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1. BEVEZETÉS 

 

A növénytermesztés fejlődését elsősorban az új tudományos eredmények alapozzák meg, 

másrészt a gazdasági hatékonyság kényszere teszi szükségessé. A növénytermesztési kísérletek 

fő célja a gyakorlati hasznosíthatóság és a jövedelmezőség fejlesztése. Ebben a környezet- és 

tájvédelem, a klíma változásai egyre nagyobb szerepet játszanak, tehát a termesztési célok 

mellett elsősorban a termőhely adottságait kell a gazdálkodóknak szem előtt tartaniuk. A 

fenntarthatóság olyan genotípusok tudatos alkalmazását igényli, amelyek jó 

alkalmazkodóképességük mellett stabil termőképességgel és minőségi paraméterekkel 

rendelkeznek.  

Magyarország talajadottságai jók. Az ország területének csaknem fele szántóterület, 

amely méretét és minőségét tekintve egyaránt egyedülálló Európában. Hazánk legjelentősebb 

természeti erőforrása a mezőgazdasági termelésre való képesség. 

A vetésterület közel kétharmad részén gabonaféléket termesztünk, amelyek közül az őszi 

búza az egyik legjelentősebb növényünk. A búzát (Triticum aestivum L.) a világon 210-220 

millió hektáron, Magyarországon évente 1,1-1,2 millió hektáron termesztik. A statisztikai 

adatsorokból (www.fao.org) kitűnik, hogy a megtermelt mennyiség a világon az elmúlt 

évtizedekben növekedett, ezzel szemben hazánkban a 90-es évekig javuló, azt követően romló 

tendenciát mutatott. A rendszerváltás utáni alacsony termésmennyiségek és a gyakran 

kifogásolható minőség a hanyatló termelési színvonalnak tulajdonítható. Ennek okait – több 

hazai szakíró szerint – a magángazdálkodók kedvezőtlen pénzügyi helyzetében, gyakran hiányos 

szakmai tudásában, csökkenő tápanyag-felhasználásban, növényvédelemben és talajművelésben 

kell keresni. 

Az ezredforduló első éveiben az ágazat kedvezőtlen közgazdasági és piaci helyzete a 

jövedelem és a versenyképesség további romlását eredményezte. A termelési költségek 

folyamatosan nőttek, a bevételek stagnáltak. A 2007-es év azonban fordulópontot jelentett sok 

gazdálkodó számára. A világ gabonakészletei csökkentek, a fizetőképes kereslet növekedett a 

felvásárlási árak megduplázódtak. Ez intenzívebb termelésre ösztönözhet. Ám a jövedelmezőség 

nem elsősorban az intenzívebb agrotechnika bevezetésével javítható. A kedvezőtlen klimatikus 

hatások mérséklésére alkalmas, többletköltséget nem igénylő termesztéstechnikai tényezők (pl.: 

vetésidő), valamint az alkalmazkodóbb genotípusok kiválasztása segítheti az ésszerű, 

fenntartható gazdálkodást az optimális vetőmag-, műtrágya és növényvédőszer alkalmazásokat. 

A vetésszerkezet, a termőhely, a gépesítettség, az időjárás illetve a gazdasági tényezők 

gyakran állítanak korlátokat a gazdálkodók számára. A termesztéstechnológia módosítását, az 

alternatív lehetőségek kihasználását jelentősen segítheti a genotípus alkalmazkodóképességének 
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ismerete. Ennek érdekében állítottuk be szántóföldi kisparcellás kísérleteinket két termőhelyen 

(Szeged-Öthalom, Fülöpszállás), amelyeket ellenőrzött körülmények között végzett 

vizsgálatokkal egészítettem ki. A terméselemek változása döntő hatást gyakorolhat a 

termésmennyiségre. Ezért különböző tenyészidőszakok (2004-2007) kísérleti adatai alapján arra 

kerestem válaszokat, hogy az egyes tényezők (vetésidő, csíraszám, tápanyagellátás) milyen 

hatást gyakorolnak a terméselemek fejlődésére, illetve a műtrágyázás hogyan befolyásolja a 

vetőmag értékét. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1. Őszi búza biológiája 

 

A búza egyedfejlődése genetikailag meghatározott, menetét a külső környezeti tényezők 

erőteljesen befolyásolják (Jolánkai és Szabó 2005). Amennyiben a változásoknak nincsenek 

külső jelei, akkor fejlődési szakaszokat vagy stádiumokat, ha pedig a fejlődést látható jelek 

kísérik, akkor fejlődési fázisokat vagy fokozatokat különíthetünk el (Láng 1966, Kováts 1996). 

A búza egyedfejlődése (ontogenezis) két nagy periódusra tagolódik. A vegetatív 

periódusban a növény csak zöldtömegében gyarapszik, a tenyészőcsúcs növekszik és megnyúlik, 

viszont nem fejlődnek generatív szervek és a tenyészőcsúcs sima marad (Kováts 1996). A 

vegetatív időszak hosszát a vetés időpontja jelentősen befolyásolja. A generatív periódus 

kezdetét a tenyészőcsúcson megjelenő kettős gyűrűk jelzik (Kováts 1971). Ebben az időszakban 

a növény a szervképződés (organogenezis) különböző állapotain (etap) megy keresztül. Az 

organogenezis etapjaira a tenyészőkúp nagysága és differenciálódottsága, majd a virág és a szem 

fejlettsége utal (Ragasits 1998a). Az egyes etapokban uralkodó termőhelyi és termesztési 

feltételek (fény, hő, víz, tápanyag) meghatározzák a reprodukciós szervek fejlődését, azok 

számát és nagyságát (Kováts 1996). Kováts (1971), Pepó és Pepó (1988) megállapították, hogy a 

tenyészőcsúcs differenciálódásának, a virágszervek képződésének körülményei meghatározóak a 

búza termésmennyiségére, hiszen azok egy-egy fejlődési állapotában dől el a kalászkák, a 

kalászkánkénti virágok és a szemek mennyisége. 

A morfológiai bélyegek alapján az egymástól könnyen elkülöníthető fenológiai fázisok 

meghatározásához több módszert ismerünk (Feekes, Keller-Baggiolini, Zadoks), amelyeket 

Kassai (2004) illetve Jolánkai és Szabó (2005) szemléletesen összehasonlítottak. A gyakorlatban 

a búza fejlődését általában hat főszakaszra bontjuk (Ragasits 1998a): (1.) csírázás, kelés, (2.) 

bokrosodás, (3.) szárbaszökés, (4.) kalászhányás, (5.) virágzás, (6.) érés. 

A búza csírázása már 0oC-on megindul, de optimálisnak a 15-20oC körüli hőmérsékletet 

tekintjük (Ragasits 1998a), amely a vetés idején ritkán valósul meg. A túl meleg (35-45oC) 

azonban a csírázás időszakában káros lehet, mert ekkor a csíra növekedése, illetve a 

tartaléktápanyagok átalakulása fokozatosan lassul, sőt meg is szűnhet (Láng 1966). Optimális 

viszonyok között a vetéstől a kelésig – amikor az összes csíranövény rügyhüvelye a talajfelszín 

fölé emelkedik – kb. 10-15 nap telik el. 

Bokrosodásról akkor beszélünk, amikor a bokrosodási csomó rügyeiből oldalhajtások 

fejlődnek (Ragasits 1998a). Ha jókor vetjük el a búzát, és kedvező az időjárás (hosszú, jó 

csapadék-ellátottságú ősz), akkor már ősszel is bokrosodik, de a búza bokrosodása javarészt 



 8 

mégis tavaszra tehető, tehát már novemberben elkezdődik és április közepéig tart. Szabó (1987a) 

véleménye szerint az őszi búza bokrosodásának megkésése vagy tavaszi bekövetkezése a 

következő fázist, a szárbaindulást nem befolyásolja, legfeljebb a bokrosodás időszaka rövidül. 

Láng (1966) szerint az oldalhajtások száma (bokrosodás mértéke) részben fajtasajátosság, 

másrészt a környezeti tényezők határozzák meg. Így a bokrosodást elősegíti a korai, ritka, sekély 

vetés, a talaj jó termőereje, az enyhe, csapadékos ősz és a hűvös, csapadékos tavasz. A búza 

rendszerint a bokrosodás kezdeti szakaszában vészeli át a telet, a tél keményebb időszakában 

fejlődése szünetel. A bokrosodás kezdetén a vegetatív szervek kialakulása, a második felében a 

generatív szervképződés jellemző. Jolánkai és Szabó (2005) szerint ez a szervdifferenciálódás 

mindig tavasszal megy végbe, és ekkor alakul ki a kalászonkénti kalászkaszám. Kováts (1971) 

keszthelyi vizsgálatok alapján ezt az időszakot március második és április első felére teszi, 

ugyanakkor megállapítja, hogy különbségek figyelhetők meg az időjárás, a fajta, a vetésidő és a 

műtrágyázás hatására. A bokrosodás mértékét a növényenkénti hajtásszámmal, a produktív 

bokrosodást pedig az egy növényre jutó átlagos kalászszám értékével jellemezhetjük (Jolánkai és 

Szabó 2005). 

A szárbaszökkenés időszaka az első nódusz megjelenésétől a kalászolás kezdetéig, 

hazánkban Szabó (1987a) szerint április elejétől május végéig tart. Ekkor a fejlődés 

legkritikusabb tényezői a tápanyag- és vízellátottság. A csúcsmerisztéma, a tenyészőkúp ekkor 

kerül a talaj fölé, a szár növekszik és a kalászka differenciálódik (Ragasits 1998a). Ebben az 

időszakban dől el a virágok száma (Kováts 1981). Később a kalász a zászlós levél hüvelyébe 

kerül, a levélhüvely megvastagszik. Ezt nevezzük a hasban lévő kalász időszakának (Szabó 

1987a). 

A kalászolás időszakának kezdetét a zászlós levél hüvelye felett megjelenő első kalászka, 

a végét pedig az első portokok előtűnése jelzi. Jolánkai és Szabó (2005) szerint ez a vetésidőtől 

függő, 4-9 napos időszak hazánkban általában május végén következik be.  

Az első portokok kalászkából való kilépésétől az összes kalászka elhervadásáig tartó 

időszakot virágzásnak nevezzük, amely Szabó (1987a) szerint Magyarországon május végén-

június elején következik be. A búzánál a virágzás mindig a kalász közepétől kezdődik, és innen 

terjed a kalász csúcsa és alapja felé. A búza öntermékenyülő, de fajtától és időjárástól (főként 

száraz, meleg időben) függően idegen megporzásra is hajlamos. A kalászkákban lévő szemszám 

Láng (1966) szerint egyrészt öröklődő fajtatulajdonság, másrészt a környezeti hatások is 

befolyásolják. A termékenyülést az öröklődő sajátosságokon kívül a talaj termékenysége, a 

növény tartalékolt asszimiláta-készlete és az időjárási feltételek határozzák meg. 

Az érés a szemek kifejlődésétől a tápanyag bevándorlásának befejezéséig illetve a 

víztartalomnak a légszáraz állapotig való csökkenéséig tart. Először a fehérjék épülnek be a 
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szemekbe, majd a keményítő. Ez az oka annak, hogy a viaszéréskor hirtelen bekövetkező nagy 

meleg és aszályos időjárás következtében megszorult, kis ezerszemtömegű szem fehérjében 

gazdagabb, mint hűvösebb, csapadékosabb időjárás esetén (Kováts 1996, Ragasits 1998a). A 

szembe épülő tápanyagok egyrészt a folyamat idején történő asszimiláció (kalász és a felső két 

levél) során képződnek, másrészt a többi növényi részből való transzlokáció útján jutnak a 

termésbe. Az érésnek 4 fokozatát különítjük el: 

− Tejeséréskor a tápanyagok beépülése még erőteljes, a szem kb. 50-60% vizet tartalmaz, 

körömmel szétnyomható, belsejében tejszerű, ragadós nedv található. A klorofil még nem 

bomlott le, a szem zöldes színű, ezért zöldérésnek is nevezik. 

− Viaszérés vagy sárgaérés időszakában a szem kb. 25-30% vizet tartalmaz, körömmel 

szétvágható, belseje viasszerű. A tápanyagok beépülése ekkorra már nagyrészt 

befejeződik, a klorofil kezd elbomlani, így a szem sárgul. 

− Teljes érés fázisában a szem víztartalma 13-14% körül van, de még nem pereg. A 

tápanyag-beépülés befejeződik, a klorofiltartalom lebomlik. 

− Holtérés vagy túlérés esetén a szem további víztartalmat veszít, a vegetatív részek 

elszáradása következtében könnyen pereg. A nagy termésveszteség miatt mindenképpen 

túlérés előtt kell betakarítanunk a gabonát. 

 

Az őszi búza morfológiai bélyegei és fenológiai sajátosságai tehát genetikailag 

meghatározottak, de a termőhelyi feltételek és az agrotechnikai tényezők is jelentősen 

befolyásolják azokat. 

 

2.2. Termőhelyi körülmények hatása az őszi búza produktivitására 

 
Az őszi búza termésének nagyságát és minőségét Antal (2000) szerint a termőhelyek 

talajának típusa, az időjárás alakulása és a választott termeszési módszer szakszerű alkalmazása 

határozza meg, alakítja ki. Hazai és külföldi szerzők egyaránt hangsúlyozzák a termőhely 

szerepét az őszi búza fejlődésében és produktivitásában. 

Az őszi búza a mély termőrétegű, tápanyagokban gazdag, jó vízellátottságú, semleges 

vagy gyengén lúgos kémhatású (6-7,5 pH) talajokat kedveli. A legjobb termésre a mezőségi-, a 

középkötött erdő-, az öntés- és a réti agyagtalajokon számíthatunk (Bocz 1996), de humuszban 

gazdag homoktalajokon szintén jó eredményt érhetünk el (Jolánkai és Szabó 2005). A búza 

termése termősziken kisebb, de a tapasztalatok szerint jó minőségű (Láng 1966). Nem alkalmas a 

búza termesztésére a laza homok, a sekély termőrétegű, erodált, valamint a hideg, erősen kötött, 

mély fekvésű, vizenyős talaj (Ragasits 1998a). Ugyanakkor Búvár (1985) illetve Jolánkai és 
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Szabó (2005) megállapították, hogy a termés mennyiségét nemcsak a talajtípus befolyásolja, 

hanem az aranykoronában kifejezett minőség is.  

Ragasits (1998a) illetve Debreczeniné és Ragasits (1996) szintén hangsúlyozták a 

termőhely szerepét, hiszen a trágyázási kísérletek eredményeit csak akkor lehet összehasonlítani, 

ha azokat azonos módszerrel állították be. Az Országos Műtrágyázási kísérletek eredményeként 

megállapították, hogy az eltérő termőhelyi adottságokkal rendelkező vizsgálatokban a búza 

tápanyagreakciója különbözött. 

Lengyelországban Stankowski et al. (2004) két jó búzatermő területen végeztek trágyázási 

kísérletet, ahol négy búzafajtát három nitrogénszinten tanulmányoztak. Azt tapasztalták, hogy a 

N növelésének a hatékonysága eltért a két területen: az egyiknél nem volt hozamnövekedés a N 

trágyázás hatására, míg a másiknál 0,57 t/ha volt a szemtermés gyarapodása. Láng (1966) az őszi 

búza talaj- és éghajlatigényét egymással összefüggésben tárgyalja, hangsúlyozva, hogy a 

termőhelyi feltételek együttesen fejtik ki hatásukat.  

A klimatikus tényezők nagy mértékben befolyásolják az őszi búza életfolyamatait, 

fejlődését és ezen keresztül a terméshozamot (Valent 1987). A termést az éghajlati tényezők 

közül leginkább a hőmérséklet és a csapadék befolyásolja. Ágoston és Pepó (2006) összefüggés 

elemzéssel igazolták, hogy a fajták termőképességét az évjárati hatások, az egyes időszakok 

csapadék- és hőmérsékleti feltételei nagy mértékben meghatározzák. 

A búza fejlődésének kedvez, ha a vetés előtt mérsékelten csapadékos az időjárás, mert ez 

jó vetőágykészítést tesz lehetővé. A túl csapadékos időjárás azonban késlelteti a vetési 

munkálatokat. A hasznos hőösszegigény 2000-2200oC, melynek megoszlása a tenyészidő 

folyamán igen változatos (Bocz 1996). A csírázás már 0oC felett megindul (optimuma 18-25oC), 

a növény fejlődéséhez minimum 3-4oC szükséges (Ragasits 1994). A legintenzívebb vízfelvétel 

a szárba indulás, valamint a bokrosodás és a szemek telítődése idején tapasztalható. 

Kezdeti fejlődésének a hosszú, enyhe ősz kedvez. Az októberi és novemberi szárazság 

illetve erőteljes lehűlés gátolhatja a kelést és a kezdeti fejlődést (Jolánkai és Szabó 2005). A 

meleg, csapadékos őszi idő ugyan elősegíti a kelést, viszont általában maga után vonja a frittlégy 

és a gabonalegyek kártételét is. A túlságosan hűvös időjárás a kelést és a bokrosodást lassítja 

(Erdei és Szániel 1975). 

Az enyhe tél és az összefüggő hótakaró előnyös az átteleléshez. Kedvezőtlen a hótakaró 

nélküli hideg tél (kifagyás), illetve a hótakaróra esett ónos eső vagy az olvadás utáni lehűlés 

következtében létrejövő jégréteg, mert ez alatt a növény kipállik. A tél végi - tavasz eleji 

időszakban a talaj felső rétege nappal felmelegszik, éjszaka pedig megfagy. Ekkor a felfagyás 

okozhat kárt a növényekben (Antal 1999). 
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Ragasits (1998a) szerint március - április az az időszak, amely megalapozza a 

kalászszámot és a kalászok fejlettségét. Az ekkor enyhe, mérsékelten csapadékos időjárás segíti 

a bokrosodást és a tenyészőkúp differenciálódását. A késői kitavaszodás kedvezőtlen a növények 

fejlődésére, hiszen a bokrosodási szakasz rövidülésével a kalászdifferenciálódás csökkenő 

mértékű, kevesebb virág fejlődik és kisebb termés képződik (Ragasits 1994). A búza kora tavaszi 

fejlődését azonban a fajta is nagy mértékben befolyásolja. Sági (1987) szerint előnyösebbek azok 

a fajták, amelyek a kora tavaszi alacsony hőmérsékleten előbb tudják megkezdeni a szén-dioxid 

asszimilációt, hiszen ez kedvezőbb sarjrügyképződést és kalászdifferenciálódást tesz lehetővé. 

Jolánkai és Szabó (2005) szerint a kalászolás előtti 14-18 napos kritikus időszakban 

nagyon hátrányos a magas hőmérséklet. Az április végi – május eleji időjárás akkor kedvező, ha 

mérsékelten meleg és csapadékos, mert a búza vegetatív fejlődését segíti. Ha ilyenkor az időjárás 

forró és száraz, akkor a fejlődési szakaszok lerövidülnek és a virágok megtermékenyülése 

akadályozott (ablakos kalászok). 

Árendás et al. (2003) kimutatták, hogy a vetésidő hatása a terméshozamra még jobban 

érvényesül, ha az évjárat kedvezőtlen (csapadékszegény május-június). A szem fejlődésekor 

(május vége, június) a hűvösebb és csapadékosabb időjárás kedvező, mert elősegíti a keményítő 

szembe épülését és nagy ezerszemtömegű termés alakul ki (Ragasits 1998a). Az érés előtti 

meleg, száraz, aszályos időjárás kényszerérést, a szem megszorulását okozza (Jolánkai és Szabó 

2005). Így nagy fehérjetartalmú, de alacsony ezerszemtömegű termést kapunk. Ezt fogalmazta 

meg Ragasits (1983) is, aki szerint klimatikus feltételeink között az évjárat módosító hatásának 

sokkal nagyobb szerepe van az ezerszemtömeg alakulására, mint a tápanyagellátásnak. 

Betakarításkor a csapadékmentes periódus teszi lehetővé, hogy a munkálatok időben 

megtörténjenek, elkerülve a minőségi és mennyiségi veszteségeket (Jolánkai és Szabó 2005). 

Az időjárásnak kiemelkedő hatása van a terméshozamra, amit Bocz (1996) is hangsúlyoz, 

hiszen szerinte rendkívül kedvező időjárási feltételek között a búza maximális termésmennyisége 

már kis adagú (50-60 kg/ha N hatóanyag) tápanyagellátással is elérhető. 

Janusauskaite és Sidlauskas (2004) a trágyázás és a klimatikus tényezők összefüggését 

vizsgálták az őszi búza hozamára és minőségére. Kísérleteikben a N trágya a csapadékos 

években volt a leghatékonyabb, az átlagos évben 30-46%-kal, a száraz évben pedig 35-62%-kal 

csökkent a hatékonysága. A terméshozammal ellentétben a legalacsonyabb sikértartalmat a 

nedves években jegyezték fel, a legmagasabb sikértartalmat pedig az átlagos csapadékú évben. 

Összefüggést mutattak ki a hozam, a gluténtartalom, a teljes nitrogén tartalom és a különböző 

meteorológiai faktorok (csapadék mennyisége, az 5 és 10°C fölötti hosszú hasznos hőöszeg, 

napsugárzás hosszúsága) között.  
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Polhammerné (1971) véleménye is az, hogy az évjárat jelentős hatást gyakorol az őszi 

búza minőségi paramétereire, ez azonban szerinte elmarad a vetéssűrűség és a vetésidő hatásától. 

 

2.3. Csíraszám hatása az őszi búza produktivitására 

 
Az őszi búza vetőmagmennyiségének tervezésekor számos tényezőt kell figyelembe 

vennünk, így a termőhelyet, annak tápanyag-ellátottságát, a magágy, a vetés és a vetőmag 

minőségét valamint a fajta télállóságát, szárszilárdságát és a betegségekre való fogékonyságát. A 

túl sűrű vetés amellett, hogy a gombás betegségekre hajlamosít, a növények versengése révén 

önregulációt is gerjeszt. A sűrű vetések önregulációja elsősorban az oldalhajtások és a 

kalászokban fejlődő szemek számának csökkenésében jelentkezik (Kováts 1981), és végső soron 

terméskorlátozó. Ezért a korai és az optimális körülmények között történő vetések csíraszámának 

növelése kedvezőtlen. A megkésett vetés negatív hatása viszont a vetőmagmennyiség 

növelésével – a növény és a kalászszám emelkedése révén – sikeresen kompenzálható (Koltay 

1966). 

A gyomnövények szántóföldi térnyerésével a vegyszeres gyomirtás mellett jelentősen 

felértékelődött a genotípus gyomelnyomó hatása, vagyis az őszi búza bokrosodó képességének 

és vetéssűrűségének az elemzése (Jolánkai és Szabó 2005). Lehoczky et al. (1988) vizsgálatai 

rámutatnak, hogy az ebszékfű és a ragadós galaj tápanyagelvonással jelentős mértékű 

hozamkiesést okozhat. A gyomnövények N elvonása a búza fejlődésének kezdetén a 10%-ot is 

elérheti, a foszforfelvételük a búza virágzásakor a legjelentősebb, de a mezo- és a mikroelemek 

felvételével is konkurenciát jelentenek a búza számára. Koltay és Balla (1975) példaként említik, 

hogy a 60-70-es években a legjobb eredményeket elérő gazdaságok 700-800 növény/m2-es 

sűrűségű búzaállományt alakítottak ki, amelyekben nem tudtak a gyomok felnőni, és a 

vegyszeres gyomirtást is elhagyhatták. Ugyanakkor Lajos et al. (2000) szerint a tőszám 

önmagában a kémiai lehetőségekhez képest csekély hatékonyságú gyomszabályozási módszer, 

különösen az évelő gyomok esetén. Egyéb agrotechnikai módszerekkel (fajta, vetésidő, terület 

kiválasztás, vetésforgó) együtt alkalmazva azonban elősegítheti a herbicidek hatékonyságát, 

lehetővé téve a vegyszeradagok csökkentését vagy esetleges elhagyását. 

A ritka búzaállományok az elgyomosodástól elsősorban a herbicidekkel, a túl sűrűek a 

betegségtől a fungicidek szakszerű alkalmazásával védhetőek meg. Egyes növényvédőszerek 

alkalmazása befolyásolhatja az őszi búza fenológiáját (Kükedi 1985a), terméshozamát 

(Szentpétery et al. 2001) és beltartalmi értékeit (Petróczi et al. 1996). Ezért a peszticidek okszerű 

alkalmazása érdekében fajtavizsgálatokat is kell végezni a reakció mértékének megállapításához. 
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A vetőmag mennyiségével szabályozhatjuk a növényállomány sűrűségét, különösképpen 

az intenzív, nem bokrosodó fajtáknál. Az optimális vetőmagmennyiség meghatározása nemcsak 

agrotechnikai, hanem közgazdasági szempontból is fontos feladat, hiszen a vetőmagköltség 

alapvető költségelem. Láng (1966) szerint a növénysűrűség kialakításakor arra kell törekednünk, 

hogy a területet a növényzet jól kihasználja és a kalászt hozó szárak kellően sűrűn 

helyezkedjenek el anélkül, hogy a túl dús növénypopulációt a megdőlés veszélye fenyegetné.  

A növényállomány sűrűsége azonban nem csak a csíraszámtól, hanem a fajta bokrosodó 

képességétől is függ. A bokrosodási hajlamot segíti a jó magágy, a tápanyagban gazdag talaj, a 

jó elővetemény, a csapadékos időjárás és a korai vetés is (Láng 1966). Ilyenkor kevesebb 

vetőmag is kellően sűrű növényállományt nevel, ellenkező esetben több vetőmag szükséges a 

megfelelő állománysűrűség kialakításához. Koltay és Balla (1975) szerint a búza bokrosodása 

nem kívánatos, hiszen a m2-enkénti 500 növény egyedenkénti kb. 1g-nyi szemtermést adó 

főkalásza biztosítani tudja a ha-onkénti 5 t termést. Ugyanakkor számos szerző hangsúlyozza, 

hogy a vetőmagmennyiség mérséklésével és megfelelő fajtaválasztással a növények egyedi 

produktivitása javítható, ami terméstöbbletet okozhat. Ragasits (1998/a) szerint a gabonaféléknél 

kölcsönhatás mutatható ki a növénysűrűség, a hajtásképződés és a kalászfejlődés között. A sűrű 

vetésben az önreguláció a produktív oldalhajtások és a kalászonkénti szemszám csökkenésével 

jár, ami végső soron terméskieséshez vezet. Pekáry (1971) 3 fajtával 2 termőhelyen végzett 

kísérletének eredményeként rámutatott, hogy a vetőmag mennyiségének növelése a búza 

termését nem befolyásolja. Willey és Holliday (1971) szerint a vetőmagmennyiség csökkentése 

növeli a növényenkénti kalászszámot, a kalászonkénti kalászkaszámot és a kalászonkénti 

szemszámot. Az optimumnál nagyobb vetéssűrűség több területegységenkénti kalászszámot 

eredményez (Smid és Jenkinson 1979), viszont csökken a kalász-produktivitás és a szemtömeg 

(Koltay 1966, Darwinkel 1978). Kováts és Sváb (1966) bebizonyította, hogy biztos termés 

érdekében elsősorban a területegységenkénti megfelelő kalászszámra kell törekedni, mert a 

kisebb kalászszám terméscsökkentő hatását a későbbi fázisokban a szemszám és az ezerszemsúly 

esetleges növekedése sem tudja számottevően mérsékelni. A túl sok és a túl kevés vetőmag is 

terméscsökkenést okoz az őszi búzánál. Posgay (1961) szerint a vetőmag mennyiségének 

növelésével a termést hozó növények száma nő, ez azonban nem arányos, hanem csökkenő 

mértékű. Kisebb vetőmagmennyiség hatására a produktív bokrosodás növelhető, ám sohasem 

ellensúlyozza a ritka növényállomány kedvezőtlen hatását. A vetőmagmennyiség csökkenésével 

- a produktív bokrosodás arányának megfelelően - a sarjúkalászok száma és az ezerszemtömeg 

nő (Posgay 1961). 

Kuti és Horváth (1971) a Bezosztaja 1 fajta vetésidejének és vetőmagmennyiségének 

összefüggéseit tanulmányozva arra a következtetésre jutott, hogy a vetésidők átlagában a 
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terméshozam az állomány sűrítésével csökken. A korai vetésekben a nagy adagú vetőmag 

hátrányos volt, ám késői vetésekben ez a hátrány már nem mutatkozott. A jelentős 

állománysűrűségbeli differenciák a terméshozamok különbségére szerény hatással voltak, tehát 

az őszi búza ezt a tényezőt erősen kompenzálja. 

Kuti és Szőke (1985) vizsgálatának eredményeiből láthatjuk, hogy a vizsgált őszi búza 

fajták eltérő terméshozammal reagáltak a különböző vetőmagmennyiségre, másrészt a 

termésmennyiséget az évjárat és a vetésidő is jelentősen befolyásolta. A szerzők az évek, a fajták 

és a vetésidők átlagában nem találtak szignifikáns különbséget a csíraszám termésre gyakorolt 

hatásában. Ezzel szemben Jolánkai (1993) igazolta, hogy a tőszám jelentős, termés-meghatározó 

agrotechnikai tényező. Szalai (1985) csíraszám-kísérletének tükrében megállapította, hogy 300 

csíra/m2-nél kevesebb vetőmag lényeges terméscsökkenést okoz, 600 csíra/m2-ig a terméshozam 

nő, viszont 600 csíra/m2 felett a termés érdemben nem változik, sőt csökkenő tendenciát mutat. 

Vizsgálataiban a csíraszám növelésével emelkedett az áttelelt növények, valamint a kifejlett 

kalászok száma, viszont a nagyobb kalászszám termésnövelő hatását a kalászonkénti kisebb 

termés rontotta. Blue et al. (1990) kísérleteiben az állománysűrítéssel a kalászszám is nőtt, ami a 

terméshozamban is pozitív változást eredményezett. A litván Perlojában 2000 és 2002 között 

tanulmányozták az őszi búza csíraszám-reakcióját, melynek eredményeként megállapították, 

hogy az optimális vetési sűrűség 5 millió vetőmag/ha volt (Baniuniene és Zekaite 2005). Koltay 

(1971a) többtényezős kísérletében azt tapasztalta, hogy a vizsgált fajták csíraszám-fokozatai 

között sem az egyes években, sem az évek átlagában nem volt szignifikáns 

szemterméskülönbség, sőt az évek és fajták átlagában a legkisebb csíraszám adta a legnagyobb 

termést. A nagyobb csíraszámmal vetett állományok kalászszámtöbblete a szemtermésben nem 

realizálódott, mert a kalászsűrűség növekedésével párhuzamosan csökkent a kalászonkénti 

szemszám és az ezerszemtömeg. A kevésbé bokrosodó búzafajták sűrű növényállományának N 

trágyázásával elsősorban a kalászonkénti szemek mennyisége gyarapodott, a kalászok száma 

kevésbé. Anderson és Olsen (1992) 3 éves kísérletében a sűrítés hatására csökkent a 

növényenkénti kalászszám. Tóthné Lőkös (1999) a terméselemeket vizsgálva megállapította, 

hogy ritkább növényállomány esetén szignifikánsan nő a kalászonkénti szemszám. Koltay és 

Balla (1975) szerint a kísérleti eredmények java része a szerényebb vetőmagnormát jelöli 

optimálisnak, ám az átlagos üzemi körülmények (termesztéstechnikai hiányosságok) a 

vetőmagmennyiség csökkentését nem teszik lehetővé. Koltay (1966) és Pan et al. (1994) a 

vetéssűrűség és a vetésidő kölcsönhatását vizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy a 

megkésett vetés negatív hatását a csíraszám növelése közömbösíti, a nagyobb vetéssűrűségnél nő 

a területegységre jutó növény- és kalászszám. 
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2.4. Vetésidő hatása az őszi búza produktivitására 

 
Számos szerző foglalkozott már az őszi búza vetésidejének vizsgálatával. Ez a kérdés 

mégis aktuális a fajták, évjáratok és termőhelyek nagyfokú változatossága miatt. A 

kukoricabogár hazai megtelepedésével és terjedésével összefüggő feladat a kukorica-búza 

vetésváltás elterjesztése. Ezért egyre fontosabb a fajták optimálisnál későbbi vetésidőhöz való 

alkalmazkodó-képességének vizsgálata. 

Az őszi búza vetésidejének kérdése már a jeles elődöket is foglalkoztatta. Cserháti (1906) 

szerint az őszi búza vetésideje szeptemberben veszi kezdetét és a hideg idő beálltáig tart. 

Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy hazai viszonyok között minél korábban beérjen, aminek az a 

feltétele, hogy ne késlekedjünk a vetéssel. A termés sikere szempontából Gyárfás (1925) szintén 

fontosnak tartja a vetésidő helyes megválasztását, melyet szerinte az időjárás nagy mértékben 

meghatároz. Grábner (1935) október első felét javasolja az őszi búza vetésére, mert a korábbi 

állományt a gabonalegyek károsítják. Szüllő (1961) öt éves vizsgálat után arra a megállapításra 

jutott, hogy a dél-alföldi vidéken az őszi búza legjobb termést október 5 és 15 közötti vetéssel ér 

el. Az ennél korábbi vetéseknél a buja fejlődés és megdőlés következtében, a későbbi vetéseknél 

a gyenge télállóság miatt a termés csökken. A korai vetések gabonalegyek általi károsítását 

Koltay és Balla (1975) is megerősítették. Szerintük a csíkoshátú és a fekete búzalégy illetve a 

frittlégy károsítása főként a kisebb területű korai vetésekben válik veszélyessé, hiszen a nagyobb 

táblákon megoszlik a fertőzés. 

Koltay és Balla (1975) szerint a túl korai vetés hátrányai különösen a kedvezőtlen 

környezeti tényezők mellett jelentkeznek. Leírták, hogy a kevés vizet tartalmazó talajba történő 

vetésnél megfigyelhető az egyenlőtlen kelés. A kikelt csíranövénykék gyökérzete víz hiányában 

nem tud olyan gyorsan növekedni a víz után, hogy fel tudja azt venni, így már csíra korban 

elpusztulhatnak. Ezzel szemben a száraz talajba vetett búza vetőmagja általában elfekszik a 

talajban, majd a kedvező körülmények, a csapadékos időszak után egyenletesen és gyorsan kel. 

A szerzők másik hátrányként a kedvező, hosszú, meleg őszi idő esetén jelentkező túlzott 

megerősödést említik. A buján fejlődött, megerősödött vetések a téli vastag hótakaró alatt 

hamarabb kipállhatnak, mint a fejletlenebb állományok. Ragasits (1998a) szerint a túl korai 

vetések őszi buja fejlődése rontja a télállóságot. Anderson és Olsen (1992) dániai kísérletében a 

korai vetés hatására növekedett a szalma hosszúsága és a megdőlési százalék, illetve a 

betegségek károsítása mellett jelentős kifagyást is tapasztaltak. Ezek ellenére Donaldson et al. 

(2001) az Egyesült Államokban végzett három éves kísérlet eredményeként megállapították, 

hogy száraz körülmények között a búza korábbi vetése előnyösebb szalma és szemtermés-

produkciót eredményez, mint a későbbi vetésidő. 
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Láng (1966) szerint szükség van a mérsékelten korai vetésre, mert tavasszal az idő 

gyakran száraz és átmenet nélkül felmelegedő. Az ősszel megerősödött búza tavasszal 

gyorsabban fejlődik és a téli nedvességet is jobban hasznosítja. A későn vetett és a gyengén télbe 

menő búzaállomány ritkán ad jó termést. A késői vetés hátrányaira hívja fel a figyelmet Pusztai 

(1961) is, aki három éves vetésidő-kísérletének eredményeként megállapította, hogy késői 

vetésben a vizsgált fajták termése csökkent, produktív bokrosodásuk és kalászonkénti 

szemszámuk pedig a vetésidőtől függően változott. Több idegen nyelvű publikációval (Photiades 

és Hadjichristodoutou 1984; Mahdi et al. 1998) is találkozhatunk, amelyek összefüggést 

mutatnak a búza megkésett vetése és a csekély föld feletti biomassza-produkció között. A késői 

kelésű növények Gan et al. (1992) és Donaldson et al. (2001) szerint nemcsak kisebb biomasszát 

és növénytömeget eredményeznek, hanem kevesebb kalászszámmal és alacsonyabb 

terméshozammal is jellemezhetők. 

Láng (1966) rámutat arra is, hogy a szeptember vége és október közepe között vetett őszi 

búza adja a legjobb termést. Kuti és Horváth (1971), Koltay (1971a, 1971b) és Kükedi (1985b) 

martonvásári éghajlati körülmények között végzett kísérletei alapján az október eleji vetésidőt 

javasolják és leszögezik, hogy az ennél később vetett parcellákon a termés csökken. Koltay 

(1971b) megállapította, hogy a késői vetésű növények szármagassága, állománysűrűsége és 

kalászszáma elmarad az optimális vetésidejű állománytól, viszont a kalászok hossza, a 

kalászonkénti szemszám és az ezerszemtömeg esetén nem talált összefüggést a vetésidővel. 

Koltay és Balla (1975) felhívták a figyelmet a túl késői vetésidő hátrányára: „sokkal kisebb 

kockázatot jelent az optimálisnál korábbi, mint a későbbi vetés. A korábbi vetésnek nem 

lebecsülendő előnye, hogy a szeptember végén, október elején uralkodó, rendszerint esőtlen 

időjárás kifogástalan munkát tesz lehetővé.” Véleményükkel Valent (1987) is egyetértett. Ezzel 

szemben Harmati és Szemes (1985) optimális vetésidőnek az október végét és november elejét 

tartották. Véleményük szerint az optimális vetésidőt a fajta tulajdonságai mellett a talaj hő-, víz- 

és levegőgazdálkodási viszonyai is befolyásolják. Erdei et al. (1985) Szegeden réti csernozjom 

talajon, több fajtával (Jubilejnaja 50, Száva és a GK Szeged) végeztek vetésidő-kísérletet. 

Eredményeik megerősítik Harmati és Szemes (1985) véleményét. A szerzők rámutatnak, hogy a 

túl korai vetésidő hátrányosan befolyásolja az őszi búza termését. Végső soron arra a 

következtetésre jutnak, hogy a vetésidő kiemelten fontos agrotechnikai tényező a termés 

kialakításában. A korai vetésben legnagyobb termés csökkenés a Jubilejnaja 50 fajtánál 

jelentkezett. Kísérletükben a vetésidő-tápanyagellátás összefüggést tanulmányozva arra a 

megállapításra jutottak, hogy a vetésidő szemtermésre gyakorolt hatását a műtrágyázás sem 

módosította jelentősen. Koltay és Balla (1975) számos vetésidő-vizsgálat eredményét összegezve 

megállapították, hogy a Magyarországon köztermesztésben lévő fajták optimális vetésideje az 
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északi területeken szeptember 20-30., a középső országrészeken október 1-10., a déli megyékben 

pedig október 10-20. körül alakul az évek átlagában. 

A vetésidőnek a búzafajták morfológiai és fejlődési sajátosságait vizsgálta Harmati és 

Szemes (1985) illetve Árendás et al. (2003). Hay (1986) Skóciában szeptember végétől április 

elejéig nyolc vetésidőt vizsgált. A különböző időben vetett növények fejlődése szinte összeért, 

amit véleménye szerint a később vetett állomány fejlődésének progresszív felgyorsulása okozott. 

Láng (1966) szerint még december hónapban is vethetünk őszi búzát, ha a föld nem fagyos. 

Szerinte a talajban megduzzadt vetőmag tavaszig jarovizálódni képes, és ha csak tavasszal kel ki, 

akkor is egy időben érik az októberben vetett állománnyal. A későbbi vetés termést csökkentő 

hatását Koltay és Balla (1975) elsősorban a kisebb kalászszámnak tulajdonítják, hiszen 

vizsgálataikban a kalászok hossza, produktivitása és a szemek nagysága alig változott az eltérő 

vetésidejű állományokban. Szerintük a vetésidő befolyásolja a búza tenyészidejét, magasságát és 

a terméshozamát. Donaldson et al. (2001) szerint a vetésidő által okozott hozamkülönbség 

elsősorban a területegységre jutó kalászszámnak és a kalászonkénti szemszámnak tulajdonítható. 

Kuti és Szőke (1985) martonvásári fajtákat vizsgáltak. Eredményeikből kiderül, hogy a 

korai (szeptember 28.) és az optimális (október 8.) vetésidő a növényszámot nem befolyásolta, 

viszont a késői (november 3.) vetésben csökkent az egyedek száma. Szalai (1985) a Kompolti-1 

fajtával az október közepi vetésben kapta a legjobb eredményt. A túl késői vetésű búza 

egyenetlenül kel, fejletlenül megy a télbe, és bár a virágzás idejére utoléri az optimális vetésű 

növények fejlettségét, mégis az egyes fejlődési szakaszok rövidülése miatt csökken a termése 

(Kováts 1971), amit Ragasits (1998a) elsősorban a kis mértékű produktív bokrosodásnak és a 

kalászonkénti szemszámnak tulajdonít. 

Dahlke et al. (1993) felhívták a figyelmet a búzafajták eltérő vetésidő-reakciójára, 

ugyanakkor azt tapasztalták, hogy az optimálisnál későbbi vetés a területegységre jutó 

kalászszámot és szemhozamot erősen lecsökkenti. Koltay és Balla (1975) szerint a késő őszi 

csapadékos időjárás sáros és kenődő talajt okoz, amely nem tesz lehetővé egyenletes 

vetésmélységet. Az egyenlőtlen vetésmélységnek több hátránya is lehet: egyrészt a felszínen 

maradt magvakból nem lesz termést hozó növény, másrészt az egyenlőtlen vetésmélységű 

magvakból fejlődött növényállomány heterogén fejlődése a későbbiek során is megmarad, ami 

az agrotechnikai, növényvédelmi munkákat nehezíti. Ogiuchi et al. (2004) az őszi búzát 2000-

2002 között kora októbertől késő novemberig vetették el. Azt tapasztalták, hogy a csíranövények 

akkor bújtak ki a földből, amikor a 0oC feletti átlaghőmérséklet elérte a 95-115oC-os hőösszeget. 

Korai vetésben a fagykár jelentősen megnőtt. Ellenben kései vetésben (december vége), a 

csíranövények túlnyomórészt a tél után bújtak a felszínre, és normálisan növekedtek illetve értek 

be. Megállapították, hogy az Iwate-i téli vetésű fajta optimális vetésideje december közepe. A 
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téli vetésű búza az őszi vetésűnél gyengébben a növekedett, azonban a kalász- és terméshozama 

jobb volt (379 g/m2, ami az őszi vetésű búza 95%-a), kevésbé dőlt meg. A szem minősége 

megegyezett az őszi vetésű búzáéval, de a téli vetésű búza fehérjetartalma 1,4%-kal magasabb 

volt. 

Kratzsch (1997) 3 éves kísérleteiben a késői vetésidő hatására csökkent az őszi búza 

területegységre jutó szem- és kalászszáma, viszont a kalászonkénti szemszáma növekedett. 

Koltay és Balla (1975) kései vetéskor csökkent szármagasságot tapasztaltak és a hosszú szalmájú 

fajtáknál a megdőlési hajlam mérséklődött. Baniuniene és Zekaite (2005) a legnagyobb termést 

és a legtöbb termékeny hajtásszámot a korai vetésben tapasztalták. A kalász hossza és a kalász 

termékenysége növekedett (átlagosan 4,0–8,2%-kal), míg a szem mérete a vetés késleltetésével 

csökkent. A szerzők azt tapasztalták, hogy az évjárat hatása jelentősen módosíthatja a vizsgált 

fajták vetésidő reakcióját. 2000-ben, amikor az időjárási feltételek más évekhez képest 

rendkívüliek voltak, egy 5-10 napos késedelem a vetésben 5,4-9,5%-kal növelte a 

terméshozamot. Ezzel szemben a 2001, 2002-es években összegyűjtött adatok azt mutatták, hogy 

az 5 napos vetésidő-késedelem 3,3%-kal, míg egy 10 napos késedelem 5,3%-kal csökkentette a 

terméshozamot a korai vetéshez viszonyítva. A sűrítéssel a produktív hajtások száma növekedett, 

míg a kalász hossza, termékenysége és az ezerszemtömege csökkent.  

