni. 

 

3.1.2 A 2013. évi eredmények összefoglalása 

 

A második kísérleti évben elvégzett kezelések hatására is szignifikáns 

növekedést volt kimutatható a hozamban, a maximális hozamot ebben az 

évben is a 2 kg ha-1-os kezelés eredményezte. A növekedés az 1 kg ha-1-os 

kezeléstől volt szignifikáns. A megemelt dózisú, 4 kg ha-1-os kezelés már 

termésdepressziót okozott a maximális elért hozamhoz képest. A 3 
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kísérleti év során ebben az évben volt mérhető a legnagyobb hozam és a 

legnagyobb százalékos növekedés a kontroll kezeléshez képest (18,6 %). 

Szintén szignifikáns volt a kezelések hatása a nyersfehérje és a nedves 

sikér tartalomra az 1 kg ha-1-os illetve a 0,5 kg ha-1-os kezelésektől kezdve. 

Nyersfehérje tartalom esetében a legnagyobb növekedést a 2 kg ha-1 réz 

dózisú kezelés eredményezte, hasonlóan a hozamhoz. A legnagyobb 

nyersfehérje tartalom 13,4±0,8 % volt. A legnagyobb dózisú kezelés 

esetén mért nyersfehérje tartalom alig marad el ettől, a hozamhoz hasonló 

szignifikáns csökkenés itt nem volt kimutatható. A sikértartalomban is 

egymáshoz nagyon közeli értékeket eredményezett a két legnagyobb 

dózisú kezelés, itt azonban a 4 kg ha-1 réz dózisú kezelés esetén volt 

kimutatható a legmagasabb érték. 

A mért keményítő- és réztartalmakban ebben az évben sem sikerült 

szignifikáns különbségeket kimutatni. 

 

3.1.3 A 2014. évi eredmények összefoglalása 

 

A harmadik kísérleti évben elvégzett kezelések hatására is szignifikáns 

növekedés volt kimutatható a hozamban az 1 kg ha-1-os és a 2 kg ha-1-os 

kezelések esetében, azonban a csapadék kedvezőtlen eloszlása miatt a 

második évben elért magas hozamokat nem sikerült megismételni. A 

maximális hozamot ebben az évben is a 2 kg ha-1-os kezelés eredményezte, 

a 4 kg ha-1-os kezelés esetében szintén termésdepresszió volt 

megfigyelhető a maximális hozamhoz képest. 

Szintén szignifikáns volt a kezelések hatása a nyersfehérje és a nedves 

sikér tartalomra a 0,5 kg ha-1-os kezeléstől kezdve. A nyersfehérje esetében 

a második évhez hasonlóan minimális különbség volt tapasztalható a két 
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legnagyobb dózisú kezelés között, de a maximális értéket ebben az évben 

a 4 kg ha-1 réz dózisú kezelés eredményezte. A sikértartalomban is 

egymáshoz nagyon közeli értékek voltak mérhetők a két legnagyobb 

dózisú kezelés esetében, itt azonban ebben az évben is a 4 kg ha-1 réz 

dózisú kezelés esetén volt kimutatható a legmagasabb érték. A kapott 

sikértartalom ebben az évben volt a legmagasabb (34,1±1,4 %), ami 

minimálisan meghaladja a javító minőségű búzához tartozó minimum 

értéket (34 %). 

A mért keményítő- és réztartalmakban ebben az évben sem volt 

szignifikáns különbség kimutató. 

 

3.1.4 A három év kísérleti eredményeinek összefoglalása 

 

A kísérleti eredmények statisztikai értékelését a három kísérleti év 

átlagában elvégezve a 0,5 kg ha-1-os kezeléstől kezdve 95 %-os 

szignifikancia szinten szignifikáns növekedés volt kimutatható a 

hozamban. A maximális hozamot a 2 kg ha-1-os kezelés eredményezte, a 4 

kg ha-1-os kezelés esetében már termésdepresszió volt megfigyelhető a 

maximális hozamhoz képest, de a két kezelés különbsége nem volt 

szignifikáns. A legnagyobb hozam 6,43±1,30 t ha-1 volt, ami a kontroll 

kezeléshez képest több mint 15 %-os hozam növekedést jelent. A 

kezelések során a hozamfüggvény 2,89 kg ha-1 réz dózis esetén érte el a 

maximumát. 