Jolánkai (1993) a vetésidő és a fungicid, valamint a vetésidő és a csíraszám 

kölcsönhatásokat kifejezetten erősnek értékelte. Ez arra a következtetésre sarkallta, hogy a nem 

optimális időben vetett búza fokozottan ki van téve a kórtani veszélyeknek, továbbá hogy az 

optimális vetésidő csak a fajtára jellemző optimális tőszámmal együtt fejtheti ki termésfokozó 

hatását. Koltay és Balla (1975) is hangsúlyozták, hogy az egyes agrotechnikai tényezőket együtt 

kell vizsgálni. Megállapították, hogy az eltérő vetésidejű állományokban jelentkező markáns 

hozamkülönbségeket műtrágyázással és megfelelő vetőmagmennyiséggel ellensúlyozni lehet. 

Podolska et al. (2002) többtényezős kísérletek alapján a különböző agronómiai tényezők által 

okozott termés különbségeket a területegységenkénti kalászszám változásának tulajdonítják. 

A csíraszám illetve a vetésidő minőségre gyakorolt hatásával csak kevés szerző 

foglalkozik. Ragasits és Valent (1993) 12 fajtával végzett kísérleteiben a vetésidő nemcsak a 

termés mennyiségére, hanem a minőségi paraméterekre is hatással volt, de ezeket az 

eredményeket statisztikailag nem tudták igazolni. Polhammerné (1971) kimutatta, hogy késői 

vetésben a minőség kedvezőtlen, és ez tovább romlik, ha túl sűrű vetést alkalmazunk. Az 

optimálisnál nagyobb csíraszám gyenge fehérjetartalmat, sikérmennyiséget és sikérminőséget 

okozott, viszont a vetésidő és a vetőmagmennyiség hatására az acélosság továbbá a Zeleny-érték 

nem változott. Polhammerné 1973-as publikációjában rámutatott, hogy a termésmennyiség 

szempontjából legmegfelelőbb vetésidő adja a legjobb minőséget. Azt tapasztalta, hogy a korai 
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vetés kisebb mértékben csökkentette a minőséget, mint a késői, amely elsősorban a 

sikérminőséget rontotta. A késői, túl sűrű vetés, kisebb levélfelületet és szemtermést illetve 

kedvezőtlen rostálási arányt eredményezett. Polhammerné (1981) szerint a vetés okozta 

kedvezőtlen hatásokat még műtrágyázással sem lehet kiküszöbölni. Ragasits (2000) szerint a 

vetésidő termésmennyiségre gyakorolt hatása sokkal markánsabb, mint a minőségre.  

 

2.5. Genotípus hatása az őszi búza produktivitására 

 
A búzatermesztés fejlesztése csak a piachoz igazodó, újabb genotípusok bevezetésével 

valósítható meg. Ma a nemesítésnek köszönhetően nagyon sok fajta található a 

köztermesztésben, melyek magas genetikai színvonalat képviselnek ugyan, ám az üzemi 

gyakorlatban produkált eredményeik a várakozásoktól gyakran elmaradnak. Fontos tehát a már 

meglévő és a jövőben köztermesztésbe kerülő fajták agrotechnikai és ökológiai 

alkalmazkodóképességének feltárása, produkciós tulajdonságaik minél részletesebb 

megismerése. Ez lehet az alapja a fajták gazdaságosabb termesztését célzó agrotechnikai 

eljárások kidolgozásának. Nincs olyan fajta, amely minden termőhelyen a legtöbb termést adná, 

tehát nincs egyértelműen legjobb fajta (Jolánkai és Szabó 2005).  

Tanács et al. (2001) őszi búza fajták peszticid vizsgálatai alapján arra a következtetésre 

jutott, hogy a fajta x növényvédőszer kezelések kölcsönhatásai értékes eredményeket adnak, 

amelyeket érdemes mélyrehatóan tanulmányozni. Tanács et al. (2003) 4 fajtával (GK Garaboly, 

GK Kalász, GK Miska, GK Petur) végrehajtott vizsgálatában a fajta és az évjárat hatását, 

valamint kölcsönhatásukat igazolta a sikérterülésre, az esésszámra, a nedves- és szárazsikér 

tartalomra. A herbicid kezelések nem minden esetben mutattak szignifikáns különbségeket a 

vizsgált paraméterekre (Tanács et al. 2005). 

A mennyiségi és minőségi potenciál a fajta olyan genetikailag meghatározott képessége, 

melyet a környezeti tényezők és az agronómiai módszerek érvényre juttathatnak, leronthatnak, 

de számottevően javítani nem tudnak (Szentpétery et al. 1995). Ezzel Pepó (2004a) is egyetért és 

leszögezi, hogy a fajták értékének teljes megítéléséhez az agrónómiai tulajdonságok mellett a 

termőképesség, termésbiztonság és a termésminőség is hozzátartozik és a fajta gyakorlati értékét 

ezek együttesen, komplex módon alakítják ki. Sváb és Szabó (1973) illetve Szabó (1978) 

bebizonyították, hogy a különböző típusú fajták egyes terméselemei eltérő módon vesznek részt 

a termőképesség érvényre jutásában. 

Koltay (1966, 1971a) többtényezős kísérletének eredményeként megfogalmazta, hogy a 

talajművelés, vetésmélység, csíraszám és vetésidő fajtánként eltérően hatnak a szemtermésre. Az 

ezerszemtömeget elsősorban a fajták örökletessége, valamint az évjárat határozza meg. 
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Pepó (1995, 1996) szerint az évjárat jellege, típusa jelentősen befolyásolja az egyes 

búzafajták realizálható termésmennyiségét, a fajták genetikai termőképességének érvényre 

jutását. A biztonságosabb termesztés érdekében a fajták környezeti adaptációs képességében lévő 

különbségeket célszerű figyelembe venni. A fajták egyik kiemelkedő értékmérő tulajdonsága a 

különböző ökológiai, elsősorban az időjárási feltételekhez történő alkalmazkodóképesség. Papp 

és Sváb (1961) szerint az évenkénti termésingadozás döntő oka az állománysűrűség változása, 

míg a fajták közötti terméskülönbség évenkénti változásának okát főként a virágzás és a 

megtermékenyülési fázisban kell keresni. 

Az évjárati tényezők (hőmérséklet, csapadékellátottság) a búza fejlődésében döntő 

jelentőségűek, hiszen a hosszú, 260-280 napos tenyészidő alatt szélsőséges időjárási 

körülmények fordulhatnak elő. Veisz (1993) a fajták télállóságát és a fagy terméselemekre 

gyakorolt károsító hatását modellezve fitotronban végzett fajtakísérletet. A vizsgált fajták közül 

voltak, amelyek teljesen kipusztultak, mások ugyan életben maradtak, de termésmennyiségük 

csökkent. Jolánkai (1993) szerint a búzafajták alkalmazkodóképessége és termőképessége között 

ok-okozati összefüggés nem állapítható meg. Pepó és Zsombik (2002) a termőhely szerinti 

fajtaválasztás fontosságára hívták fel a figyelmet, mely szerint a vizsgálatukban szereplő fajták 

nagyobbik hányada csak adott termőhelyen adtak kedvező terméseredményt (speciális környezeti 

igényű fajták), míg voltak fajták (jó általános adaptációs képességű fajták), melyek több 

termőtájon is nagy termést produkáltak. Thurzó és Pepó (2002) szintén megerősíti a fajták 

kitüntetett szerepét a tájtermesztésben. Szerintük adott területen csak olyan fajtákat érdemes 

termeszteni, amelyek az ottani feltételek mellett kedvező, stabil termésmennyiséggel 

rendelkeznek. 

A műtrágyázás a genetikai termőképesség realizálásában résztvevő legerősebb tényező 

(Jolánkai 1993). A műtrágyázás során a növény tápanyagigényét elégítjük ki, tehát okszerű 

tápanyagellátás a fajta tápanyagreakciójának ismerete nélkül nem lehetséges. Jolánkai et al. 

(1986) agrotechnikai tényezők kölcsönhatását vizsgálva megállapították, hogy az optimális 

vetésidő kedvező hatása csak a fajtára jellemző, megfelelő tőszámmal érvényesül. A 

fajtaspecifikus vetésidő meghatározásának jelentőségére hívja fel a figyelmet Valent (1987), 

Ragasits (1998a), Ragasits (2000), Erdei et al. (1985), Erdei (1987) illetve Harmati és Szemes 

(1985) is.  

Az optimális vetésidőigény tekintetében a fajták között gyakorlatilag figyelemre méltó 

különbség nincs, viszont a késői vetést eltérően tűrik (Láng 1966). Pusztai (1961) és Szüllő 

(1961) rámutattak, hogy főként a késői vetésidő esetén kell a fajtakérdést előtérbe helyezni. 

Ezzel szemben Erdei (1987) véleménye az, hogy az őszi búza fajták vetésidőigényük alapján 

rendkívül változatosak. Megállapítja, hogy vannak igen szűk intervallumban, szinte csak egy 
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adott időpontban vethető, és vannak nagyobb időszakban terméscsökkenés nélkül vethető fajták 

is. Hozzáteszi: „A hazánkban termesztett fajták optimális vetésideje október hónapban van.” A 

termőhelyi feltételek, a vetésszerkezet, a termesztés technikai háttere, illetve az ökonómiai 

tényezők azonban számos alkalommal feledtetik az ideális vetési körülményeket. 

Az alkalmazkodóképességet, amely a búzafajták termesztési értékét legjobban kifejező 

tulajdonság Jolánkai (1993) szerint ökológiai és agrotechnikai tényezők szerint is célszerű 

értékelni. Ezért az újabb fajták nemesítése, a gazdálkodási feltételek módosulásai, illetve az 

éghajlatváltozás egyaránt jelentős agrotechnikai és gazdasági feladat az őszi búza fajták 

optimális termesztési feltételeinek a meghatározása. 

 

2.6. Tápanyagellátás hatása az őszi búza produktivitására 

 
A tápanyagpótlás közel egyidős a növénytermesztéssel, bár évezredeken át inkább 

ösztönösen, hagyományok, hiedelmek, szokások illetve különféle megfigyelések alapján 

végezték a gazdálkodók, mint hogy tudományosan megalapozott elveket követtek volna. Az első 

kísérleteket, amelynek célja a növények fejlődése és tápanyagfelvétele közötti kapcsolat feltárása 

volt, Jan Baptista van Helmont flamand kémikus végezte még a XVII. század második felében. 

Justus von Liebig németországi és Sir John Bennet Lawes angliai munkásságának köszönhetően 

a növényi táplálkozás első tételei a XIX. század elején láttak napvilágot. Jean Baptiste 

Boussingault francia növényfiziológus kutatásai sok tekintetben magyarázatot adtak a jeles 

elődök eltérő elméleteire: ő állapította meg először, hogy a talaj él és az idővel változik. 

Felismerte a növények aktív részvételét a táplálkozásban, leírta a nitrogén ciklust és értelmezte 

az asszimilációt (Füleky 1999). A tudományos alapokon álló tápanyagellátás, illetve 

tápanyagvisszapótlás gyakorlata Magyarországon elsőként Liebermann Leó nevéhez fűződik. 

Liebermann 1881-ben alapítója, majd egyben első igazgatója volt a Magyar Királyi Chemiai 

Intézetnek. Az intézet kiterjedt talaj- és terményvizsgálatokat végzett. Tápanyagellátási 

kísérleteket állított be, továbbá 1885-től elsőként az országban talajvizsgálatokra alapozott 

műtrágyázási szaktanácsot is adott. A széleskörű, szabadföldi tápanyagellátási kísérletek 

azonban csak a XX. század második felében bontakoztak ki, nagyban segítve a termelők 

munkáját (Jolánkai 2006). 

Magyarországon a szerves- és műtrágyázás színvonala időszakonként eltérő volt (1. 

táblázat). Az 1970-es évekig a szerves trágya felhasználás egyenletes volt, kb. 20-22 millió tonna 

évente, míg az ezt követő időszakban drasztikusan csökkent, melynek következtében az 1990-es 

évek derekára 4-5 millió tonnára zsugorodott. Ezt követően a felhasznált szerves trágya 

mennyiség tovább csökkent. Az alkalmazott műtrágya mennyiségében markáns változásokat 
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figyelhetünk meg. Legnagyobb mértékű műtrágya-felhasználás az 1960-tól 1990-ig tartó 

időszakban volt. Eközben a túlzott trágyázás negatív hatásai is érzékelhetőek voltak, gondoljunk 

csak a nitrogén lemosódás vagy az eutrofizáció problémáira. A 90-es évek elejére a műtrágya-

felhasználás drasztikusan csökkent és a hanyatló tápanyagellátás mellett a N, P és K egymáshoz 

viszonyított aránya sem volt megfelelő. Jolánkai és Máté (2001) a műtrágya-felhasználást 

egybevetették az agrár nemzeti össztermék trendjének alakulásával és megállapították, hogy a 

tápanyag-utánpótlás színvonala összhangban áll a gazdaság e mutatójával. 

 

1. táblázat. Szerves trágya és műtrágya felhasználása Magyarországon, 1951-2005 (Árendás et al. 2001, KSH) 
Műtrágya hatóanyag, 1000 t/év 

Év 
Szerves trágya 
millió t/év N P2O5 K2O Összesen 

NPK kg/ha/év 
Mg. művelt területre 

1951-60 21,2 33 33 17 83 15 
1961-65 20,6 143 100 56 299 57 
1966-70 22,2 293 170 150 613 109 
1971-75 14,8 479 326 400 1025 218 
1976-80 14,3 556 401 511 1468 250 
1981-85 15,4 604 394 495 1493 282 
1986-90 13,2 559 280 374 1213 230 
1991-95 6,0 172 25 26 223 44 
1996-00 4,5 235 38 39 312 63 
2000-05 3,5 292 91 76 459 90 

 

Kádár (1997) a különböző időszakok trágyázási gyakorlatát a mezőgazdaságilag 

hasznosított területek N-, P- és K-mérlegének, illetve a talajok tápanyag-ellátottságának tükrében 

vizsgálta. Megállapította, hogy a 60-as évekig jellemző negatív tápanyagmérlegek esetén először 

a P-egyenlege, majd a 70-es évektől a nitrogén és kálium-mérleg vált pozitív előjelűvé. Az 

említett időszakban Kádár (1997) és Bocz (1996) szerint hazánk eredetileg gyenge P-

ellátottságához képest talajaink P-ellátottsága javult. Ennél kisebb mértékben, de a 80-as évek 

végéig javult talajaink K-ellátottsága is. A 90-es évek negatív tápanyagmérlegeinek hatására a 

nitrogénnel, foszforral és káliummal legjobban ellátott hazai talajok részaránya 15-25%-kal 

csökkent. 

A tápanyagellátás kiemelkedő szerepet játszik az őszi búza növekedésében és 

fejlődésében. Harmati (1987) szerint az agrotechnikai tényezők közül a tápanyagellátással 

növelhetjük leginkább a búza hozamát, és javíthatjuk minőségét. 

Bocz (1963) több ország adatait feldolgozva egyértelműen megállapította, hogy a búza 

terméshozama és a műtrágya-felhasználás szoros összefüggésben áll. Harmati (1987) és Jolánkai 

(1981) hazai példákon keresztül mutatták be a termés és a műtrágya-felhasználás közötti szoros, 

pozitív kapcsolatot. Amennyiben az 1. táblázat és az 1. ábra adatait összevetjük, egyértelműen 
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látszik ez az összefüggés, vagyis a tápanyag-felhasználás növekvő, illetve csökkenő tendenciája 

az őszi búza országos termésátlagának alakulásánál is érzékelhető. 
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1. ábra. Őszi búza termésmennyiségének alakulása 1961-2005 között (www.fao.org) 

 

Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek eredményei alapján Debreczeni és 

Dvoracsek (1994) illetve Debreczeniné és Ragasits (1996) megállapították, hogy a szükséges 

tápanyagok mennyisége termőhelyenként eltérő. Az optimális tápanyagszintet nem csak a 

termőhelyi feltételek, hanem a termesztési cél és a közgazdasági tényezők is befolyásolják. A 

termelők tehát a talajvizsgálatok, az ökológiai adottságok és az ökonómiai paraméterek 

ismeretében tudják elvégezni az őszi búza tápanyagellátását. 

Harmati (1987) szerint a búza tápanyagellátása túlnyomórészt (kb. 85%-ban) 

műtrágyázással valósul meg. Az őszi búzát hazánkban korábban is csak ritkán istállótrágyázták 

(Késmárki és Petróczki 2003), pedig számos publikáció bizonyítja az istállótrágya fontos 

szerepét az őszi búza mikroelem-ellátásában (Kádár és Lásztity 1979, Németh et al. 1987, 

Kismányoky és Kiss 1998). Ezzel szemben - elsősorban gazdasági okok miatt - a trágyázás 

gyakorlatában csak a nitrogént, a foszfort és a káliumot szokták pótolni (Ragasits 1998a). 

A nitrogén legfőbb szerepe Harmati (1987) szerint a fehérjék, az enzimek és a vitaminok 

felépítése, a vegetatív fejlődés serkentése, a búza minőségének kialakítása (tartalékfehérjék, 

sikér). Ducsay és Ryant (2005) vizsgálatával bizonyította, hogy a N – a trágyaféleségtől 

függetlenül - pozitív hatású a N, a P, a K, a Ca, a Mg, a S felvételére, a nedvessikér tartalomra és 

a nyers fehérje tartalomra. A N, P és K szerepét vizsgálva Lásztity (1987) megállapította, hogy a 

nitrogénkezelések nemcsak a vegetatív fejlődési fázisokban, hanem a generatív részek 

fejlesztésében is segítenek, így növelik a vizsgált fajta szárazanyag-tartalmát. 

A búza a nitrogént főként nitrát- (NO3
-) és ammónium (NH4

+) ion alakban veszi fel, a 

szerves N–vegyületek kisebb jelentőségűek. A nitrogénfelvétel már a fejlődés kezdetén 
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megindul, de a bokrosodásig kis mértékű. A bokrosodási időszakban és a szárba induláskor 

intenzív, később kisebb mértékű, de a vegetáció végéig tart (Ragasits 1998a, Lásztity 1988a). 

Harmati (1987) szerint a búza az összes nitrogén 15-20%-át a bokrosodásig, a 40-50%-át 

a szárbaindulásig és 90%-át a kalászolás végéig veszi fel. Bocz (1996) véleménye viszont az, 

hogy a N-felvétel ezekben a fázisokban közel 30-30-30%-ra tehető, így a tápelem kicsit korábbi 

raktározása lehetővé teszi a búza gyengébb feltételek közötti biztonságos termeszthetőségét. 

Harmati (1987) azt javasolja, hogy a búza N-igényét amennyire lehet, folyamatosan és kellő 

mértékben elégítsük ki, mert ez az egyik alapvető feltétele a nagy és jó minőségű termés 

kialakításának. Zhai Bing Nian és Li Sheng Xiu (2005) arra a következtetésre jutottak, hogy 

öntözetlen körülmények között a N trágya felhasználása hatásosabb a fejlődés korai szakaszában, 

mint a későbbiben, és az alacsonyabb N arány hatásosabb, mint a magasabb. Kísérletükben a N 

kezelések erősen hatottak a kalászkaszámra és a kalászonkénti szemszámra, de nem 

befolyásolták az ezerszemtömeget. Ezzel szemben a hozam, a kalászonkénti szemszám és az 

ezerszemtömeg is növekedett, amikor öntözött körülmények között alkalmazták a N trágyát. 

Mattsson (2004) közel negyven év adatait feldolgozva megállapítja, hogy a növekvő 

nitrogénadagok javítják a termést, ám az elért eredmények az előveteménytől is nagy mértékben 

függenek. Corbeels et al. (1999) szerint a nitrogéntrágyázás nem ad meghatározó 

hozamnövekedést, ellenben Krishnakumari et al. (2000) vizsgálataiban a növekvő 

nitrogénadagok egyre nagyobb termésmennyiséget eredményeztek. Darwinkel (2000) három 

éves kísérletében a N trágyák különböző adagjainak (200-360kg/ha) hatását vizsgálta az őszi 

búza termésére. A túlzott N adagolás megdőlést, a fuzárium megjelenését, vírusfertőzést, 

alacsony hozamot, magas fehérjeszintet, gyenge szem-szalma arányt okozott. A 260-270 kg/ha N 

adagok maximális hozamot eredményeztek (Darwinkel és Titulaer 2000), viszont azt is 

tapasztalták, hogy a magasabb N adagolás már nem növelte a hozamot, csak a fehérjetartalmat 

javította. 

A szemfejlődés idején a N nagyobbik hányada a szárból és a levélből a szembe jut, így a 

teljes éréskor a föld feletti növényi rész nitrogéntartalmának kb. 65-70%-a a szemben található 

(Harmati 1987, Ragasits 1998a). 

A nitrogénhiány esetén a levelek a csúcstól sárgulnak, majd barnulnak (Ragasits 1998a), 

a szár vékony és rövid, a bokrosodás gyenge, akár el is maradhat, a kalászok pedig kicsik, vagyis 

gyenge N-ellátottság esetén a gyenge bokrosodás ritka állományt, a csekély kalászkaképződés 

pedig kis kalászokat (Antal 1999) és kevés szemet eredményez. Végső soron a N-hiány 

terméscsökkenést idéz elő (Jolánkai és Szabó 2005). 

Bocz (1996) szerint nitrogéntöbblet esetén a búzaállomány sötétzöld, a szövetek lazák, a 

levelek szélesek, nedvdúsak, a növény betegség-ellenállósága csökken, megdőlési hajlama nő, 
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télállósága csökken. A bokrosodással egy időben jelentkező kalászdifferenciálódás idején az 

optimálistól több, illetve kevesebb nitrogénmennyiség is kedvezőtlen. A kalászkezdemények 

kezdeti és későbbi szakaszában fellépő N-hiány már nehezen pótolható és a kalászok, kalászkák, 

illetve a szemek számának csökkenésével számolhatunk. Koltay (1971a) többtényezős 

kísérletében a kalászpoduktivitás a N hatására javult, a kalászonkénti szemszám nőtt. Lelley és 

Mándy (1963) szerint amellett, hogy a nitrogén főként a búza vegetatív fejlődését segíti, a 

generatív szervek fejlődésére is hatást gyakorol, mert a kalászka differenciálódása a vegetatív 

fázisban felvett N mennyiségtől függ. Ugyanakkor Bocz (1996) hangsúlyozta, hogy a termést 

meghatározó, elegendő számú kalász, kalászka és szem csak akkor fejlődhet ki, ha az optimális 

tápanyag-ellátottság mellett a vízellátás és az időjárási feltételek is megfelelőek. Cui Zhen Ling 

et al. (2006) 2 tenyészidőben 8 termőhelyen végzett tápanyagellátási vizsgálatának 

eredményeként megállapították, hogy ahol egyébként is magas a talaj kezdeti N szintje, ott az 

alkalmazott N hatástalan, az aratás után a talajszelvény felső 90 cm-ében visszamaradó N pedig 

környezetszennyezést okoz. 

Kismányoky és Kiss (1998) és Kismányoky et al. (1989) szerint azonos P- és K-ellátás 

mellett a N növekvő adagja 150 kg/ha hatóanyagig 5%-os szinten szignifikánsan növelte a búza 

szemtermését, viszont a 200 kg/ha-os N-adag már enyhe csökkenést okozott. Sowinski és Kozak 

(2002) hasonló eredményre jutottak, hiszen vizsgálatukban a terméshozam a N 30 kg/ha-os 

kezelésénél 7,5%-kal, a 60 kg/ha-os kezelésénél 223,8%-kal viszont a 90 kg/ha-os kezelésénél 

már csak 52%-kal növekedett. A további N-adag növelése tovább már nem növelte a hozamot. A 

90 kg/ha-os N kezelés növelte az ezerszemtömeget és a hektolitertömeget. Ducsay et al. (2004) 

1999 és 2000 között agyagbemosódásos csernozjom talajon Szlovákiában végzett kísérleteikben 

megállapították, hogy a N trágyázás jelentősen növeli az Astella őszi búza terméshozamát. Ezzel 

szemben He-MingRong et al. (2005) vizsgálatai arról tanúskodnak, hogy a N trágyának nincs 

jelentős hatása a terméshozamra, a fehérjetartalomra, a nedvessikér-tartalomra, de növeli a 

szedimentációs indexet, a tészta formálhatósági tulajdonságait. Ugyanakkor kimutatták, hogy a 

N trágya túlzott használata során jelentősen nőtt a nitráttartalom.  

A foszfor szerepet játszik a nukleinsavak felépítésében, részt vesz az energiaháztartásban 

(ATP) és a jelátvitelben, illetve serkenti a generatív fejlődést (Harmati 1987, Ragasits 1998a). A 

búza a foszfort foszfátion (H2PO4
-, HPO4

2-) formájában veszi fel. Felvétele a bokrosodás és a 

szárba indulás idején intenzív, ezután intenzitása csökken és a tejes érés idején meg is szűnik 

(Lásztity 1988a). A teljes éréskor a föld feletti növényi rész foszfortartalmának kb. 70-75%-a a 

szemben található. 

Harmati (1987) és Bocz (1996) leírása szerint foszforhiány esetén a búza gyengén 

bokrosodik, szára rövid és vékony, a levelek sötétzöld vagy kékeszöld színűek, a szár és a 
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levélhüvely bíborvörös, az idősebb levelek a csúcstól kezdve száradnak, sötétbarnára 

színeződnek, a levél merev tartású, a levélcsúcs visszahajlik. Ragasits (1998a) ezen tüneteket 

azzal is kiegészíti, hogy kis és kevés kalászkájú kalászok fejlődnek a foszforhiányos 

növényeken, melyeknek a szemei töppedtek, vagyis a P-hiányos búza mind vegetatív, mind 

generatív fejlődésében gátolt, így kevesebb és gyengébb minőségű szemtermést ad. 

Mosali et al. (2006) 12 különböző P-kezelést vizsgáltak az előveteménnyel 

összefüggésben. Tapasztalataik szerint a hatékonyság akkor volt a legkedvezőbb, amikor a P-t a 

Feekes 10,54 stádiumnál alkalmazták.  

A foszfortöbblet tünetei gyakorlatilag nem érzékelhető, közvetve más elemek (vas, cink, 

kálcium, bór, réz, mangán) anyagforgalmát zavarhatja, amelyre Lásztity (1988b), Kádár és 

Lásztity (1979) illetve Németh et al. (1987) adatai utalnak. 

A kálium számos enzimreakciót aktivál, szerepet játszik az anyagszállításban illetve 

javítja a növények vízháztartását, szárszilárdságát, betegségekkel szembeni ellenálló-képességét 

és az áttelelő növények fagytűrését (Harmati 1987, Bocz 1996, Ragasits 1998a). 

Harmati (1987) szerint a búza a káliumot főként a vegetatív növekedési periódusban 

igényli. Lásztity (1988a) vizsgálataiban az őszi búza kálium-akkumulációja a virágzásra 

befejeződött, Ragasits (1998a) szerint a búza káliumtartalma az érés kezdetéig fokozatosan nő. A 

teljes érés idején a föld feletti növényi részek K-tartalmának csupán 18-20%-a található a 

szemtermésben, így a szalma beszántása esetén annak magas K-tartalmát figyelembe kell venni 

(Kismányoky és Kiss 1998). 

A hiányos kálium-ellátottság esetén a fiatal levelek keskenyek, kékeszöldek, az idősebb 

levelek a csúcstól kezdve a szélek mentén elsárgulnak, majd barnára, vörösesbarnára 

színeződnek, végül elhalnak, a szár rövid, vékony, a növények túlzottan bokrosodnak, de kevés a 

produktív hajtásuk. Káliumtöbblet gyakorlatilag nem jelentkezik a növényen, közvetett hatása 

viszont a Mg- és a Ca-felvétel gátlásában érzékelhető. 

Liakas et al. (2001) kimutatták, hogy ha növeljük a P és K arányokat az jelentősen növeli 

az őszi búza hajtásrendszerét, a másodlagos hajtáskezdemények számát, és segíti az áttelelést. A 

megfelelő P- és K-ellátás 0,34-0,74 t/ha-ral nagyobb termést adott kísérleteikben. 

Tanács et al. (1993a, 1993b) az őszi búza tápanyagellátását tanulmányozva 

megállapították, hogy a növekvő P és K adagok csak bizonyos mennyiségig (60 kg/ha P2O5 és 

120 kg/ha K2O) fokozzák a terméshozamot, a nagyobb dózis viszont már csökkenti azt. A N 

kezelések közül a 120 kg/ha-os adag eredményezte a legnagyobb termésátlagot. Petróczi et al. 

(2008) kutatásai azt mutatják, hogy a tápanyagellátás emelkedésével a hozam nő, viszont a 

legnagyobb adag esetén (NPK 180+90+90kg/ha) csak regulátor alkalmazásával lehet elkerülni a 

megdőlést. Siuliauskas et al. (2000) különböző NPK arányok hatását és ezek felhasználási idejét 
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vizsgálták. Megállapították, hogy P-t és K-ot fel lehet használni tavasszal is a vegetatív 

növekedés elején, de a hozamnövekedés magasabb, ha ősszel vetés előtt juttatták ki. A nagy N 

adag esetén a búza trágyázása sokkal hatásosabb volt, ha 2-3 alkalommal megosztva juttatták ki, 

mintha a teljes mennyiséget tavasszal egyszerre biztosították. Ha a kalászolás idején 30 kg/ha N-

t juttattak ki, nőtt a termés (0.38 t/ha) és a szem fehérjetartalma (0,98%). 

A N műtrágya kijuttatási idejének helyes megválasztását hangsúlyozza Koltay és Balla 

(1975), Bocz és Győri (1985), Ducsay és Lozek (2004), Ducsay és Ryant (2005). Késmárki 

(2003) szerint az őszi búza fejtrágyázásával nem az a szándékunk, hogy a produktív 

bokrosodásán javítsunk, hanem növelni kívánjuk a kalászorsó hosszát, azon több padka, több 

kalászka képződését, ami végső soron megteremti a nagyobb termés lehetőségét. 

Zhao Guang Cai et al. (2005) Zhongyou fajta N trágyázására alaptrágyát és fejtrágyát 

alkalmaztak 10:0, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7 és 0:10 arányban. Azt tapasztalták, hogy a hozam akkor 

volt a legmagasabb, amikor egyenlő arányban juttatták ki az alap- és fejtrágyát. Ezzel szemben 

Koltay (1971a) azt tapasztalta, hogy a különböző agrotechnikai tényezők közül a N adagolás 

ideje adta a legkisebb terméskülönbséget, és ez még a kalászsűrűség és a kalászonkénti 

szemszám értékét sem módosította megbízhatóan. 

Pethes et al. (1997) a N-fejtrágya megosztásának hatását vizsgálva arra a megállapításra 

jutottak, hogy a tavaszi műtrágyaadag megosztása a kalásztömeget növelte. Yue-Shou Song et al. 

(1997) kimutatták, hogy a későbbi fejlődési fázisok folyamán alkalmazott N meghosszabbítja a 

gabonaszem kifejlődésének folyamatát, így növekszik a szem súlya és a termés mennyisége. 

Kristaponyte és Maiksteniene (2004) azt tapasztalták, hogy kora tavaszi 60 kg/ha N felhasználás 

a kezeletlenhez képest a hozamot 51,5%-kal, a fehérjetartalmat 7,6%-kal, és a nedvessikér-

tartalmat 18,2%-kal növelte. A kora tavaszi 90 kg/ha-os kezelés a hozamot 56,5%-kal, a 

fehérjetartalmat 14,3%-kal és a nedvessikér-tartalmat 30%-kal növelte. A terméshozam, a 

fehérjetartalom és a nedvessikér-tartalom 1,7%-kal, 3,1%-kal és 4,7%-kal növekedett a tavaszi 

120 kg/ha-os N felhasználásnál. A 150 kg/ha N felhasználást 2-3 adagban juttatták ki, de nem 

volt jelentős hatása a terméshozamra. Ha a trágyákat a későbbi fejlődési fázisban alkalmazták, 

jelentősen nőtt a termés minősége. 

Pepó és Zsombik (2002) kutatásai alátámasztották, hogy a szakszerű trágyázással 

nemcsak a termésmennyiséget és a termésbiztonságot növelhetjük, hanem jelentősen 

befolyásoljuk a termésminőséget is. Bizonyították, hogy trágyázással növelni lehet a liszt 

nedvessikér-tartalmát és a sütőipari értékszámot.  

Bocz (1996) és Pepó (1990, 1996, 2004a, 2004b) fajtaspecifikus műtrágyázást javasoltak, 

hiszen a fajták műtrágya-optimuma különböző. A fajtákat a trágyareakciójuk alapján négy 

csoportba sorolták (hagyományos, átmeneti, félintenzív, intenzív). Szabó (1987b) szerint a fajta 
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csak akkor érheti el genetikai teljesítő képességét, ha a termőhelyi adottságok és a termesztési 

feltételek az adott genotípus igényének megfelelnek. A fajták műtrágyaigénye, -hasznosítása és -

reakciói között jelentős különbségek mutathatók ki, amellyel több hazai vizsgálat foglalkozott 

(Kadlicskó 1970, Georgievics 1971, Harmati 1982, Jolánkai 1981, Bocz és Pepó 1985). Gouis et 

al. (1996), Filipov és Dachev (1999) vizsgálatai igazolták, hogy a különböző őszi búza fajták 

eltérően reagálnak a N hiányra. 

Papp et al. (1965) szerint a nagyobb műtrágyaadag a kalászok számát növeli, hatása a 

továbbiakban azonban csökken. Lásztity (1987) kimutatta, hogy a műtrágyakezelések kedvező 

hatással vannak az őszi búza teméselemeire és statisztikailag igazolta, hogy a különböző N 

kezelések hatására nő a kalászonkénti szemtömeg, a kalászonkénti szemszám és az 

ezerszemtömeg. Lönhardné et al. (1995) eredményei szerint a tápanyagellátás döntően 

befolyásolja a kalászok mennyiségi mutatóit (kalászhosszúság, kalásztömeg, kalászonkénti 

szemszám). Harmati (1987) a trágyák által okozott terméstöbblet nagyobbik hányadát a 

produktív bokrosodásnak (kalászszám növekedése) tulajdonítja, és szerinte csak kisebbik része 

köszönhető a kalásztömeg növekedésének. 

Lesznyákné (1998) szerint a tápanyagok terméselemekre való hatását az elővetemény is 

nagymértékben befolyásolja. Vizsgálataiból kiderül, hogy a kukorica elővetemény után 

elsősorban a kalászonkénti szemszám, a kalászhosszúság és a kalásztömeg, míg borsó 

elővetemény után a területegységenkénti kalászszám, a kalászhosszúság, a kalászkaszám, a 

kalászonkénti szemszám és a szemtömeg okozta a változást. Az ezerszemtömeg genetikailag 

erősen meghatározott fajtatulajdonság, amely a terméselemek növekedését nem követi, így 

agrotechnikai tényezőkkel még kedvezőtlen, aszályos évjáratban is csak kismértékben 

befolyásolható (Lesznyákné 2001). Harmati és Gyuris (2002) N és P műtrágyák hatását vizsgálva 

a búza szemtermésére és termésösszetevőire vonatkozóan arra az eredményre jutottak, hogy 

olajlen elővetemény után a N trágyázás, csekély mértékben növelte a termést. Ennek oka az volt, 

hogy az olajlen kis N felhasználása miatt N többlet alakult ki a talajban. Búza elővetemény után 

azonban a N műtrágyázás 1 t/ha terméstöbbletet eredményezett. Kimutatták, hogy a P trágyázás 

is nagymértékben növelte az őszi búza szemtermését. Mindkét elővetemény esetében a 90 kg/ha 

P2O5 dózis volt optimális. A termésösszetevők közül az ezerszemtömeg kivételével a N 

műtrágya az olajlen után kisebb, míg a búza után nagyobb arányban növelte a különféle 

terméselemek értékét. A N adagok növekedése a kalászszámot és a kalászonkénti szemszámot 

javította, az ezerszemtömeget csökkentette. A P műtrágya hatására nőtt a kalászszám, a 

kalászonkénti szemszám és az ezerszemtömeg is, mely két utóbbi terméselem növekedése a 

kalászonkénti szemtömeg növekedésével járt. Eraky (1975) növekvő nitrogén és foszforadagok 
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hatását vizsgálva megállapította, hogy a trágyázatlan kezeléshez képest nőtt a területegységre 

jutó kalászszám, szemszám és szemtömeg.  

Debreczeni és Dvoracsek (1994) az Országos Műtrágyázási Kísérletek eredményeként 

kimutatták, hogy a foszforral és káliummal közepesen vagy gyengén ellátott talajok egyoldalú N 

trágyázása rontja a hatóanyagok gazdaságos érvényesülését. Megállapították továbbá, hogy ezen 

körülmények között a N ellátás mérséklésével, illetve a PK trágyázás növelésével hasonló 

költségszintű, de hatékonyabb gazdálkodás valósítható meg, hiszen a terméshozam 

többszörösére növelhető. 

Ragasits (1983, 1998b) Keszthelyen végzett 8 éves kísérlete alapján megállapította, hogy 

a műtrágyázás a termés mennyiségét meghatározó terméselemek változását idézi elő. Szerinte a 

N, a P és a két tápelem kölcsönhatása is pozitívan hat a területegységenkénti kalászszámra és 

szemszámra. A P nélküli N kezelések kisebb mértékben, a N és a P különböző kombinációi 

együtt jelentősen növelik a generatív részek mennyiségét. Megállapította, hogy a N adagok 

növelésével a szemnagyság csökken, míg a foszforkezelések jelentősen növelik az őszi búza 

ezerszemtömegét. A foszfor nélküli és a foszforral együtt kijuttatott N egyaránt növeli a termést, 

ám a foszfor csak a megfelelő mennyiségű N műtrágya jelenlétében gyakorol kedvező hatást a 

termésmennyiségre. 

Jiang et al. (2007) megállapították, hogy az eltérő N, P és K arányú trágyázás 

csökkentette a hozam, a kalászszám, a vegetációs index, a fehérjetartalom változékonyságát, nem 

növelte szignifikánsan a búza fehérjetartalmát és nem csökkentette az ezerszemtömeget. 

Jolánkai (1981) tizenkét fajtával végzett vizsgálatsorozatában a műtrágyaadagok 

emelésével nemcsak a búza termése, hanem a minősége is javult. Ugyanakkor megállapította, 

hogy az évjárat szerepe a műtrágyázásét felülmúlta. Horvat et al. (2006) a N, a P és a K trágyák 

hatását tanulmányozva megállapították, hogy 200 kg/ha N kezelés növelte a Zitarka fajta 

termését. A fehérje és nedves sikér tartalom jelentősen nőtt már a 80, a 120 és a 160 kg/ha N 

kezelésnél is. A glutén index csak a 80 kg /ha N kezelésnél növekedett, miközben a legmagasabb 

N adag már drasztikus sikérgyengeséget mutatott. A szemkeménységre csak a 80 kg/ha-os N 

kezelés volt szignifikáns hatással.  

Jolánkai (1993) többtényezős vizsgálatai alapján megállapítja, hogy a műtrágyázás az 

egyéb agrotechnikai tényezők közül az öntözéssel és a vetésidővel áll legerősebb 

kölcsönhatásban. Bocz (1996) ezzel egyetért és kijelenti, hogy a tápelemek hasznosulását nem 

csak a tápanyagmennyiség és azok aránya, hanem környezeti feltételek is nagy mértékben 

befolyásolják. A többtényezős búzakísérletek a jelenlegi kutatások során is kiemelt 

jelentőségűek: Matuz et al. (2007), Tanács (2007) illetve Tanács et al. (2006) a műtrágyázás és a 

fungicidkezelések hatását a termés minőségére, Jolánkai et al. (2006) a termés mennyiségére 
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vizsgálták. Yantchev et al. (2000) Bulgáriában végzett 3 éves vizsgálatuk eredményeként 

megállapítják, hogy a P trágyázás az alacsony vetéssűrűségű és késői vetésidejű búzaállomány 

hátrányát is enyhíteni képes. 

 

2.7. Tápanyagellátás hatása az őszi búza vetőmagértékére 

 

Közismert, hogy csak az egyöntetűen csírázó és kelő, erőteljes kezdeti fejlődésű, 

egészséges állomány hozhat létre jelentős mennyiségű és minőségű szemtermést. A vetőmag 

minősége, élettani tulajdonságai, illetve a technológia során ért hatások Vajdai et al. (1993) 

szerint jelentősen befolyásolják a termés mennyiségét, minőségét valamint a vetőmag értékét. Az 

őszi fejlettséget egyrészt a termőhely adottságai (éghajlati, talaj és agrotechnikai tényezők), 

másrészt a vetőmag tulajdonságai határozzák meg. 

A vetőmagvizsgálat során a technikai tisztaságot, idegenmag-vizsgálatot, genetikai 

tisztaságot és fajtaazonosságot, csírázóképességet és életképességet, illetve magegészségügyi 

vizsgálatokat hajtanak végre (Papp 2005). Az őszi búza vetőmagjainak életképességét, 

termesztésre való alkalmasságát a csíráztatási vizsgálattal állapítják meg, amely kiterjed a 

csírázási százalékra, a csírázási erélyre és a csíranövények egészségi állapotára. 

A csírázás Pethő (2004) szerint a magvas növények esetén az embrionális fejlődés 

heterotróf időszakának utolsó fázisa, amelyben az embrió a mag tartalékanyagainak 

felhasználásával kinő a magból és csíranövénnyé alakul. A csírázóképesség kialakulásának 

fontos feltétele, hogy a magvak és a termések az anyanövényen teljes életképességük eléréséig 

kifejlődhessenek (Szabó 1981), vagyis a teljes érés időszakában történjen a betakarítás. Vajdai et 

al. (1993) érésdinamikai vizsgálatai rávilágítanak, hogy a búza érésfokozatai hatással vannak a 

vetőmag értékére. A szerzők megállapították, hogy a búza csírázási erélye a teljes érés elején a 

legjobb, későbbi időpontokban a csírázási erély fajtától függően 4-5%-kal csökken. A csírázási 

százalék szintén a teljes érés eleji betakarításkor a legkedvezőbb. Hasonló eredményekre jutott 

Balla (1979), aki a túl késői és a túl korai aratás negatív hatásaira is rávilágított. Véleménye 

szerint a fejletlen, gyenge szemek csírázóképessége rosszabb és a belőlük fejlődő növények is 

fejletlenebbek, mint az optimális időben betakarított tételek. 

A csírázás a vetőmag legfontosabb tulajdonsága, amelynek mértéke dönti el, hogy a 

vetőmagtétel alkalmas-e arra, hogy termesztésbe kerüljön (Izsáki és Lázár 2004). Csíráztatáskor 

a fajtaazonos, ép vetőmagvakat válogatás nélkül kell a csíraágyra helyezni és a mag igényének 

megfelelő vízmennyiséggel kell ellátni. A magvak csíraágyba helyezésekor különös gondot kell 

fordítani arra, hogy a magok kellő távolságban legyenek, hogy ezáltal szomszédfertőzés ne 

következhessen be.  
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A csírázást serkentő belső tényezők a mag és a termés érettségével, potenciális 

képességeivel, valamint az enzimek és endogén serkentő anyagok minőségével és mennyiségével 

vannak összefüggésben. Ha a termésben lévő, csírázást serkentő anyagok nincsenek elegendő 

mennyiségben és aktív állapotban, a csírázás nem lesz eléggé gyors, hanem gátolt, vontatott lesz. 

A magvak csírázásának gátlását okozhatja az éréssel és az utóéréssel összefüggő dormancia is 

(Szabó 1981). A vetőmagok csírázóképességének meghatározása az MSZ 6354-3:1992 

szabványban található. A magvak csírázásának általános ökológiai feltételei: a nedvesség, a 

hőmérséklet, az oxigén és egyes esetekben a fény. A talajba kerülő magnak vízre van szüksége a 

szövetek duzzadt, hidratált állapotba kerüléséhez illetve az enzimek működéséhez. A magvak 

vízfelvétele elsősorban a csírakapun keresztül történik. A hidratáció következtében a magvak 

jelentősen megduzzadnak. A magvak csírázásának másik fontos feltétele a levegő jelenléte. A 

búza az a növényfaj, amely viszonylag mérsékeltebb igényeket támaszt a levegő mennyisége 

szempontjából. A levegőfelvétel kezdetben korlátozott és csak akkor válik intenzívebbé, amikor 

a maghéj felreped. A hőmérséklet természetes körülmények között széles tartományban 

ingadozik, mesterséges körülmények közötti csíráztatásoknál viszont rendszerint az optimális 

(20-25°C) értékekkel dolgoznak (Izsáki és Lázár 2004). 

A fent említett feltételekből látható, hogy a csíráztatási vizsgálatok kevéssé modellezik a 

szántóföldi körülményeket. Ezért Szunics et al. (1985) valamint Szirtes és Barla-Szabó (1981) 

inkább a természetes körülményeket szimuláló vigorvizsgálatokat részesítik előnyben. A 

különböző vigorvizsgálati módszerek lényege az, hogy a vizsgálni kívánt vetőmagtételeket 

stressz-hatásoknak vetik alá, amelyek sokkal inkább tükrözik a szántóföldi nehézségeket, mint a 

csírázási tesztek. Szirtes és Barla-Szabó (1981) véleménye az, hogy a magvigor-különbségek az 

őszi búza egész életciklusában megmutatkozhatnak, hiszen ezek a vizsgálatok a vetőmagok azon 

öröklött és modifikálódott tulajdonságainak összességét mutatják, melyek a mag illetve magtétel 

csírázásakor és kelésekor realizálódnak. Véleményük szerint tehát a vetőmag vigorától függ az 

is, hogy a növények a meglévő genetikai képességeiket milyen mértékben tudják érvényre 

juttatni adott környezeti körülmények között.  

Szunics et al. (1985) megállapították, hogy az őszi búza vetőmagtermesztésénél 

feltétlenül figyelembe kell venni, hogy a nagyadagú műtrágya, a sűrű vetés és az esetleges 

öntözés megdőlést okozhat. A megdőlés pedig a vetőmagszaporítás kudarcát jelenti, hiszen az 

idegenelést nem lehet elvégezni, amely a tétel kizárását vonja maga után.  

Pepó et al. (1986) kísérletük eredményeként megállapították, hogy a műtrágyázás 

hatására az őszi búza fajták szemtermésének N tartalma szignifikánsan növekedett, viszont a P és 

K tartalomban nem tapasztaltak a műtrágyázás hatására szignifikáns változást. Lásztity (1988a) 

vizsgálatában a műtrágyázás (elsősorban a NP és NPK kezelés) növelte a szemtermés N, P, K, 
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Ca és Mg felvételét. Harmati (1987) szerint a kalciumhiányos mag rosszul csírázik, ezért a 

vetőmagtermesztésben a kalcium szerepe fokozott. Lásztity (1988a) szerint a N és a P nagyobb 

része a szemben, a K és a Ca elsősorban a vegetatív részekben, a Mg pedig közel azonos 

mennyiségben épült be a szalmába és szembe. Pethő (2004) szerint a nitrogén mint 

fehérjealkotó, közvetlen hatással van a növény növekedésére és szervesanyag-termelésére. A 

csíranövények a nitrogénigényüket a mag raktározott fehérjéiből, több-kevesebb ideig fedezik, 

így a növény kezdeti fejlődését nagyban befolyásolják. Lieres (1996) rámutat, hogy az őszi búza 

számára jó csírázóképességének érdekében a szemtelítődés időszakában kell biztosítani a 

megfelelő N ellátást, viszont arra is felhívja a figyelmet, hogy a túlzott N adagolás 

csírázásgátlást okozhat. Szanyi és Göncz (1991) kísérleteinek eredményeként megállapították, 

hogy a tavaszi N műtrágya mennyisége - genotípustól függően - kedvezően befolyásolja az őszi 

búza magvigorát. Rajnpreht et al. (1995) laboratóriumi és szántóföldi kísérletekre alapozva 

szintén megállapították, hogy a N nem szignifikáns módon, de mégis hatással van a búza 

vetőmagvigorára. Rajnpreht et al. (1995) Szanyi és Gönczcel (1991) ellentétben azt tapasztalták, 

hogy a N nélküli kontrollkezelés vetőmagjának az életereje volt a legnagyobb értékű szemben a 

különböző adagú N kezelésekkel.  

Sok szerző szerint a szemek nagysága a szemek csírázását és a növények további 

fejlődését is befolyásolja. Ragasits és Lönhardné (1992) laboratóriumi vizsgálatok során azt 

tapasztalta, hogy a 2,2-2,5 mm-es derékátmérőjű szemekből kisebb tömegű és kevesebb 

gyökérszámú csíranövények fejlődtek, mint a nagyobb frakcióba tartozó magvakból. Szántóföldi 

kísérleteikkel pedig igazolták, hogy a 2,2-2,5 mm nagyságú szemekből fejlődött növények 

kezdeti fejlődése, levélfelülete és termésmennyisége elmarad a nagyobb vetőmagfrakcióból kelt 

növényekétől. Drena (2004) különböző méretű gabona (őszi búza, őszi árpa, zab, rozs és 

tritikále) magokat vetett el laboratóriumi körülmények között azzal a céllal, hogy meghatározza a 

magméret hatását a csírázási erélyre, a csírázó képességre (%) és a kelésre. Vetés előtt a 

vetőmagokat 3 frakcióba osztotta: kicsi, közepes és nagy illetve a rostálatlan magokat 

kontrollként csíráztatta ellenőrzött feltételek mellett. Megállapította, hogy a kisebb magoknak 

kisebb volt a csírázási erélyük, mint a többi frakciónak és kb. 5%-kal volt alacsonyabb a 

csírázási erélyük, mint a rostálatlan magoknak. A nagy és közepes magok 4-5%-kal jobbak 

voltak, mint a rostálatlan magok. A teljes csírázóképesség a kicsi magokban alacsonyabb, a nagy 

magokban magasabb volt. A kicsi és a nagy magok csírázása közti különbség 10% volt. A kicsi 

magoknak szignifikánsan gyengébb volt a kelésük, mint a közepeseknek vagy a 

rostálatlanoknak. Gadzo (2005) Bosznia-Hercegovinában 1998-2001 időszakban magfrakciókat 

vizsgált, amelyek a következők voltak: nagy (>3,2 mm), közepes (2,4-3,2 mm), kis (<2,4 mm) és 

a rostálatlan magok. Az őszi és a tavaszi búza különböző frakciói nem mutattak jelentős 
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különbséget a növény magasságában, a kalász hosszában, és a kalászonkénti szemszámban. Az 

eredmények alapján megállapította, hogy a különböző frakcióméretnek nincs jelentős hatása az 

ezerszemtömegre sem. Ezzel szemben a nagy magok vetése őszi búzánál 25%-kal, a tavaszi 

búzánál 10,5%-kal növelte a termést a kontrollhoz (rostálatlan magokhoz) képest. A kis 

magvúaknál jelentősen alacsonyabb volt a szalmahozam, mint a rostálatlan magoknál. 

Eredményei rámutatnak, hogy a kisebb magokat el kell távolítani a vetőmagból. Bóna et al. 

(1988) szerint az ezerszemtömeg és a szántóföldi kelés, valamint a csírázási százalék és a 

szántóföldi kelés közti összefüggések gyengébbek, viszont az ezerszemtömeg és a vigorérték, 

valamint a vigorérték és a szántóföldi kelés között szoros korreláció van. 

Vajdai et al. (1993) az aratási idők és az érési fokozatok tanulmányozása során arra 

jutottak, hogy a szemnagyság, az ezerszemtömeg az érés elején a legnagyobb, majd az érés 

előrehaladásával fokozatosan csökken. Egyes genotípusok ezerszemtömege az érési időben 

jelentősen változik, míg másoknál viszonylag kisebb ingadozás vagy változatlanság figyelhető 

meg. Eraky (1975) vizsgálatában a növekvő nitrogén- és foszforadagok az ezerszemtömegre nem 

voltak hatással. Ezzel szemben Harmati és Gyuris (2002) szerint a N az ezerszemtömeget 

csökkenti viszont a P műtrágya a szemnagyságot növeli. Szunics et al. (1985) agrotechnikai 

tényezők hatását vizsgálva a búza ezerszemtömegének alakulására megállapították, hogy a fajta 

és évjárat hatása nagyon jelentős, mindemellett a műtrágyadózis emelése csökkenti az 

ezerszemtömeget. Árendás et al. (2000) vizsgálataiban egyértelműen látható a tápanyagok 

szerepe a szem méretmegoszlására. Szerintük a talajok egyoldalú N trágyázása miatt történő 

relatív P hiány nemcsak a termés mennyiségét, hanem a búzaszemek méretét is csökkenti. 

Viszont a kielégítő foszforellátottság és a harmonikus tápanyagarány csökkenti a kis méretű 

szemek részarányát, így növelhető az átlagos szemméret. Ezzel szemben Sowinski és Kozak 

(2002) kimutatta, hogy nagyobb N adag hatására csökken a kis szemek (<2,2 mm és 2,2-2,5 mm 

átmérőjű) aránya, míg a nagyobb szemeké (>2,8 mm) növekszik. Ducsay és Lozek (2004) szerint 

viszont az ezerszemtömeget és a nagy szemek arányát a N trágya nem befolyásolja. 

Piccinni et al. (2001) öntözetlen területen tanulmányozták a magméret és a vetésidő 

hatását több kemény, pirosszemű őszi búza fajta (Hawk, Tam 200, Tam 107, Scout 66 és 

Siouxland 66) esetén a terméshozamra és a betegségfogékonyságra. A búzafajták magját 

szétválasztották 3 magkategóriába (kevert, kicsi, és nagy magok) és két vetési időben vetették el 

(szeptember és október első hete). Mindkét vizsgálati év azt bizonyítja, hogy a magméretnek 

nincs hatása a betegség megelőzésre és a hozamra. Mindazonáltal amikor a vetésidő szerint 

szétválasztották a magokat, a kis magokból fejlődött növények hozama kevesebb volt, és az 

októberi vetésidő a szeptemberinél alacsonyabb betegség-előfordulást mutatott. Nem volt 

jelentős korreláció a magméretek, a hozam és a betegségindexek között. 
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Stankowski et al. (2004) a két termőhelyen végzett kísérletben azt tapasztalták, hogy a 

trágya hatása a szemméretre és a szemtelítődésre éppen olyan hatástalan, mint a csírázásra. Ezzel 

szemben Harmati és Petróczi (1996) illetve Harmati és Gyuris (2002) szerint a kedvező P 

ellátottság javítja a szem csírázási erélyét és csírázási százalékát, amely vetőmagtermesztés 

szempontjából előnyös. Modi (2002) tenyészedényes kísérletében a P kezelések javították a 

csíranövények életerejét. Liakas et al. (2001) kísérleteket végeztek 1997 és 2000 között 

Litvániában, hogy kiértékeljék a foszfor és a kálium trágya különböző arányának a hatását a 

csírázásra, a hajtáskezdeményre és az őszi búza növekedésére. Eredményeik szerint a P és K 

mennyiség növelése jelentősen segíti az őszi búza kezdeti fejlődését. Haraszty (1988) szerint a 

kálium is serkenti a növények csírázását. Ezzel szemben Szunics et al. (1985) nem találtak 

összefüggést a műtrágyamennyiség és az őszi búza csírázóképessége között. Vizsgálataik alapján 

leszögezik, hogy a vigorértékek általában elmaradnak a csírázási százaléktól, amely jobban 

tükrözi a szántóföldi kelés értékeit. Arra a következtetésre jutottak, hogy a vigorértékekre a fajta, 

a műtrágya és az öntözés is hatást gyakorol. 

Erdei és Szániel (1975) a tápanyagok hatását a következőképpen foglalta össze: „A 

műtrágyák a termés növelésén kívül jelentősen javítják a búza vetőmag-, továbbá malom- és 

sütőipari minőségét”. 

 



 35 

3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 
3.1. Termőhelyek bemutatása  

 
3.1.1. Talajadottságok bemutatása 

 
A Gabonatermesztési Kutató Kht. az egyik legnagyobb magyar agrárkutató intézmény, 

amely több gabonaféle, és fontos ipari növény nemesítését és termesztési kutatásait végzi. A 

biológiai alapok fejlesztésével, nemesítéssel már több mint 80 éve foglalkoznak, amely időszak 

alatt jelentős sikereket értek el határainkon belül és kívül is. Jelenleg 25 növényfajból 160 

minősített fajtával, hibriddel rendelkeznek, amelyek hazai és külföldi együttes vetésterülete 

évente megközelíti az 1 millió hektárt. A nemesítői munka a szegedi központban, a 

táplánszentkereszti kutatóállomáson és további 6 nemesítő telepen folyik. Ezek a helyszínek jól 

reprezentálják az országon belüli eltérő klimatikus viszonyokat, talajadottságokat, így az itt 

végzett nemesítési szelekció kiváló lehetőséget nyújt a jó alkalmazkodóképességű fajták 

előállítására, azok vetőmagvainak szaporítására és agrotechnikai sajátosságaik feltérképezésére.  

Részletes fajtaajánlataikat több termőhelyen végzett szakszerű kísérletek, agrotechnikai 

vizsgálatok, az országos és esetenként nemzetközi tesztelő hálózatban született megbízható 

eredmények birtokában alakítják ki. A minősített fajták köztermesztésbe vonásával egy időben 

fajtaspecifikus agrotechnikai útmutatásokkal látják el a termelőket. 

 

2. táblázat. Kísérleti helyek talajvizsgálati értékei 

 Szeged-Öthalom Fülöpszállás 
pH (KCl) 7,34 7,57 
KA 42 48 
Ca (m/m%) 1,88 7,85 
CaCO3 (m/m%) 4,70 19,60 
Humusz (m/m%) 2,94 3,03 
NO3-N

+  NO2-N
+ (mg/kg) 24,0 14,2 

P2O5 (mg/kg) 248 172 
K2O (mg/kg) 209 384 
Mg (mg/kg) 167 495 
Na (mg/kg) 84 >300 
Zn (mg/kg) 0,9 0,9 
Cu (mg/kg) 1,8 2,4 
Mn (mg/kg) 22 18 
Összes só (m/m%) 0,044 0,029 
SO4-S (mg/kg) 9,7 22,6 
Fe (mg/kg) 14 14 
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Vizsgálataimat két - eltérő termőhelyi adottságokkal rendelkező - telepen, Fülöpszálláson 

és Szeged-Öthalomban végeztem.  

Szeged-Öthalom Szegedtől északra, az 5-ös főút jobb oldalán található. A telepen őszi 

búza, durumbúza és tritikálé nemesítésével illetve agrotechnikai vizsgálataival foglalkoznak, 

valamint e fajokon kívül borsó és őszi káposztarepce vetőmagot állítanak elő. A kísérletet 

mélyben sós réti csernozjom talajon végeztem, mely közepes N, valamint jó P2O5 és K2O 

szolgáltató képességgel jellemezhető (2. táblázat). Trágyázási vizsgálataimat a Szegedi 

Gabonatermesztési Kutató Kht. fülöpszállási kísérleti telepén állítottam be. A 25 éves 

Fülöpszállási Trágyázási Tartamkísérlet meszes réti talajon helyezkedik el (2. táblázat), mely jó 

N, P2O5 és K2O szolgáltató-képességgel jellemezhető. 

 

3.1.2. Éghajlati adottságok bemutatása 

 
A Szeged-Öthalmon vizsgált 4 tenyészidőszak (2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 

2006/2007) és az előző 25 év csapadékadatait a 2. ábra, a hőmérsékletadatokat a 3. ábra 

szemlélteti. Az őszi búza októbertől júniusig tartó 9 hónapos tenyészidőszakát tekintve 

2003/2004-ben 32%-kal, 2004/2005-ben 30%-kal, 2005/2006-ban 14%-kal nagyobb, míg a 

2006/2007-es vegetációs periódusban 14%-kal kisebb csapadékmennyiség hullott, mint amennyi 

a termőhelyre jellemző. 

A csapadékos, már-már humid jellegű 2003/2004-es esztendő augusztusa még 

csapadékszegény volt, majd a vetés előkészítéséhez és a talajban kialakult csapadékhiány 

pótlásához szeptember hónapban elegendő mennyiségű csapadék hullott. Október, november és 

december hónap csapadékosnak bizonyult, így az őszi búza állományok kelési és kezdeti 

fejlődési feltételei biztosítottak voltak. A hőmérsékletet tekintve október és november kis 

mértékben tért csak el az Öthalmon megszokott értéktől, azonban a december majdnem 3ºC-kal, 

a január pedig 4,5ºC-kal volt hidegebb, mint a 25 éves átlag. A január, február és március havi 

csapadékadatok láthatóan a termőhelyre jellemző értékeknek megfelelnek, a búza szépen áttelelt, 

és a tavaszi fejlődése is zavartalanul megtörtént. A tenyészidőszak során tapasztalt erőteljes 

fejlődés elsősorban az áprilisi 47 mm-es és a júniusi 18 mm-es csapadéktöbbletnek 

tulajdonítható. A tavaszi és nyár eleji hőmérséklet jellemző volt a termőhelyre, szélsőséges 

hőmérsékleti értékeket nem mértünk. Ezen évjárat során a kialakult júliusi bőséges 

csapadékellátottság sok helyen a betakarítást is hátráltatta, és a termés minőségét csökkentette. 

Szerencsére az Öthalmi Kísérleti Telepen időben, veszteség nélkül sikerült a parcellákat 

betakarítani. 
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A 2004/2005-ös tenyészidőszak hasonlóan csapadékos volt, mint a korábbi 

tenyészidőszak, hiszen a vetés előtti augusztusi és szeptemberi csapadékellátottság 

hozzájárulhatott a jó minőségű talaj-előkészítéshez, és a talaj vízkészletének pótlását is 

biztosítani tudta. Az ábrából láthatjuk, hogy az őszi, majd a téli és kora tavaszi időszak 

csapadékmennyisége a termőhelyre jellemző korábbi csapadékellátottságot meghaladta, így a 

talaj kellő mértékben feltöltődhetett, hogy kitavaszodáskor a talajnedvesség a búza számára 

erőteljes fejlődést eredményezzen. A hosszú, enyhe ősz után a decemberi középhőmérséklet 

0,3ºC-kal, a januári 1,5ºC-kal, a februári pedig már 10ºC-kal volt kevesebb, mint a 25 éves átlag. 

A kora tavaszi kedvező talajnedvességi állapot, továbbá az áprilisi bőséges csapadékmennyiség 

elősegítette az egyenletes állomány kialakulását és a kalászdifferenciálódást, dacára annak, hogy 

a hőmérsékleti értékek a termőhelyet jellemző adatoktól némileg elmaradtak. A májusi csapadék 

ugyan 19 mm-rel kevesebb volt, mint a 25 éves átlag, de ezt az átmeneti csapadékhiányt az 

állomány könnyen átvészelte a korábbi időszakok csapadéktöbblete miatt a talajban raktározott 

vízmennyiségből. Ezt követően a június és a július is csapadékosnak bizonyult, amely a 

szemtelítődést nagy mértékben elősegítette. 
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2. ábra. Öthalmi csapadékadatok 
 

A 2005/2006-os évjárat nyári-, kora őszi csapadékmennyisége kb. kétszer annyi volt, mint 

az ezt megelőző években, így a talaj vízkészlete kellőképpen felhalmozódhatott, a 

talajmunkákhoz megfelelő nedvességtartalom állt rendelkezésre. A vetés utáni időszakban 

azonban csapadékhiányt tapasztalhattunk, hiszen októberben a termőhelyre jellemző 

csapadékmennyiségnek csupán 14%-át, novemberben pedig 21%-át mérhettük a Szeged-Öthalmi 
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telepen. Ezt az átmeneti csapadékhiányt a szokásosnál 1-2ºC-kal alacsonyabb havi 

középhőmérsékleti értékek csak tetézték, így ősszel elhúzódóbb kelést és kezdeti fejlődést 

figyelhettünk meg. A téli hónapok csapadéktöbblete azonban feltöltötte a talaj 

nedvességkészletét, ami a későbbiek folyamán ellensúlyozni tudta a búzaállományok kezdeti 

nehézségeit. A márciusi 6 mm-es és az áprilisi 21 mm-es csapadéktöbblet elősegítette a 

növények bokrosodását és tavaszi vegetatív fejlődését. A tenyészidőszak során a havi 

középhőmérsékletet tekintve csupán április és május hónapban mértünk magasabb 

hőmérsékletet, mint a termőhelyi átlag. A 25 éves havi csapadékátlaghoz képest májusban kis 

mértékű csapadékhiányt, viszont júniusban kb. 40 mm-es csapadéktöbbletet regisztráltunk. A 

kissé szárazabb július veszteség nélküli betakarítást eredményezett, hiszen az eső a parcellák 

betakarítása utáni, július végi időszakban jelentkezett. 
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3. ábra. Öthalmi hőmérsékletadatok 

 

A 2006/2007-es időszak kezdetekor a csapadékellátottság még kedvező volt, hiszen az 

augusztusi csapadékmennyiség a területre jellemző sokéves átlagot mintegy 23 mm-rel 

meghaladta. A szeptemberi kb. 27 mm-nyi csapadékhiány azonban a talaj művelhető rétegének 

szárazságát, s ezzel együtt nehézkes és kedvezőtlen minőségű talajmunkát tett csak lehetővé. Az 

őszi időjárás szokásosnál melegebb hőmérséklete elhúzódó, hosszan száraz és enyhe időszakot 

eredményezett. A problémát fokozta, hogy az egész őszi, téli időszak csapadékhiányos volt, így a 

búza kelése rendkívüli mértékben elhúzódott, kezdeti fejlődése elmaradt a korábbi évektől. A téli 

hónapok közül csak decemberben tapasztalhattunk valamelyest alacsonyabb hőmérsékletet, mint 

a sokéves átlag, a többi hónapban végig a termőhelyre jellemző hőmérsékletnél magasabbat 
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regisztráltunk. Az átlagosnak mondható januári és februári csapadékellátottság után a sokéves 

átlagnál 27 mm-rel több csapadék hullott márciusban, amely a búzaállomány hiányát próbálta 

enyhíteni. A növények fejletlensége miatt az állomány bokrosodását is csak tél végén, tavasz 

elején figyelhettük meg. A növények fejlődését a korai felmelegedés elősegítette, amely a 

tavaszi, kora nyári időszak során szinte végig magasabb volt, mint a termőhelyre jellemző havi 

középhőmérsékleti eredmények. Áprilisban összesen 3,2 mm csapadék hullott. Ez a rendkívül 

száraz periódus fejlődésükben visszavetette a növényeket, vegetatív fejlődésük, levél- és 

szárképzésük a korábbi évektől elmaradt. A nagymértékű csapadékhiányt a májusi bőséges esők 

mérsékelték, helyrehozni azonban már nem tudták. A májusban lehullott csapadékmennyiség a 

25 éves átlag több mint kétszerese volt, viszont a júniusi 37 mm-es csapadékhiány ismét 

visszavetette a növények fejlődését és a szemek kitelítődését. 

A fülöpszállási vizsgálatok 3 tenyészidőszakának (2003/2004, 2005/2006, 2006/2007) és 

az ezt megelőző 25 éves periódusnak a csapadékadatait az 4. ábra, a hőmérsékleti értékeket a 5. 

ábra szemlélteti. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.

hónap

cs
ap
ad
ék
m
en
n
y
is
ég
 (
m
m
)

2003/2004 2005/2006 2006/2007 25 éves átlag
 

4. ábra. Fülöpszállási csapadékadatok 
 

Annak ellenére, hogy a 2003/2004-es év augusztustól júliusig tartó időszaka a 

csapadékmennyiséget tekintve teljesen átlagosnak mondható, az őszi búza tenyészideje alatt 

lehullott csapadék mennyisége kb. 30%-kal haladta meg a sokéves átlagot. Vagyis az eső épp 

akkor jelentkezett, amikor a növényeknek szüksége volt rá. Az augusztus és szeptember még 

csapadékhiányos volt, viszont a búza keléséhez, kezdeti fejlődéséhez szükséges csapadék 

októberben bőségesen esett. Októberben 97 mm csapadékot mértünk, amely a későbbi 

(november, december, január) periódus csapadékhiányát is ellensúlyozni tudta. Az őszi időjárás 
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a sokéves átlag hőmérsékleti adataitól csupán minimálisan tért el, viszont decemberben és 

januárban 2,5-3ºC-kal hidegebb volt, mint a 25 éves átlag. A szárazabb, hidegebb téli időszakot 

csapadékban gazdagabb periódus követte: februárban 58mm, márciusban 44mm, áprilisban 

70mm csapadék hullott. A tavaszt a korai felmelegedés jellemezte, de nagy szélsőségeket nem 

mértünk a 25 éves átlaghoz viszonyítva. Ez a kedvezően csapadékos és mérsékelten meleg 

tavaszi időszak elősegítette a búza bokrosodását és generatív szervképződését. Májusban ugyan 

az átlagosnál kevesebb, júniusban azonban bőséges csapadékellátottságot tapasztalhattunk. A 

szárazabb július kedvező feltételeket teremtett az aratásra. 

A 2004/2005-ös év bőséges tavaszi és nyári csapadékellátottsága miatt a terület talaja 

annyira telítődött, hogy az aratást sem lehetett elvégezni, így ezen évjárat elemzését kivettem 

dolgozatomból. 

A 2005/2006-os év sokkal csapadékosabbnak mondható, mint a két évvel korábbi, viszont 

ezen csapadéktöbblet inkább az őszi búza 9 hónapos tenyészidején kívül esett. Az augusztus a 

korábbi éveknél jóval csapadékosabb volt, 167 mm eső esett. Szeptember átlagosnak mondható, 

viszont az októberi és novemberi szárazság megviselte a növényeket, elhúzódva keltek, és 

kezdeti fejlődésük is gyenge volt. A kezdeti fejlődés elmaradásához az is hozzájárult, hogy az 

őszi és a téli időszak hidegebb volt a 25 éves átlagnál. A téli hónapok csapadékellátottsága 

átlagos volt, viszont a csapadékosabb és melegebb tavaszi időszak a növények fejlődését 

elősegítette. A kb. 40 mm csapadékmennyiségű meleg májust kedvezően csapadékos, de 

hűvösebb június követte. A júliusi időszakban a sokéves átlagnál 4 mm-rel kevesebb 

csapadékmennyiséget regisztráltunk. 
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5. ábra. Fülöpszállási hőmérsékletadatok 
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A 2006/2007-es esztendő Fülöpszálláson is nagyon száraz volt. Az átlagosnak mondható 

49 mm csapadékmennyiségű augusztus után szeptemberben 43 mm, októberben 5 mm, 

novemberben 27 mm, decemberben 37 mm és januárban 19 mm volt a sokéves átlaghoz 

viszonyított csapadékhiány. Ezt az extrém száraz periódust a februári 46 mm-es és a márciusi 27 

mm-es csapadékmennyiség próbálta enyhíteni. A hőmérséklet ősszel és tél elején még a sokéves 

átlag közelében volt, illetve attól kissé elmaradt. A 2007-es év viszont fordulópontot jelentett a 

hőmérséklet alakulása szempontjából, hiszen a januártól júliusig tartó időszakban szinte mindig 

magasabb hőmérsékleti értékeket figyelhettünk meg, mint ami Fülöpszálláson egyébként 

jellemző. Áprilisban ismét száraz periódus következett, a termőhelyen ilyenkor szokásos 

csapadékmennyiségnek csupán 6%-át mértük a telepen. A tenyészidő száraz időszakának 

negatívumait a májusi és a júniusi csapadéktöbblet legfeljebb mérsékelte, de számottevően 

javítani már nem tudta. A száraz július veszteség nélküli aratást tett lehetővé. 

 

3.2. Kísérletek bemutatása 

 
3.2.1. Csíraszám- és vetésidő-vizsgálatok bemutatása 

 

Vetőmagmennyiség és vetésidő vizsgálataimat a GK Kht. Szeged-Öthalmi telepén 

végeztem. A vetés időpontjának meghatározásánál legfőbb szempont az volt, hogy a korábban 

elfogadott október közepi vetésidő mellett a változó körülményekre tekintettel megvizsgáljam a 

fajták produktivitását későbbi vetésű búzaállományok esetén is. Az éghajlatváltozás miatt 

kialakult hosszú, száraz ősz, valamint az enyhe tél a vetésidő későbbre tolását sugallja. 

Ugyanakkor a kukoricabogár elszaporodásának leghatékonyabb gátló tényezőjeként 

alkalmazható vetésváltás szintén későbbi vetésidőt sejtet. A gyakorlat számára megfelelő 

későbbi vetésidő azonban nem minden őszi búza fajta számára kedvező, ezért különböző 

származású és tenyészidejű őszi búza genotípusokat vontunk a vizsgálatba. 

A vetést Wintersteiger Plotman típusú parcella vetőgéppel (6. ábra) október közepén és 

november elején végeztük. A vetésidő-eltérések a vetőmagszükséglet különbözőségét is maga 

után vonja, hiszen több irodalmi forrás szerint az őszi búza vetésidő-reakciója sok esetben a 

csíraszámmal szorosan összefüggő vetési tényező. Ezért a vizsgált 4 tenyészidőszak (2003/2004, 

2004/2005, 2005/2006, 2006/2007) mindkét vetésidejében két-két vetéssűrűséget (300 csíra/m2 

és 500 csíra/m2) alkalmaztunk. 

A 10 m2-es kísérleti parcellákat fajtánként és kezelésenként 4 ismétlésben, véletlen blokk 

elrendezésben alakítottuk ki. Az elővetemény minden évben őszi káposztarepce volt. A vizsgált 
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parcellák növényápolási munkái és vegyszeres kezelései megegyeztek. Őszi alaptrágyaként 

minden vizsgálati évben 60+60+60 kg/ha NPK hatóanyagot juttattunk ki, majd tavasszal 60 

kg/ha N fejtrágyát szórtunk a területre. Az aratást Wintersteiger típusú parcellakombájnnal (7. 

ábra) végeztük az őszi búza teljes érésében, július elején. 

 

 
6. ábra. Wintersteiger Plotman típusú, 

programozható parcellavetőgép 

 
7. ábra. Wintersteiger Nurserymaster 

parcellakombájn 

 
3.2.2. Tápanyagellátási vizsgálatok bemutatása 

 

A Fülöpszálláson 1982-ben kialakított tápanyagellátási tartamkísérlet mintegy 7 hektárnyi 

területén napraforgó, őszi káposztarepce és őszi búza vetésforgót alkalmaznak. A kísérlet a 

tápanyag-hatékonysági vizsgálatok mellett csávázási és fungicid reakciók komplex 

fajtaspecifikus értékelését célzó vizsgálatokat is tartalmaz. A fülöpszállási őszi búza kísérleteket 

minden évben több őszi búza fajtával állítják be, melyek között érésidő, morfológiai jelleg és 

betegség-ellenállóság szempontjából egyaránt nagy változatosság figyelhető meg. 

A 20 m2-es kísérleti parcellákat fajtánként és kezelésenként 4 ismétlésben, véletlen blokk 

elrendezésben alakították ki. 

A 25 éves tartamkísérletben 16 különböző műtrágyázási változatot alkalmaznak, amelyek 

a tudományos kérdések felvetésén túl úgy is felfoghatók, mint eltérő műtrágyázási stratégiák. 

Vizsgálataimhoz a fülöpszállási 16 tápanyagellátási változatból 10 jellegzetes kezelést 

választottam ki (3. táblázat). 

A kísérlet előveteménye őszi káposztarepce volt. A parcellákat minden év október 

közepén vetettük 500 csíra/m2 vetéssűrűségben. A vetést Wintersteiger típusú, programozható 

parcellavetőgép segítségével végeztük, mely 8 sor egyidejű vetésére alkalmas. A vizsgált 

parcellák növényápolási munkái és egyéb vegyszeres kezelései nem különböztek egymástól. Az 

aratást Wintersteiger típusú parcellakombájnnal végeztük, a teljes érés időszakában. 
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3. táblázat. A kísérletben alkalmazott műtrágyakezelések adatai 

N P2O5 K2O 
Kezelés sorszáma Kezelés jele 

kg/ha hatóanyag 
1. kontroll 0 0 0 
2. PK1 0 30 30 
3. PK2 0 60 60 
4. PK3 0 90 90 
5. N1 30 0 0 
6. N2 60 0 0 
7. N3 90 0 0 
8. NPK1 60 30 30 
9. NPK2 120 60 60 
10. NPK3 180 90 90 

 

3.2.3. Terméselem-vizsgálatok és az adatelemzés módszerei 

 

A csíraszám, a vetésidő, valamint a tápanyagellátási vizsgálatok során meghatároztam az 

őszi búza terméskomponenseinek értékeit, amelyek többtényezős agrotechnikai vizsgálatok 

esetén különösen fontosak, és megkönnyítik a terméseredményekben jelentkező kezeléshatások 

értelmezését. Terméselem vizsgálataimhoz egységnyi területen (0,25 fm) fejlődött növényeket 

illetve hajtásokat emeltem ki a parcellák külső (1.) valamint a belső (4.) sorából. A mérőbot (8. 

ábra) segítségével kijelölt mintákat Fülöpszálláson a talaj felszínén metszőollóval elvágva, míg 

Szeged-Öthalmon tövesen, 4-4 ismétléssel vettem az őszi búza teljes érésében, közvetlenül az 

aratás előtt.  

 

 
8. ábra. Mintavétel 

 

A mintaszedést követően meghatároztam a mintaterületen kialakult hajtások számát, a 

kalászszámot, a kalászokban fejlődött kalászkák és szemek számát, valamint a szemtömeget. A 

kalászok cséplését WINTERSTEIGER LD 180 ST 4 kalászcséplővel végeztem (9. ábra). A 
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mintákból származó szemek mennyiségét NUMIGRAL magszámoló berendezéssel (10. ábra), 

tömegét digitális mérleg (11. ábra) segítségével határoztam meg. 

 

 

9. ábra. Kalászcséplő 

 
10. ábra. Numigral magszámláló 

 

 

11. ábra. Szemek mérése digitális mérleggel 

 

A meghatározott terméselemek varianciaanalízisét SPSS 11. program segítségével, a 

növények fejlődési folyamatát Sváb-féle kumulatív terméselemzéssel (Sváb 1961, 1962) 

értékeltem. 

A klasszikus terméselemzésnél az egyes terméselemek egy-egy másik terméselemmel 

kapcsolatosak (pl. szem/kalászka, ezerszemtömeg stb.), így ezek szorzataként kapjuk meg a 

terméshozamot. A rendszerben az egyes komponensek egymástól függetlenek és felcserélhetők, 

viszont nagy hátrányuk, hogy a termés kialakulását időrendileg nem jellemzik. Ezzel szemben a 

Sváb-féle kumulatív terméselemzés esetén az egyes komponensek területegységre vonatkoznak, 

sorrendjük követi a növény fejlődési időszakait, így nem cserélhetők fel, hiszen a 

terméskomponensek egy-egy fejlődési fázis végtermékei, melyek jól jellemzik az adott és az azt 

megelőző fejlődési fázisokat is. A terméselemek felcserélhetetlensége miatt a kumulatív 

terméselemzés segítségével a terméskomponenseken keresztül olyan fejlődési folyamatot 

láthatunk, amelyből következtetni lehet az adott agrotechnikai vagy ökológiai elem hatásának 

irányára és mértékére, amelyekkel végső soron a terméshozam kialakult. 

Kumulatív terméselemzés során terméselemeknek tekintjük: A=csíraszám/minta, B= 

hajtásszám/minta, C=kalászszám/minta, D=kalászkaszám/minta, E=szemszám/minta, 
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F=szemtömeg/minta. Sematikusan tehát A→B→C→D→E→F diagrammal ábrázolhatjuk a 

vizsgált állomány fejlődését, ahol a betűk az említett fázisvégtermékeket, a nyilak pedig az egyes 

fejlődési fázisokat jelölik. 

A kumulatív terméselemzés lehetőséget nyújt a növényállomány fejlődésének grafikus 

ábrázolására, ahol a vízszintes tengely (x) a fejlődés sorrendjében a területegységre 

vonatkoztatott terméselemeket (fejlődési fázis végtermékeket), a függőleges tengely (y) a 

terméselemeknek az összehasonlítási alapra vonatkoztatott százalékos értékét jelenti. A grafikus 

terméselemzés százalékos ábrázolása azért előnyös, mert így a nagyságrendileg és a 

mértékegységben is eltérő terméselemeket közös grafikonon fejezhetjük ki. A grafikonon a 

vizsgált terméselemeket vonallal összekötve megkaphatjuk az elemzett állomány relatív 

fejlődésmenetét a vízszintes 100%-os összehasonlító alaphoz viszonyítva. Az egyes 

fázisvégtermékeket összekötő vonalak a fejlődés irányát és intenzitását jelölik. A fejlődés 

intenzitásának számszerű értékét a származtatott, vagyis két területegységre vonatkozó 

terméselem arányából számolt terméskomponens értéke adja. Eszerint az A→B fázis intenzitását 

a hajtásszám/csíraszám, a B→C fázis intenzitását a kalászszám/hajtásszám, a C→D fázis 

intenzitását a kalászkaszám/kalászszám, a D→E fázis intenzitását a szemszám/kalászkaszám, az 

E→F fázis intenzitását a szemtömeg/szemszám, azaz az ezerszemtömeg egy ezred része fejezi 

ki. 

 

3.2.4. Vetőmagérték-vizsgálatok bemutatása 

 

3.2.4.1. Frakcionálás nélkül végzett vetőmagvizsgálatok 

 
Kíváncsi voltam, hogy a különböző adagú műtrágyakezelések hatása érzékelhető-e a 

vetőmag értékében és a következő generáció produktivitásában. Ezért a 2004 júliusában 

betakarított fülöpszállási tartamkísérlet 7 eltérő trágyakezelésének (3. táblázat jelzései szerint: 

kontroll, PK2, PK3, N2, N3, NPK2, NPK3) szemtermésével laboratóriumi csíráztatási 

vizsgálatokat (csírázási százalék, csírázási erély, csíranövények egészségi állapota) végeztem, 

majd 2004 október közepén szántóföldi kisparcellás kísérletben 4 tápanyagkezelés (kontroll, 

PK3, N3, NPK3) szemeit 300 szem/m2-es és 500 szem/m2-es vetési sűrűségben elvetettük a GK 

Kht. Szeged-Öthalmi Kísérleti Telepén. 

A kisparcellás kísérlet előveteménye őszi káposztarepce volt. A 10 m2-es parcellákat 

fajtánként és kezelésenként 4 ismétlésben, véletlen blokk elrendezésben alakítottuk ki. Szeged-

Öthalmon az eltérő tápanyagkezelésből származó növények parcelláinak trágyázása 
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megegyezett: őszi alaptrágyaként 60+60+60 kg/ha NPK hatóanyagot juttattunk ki, majd 

tavasszal 60 kg/ha N fejtrágyát szórtunk a területre. A parcellák ugyanolyan ápolási munkákban 

és növényvédelmi kezelésekben részesültek. Az aratást Wintersteiger típusú parcellakombájnnal 

végeztük az őszi búza teljes érésében. 

 

3.2.4.2. Frakcionálás után végzett vetőmagvizsgálatok 

 
Frakcionálás után végzett vetőmagérték-vizsgálataim során a tápanyagok és a vetőmagok 

méretének utóhatását vizsgáltam laboratóriumi és szántóföldi körülmények között. A kísérlet 

során az eltérő trágyázási feltételeken termett szemeket először Vetőmag Clipper segítségével 

(12. ábra) 3 szemméret frakcióra bontottam. Az egyes tápanyagellátási körülmények között 

termett szemek frakciónkénti tömegarányát digitális mérleg segítségével állapítottam meg. A 

frakcionált szemeket laboratóriumi körülmények között csíráztatási, vigor illetve szántóföldi 

körülmények között termesztési vizsgálatoknak vetettem alá. 

 

 

12. ábra. Rostálás 

 

Csíráztatási és vigor kísérleteimet a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán a 

Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet Laboratóriumában végeztem 2006 és 2007 

őszén. A laborvizsgálatok tételeit két őszi búza fajta (GK Kalász és GK Petur), két 

tenyészidőszaka (2005/2006 és 2006/2007) során 10 tápanyagkezelésen (kontroll, PK1, PK2, 

PK3, N1, N2, N3, NPK1, NPK2, NPK3) termett, 3 szemméret frakciója (2,2 mm-nél kisebb, 2,2-

2,8 mm közötti, 2,8 mm-nél nagyobb) adta. 

A csíráztatási vizsgálatban 50-50 db szemet csíráztattam 4 ismétlésben (13. ábra). A 

csíráztatást szobahőmérsékleten (20-22oC), 80-90% relatív páratartalom mellett 

szűrőpapírtekercsben végeztem, melynek során megállapítottam az egyes magtételek csírázási 
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százalékát, csírázási erélyét és a csíranövények egészségi állapotát. A szűrőpapírokról a 

kicsírázott magvak közül az első szedés és értékelés alkalmával (4. nap) csak az épnek minősülő 

csírákat szedtem ki és számukat feljegyeztem (14. ábra). Az ép és egészséges őszi búza 

csírájának legalább három erőteljes gyökeret, továbbá ép, sértetlen hajtásrügyet kell tartalmaznia. 

Az abnormális csírákat csak a végső értékelés (8. nap) alkalmával szabad kiszedni (15. ábra). 

 

 

13. ábra. Szemek a csíráztatáshoz előkészítve 

 

14. ábra. Csíranövények a csíráztatás 4. napján 

 

15. ábra. Csíranövények a csíráztatás 8. napján 

 

Vigor-vizsgálataimat Szirtes–Barla-Szabó féle (1981) vigorvizsgálattal végeztem. A 

kísérlethez kiszámoltam 200 db magot és 250 ml-es főzőpohárba tettem, amely 200 ml deionizált 

vizet tartalmazott. Ezután a főzőpoharakat 48 óráig 20ºC-on tartottam (16. ábra), majd a két nap 

elteltével a főzőpoharakba friss vizet töltöttem és újabb 48 órára 5ºC-ra helyeztem (17. ábra). Az 

összesen 96 órás áztatás után a magokat lecsöpögtettem és a csíráztatáshoz szűrőpapírokra 

helyeztem (18. ábra). A 200 magból 50-50 darabot tettem le papíronként, így alakítottam ki a 4 

ismétlést. A magok elhelyezésének fontos eleme, hogy az embrió lefelé, a táplálószövet felfelé 

mutasson. Az így kialakított tekercseket perforált nylonzacskóba helyeztem. A csíráztatást 

szobahőmérsékleten, 80-90% relatív páratartalom mellett végeztem. A csíráztatás után a 
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tekercseket kibontottam, amelyekben azonos szintről induló, egyenes csíranövények fejlődtek 

(19. ábra). Tekercsenként megszámoltam a nem csírázott magvakat és az abnormális csírákat, az 

ép csíranövényeket pedig a koleoptil hosszúsága szerint három osztályba soroltam: 

1. Gyenge vigorú csíranövények: a legrövidebb hajtáshosszúságú növénykék (kb. 0,5-2 

cm). 