A nyersfehérje tartalomban szintén a 0,5 kg ha-1-os kezeléstől kezdve 

volt 95 %-os szignifikancia szinten szignifikáns növekedés megfigyelhető. 

A kezelések során a legnagyobb mért nyersfehérje tartalmat a 4 kg ha-1 réz 

dózisú kezelés eredményezte (13,2±0,6 %), azonban ez csak alig haladja 
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meg a 2 kg ha-1 réz dózisú kezelés esetén kapott 13,0±0,9 % értéket. A 

kezelések során kapott nyersfehérjefüggvény 3,26 kg ha-1 réz dózis esetén 

érte el a maximumát. 

A kezelések során a legnagyobb sikértartalmat a 4 kg ha-1 réz dózisú 

kezelés esetén sikerült kimutatni, a sikértartalom növekedése a kontrollhoz 

képest 0,5 kg ha-1 kezeléstől kezdve szignifikáns. A 34,0±2,0 %-os 

legmagasabb mért sikértartalom a kontroll kezeléshez képest több mint 15 

%-os növekedést jelent. A kezelések során mért sikértartalmakra 

illeszthető függvény 3,18 kg ha-1 réz dózisnál érte el a maximumát. 

A keményítő- és réztartalom esetében a 3 év átlagában sem volt 

kimutatható szignifikáns hatás a vizsgált jellemzők és az alkalmazott 

kezelések között. 

 

3.2 Agardiffúziós vizsgálatok eredményei 

 

A vizsgálatok során a vegyületek hatása a szántóföldi kisparcellás 

növénytermesztési kísérletek során alkalmazható koncentrációk mellett a 

gátlási gyűrűk átmérője alapján került megítélésre. A gátlási zóna az a 

terület, amelyet a tesztlyukak körül nem borított szemmel látható 

micéliumszövedék, illetve a stereo mikroszkópos vizsgálatok alkalmával 

növekedésre utaló jelet nem volt látható. 

 

3.2.1 Az agardiffúziós vizsgálatok eredményeinek összefoglalása 

 

Vizsgálatok során réz-oxiklorid és Fusarium graminearum esetében 

mindhárom vizsgált koncentrációszinten megfigyelhető volt a gátlási zóna 

kialakulása. A növekvő réz koncentrációk hatására a megfigyelt gátlási 
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zónák átmérője növekedett, vizsgálati eredmények alapján a kapott 

összefüggés lineáris (r2=1,0000). A szántóföldi kísérletek során használt 

készítmény esetében a három legkisebb vizsgált koncentrációszinten (0,1 

– 0,3 – 0,5 kg ha-1 dózisnak megfelelő) nem volt megfigyelhető a gátlási 

zóna kialakulása, csak a három magasabb koncentrációszinten (1 – 2 – 4 

kg ha-1). A megfigyelt gátló hatás a két legmagasabb koncentrációszint 

esetén volt szignifikáns. A koncentrációfüggés – a 3 mérhető 

koncentrációszint esetén – ebben az esetben is lineáris volt (r2=0,9935). 

Drechslera sorokiniana esetében is a réz-oxiklorid mindhárom vizsgált 

koncentrációszintje hatásosnak bizonyult, a Fusarium graminearum-hoz 

hasonlóan azonban a réz-szacharóz típusú készítmény gátló hatása csak a 

három legmagasabb koncentrációszinten (1 – 2 – 4 kg ha-1) volt 

megfigyelhető. A megfigyelt gátló hatás csak a két legmagasabb 

koncentrációszint esetén volt szignifikáns. A gátló hatás az alkalmazott réz 

koncentrációval mindkét készítmény esetében lineáris volt (r2=0,9980 

illetve r2=0,9552). 

 

4 KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Az eredmények alapján bizonyítást nyert, hogy az alkalmazott réz 

kezelések már 0,5 kg ha-1 réz dózistól kezdődően az őszi búza hozamát és 

egyes fontosabb beltartalmi mutatóit is pozitívan befolyásolják legalább 

95 %-os szignifikancia szinten. Az alkalmazott kezelések hatására a 

hozamban 15 %-os, a nyersfehérje tartalom esetében 10 %-os, a 

sikértartalom esetében pedig 15 %-os növekedés volt kimutatható. 