2. Közepes vigorú csíranövények: a kb. 2-4 cm közötti hajtáshosszúsággal bíró egyedek. 

3. Nagy vigorú csíranövények: hajtásuk hosszabb, mint 4 cm. 

 

 
16. ábra. Szemek vízfürdőben 

 

 
17. ábra. Szemek hűtőszekrényben 

 
18. ábra. Szemek lerakása a vigorvizsgálatokhoz 

 
19. ábra. Csíranövények értékelése a 

vigorvizsgálatok végén 
 

A szántóföldi kísérletbe a laborkísérletek nem minden tételét vontam be. A 

tápanyagellátás tőszámra gyakorolt hatásának értékeléséhez a 2,2 mm-nél kisebb és a 2,2-2,8 

mm közötti átmérőjű szemek hét tápanyagkezelését (kontroll, PK1, PK2, N2, N3, NPK1, NPK2) 

vontam be, míg a vetőmag méretének hatását a területegységenkénti növényszámra a N120P60K60 

(NPK2) adagú kezelés három magméretével (2,2 mm alatti, 2,2-2,8 mm közötti, 2,8 mm-nél 

nagyobb) végeztem. A kísérletbe vont magtételek szántóföldi növényszám-vizsgálatát 2006 

november végén végeztem, a terméshozammérést a parcellák aratása után hajtottam végre 

elektromos mérleggel. 
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3.3. Kísérletekbe vont fajták bemutatása 

 
A Szeged-Öthalmon végzett vetésidő és vetőmagmennyiség vizsgálatokat 4 őszi búza 

fajtával (GK Garaboly, GK Kalász, GK Petur, GK Holló) állítottuk be. A tápanyagellátási 

kísérleteinkbe Fülöpszálláson a GK Kalász és a GK Petur fajtát jelöltük ki. A méret szerinti 

frakcionálás nélkül végzett vetőmagvizsgálatokhoz a GK Garaboly, GK Kalász és a GK Petur 

fajtákat vontuk be, míg a frakcionálással végzett vetőmagvizsgálatokat a GK Kalász és GK Petur 

fajtákkal végeztük. 

A korai érésű GK Garaboly kiváló termőképességű, a D12 és a GK Mini Manó fajták 

keresztezéséből származó őszi búza. Kezdeti fejlődése gyors, levelei félig felállóak. Télállósága, 

szárazságtűrése jó. Szalmája 90-95 cm, kiváló állóképességű. Kalásza szálkás, oszlopos, színe 

teljes érésben fehér. Minőségi tulajdonságai közül, tapasztalati eredmények alapján az 

esésszáma: 250-300 s, a nedves sikér: 30-35%, sütőipari besorolás alapján B1-B2 kategóriába 

tartozik. Fusariumos megbetegedésre hajlamos, ezért az ellene való védekezés preventív módon 

indokolt. A forgalmazott fungicidekre és herbicidekre való érzékenysége nem jellemző. 

Lisztharmattal, szár- és sárgarozsdával szembeni ellenállósága jó-kiváló, levélrozsda iránti 

fogékonysága közepes. Koraisága miatt a betakarítását időben kell elvégezni, mert a túlérést 

követő jelentősebb csapadék egyes kvalitatív paramétereit ronthatja. A GK Garaboly termesztési 

területe évről évre fokozatosan emelkedik. Az egyik legnagyobb területen termesztett GK fajta. 

Terjedését kiegyenlített, magas termésszintjének (5,5-8,5 t/ha), koraiságának és a szélsőséges 

viszonyokhoz való jó alkalmazkodó képességének köszönheti. 

A GK Kalász a hazai fajtaszortiment egyik legstabilabb termőképességű és minőségű, 

korai érésű fajtája. Kezdeti fejlődése, bokrosodó képessége közepes. Fagy- és télállósága 

valamint szárazságtűrése jó-kiváló. Levelei félig felállóak. Kalásza tar, kissé elhegyesedő, érett 

állapotban félig elhajló, sárga színű. Magassága 85-95 cm, állóképessége jó. A herbicidekre és 

fungicidekre nem érzékeny. Gombabetegségek elleni rezisztenciája – elsősorban lisztharmat és 

rozsda betegségekkel szemben kiváló, jó. Fuzárium ellenállósága közepes, az ellene való 

preventív (kalászolás-virágzás) beavatkozás kifizetődő. A GK Kalász az egész ország területén 

eredményesen termeszthető. Átlagos körülmények között 5-7,5 t/ha termésre képes, jó 

alkalmazkodóképessége alapján terméshozamai kiegyenlítettek és stabilak. Malomipari és 

kereskedelmi szempontból keresett fajta, ami elsősorban a minőségi stabilitásának, széleskörű 

elterjedése, pedig a kiszámítható, az adott körülményekhez jól tervezhető termőképességének 

köszönhető. 

A GK Petur a régi sikerfajtának számító GK Öthalom és a kiváló rezisztenciális 

tulajdonságú francia Thesee fajta kombinációjából szelektált középérésű fajta. A fajta jól 
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példázza, a különböző ökotípusú genetikai anyagok értékes tulajdonságainak sikeres egyesítését. 

Erőteljes kezdeti fejlődésű, jól bokrosodó, magassága 75-85 cm. Télállósága, szárazságtűrése jó. 

Kalásza tar, oszlopos, érés idején fehér színű. Minőségi tulajdonságai közül, tapasztalati 

eredmények alapján az esésszám: 300-380 s, a nedves sikér: 32-35 %, sütőipari besorolás alapján 

B1-A2 kategóriába tartozik. Növényvédelme költségkímélő, mivel gombabetegségekkel 

szembeni ellenállósága jó, kalászvédelem csak epidémia kialakulását elősegítő körülmények 

esetén szükséges. Lisztharmat, levél-, és sárgarozsda elleni rezisztenciája kiváló. A 

köztermesztésben használt herbicidekre, fungicidekre és inszekticidekre nem érzékeny. 

Elterjedtsége évről évre dinamikusan nő, az egész ország területén megbízhatóan termeszthető. 

Éréscsoportjában az egyik leginkább kiegyenlített terméshozamú fajta, 6,5-8,5 t/ha-os üzemi 

átlagtermésre képes. 

A GK Holló kései érésű, igen bőtermő, szteppi típusú, lassú kezdeti fejlődésű, közepesen 

bokrosodó, félig felálló levélzetű, jó-kiváló minőségű fajta. Tél- és fagyállósága kiváló, 

szárazságtűrése közepesen jó. Levelei sötétzöldek, keskenyek. Szára magas (90-95 cm), 

Kedvező körülmények között megdőlésre hajlamos. A fajta a legfontosabb gabonabetegségekkel 

szemben (levél- és szárrozsda valamint lisztharmat) nagyfokú ellenállósággal rendelkezik. 

Kalászfuzáriummal szemben közepesen ellenálló. Kalásza hosszú, oszlopos, tar, éréskor fehér. A 

kijuttatott herbicidekre és fungicidekre nem érzékeny. Mivel gombabetegségek elleni 

rezisztenciája kiváló, betegségekkel szembeni védelmét preventíven nem szükséges végezni. A 

kései éréscsoport egyik kiemelkedő termőképességű (6,5-8 t/ha), megbízható malmi minőségű 

fajtája. Kiszámítható stabil termést és minőséget inkább az ország északi és nyugati területein 

várhatunk. A fajta habitusából adódóan, szalmahozama is jelentős. 
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4. EREDMÉNYEK 

 
4.1. Csíraszám- és vetésidő-vizsgálatok értékelése 

 
4.1.1. Csíraszám és vetésidő hatása az őszi búza fajták terméselemeire 

 
A csíraszám- és vetésidő-vizsgálatok során meghatározott terméselemek négytényezős 

varianciaanalízisének adatait a 4. táblázat tartalmazza.  

 

4. táblázat. Csíraszám- és vetésidő-vizsgálatok varianciaanalízise (MQ) 

Variancia forrása Szabadságfok Hajtásszám Kalászszám Kalászkaszám Szemszám Szemtömeg 
Ismétlés 4      

Összes kezelés 63 139,64*** 85,46*** 22019,81*** 60970,45*** 42,39*** 
Csíraszám (A) 3 558,17*** 302,06*** 26448,72*** 761,48 ns 128,53*** 
Vetésidő (B) 3 1152,56*** 241,34*** 64635,12*** 571,75 ns 2,25 ns 
Fajta (C) 1 292,27*** 238,45*** 73315,84*** 226308,10*** 5,46*** 
Évjárat (D) 1 907,44*** 358,21*** 95300,47*** 272856,55*** 501,20*** 

Kölcsönhatások: 
AxB 
AxC 
AxD 
BxC 
BxD 
CxD 
AxBxC 
AxBxD 
AxCxD 
BxCxD 
AxBxCxD 

 
9 
3 
3 
3 
3 
1 
9 
9 
3 
3 
9 

 
554,40*** 
10,47 ns 
108,86*** 
49,67*** 
253,99*** 
21,98*** 
4,70 ns 
295,55*** 
11,77*** 
25,43*** 
25,60*** 

 
639,77*** 
5,83 ns 
67,15*** 
44,84*** 
225,76*** 
20,69*** 
12,45*** 
248,44*** 
15,30*** 
14,08*** 
16,29*** 

 
200497,41*** 
2010,36 ns 
21831,58 ns 
7810,46*** 
36472,30*** 
5146,42*** 
2305,42 ns 
78469,29*** 
2076,57*** 
4454,83*** 
4224,35*** 

 
391323,75*** 
1067,19 ns 
65087,62*** 
24737,73*** 
143765,67*** 
19513,97*** 
14805,73*** 
226589,94*** 
9861,47*** 
19629,90*** 
9086,39*** 

 
3,64* 
1,33 ns 
30,92*** 
23,74*** 
186,59*** 
6,76*** 
1,39 ns 
35,82*** 
0,59 ns 
11,02*** 
1,24 ns 

Hiba 189 2,48 1,91 647,64 1631,89 0,99 

*P 5%-os, **P 1%-os, ***P 0,1%-os szinten szignifikáns; ns: nem szignifikáns 
 

Az összes kezelés hatása mind az öt jellemzőre 0,1%-os szinten volt szignifikáns. A 

csíraszám (A) hatása a területegységre jutó hajtásszám, kalászszám, kalászkaszám és szemtömeg 

értékének alakulására 0,1%-os szinten, míg a területegységre jutó szemszámra nem volt 

statisztikailag megbízható. A vetésidő (B) hatása a mintánkénti hajtásszámra, kalászszámra és 

kalászkaszámra 0,1%-os szinten volt szignifikáns, viszont a területegységre jutó szemszám és 

szemtömeg értékére nem mutatkozott statisztikailag megbízhatónak. A fajta (C) és az évjárat (D) 

mind az öt vizsgált paraméterre szignifikáns volt 0,1%-os szinten. 

A kölcsönhatásokat értékelve megállapítható, hogy a csíraszám x fajta (A x C) hatása 

egyik paraméternél sem okozott szignifikáns eltérést, ezzel szemben a vetésidő x fajta (B x C), a 

vetésidő x évjárat (B x D), a fajta x évjárat (C x D), a csíraszám x vetésidő x évjárat (A x B x D) 

és a vetésidő x fajta x évjárat (B x C x D) kölcsönhatások minden vizsgált terméselem esetén 

0,1%-os szinten statisztikailag megbízhatónak mutatkoztak. A csíraszám x vetésidő (A x B) 

interakció a területegységenkénti szemtömegre 5%-os, míg a többi vizsgált jellemzőre 0,1%-os 
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szinten volt szignifikáns. A csíraszám x évjárat (A x D) kölcsönhatás a területegységenkénti 

hajtásszámra, kalászszámra, szemszámra és szemtömegre 0,1%-os szinten mutatkozott 

megbízhatónak, míg a kalászkaszámra nem volt szignifikáns. A csíraszám x vetésidő x fajta (A x 

B x C) interakció a területegységenkénti kalászszám és szemszám értékre 0,1%-os szinten 

szignifikánsan hatottak, viszont a hajtásszámra, kalászkaszámra és szemtömegre nem volt 

szignifikáns. A csíraszám x fajta x évjárat (A x C x D) és a csíraszám x vetésidő x fajta x évjárat 

(A x B x C x D) interakciók a mintánkénti hajtásszám, kalászszám, kalászkaszám és szemszám 

értékére 0,1%-os szinten mutatkoztak megbízhatónak, míg a területegységre jutó szemtömegre 

közömbösek voltak. 

A csíraszám- és vetésidő-kezelések hajtásszám, kalászszám, kalászkaszám, szemszám és 

szemtömeg mintánkénti (0,25 fm) értékeit a fajták és évjáratok függvényében a melléklet 14-18. 

táblázata tartalmazza.  

 
Hajtásszám alakulása (14. táblázat): 

A vetésidők, a búzafajták, és a vizsgálati évek átlagában a csíraszámok között 5%-os 

szignifikanciaszinten a hajtásszám értékében megbízható különbség alakult ki az 500 csíra/m2–es 

vetéssűrűség javára. A vetésidő főátlagok között statisztikailag megbízható módon nagyobb 

hajtásszámot találtam az október közepi, mint a november eleji vetéskor. A GK Garaboly 

szignifikánsan kisebb, a GK Holló fajta pedig szignifikánsan nagyobb hajtásszámot ért el, mint a 

többi fajta. Ezzel szemben a GK Kalász és GK Petur fajták között nem találtam statisztikailag 

igazolható különbséget a hajtásszámban. A csíraszám, a vetésidő és a fajták átlagában a vizsgált 

évek hatását vizsgálva a hajtásszám értékek 5%-os szinten statisztikailag megbízhatóan 

különböztek egymástól. 

 
Kalászszám alakulása (15. táblázat): 

A két csíraszám között 5%-os szignifikanciaszinten a kalászszám értékében szignifikáns 

különbség alakult ki az 500 csíra/m2–es vetéssűrűség javára. A csíraszámok, a fajták és az évek 

átlagában az októberi és a novemberi vetésidejű őszi búza kalászszáma megbízhatóan 

különbözött az októberi vetés javára. 5%-os szinten a vizsgált fajták mindegyike statisztikailag 

eltért egymástól a kalászszám értékében. Az évjáratok hatását a kalászszám alakulására tekintve 

megállapítható, hogy 2004/2005 és 2006/2007 a többi évjárattól megbízhatóan különböztek, 

viszont a 2003/2004-es és a 2005/2006-os esztendő között a különbség nem volt szignifikáns. 

 

Kalászkaszám alakulása (16. táblázat): 

A két csíraszám között 5%-os szignifikanciaszinten a kalászkaszám értékében 

szignifikáns különbség alakult ki az 500 csíra/m2–es vetéssűrűség javára. A csíraszámok, a fajták 
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és az évek átlagában a novemberi vetésidő megbízhatóan kisebb kalászkaszámot mutat, mint az 

októberi vetés. A fajtákat tekintve a GK Holló minden más fajtánál megbízhatóan magasabb 

területegységre jutó kalászkaszámot ért el, viszont 5%-os szinten a többi fajta statisztikailag nem 

tért el ebben a paraméterben. Az évjáratok hatását tanulmányozva megállapítható, hogy 

2004/2005-ben szignifikánsan a legkevesebb, 2006/2007-ben pedig a legtöbb mintánkénti 

kalászkaszám alakult ki. A 2003/2004-es esztendő kalászkaszáma statisztikailag nem 

különbözött a 2005/2006 és a 2006/2007 tenyészidőszaktól. 

 

Szemszám alakulása (17. táblázat): 

A csíraszám főátlagokat tekintve az 500 csíra/m2–es vetéssűrűség magasabb 

területegységre jutó szemszám értéket okozott, mint a 300 csíra/m2–es vetéssűrűség, viszont a 

különbséget statisztikailag nem tudtam igazolni. A csíraszámok, a fajták és az évek átlagában a 

novemberi állomány területegységre jutó szemszáma kedvezőbb volt, mint az októberié, viszont 

a vetésidők között nem volt szignifikáns különbség. A fajtákat tekintve megállapítható, hogy a 

GK Kalász szignifikánsan a legkisebb, a GK Holló pedig megbízhatóan a legnagyobb szemszám 

értéket érte el. A GK Garaboly és a GK Petur fajták mintánkénti szemszáma statisztikailag nem 

tért el egymástól. Az évjáratok mindegyike között 5%-os szinten szignifikáns eltérést fedeztem 

fel az őszi búza területegységre jutó szemszámában. A legtöbb szemtermést a vizsgálat első 

évében, a legkevesebbet az utolsó évben számoltam. 

 

Szemtömeg alakulása (18. táblázat): 

Az 500 csíra/m2–es vetéssűrűség magasabb területegységre jutó szemtömeget okozott, 

mint a 300 csíra/m2–es vetéssűrűség, és ezt 5%-os szinten statisztikailag igazolni is tudtam. A 

novemberi állomány területegységre jutó szemtömege nem szignifikáns módon, de magasabb 

volt, mint az októberi vetésé. A fajták területegységre jutó szemtömege GK Kalász esetén volt a 

legnagyobb, amely szignifikánsan eltért a GK Petur és GK Holló fajtáktól. A többi vizsgált fajta 

között nem tudtam statisztikailag megbízható különbséget felfedezni a mintánkénti szemtermés 

mennyiségében. Az évjáratok mindegyike között 5%-os szinten szignifikáns eltérés mutatkozott 

az őszi búza területegységre jutó szemtömegében. 

 

4.1.2. Vetőmagmennyiség hatása az őszi búza fejlődésére 

 
A vizsgált vetőmagmennyiségek hatása a búza fajták fejlődésmenetére a 20. ábrán látható, 

ahol a 100%-os érték a kisebb csíraszámú (300 csíra/m2) állományt jelenti. A kumulatív 

terméselemzés grafikonjain a mintaterületenkénti (0,25 fm) terméskomponenseket az ABC nagy 
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betűivel jelöltem: A= területegységre jutó csíraszám, B= területegységre jutó hajtásszám, C= 

területegységre jutó kalászszám, D= területegységre jutó kalászkaszám, E= területegységre jutó 

szemszám, F= területegységre jutó szemtömeg. 

A GK Garaboly esetén az 500 csíra/m2–es vetéssűrűségű parcellák növényenkénti 

hajtásszáma nagyon csekély volt, a fajta a bokrosodó-képességét nem tudta kihasználni, így a 

nagyobb vetéssűrűségű állomány területegységre jutó hajtásszáma a 300 csíra/m2–es 

vetéssűrűségű parcelláét csupán 9%-kal előzte meg. A nagyobb csíraszámból eredő csekély 

mértékű hajtástöbblet azonban az inproduktív hajtások számának kis mértékű emelkedését is 

maga után vonta, így az 500 csíra/m2 vetéssűrűségű állomány területegységre eső kalászszáma 

már csak 7%-kal volt nagyobb, mint a 300 csíra/m2–es állomány esetében. A GK Garaboly 

fajtánál a kisebb vetőmagmennyiségű parcellákhoz képest az 500 csíra/m2–es állományok 

fejlődési fázisait jellemző fázisvégtermékek - mint a kalászkaszám és a szemszám - egyre 

előnytelenebb helyzetbe kerültek, kis mértékű javulást csak a szemnagyságban tapasztaltam. 
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20. ábra. Vetőmagmennyiség hatása az őszi búza fejlődésére a fajták szerint 
 

A GK Kalász fajta kezdeti fejlődésekor szintén erőteljesen lecsökkent az 500 csíra/m2–es 

vetések előnye, hiszen a vetőmagmennyiségek között még 67%-os, a hajtásszám értékek között 

pedig már csak 11%-os volt a különbség. A vizsgált fajta nagyobb vetéssűrűségű állományában 

azonban a produktív hajtások aránya nagyobb volt, mint a 300 csíra/m2–es vetésekben, ezért a 
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mintánkénti kalásszámuk kb. 14%-kal haladta meg a kisebb vetőmagmennyiségű parcellákét. Az 

500 csíra/m2–es vetések területegységenkénti kalászkaszáma még 6%-kal meghaladta a kis 

vetőmagmennyiségű állományt, viszont a gyengébb kalászkánkénti szemszámnak köszönhetően 

a területegységenkénti szemszám már 2%-kal volt kevesebb. A nagyobb vetési sűrűségű 

állomány termésmennyisége végül az ezerszemtömeg növekedésének köszönhetően 6%-kal 

előzte meg a kevesebb vetőmaggal vetett állomány hozamát. 

A GK Petur fajta 500 csíra/m2–es állományának területegységenkénti hajtásszáma és 

kalászszáma 13%-kal, a kalászkaszáma pedig 9%-kal volt nagyobb, mint a 300 csíra/m2–es 

állományé. A nagyobb vetési csíraszámú parcellák kalászkánkénti szemszáma lecsökkent, majd 

a területegységre jutó termésmennyiség az ezerszemtömeg növekedésének tulajdoníthatóan 8%-

kal nagyobb lett. 

A GK Holló fajta fejlődése a vizsgált csíraszámok esetében nagyon hasonló volt a GK 

Petur fajtáéhoz, csak itt az 500 csíra/m2–es vetésben a Holló fajta nagyobb hajtásszámot ért el, 

melyeknél több inproduktív hajtás volt, mint a kisebb csíraszámú populációkban. 
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21. ábra. Vetőmagmennyiség hatása az őszi búza fejlődésére az évjáratok szerint 
 

A 21. ábrán az eltérő vetőmagmennyiségű búzaállományok relatív fejlődésmenetét a 

vizsgált évek tükrében mutatom be. A 2003/2004-es tenyészidőszakot tekintve megállapítható, 
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hogy a csíraszámok közötti 67%-os különbség a területegységenkéni hajtásszámok között már 

16%-ra csökkent. Az 500 csíra/m2–es állományok produktivabbak voltak, hiszen a 

területegységenkénti kalászszámuk 17%-kal, a kalászkaszámuk 13%-kal, a szemszámuk 9%-kal 

és a szemtömegük 9%-kal volt nagyobb mint a kisebb csíraszámú állományok esetében. 

Ezzel szemben a vizsgálat következő évében a sűrűbb vetésű búzaállomány tövenkénti 

hajtásszáma annyira lecsökkent, hogy ezt a hatást még a későbbi fejlődési fázisokban sem tudta 

kiheverni és így még a területegységenkénti terméshozam is 2%-kal alatta maradt a ritkábban 

vetett állománynak. 

A 2005/2006 és 2006/2007-es években szintén megfigyelhető, hogy a tenyészidőszak 

előrehaladásával az 500 csíra/m2–es állományok terméskomponensei egyre közelítenek a 300 

csíra/m2–es parcellák növényeinek fázisvégtermékeihez, vagyis a csíraszámbeli különbség a 

tenyészidő végére egyre kevésbé figyelhető meg. Ez azt jelenti, hogy a csíraszámok okozta 

termésmennyiség-különbség 2005/2006-ban 5%, 2006/2007-ben pedig 15% volt az 500 

csíra/m2–es vetőmagmennyiségű állományok javára. 
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22. ábra. Vetőmagmennyiség hatása az őszi búza fejlődésére a fajták és évek átlagában 
 

A 22. ábrán a vetőmagmennyiség által okozott fejlődéskülönbséget láthatjuk a vizsgált 

őszi búza fajták és az évek átlagában. A 300 csíra/m2–es vetésekhez képest az 500 csíra/m2–es 

állományokban a csíraszám 67%-kal, a hajtásszám 12%-kal, a kalászszám 11%-kal, a 

kalászkaszám 6%-kal, a szemszám alig 1%-kal és a szemtömeg csupán 6%-kal volt magasabb. 

Tehát látható, hogy a két különböző csíraszámú kezelést jelző grafikon a területegységre eső 

szemszámig egyre inkább közelít egymáshoz. A fejlődési grafikonok közelítése leginkább az 

első vizsgált fejlődési fázis esetén figyelhető meg, amikor a nagyobb vetéssűrűségű növények 

bokrosodási hajlama olyan drasztikusan lecsökkent, hogy azt a későbbiek során sem tudta 

helyrehozni. Vagyis megállapítható, hogy a nagyobb (500 csíra/m2) vetőmagmennyiséggel vetett 

állományok a csíraszámból adódó előnyüket nem tudták a tenyészidőszak során megtartani, sőt 
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egyes fajták és évjáratok során még a végső fázisvégtermék, a területegységre jutó szemtömeg 

mennyisége is hátrányosan alakult. 

 

4.1.2. Vetésidő hatása az őszi búza fejlődésére 

 
A 23. ábrán a két különböző vetésidőben elvetett 4 őszi búza fajta terméskomponenseinek 

alakulását figyelhetjük meg, ahol a grafikonok 100%-os értéke a korábbi, október közepi 

állomány fázisvégtermékeit jelöli. 
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23. ábra. Vetésidő hatása az őszi búza fejlődésére a fajták szerint 
 

A GK Garaboly fajta novemberi vetése az állomány bokrosodását lecsökkentette, így a 

hajtásszám 8%-kal kevesebb volt, mint a 3 héttel korábbi vetésű állománynál. Az ábrából 

leolvasható, hogy a későbbi vetésű növények hajtásai produktívabbak voltak, kalászszámuk kb. 

2%-kal volt nagyobb, mint az október közepi állományé. A kalászonkéti kalászkaszám 

csökkenése miatt a novemberi vetések területegységenkénti kalászkaszáma kevesebb, viszont a 

szemszáma 7%-kal több volt, mint az októberi állományé. A GK Garaboly fajta novemberi 

vetésű állományának az ezerszemtömege annyira lecsökkent, hogy az októberi vetési időpontú 

parcellák terméshozama 3%-kal haladta meg a novemberiekét. 
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A GK Kalász és a GK Petur fajták novemberi vetésének a hajtásfejlesztése annyira 

lecsökkent, hogy azt már a későbbiek során sem tudta helyrehozni. Megfigyelhető, hogy mindkét 

fajta esetén a novemberi vetésű állományokban kedvezőbb volt a produktív hajtások aránya és a 

kalászkánkénti szemszám. Végül mindkét fajta területegységre jutó terméshozama az október 

közepi vetésnél volt magasabb. 

A GK Holló novemberi állományának területegységenkénti hajtás-, kalász- és 

kalászkafejlesztése szintén elmaradt az októberi állományétól, viszont a későbbi vetésű állomány 

kedvezőbb kalászkánkénti szemszámának és ezerszemtömegének köszönhetően a 

területegységenkénti szemszám 3%-kal a szemtömeg pedig 8%-kal múlta felül a korábbi vetésű 

állományt. 
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24. ábra. Vetésidő hatása az őszi búza fejlődésére az évjáratok szerint 
 

A 24. ábra évenként elkülönítve mutatja az eltérő vetésidők hatását az őszi búza 

fejlődésére. 2003/2004-ben a vetésidők okozta terméshozam-különbségek legfőbb oka láthatóan 

a novemberi vetésű parcellák elégtelen bokrosodása volt, hiszen a novemberi állomány 17%-kal 

kisebb hajtásszámát a többi fejlődési fázis már nem változtatta számottevően. 

A 2004/2005-ös esztendő sokkal kedvezőbb fejlődést biztosított a novemberi vetésű 

növények számára, mint az októberieknek. Ezért az októberi vetéshez képest a novemberi 
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állományok mintánkénti hajtásszáma 6%-kal, a kalászszáma 12%-kal, a kalászkaszáma 1%-kal, 

a szemszáma 4%-kal és a szemtömege 8%-kal volt nagyobb. 

A hajtásszám csökkenéséből látható, hogy 2005/2006-ban a novemberi vetések kezdeti 

fejlődése kedvezőtlenebb volt, mint az októberieké. A későbbiek során viszont a körülmények a 

későbbi vetésű parcelláknak kedveztek, így a területegységenkénti kalászszám 2%-kal, a 

kalászkaszám 5%-kal, a szemszám 22%-kal múlta felül az októberi vetésű állományt, viszont a 

szemnagyság csökkenése miatt a novemberi parcellák 4%-kal kevesebbet teremtek, mint az 

október közepi vetések. 

A 2006/2007-es évben a száraz időjárás olyan kedvezőtlen volt, hogy főként a bokrosodás 

őszi, illetve kora tavaszi elmaradása miatt a későbbi vetések területegységenkénti hajtás-, kalász- 

és kalászkaszáma is elmaradt az októberi állományétól. A gyenge hajtásképződés után viszont a 

kései vetésű állomány a produktívabb bokrosodásnak, a kedvező kalászonkénti 

kalászkaszámnak, a kalászkánkénti szemszámnak és az ezerszemtömeg alakulásának 

köszönhetően olyan szépen fejlődött, hogy a novemberi állomány területegységre jutó 

szemtömege az októberi állományt a fajták átlagában a vizsgálat utolsó évében 23%-kal 

megelőzte. 

A 25. ábrán a vetésidők által okozott különbségek grafikus megoldását láthatjuk az őszi 

búza fejlődésére. A novemberi vetésű parcellákban erőteljesen lecsökkent a növények 

bokrosodása, amely elsősorban a meddő hajtások számának csökkenését okozza. A produktív 

hajtások arányának, a kalászonkénti kalászkák számának és a kalászkánkénti szemek számának 

növekedése miatt a novemberi vetések nemcsak kiheverték a kezdeti fejlődés hátrányát, de a 

területegységenkénti szemszám és szemtömeg tekintetében 1%-kal meg is előzték az októberi 

vetésű állományt a Szeged-Öthalmi telepen. 
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25. ábra. Vetésidő hatása az őszi búza fejlődésére a fajták és évek átlagában 
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4.1.3. Csíraszám és vetésidő kölcsönhatása az őszi búza fejlődésére 

 
Az október közepi vetés különböző vetőmagmennyiségű állományai szinte ugyanannyi 

területegységre jutó hajtásszámot és kalászszámot okoztak (26. ábra). A nagyobb 

vetőmagmennyiséggel vetett állomány a későbbi fejlődés során sem volt képes kezdeti előnyét 

számottevően érvényesíteni, ezért csupán a szemnagyság miatt tudott 6%-kal nagyobb 

területegységre jutó szemtömeget fejleszteni, mint a 300 csíra/m2–es állomány. 
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26. ábra. Vetési csíraszám hatása a különböző vetésidejű őszi búza állományok fejlődésére 
 

A későbbi vetésű, 500 csíra/m2–es állomány területegységre jutó hajtásszáma 29%-kal, 

kalászszáma 31%-kal, kalászkaszáma 26%-kal, szemszáma 16%-kal, szemtömege 8%-kal volt 

nagyobb, mint a kisebb vetőmagmennyiséggel vetett parcelláké. Tehát a novemberi vetésű 

állomány esetén a nagyobb vetőmagmennyiségből eredő kezdeti előny sokkal inkább érvényre 

jutott, mint az októberi vetésidejűnél, így végső soron a termésmennyiség is nagyobb volt a 

novemberi 500 csíra/m2–es, mint a ritkított vetés esetén. 

 

4.1.4. Genotípus hatása az őszi búza fejlődésére 

 
A vizsgált genotípusok különböző évjáratokban történt fejlődésének grafikus 

ábrázolásakor nagyon sok hasonlóságot tudunk felfedezni; ám az évjárathatások mégis lényeges 

változásokat eredményeztek az egyes fajták terméskomponenseiben (27. ábra). 

2003/2004-ben a vizsgált fajták közül a GK Garaboly bokrosodott leggyengébben. Ezt a 

fajták átlagához viszonyított betakarításkori hajtásszám 11%-os csökkenése jelzi. A 

területegységre jutó kalászszám 11%-kal, a kalászkaszám 8%-kal kevesebb, mint a vizsgált 

fajták átlaga. A kalászkánkénti szemszám 10%-os javulásának köszönhetően a területegységre 

jutó szemszám, majd a szemtömeg is hasonló volt, mint a 4 fajta átlaga. A GK Kalász és GK 

Petur fajták hasonló kezdeti fejlődéssel jellemezhetők, mert a négy fajta átlagához képest 7%-kal 
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kevesebb hajtásszámot és 2%-kal kevesebb kalászszámot produkáltak. A két fajta közötti 

különbséget elsősorban a kalászok produktivitása okozta, hiszen a GK Kalásznak 6%-kal 

kevesebb, míg a GK Peturnak 1%-kal több volt a kalászonkénti kalászkaszáma, mint a fajták 

átlagának. Később a Kalász fajta helyzete tovább romlott a kalászkánkénti szemszám csökkenése 

következtében, viszont az ezerszemtömeg rendkívüli növekedése miatt a fajta 

négyzetméterenkénti szemtömege a fajták átlagát csekély mértékben meg is haladta. Ezzel 

szemben a GK Petur négyzetméterenkénti kalászkaszáma már szinte el is érte a fajták átlagát, 

viszont a kalászkánkénti szemszám és a szemnagyság csökkenése miatt a vizsgált fajták 

leggyengébb terméshozamát adta 2003/2004-ben. A Holló fajta rendkívüli bokrosodó-

képességével tűnik ki, hiszen a vizsgálatba vont négy szegedi fajta hajtásszámát 25%-kal múlta 

felül a vizsgálatok első évében. Ez a nagy állománysűrűség némileg a meddő hajtások 

felszaporodásának tulajdonítható, amelyre a hajtásszámhoz viszonyított kalászszám aránya 

(116%) utal. A fajta kedvező kalászka és szemképződését tükrözi a fajták átlagához képest 2-

2%-kal nagyobb kalászonkénti kalászkaszám és a kalászkánkénti szemszám értéke. A 

szokatlanul nagy területegységenkénti szemszám azonban kis szemnagysággal járt, így a fajták 

hozamátlagát végül csupán 2%-kal tudta megelőzni a GK Holló.  
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27. ábra. Különböző őszi búza fajták fejlődésmenete a vizsgált években 
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2004/2005-ben a GK Garaboly fajta területegységre jutó hajtásszáma 1%-kal, 

kalászkaszáma 6%-kal meghaladta ugyan a fajták átlagát, viszont a mintánkénti kalászszáma, 

szemszáma és szemtömege a vizsgált fajták átlagához hasonló. A GK Kalász fajta fejlődési 

tendenciáját tekintve olyan, mint az előző évben, hiszen a hajtásszáma 5%-kal kisebb, viszont a 

hajtások közül több a kalászt hordozó, mint a vizsgált fajták átlaga. A kalászonkénti 

kalászkaszám és a kalászkánkénti szemszám értéke gyengébb, ezzel szemben az ezerszemtömeg 

kedvezőbb, mint az éves átlag. A GK Petur fajta fejlődésének kezdeti időszaka nagyon gyengén 

indult, a területegységenkénti hajtásszám 10%-kal, a kalászszám 13%-kal maradt el az átlagtól. 

A következő periódusban viszont javulást tapasztalhatunk, hiszen nőtt a kalászonkénti 

kalászkaszám, a kalászkánkénti szemszám és a szemnagyság is, így végül a területegységre jutó 

terméshozam megközelítette a vizsgált fajták átlagát. A GK Holló fajtánál szintén hasonló 

fejlődési vonalat láthatunk, mint a korábbi évben. Ez azt jelenti, hogy azt a nagyon erőteljes 

kezdeti fejlődést, amit a területegységenkénti hajtásszám, kalászszám, kalászkaszám és 

szemszám értékeinél láthatunk, a gyenge ezerszemtömeg tönkreteszi, így terméshozama 

2004/2005-ben a vizsgált fajták közül a leggyengébb volt. 

2005/2006-ban a GK Garaboly területegységenkénti hajtásszáma 10%-kal, kalászszáma 

11%-kal, kalászkaszáma 6%-kal és szemszáma 8%-kal volt gyengébb, mint a vizsgált fajták 

átlaga. A többi fajtánál eredményesebb terméshozamát a nagyobb, teltebb szemeinek 

köszönhette. A GK Kalász fajta bokrosodása még csak 2%-kal, területegységre jutó kalászszáma 

viszont már 6%-kal haladta meg a négy fajta átlagát. Az ezt követő terméskomponensek 

tendenciája nagyon hasonlóan alakult, mint az előző két évben, hiszen a kalászonkénti 

kalászkaszám és a kalászkánkénti szemszám értéke gyengébb, míg az ezerszemtömege 

kedvezőbb volt, mint a vizsgált fajták átlaga. A GK Petur többi fajta átlagához viszonyított 

bokrosodása a 2005/2006-os tenyészidőszakban kedvezőbb volt, legalábbis kevésbé csökkent, 

mint a korábbi években. A B és C fázisvégtermékeket összekötő egyenes meredekségéből 

láthatjuk, hogy a hajtások közül több meddő, vagyis kalásztalan volt, mint a többi fajtánál. A 

területegységenkénti kalászszáma a fajták átlagánál 4%-kal, a kalászkaszáma pedig 6%-kal volt 

kevesebb. A kalászkánkénti szemszámnak és az ezerszemtömegnek köszönhetően a 

területegységre jutó szemtömeg azonban átlag fölötti. A GK Holló a többi fajtához képest 

erősebb bokrosodással kezdett a vizsgálat harmadik évében is. Területegységre eső hajtás- és 

kalászszáma 9-9%-kal, kalászkaszáma 11%-kal, szemszáma 15%-kal volt jelentősebb, mint a 

vizsgált fajták átlaga. Sajnos ezerszemtömege olyan kicsi volt, hogy emiatt a 2005/2006-os 

tenyészidőszakban is a Holló fajta területegységre eső szemtömege volt a legkisebb. 

A 2006/2007-es év a GK Garaboly kezdeti fejlődése szempontjából különösen 

kedvezőtlen volt, hiszen a vizsgált fajták átlagához képest a területegységre jutó hajtásszáma 
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12%-kal, a kalászszáma 18%-kal maradt el. Az ezt követő időszakban a kalászonkénti 

kalászkaszám jelentős és az ezerszemtömeg kis mértékű növekedésének köszönhetően a 

területegységenkénti terméshozam csupán 3%-kal volt kevesebb, mint a vizsgált fajták átlaga. A 

GK Kalász fajta fejlődését tükröző grafikon közelít leginkább a 100%-os szinthez, amelytől 

főként a területegységenkénti kalászszám (-2%) tér el. A GK Petur a vizsgálat negyedik évében 

is a fajtákhoz képest kisebb területegységre jutó kalász-, kalászka- és szemszámot, viszont 

nagyobb szemeket fejlesztett, ezért a területegységre jutó terméshozama 2006/2007-ben csaknem 

elérte a vizsgált fajták átlagát. A GK Holló fajta hajtásszáma 14%-kal volt nagyobb a vizsgált 

fajták átlagánál. Az évjárat rendkívül kedvezett a fajta kalászszám-gyarapodásának. A sűrű 

növényállomány azonban már nem tudta kifejleszteni ezt a nagy számú kalászt, ezért ezeken a 

kicsi, rövid kalászokon igen kevés kalászka fejlődött. A Holló kezdeti fejlődésének előnyét 

tovább csökkentette a kalászkánkénti szemszám és az ezerszemtömeg csökkenése is. Így végül a 

GK Holló a korábbi előnyével szemben csupán 1%-kal múlta felül az éves átlagtermést. 

Az évek és kezelések átlagában az őszi búza vizsgált genotípusainak relatív fejlődése 

grafikus módon a 28. ábrán látható. 
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28. ábra. Különböző őszi búza fajták fejlődésmenete a vizsgált évek átlagában 
 

A GK Garaboly területegységre jutó hajtásszáma 8%-kal, kalászszáma 11%-kal 

kalászkaszáma 4%-kal, szemszáma 3%-kal volt kisebb, mint a fajták átlagának, viszont a 

nagyobb ezerszemtömegnek köszönhetően a fajta terméshozama végül elérte a vizsgált fajták 

termésátlagát. Ahogy azt a 27. ábrán láthattuk, a GK Kalász többi fajtához viszonyított grafikus 

fejlődésmenete az évjárattól nagy mértékben függ. Megállapíthatjuk, hogy a vizsgált évek 

átlagában a Kalász bokrosodási képessége 3%-kal, kalászkaszáma 4%-kal, szemszáma 8%-kal 

kedvezőtlenebb volt, mint az átlag, viszont szemnagysága miatt a termés négy éves átlagát 

csekély mértékben (2%) meg is haladta. A GK Peturnál a vizsgálat minden évében, így az évek 
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átlagában is megfigyelhető a genotípus fejlődési stratégiája. A fajta gyengébb bokrosodású, 

kevesebb területegységenkénti kalászt és kalászkát hoz, viszont a kalászkánkénti szemszám és a 

szemek nagysága miatt minden esetben be tudta hozni kezdeti lemaradását. A GK Holló fajta 

relatív fejlődésének a tendenciája szintén megfigyelhető az egyes vizsgálati években és az évek 

átlagában is. A GK Holló esetén azonban pont ellentétes fejlődési vonulat látható, mint a GK 

Peturnál. A GK Holló fajta nagyon erőteljes bokrosodásával tűnik ki, és ezeknek a hajtásoknak a 

többsége kalászt is fejleszt. A sok kalász azonban általában kicsi, és kalászkáinak száma kevés. 

Ennek ellenére - elsősorban a nagy állománysűrűségnek köszönhetően - a területegységre eső 

kalászkaszáma és szemszáma a vizsgált fajták átlagát jóval felülmúlta, viszont a rendkívül apró 

szemtermés miatt a GK Holló fajta a vizsgálati periódus átlagában a leggyengébb terméshozamot 

produkálta. 

 

4.1.5. Évjárat hatása az őszi búza fejlődésére Szeged-Öthalmon 

 
A korábban már részletesen ismertetett 27. ábra grafikonjai jól tükrözik az egyes fajták 

fejlődési irányát, viszont az is megfigyelhető, hogy ezeket a fejlődési tendenciákat az évjárat 

jelentősen módosította. A 29. ábrán a különböző évjáratok hatását ábrázolom a vizsgált fajták 

fejlődésmenetére. 

A GK Garaboly 2003/2004-es évjárata során kialakult mintánkénti hajtás-, kalász- és 

kalászkaszám a 4 vizsgált év ugyanezen paramétereinek átlagától jelentősen nem különbözött, az 

évjárat kedvező hatása a megnövekedett szemszám és szemtömeg értékének köszönhető. 

2004/2005-ben a fajta bokrosodása elmaradt a többi évjárattól. Kezdeti lemaradását csak azzal 

tudta enyhíteni, hogy a hajtások nagy része produktív volt, kalászonkénti kalászkaszáma, 

kalászkánkénti szemszáma és szemtömege kedvezőbben alakult, mint az évjáratok átlaga. A 

2005/2006-os év időjárása kedvezett a GK Garaboly bokrosodásának és ezerszemtömegének. 

Viszont a fajta hajtásainak jelentős része ebben az évben kevés számú kalászt hozott létre, és a 

területegységre jutó kalászka és szemszám értéke is csak átlagosnak mondható. A vizsgálat 

utolsó évének csapadékszegény őszi és téli időszaka a mintánkénti hajtás, kalász és 

kalászkaszámot az évjáratok átlagához képest még csak kis mértékben módosította, a gyenge 

terméshozam főként a gyenge szemszám és a kis szemnagyság miatt alakulhatott ki. A GK 

Garaboly fajta fejlődési vonalainak lefutását vizsgálva megállapítható, hogy az évjáratok 

módosító szerepe főként a területegységre eső szemszám és szemtömeg értékének alakulására 

hatott, míg kevésbé befolyásolta a fajta bokrosodó képességét, területegységre jutó kalász és 

kalászkaszámát.  
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A GK Kalász fajta kezdeti fejlődése az első vizsgálati évben teljesen átlagosnak 

mondható, a többi évjárathoz képest kialakult jelentős hozambeli előny a kalászkánkéni 

szemszám és az ezerszemtömeg növekedésének tulajdonítható. A 2004/2005. évi kedvezőtlen 

időjárás a GK Kalász kezdeti fejlődésének alakulására is hatással volt. A Garabolyhoz hasonlóan 

a gyenge bokrosodást a Kalász is a hajtások kalászképzésével, a kalászkánkénti szemszám és az 

ezerszemtömege javulásával próbálta ellensúlyozni. A 2005/2006. évben a Kalász jelentősen 

bokrosodott, viszont a differenciálódás és a szemtelítődés hiánya miatt a terméshozam alig 

haladta meg az évjáratok átlagát. A vizsgálat utolsó évében az évjáratok átlagához képest a 

területegységenkénti hajtásszám, kalászszám és kalászkaszám még kedvezően alakult, viszont az 

alacsony szemszám és ezerszemtömeg miatt a leggyengébb termést 2006/2007-ben mértem.  
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29. ábra. Különböző évjáratok hatása az őszi búza fejlődésére a vizsgált fajták szerint 

 

A GK Petur fajta évjáratonkénti fejlődési vonalai a GK Kalász grafikonjaihoz 

kísértetiesen hasonlítanak. A két fajta közötti különbség elsősorban az első vizsgálati év fejlődési 

vonalában figyelhető meg. A GK Peturnál a 2003/2004. év enyhe, csapadékos áprilisi időjárása 

rendkívül kedvezett a generatív részek fejlődésének: jobb produktív bokrosodást, kalászonkénti 

kalászkaszámképzést és kalászkánkénti szemfejlesztést tapasztalhattunk.  
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A GK Holló fajta évjáratonkénti fejlődési vonalait összehasonlítva megállapítható, hogy a 

tendencia a GK Petur évjáratonkénti feljődési grafikonjaihoz hasonlóan alakul, viszont főként a 

területegységenkénti hajtásszám, kalászszám és kalászkaszám esetén enyhébb különbségeket 

tapasztalhatunk. Az évjáratok okozta hozamkülönbség leginkább talán a területegységenkénti 

szemszám értékéből adódnak, hiszen az ezerszemtömege sem változik olyan mértékben, mint a 

többi vizsgált fajtánál. 
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30. ábra. Különböző évjáratok hatása az őszi búza fejlődésmenetére a vizsgált csíraszámok és 
vetésidők átlagában 

 

A 30. ábrán az évjáratok hatását mutatom be az őszi búza relatív fejődésmenetére a 

vizsgált fajták és kezelések átlagában. 

Az első fázist (A→B) tekintve a 2005/2006-os év kedvezett leginkább az őszi búza 

bokrosodásának. A kedvező bokrosodás leginkább az enyhe őszi és tél végi hőmérsékletnek 

illetve a téli és tavaszi bőséges csapadékellátottságnak köszönhető. Dacára annak, hogy a vetési 

és kelési időszak a sokévi átlaghoz képest csapadékszegény volt, a későbbi kedvező időjárás 

miatt tavasz elejére azonban jól bokrosodott állomány alakult ki. A 2006/2007-es évjárat őszi és 

tél eleji gyenge csapadékellátottságának ellenére az őszi búza bokrosodása mégis kb. 3%-kal 

meghaladta a 4 éves átlagot. A kedvezőbb bokrosodás a nagyon enyhe tél és a tél végi 

csapadékellátottság miatt alakulhatott ki, hiszen a növények javarészt tavasz elején bokrosodtak. 

A 2004/2005. évben a hajtásképződés mértéke csaknem 20%-kal kisebb volt, mint a vizsgált 

négy év átlagában. A hajtásszám ilyen nagyságú csökkenését valószínűleg a kemény téli fagyok 

és a késői kitavaszodás okozta. 

A 2003/2004. és 2004/2005. év március végi-április eleji csapadékos és mérsékelten 

meleg időjárása elősegítette a tenyészőkúp differenciálódását és a kalászok (B→C) illetve a 

kalászkák (C→D) létrejöttét. Ezzel szemben 2005/2006-ban a vizsgált évek átlagához képest 

csökkent a produktív bokrosodás mértéke, amely az elhúzódó téli hideg időjárás következménye 
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volt. A 2005/2006-ban és a 2006/2007-ben jelentkező hideg, olykor csapadékhiányos márciusi 

időjárás a kalászonkénti kalászkaszám csökkenését okozta. 

A kalászkákban elhelyezkedő virágok megtermékenyülésének kifejezetten kedvezett a 

2003/2004-es és a 2004/2005-es év időjárása. Ezzel szemben 2006/2007. év május-júniusi 

időjárása kedvezőtlen volt a szemszám gyarapodására. 

A 2003/2004. és 2006/2007. évben az évek átlagához képest kisebb szemeket, míg a 

2004/2005 és a 2005/2006-os évben nagyobb szemeket fejlesztett az őszi búza. 

 

4.2. Tápanyagellátási vizsgálatok értékelése 

 
4.2.1. Műtrágyázás hatása az őszi búza terméselemeire 

 
A műtrágyázási vizsgálatokban felvételezett terméselemek háromtényezős 

varianciaanalízisének adatai az 5. táblázatban láthatók. Az összes kezelés hatása a 

területegységenkénti hajtásszámra, kalászszámra, kalászkaszámra, szemszámra és szemtömegre 

0,1%-os szinten szignifikánsnak mutatkozott. 

 

5. táblázat. Tápanyagellátási-vizsgálatok varianciaanalízise (MQ) 

Variancia 
forrása 

Szabadságfok Hajtásszám Kalászszám Kalászkaszám Szemszám Szemtömeg 

Ismétlés 3      
Összes kezelés 59 108,31*** 77,66*** 29280,03*** 119273,30*** 276,50*** 
Műtrágya (A) 9 299,40* 208,58*** 121413,84*** 603395,16*** 1487,16*** 
Fajta (B) 1 469,45*** 605,09*** 20858,91** 147317,60*** 96,55*** 
Évjárat (C) 2 1104,35*** 732,39*** 238937,47*** 440336,79*** 649,06*** 

Kölcsönhatások: 
AxB 
AxC 
BxC 
AxBxC 

 
9 
18 
2 
18 

 
27,11*** 
12,47*** 
194,82*** 
8,87*** 

 
26,21*** 
5,14* 

109,17*** 
4,91 ns 

 
1294,26 ns 
2183,41*** 
30602,77*** 
1328,23* 

 
5994,63*** 
19885,60*** 
5716,17 ns 
8625,12*** 

 
13,36*** 
36,45*** 
194,73*** 
20,48*** 

Hiba 177 3,09 2,35 804,53 2465,88 4,17 

*P 5%-os, **P 1%-os, ***P 0,1%-os szinten szignifikáns; ns: nem szignifikáns 
 

A műtrágya (A) a területegységenkénti hajtásszámra 5%-os, a többi vizsgált jellemzőre 

0,1%-os szinten volt szignifikáns. A fajta (B) a mintánkénti kalászkaszámra 1%-os, a többi 

paraméterre 0,1%-os szinten volt szignifikáns. Az évjárat (C) hatása a vizsgált paraméterek 

mindegyikére 0,1%-os szinten volt szignifikáns.  

A kölcsönhatások közül a műtrágya x fajta (A x B) interakció hatása a kalászkaszámra 

nem volt szignifikáns, viszont a többi terméselemre 0,1%-os szinten statisztikailag 

megbízhatónak bizonyult. A műtrágya x évjárat (A x C) kölcsönhatás a területegységenkénti 

hajtásszám, kalászkaszám, szemszám és szemtömeg esetén 0,1%-os szinten, míg a kalászszámra 
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1%-os szinten megbízható volt. A fajta x évjárat (B x C) interakció hatása 0,1%-os szinten a 

mintánkénti hajtásszám, kalászszám, kalászkaszám és szemtömeg értékére statisztikailag is 

igazolható volt, ezzel szemben a területegységre jutó szemszámra nem volt szignifikáns. A 

műtrágya x fajta x évjárat (A x B x C) kezelés kölcsönhatások a területegységenkénti 

hajtásszámra, szemszámra és szemtömegre, 0,1%-os, a kalászkaszámra 5%-os szinten volt 

szignifikáns, míg a kalászszámra nem mutatkozott statisztikailag megbízhatónak. 

A tápanyagellátási-vizsgálatok mintánkénti (0,25 fm) hajtásszám, kalászszám, 

kalászkaszám, szemszám és szemtömeg értékeit a fajták és az évjáratok függvényében a 

melléklet 19-23. táblázata tartalmazza.  

 

Hajtásszám alakulása (19. táblázat): 

A két búzafajta és a két vizsgálati év átlagában a trágyázatlan kontroll kezeléshez képest a 

három PK kezelés és a három 2:1:1 arányú NPK kezelés szignifikánsan növelte az őszi búza 

hajtásszám értékét. Ezzel szemben az egyoldalú N kezelések statisztikailag ugyan nem 

megbízhatóan, de csökkentették a területegységre jutó hajtásszámot. Az évek és a kezelések 

átlagában a két vizsgált búzafajta hajtásszám értéke között statisztikailag igazolható 

különbségeket mutattam ki, a GK Kalász javára. A két búzafajta és a kezelések átlagában a 

évjáratonkénti hajtásszám értékek szignifikánsan különböztek egymástól. 

 

Kalászszám alakulása (20. táblázat): 

A műtrágyakezelések hatását a három vizsgálati év során a két fajta átlagában vizsgálva 

megállapítható, hogy a PK kezelések és a NPK kezelések statisztikailag megbízhatóan növelték, 

míg a N kezelések csökkentették az őszi búza kalászszámát. A három év és a 10 kezelés 

átlagában GK Kalász és a GK Petur fajták között statisztikailag igazolható különbséget fedeztem 

fel a GK Kalász javára. Az évjáratok közötti különbség a kalászszámban is megfigyelhető volt. 

A kedvezően csapadékos 2003/2004-es évben volt a legnagyobb a kalászszám értéke (19,47 db), 

a második vizsgálati évben a területegységre jutó kalászszám 17,26 db volt, míg a csapadékban 

legszerényebb évjáratban csupán 13,48 db kalászt mértem mintaterületenként. Megállapítható, 

hogy a fajták és kezelések átlagában az évjáratok között statisztikailag igazolható különbség van 

a kalászszámok tekintetében. 

 

Kalászkaszám alakulása (21. táblázat): 

A kalászkaszám értékét a kontroll kezeléshez képest a PK és a 2:1:1 arányú NPK 

kezelések statisztikailag igazolható módon növelték az évek és a fajták átlagában. A három N 

kezelés hatása nem okozott megbízható kalászkaszám-változást. A műtrágyakezelések és az évek 
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átlagában a GK Kalász fajta mintaterületre eső kalászkaszáma megbízhatóan nagyobb volt, mint 

a GK Petur fajtának. A két búzafajta és a tíz műtrágyakezelés átlagában az évjáratok hatását a 

kalászkaszám alakulására nem minden esetben tudtam statisztikailag igazolni, hiszen a 

2003/2004-es év szignifikánsan ugyan nagyobb kalászkaszám értéket mutat, mint a 2005/2006-

os és a 2006/2007-es, viszont e két utóbbi évjárat között nem volt statisztikailag igazolható 

különbség az egységnyi területre jutó kalászkaszám tekintetében. 

 

Szemszám alakulása (22. táblázat): 

A műtrágyakezelések jelentős javulást eredményeztek a vizsgálati periódus alatt az őszi 

búza területegységre jutó szemszám értékére. A vizsgált fajták és évek átlagában a trágyázatlan 

kontroll kezeléshez viszonyítva a kialakult szemszám értékét a N30P0K0 kezelés kivételével az 

összes többi műtrágyakezelés 5%-os szignifikanciaszinten megbízhatóan növelte. Az alkalmazott 

műtrágyakezelések átlagában, minden vizsgált évben a GK Kalász fajtát a GK Petur magasabb 

területegységre jutó szemszámával megelőzte. Így az évek átlagában a GK Petur fajta 

szignifikánsan nagyobb mintaterületenkénti szemszámot adott, mint a GK Kalász. A szemszámot 

tekintve az egyes évjáratok sorrendje a csapadékviszonyoknak megfelelően alakult. A legtöbb 

szemet mintánként a 2003/2004-es esztendőben számoltam, amikor szinte humid jellegű évjárat 

volt a fülöpszállási telepen. A vizsgált évek közül a legkisebb területegységre jutó szemszámot 

pedig a legszárazabb 2006/2007-es évben regisztráltam a trágyázási tartamkísérletben. A 

vizsgálat évjáratai statisztikailag megbízható szemszámváltozást okoztak a fajták és kezelések 

átlagában. 

 

Szemtömeg alakulása (23. táblázat): 

A trágyázás hatását vizsgálva az őszi búza területegységre jutó szemtömegére 

megállapítható, hogy minden műtrágyakezelés növelte a búza hozamát a trágyázatlan, kontroll 

kezeléshez viszonyítva. A varianciaanalízis elvégzése után a 23. táblázat adataiból kitűnik, hogy 

a PK kezelések mindegyike, az egyoldalú N kezelések legnagyobb dózisa és a 2:1:1 arányú NPK 

kezelések mindegyike megbízható szemtömeg-növekedést eredményezett. A kezelések átlagában 

a fajták termésmennyiségét összehasonlítva megállapítható, hogy az egyes évjáratokban ugyan 

változott a vizsgált fajták sorrendje, a három év átlagában azonban a GK Petur fajta mégis 

statisztikailag megbízhatóan magasabb termést adott, mint a GK Kalász. A kezelések és a fajták 

átlagában megállapítható, hogy a vizsgálatok első évében az őszi búza termése jelentősen 

meghaladta a másik két év termésmennyiségét, viszont a két utóbbi év között nem tudtam 

kimutatni statisztikailag megbízható termésmennyiség-változást. 
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4.2.2. Eltérő foszfor- és káliumadagok hatása az őszi búza fejlődésére 

 
A különböző mértékű foszfor és káliumkezelések hatásának az egyes években tapasztalt 

eltéréseit az őszi búza relatív fejlődésmenetére a 31. ábrán láthatjuk, ahol a 100%-os szint a 

hosszú ideje trágyázatlan kontroll kezelés terméselemeit jelöli. A fejlődési grafikonokon a 

terméskomponenseket az ABC nagy betűivel jelöltük: A= területegységre jutó csíraszám, B= 

területegységre jutó hajtásszám, C= területegységre jutó kalászszám, D= területegységre jutó 

kalászkaszám, E= területegységre jutó szemszám, F= területegységre jutó szemtömeg. 
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31. ábra. Őszi búza fejlődésmenete eltérő PK adagok esetén a vizsgált években 

 

A 2003/2004-es tenyészidőben a PK kezelések hatására a kontrollhoz képest nőtt a 

területegységre jutó hajtásszám, a képződött hajtások jelentős része azonban inproduktív volt, 

így a trágyázott állományok előnye nagy mértékben csökkent. A csupán foszforral és káliummal 

kezelt parcellák további terméskomponenseinek értékeit összekötő egyenesek szinte 

párhuzamosan és meredeken felfelé irányulnak jelezve, hogy e két tápanyag kedvezően hat a 

területegységre eső kalászkaszámra, szemszámra és szemtömegre valamint a kalászonkénti 

kalászkaszámra, a kalászkánkénti szemszámra és az ezerszemtömegre is. 
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A 2005/2006. évben mért adatainkat ábrázoló grafikonok lefutásából látható, hogy az 

évjárat során a különböző nagyságú PK kezelések hatása szinte nem is különbözött, csak néhány 

eltérés tapasztalható. A legkisebb PK kezelések hatása a kalászkaszám kialakulásáig nagyon 

hasonlít a két évvel korábbira, hiszen a hajtások száma a kezelések hatására nőtt, viszont ezen 

hajtások között jelentős számú volt a kalász nélküli. A nagyobb (60 és 90 kg/ha-os) PK 

kezelések fejlődésmenete a kalászkák számának kialakulásáig nagyon hasonló, termésbeli 

különbséget ezért elsősorban a tápanyagok kalászkánkénti szemszámra és ezerszemtömegre 

gyakorolt hatása okozta. 

A következő évben (2006/2007) a kontroll parcellához képest a N0P30K30 13%-os, a 

N0P60K60 kezelés 9%-os, a N0P90K90 kezelés pedig kb. 24%-os előnyre tett szert a mintánkénti 

hajtásszámban. A területegységre jutó kalász-, kalászka- és szemszámban a legkisebb PK 

adagban részesült parcellák állományai 16, 24 és 8%-kal kedvezőbb eredményt produkáltak, 

mint a 25 éve trágyázatlan parcellák növényei. A 60 kg/ha és a 90 kg/ha P és K kezelésű 

állományok területegységenkénti kalászszámát, kalászkaszámát, szemszámát, és szemtömegét 

összekötő egyenesek szinte párhuzamosan futnak egymással, vagyis a kalászonkénti kalászka, a 

kalászkánkénti szemszám és az ezerszemtömeg értékek a két nagy adagú PK kezelés esetén nem 

tértek el. 

A trágyázási tartamkísérletbe vont fajták (GK Kalász és GK Petur) különböző PK 

adagolás hatására bekövetkező fejlődésmenete az évek átlagában a 32. ábrán látható. A 

grafikonok 100%-os szintje a 25 éve trágyázatlan kontroll kezelés terméselemeit jelöli a vizsgált 

évek átlagában. 
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32. ábra. GK Kalász és GK Petur fajták fejlődésmenete eltérő PK adagok esetén a vizsgált évek átlagában 

 

A GK Kalász fajta esetén a különböző adagú foszfor és kálium kezelések nagyon hasonló 

fejlődési grafikonokat rajzolnak. Megállapítható, hogy a PK kezelések a GK Kalász fajtánál a 

bokrosodást, a kalászonkénti kalászka képződését és az ezerszemtömeget kedvezően 
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befolyásolták, ezzel szemben a kalászkánkénti szemszámra hátrányosan hatottak. A hosszú ideje 

30 kg/ha P és 30 kg/ha K-ban részesült parcellákon a GK Petur fajta területegységre eső 

hajtásszáma 14, kalászszáma pedig 11%-kal nagyobb volt, mint a sok éve trágyázatlan 

kezelésben. A grafikonon jól látható, hogy a kis adagú PK kezelés kontrollhoz viszonyított 

előnye a kalászkánkénti kalászszám és az ezerszemtömeg növekedésének köszönhetően tovább 

fokozódott. A N0P60K60 és a N0P90K90 kezelések fázisvégtermékeit összekötő grafikonok szinte 

azonos értékeket vesznek fel, vagyis a P és K adagok egyoldalú növelése már nem okoz nagy 

mértékű változást a GK Petur fajta fejlődésében illetve terméshozamában. A foszfor és kálium 

adagjai közti kis mértékű hozamkülönbséget leginkább a kalászonkénti kalászkaszámra illetve a 

szemek méretére gyakorolt hatásával lehet magyarázni. Ezzel szemben a B és C, illetve a D és E 

értékeket összekötő egyenesek vízszintessége viszont a vizsgált évek átlagában azt sugallja, hogy 

a P és K nem volt hatással a GK Petur produktív bokrosodására illetve a virágok 

termékenyülésére. A két fajta grafikonját összehasonlítva megállapítható, hogy a fajták 

tápanyaghasznosítási különbsége főként abból adódik, hogy a PK kezelések a GK Petur fajta 

területegységenkénti szemszám illetve ezerszemtömeg értékére sokkal hatásosabbak voltak, mint 

a GK Kalász fajta esetén. 
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33. ábra. Őszi búza fejlődésmenete eltérő PK adagok esetén a vizsgált évek és fajták átlagában 
 

Az őszi búza különböző PK adagok hatására bekövetkező relatív fejlődésmenetét a 

vizsgált évek és fajták átlagában a 33. ábrán szemléltetem. Az ábra 100%-os szintje a hosszú 

ideje trágyázatlan kontroll kezelés terméselemeit jelöli. A 30kg/ha P és 30kg/ha K ellátásban 

részesült parcellák őszi búza állományának a területegységre eső hajtásszáma 18%-kal, 

kalászszáma 14%-kal, kalászkaszáma 27%-kal, szemszáma 20%-kal, szemtömege 37%-kal 

nagyobb volt, mint a trágyázatlan növényeknek. A grafikonon jól megfigyelhető, hogy a PK 

kezelések kontroll parcellákhoz viszonyított előnye a 60 és 90 kg/ha-os PK kezeléseknél ugyan 

még tovább fokozódott, de már kisebb mértékben. A fejlődési grafikonokból látható, hogy a PK 
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adagolás nincs arányban az őszi búza fázisvégtermékeinek változásával. Ezért a háromszoros 

adagú PK kezelés már nem tudott annyival nagyobb hatást gyakorolni a terméselemekre, mint 

amennyivel a mennyisége nagyobb volt. Ehhez járult még hozzá, hogy a vizsgálat időszakát 

megelőzően több évig aszályos volt a termőhely. A Trágyázási Tartamkísérlet parcelláit a száraz 

évjáratok során is ugyanolyan mennyiségű tápanyaggal látták el, melyek közül a foszfor és 

kálium a talajban nagy mennyiségben felhalmozódott, majd az erősen csapadékos 2003/2004-es 

esztendőben a búza számára felvehetővé vált. Ezt bizonyítja az is, hogy ebben az évben a 

legnagyobb adagú PK kezelés (N0P90K90) már kisebb mértékben segítette elő az őszi búza 

fejlődését, mint a N0P60K60 kezelés (31. ábra). 

Az őszi búza fázisvégtermékeit összekötő egyenesek irányából és meredekségéből 

láthatjuk, hogy a csupán foszfor- és káliumtrágyázásban részesülő parcellák növényeinek 

bokrosodása, kalászonkénti kalászkaszáma és szemnagysága javult, viszont a kalászkánkénti 

szemszáma romlott. 

 

4.2.3. Eltérő nitrogénadagok hatása az őszi búza fejlődésére 

 
A 34. ábrán a különböző mértékű, egyoldalú nitrogénkezelések hatásának a években 

tapasztalt eltéréseit láthatjuk a fajták (GK Kalász, GK Petur) átlagának relatív fejlődésmenetére. 

A 2003/2004. évben a N dózisok negatívan hatottak az őszi búza területegységre jutó 

hajtásszámára, hiszen a 30 kg/ha-os N kezelésnél 21%-kal, a 60 kg/ha-os és a 90 kg/ha-os N 

kezelésnél pedig 5-5%-kal csökkent a kontrollhoz képest a hajtásszám. A N30P0K0 és a N90P0K0 

kezelés B-C és C-D értékeit összekötő egyenesek közel párhuzamosak és felfelé irányulnak, 

vagyis a produktív bokrosodásuk és a kalászonkénti kalászkaszámuk nagyon hasonló és 

jelentősen kedvezőbb, mint a trágyázatlan növényállományé. A N60P0K0 kezelés esetén ugyan az 

inproduktív bokrosodás mértéke nagyobb, mint a 25 éve trágyázatlan parcellákon, viszont ezt a 

hátrányt a kalászonkénti kalászkaszámmal annyira ellensúlyozni tudta, hogy még a kontroll 

parcelláknál is nagyobb területegységenkénti kalászkaszám tudott kialakulni. A 30 kg/ha N 

adagban részesült őszi búza állomány területegységre jutó szemszáma még csupán 10%-kal 

haladta meg a kontroll parcellákét, viszont a 60, illetve 90 kg/ha-os kezelésűek 23%-kal illetve 

22%-kal bizonyultak jobbnak, mint a 25 éve trágyázatlan parcellák területegységre eső 

szemszáma. A mintánkénti szemtömeg értékét a különböző N dózisok jelentősen befolyásolták. 

A N30P0K0 és a N60P0K0 kezelés esetén a N ezerszemtömegre gyakorolt negatív hatása figyelhető 

meg, amelyet az E-F értékeket összekötő egyenesek lefutása bizonyít. 

A 2005/2006-os év nagyon hasonló tendenciát mutat a két évvel ezelőttihez, csupán 

néhány eltérést figyelhetünk meg. A 30kg/ha és a 90kg/ha N adagú kezelés csak 4%-kal, a 
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60kg/ha-os dózis pedig 7%-kal csökkentette le az őszi búza hajtásszámát a kontroll kezeléshez 

képest. A hajtások közül viszont szinte mind kalászt hordozó volt, hiszen a különböző N 

kezelések és a trágyázatlan parcellák területegységre jutó kalászszám értékében szinte nem is 

volt különbség. A kontrollhoz képest a N kezelések kalászonkénti kalászkaszáma is jelentősen 

nőtt. Különösen jól megfigyelhető ez a tendencia a két nagyobb N dózisnál, ahol a trágyázatlan 

parcellákhoz képest a mintánkénti kalászkaszám 8, illetve 12%-kal magasabb volt. A N jótékony 

hatása a kalászkánkénti szemszámra ebben az évben is érzékelhető volt, amelyet a grafikon D-E 

értékeit összekötő egyenes meredeksége jelez. A nitrogén ezerszemtömegre gyakorolt negatív 

hatása ebben az időszakban a N30P0K0 és a N90P0K0 kezelésekben nyilvánult meg, a N60P0K0 

kezelés esetén pedig közel hasonló szemnagyságot figyelhetünk meg, mint a trágyázatlan 

parcellák növényeinél. A növekvő N kezelések 10, 24 és 37%-kal növelték a kontroll 

parcellákhoz képest a vizsgált őszi búza fajták területegységre jutó szemtömeg értékét. 
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34. ábra. Őszi búza fejlődésmenete eltérő N adagok esetén a vizsgált években 
 

A 2006/2007-es tenyészidőszak során a N területegységre jutó hajtás és kalászszámára 

gyakorolt depresszív hatását csak a 30 kg/ha-os N adagnál figyelhetjük meg. A két nagyobb N 

adagnál a különböző fejlődési fázisokat jelölő végtermékek végig magasabb értéket vettek fel, 

mint a trágyázatlan kezelések. Megfigyelhető az is, hogy a vizsgálat legaszályosabb évében a N-
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nek sokkal kisebb hatása volt, mint az ezt megelőző csapadékos években. Vagyis a N nem tudott 

kellő mértékben hasznosulni és hatását kifejteni. Az egyoldalú N kezelés ezerszemtömegre 

gyakorolt negatív hatása azonban ekkor is érvényesült.  

A fülöpszállási trágyázási tartamkísérletbe vont GK Kalász és GK Petur fajták különböző 

N adagolás hatására bekövetkező fejlődésmenete az évek átlagában a 35. ábrán látható. A 

grafikonok 100%-os szintje a trágyázatlan kontroll kezelés terméselemeit jelöli a vizsgált évek 

átlagában. 
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35. ábra GK Kalász és GK Petur fajták fejlődésmenete eltérő N adagok esetén a vizsgált évek átlagában 

 

A N30P0K0 kezelés szinte még hatástalan volt a GK Kalász fajta bokrosodására, viszont a 

N60P0K0 és a N90P0K0 kezelések már 3, illetve 6%-kal növelték a területegységenkénti 

hajtásszámot. A grafikonból jól látható, hogy a fajta területegységenkénti kalászszám értékére 

pozitívan hatottak a nitrogénkezelések, hiszen a trágyázatlan, kontrollhoz képest a 30kg/ha-os N 

adagnál 2%-kal, a 60 kg/ha-os N adagnál 4%-kal és a 90 kg/ha-os N adagnál 6%-kal gyarapodott 

a területegységre jutó kalászszám értéke az évek átlagában. A C és D illetve a D és E 

fázisvégterméket összekötő vonalak szinte lineárisan felfelé irányulók, amely egyértelműen jelzi 

a különböző N kezelések kalászonkénti kalászkaszám és kalászkánkénti szemszám értékére 

gyakorolt pozitív hatását. A GK Kalász fajtát vizsgálva az egyoldalú N kezelések 

ezerszemtömeget csökkentő hatását nem észleltem, sőt a két nagyobb N kezelésnél 2%-kal, 

illetve 4%-kal nagyobb értéket tapasztaltam, mint a trágyázatlan parcellák esetén. A 

grafikonokról jól látható, hogy a növekvő N kezelésekben kialakult terméskomponensek a 

100%-os szintet jelző trágyázatlan kezelések fázisvégtermékeitől egyre inkább távolodnak, 

vagyis a növekvő N adagok hatása a GK Kalász fajta vizsgált fázisvégtermékeiben egyre inkább 

érzékelhető volt. 
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A GK Petur fajta 30, 60 és 90kg/ha N hatóanyagú kezelésében a növények bokrosodása 

jóval kisebb volt, mint a kontroll parcelláké, viszont az egyes N kezelések között eltérés szinte 

nem is található a bokrosodásra nézve. Megfigyelhető, hogy a nagyobb N adagok területegységre 

jutó kalászszáma a kontroll kezeléshez közelít, amely a produktív bokrosodás javulását jelzi. A 

legalacsonyabb N kezelésben részesült állományok területegységre eső kalászkaszáma a kontroll 

kezeléshez képest 6%-kal kevesebb volt, ezzel szemben a legnagyobb N kezelés kalászkaszám-

értéke 6%-kal magasabb volt. A C és D, illetve a D és E fázisvégterméket összekötő vonal 

irányából látható, hogy az eltérő N dózisok mindegyike növelte a kontroll kezeléshez képest a 

kalászonkénti kalászkaszámot, illetve a kalászkánkénti szemszámot. A kalászkánkénti szemszám 

növekedésének következtében, a területegységre eső szemszám értéke a N30P0K0 kezelés esetén 

10%-kal, a N60P0K0 kezelés esetén 20%-kal, a N90P0K0 kezelés esetén 26%-kal volt nagyobb, 

mint a sok éve trágyázatlan parcelláknál. A területegységre jutó szemszám és szemtömeg közötti 

egyenesek irányából érzékelhető, hogy az egyoldalú N kezelések hatására a GK Petur 

ezerszemtömege jelentős mértékben csökkent. 
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36. ábra. Őszi búza fejlődésmenete eltérő N adagok esetén a vizsgált évek és fajták átlagában 

 

Az őszi búza különböző N adagok hatására bekövetkező relatív fejlődésmenete a vizsgált 

évek és fajták átlagában a 36. ábrán követhető nyomon. Az ábra 100%-os szintje a hosszú ideje 

trágyázatlan kontroll kezelés terméselemeit jelöli. A 30, 60 és 90 kg/ha N hatóanyagú kezelésben 

részesült parcellák növényeinek a területegységre eső hajtásszáma 6%-kal, 4%-kal és 2%-kal 

kisebb volt, mint a kontroll parcelláké. Így az egyoldalú N adagolásban részesült állomány 

bokrosodása visszaesett a trágyázatlan kezeléshez képest. Az ábrán látható, hogy a N adagok 

növelésével a területegységre jutó kalászszám a kontroll kezeléshez közelít. A B és C, a C és D 

illetve a D és E fázisvégterméket összekötő vonal irányából látható, hogy az eltérő N dózisok 

mindegyike növelte a trágyázatlan kezeléshez képest a produktív bokrosodás mértékét, a 

kalászonkénti kalászkaszámot illetve a kalászkánkénti szemszámot is. A N30P0K0 kezelés esetén 
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a területegységre eső kalászkaszám értéke még nem igazán különbözött a kontroll kezeléstől, 

viszont a N60P0K0 kezelés 5%-kal, a N90P0K0 kezelés pedig 9%-kal múlta felül a trágyázatlan 

parcellák kalászkaszámát. A mintaterületre jutó szemszám és szemtömeg értéke esetén azonban 

már jelentős javulást tudtam kimutatni az őszi búza N kezeléseinél, hiszen a két vizsgált fajta 

területegységre jutó szemszáma 10, 17 és 23%-kal, területegységre jutó szemtömege pedig 6, 16 

és 22%-kal javult a 30, 60 és 90 kg/ha N hatóanyagú kezelésben a kontroll kezeléshez képest. A 

területegységre jutó szemszám és szemtömeg közötti egyenesek lefutásából megállapítható, hogy 

az egyoldalú N kezelések hatására az őszi búza ezerszemtömege csökkent. 

 

4.2.4. Tápanyagok eltérő arányának hatása az őszi búza fejlődésére 

 
Az egyoldalú N és PK adagok vizsgálata után megvizsgáltam, hogy ezek a kezelések, 

illetve a NPK 2:1:1 arányú adagja hogyan befolyásolja az őszi búza fejlődését. Ennek kiderítése 

érdekében a N0P0K0 kezeléshez (100%) hasonlítottam a N60P0K0, a N0P30K30 és ezen kezelések 

kombinációját, vagyis a NPK 2:1:1 arányú kezelését (N60P30K30). 

A 37. ábrán a vizsgált évjáratokban külön-külön szemlélhető az eltérő tápanyagarányú 

kezelések hatása és különbsége az őszi búza terméselemeire a vizsgált fajták átlagában. Mivel a 

N60P0K0 és a N0P30K30 kezelések alakulását és a kontroll kezelésekhez való viszonyukat az 

előzőekben már elemeztem, itt csak a N60P30K30 kezelés hatására térek ki. 

2003/2004-ben a NPK 2:1:1 arányú kezelése a területegységenkénti hajtásszámot 45%-

kal, a kalászszámot 32%-kal és a kalászkaszámot 69%-kal növelte a kontrollhoz képest. Az 

ideális tápanyagarány kedvező hatása különösen a két utolsó terméskomponens értékén 

figyelhető meg, ahol a kontroll kezeléshez képest a mintánkénti szemszám és szemtömeg több 

mint két-, illetve két és félszeresére növekedett. Tehát az első vizsgálati év adatsorából 

megállapítható, hogy a 2:1:1 arányú NPK kezelés az őszi búza minden terméselemére pozitív 

volt.  

A 2005/2006-os évben a N60P30K30 kezelésű parcellák növényeinek mintánkénti 

hajtásszáma 45%-kal, kalászszáma 39%-kal, kalászkaszáma 66%-kal, szemszáma 81%-kal 

haladta meg a 25 éve trágyázatlan parcellák állományának fázisvégtermék-értékét. A fejlődés 

végén a nitrogén-, a foszfor- és a kálium-trágyázásban részesült parcellák terméshozama több 

mint kétszerese volt a kontroll parcellákénak. Megállapítható, hogy az ideális tápanyagarány 

hatása bár még mindig erőteljesen jelentkezett, 2005/2006-ban azonban mégis elmaradt a 2 évvel 

korábbitól. 
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37. ábra. Őszi búza fejlődésmenete eltérő NPK arányok esetén a vizsgált években 
 

A 2006/2007-es tenyészidőszakban a N, a P és a K együttes kijuttatása az őszi búza 

fejlődésének folyamatára végig pozitívan hatott, hiszen a területegységre eső hajtásszám 33%-os, 

a kalászszám 38%-os, a kalászkaszám 66%-os, a szemszám 74%-os, a szemtömeg pedig 119%-

os növekedést mutat a kontroll kezeléshez képest. Látható, hogy az egyes terméskomponensek 

egyre jobban távolodtak a 100%-os értéket jelölő kontrolltól, így a származtatott terméselemek - 

amelyeket a fejlődési vonalak jeleznek - szintén végig előnyösen változnak a 2:1:1–es NPK 

tápanyagarány hatására. 

Az évek átlagában a fajtákat összehasonlítva leszögezhető, hogy a trágyázatlan kontroll 

kezeléshez képes mindkét fajta 2:1:1 arányú NPK kezelésének hatására a fejlődési tendencia 

hasonlóan alakult, de a GK Petur terméskomponenseire kicsit előnyösebb volt, mint a GK Kalász 

esetén (38. ábra). A GK Kalász N60P30K30 kezelésénél a területegységre jutó hajtásszám 38%-

kal, a kalászszám 31%-kal, a kalászkaszám 70%-kal, a szemszám 87%-kal, a szemtömeg 133%-

kal volt nagyobb, mint a kontroll kezelésé. A GK Petur fajta 2:1:1 arányú NPK kezelése a 

mintaterületenkénti hajtásszám esetén 46%-kal, a kalászszám értékénél 42%-kal, a kalászkaszám 

értékénél 64%-kal, a szemszámot illetően 90%-kal, a szemtömeg esetén pedig 151%-kal múlta 

felül a sok éve trágyázatlan parcellák növényeinek vizsgált fázisvégtermékeit. 
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38. ábra. GK Kalász és GK Petur fajták fejlődésmenete eltérő NPK arányok esetén a vizsgált évek átlagában 
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39. ábra. Őszi búza fejlődésmenete eltérő NPK arányok esetén a vizsgált évek és fajták átlagában 
 

A 39. ábrán az eltérő NPK arányok hatása szemlélhető meg a tápanyagellátási kísérlet 

vizsgált éveinek és a kísérletbe volt fajták eredményeinek átlagában. A NPK 2:1:1 arányú 

kezelését jelző kék grafikon igen látványosan szemlélteti a tápanyagok kumulatív hatását. A 

kezelés hatására a trágyázatlan parcellák 100%-os értékéhez képest a hajtásszám 142%-ra nőtt. A 

nagy állománysűrűség kialakulásával azonban az inproduktív hajtásszám is növekedett, melyet a 

B és C értékeket összekötő egyenes lefutása jelez. Így az őszi búza relatív fejlődésében a 

kalászszám 136%-os értéke egy kis visszaesést jelent. A grafikon további vonulata a NPK 2:1:1 

arányának pozitív hatását tükrözi a területegységre eső kalászkaszámra, szemszámra és 

szemtömegre, valamint a kalászonkénti kalászkaszámra (C-D), a kalászkánkénti szemszámra (D-

E) és az ezerszemtömegre (E-F) is. Vagyis megállapítható, hogy a megfelelő tápanyagarány 

nemhogy az egyes tápanyagadagok hatásának összeadódását, hanem a befolyások fokozódásával 

az eredmények megsokszorozódását okozta. 
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4.2.5. Eltérő nagyságú, 2:1:1 arányú NPK kezelések hatása az őszi búza fejlődésére 

 

Vizsgálatunkban legjobbnak bizonyult tápanyagarány megállapítása után megvizsgáltam, 

hogy az ilyen arányú kezelések különböző mennyisége milyen változást okoz az őszi búza 

fejlődésére. Ezért a nitrogén, foszfor és kálium 2:1:1 arányú egyszeres (N60P30K30), kétszeres 

(N120P60K60) és háromszoros (N180P90K90) dózisának a hatását is megvizsgáltam az őszi búza 

terméskomponenseire. Ezeknek a kezeléseknek a grafikus ábrázolása a három vizsgálati évben a 

40. ábrán, a vizsgált fajták esetében pedig a 41. ábrán látható. 
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40. ábra. Őszi búza fejlődésmenete eltérő NPK adagok esetén a vizsgált években a két fajta átlagában 
 

2003/2004-ben a két kisebb adagú trágyakezelés a területegységre jutó hajtás- és 

kalászszámban még szinte nem is térnek el, viszont a későbbi fázisvégtermékek kialakulásában 

már jelentős különbségek fedezhetők fel. A N60P30K30 és a N120P60K60 kezelés különbsége 

elsősorban abból adódott, hogy a nagyobb dózis kedvezőbb kalászonkénti kalászkaszámot, 

kalászkánkénti szemszámot és ezerszemtömeget okozott. A legnagyobb adagú NPK kezelés 

(N180P90K90) hatékonysága már a jobb bokrosodó képességben és a kalászképzésben is 

megnyilvánult. 
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2005/2006-ban a fajták átlagában a N60P30K30 kezelés a mintánkénti hajtásszámot 45%-

kal, a kalászszámot 39%-kal, a kalászkaszámot 66%-kal, a szemszámot 81%-kal, a szemtömeget 

135%-kal növelte a kontroll kezeléshez képest. A NPK kezelés kétszeres dózisa esetén a 

fázisvégtermékek hasonló tendenciával, csak még nagyobb mértékben nőttek, így a fejlődés 

végén a terméshozam a trágyázatlan parcellákhoz képest háromszorosára nőtt. A 2:1:1 arányú 

NPK kezelés legnagyobb adagjánál pedig még nagyobb változások figyelhetők meg a mért 

paramétereknél, hiszen a N180P90K90 kezelés a területegységre jutó hajtásszámot 77%-kal, a 

kalászszámot 58%-kal, a kalászkaszámot 119%-kal, a szemszámot 170%-kal, a szemtömeget 

250%-kal növelte meg a hosszú ideje tápanyagellátásban nem részesült parcellák 

növényállományához képest.  

A harmadik vizsgálati évben minden 2:1:1 arányú trágyakezelés előnyösen hatott az 

egyes fejlődési fázisok végtermékeként feltüntetett terméskomponensekre, így a 

területegységenként kialakult hajtásszám, kalászszám, kalászkaszám, szemszám és szemtömeg 

értékekre, valamint a származtatott terméselemekre is (kalászszám/hajtásszám, 

kalászkaszám/kalászszám, szemszám/kalászkaszám, szemtömeg/szemszám). 
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41. ábra. GK Kalász és GK Petur fajták fejlődésmenete eltérő NPK adagok esetén a vizsgált évek és a két 

fajta átlagában 

 

A két fajtát összehasonlítva (41. ábra) megállapíthatom, hogy a fejlődésüket jelző 

grafikonok vonulata jelentős mértékben eltér egymástól. A GK Kalász esetén az eltérő 

trágyaadagok szinte nem is okoztak különbséget a mintánkénti hajtás és kalászszám értékében, 

viszont a későbbi fejlődésben már jelentős eltéréseket mutatnak. A mintánkénti kalászkaszám a 

N60P30K30 kezelésben 70%-kal, a N120P60K60 kezelésben 85%-kal, N180P90K90 kezelésben 103%-

kal gyarapodott a trágyázatlan kezeléshez képest. A területegységre jutó szemszám értéke 

ugyanezen kezelések esetén 87%-os, 124%-os és 149%-os növekedést ért el a kontrollhoz 

képest. A szemtermés mennyisége a trágyázatlan parcellákhoz viszonyítva a legkisebb 
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trágyakezelésnél már 133%-os növekedést produkált, míg a két nagyobb adagnál 201%-os és 

234%-os gyarapodást ért el. 

A GK Petur fajtánál a N120P60K60-as kezelés esetén a területegységre jutó hajtásszám 

56%-kal, a kalászszám 51%-kal, a kalászkaszám 78%-kal volt nagyobb, mint a trágyázatlan 

kezelésben. Mivel a kalászkánkénti szemszám és az ezerszemtömeg a kontrollhoz képest 

nagyobb volt, ezért a területegységenkénti szemszám és szemtömeg értéke is több mint két-, két 

és félszeresére nőtt. Az ideális tápanyagarány háromszoros adagjával (N180P90K90) rendkívüli 

mértékű változásokat figyelhettem meg a GK Petur fajta terméskomponenseinél. A trágyázás 

hatására a területegységre jutó hajtás- és kalászszám több mint másfélszeresére, a kalászkaszám 

több mint kétszeresére, a szemszám több mint két és félszeresére, a szemtömeg pedig több mint 

háromszorosára nőtt. A 2:1:1 arányú kezelések 3 éves átlagának grafikus ábrázolását tekintve 

megállapíthatom, hogy mindkét vizsgálati fajta fejlődésében némi megtorpanást a hajtásszám (B) 

és kalászszám (C) kialakulása közötti szakaszban tapasztaltam, amely az inproduktív hajtások 

nagyobb arányú jelenlétének tulajdonítható. 
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42. ábra. Őszi búza fejlődésmenete eltérő NPK adagok esetén a vizsgált évek átlagában 

 

A vizsgálatban részt vevő fajták három éves eredményeinek átlaga (42. ábra) alapján 

megállapítható, hogy az őszi búza legkisebb adagú, 2:1:1 arányú trágyakezelése a mintánkénti 

hajtásszámot 42%-kal, a kalászszámot 36%-kal, a kalászkaszámot 67%-kal, a szemszámot 89%-

kal, a szemtömeget pedig 142%-kal növelte a kontroll kezeléshez képest. A N120P60K60-as 

kezelése esetén a területegységre jutó hajtásszám 46%-kal, a kalászszám 41%-kal, a 

kalászkaszám 82%-kal, a szemszám 121%-kal, a szemtömeg 193%-kal volt nagyobb, mint a 

trágyázatlan kezelésben. Az ideális tápanyagarány háromszoros adagjánál (N180P90K90) a 

terméselemek hasonló irányban, viszont nagyobb mértékben változtak, mint az első két 

kezelésnél. A NPK 2:1:1 arányú kezelésének extrém adagja esetén a területegységre jutó hajtás- 
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és kalászszám több mint másfélszeresére, a kalászkaszám több mint kétszeresére, a szemszám 

több mint két és félszeresére, a szemtömeg pedig majdnem három és félszeresére nőtt. A 2:1:1 

arányú kezelések 3 éves átlagának grafikus ábrázolását tekintve megállapíthatjuk, hogy az őszi 

búza fejlődésében némi megtorpanást a hajtásszám (B) és kalászszám (C) kialakulása közötti 

szakaszban tapasztaltunk, amely az inproduktív hajtások nagyobb arányú jelenlétének 

tulajdonítható. 

 

4.2.6. Évjárat hatása az őszi búza fejlődésére Fülöpszálláson 

 
A vizsgált műtrágyakezelések átlagában a fajták - terméselemek segítségével 

nyomonkövethető - fejlődését az egyes évjáratokban a 43. ábrán mutatom be. 
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43. ábra. Évjárat hatása a GK Kalász és GK Petur fajta fejlődésére Fülöpszálláson 

 

A GK Kalász fajtának 2003/2004-ben volt a legkedvezőbb, míg 2006/2007-ben volt a 

legkedvezőtlenebb kezdeti fejlődése. A vizsgálat első évében a fajta kalászonkénti 

kalászkaszáma kiemelkedő volt, így a területegységre jutó kalászkaszám értéke az évjáratok 

átlagát 23%-kal előzte meg. Az egy kalászkára jutó szemszám és az ezerszemtömeg viszont 

kevesebb volt, így szemtömege csak 10%-kal múlta felül a vizsgált évek átlagát. A 2005/2006-os 

évben a GK Kalász területegységre jutó hajtás és kalászszáma kb. 5%-kal előzte meg a vizsgált 

évjáratok átlagát. Rendkívül gyenge kalászonkénti kalászkaszámát az egy kalászkára jutó 

szemszám csak némileg tudta javítani, így a 2005/2006-os évben a területegységre eső 

szemtermés 10%-kal elmaradt az évek átlagától. A GK Kalász 2006/2007-es éve a nagyon 

gyenge bokrosodással és kalászkánkénti szemszámmal tűnik ki, viszont a kalászonkénti 

kalászkaszám és az ezerszemtömeg nagysága javította a fajta termését. 