Keményítőtartalomban és réztartalomban a vizsgálatok során nem sikerült 
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szignifikáns különbségeket kimutatni. A kísérlet körülményei között a 

maximális hozam eléréséhez szükséges dózisnak 2,89 kg ha-1 adódott. 

In vitro kísérletek során bizonyítást nyert, hogy a szántóföldi 

kísérletekben korábban hatásosnak bizonyult készítmény a nagyobb réz 

dózisok esetén fungicid hatóanyagként is hatásos a vizsgálatok során 

felhasznált Fusarium graminearum Schwabe (1839) és Drechslera 

sorokiniana (Saccardo) Subram. & B.L. Jain (1964) törzsekkel szemben. 

Eredmények alapján a hatás gyengébb, mint a kísérletek során 

szerkontrollként kiválasztott, régóta kereskedelmi forgalomban kapható 

réz-oxiklorid hatóanyag esetében. 

Az elvégzett kísérletek alapján az alábbi következtetések és javaslatok 

fogalmazhatók meg: 

 Az elvégzett szántóföldi kísérletek alapján megállapítható, hogy az 

alkalmazott réztartalmú készítmény rézhiányos talajon alkalmas a 

rézhiány enyhítésére és a hozam növelésére. A kísérletek során vizsgált 

őszi búza esetében a 2 kg ha-1 dózisú kezelés az optimális. 

 Az elvégzett in vitro vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a 

növénytáplálási célú kezelések esetében érdemes az alkalmazott 

készítmény növényvédelmi hatásaival is számolni, így egy összehangolt 

tápanyagos kezelés kiegészítő kezelésként jöhet szóba a 

növényvédelemmel, ami fontos a környezetvédelem szempontjából, 

illetve költségcsökkentést is eredményezhet. 
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5 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1. Az elvégzett munka alapján bizonyítást nyert, hogy réz-szacharóz 

típusú készítményből karbamid adalékanyag hozzáadásával olyan 

készítmény állítható elő, amely levélfelületen keresztül alkalmazva már 

0,5 kg ha-1 réz dózistól kezdődően 95 %-os szignifikancia szinten növeli 

az őszi búza hozamát, nyersfehérje tartalmát és sikér tartalmát.  

2. Rézhiányos talajon beállított kisparcellás kísérletek során a 

kalászhányás végén/virágzás elején végzett lombkezelések hatására 

szignifikáns hozamnövekedést bizonyítottunk be. A beállított 

kezelésszinteken 2 kg ha-1 dózis esetén 16,7 %-os növekedést értünk el. A 

kísérlet körülményei között a maximális hozam eléréséhez szükséges 

dózisnak a 2,89 kg ha-1 adódott. 

3. A kezelések hatására a kontrollhoz képest szignifikáns növekedést 

értünk el a nyersfehérje és a sikértartalom esetében, ezzel javítva a búza 

minőségét és segítve az exportképes termék előállítását. A nyersfehérje 

tartalomban a beállított 4 kg ha-1-os kezelésnél 10,9 %-os növekedést 

értünk el, a sikértartalomban ugyanennél a kezelésnél 16,0 %-os 

növekedést. A legnagyobb hozamnövekedést eredményező 2 kg ha-1-os 

kezelés ettől alig elmaradva 9,2 %-os illetve 13,0%-os növekedést 

eredményezett a két jellemzőben. 

4. In vitro kísérleteink során a szántóföldi kísérletekben hatásosnak 

bizonyult készítmény nagyobb réz dózisok esetén hatékony fungicid 

hatóanyagnak is bizonyult a vizsgálatokhoz kiválasztott Fusarium 

graminearum Schwabe (1839) és a Drechslera sorokiniana (Saccardo) 

Subram. & B.L. Jain (1964) törzsekkel szemben. A tápanyagutánpótlásra 

használt készítmény összehangoltan alkalmazva alkalmas kiegészítő 
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kezelésként a növényvédelemben, amivel csökkenthető a környezet 

terhelése, illetve költségmegtakarítást is eredményezhet. 
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