A GK Petur esetén sokkal markánsabb különbségeket tudtam felfedezni az évjáratok 

között. A GK Peturnál is az első vizsgálati év volt a legkedvezőbb a bokrosodásra és a kezdeti 
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fejlődésre. A fajta területegységenkénti hajtásszáma 33%-kal, kalászszáma 28%-kal, 

kalászkaszáma 27%-kal, szemszáma 17%-kal, szemtömege 28%-kal volt nagyobb, mint az 

évjáratok átlaga. A 2005/2006-os esztendő a vizsgált évjáratokat tekintve átlagosnak mondható, 

terméshozama a gyengébb kalászonkénti kalászkaszám és ezerszemtömeg miatt maradhatott el a 

három év átlagától. A vizsgálat utolsó éve nagyon gyenge őszi és téli csapadékellátottságú volt. 

Ez a Petur fajta kezdeti fejlődésén nagy mértékben meg is látszott. Gyenge bokrosodása, 

kalászképzése a többi terméselem esetén is éreztette hatását. Ezért dacára annak, hogy 

kalászonkénti kalászkaszáma és kalászkánkénti szemszáma kedvezőbben alakult, mint az ezt 

megelőző évjáratokban, 2006/2007-ben a területegységenkénti szemtermése mégis a 

legkevesebb volt. 
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44. ábra. Évjáratok hatása az őszi búza fejlődésére Fülöpszálláson a két fajta és a műtrágyakezelések 
átlagában 

 

A 44. ábrán az őszi búza különböző évjáratokban történő fejlődése követhető nyomon a 

terméskomponensek alapján. A vizsgált három évből 2003/2004-ben tapasztalhattam a legtöbb, 

míg 2006/2007-ben a legkevesebb csapadékot. A csapadékellátottságnak megfelelően az első 

évben az őszi búza bokrosodása nagy mértékű volt, ezzel szemben az utolsóban a hajtásszám 

jelentősen lecsökkent. A 2003/2004-ben a tél végi, tavasz eleji hideg időjárás kedvezőtlen volt a 

kialakult hajtások kalászainak képződéséhez. Ezzel szemben a 2006/2007-es időszak enyhe tél 

végi, kora tavaszi időjárása kedvezett az őszi búza hajtás-produktívitásának és serkentette a 

kalászonkénti kalászkaszámot. 2003/2004-ben a virágzás idején fellépő meleg, száraz idő a 

meddő virágok miatti kalászkánkéni szemszámot csökkentette, ezzel szemben a két utóbbi 

vizsgált év mérsékelten meleg és elegendő csapadékot hozó májusa kedvező volt a 

kalászkánkénti szemszám értékére. A Fülöpszállási kísérlet leggyengébb ezerszemtömeget 

eredményező éve a 2005/2006-os esztendő volt, aminek következtében a szemhozam is 

kedvezőtlenül alakult.  
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4.3. Termőhelyvizsgálatok értékelése 

 
4.3.1. Termőhely hatása az őszi búza terméselemeire 

 
Vizsgálatom során kíváncsi voltam arra is, hogy a termőhely hogyan befolyásolja az őszi 

búza terméskomponenseit. A két termőhely (Szeged-Öthalom, Fülöpszállás) 

összehasonlíthatósága érdekében csak az azonos kezelésű (500 csíra/m2-es vetéssűrűségű, 

október közepi vetésű, 120kg/ha N, 60 kg/ha P2O5 és 60 kg/ha K2O hatóanyaggal ellátott) 

parcellák paramétereit hasonlítottam össze két fajtánál (GK Kalász, GK Petur) három vizsgálati 

évben (2003/2004, 2005/2006, 2006/2007). A 6. táblázat a két termőhelyen, két fajtánál, három 

év során vizsgált terméselemek háromtényezős varianciaanalízisének adatait szemlélteti.  

 

6. táblázat. Termőhely-vizsgálatok varianciaanalízise (MQ) 

Variancia forrása Szabadságfok Hajtásszám Kalászszám Kalászkaszám Szemszám Szemtömeg 
Ismétlés 3      

Összes kezelés 11 184,78*** 57,10*** 18259,66*** 67849,52*** 102,17*** 
Termőhely (A) 1 1352,03*** 282,22*** 47139,12*** 112050,22*** 115,32*** 
Fajta (B) 1 0,96 ns 16,74 ns 3264,36 ns 10888,98 ns 1,62 ns 
Évjárat (C) 2 115,89*** 31,49*** 33705,04*** 250251,16*** 427,71*** 

Kölcsönhatások: 
AxB 
AxC 
BxC 
AxBxC 

 
1 
2 
2 
2 

 
10,88 ns 
120,06*** 
51,96*** 
46,45*** 

 
4,04 ns 
72,83*** 
21,81*** 
36,42*** 

 
3692,52*** 
20089,03*** 
9511,41*** 
10074,67*** 

 
373,08 ns 
29020,52*** 
1948,20 ns 
30296,30*** 

 
0,39 ns 
50,68*** 
16,63*** 
8,27*** 

Hiba 33 3,116 2,466 763,28 2501,39 3,50 

*P 5%-os, **P 1%-os, ***P 0,1%-os szinten szignifikáns; ns: nem szignifikáns 
 

Az összes kezelés hatása a mintaterületen kialakult hajtásszám, kalászszám, 

kalászkaszám, szemszám és szemtömeg értékének alakulására 0,1%-os szinten megbízható volt. 

A főtényezők közül a termőhely (A) és az évjárat (C) hatása az összes vizsgált 

paraméterre 0,1%-os szinten statisztikailag igazolható volt, viszont a fajta (B) hatása a vizsgált 

terméselemekre nem bizonyult megbízhatónak. A termőhely x fajta (A x B) kölcsönhatás a 

területegységenkénti kalászkaszám kivételével - ahol 0,1%-os szinten volt statisztikailag 

megbízható - a többi paraméternél nem mutatkozott szignifikánsnak. Ezzel szemben a fajta x 

évjárat (B x C) interakció csak a mintánkénti szemszámra nem volt statisztikailag megbízható, az 

összes többi terméskomponensre 0,1%-os szinten szignifikánsnak bizonyult. A kölcsönhatások 

közül a termőhely x évjárat (A x C) és a termőhely x fajta x évjárat (A x B x C) interakciók 

0,1%-os szinten az összes meghatározott terméselemre szignifikánsak voltak. 
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A két termőhely területegységre (0,25 fm) jutó hajtásszám, kalászszám, kalászkaszám, 

szemszám és szemtömeg értékét a fajták és évjáratok szerint a melléklet 24-28. táblázata 

tartalmazza.  

 

A hajtásszám alakulása (24. táblázat):  

A két vizsgált termőhelyet összehasonlítva megállapítható, hogy a vizsgált fajták és az 

évek mindegyikét figyelembe véve az öthalmi termőhelyen mértem magasabb hajtásszám 

értékeket. A két termőhely között 5%-os szignifikanciaszinten megbízható különbséget tudtam 

kimutatni. A vizsgált termőhelyek és évek átlagában a két fajta között nem tapasztaltam 

megbízható különbséget a területegységre eső hajtásszám alakulásában. A három évjárat eltérő 

időjárása jelentős hatást gyakorolt a hajtásszám alakulására. A vizsgálat leggyengébb csapadék-

ellátottságú éve (2006/2007) statisztikailag is eltérő hajtásszám értéket okozott az előző két 

évjárathoz (2003/2004, 2005/2006) képest.  

 

A kalászszám alakulása (25. táblázat): 

A Szeged-Öthalmi termőhelyen szignifikánsan nagyobb mintaterületenkénti kalászszámot 

regisztráltam, mint Fülöpszálláson. Az évek és a termőhelyek átlagában a GK Kalász fajta 

kalászszám értéke bizonyult magasabbnak, viszont az eredmény statisztikailag nem megbízható. 

A három évjáratot összehasonlítva megállapítható, hogy a vizsgálat első éve szignifikánsan 

magasabb kalászszámot eredményezett, mint a 2005/2006-os és a 2006/2007-es évjárat. A két 

utóbbi tenyészévből a 2006/2007-esben kevesebb területegységenkénti kalászszámot mértem, 

viszont köztük megbízható különbség nem fedezhető fel. 

 

A kalászkaszám alakulása (26. táblázat): 

A termőhelyek statisztikailag megbízhatóan változtatták a mintánkénti kalászkaszám 

értékét az öthalmi búzaállomány javára. A vizsgált fajták között 5%-os szignifikanciaszinten 

nem alakult ki megbízható különbség a kalászkaszámot tekintve. A termőhelyek és évek 

átlagában a GK Kalász fajta mintaterületenkénti kalászkaszáma 378,78db, a GK Peturé 362,29db 

volt. Az évjáratok között a fajták és termőhelyek átlagában szignifikáns különbséget tudtam 

kimutatni a területegységre jutó kalászkaszámok között. A legmagasabb területegységenkénti 

kalászkaszámot 2003/2004-ben, a legkevesebb kalászkaszámot 2005/2006-ban számoltam.  

 

A szemszám alakulása (27. táblázat): 

A két fajta és három évjárat átlagában a fülöpszállási termőhely szignifikánsan magasabb 

szemszám értéket eredményezett, mint az öthalmi. A vizsgált fajták közül a GK Petur 
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területegységre jutó szemszáma magasabb volt, viszont ezt statisztikailag igazolni nem tudtam. 

A fajták és termőhelyek átlagában az évjáratok megbízhatóan változtatták a területegységenkénti 

szemszámot: a legkedvezőbb eredményt a vizsgálat első, a legkedvezőtlenebb eredményt az 

utolsó éve adta. 

 

A szemtömeg alakulása (28. táblázat): 

A termőhelyek statisztikailag igazolható különbséget okoztak a szemtömegben 

Fülöpszállás javára. A GK Kalász fajta mintaterületenkénti szemtömege 25,66g, a GK Petur fajta 

szemtömege 25,29g volt. A fajták között nem volt statisztikailag igazolható különbség a 

terméshozamban. A fajták és termőhelyek átlagában az évjáratok megbízhatóan változtatták a 

területegységre jutó szemtömeg értékét: a legcsapadékosabb 2003/2004-es év adta a legnagyobb, 

a legszárazabb 2006/2007-es tenyészidő adta a legkevesebb területegységre jutó szemtermést. 

 

4.3.2. Termőhely hatása az őszi búza fejlődésére 

 
A 45. ábrán az őszi búza 2003/2004-es, 2005/2006-os és 2006/2007-es 

tenyészidőszakokban megfigyelt relatív fejlődésmenete látható a két termőhelyen.  
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45. ábra. Termőhely hatása az őszi búza fejlődésmenetére a vizsgált évek szerint 
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A kumulatív terméselemzés grafikonjain az A= területegységre jutó csíraszám, B= 

területegységre jutó hajtásszám, C= területegységre jutó kalászszám, D= területegységre jutó 

kalászkaszám, E= területegységre jutó szemszám, F= területegységre jutó szemtömeg. A 

2003/2004-es évben az öthalmi parcellák növényeinek kezdeti fejlődése még kis mértékben 

kedvezőbb volt, viszont a kalászok kalászkaszáma és a kalászkák szemszáma olyan kevés volt, 

hogy ezek a paraméterek a területegységre jutó szemtermést döntő módon meg is határozták, így 

az Öthalmi termőhelyen kevesebb termést lehetett betakarítani. 

2005/2006-ban és 2006/2007-ben sokkal jobban megfigyelhető volt a termőhely hatása az 

őszi búza kezdeti fejlődésére, így a területegységre jutó hajtásszám, kalászszám és kalászkaszám 

értékében voltak nagy különbségek az öthalmi termőhely javára. Mivel Fülöpszálláson az egy 

kalászkára jutó szemszám kedvezőbb volt, így a területegységre jutó kalászkaszám a két utolsó 

évben a réti talajon magasabb értéket mutatott. Végül a termés nagyságát a termőhelyeken 

kialakult ezerszemtömeg nagy mértékben meghatározta: 2005/2006-ban Öthalmon, 2006/2007-

ben pedig Fülöpszálláson mértem nagyobb területegységre jutó szemtermést. 
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GK Petur
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46. ábra. Termőhely hatása a GK Kalász és a GK Petur fajta fejlődésmenetére 

 

A két vizsgálatba vont fajtát összehasonlítva (46. ábra) megállapítható, hogy fejlődési 

vonaluk tendenciája nem különbözik egymástól, viszont a GK Petur fajta esetén a termőhelyek 

közötti különbség a kezdeti fejlődéskor kifejezettebb, mint a GK Kalásznál.  

Az évek és fajták átlagában az őszi búza Szeged-Öthalmon és Fülöpszálláson mért 

terméselemeinek különbségét a 47. ábrán mutatom be. Megállapítható, hogy Szeged-Öthalmon a 

növények több hajtást hoztak, jobban bokrosodtak, mint Fülöpszálláson, viszont a nagyobb 

számú hajtásnál jellemzőbb volt az inproduktivitás. A területegységre jutó kalászszám és 

kalászkaszám az öthalmi telepen kedvezőbb volt, viszont a C és D, illetve a D és E pontokat 

összekötő egyenesek lefutásából látható, hogy a kalászonkénti kalászkaszám és a kalászkánkénti 

szemszám értéke a fülöpszállási termőhelyen volt nagyobb. Végső soron megállapítható, hogy az 



 89 

500 csíra/m2-es vetéssűrűségű, október közepi vetésű, 120kg/ha N, 60 kg/ha P2O5 és 60 kg/ha 

K2O hatóanyaggal ellátott őszi búza a vizsgált évek és fajták átlagában Fülöpszálláson kb. 12%-

kal nagyobb termésmennyiséget produkált, mint Szeged-Öthalmon. 
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47. ábra. Termőhely hatása az őszi búza fejlődésmenetére a vizsgált évek és fajták átlagában 
 

4.4. Tápanyagellátás hatása az őszi búza vetőmagértékére 

 
4.4.1. Frakcionálás nélkül végzett vetőmagvizsgálatok 

 

A 2004-es csíráztatási vizsgálat során arra a kérdésre kerestem választ, hogy a trágyázás 

és a vizsgálatba vont fajta hogyan befolyásolja az őszi búza csírázási százalékát, csírázási erélyét 

és a kicsírázott szemek egészségi állapotát (mellékletek 29. táblázat).  
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48. ábra. Műtrágyakezelések hatása az őszi búza 
csírázási százalékára a fajták átlagában 
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49. ábra. Fajták hatása az őszi búza csírázási 
százalékára a műtrágyakezelések átlagában 

 

A trágyázás az őszi búza csírázási százalékára gyakorolt hatását vizsgálva azt 

tapasztaltam, hogy a három fajta átlagában a kontroll kezelésben termett szemeknek csak 74%-a 

csírázott ki (48. ábra). Megállapíthatom, hogy a PK trágyázások illetve 2:1:1 arányú NPK 

kezelések erősen serkentették az őszi búza csírázóképességét, melyet 5%-os 

szignifikanciaszinten igazolni is tudtam. Ezzel szemben a nagyobb adagú, egyoldalú N ellátású 
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szemekből megbízhatóan kevesebb (68%) csíranövény fejlődött, mint a kontroll kezelés esetén. 

A kezelések átlagában a fajtákat összehasonlítva megállapítható, hogy a GK Garaboly 

statisztikailag igazolhatóan kevesebb csírázási százalékot ért el, mint a GK Kalász és a GK Petur 

(49. ábra), viszont e két utóbbi fajta csírázási százaléka között megbízható különbséget nem 

tudtam kimutatni. 

A különböző trágyakezelésből származó szemek csírázási dinamikája is eltérő volt (50. 

ábra). A sok éve trágyázatlan parcellák szemterméseiből kifejlődött csíranövények 61%-a jött 

létre a csíráztatás 4. napjára. Vizsgálatomban a PK kezelések alacsonyabb adagja még 

megbízhatóan növelte, viszont az összes többi műtrágyakezelés statisztikailag megbízhatóan 

csökkentette az őszi búza csírázási erélyét. A műtrágyakezelések átlagában a fajtákat vizsgálva 

megállapítható, hogy a GK Kalász igazolhatóan elhúzódóbb csírázású volt, mint a GK Garaboly 

és a GK Petur (51. ábra). A GK Petur ugyan dinamikusabb csírázást mutatott, mint a GK 

Garaboly, viszont ezt statisztikailag igazolni nem tudtam. 
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50. ábra. Műtrágyakezelések hatása az őszi búza 
csírázási erélyére a fajták átlagában 
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51. ábra. Fajták hatása az őszi búza csírázási 
erélyére a műtrágyakezelések átlagában
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52. ábra. Műtrágyakezelések hatása a csíranövények 

egészségi állapotára a fajták átlagában 
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53. ábra. Fajták hatása a csíranövények egészségi 

állapotára a műtrágyakezelések átlagában 

 

A trágyázás a csíranövények egészségi állapotára is hatással van. A vizsgált 

trágyakezelések közül a 60-60 kg/ha foszfor és kálium (PK2), illetve a 60 kg/ha N hatóanyagú 
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kezelés (N2) megbízhatóan egészségesebb csíranövényeket eredményezett, mint a kontroll, 

viszont az egyoldalú tápanyag-ellátás túlzott alkalmazása (PK3, N3) még a trágyázatlan 

kezelések egyészségi állapotát sem érte el (52. ábra). A NPK-kezelésben termett szemek 

csíranövényei voltak a legegészségesebbek, viszont a túlzott trágyaadag (NPK3) alkalmazása 

esetén már megnőtt az abnormális csíranövények aránya. A vizsgált fajtákat értékelve 

megállapítom, hogy a GK Kalász és a GK Petur statisztikailag igazolhatóan egészségesebb 

csíranövényeket hozott létre, mint a GK Garaboly (53. ábra). 

A műtrágyázás következő generációra való hatását 2004/2005-ben két eltérő vetési 

csíraszám esetén vizsgáltam meg. A 2004 november végén meghatározott négyzetméterenkénti 

növényszám alakulását a 7. táblázatban mutatom be. 

 

7. táblázat. Eltérő tápanyagellátással termelt vetőmagtételek négyzetméterenkénti növényszáma 

300 szem/m2 vetőmagmennyiségnél Vetőmag termő 
parcellák kezelései GK Garaboly GK Kalász GK Petur Átlag 
kontroll N0P0K0 239,00 232,75 229,00 233,58 
PK3 N0P90K90 269,50 249,50 246,25 255,08 
N3 N90P0K0 296,25 275,50 252,75 274,83 
NPK3 N180P90K90 264,25 270,50 275,75 270,17 

Átlag 267,25 257,06 250,94 258,42 

SzD5% értékek: 
Bármelyik kettő között: 24,93 

Műtrágya (A) főátlagok között: 20,35 
Fajta (B) főátlagok között: 17,62 

500 szem/m2 vetőmagmennyiségnél Vetőmag termő 
parcellák kezelései GK Garaboly GK Kalász GK Petur Átlag 
kontroll N0P0K0 382,25 377,75 373,25 377,75 
PK3 N0P90K90 472,25 437,00 404,75 438,00 
N3 N90P0K0 410,50 419,50 411,75 413,92 
NPK3 N180P90K90 376,50 415,75 430,50 407,58 

Átlag 410,38 412,50 405,06 409,31 

SzD5% értékek: 
Bármelyik kettő között: 44,97 

Műtrágya (A) főátlagok között: 26,04 
Fajta (B) főátlagok között: 15,95 

 

A 300 szem/m2-es parcellák esetén a fajták átlagában a trágyázatlan parcellákon termett 

szemeknek csupán 78%-ából fejlődött ki búzanövény. Ehhez képest minden vizsgált 

tápanyagkezelés szignifikánsan növelte a kikelt növényszámot. A fajták függvényében vizsgálva 

a területegységre jutó növényszámot azt tapasztaltam, hogy a kezelések átlagában a GK 

Garabolynál volt legkedvezőbb a kikelt növényszám és a GK Peturnál volt a legkedvezőtlenebb, 

viszont a fajták között nem tudtam statisztikailag igazolható különbséget kimutatni a 

növényszámban. Az 500 szem/m2-es vetéssűrűségnél a trágyázatlan kezelésű szemek 76%-a kelt 

ki a szántóföldön. A trágyázás növényszámra gyakorolt jótékony hatása különösen a PK 
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kezelések esetén volt érzékelhető, de a többi trágyakezelés is megbízhatóan növelte a szemek 

kelését. A fajták között 500 szem/m2-es vetéssűrűségnél sem volt kimutatható különbség a 

négyzetméterenkénti növényszámban. 

 

8. táblázat. Eltérő tápanyagellátással termelt vetőmagtételek hektáronkénti terméshozama (t) 

300 szem/m2 vetőmagmennyiségnél Vetőmag termő 
parcellák kezelései GK Garaboly GK Kalász GK Petur Átlag 
kontroll N0P0K0 7,59 6,40 7,31 7,10 
PK3 N0P90K90 7,83 6,65 7,88 7,46 
N3 N90P0K0 7,99 6,85 7,44 7,42 
NPK3 N180P90K90 8,12 7,05 7,94 7,70 

Átlag 7,88 6,74 7,64 7,42 

SzD5% értékek: 
Bármelyik kettő között: 0,41 

Műtrágya (A) főátlagok között: 0,34 
Fajta (B) főátlagok között: 0,29 

500 szem/m2 vetőmagmennyiségnél Vetőmag termő 
parcellák kezelései GK Garaboly GK Kalász GK Petur Átlag 
kontroll N0P0K0 8,21 7,54 7,57 7,77 
PK3 N0P90K90 8,29 7,60 8,13 8,01 
N3 N90P0K0 8,42 7,65 8,05 8,04 
NPK3 N180P90K90 8,44 7,65 8,20 8,10 

Átlag 8,34 7,61 7,99 7,98 

SzD5% értékek: 
Bármelyik kettő között: 0,33 

Műtrágya (A) főátlagok között: 0,27 
Fajta (B) főátlagok között: 0,23 

 

A műtrágyázás hatását a következő generáció terméshozamára a 8. táblázat szemlélteti. A 

ritkább (300 szem/m2) vetéssűrűségű állomány kontroll parcellái minden fajta esetén kevesebbet 

teremtek, mint a trágyakezelésben részesült szemek utódparcellái. A fajták átlagában a PK 

trágyázásban részesült parcellák szemtermésének következő generációja 360 kg/ha-ral, míg az 

egyoldalú N kezelésű parcellák szemtermésének növényállománya 320 kg/ha-ral termett többet, 

mint a kontroll kezelés utódparcellái. A tápanyagok megfelelő arányának jelentősségét e kísérlet 

is igazolta, hiszen a fajták átlagában 600 kg/ha-ral nagyobb termést ért el a N180P90K90 

kezelésben részesült vetőmagtétel, mint a 22 éve trágyázatlan parcellákon termett vetőmagok 

utódparcellái. A fajták szerepét vizsgálva megállapítom, hogy a GK Kalász fajta 5%-os szinten 

szignifikánsan kevesebb termést adott, mint a másik két fajta, melyek között nem állapíthattam 

meg megbízható hozambeli különbséget. 

Az 500 szem/m2-es vetőmagmennyiségű parcellák esetén a kontrollhoz képest 

mindhárom fajtánál érzékelhető volt a tápanyagadagok következő generációra való pozitív 

hatása. A sok éve trágyázatlan parcellákon termett szemtermések utódnövényei minden fajta 

esetén kevesebb terméshozamot értek el, mint a trágyázott kezelésben részesülő parcellák 
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vetőmagjának utódparcellái. A fajták átlagában a kezeléseket szemlélve azonban látható, hogy 

statisztikailag igazolható kezeléshatás csak a kontroll és a 2:1:1 arányú NPK kezelések 

következő generációja esetén volt kimutatható. A táblázat adataiból jól kitűnik, hogy a ritkább 

vetéssűrűségű utódparcellák esetén a tápanyagok vetőmagtermesztésben betöltött szerepe sokkal 

markánsabb, vagyis nagyobb hozamkülönbségek találhatók a kezelések között, mint a sűrűbb 

növényállománynál. A sűrűbb állományú parcellák esetén a fajták között szignifikáns 

különbséget tudtam kimutatni: a legnagyobb terméshozamot a GK Garaboly, a legkisebb 

termésmennyiséget a GK Kalász fajta érte el. 

 

4.4.2. Frakcionálással végzett vetőmagvizsgálatok 

 

4.4.2.1. Tápanyagok hatása a szemtermés méretére 

 

A fülöpszállási trágyázási tartamkísérletben megvizsgáltam, hogy a N, a PK, illetve a 

NPK 2:1:1 arányú kezeléseinek különböző adagja hogyan hat az őszi búza szemméretére. Ennek 

érdekében a tíz kiválasztott trágyakezelés parcelláinak szemtermését 2,2 mm és 2,8 mm 

szélességű résrostán engedtem át, melynek eredményeként 3 frakciót tudtam elkülöníteni: 2,2 

mm-nél kisebb szemek, 2,2 és 2,8 mm közötti szélességű szemek és 2,8 mm-nél szélesebb 

szemek. Az eltérő tápanyagkezelésű (N0P0K0, N0P30K30, N0P60K60, N0P90K90, N30P0K0, N60P0K0, 

N90P0K0, N60P30K30, N120P60K60 N180P90K90) parcellákon termett szemek méret szerinti 

frakciómegoszlása a két vizsgált fajta (GK Kalász, GK Petur) és az évjáratok (2005/2006, 

2006/2007) szerint a mellékletek 30. táblázatában, míg a fajták és az évjáratok átlagában az 54. 

ábrán tanulmányozható. 

A trágyázatlan kontroll parcellák szemtermésének 34%-a hullott keresztül a 2,2 mm-es 

résrostán, vagyis a gyenge tápanyagellátás következtében a termésnek több mint egyharmada a 

szabvány szerint vetőmagnak alkalmatlan, és csupán 11% volt a nagy magok tömegaránya. A 30, 

60 és 90 kg/ha hatóanyaggal ellátott kezelések (PK1, PK2, PK3) szemtermésének 18, 19, 26%-a 

kisebb volt, mint a szabványban előírt méret, vagyis a PK adagolás növeli a nagy magok arányát, 

viszont az aránytalan PK kijuttatás egyre inkább rontja a vetőmag minőségét. A N0P30K30 

kezelés (PK1) esetén a termés 28%-a, N0P60K60 kezelés (PK2) 31%-a, a N0P90K90 kezelés (PK3) 

22%-a jutott a legnagyobb frakcióba. Az egyoldalú nitrogén adagolásakor még szembetűnőbb a 

tápanyagok vetőmagtermesztésben betöltött szerepe, hiszen a termés 30-33%-a áthullott a 

2,2mm-es résrostán, vagyis alkalmatlan volt vetőmagnak, és csupán 7-17%-uk volt 2,8mm-nél 

szélesebb. A legkedvezőbb hatást a vetőmag méretére a 2:1:1 arányú NPK kezelések esetén 

tapasztaltam. A NPK1 (N60P30K30) kezelés esetén a parcellánkénti hozam 20%-a ugyan 
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alkalmatlan volt továbbszaporításra, viszont 29%-a a legnagyobb szemméret-kategóriába 

tartozott. A 120 kg/ha N, 60 kg/ha P2O5 és 60 kg/ha K2O hatóanyagban részesült parcellák 

(NPK2) szemtermésének csupán 12% a volt kisebb, mint 2,2 mm, és 52%-a tartozott a 

legnagyobb szemméret-kategóriába. A fülöpszállási tápanyagellátási tartamkísérlet két 

tenyészévi adatai alapján megállapítom, hogy a legnagyobb NPK szintű kezelés adta a 

legkedvezőbb eredményeket, hiszen a szemtermésnek alig 10%-a volt a szemméret alapján 

alkalmatlan vetőmagnak, és több mint fele (59%) a 2,8 mm-nél nagyobb átmérőjű szemek közé 

tartozott. 
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54. ábra. Műtrágyázás hatása az őszi búza méret szerint frakcionált szemtermésének tömegarányaira (%) 

 

4.4.2.2. Tápanyagok és a szemméret hatása az ezerszemtömegre 

 

A különféle műtrágyakezelésekben termett szemek méret szerinti rostálása után 

meghatároztam az egyes frakciók ezerszemtömeg értékét, melyet a két vizsgált fajta és az 

évjáratok szerint a mellékletek 31. táblázata, míg a fajták és az évjáratok átlagában a 55. ábra 

szemléltet.  

A két kisebb frakció esetén a kontroll kezeléshez képest a N0P30K30 ellátású szemek 

ezerszemtömege megnőtt, majd a PK adag növelésével fokozatosan csökkent. Az egyoldalú N 

kezelések legalacsonyabb szintje adta minden szemméret esetén a legkisebb ezerszemtömeg 

értéket. Az emelkedő N adagok hatására az ezerszemtömeg általában egyre inkább növekedett. A 

legkiemelkedőbb ezerszemtömegeket általában a 2:1:1 arányú NPK kezelések esetén 
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tapasztaltam. A kedvező tápanyagarányú kezelések adagjainak fokozásával az ezerszemtömeg 

egyre inkább nőtt minden szemméret frakción belül.  
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55. ábra. Ezerszemtömeg alakulása az egyes tápanyagkezelések és szemméret frakciók esetén 

 

Természetesen a szemméretfrakciók nagysága alapvetően meghatározta az 

ezerszemtömeget: minden tápanyagkezelés esetén a legkisebb szemméretfrakciók adták a 

legkisebb ezerszemtömegeket, a 2,8mm-nél nagyobb szemátmérőjű tételek pedig a 

legnagyobbakat. 

 

4.4.2.3. Laboraróriumi vetőmagvizsgálatok eredményei 

 

A vetőmag minőségi paramétereinek négytényezős varianciaanalízisét a 9. táblázat 

tartalmazza. Az összes kezelés hatása mind a négy jellemzőre 0,1%-os szinten szignifikáns volt. 

A műtrágyakezelések (A) és a frakciók (B) hatása a csírázási százalékra, a csírázási 

erélyre, a csíranövények egészségi állapotára és a vigorértékre 0,1%-os szinten volt 

statisztikailag megbízható. A fajta (C) hatása a csírázási erélyre és a csíranövények egészségi 

állapotára 0,1%-os, a vigorosságra 1%-os szinten volt szignifikáns, viszont a szemek csírázási 

százaléka nem mutatkozott statisztikailag megbízhatónak. Az évjárat (D) a csírázási százalékra, a 

csírázási erélyre és a csíranövények egészségi állapotára szignifikáns volt 0,1%-os szinten, ezzel 

szemben a virorértékre nem mutatott statisztikailag megbízható eltérést.  

A kölcsönhatásokat értékelve megállapítható, hogy a műtrágya x frakció (A x B), a 

műtrágya x fajta (A x C), a műtrágya x évjárat (A x D), a műtrágya x frakció x fajta (A x B x C), 
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a műtrágya x frakció x évjárat (A x B x D), a műtrágya x fajta x évjárat (A x C x D) és a 

műtrágya x frakció x fajta x évjárat (A x B x C x D) hatása 0,1%-os szinten minden vizsgált 

paraméternél szignifikáns eltérést okozott. A frakció x fajta (B x C) a csírázási százalékra és a 

vigorértékre 0,1%-os, a csíranövények egészségi állapotára 1%-os szinten volt megbízható, 

viszont a csírázási erélyre nem volt szignifikáns. A frakció x évjárat (B x D) kölcsönhatása a 

csírázási százalékra, a csírázási erélyre és a vigorértékre 0,1%-os szinten statisztikailag 

megbízhatónak mutatkozott, viszont a csíranövények egészségi állapotára nem volt szignifikáns. 

A csírázási százalékra és a csíranövények egészségi állapotára a fajta x évjárat (C x D) 0,1%-os 

szinten megbízható volt, ezzel szemben a csírázási erélyre, és a vigorértékre nem volt 

szignifikáns. A frakció x fajta x évjárat (B x C x D) kölcsönhatások a csírázási erélyre, a 

csíranövények egészségi állapotára és a vigorértékre 0,1%-os, míg a szemek csírázási 

százalékára 1%-os szinten volt szignifikáns.  

A laboratóriumi vetőmagvizsgálatok eredményeit a melléklet 32-35. táblázata 

tartalmazza. 

 

9. táblázat. Vetőmagvizsgálatok varianciaanalízise (MQ) 

Variancia forrása Szabadságfok Csírázási 
százalék 

Csírázási erély Csíranövények 
egészségi 
állapota 

Vigorérték 

Ismétlés 4     
Összes kezelés 119 185,46*** 264,76*** 131,53*** 489,47*** 
Műtrágya (A) 9 420,78*** 376,14*** 284,56*** 2397,78*** 
Frakció (B) 2 4791,08*** 1823,00*** 237,40*** 3071,98*** 
Fajta (C) 1 11,10 ns 521,52*** 4021,85*** 226308,10** 
Évjárat (D) 1 2664,91*** 2255,02*** 1279,16*** 26,13 ns 

Kölcsönhatások: 
AxB 
AxC 
AxD 
BxC 
BxD 
CxD 
AxBxC 
AxBxD 
AxCxD 
BxCxD 
AxBxCxD 

 
18 
9 
9 
2 
2 
1 
18 
18 
9 
2 
18 

 
48,30*** 
37,42*** 
161,553*** 
54,377*** 
367,931*** 
79,219*** 
24,210*** 
47,288*** 
90,038*** 
30,394** 
15,727*** 

 
94,59*** 
165,95*** 
791,14*** 
19,982 ns 
724,38*** 
19,80 ns 
96,62*** 
133,38*** 
417,01*** 
216,19*** 
86,05*** 

 
12,77*** 
184,11*** 
115,23*** 
8,92** 
1,88 ns 

1921,12*** 
10,89*** 
32,12*** 
150,68*** 
16,49*** 
15,87*** 

 
340,40*** 
87,29*** 
465,68*** 
1697,70*** 
549,52*** 
16,13 ns 
133,45*** 
399,68*** 
90,93*** 
230,73*** 
75,84*** 

Hiba 357 6,29 16,18 2,36 11,07 

*P 5%-os, **P 1%-os, ***P 0,1%-os szinten szignifikáns; ns: nem szignifikáns 
 

Csírázási százalék alakulása (32. táblázat): 

A 10 tápanyagkezelésen termett őszi búza szemeket a méret szerinti osztályozás után 

laboratóriumi körülmények között a szabványnak megfelelően csíráztatási kísérletbe vontam, 

hogy megállapítsam a tápanyagok és a vetőmagméretek szerepét az őszi búza 

csírázóképességére. 
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56. ábra. Műtrágyakezelések hatása az őszi búza 
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57. ábra. Szemek méretének hatása az őszi búza 

csírázási százalékára 
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58. ábra. Fajták hatása az őszi búza csírázási 
százalékára 
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59. ábra. Évjáratok hatása az őszi búza csírázási 

százalékára 

 

Az 56. ábrán a vetőmagméretek, a fajták és az évjáratok átlagában szemléltetem a 

tápanyagok hatását a búza csírázási százalékára. A trágyázatlan parcellákon termett szemeknek 

még csupán 90%-a csírázott ki, viszont a foszfor és káliumkezelések (PK1, PK2, PK3) 

statisztikailag megbízhatóan növelték a csírázási arányt. Az egyoldalú N kezelések minden 

adagja a trágyázatlan kezeléshez képest csökkentette az őszi búza csírázási százalékát. A 

második N adag (N60P0K0) volt különösen negatív hatással az őszi búza csírázására, hiszen az 

összes kezelés leggyengébb eredményét itt regisztráltam, és ezt 5%-os szinten statisztikailag 

igazolni is tudtam. A 2:1:1 arányú NPK (8., 9., 10.) kezelések ideálisnak mondhatók az őszi búza 

csírázási százaléka szempontjából, hiszen minden kezelés statisztikailag megbízhatóan növelte a 

szemek csírázóképességét. A grafikonok szemléletesen mutatják a tápanyagadagok 

csírázóképességre gyakorolt hatását. A N60P30K30 és a N120P60K60 kezelés között nagyobb, ezzel 

szemben a N120P60K60 és a N180P90K90 kezelések között kisebb volt a csírázásbeli különbség, 

vagyis a tápanyagadag növelése már egyre kisebb mértékben növelte a csírázási százalékot. 

Meghatároztam a szemméretek befolyását is az őszi búza csírázóképességére. Az 57. 

ábrán látható, hogy - a trágyakezelések, a fajták és az évek átlagában - a szemméretek 

növekedésével megbízhatóan nőtt a búza csírázási százaléka. Különösen az első két 
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méretkategória között volt nagy az eltérés, ami jól indokolja, hogy a vetőmagszabványban 

meghatározott 2,2 mm alatti szemek továbbszaporításra alkalmatlanok. 

A trágyakezelések, a szemméretek és az évek átlagában a fajtahatást is megvizsáltam az 

őszi búza csírázóképességére. Az 58. ábra alapján megállapíthatom, hogy a GK Kalász csírázási 

százaléka csupán 0,3%-kal volt nagyobb, mint a GK Peturé, vagyis a fajták közötti 

csírázóképességbeli eltérés nem volt szignifikáns. 

Az évjáratok közötti különbséget értékelve látható, hogy a 2006/2007-es esztendő 

kedvezőbb csírázási százalékot okozott, mint a 2005/2006-os, ezt statisztikailag is igazolni 

tudtam (59. ábra).  

 

Csírázási erély alakulása (33. táblázat): 

A csíráztatás 4. napján leszedtem a papírtekercsről és megszámoltam az ép, megfelelő 

felépítésű és minden szempontból egészséges csíranövényeket.  
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60. ábra. Műtrágyakezelések hatása az őszi búza 

csírázási erélyére 

50

60

70

80

90

100

<2,2mm 2,2-2,8mm 2,8mm<

szemméret kategória

%

 
61. ábra. Szemek méretének hatása az őszi búza 

csírázási erélyére 
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62. ábra. Fajták hatása az őszi búza csírázási 
erélyére 

50

60

70

80

90

100

2005/2006 2006/2007
évjárat

%

 
63. ábra. Évjáratok hatása az őszi búza csírázási 

erélyére 

 

A 60. ábrán a tápanyagellátás hatását mutatom be az őszi búza csírázási erélyére a 

szemméret frakciók, a fajták és az évek átlagában. A trágyázatlan, kontroll kezelésű növények 

szemtermésének 66%-a az első értékelésre kicsírázott. Ehhez képest az egyoldalú N kezelések 
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rontották az őszi búza csírázási erélyét, viszont ezt 5%-os szignifikanciaszinten igazolni nem 

tudtam. A PK kezelések és a 2:1:1 arányú NPK kezelések javították a búza csírázási erélyét, 

amely a legkisebb adagú PK kezelés (N0P30K30) kivételével szignifikáns különbséget mutatott a 

kontrollhoz képest. 

A trágyakezelések, a fajták és az évek átlagában a szemek méretét tanulmányozva az őszi 

búza csírázási erélyére megállapítom, hogy a szemméretek növekedésével statisztikailag 

igazolható módon nőtt a búza csírázási erélye (61. ábra).  

A fajtahatást értékelve megállapíthatom, hogy a trágyakezelések, a szemméretek és az 

évek átlagában a GK Kalász fajta csírázási erélye megbízhatóan magasabb volt, mint a GK 

Peturé (62. ábra).  

A csírázási erély vizsgálatakor az évjáratok között – a trágyakezelések, a szemméret 

frakciók és a fajták átlagában - szintén statisztikailag igazolható különbséget tudtam kimutatni 

2006/2007-es esztendő javára (63. ábra). 

 

Csíranövények egészségi állapota (34. táblázat): 

A kicsírázott szemek közül elkülönítettem az egészséges, ép, legalább 3 gyökérrel és 

szabályos hajtásrésszel rendelkező csíranövényeket. A 34. táblázatban és a 64-67. ábrákon az ép, 

normális kategóriába, sorolható növények százalékos arányát mutatom be az összes 

csíranövényhez képest. 

A szemméret frakciók, a fajták és az évjáratok átlagában a trágyázatlan kezelésű 

parcellák szemtermésének 4%-a abnormális volt (64. ábra). A kontrollhoz viszonyítva a PK és az 

egyoldalú N kezelések rontották, míg a 2:1:1 arányú NPK kezelések megbízhatóan javították a 

kicsírázott növények egészségi állapotát. A grafikon jól szemlélteti, hogy a foszfor- és 

káliumadagok illetve a N adagok növelésével a csíranövények egészségi állapota egyre inkább 

romlott, amelyet a N30P0K0 (N1) kezelés kivételével 5%-os szignifikanciaszinten igazolni is 

tudtam. A 2:1:1 arányú NPK kezelések adták a legegészségesebb csíranövényeket. Ezen 

kezelések közül a N120P60K60 kezelésben számoltam a legkevesebb abnormális csíranövényt. 

A csíranövények egészségi állapota szempontjából a szemek méretének hatását is 

értékeltem (65. ábra). A trágyakezelések, a fajták és az évjáratok átlagában a szemméret 

növekedésével a csíranövények egészségi állapota is egyre inkább javult. A 

szemméretkategóriák közötti különbséget 5%-os szinten statisztikailag igazolni tudtam.  

A trágyakezelések, a szemméretek és az évek átlagában a fajtahatást vizsálva (66. ábra) 

megállapítható, hogy a GK Kalász statisztikailag igazolhatóan egészségesebb csíranövényeket 

fejlesztett, mint a GK Petur. 
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Az évjáratok közötti különbséget - a trágyakezelések, a fajták és a szemméretek 

átlagában - értékelve a vizsgálat első évében megbízhatóan nagyobb arányban fejlődtek 

egészséges csíranövények (67. ábra), mint a másodikban. 
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64. ábra. Műtrágyakezelések hatása a csíranövények 

egészségi állapotára 
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65. ábra. Szemek méretének hatása a csíranövények 

egészségi állapotára 
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66. ábra. Fajták hatása a csíranövények egészségi 
állapotára 
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67. ábra. Évjáratok hatása a csíranövények 

egészségi állapotára 

 

Magvigor alakulása (35. táblázat): 

A különböző kezelésű őszi búza szemekkel Szirtes–Barla-Szabó féle (1981) 

vigorvizsgálatot végeztem. A grafikus ábrázolás során a módszer alapján meghatározott 

vigorértékek oszlopain belül a gyenge, a közepes és a nagy vigorú csíranövények részarányát 

eltérő színekkel láttatom. 

A sok éve trágyázatlan, kontroll kezelések szemterméséből csak 79% hajtott ki a 

vigorvizsgálat végére (68. ábra). A kontrollhoz képest a PK kezelések növekvő adagjai 

megbízhatóan növelték az életerős csíranövények számát, amely elsősorban a közepes és nagy 

vigorú csíranövények növekvő arányának köszönhető. Az egyoldalú N adagok esetén a szemek 

életereje még a trágyázatlan parcellákon termett szemek eredményét sem érte el. Az első N 

kezelést (N30P0K0) a trágyázatlan parcellákkal összehasonlítva a kis mennyiségű nitrogén is 

csökkentette a kis vigorú csíranövények arányát, viszont több nagy és közepes vigorú 

csíranövényt eredményezett a kontrollhoz képest. A N adagok növelésével a 2 cm-nél kisebb 
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csíranövények száma egyre nőtt, míg a 2 cm-nél nagyobb hajtású növénykék (közepes és nagy 

vigor) száma egyre kisebb arányt ért el. A szemek életereje összességében egyre gyengébbé vált 

a nitrogénkezelések aránytalan növelésével, így a két nagyobb nitrogén kezelés (N60P0K0 és 

N90P0K0) esetén már statisztikailag igazolható különbséget tudtam kimutatni a trágyázatlan 

kontrollhoz képest. A három makroelem együttes adagolásakor a trágyázatlan kezeléshez képest 

a szemek életereje nagyobb volt, amit 5%-os szinten statisztikailag is igazolni tudtam. Az összes 

kezelést összehasonlítva a N120P60K60 kezelés szemtermése volt a legnagyobb vigorú. A 2:1:1 

arányú kezelések műtrágyamennyiségének növekedésével a közepes vigorú csíranövények 

aránya egyre csökkent. 
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68. ábra. Műtrágyakezelések hatása az őszi búza 
magvigorára 
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69. ábra. Szemek méretének hatása az őszi búza 
magvigorára 
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70. ábra. Fajták hatása az őszi búza magvigorára 
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71. ábra. Évjáratok hatása az őszi búza magvigorára 

 

A trágyakezelések, a fajták és az évjáratok átlagában megvizsgáltam a szemek méretének 

hatását a magvigorra (69. ábra). A nehezített körülmények között végzett csíráztatás eredményei 

alapján a szemméret növekedésével a szemek vigorossága egyre nőtt: legnagyobb vigorértékű 

szemek a legnagyobb méretfrakcióból, a leggyengébb életerejű szemek pedig a legkisebb 

szemtermésű méretkategóriából kerültek ki. A szemek mérete alapján szignifikáns eltérést 

találtam a vigorértékben. 
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A trágyakezelések, a szemméret frakciók és az évjáratok átlagában a fajták a hatását 

vizsgálva a magvigorra arra jutottam, hogy a GK Petur fajta megbízhatóan nagyobb vigorértéke 

elsősorban a kis és közepes vigorú csíranövények nagyobb arányának tulajdonítható (70. ábra). 

A két évjáratot összehasonlítva megállapítható, hogy közöttük statisztikailag megbízható 

eltérés nincs. A köztük lévő eltérés leginkább abban látszik, hogy évjáratonként kis mértékben 

eltért a különböző vigorosságú csíranövények aránya: 2005/2006-hoz képest 2006/2007-ben 

megnőtt a kis és lecsökkent a nagy vigorú csíranövények száma (71. ábra). 

 

4.4.2.4. Szántóföldi növényvizsgálatok eredményei 

 

A két évvel korábbi (2004) vetőmagkísérlet eredményeiből okulva 2006 októberében 

csak 300 szem/m2 vetéssűrűséggel vetettük el Öthalomra a Fülöpszállási Tartamkísérlet eltérő 

tápanyagkezeléseiről származó bizonyos szemméretfrakciókat, hogy meg lehessen állapítani a 

vetőmagtermesztés hatását a következő generációra. 

 

Szántóföldi növényszám alakulása: 

Az előzőekben ismertetett 10 tápanyagkezelésből hétnél (N0P0K0, N0P30K30, N0P60K60, 

N60P0K0, N90P0K0, N60P30K30, N120P60K60) szántóföldi vizsgálatot végeztem a tápanyagok és a 

fajták hatását tanulmányozva az őszi búza következő generációjára. 

A 10. táblázatban a műtrágyakezelések hatása tanulmányozható a két vizsgálatba vont 

őszi búza fajta négyzetméterenkénti növényszámára. A 2,2 mm-nél kisebb, kontroll kezelésű 

szemek 73%-ából lett kifejlett növény. A trágyázatlan kezeléshez képest a trágyakezelések közül 

csak a N60P0K0 kezelés eredményezett kevesebb területegységre eső növényszámot a fajták 

átlagában, ezzel szemben minden más trágyakezelés kedvező hatású volt a következő 

generációra, vagyis javította a területegységre jutó növényszám értékét. Kéttényezős 

varianciaanalízist végezve arra az eredményre jutottam, hogy a fajták átlagában a 

trágyakezelések pozitív hatását 5%-os szignifikanciaszinten csupán a 2:1:1 arányú NPK 

kezelések nagyobb adagjánál (N120P60K60) lehet igazolni az őszi búza növényszámára. A fajtákat 

összehasonlítva a GK Petur magasabb szántóföldi kelést ért el, mint a GK Kalász, viszont ezt 

statisztikailag igazolni nem tudtam. A 2,2-2,8 mm átmérőjű szemek esetén a trágyázás 

növényszámra gyakorolt hatását szemlélve látható, hogy a kontroll kezelésű parcelláknál az 

elvetett szemek 86%-a kicsírázott és lett belőle kifejlett növény. Ehhez képest a PK és NPK 

kezelések növelték, míg az egyoldalú N kezelések csökkentették az őszi búza növényszámát a 

fajták átlagában. Megállapítható ugyanakkor, hogy ezen hatások statisztikailag 5%-os 
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szignifikanciaszinten nem voltak megbízhatók. A fajtahatást értékelve a táblázat adataiból 

kitűnik, hogy a GK Petur növényszáma magasabb volt, mint a GK Kalászé, de a kisebb 

magméretű parcellákhoz hasonlóan a különbség itt sem volt szignifikáns.  

 

10. táblázat. Szántóföldi növényszám (db/m2) alakulása a szemek trágyakezelése és a fajta függvényében 

2,2mm-nél kisebb szemek 2,2-2,8mm közötti szemek Vetőmagtermő parcellák 
trágyakezelései GK Kalász GK Petur Átlag GK Kalász GK Petur Átlag 
kontroll N0P0K0 220,00 219,00 219,50 248,25 266,75 257,50 
PK1 N0P30K30 206,25 240,75 223,50 244,50 275,25 259,88 
PK2 N0P60K60 209,25 244,75 227,00 249,25 267,00 258,13 
N2 N60P0K0 194,00 239,75 216,88 224,50 246,75 235,63 
N3 N90P0K0 249,25 197,00 223,13 267,00 235,75 251,38 
NPK1 N60P30K30 247,50 224,50 236,00 255,75 268,00 261,88 
NPK2 N120P60K60 266,25 254,75 260,50 287,75 275,00 281,38 
Átlag 227,50 231,50 229,50 253,86 262,07 257,96 
SzD5% értékek: Bármelyik kettő között: 41,11 

Műtrágya (A) főátlagok között: 29,15 
Fajta (B) főátlagok között: 11,02 

Bármelyik kettő között: 24,28 
Műtrágya (A) főátlagok között: 17,17 
Fajta (B) főátlagok között: 9,18 

 

11. táblázat. Szántóföldi növényszám (db/m2) alakulása a szemek mérete és a fajta függvényében 

Vetőmagméretek GK Kalász GK Petur Átlag 
2,2mm-nél kisebb szemek 266,25 254,75 260,50 
2,2-2,8mm közötti szemek 287,75 275,00 281,38 
2,8 mm-nél nagyobb szemek 258,50 276,25 267,38 
Átlag 270,83 268,67 269,75 

SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 24,28 
  Frakció (A) főátlagok között: 17,17 
  Fajta (B) főátlagok között: 9,18 
 

A vetőmagméret illetve a fajták hatását a kikelt négyzetméterenkénti növényszámra a 

N120P60K60 (NPK2) kezelés esetén vizsgáltam meg. A 11. táblázatban jól látható, hogy a 2,2 mm-

nél kisebb szemeknek, vagyis a szabvány előírásai szerint a vetőmagnak alkalmatlan szemek 

közül csupán 87%-nyi kelt ki, és lett belőle búzanövény a novemberi növényszámlálásra. 

Kéttényezős varianciaanalízist végezve megállapítható, hogy a legkisebb magméretű parcellák 

területegységre vetített növényszáma szignifikánsan kisebb volt, mint a 2,2 és 2,8 mm közötti 

magfrakcióból fejlődött állományoké. A 2,2 és 2,8 mm közötti méretű vetőmagokból fejlődött ki 

a legtöbb növény (94%), a legnagyobb magoknak pedig 89%-ából fejlődött ki növény. A fajták 

közötti növényszámkülönbség nem volt szignifikáns. 
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Terméshozam alakulása: 

A műtrágyakezelések hatása a két őszi búza fajta különböző vetőmagméretű parcelláinak 

területegységenkénti terméshozamára a 12. táblázat adatai alapján tanulmányozható.  

 

12. táblázat. Terméshozam (t/ha) alakulása a vetőmagtermő parcellák trágyakezelése és a fajták 
függvényében 

2,2mm-nél kisebb szemek 2,2-2,8mm közötti szemek Vetőmagtermő parcellák 
trágyakezelései GK Kalász GK Petur Átlag GK Kalász GK Petur Átlag 
kontroll N0P0K0 5,11 5,22 5,16 5,11 5,70 5,40 
PK1 N0P30K30 5,13 5,76 5,44 4,88 5,27 5,07 
PK2 N0P60K60 5,63 5,90 5,76 5,32 5,25 5,29 
N2 N60P0K0 5,69 5,28 5,48 5,05 5,13 5,09 
N3 N90P0K0 5,96 5,70 5,83 5,55 5,22 5,39 
NPK1 N60P30K30 5,93 5,72 5,82 5,49 5,61 5,55 
NPK2 N120P60K60 5,55 5,66 5,60 5,18 5,84 5,51 
Átlag 5,57 5,60 5,59 5,23 5,43 5,33 
SzD5% értékek: Bármelyik kettő között: 0,49 

Műtrágya (A) főátlagok között: 0,35 
Fajta (B) főátlagok között: 0,19 

Bármelyik kettő között: 0,56 
Műtrágya (A) főátlagok között: 0,40 
Fajta (B) főátlagok között: 0,21 

 

A fajták átlagában a 2,2 mm-nél kisebb, trágyázatlan kezelésű szemek utódparcellái adták 

a legkisebb hozamot (5,16 t/ha). Ehhez képest az összes trágyakezelésben részesült parcella 

szemtermésének következő generációja jelentős terméstöbbletet ért el. A termésmennyiségbeli 

különbség a PK1 (N0P30K30) és az N2 (N60P0K0) kezelés kivételével 5%-os szinten statisztikailag 

is igazolható volt. A kezelések átlagában a fajtahatást értékelve a GK Petur nagyobb 

hektáronkénti szemtermést adott, mint a GK Kalász, viszont ezt statisztikailag igazolni nem 

tudtam. A 2,2-2,8 mm átmérőjű szemek esetén a trágyázatlan kezelések utódparcelláinak 

szemterméséhez képest a foszfor-, kálium- (PK1, PK2) és az egyoldalú nitrogén kezelések (N2, 

N3) következő generációjának a hozama elmaradt, viszont a 2:1:1 arányú NPK kezelésekben 

részesült szemek produktivitása javult. A GK Petur fajta terméshozama ebben a frakcióméretben 

is meghaladta a GK Kalász terméshozamát. Kéttényezős varianciaanalízist végezve 

megállapítom, hogy a 2,2-2,8 mm méretkategóriájú szemek esetén a vetőmagtermő parcellák 

trágyakezeléseinek a hatása és a fajtahatás sem volt statisztikailag megbízható a következő 

generáció terméshozamára. 

A 13. táblázatban a N120P60K60 kezelésű vetőmagtermő parcellák szemeinek a hatása 

szemlélhető a hektáronkénti terméshozamra a vetőmagméret illetve a fajták szerint. A szemméret 

hatását tanulmányozva látható, hogy a fajták átlagában a két kisebb magméret között nagyon 

kicsi a különbség. Ugyanakkor a 2,2-2,8 mm vetőmagkategóriába tartozó szemek és a 

legnagyobb frakciójú vetőmagok következő generációjának szemtermése között nagyobb 

különbség mutatható ki, melyet 5%-os szinten statisztikailag igazolni is tudtam. A fajták között 
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szignifikáns különbség látható az őszi búza hektáronkénti terméshozamában a GK Petur fajta 

javára. 

 

13. táblázat. Terméshozam (t/ha) alakulása a szemek mérete és a fajták függvényében 

Vetőmagméretek GK Kalász GK Petur Átlag 
2,2mm-nél kisebb szemek 5,55 5,66 5,60 
2,2-2,8mm közötti szemek 5,18 5,84 5,51 
2,8 mm-nél nagyobb szemek 5,48 6,40 5,94 
Átlag 5,40 5,97 5,68 

SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 0,58 
  Frakció (A) főátlagok között: 0,41 
  Fajta (B) főátlagok között: 0,47 
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4.5. Új tudományos eredmények 

 

Szegedi őszi búza fajták termőképesség vizsgálata eltérő termesztési körülmények 

között témakörben 2003-2007 években végzett vizsgálataim alapján a következő új és újszerű 

tudományos eredmények állapíthatók meg: 

 

1. A fajták jól elkülöníthető fejlődési jellemzőkkel rendelkeznek, viszont a genotípusok vizsgált 

terméselemeit a termesztési és környezeti körülmények (csíraszám, vetésidő, tápanyagellátás, 

évjárat és termőhely) jelentősen módosítják. 

2. A vetőmagmennyiség csökkentése október közepi vetésnél kisebb kockázatú, mint a 

november eleji vetésnél. 

3. A tápanyagellátás mértéke nincs összhangban az őszi búza fajták fejlődésével és 

terméshozamával. A PK és egyes 2:1:1 arányú NPK kezelések nagyobb adagjai már csak 

kisebb mértékben növelik a terméselemek értékét a kontroll kezeléshez képest. Az 

tápanyagok megfelelő aránya nemcsak az egyes tápanyagadagok hatásának összeadódását, 

hanem befolyásuk hatványozódását is okozza. 

4. A tápanyagellátás alapvetően meghatározza az őszi búza szemméretét. 

5. A tápanyagellátásnak és a magméretnek a következő generáció növényszámára és 

terméshozamára gyakorolt hatását a környezeti tényezők (ökológiai és agrotechnikai) 

jelentősen módosíthatják. A vetőmagvizsgálat első évében a tápanyagellátás szerepe mindkét 

vetéssűrűség esetén érzékelhető volt, azonban markánsabb hatást inkább a ritkább (300 

szem/m2) növényállomány esetén tudtam kimutatni.  

6. A laboratóriumi vetőmagvizsgálati eredményeket a szántóföldi kísérlet környezeti feltételei 

jelentősen módosíthatják. 

7. Vizsgálataim alapján bebizonyosodott, hogy a kumulatív terméselemzés különböző 

agrotechnikai feltételek között alkalmas az őszi búza fajták fejlődésének és produktivitásának 

nyomon követésére és ez alapján a termelők számára értékes információk nyújthatók. A 

termést alakító tényezők hatásossága a kumulatív terméselemzéssel mérhető és részletezhető. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 

5.1. Következtetések a csíraszám- és vetésidő-vizsgálatok alapján 
 

Vizsgálataim eredményeiből megállapítható, hogy a csíraszám szignifikáns hatást 

gyakorol az őszi búza területegységre jutó hajtásszám, kalászszám, kalászkaszám és szemtömeg 

értékére. Az 500 és 300 csíra/m2-es vetéssűrűségű állományok fejlődését összehasonlítva azt 

tapasztaltam, hogy a nagyobb vetőmagmennyiséggel vetett parcellákon a bokrosodási hajlam 

rendkívüli mértékben lecsökkent, majd ez a hátrány a tenyészidő előrehaladásával tovább 

fokozódott, hiszen az 500 csíra/m2-es sűrűségű vetések terméskomponensei a ritkított vetések 

fázisvégtermékeihez egyre inkább közelítettek, míg végül a területegységenkénti szemszám 

értékében csaknem elérték a 300 csíra/m2-es sűrűségű állományét. Eredményeim Posgay (1961) 

véleményét igazolták, hiszen a kisebb vetéssűrűség hatására a produktív bokrosodás ugyan nőtt, 

de az erőteljes bokrosodás sohasem tudta teljesen ellensúlyozni a ritka növényállomány 

negativitását. A kísérlet igazolta Kuti és Horváth (1971) vizsgálati eredményét: az őszi búza a 

vetőmagmennyiségbeli hiányosságokat valamelyest kompenzálni tudja, így az 

állománysűrűségbeli differenciák a terméshozamok különbségére igen szerény hatással vannak. 

A csíraszám 40%-kal történő csökkentése az évjáratok és fajták átlagában csupán 6%-os 

veszteséget okozott a terméshozamban, sőt a 2004/2005-ös évjárat esetén Koltay (1971a) illetve 

Kuti és Szőke (1985) véleményével egyezően még előnyösebb termésátlagot regisztráltam, mint 

a szakirodalomban optimálisnak tartott 500 csíra/m2-es vetéssűrűség esetében. Ez pedig igen 

megfontolandó eredmény azon gazdálkodók számára, akik a drága vetőmagárak mellett 

költségcsökkentésük és jövedelmezőségük növelésére érdekében a vetőmagmennyiség 

csökkentését tartják kedvező megoldásnak. Emellett ezeknek a búzatermesztőknek szem előtt 

kell tartaniuk Koltay és Balla (1975) gondolatait is, akik a búzatermesztési kísérletek és a 

gyakorlat tapasztalatait összevetve megállapították, hogy az üzemi körülmények 

(termesztéstechnikai hiányosságok) általában nem teszik lehetővé a vetőmagmennyiség 

csökkentését. Tehát a vetőmagmennyiség csökkentése csak a többi agrotechnikai feltétel 

optimális biztosítása esetén lehet megoldás. 

Kísérleteimben az eltérő vetésidő következtében kialakult mintánkénti hajtásszám, 

kalászszám és kalászkaszám értékei szignifikáns különbségeket mutattak. A késői vetés során 

kialakult csekélyebb bokrosodást az őszi búza állományok a későbbi időszakokban a 

területegységre jutó kalászszám eltérő mértékű javulásával mérsékelni igyekeztek. Ettől eltérést 

csak a 2003/2004-es tenyészidőszakban tapasztaltam, amikor a területegységenkénti kalászszám 

még tovább rontotta az amúgy is ritka késői állomány helyzetét. Az évek és fajták átlagában a 

novemberi állomány a kalászonkénti kalászkaszám és kalászkánkénti szemszám növelésével 
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magasabb mintánkénti szemszámot ért el, mint az október közepi vetések. A területegységre jutó 

szemtömeg eredményei azt mutatták, hogy a Szeged-Öthalmi termőhelyen a november eleji 

vetésidő előnyösebb, mint az október közepi, de ezt statisztikailag igazolni nem tudtam. A 

vizsgált évjáratok közül markánsan kiemelkedik a 2006/2007-es tenyészidőszak, amely jelentős 

mértékben hozzájárulhatott a kialakult eredményhez. Az utolsó vizsgálati év rendkívüli őszi, téli 

időjárása miatt a kezdetben fejlettebb (nagyobb területegységre jutó hajtásszám, kalászszám, 

kalászkaszám), októberi vetést az enyhe tél folyamán nem gyérülő rovarok (elsősorban vírusok) 

sokkal inkább megtámadták és betegségekkel fertőzték, mint a gyengébb fejlettségű novemberi 

vetéseket. A károkozóktól legyengült októberi vetésű növényállományok végül nem tudtak annyi 

asszimilátát felhalmozni, amennyit az egészséges későbbi állomány, így terméshozamuk is 

elmaradt attól. Kísérleteim Dahlke et al. (1993) megállapításait igazolta, az évjárat mellett a fajta 

is jelentős mértékben módosította a vetésidő hatását. A négy éves vizsgálatsorozat adatai azt 

mutatják, hogy a GK Garaboly és a GK Holló fajta számára a késői vetésidő kedvezőbb, míg a 

GK Kalász és GK Petur fajták számára az október közepi vetésidő felel meg. 

Az eredményekből látható, hogy a novemberi vetésű állományok esetén a nagyobb 

vetőmagmennyiségből eredő kezdeti előny sokkal inkább érvényre jutott, mint az októberi 

vetésidejű parcelláknál, amely igen jelentős a klimaváltozás és a kukorica-búza vetésváltási 

rendszer esetén alkalmazandó későbbi vetésidő megvalósíthatósága szempontjából. 

 

5.2. Következtetések a tápanyagellátási vizsgálatok alapján 

 

A jelenlegi gazdálkodási színvonalon a búza számára a tápanyagellátás döntő fontosságú, 

amelynek jelentős részét műtrágyák segítségével tudjuk biztosítani. Napjainkban a sok új 

köztermesztésben lévő búzafajta széleskörű, sokoldalú megismerése érdekében egyre nagyobb 

szerep jut azon fajtaspecifikus tápanyagellátási vizsgálatoknak, amelyek a gazdaságos, 

fenntartható és környezetkímélő őszi búza termesztést célozzák. Trágyázási vizsgálataimmal arra 

a kérdésre kerestem választ, hogy a különböző tápanyagellátási stratégiák milyen hatással 

vannak az őszi búza két kiválasztott fajtájának (GK Petur, GK Kalász) a hozamot meghatározó 

legfontosabb terméselemeire. 

A vizsgált fajták és az évjáratok mindegyikénél a foszfor és kálium minden dózisa 

pozitívan hatott az őszi búza terméskomponenseire a trágyázatlan növények fázisvégtermékeihez 

képest. Tapasztalataim Liakas et al. (2001) megállapításaival egybevágnak, hiszen ahogy 

növekedtek a PK adagok, úgy jelentős nőtt a hajtásszám értéke. A fajták PK reakcióját értékelve 

megállapítható, hogy a GK Kalász fajtánál a különböző foszfor és kálium (30, 60, 90kg/ha) 

kezelések fázisvégtermékeit összekötő vonalak szinte végig együtt futnak, míg a GK Petur 
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fajtánál a nitrogén nélküli PK adagok hatása jelentősebb mértékben eltért, amely rávilágít a 

fajtaspecifikus tápanyagellátás jelentőségére a búzatermesztés gyakorlatában. A csupán P és K 

ellátásban részesült parcellák növényeinél megfigyelhetjük a produktív bokrosodás, a 

kalászonkénti kalászkaszám és a szemméret növekedését is, amelyet Ragasits (1983) is 

alátámaszt. Ezzel szemben az esetek többségében a N hiányos PK trágyázás a virágok 

termékenyülésére kedvezőtlenül hatott, hiszen az egy kalászkára jutó szemek száma még a 

trágyázatlan kezelésnél is alacsonyabb volt. 

Megállapítottam, hogy a GK Petur fajta hajtás- és kalászszámára az egyoldalú N kezelés 

negatív volt, míg a GK Kalász fajta esetén kedvezően alakult a kezdeti fejlődés. Mindhárom 

vizsgálati évben és mindkét fajtánál megfigyelhetjük, hogy az egyoldalú N adagok növelték a 

területegységre jutó szemszámot és szemhozamot. Kísérleteim eredményei Lásztity (1987) 

következtetéseit is alátámasztják, miszerint a N-kezelések hatására nő a kalászonkénti 

szemtömeg, a kalászonkénti szemszám, viszont a szerzővel ellentétben a GK Petur fajtánál az 

egyoldalú nitrogénkezelések a fülöpszállási kísérleteinkben csökkentették az őszi búza 

ezerszemtömeg értékét. Láthattuk, hogy a vizsgált fajták N-reakciója jelentős módon eltért, 

vagyis a tápanyagellátásnál a fajta igényeit minden esetben figyelembe kell venni. 

Kíváncsi voltam arra is, hogy melyik lehet az a tápanyagarány, amely az adott 

termőhelyen a legkedvezőbb hatást gyakorolja az őszi búza fejlődésére. Ezért összehasonlítottam 

a vizsgált fajtáknál az egyoldalú N (N60P0K0), a PK (N0P30K30) illetve a N-t, a P-t és a K-t 2:1:1 

arányban (N60P30K30) tartalmazó trágyakezeléseket. Az eltérő tápanyagarányú kezeléseket 

összehasonlítva megállapítható, hogy a magas humusztartalmú, jó P2O5 és K2O szolgáltató 

képességgel jellemezhető fülöpszállási termőhelyen az egyoldalú N kezeléssel még csak enyhe, a 

PK kezeléssel pedig már nagyobb terméselem-növekedést lehet elérni a trágyázatlan kontroll 

parcellák növényeihez képest. Vagyis kísérletei eredményeim és a különböző szerzők 

publikációinak ismeretében megállapítható, hogy az éveken át folytatott egyoldalú N ellátás 

semmiképpen sem javasolható az őszi búza termesztése során, ahogy ezt a 90-es évek elején sok 

gazdálkodó tette. A NPK 2:1:1 arányú kezelése mindkét fajtánál igen látványosan érzékeltette a 

tápanyagok kumulatív hatását, hiszen a megfelelő tápanyagarány nemcsak az egyes 

tápanyagadagok hatásának összeadódását, hanem a befolyások fokozódásával az eredmények 

hatványozódását is okozta. Így a végső fázisvégtermék, a területegységre jutó termésmennyiség 

mellett a hajtásszám, a kalászszám, a kalászkaszám és a szemszám is növekedett csakúgy, mint a 

származtatott terméselemek közül a kalászkaszám/kalászszám, szemszám/kalászkaszám és az 

ezerszemtömeg. 

A legkedvezőbb tápanyagarány meghatározása után a 2:1:1 arányú trágyakezelések eltérő 

dózisának hatását értékeltem az őszi búza fajták fejlődésén keresztül. Megfigyelhető, hogy a GK 
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Petur fajtánál sokkal nagyobb a trágyaadagok szerepe, hiszen az eltérő adagú NPK kezelések 

állományának fázisvégtermékeit összekötő vonalak sokkal jobban eltávolodtak egymástól, mint 

a GK Kalász fajta esetén. A fajták átlagában meghatározott terméselem-változás nagyon jól 

szemlélteti azt a fontos termesztési, gazdasági és környezetvédelmi tanulságot, hogy a 

tápanyagadag nagysága nincs arányban a termés mennyiségével. Vagyis a gazdálkodók számára 

sokkal inkább a tápanyagok megfelelő arányát kell figyelembe venni, mint a tápanyagdózist. 

Ugyanakkor Jolánkai (1993), Bocz (1996), Ragasits (1998b) és Pepó (2004a, 2004b) véleményét 

is nagyon érdemes a gazdálkodóknak figyelembe venniük, miszerint a tápelemek hasznosulását 

nem csak a tápanyagmennyiség és azok aránya, hanem a környezet feltételei - a termőhely 

éghajlata és talajadottságai illetve az alkalmazott agrotechnikai tényezők - is nagymértékben 

befolyásolják. Az eredmények alapján megállapítható, hogy az ilyen és ehhez hasonló 

vizsgálatokban a jövőben érdemes un. „naturális hatékonysági mutatót” számolni a 

műtrágyaadagok hozamra gyakorolt hatásának pontosabb feltérképezése érdekében. 

Csíraszám-, vetésidő- és tápanyagellátási vizsgálataim tudományos és gyakorlati 

eredményei jól példázták a fajtaspecifikus agrotechnika jelentőségét a búzatermesztésben. A 

megfelelő genotípus kiválasztása jelentősen meghatározza búzatermesztésünk jövedelmezőségét 

és a gazdálkodók sikerét, tehát a termelőnek azt is figyelembe kell vennie, hogy milyen fajtát 

választ és termeszt. A döntés, hogy melyik fajtákat alkalmazza, milyen fajtasort állít be az adott 

termőhelyen semmi kiadást nem jelent, viszont a terméshozam növekedésével bevételei 

növelhetők. Tehát minden termelő jól felfogott érdeke, hogy a termőhelyének megfelelő fajtát 

válasszon, és ahhoz fajtaspecifikus agrotechnikát alkalmazzon. 

 

5.3. Következtetések a termőhelyvizsgálatok alapján 

 

A termőhelyek talajtulajdonságai nagy mértékben meghatározzák az őszi búza fejlődését. 

Szeged-Öthalmon mélyben sós réti csernozjom talajon, Fülöpszálláson meszes réti talajon 

végeztem a vizsgálatokat. A Fülöpszállási meglehetősen kötött talaj az ősz és tél folyamán sok 

esetben vízzel telítődik, tavasszal pedig nehezen felmelegedő. Ez a sokszor levegőtlen, hideg 

talaj a búza bokrosodásának rendkívül kedvezőtlen, így a fülöpszállási állomány bokrosodása 

jóval elmaradt az öthalmitól. A humuszban gazdag, a vizkészletet jól megtartó fülöpszállási 

termőhely kedvező feltételeket teremtett a későbbi fejlődéshez. A Fülöpszállási termőhely 

kedvező adottságai miatt az aszály sem szokott olyan mértékben súlytani, szemszorulás 

ritkábban figyelhető meg, mint a Dél-Alföldi termőhelyen. A Szegedtől kb 120 km-re északra 

elhelyezkedő tartamkísérletben a parcellák aratása 5-7 nappal később kezdhető, mint az Öthalmi 
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Telepen. A hosszabb tenyészidő és a generatív fejlődés során kialakuló kedvezőbb feltételek 

okozhatják végső soron a kedvezőbb termésmennyiséget Fülöpszálláson. 

 

5.4. Következtetések a vetőmagérték vizsgálatok alapján 

 

A jó minőségű és nagy mennyiségű termés számos tényező kedvező kölcsönhatásának az 

eredménye. Ezek közül az egyik, talán leglényegesebb tényező a biológiai alap, vagyis a 

vetőmag. A vetőmaggal kapcsolatos vizsgálatok a termelők számára rendkívül értékesek, hiszen 

a meglehetősen nagy költséggel járó vetőmagtétel vásárlása után nem elhanyagolható, hogy a 

gazdálkodó milyen minőségű szaporítóanyagot vet el és abból milyen produktivitással bíró 

növények fejlődnek. Ezért az alkalmazott agrotechnika egyik legfontosabb tényezője mindig is a 

jó minőségű vetőmag volt és a jövőben is ez lesz. Vetőmagvizsgálati munkám során arra 

kerestem választ, hogy a tápanyagellátás hatással van-e az őszi búza különböző laboratóriumi és 

szántóföldi vetőmagvizsgálati paramétereire. 

A tápanyagellátási kezelések frakcionálási eredményei alapján megállapíthatom, hogy a 

sok éve trágyázatlan parcellákon nagyon sok kis méretű szem termett. A foszfor és 

káliumkezelések hatására javult a szemek méretének aránya, viszont a növekvő PK adagolás 

egyre inkább rontotta a vetőmag minőségét, ahogy ezt Árendás et al. (2000) is tapasztalták. Az 

egyoldalú N kezelések miatt a kis szemek aránya - Sowinski és Kozak (2002) véleményével 

szemben - nagymértékben megnőtt, szinte a trágyázatlan kezelések frakcióarányaival egyezett 

meg. A legkedvezőbb hatást a vetőmag méretére a 2:1:1 arányú NPK kezelések esetén 

tapasztaltam és a tápanyagadagok fokozásával a mag mérete egyre inkább nőtt. 

A tápanyagok és a szemméret hatását az őszi búza ezerszemtömegére tanulmányozva 

megállapítom, hogy a szemméretfrakciók nagysága alapvetően meghatározta ugyan az 

ezerszemtömeget, viszont a tápanyagkezelések is befolyást gyakoroltak a szemek tömegére. 

Megfigyeltem, hogy a tápanyagkezelések közül főként a PK és a NPK kezelések javítják az 

ezerszemtömeget, viszont Ducsay és Lozek (2004) véleményével szemben az egyoldalú N 

kezelések a búza ezerszemtömegét csökkentik. 

A GK Kalász és a GK Petur őszi búza fajták különböző tápanyagkezelésen termett 

magjait a méret szerinti osztályozás után laboratóriumi körülmények között csíráztatási és 

vigorvizsgálatnak vetettem alá. Az eredmények azt mutatták, hogy a sok éve trágyázatlan 

kezeléshez viszonyítva a PK kezelések az őszi búza csírázási százalékát, és vigorértékét 

növelték, viszont a túlzott adagok a csíranövények egészségi állapotát már csökkentették. Az 

egyoldalú N kezelések elhúzódó csírázást, a csírázóképesség és a vigorérték csökkenését 

okozták. Eredményeim Rajnpreht et al. (1995) eredményéhez hasonlók, viszont Szanyi és Göncz 
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(1991) véleményének ellentmondanak, akik megfogalmazták, hogy a N trágyázás kedvezően 

befolyásolja az őszi búza magvigorát. A 2:1:1 arányú NPK kezelések a kontrollhoz képest 

jelentősen javították az őszi búza csírázási százalékát, a csíranövények egészségi állapotát és a 

vigorértéket. A különböző nagyságú, 2:1:1 arányú tápanyagakezelések hatását vizsgálva 

megállapíthatom, hogy vetőmagtermesztés szempontjából a 120kg/ha N, a 60 kg/ha P2O5 és a 60 

kg/ha K2O hatóanyag felel meg leginkább. A rostálás során kialakított frakcionálás hatását 

vizsgálva a laboratóriumi vetőmag-tulajdonságokra megállapíthatjuk, hogy a magméret 

növekedésével az őszi búza csírázóképessége, csírázási erélye, a csíranövények egészségi 

állapota és a vigorértéke is nőtt. Eredményeim Drena (2004) eredményeit jól példázzák és 

Gadzo (2005) véleményével is összhangban vannak, aki szerint a kisebb magokat el kell 

távolítani a vetőmagból, hiszen ezek a vetőmagtétel vizsgált tulajdonságait csak rontanák. 

Ugyanakkor eredményeimből megállapítható, hogy a vetőmag minőségét az adott fajta és a 

vetőmagtermesztés évjárata is befolyásolhatja. 

A szántóföldi vetőmagvizsgálatok során megvizsgáltam, hogy az előző évi 

tápanyagkezelések hogyan befolyásolják az őszi búza kelését és hozamát. A frakcionálás nélküli 

szántóföldi vetőmagvizsgálat során azt tapasztaltam, hogy a kontroll kezeléshez képest mind a 

PK ellátású, mind a csupán N kijuttatásban részesülő, illetve a 2:1:1 arányú NPK kezelések is 

növelték a következő generáció tőszámát, viszont az osztályozott vetőmagok esetén az egyoldalú 

N kezelések inkább csökkentették a területegységenként kikelt növényszámot a kontroll 

kezeléshez képest. A frakcionálás nélküli szántóföldi vetőmagvizsgálatnál azt tapasztaltam, hogy 

az előző évi tápanyag kezelések még a következő generáció terméshozamára is jelentősen 

hatnak. Ugyanakkor ez a nagy mértékű kezeléskülönbség a 300 csíra/m2-es vetéssűrűség esetén 

nagyobb volt, mint az 500 csíra/m2-es vetési sűrűségnél, vagyis a sűrűbb növényállomány 

kiegyenlítő hatása sokkal érzékelhetőbb volt. Ezért további vetőmagvizsgálatok végzéséhez is 

inkább a ritkított állományt javaslom. 

Eredményeim Szunics et al. (1985) kutatási eredményeit alátámasztják, miszerint a 

vigorértékek általában elmaradnak a csírázási százaléktól. Viszont eredményeimet látva meg kell 

állapítanom, hogy a szántóföldi vizsgálataim értékei nem tükrözik a vigorértékeket. Ennek okát 

leginkább abban látom, hogy a Szirtes–Barla-Szabó féle vigorvizsgálat nehezített körülményei 

inkább a vízzel telített, vagy pangóvizes hideg őszi időt modellezik, míg a szántóföldi kísérlet 

kelésekor (2006 ősze) és a tél folyamán is elhúzódó, enyhe, száraz időjárás volt, amely a 

kártevők és kórokozók életfolyamatait és kártételét is erősen befolyásolta. 
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6. ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Agrotechnikai vizsgálatainkat két eltérő adottságú termőhelyen, a Gabonatermesztési 

Kutató Kht. Szeged-Öthalmi és Fülöpszállási Telepén végeztük. Kutatásaim célja az volt, hogy 

megállapítsam a különböző agrotechnikai és ökológiai tényezők hatását az őszi búza fejlődésére 

illetve vetőmagvizsgálati paramétereire. 

Szeged-Öthalmon mélyben sós réti csernozjom talajon 4 őszi búza fajtával (GK Garaboly, 

GK Kalász, GK Petur, GK Holló) 2 csíraszám- (300 csíra/m2, 500 csíra/m2) és 2 vetésidő-

kezelést (október közepe, november eleje) végeztünk 4 tenyészidőszakban (2003/2004, 

2004/2005, 2005/2006, 2006/2007). Trágyázási vizsgálatainkat a Gabonatermesztési Kutató Kht 

trágyázási tartamkísérletében Fülöpszálláson, meszes réti talajon állítottuk be a GK Kalász és 

GK Petur fajtával 10 tápanyagszinten 3 tenyészidőben (2003/2004, 2005/2006, 2006/2007). 

Az agrotechnikai kezelések hatásának tanulmányozása során az őszi búza 

terméskomponenseit vizsgáltam és elemeztem. A mintaszedést a parcellák aratása előtt, a 

növények teljes érésének időszakában végeztem, majd meghatároztuk a mintaterületen kialakult 

hajtások számát, a kalászok számát, a kalászkák számát, a szemek számát, valamint a 

szemtömeget. A kezelések hatását a mintaterületen kialakult terméselemekre többtényezős 

varianciaanalízis, a növények fejlődésének grafikus ábrázolását Sváb-féle kumulatív 

terméselemzés segítségével értékeltem. 

Vetőmagvizsgálataimat laboratóriumi (csírázási- és vigorvizsgálatok) illetve szántóföldi 

körülmények között (tőszám és terméshozam vizsgálatok) is végrehajtottam. 

Eredményeim tükrében megállapítható, hogy a terméshozam több terméskomponensből 

tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a termés nagyságát. Az egyes ökológiai és 

termesztéstechnikai tényezők, mint a dolgozatban vizsgált vetőmagminőség, vetéssűrűség, 

vetésidő, tápanyagellátás, évjárat és termőhely lényegesen befolyásolja az őszi búza fejlődését, 

így az egyes fejlődési fázisok végtermékeit, a terméskomponenseket is. Ezért a terméselemek 

vizsgálatával sokszor hatékonyabban lehet következtetni az egyes termesztési tényezők hatására, 

illetve azok esetleges változtatására, mintha csupán a terméshozamot elemeznénk. 
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7. SUMMARY 

Our agrotechnical experiments were carried out on two different production areas, in the 

research farms of the Cereal Research Non Profit Co. in Szeged-Öthalom and in Fülöpszállás. Our 

research was designed to examine the effect of various agrotechnical and ecological factors on 

the development of winter wheat and also the effects on the sowing seed parameters.  

In Szeged-Öthalom we carried out experiments in four growing seasons (2003/2004, 

2004/2005, 2005/2006, 2006/2007) with four wheat species (GK Garaboly, GK Kalász, GK 

Petur, GK Holló) and two seed densities (300 seed/m2, 500 seed/m2) on salty meadow 

chernozem soil, where two different seeding time (mid-October and early November) was 

evaluated. The fertilisation research was completed within the research of the Wheat Production 

Nonprofit Organisation with two species (GK Kalász and GK Petur) in 10 nutrient levels in 3 

growing seasons (2003/2004, 2005/2006, 2006/2007). 

While studying the effects of agrotechnical treatments, the yield production components 

of winter wheat have been examined and analysed. I took samples before harvest in the fields 

during the full ripening period of the plants. Then the number of stems, ears and spikelets, as 

well as number of grains, and also the weight of grains on the sample areas have been registered. 

I evaluated the effect of treatment on the yield production elements with multivariate variance 

analysis, while the curve of plant development has been evaluated with the cumulative yield 

production analysis of Sváb. 

I examined the sowing seed in laboratory (germination and vigour examinations), as well 

as in field conditions (plant number and yield production examinations). 

My results show that the yield production of a certain area has several yield components, 

which altogether determine the volume of the yield. Certain ecological and production-

technology factors, such as sowing seed quality, sowing density, sowing time, nutrient supply, 

year and production area have significant influence on the development of winter wheat, as well 

as on the final products of certain development stages, and yield components. This is why the 

examination of yield production elements is more efficient for the detection of the effects of 

certain production factors and their possible changes, than the analysation of the yield production 

only. 
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14. táblázat. Csíraszám- és vetésidő-kezelések hajtásszám (db) értékei őszi búza fajtákban 

Fajták 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Négy év átlaga 
 Csíraszám 

(csíra/m2) 
Csíraszám 
(csíra/m2) 

Csíraszám 
(csíra/m2) 

Csíraszám 
(csíra/m2) 

Csíraszám 
(csíra/m2) 

 300  500 

Évjárat 
átlag 

300 500 

Évjárat 
átlag 

300 500 

Évjárat 
átlag 

300 500 

Évjárat 
átlag 

300 500 

Évjáratok 
átlaga 

GK Garaboly vetésidő: 
     Október 
     November 

 
23,58 
22,46 

 
25,33 
24,12 

 
24,45 
23,29 

 
25,99 
15,49 

 
14,46 
27,87 

 
20,23 
21,68 

 
26,78 
23,89 

 
30,05 
26,46 

 
28,42 
25,18 

 
24,14 
18,93 

 
27,76 
22,13 

 
25,95 
20,53 

 
25,12 
20,19 

 
24,40 
25,14 

 
24,76 
22,67 

GK Garaboly fajtaátlag 23,02 24,72 23,87 20,74 21,16 20,95 25,34 28,25 26,80 21,53 24,94 23,24 22,66 24,77 23,71 
GK Kalász vetésidő: 
     Október 
     November 

 
27,04 
19,77 

 
26,62 
26,73 

 
26,83 
23,25 

 
27,77 
13,93 

 
14,99 
21,72 

 
21,38 
17,82 

 
30,62 
25,23 

 
36,52 
28,96 

 
33,57 
27,09 

 
27,30 
19,88 

 
32,04 
25,03 

 
29,67 
22,45 

 
28,18 
19,70 

 
27,54 
25,61 

 
27,86 
22,65 

GK Kalász fajtaátlag 23,40 26,67 25,04 20,85 18,35 19,60 27,92 32,74 30,33 23,59 28,54 26,06 23,94 26,58 25,26 
GK Petur vetésidő: 
     Október 
     November 

 
25,17 
18,75 

 
32,93 
23,44 

 
29,05 
21,09 

 
21,32 
16,73 

 
13,37 
22,68 

 
17,34 
19,70 

 
31,96 
20,79 

 
34,12 
30,25 

 
33,04 
25,52 

 
33,68 
17,83 

 
30,15 
23,65 

 
31,91 
20,74 

 
28,03 
18,52 

 
27,64 
25,00 

 
27,84 
21,76 

GK Petur fajtaátlag 21,96 28,18 25,07 19,02 18,02 18,52 26,38 32,18 29,28 25,75 26,90 26,33 23,28 26,32 24,80 
GK Holló vetésidő: 
     Október 
     November 

 
30,08 
23,16 

 
33,68 
28,23 

 
31,88 
25,69 

 
25,23 
21,69 

 
16,54 
29,73 

 
20,89 
25,71 

 
31,28 
26,62 

 
37,36 
34,13 

 
34,32 
30,37 

 
31,68 
23,49 

 
37,88 
27,87 

 
34,78 
25,68 

 
29,57 
23,74 

 
31,37 
29,99 

 
30,47 
26,86 

GK Holló fajtaátlag 26,62 30,95 28,78 23,46 23,14 23,30 28,95 35,74 32,35 27,58 32,87 30,23 26,65 30,68 28,66 
Vetésidő a fajták 
átlagában: 
     Október 
     November 

 
26,47 
21,03 

 
29,64 
25,62 

 
28,05 
23,33 

 
25,08 
16,96 

 
14,84 
25,49 

 
19,96 
21,23 

 
30,16 
24,13 

 
34,51 
29,95 

 
32,34 
27,04 

 
29,20 
20,03 

 
31,95 
24,67 

 
30,58 
22,35 

 
27,73 
20,54 

 
27,74 
26,44 

 
27,73 
23,49 

Csíraszám a fajták 
átlagában: 

 
23,75 

 
27,63 

 
25,69 

 
21,02 

 
20,17 

 
20,59 

 
27,15 

 
32,23 

 
29,69 

 
24,61 

 
28,314 

 
26,46 

 
24,13 

 
27,09 

 
25,61 

SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 3,09 
  Csíraszám főátlagok között: 0,55 
  Vetésidő főátlagok között: 0,55 
  Fajta főátlagok között: 0,78 
  Évjárat főátlagok között: 0,78 
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15. táblázat. Csíraszám- és vetésidő-kezelések kalászszám (db) értékei őszi búza fajtákban 

Fajták 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Négy év átlaga 
 Csíraszám 

(csíra/m2) 
Csíraszám 
(csíra/m2) 

Csíraszám 
(csíra/m2) 

Csíraszám 
(csíra/m2) 

Csíraszám 
(csíra/m2) 

 300  500 

Évjárat 
átlag 

300 500 

Évjárat 
átlag 

300 500 

Évjárat 
átlag 

300 500 

Évjárat 
átlag 

300 500 

Évjáratok 
átlaga 

GK Garaboly vetésidő: 
     Október 
     November 

 
18,41 
17,92 

 
20,11 
19,00 

 
19,26 
18,46 

 
20,85 
13,96 

 
10,52 
24,07 

 
15,68 
19,01 

 
18,57 
19,50 

 
17,87 
20,71 

 
18,22 
20,10 

 
19,19 
15,92 

 
22,73 
20,05 

 
20,96 
17,98 

 
19,25 
16,83 

 
17,81 
20,96 

 
18,53 
18,89 

GK Garaboly  fajtaátlag 18,16 19,55 18,86 17,40 17,30 17,35 19,03 19,29 19,16 17,56 21,39 19,47 18,04 19,38 18,71 
GK Kalász vetésidő: 
     Október 
     November 

 
22,86 
15,57 

 
22,42 
22,20 

 
22,64 
18,89 

 
24,81 
11,51 

 
12,36 
20,27 

 
18,58 
15,89 

 
20,11 
20,53 

 
25,20 
25,38 

 
22,65 
22,96 

 
26,24 
15,35 

 
27,47 
23,99 

 
26,85 
19,67 

 
23,50 
15,74 

 
21,86 
22,96 

 
22,68 
19,35 

GK Kalász fajtaátlag 19,21 22,31 20,76 18,16 16,31 17,24 20,32 25,29 22,80 20,79 25,73 23,26 19,62 22,41 21,01 
GK Petur vetésidő: 
     Október 
     November 

 
21,21 
16,26 

 
26,96 
19,43 

 
24,09 
17,85 

 
16,80 
13,73 

 
10,14 
19,42 

 
13,47 
16,58 

 
21,05 
15,88 

 
21,65 
24,39 

 
21,35 
20,13 

 
27,17 
16,24 

 
24,67 
20,170 

 
25,92 
18,20 

 
21,56 
15,53 

 
20,85 
20,85 

 
21,20 
18,19 

GK Petur fajtaátlag 18,74 23,20 20,97 15,27 14,78 15,02 18,47 23,02 20,74 21,70 22,42 22,06 18,54 20,85 19,70 
GK Holló vetésidő: 
     Október 
     November 

 
25,17 
19,35 

 
29,66 
24,27 

 
27,42 
21,81 

 
22,15 
17,04 

 
12,29 
25,30 

 
17,22 
21,17 

 
20,66 
21,46 

 
25,22 
26,19 

 
22,94 
23,82 

 
28,62 
21,97 

 
28,77 
22,70 

 
28,69 
22,33 

 
24,15 
19,95 

 
23,98 
24,61 

 
24,07 
22,28 

GK Holló fajtaátlag 22,26 26,97 24,61 19,60 18,79 19,20 21,06 25,70 23,38 25,29 25,74 25,51 22,05 24,30 23,17 
Vetésidő a fajták 
átlagában: 
     Október 
     November 

 
21,91 
17,28 

 
24,79 
21,23 

 
23,35 
19,25 

 
21,15 
14,06 

 
11,33 
22,26 

 
16,24 
18,16 

 
20,09 
19,34 

 
22,48 
24,16 

 
21,29 
21,75 

 
25,30 
17,37 

 
25,91 
21,73 

 
25,61 
19,55 

 
22,11 
17,01 

 
21,13 
22,35 

 
21,62 
19,68 

Csíraszám a fajták 
átlagában: 

19,59 23,01 21,30 17,61 16,79 17,20 19,72 23,32 21,52 21,34 23,82 22,58 19,56 21,74 20,65 

SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 2,71 
  Csíraszám főátlagok között: 0,48 
  Vetésidő főátlagok között: 0,48 
  Fajta főátlagok között: 0,68 
  Évjárat főátlagok között: 0,68 
 
 
 

 



 132 

16. táblázat. Csíraszám- és vetésidő-kezelések kalászkaszám (db) értékei őszi búza fajtákban 

Fajták 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Négy év átlaga 
 Csíraszám 

(csíra/m2) 
Csíraszám 
(csíra/m2) 

Csíraszám 
(csíra/m2) 

Csíraszám 
(csíra/m2) 

Csíraszám 
(csíra/m2) 

 300  500 

Évjárat 
átlag 

300 500 

Évjárat 
átlag 

300 500 

Évjárat 
átlag 

300 500 

Évjárat 
átlag 

300 500 

Évjáratok 
átlaga 

GK Garaboly 
vetésidő: 
     Október 
     November 

 
355,52 
333,77 

 
368,43 
352,60 

 
361,97 
343,18 

 
405,66 
262,23 

 
199,20 
406,31 

 
302,43 
334,27 

 
332,06 
370,12 

 
327,35 
376,81 

 
329,70 
373,46 

 
401,27 
298,72 

 
424,54 
345,15 

 
412,91 
321,93 

 
373,63 
316,21 

 
329,88 
370,21 

 
351,75 
343,21 

GK Garaboly  
fajtaátlag 

344,64 360,51 352,58 333,95 302,75 318,35 351,09 352,08 351,58 349,99 384,84 367,42 344,92 350,05 347,48 

GK Kalász vetésidő: 
     Október 
     November 

 
404,05 
269,35 

 
363,80 
364,67 

 
383,92 
317,01 

 
446,29 
171,81 

 
218,60 
315,93 

 
332,44 
243,87 

 
343,25 
356,49 

 
394,73 
404,42 

 
368,99 
380,45 

 
440,15 
308,58 

 
445,52 
384,66 

 
442,84 
346,62 

 
408,43 
276,55 

 
355,66 
367,42 

 
382,05 
321,99 

GK Kalász 
fajtaátlag 

336,70 364,24 350,47 309,05 267,27 288,16 349,87 399,57 374,72 374,36 415,09 394,73 342,49 361,54 352,02 

GK Petur vetésidő: 
     Október 
     November 

 
380,47 
318,03 

 
461,24 
364,40 

 
420,86 
341,21 

 
331,70 
261,73 

 
178,02 
333,28 

 
254,86 
297,50 

 
343,84 
281,99 

 
343,54 
426,85 

 
343,69 
354,42 

 
385,89 
313,88 

 
402,42 
352,77 

 
394,15 
333,32 

 
360,48 
293,91 

 
346,30 
369,32 

 
353,39 
331,62 

GK Petur fajtaátlag 349,25 412,82 381,03 296,72 255,65 276,18 312,92 385,19 349,06 349,88 377,60 363,74 327,19 357,81 342,51 
GK Holló vetésidő: 
     Október 
     November 

 
472,83 
351,84 

 
525,37 
450,78 

 
499,10 
401,31 

 
439,52 
276,44 

 
248,56 
425,90 

 
344,04 
351,17 

 
391,88 
392,49 

 
429,01 
448,89 

 
410,44 
420,69 

 
491,33 
394,25 

 
465,12 
429,09 

 
478,22 
411,67 

 
448,89 
353,75 

 
417,01 
438,66 

 
432,95 
396,21 

GK Holló fajtaátlag 412,33 488,07 450,20 357,98 337,23 347,60 392,18 438,95 415,57 442,79 447,10 444,94 401,32 427,84 414,58 
Vetésidő a fajták 
átlagában: 
     Október 
     November 

 
403,22 
318,24 

 
429,71 
383,11 

 
416,46 
350,68 

 
405,79 
243,05 

 
211,09 
370,35 

 
308,44 
306,70 

 
352,760 
350,27 

 
373,65 
414,24 

 
363,21 
382,26 

 
429,66 
328,85 

 
434,40 
377,92 

 
432,03 
353,39 

 
397,86 
310,11 

 
362,21 
386,41 

 
380,03 
348,26 

Csíraszám a fajták 
átlagában: 

360,73 406,41 383,57 324,42 290,72 307,57 351,51 393,95 372,73 379,26 406,16 392,71 353,98 374,31 364,15 

SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 49,99 
  Csíraszám főátlagok között: 8,86 
  Vetésidő főátlagok között: 8,86 
  Fajta főátlagok között: 12,53 
  Évjárat főátlagok között: 12,53 
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17. táblázat. Csíraszám- és vetésidő-kezelések szemszám (db) értékei őszi búza fajtákban 

Fajták 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Négy év átlaga 
 Csíraszám 

(csíra/m2) 
Csíraszám 
(csíra/m2) 

Csíraszám 
(csíra/m2) 

Csíraszám 
(csíra/m2) 

Csíraszám 
(csíra/m2) 

 300  500 

Évjárat 
átlag 

300 500 

Évjárat 
átlag 

300 500 

Évjárat 
átlag 

300 500 

Évjárat 
átlag 

300 500 

Évjáratok 
átlaga 

GK Garaboly 
vetésidő: 
     Október 
     November 

 
618,04 
609,31 

 
678,12 
638,97 

 
648,08 
624,14 

 
630,63 
407,71 

 
305,25 
691,09 

 
467,94 
549,40 

 
448,85 
637,41 

 
433,72 
583,18 

 
441,29 
610,29 

 
467,76 
394,59 

 
536,61 
439,15 

 
502,18 
416,87 

 
541,32 
512,25 

 
488,43 
588,10 

 
514,87 
550,17 

GK Garaboly 
fajtaátlag 

613,67 658,55 636,11 519,17 498,17 508,67 543,13 508,45 525,79 431,17 487,88 459,52 526,79 538,26 532,52 

GK Kalász vetésidő: 
     Október 
     November 

 
625,89 
385,69 

 
573,11 
526,67 

 
599,50 
456,18 

 
713,05 
313,11 

 
324,95 
480,42 

 
519,00 
396,77 

 
501,77 
550,74 

 
542,76 
595,94 

 
522,26 
573,34 

 
513,82 
476,84 

 
477,72 
509,24 

 
495,77 
493,042 

 
588,63 
431,60 

 
479,63 
528,07 

 
534,13 
479,83 

GK Kalász 
fajtaátlag 

505,79 549,89 527,84 513,08 402,68 457,88 526,25 569,35 547,80 495,33 493,48 494,41 510,11 503,85 506,98 

GK Petur vetésidő: 
     Október 
     November 

 
614,29 
571,88 

 
708,28 
563,28 

 
661,28 
567,58 

 
596,55 
463,66 

 
280,39 
510,81 

 
438,47 
487,23 

 
499,59 
518,15 

 
521,63 
665,88 

 
510,61 
592,01 

 
438,59 
488,80 

 
470,77 
469,06 

 
454,68 
478,93 

 
537,25 
510,62 

 
495,27 
552,26 

 
516,26 
531,44 

GK Petur 
fajtaátlag 

593,08 635,78 614,43 530,10 395,60 462,85 508,87 593,75 551,31 463,69 469,92 466,80 523,94 523,76 523,85 

GK Holló vetésidő: 
     Október 
     November 

 
836,88 
581,27 

 
878,59 
736,02 

 
857,74 
658,65 

 
730,03 
533,73 

 
388,49 
718,07 

 
559,26 
625,90 

 
554,68 
690,34 

 
592,03 
778,17 

 
573,35 
734,25 

 
589,63 
553,54 

 
471,70 
577,10 

 
530,67 
565,32 

 
677,80 
589,72 

 
582,70 
702,34 

 
630,25 
646,03 

GK Holló 
fajtaátlag 

709,08 807,30 758,19 631,88 553,28 592,58 622,51 685,10 653,80 571,58 524,40 547,99 633,76 642,52 638,14 

Vetésidő a fajták 
átlagában: 
     Október 
     November 

 
673,77 
537,04 

 
709,52 
616,24 

 
691,65 
576,64 

 
667,56 
429,55 

 
324,77 
600,10 

 
496,17 
514,82 

 
501,22 
599,16 

 
522,53 
655,79 

 
511,88 
627,474 

 
502,45 
478,44 

 
489,20 
498,64 

 
495,82 
488,54 

 
586,25 
511,05 

 
511,51 
592,69 

 
548,88 
551,87 

Csíraszám a fajták 
átlagában: 

605,40 662,88 634,14 548,56 462,43 505,50 550,19 589,16 569,68 490,45 493,92 492,18 548,65 552,10 550,37 

SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 79,34 
  Csíraszám főátlagok között: 9,95 
  Vetésidő főátlagok között: 9,95 
  Fajta főátlagok között: 19,89 
  Évjárat főátlagok között: 19,89 



 134 

18. táblázat. Csíraszám- és vetésidő-kezelések szemtömeg (g) értékei őszi búza fajtákban 

Fajták 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Négy év átlaga 
 Csíraszám 

(csíra/m2) 
Csíraszám 
(csíra/m2) 

Csíraszám 
(csíra/m2) 

Csíraszám 
(csíra/m2) 

Csíraszám 
(csíra/m2) 

 300  500 

Évjárat 
átlag 

300 500 

Évjárat 
átlag 

300 500 

Évjárat 
átlag 

300 500 

Évjárat 
átlag 

300 500 

Évjáratok 
átlaga 

GK Garaboly vetésidő: 
     Október 
     November 

 
27,63 
21,61 

 
28,41 
24,91 

 
28,02 
23,26 

 
20,20 
25,88 

 
22,11 
23,74 

 
21,16 
24,81 

 
24,63 
22,91 

 
24,75 
25,75 

 
24,69 
24,33 

 
14,69 
19,43 

 
18,04 
21,45 

 
16,36 
20,44 

 
21,78 
22,46 

 
23,33 
23,96 

 
22,56 
23,21 

GK Garaboly  fajtaátlag 24,62 26,66 25,64 23,04 22,92 22,98 23,77 25,25 24,51 17,06 19,74 18,40 22,12 23,64 22,88 
GK Kalász vetésidő: 
     Október 
     November 

 
27,33 
22,42 

 
28,52 
25,75 

 
27,92 
24,09 

 
24,94 
23,95 

 
24,92 
21,77 

 
24,93 
22,86 

 
24,49 
22,21 

 
24,447 
24,44 

 
24,47 
23,33 

 
15,17 
20,38 

 
19,10 
22,65 

 
17,14 
21,52 

 
22,98 
22,24 

 
24,25 
23,65 

 
23,61 
22,95 

GK Kalász fajtaátlag 24,88 27,13 26,00 24,45 23,34 23,89 23,35 24,44 23,90 17,78 20,88 19,33 22,61 23,95 23,28 
GK Petur vetésidő: 
     Október 
     November 

 
26,52 
20,05 

 
27,49 
24,44 

 
27,00 
22,25 

 
21,78 
24,20 

 
24,03 
21,90 

 
22,90 
23,05 

 
25,17 
21,37 

 
25,90 
24,16 

 
25,53 
22,76 

 
16,13 
19,24 

 
18,12 
22,35 

 
17,12 
20,79 

 
22,40 
21,21 

 
23,88 
23,21 

 
23,14 
22,21 

GK Petur fajtaátlag 23,28 25,96 24,62 22,99 22,97 22,98 23,27 25,03 24,15 17,68 20,23 18,96 21,80 23,55 22,68 
GK Holló vetésidő: 
     Október 
     November 

 
27,14 
23,19 

 
27,83 
26,45 

 
27,49 
24,82 

 
19,36 
26,00 

 
20,24 
24,04 

 
19,80 
25,02 

 
23,43 
21,66 

 
21,38 
24,56 

 
22,40 
23,11 

 
16,44 
19,71 

 
18,59 
22,35 

 
17,52 
21,03 

 
21,59 
22,64 

 
22,01 
24,35 

 
21,80 
23,49 

GK Holló fajtaátlag 25,16 27,14 26,15 22,68 22,14 22,41 22,54 22,97 22,75 18,08 20,47 19,27 22,12 23,18 22,65 
Vetésidő a fajták 
átlagában: 
     Október 
     November 

 
27,15 
21,82 

 
28,06 
25,39 

 
27,61 
23,60 

 
21,57 
25,01 

 
22,83 
22,86 

 
22,20 
23,93 

 
24,43 
22,04 

 
24,12 
24,73 

 
24,27 
23,38 

 
15,61 
19,69 

 
18,46 
22,20 

 
17,03 
20,94 

 
22,19 
22,14 

 
23,37 
23,79 

 
22,78 
22,96 

Csíraszám a fajták 
átlagában: 

24,49 26,72 25,60 23,29 22,84 23,06 23,23 24,42 23,83 17,65 20,33 18,99 22,16 23,58 22,87 

SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 1,96 
  Csíraszám főátlagok között: 0,35 
  Vetésidő főátlagok között: 0,25 
  Fajta főátlagok között: 0,49 
  Évjárat főátlagok között: 0,49 
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19. táblázat. Műtrágyakezelések hatása a hajtásszám (db) értékére 

2003/2004 2005/2006 2006/2007 Évek átlaga Műtrágyakezelés 
GK 

Kalász 
GK 

Petur 
Átlag 

GK 
Kalász 

GK 
Petur 

Átlag 
GK 

Kalász 
GK 

Petur 
Átlag 

GK 
Kalász 

GK 
Petur 

Átlag 

N0P0K0 16,950 18,87 17,91 17,11 12,09 14,60 13,88 9,16 11,52 15,98 13,37 14,68 
N0P30K30 20,94 20,30 20,62 21,45 15,38 18,42 15,81 10,25 13,03 19,40 15,31 17,36 
N0P60K60 20,83 23,38 22,10 20,34 16,20 18,27 14,97 10,16 12,56 18,71 16,58 17,65 
N0P90K90 21,05 22,76 21,91 21,97 15,58 18,78 17,10 11,47 14,28 20,04 16,60 18,32 
N30P0K0 17,25 14,62 15,93 16,80 11,28 14,04 13,85 9,03 11,44 15,96 11,64 13,80 
N60P0K0 17,86 16,06 16,96 16,83 10,32 13,58 14,82 8,97 11,89 16,50 11,78 14,14 
N90P0K0 17,44 16,44 16,94 17,56 10,63 14,10 15,88 8,60 12,24 16,96 11,89 14,43 
N60P30K30 24,80 27,13 25,96 23,41 19,07 21,24 18,06 12,56 15,31 22,09 19,58 20,84 
N120P60K60 25,69 25,08 25,38 20,83 24,28 22,56 19,67 13,13 16,40 22,06 20,83 21,45 
N180P90K90 24,81 30,24 27,52 24,64 27,13 25,88 19,45 17,97 18,71 22,97 25,11 24,04 
Fajtaátlag 20,76 21,49 21,12 20,09 16,20 18,14 16,35 11,13 13,74 19,07 16,27 17,67 

SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 3,45 
  Műtrágya (A) főátlagok között: 1,41 
  Fajta (B) főátlagok között: 0,63 
  Évjárat (C) főátlagok között: 0,77 
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20. táblázat. Műtrágyakezelések hatása a kalászszám (db) értékére 

2003/2004 2005/2006 2006/2007 Évek átlaga Műtrágyakezelés 
GK 

Kalász 
GK 

Petur 
Átlag 

GK 
Kalász 

GK 
Petur 

Átlag 
GK 

Kalász 
GK 

Petur 
Átlag 

GK 
Kalász 

GK 
Petur 

Átlag 

N0P0K0 16,89 17,56 17,23 16,21 11,80 14,00 13,85 8,41 11,13 15,65 12,59 14,12 
N0P30K30 19,10 17,46 18,28 19,38 14,31 16,84 15,66 10,25 12,95 18,04 14,01 16,02 
N0P60K60 19,81 21,08 20,45 20,11 16,55 18,33 15,55 10,16 12,85 18,49 15,93 17,21 
N0P90K90 20,17 18,87 19,52 22,75 16,74 19,74 16,78 11,17 13,97 19,90 15,59 17,74 
N30P0K0 16,81 14,33 15,57 17,58 10,13 13,85 13,47 8,19 10,83 15,95 10,88 13,42 
N60P0K0 17,30 14,46 15,88 16,85 10,88 13,86 14,88 8,30 11,59 16,34 11,21 13,78 
N90P0K0 17,19 15,94 16,56 17,19 11,13 14,16 15,25 7,82 11,53 16,54 11,63 14,08 
N60P30K30 23,00 22,56 22,78 20,53 18,49 19,51 18,06 12,56 15,31 20,53 17,87 19,20 
N120P60K60 24,30 21,88 23,09 19,39 20,92 20,16 18,58 14,19 16,38 20,76 19,00 19,88 
N180P90K90 23,13 27,50 25,31 21,39 22,94 22,17 18,63 17,94 18,28 21,05 22,79 21,92 
Fajtaátlag 19,77 19,16 19,47 19,14 15,39 17,26 16,07 10,90 13,48 18,32 15,15 16,74 

SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 3,01 
  Műtrágya (A) főátlagok között: 1,23 
  Fajta (B) főátlagok között: 0,55 
  Évjárat (C) főátlagok között: 0,69 
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21. táblázat. Műtrágyakezelések hatása a kalászkaszám (db) értékére 

2003/2004 2005/2006 2006/2007 Évek átlaga Műtrágyakezelés 
GK 

Kalász 
GK 

Petur 
Átlag 

GK 
Kalász 

GK 
Petur 

Átlag 
GK 

Kalász 
GK 

Petur 
Átlag 

GK 
Kalász 

GK 
Petur 

Átlag 

N0P0K0 244,49 228,60 236,54 140,62 177,63 159,12 192,78 136,94 164,86 192,63 181,05 186,84 
N0P30K30 299,80 263,40 281,60 211,92 234,53 223,23 234,38 176,46 205,42 248,70 224,80 236,75 
N0P60K60 306,39 345,58 325,99 206,69 219,36 213,02 268,07 175,06 221,56 260,38 246,67 253,52 
N0P90K90 298,68 322,99 310,84 190,99 232,19 211,59 261,25 205,50 233,38 250,31 253,56 251,93 
N30P0K0 256,86 204,36 230,61 156,70 163,72 160,21 195,25 142,66 168,95 202,94 170,25 186,59 
N60P0K0 273,30 228,62 250,96 167,25 174,88 171,06 188,91 142,35 165,63 209,82 181,95 195,88 
N90P0K0 276,80 223,79 250,30 166,24 188,99 177,61 203,60 163,53 183,56 215,54 192,10 203,82 
N60P30K30 400,56 396,88 398,72 269,61 258,28 263,95 311,88 236,72 274,30 327,35 297,29 312,32 
N120P60K60 444,10 411,08 427,59 280,49 298,92 289,70 344,07 256,54 300,30 356,22 322,18 339,20 
N180P90K90 456,66 499,63 478,15 339,19 356,25 347,72 375,47 338,16 356,81 390,44 398,01 394,22 
Fajtaátlag 325,76 312,49 319,13 212,97 230,47 221,72 257,56 197,39 227,48 265,43 246,79 256,11 

SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 55,71 
  Műtrágya (A) főátlagok között: 22,81 
  Fajta (B) főátlagok között: 10,20 
  Évjárat (C) főátlagok között: 12,49 
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22. táblázat. Műtrágyakezelések hatása a szemszám (db) értékére 

2003/2004 2005/2006 2006/2007 Évek átlaga Műtrágyakezelés 
GK 

Kalász 
GK 

Petur 
Átlag 

GK 
Kalász 

GK 
Petur 

Átlag 
GK 

Kalász 
GK 

Petur 
Átlag 

GK 
Kalász 

GK 
Petur 

Átlag 

N0P0K0 316,16 330,26 323,21 244,31 302,66 273,49 289,31 271,75 280,53 283,26 301,56 292,41 
N0P30K30 381,42 424,56 402,99 297,00 388,57 342,78 307,72 301,00 304,36 328,71 371,38 350,04 
N0P60K60 415,76 586,94 501,35 310,49 363,71 337,10 328,47 295,11 311,79 351,57 415,25 383,41 
N0P90K90 392,47 493,67 443,07 301,52 429,99 365,75 334,38 350,60 342,49 342,79 424,75 383,77 
N30P0K0 361,12 350,62 355,87 291,66 318,41 305,03 280,25 325,72 302,99 311,01 331,58 321,30 
N60P0K0 372,78 420,88 396,83 327,31 344,25 335,78 271,63 323,06 297,34 323,91 362,73 343,32 
N90P0K0 379,69 406,49 393,09 368,25 392,22 380,24 267,00 338,50 302,75 338,31 379,07 358,69 
N60P30K30 596,19 751,43 673,81 495,28 495,47 495,38 499,28 475,13 487,20 530,25 574,01 552,13 
N120P60K60 868,47 802,81 835,64 517,17 637,31 577,24 514,57 533,72 524,14 633,40 657,95 645,67 
N180P90K90 871,22 933,07 902,14 681,55 795,92 738,74 559,19 744,32 651,75 703,98 824,43 764,21 
Fajtaátlag 495,53 550,07 522,80 383,45 446,85 415,15 365,18 395,89 380,53 414,72 464,27 439,49 

SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 97,53 
  Műtrágya (A) főátlagok között: 39,93 
  Fajta (B) főátlagok között: 17,86 
  Évjárat (C) főátlagok között: 21,87 
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23. táblázat. Műtrágyakezelések hatása a szemtömeg (g) értékére 

2003/2004 2005/2006 2006/2007 Évek átlaga Műtrágyakezelés 
GK 

Kalász 
GK 

Petur 
Átlag 

GK 
Kalász 

GK 
Petur 

Átlag 
GK 

Kalász 
GK 

Petur 
Átlag 

GK 
Kalász 

GK 
Petur 

Átlag 

N0P0K0 9,60 10,77 10,18 7,22 8,90 8,06 10,44 8,46 9,45 9,09 9,38 9,23 
N0P30K30 13,12 17,63 15,37 10,99 11,61 11,30 12,31 9,93 11,12 12,14 13,06 12,60 
N0P60K60 13,87 24,25 19,06 12,58 11,66 12,12 13,02 12,10 12,56 13,16 16,00 14,58 
N0P90K90 13,25 20,49 16,87 12,75 15,61 14,18 13,62 14,01 13,81 13,21 16,70 14,95 
N30P0K0 11,17 10,30 10,73 8,49 9,20 8,84 10,21 9,24 9,73 9,96 9,58 9,77 
N60P0K0 11,30 13,05 12,18 10,61 9,42 10,01 9,94 9,89 9,91 10,62 10,79 10,70 
N90P0K0 12,12 13,07 12,59 10,85 11,30 11,07 9,83 10,28 10,06 10,93 11,55 11,24 
N60P30K30 21,50 33,26 27,38 19,98 17,87 18,92 21,94 19,54 20,74 21,14 23,56 22,35 
N120P60K60 33,25 34,67 33,96 23,69 24,89 24,29 24,97 20,70 22,84 27,30 26,75 27,03 
N180P90K90 35,10 42,36 38,73 25,39 31,10 28,24 30,42 26,02 28,22 30,30 33,16 31,73 
Fajtaátlag 17,43 21,98 19,71 14,25 15,16 14,70 15,67 14,02 14,84 15,78 17,05 16,42 

SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 4,01 
  Műtrágya (A) főátlagok között: 1,64 
  Fajta (B) főátlagok között: 0,73 
  Évjárat (C) főátlagok között: 0,90 
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24. táblázat. Termőhelyek hatása a hajtásszám (db) értékére 

2003/2004 2005/2006 2006/2007 Évek átlaga Műtrágyakezelés 
GK 

Kalász 
GK 

Petur 
Átlag 

GK 
Kalász 

GK 
Petur 

Átlag 
GK 

Kalász 
GK 

Petur 
Átlag 

GK 
Kalász 

GK 
Petur 

Átlag 

Szeged-Öthalom 26,62 32,93 29,77 36,52 34,12 35,32 32,04 30,15 31,09 31,73 32,40 32,06 
Fülöpszállás 25,69 25,08 25,38 20,83 24,28 22,56 19,67 13,13 16,40 22,06 20,83 21,45 
Fajtaátlag 26,15 29,00 27,58 28,68 29,20 28,94 25,86 21,64 23,75 26,89 26,61 26,75 

SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 3,57 
  Termőhely (A) főátlagok között: 1,46 
  Fajta (B) főátlagok között: 1,03 
  Évjárat (C) főátlagok között: 1,79 
 
 
 
 

25. táblázat. Termőhelyek hatása a kalászszám (db) értékére 

2003/2004 2005/2006 2006/2007 Évek átlaga Műtrágyakezelés 
GK 

Kalász 
GK 

Petur 
Átlag 

GK 
Kalász 

GK 
Petur 

Átlag 
GK 

Kalász 
GK 

Petur 
Átlag 

GK 
Kalász 

GK 
Petur 

Átlag 

Szeged-Öthalom 22,42 26,96 24,69 25,20 21,65 23,42 27,47 24,67 26,07 25,03 24,43 24,73 
Fülöpszállás 24,30 21,88 23,09 19,39 20,92 20,16 18,58 14,19 16,38 20,76 1900 19,88 
Fajtaátlag 23,36 24,42 23,89 22,29 21,29 21,79 23,02 19,43 21,23 22,89 21,71 22,30 

SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 3,18 
  Termőhely (A) főátlagok között: 1,30 
  Fajta (B) főátlagok között: 1,30 
  Évjárat (C) főátlagok között: 1,59 
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26. táblázat. Termőhelyek hatása a kalászkaszám (db) értékére 

2003/2004 2005/2006 2006/2007 Évek átlaga Műtrágyakezelés 
GK 

Kalász 
GK 

Petur 
Átlag 

GK 
Kalász 

GK 
Petur 

Átlag 
GK 

Kalász 
GK 

Petur 
Átlag 

GK 
Kalász 

GK 
Petur 

Átlag 

Szeged-Öthalom 363,80 461,24 412,52 394,73 343,54 369,13 445,52 402,42 423,97 401,35 402,40 401,87 
Fülöpszállás 444,10 411,08 427,59 280,49 298,92 289,70 344,07 256,54 300,30 356,22 322,18 339,20 
Fajtaátlag 403,95 436,16 420,05 337,61 321,23 329,42 394,79 329,48 362,14 378,78 362,29 370,54 

SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 55,92 
  Termőhely (A) főátlagok között: 22,89 
  Fajta (B) főátlagok között: 22,89 
  Évjárat (C) főátlagok között: 28,04 
 
 
 
 

27. táblázat. Termőhelyek hatása a szemszám (db) értékére 

2003/2004 2005/2006 2006/2007 Évek átlaga Műtrágyakezelés 
GK 

Kalász 
GK 

Petur 
Átlag 

GK 
Kalász 

GK 
Petur 

Átlag 
GK 

Kalász 
GK 

Petur 
Átlag 

GK 
Kalász 

GK 
Petur 

Átlag 

Szeged-Öthalom 573,11 708,28 640,69 542,76 521,63 532,19 477,72 470,77 474,25 531,19 566,89 549,04 
Fülöpszállás 868,47 802,81 835,64 517,17 637,31 577,24 514,57 533,72 524,14 633,40 657,95 645,68 
Fajtaátlag 720,79 755,55 738,17 529,96 579,47 554,72 496,14 502,25 499,19 582,30 612,42 597,36 

SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 101,23 
  Termőhely (A) főátlagok között: 41,44 
  Fajta (B) főátlagok között: 41,44 
  Évjárat (C) főátlagok között: 50,76 
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28. táblázat. Termőhelyek hatása a szemtömeg (g) értékére 

2003/2004 2005/2006 2006/2007 Évek átlaga Műtrágyakezelés 
GK 

Kalász 
GK 

Petur 
Átlag 

GK 
Kalász 

GK 
Petur 

Átlag 
GK 

Kalász 
GK 

Petur 
Átlag 

GK 
Kalász 

GK 
Petur 

Átlag 

Szeged-Öthalom 28,52 27,49 28,00 24,45 25,90 25,18 19,10 18,12 18,61 24,02 23,84 23,93 
Fülöpszállás 33,25 34,67 33,96 23,69 24,89 24,29 24,97 20,70 22,84 27,30 26,75 27,03 
Fajtaátlag 30,88 31,08 30,98 24,07 25,40 24,73 22,04 19,41 20,72 25,66 25,29 25,48 

SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 3,79 
  Termőhely (A) főátlagok között: 1,55 
  Fajta (B) főátlagok között: 1,10 
  Évjárat (C) főátlagok között: 1,90 
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29. táblázat. Csíráztatási vizsgálat eredményei (2004) 

Csírázási százalék Vetőmag termő 
parcellák kezelései GK Garaboly GK Kalász GK Petur Átlag 
kontroll N0P0K0 69,50 75,25 78,00 74,25 
PK2 N0P60K60 95,00 75,00 99,00 89,67 
PK3 N0P90K90 88,00 84,00 91,75 87,92 
N2 N60P0K0 67,00 87,38 72,50 75,63 
N3 N90P0K0 59,50 89,38 54,50 67,79 
NPK2 N120P60K60 89,00 95,25 94,50 92,92 
NPK3 N180P90K90 93,00 93,25 98,00 94,75 

Átlag 80,14 85,64 84,04 83,27 
SzD5% értékek: Bármelyik kettő között: 7,64 

Műtrágya (A) főátlagok között: 4,42 
Fajta (B) főátlagok között: 2,90 

Csírázási erély Vetőmag termő 
parcellák kezelései GK Garaboly GK Kalász GK Petur Átlag 
kontroll N0P0K0 74,10 51,74 58,33 61,39 
PK2 N0P60K60 85,79 44,15 76,78 68,91 
PK3 N0P90K90 46,59 51,84 54,23 50,89 
N2 N60P0K0 59,71 44,23 61,38 55,11 
N3 N90P0K0 29,43 49,58 41,85 40,29 
NPK2 N120P60K60 53,95 44,35 58,20 52,17 
NPK3 N180P90K90 43,78 48,11 48,21 46,70 

Átlag 56,19 47,72 57,00 53,64 
SzD5% értékek: Bármelyik kettő között: 9,14 

Műtrágya (A) főátlagok között: 5,29 
Fajta (B) főátlagok között: 3,46 

Csíranövények egészségi állapota Vetőmag termő 
parcellák kezelései GK Garaboly GK Kalász GK Petur Átlag 
kontroll N0P0K0 89,92 90,16 83,97 88,02 
PK2 N0P60K60 95,79 90,67 96,98 94,48 
PK3 N0P90K90 79,89 88,61 90,14 86,21 
N2 N60P0K0 90,29 92,59 93,80 92,23 
N3 N90P0K0 73,97 93,84 81,69 83,17 
NPK2 N120P60K60 99,44 95,80 99,48 98,24 
NPK3 N180P90K90 93,05 96,38 92,60 94,01 

Átlag 88,91 92,58 91,24 90,91 
SzD5% értékek: Bármelyik kettő között: 5,50 

Műtrágya (A) főátlagok között: 3,18 
Fajta (B) főátlagok között: 2,08 
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30. táblázat. Műtrágyázás hatása az őszi búza fajták méret szerint frakcionált szemtermésének 
tömegarányaira (%) 

2005/2006 2006/2007 Évek átlaga 
Fajták Kezelések 

<2,2 
2,2-
2,8 

2,8< <2,2 
2,2-
2,8 

2,8< <2,2 
2,2-
2,8 

2,8< 

N0P0K0 54,48 44,63 0,88 13,67 66,32 20,00 34,21 55,41 10,38 
N0P30K30 28,80 69,16 2,04 9,16 53,14 37,70 21,13 62,90 15,97 
N0P60K60 24,70 59,52 15,78 8,63 48,76 42,60 16,98 54,35 28,66 
N0P90K90 42,40 54,19 3,41 9,30 60,29 30,40 29,34 56,60 14,06 
N30P0K0 46,38 53,30 0,32 9,28 53,05 37,66 28,16 53,18 18,66 
N60P0K0 59,92 39,60 0,48 9,44 60,14 30,41 34,76 49,84 15,40 
N90P0K0 45,05 54,24 0,71 13,59 73,77 12,64 32,63 61,95 5,42 
N60P30K30 23,17 72,28 4,55 9,82 38,79 51,39 16,64 55,89 27,47 
N120P60K60 12,75 39,40 47,86 7,78 32,65 59,57 10,30 36,08 53,62 
N180P90K90 11,12 40,38 48,50 6,99 22,88 70,13 9,10 31,82 59,08 

GK Kalász 

Átlag 34,88 52,67 12,45 9,77 50,98 39,25 23,32 51,80 24,87 
N0P0K0 42,73 53,94 3,33 22,28 54,32 23,40 34,08 54,10 11,82 
N0P30K30 21,34 65,33 13,33 11,51 26,49 62,00 16,46 46,03 37,51 
N0P60K60 30,01 59,63 10,36 12,76 27,75 59,48 21,60 44,08 34,32 
N0P90K90 33,07 59,04 7,90 9,25 27,59 63,16 23,56 46,48 29,96 
N30P0K0 39,51 58,99 1,50 20,81 55,02 24,17 32,00 57,39 10,61 
N60P0K0 39,26 56,62 4,13 22,79 44,34 32,87 31,13 50,56 18,32 
N90P0K0 37,25 60,96 1,79 25,29 53,84 20,87 32,43 58,09 9,48 
N60P30K30 30,33 50,08 19,58 16,33 36,45 47,22 24,55 44,45 30,99 
N120P60K60 13,31 37,43 49,26 14,62 32,35 53,03 13,95 34,96 51,09 
N180P90K90 12,06 35,10 52,85 11,53 25,06 63,42 11,80 30,22 57,99 

GK Petur 

Átlag 29,89 53,71 16,40 16,72 38,32 44,96 24,15 46,64 29,21 
N0P0K0 48,82 49,12 2,06 17,19 61,42 21,39 34,15 54,82 11,03 
N0P30K30 25,10 67,26 7,63 10,58 37,10 52,33 18,59 53,74 27,67 
N0P60K60 27,30 59,58 13,13 10,69 38,32 50,99 19,26 49,29 31,45 
N0P90K90 37,79 56,58 5,63 9,28 43,98 46,74 26,47 51,58 21,95 
N30P0K0 42,99 56,11 0,90 13,95 53,85 32,20 29,90 55,09 15,01 
N60P0K0 49,46 48,21 2,33 16,14 52,22 31,64 32,93 50,20 16,87 
N90P0K0 41,15 57,60 1,25 19,55 63,62 16,83 32,53 60,00 7,47 
N60P30K30 26,66 61,46 11,88 12,49 37,83 49,68 20,22 50,71 29,07 
N120P60K60 13,03 38,40 48,56 11,20 32,50 56,30 12,13 35,52 52,35 
N180P90K90 11,59 37,74 50,68 9,24 23,96 66,79 10,44 31,02 58,54 

Fajták 
átlaga 

Átlag 32,39 53,21 14,40 13,03 44,48 42,49 23,66 49,20 27,14 
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31. táblázat. Műtrágyázás hatása az őszi búza fajták ezerszemtömegére 

2005/2006 2006/2007 Évek átlaga Fajták Kezelések 
<2,2 2,2-

2,8 
2,8< <2,2 2,2-

2,8 
2,8< <2,2 2,2-

2,8 
2,8< 

N0P0K0 20,25 29,75 38,25 20,74 36,86 47,38 20,50 33,31 42,82 
N0P30K30 23,50 32,00 39,50 20,14 38,74 46,2 21,82 35,37 42,85 
N0P60K60 24,25 32,50 34,50 21,54 37,48 43,42 22,90 34,99 38,96 
N0P90K90 22,50 31,75 38,75 21,98 37,96 45,04 22,24 34,86 41,90 
N30P0K0 18,75 25,00 31,50 21,96 36,62 49,94 20,36 30,81 40,72 
N60P0K0 22,50 29,00 37,50 23,3 36,48 43,18 22,90 32,74 40,34 
N90P0K0 22,00 30,00 43,75 22,68 37,34 44,8 22,34 33,67 44,28 
N60P30K30 26,25 36,00 42,50 20,98 39,24 47,28 23,62 37,62 44,89 
N120P60K60 25,50 34,00 39,75 22,54 38,96 48,78 24,02 36,48 44,27 
N180P90K90 25,50 37,75 40,00 21,62 37,76 48,6 23,56 37,76 44,30 

GK 
Kalász 

Átlag 23,10 31,78 38,60 21,75 37,74 46,46 22,42 34,76 42,53 
N0P0K0 19,00 27,25 38,50 22,16 36,00 44,12 20,58 31,63 41,31 
N0P30K30 21,25 30,75 36,25 21,48 34,56 43,44 21,37 32,66 39,85 
N0P60K60 20,00 29,75 38,75 20,12 35,80 45,62 20,06 32,78 42,19 
N0P90K90 20,75 29,00 38,50 20,44 34,58 44,88 20,60 31,79 41,69 
N30P0K0 19,00 28,25 33,25 22,08 35,00 42,12 20,54 31,63 37,69 
N60P0K0 20,75 29,00 38,25 23,30 34,22 47,46 22,03 31,61 42,86 
N90P0K0 22,25 28,25 35,75 21,26 34,70 43,56 21,76 31,48 39,66 
N60P30K30 22,50 24,00 38,00 22,08 36,48 46,44 22,29 30,24 42,22 
N120P60K60 25,00 36,75 42,50 22,70 35,38 46,24 23,85 36,07 44,37 
N180P90K90 26,50 36,75 42,50 22,58 36,12 48,32 24,54 36,44 45,41 

GK Petur 

Átlag 21,70 29,98 38,23 21,82 35,28 45,22 21,76 32,63 41,72 
N0P0K0 19,63 28,50 38,38 21,45 36,43 45,75 20,54 32,47 42,06 
N0P30K30 22,38 31,38 37,88 20,81 36,65 44,82 21,59 34,01 41,35 
N0P60K60 22,13 31,13 36,63 20,83 36,64 44,52 21,48 33,88 40,57 
N0P90K90 21,63 30,38 38,63 21,21 36,27 44,96 21,42 33,32 41,79 
N30P0K0 18,88 26,63 32,38 22,02 35,81 46,03 20,45 31,22 39,20 
N60P0K0 21,63 29,00 37,88 23,30 35,35 45,32 22,46 32,18 41,60 
N90P0K0 22,13 29,13 39,75 21,97 36,02 44,18 22,05 32,57 41,97 
N60P30K30 24,38 30,00 40,25 21,53 37,86 46,86 22,95 33,93 43,56 
N120P60K60 25,25 35,38 41,13 22,62 37,17 47,51 23,94 36,27 44,32 
N180P90K90 26,00 37,25 41,25 22,10 36,94 48,46 24,05 37,10 44,86 

Fajták 
átlaga 

Átlag 22,40 30,88 38,41 21,78 36,51 45,84 22,09 33,69 42,13 
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32. táblázat. Műtrágyázás hatása az őszi búza fajták csírázási százalékára 

2005/2006 2006/2007 Évek átlaga 
Fajták Kezelések 

<2,2 
2,2-
2,8 

2,8< 
Frakc. 
átlaga 

<2,2 
2,2-
2,8 

2,8< 
Frakc. 
átlaga 

<2,2 
2,2-
2,8 

2,8< 
Frakc. 
átlaga 

N0P0K0 76,00 88,25 89,25 84,50 96,00 98,50 100,00 98,17 86,00 93,38 94,63 91,33 
N0P30K30 79,50 88,25 92,75 86,83 94,50 94,50 98,00 95,67 87,00 91,38 95,38 91,25 
N0P60K60 80,00 94,25 98,00 90,75 95,50 100,00 99,00 98,17 87,75 97,13 98,50 94,46 
N0P90K90 92,25 94,75 95,00 94,00 95,00 99,50 100,00 98,17 93,63 97,13 97,50 96,08 
N30P0K0 84,00 84,00 96,00 88,00 87,00 96,00 97,00 93,33 85,50 90,00 96,50 90,67 
N60P0K0 74,75 81,75 90,00 82,17 90,00 93,00 93,00 92,00 82,38 87,38 91,50 87,08 
N90P0K0 75,50 92,75 97,50 88,58 85,00 96,00 97,00 92,67 80,25 94,38 97,25 90,63 
N60P30K30 87,00 93,75 98,25 93,00 81,00 98,50 97,50 92,33 84,00 96,13 97,88 92,67 
N120P60K60 89,25 94,50 99,00 94,25 91,00 97,00 98,00 95,33 90,13 95,75 98,50 94,79 
N180P90K90 92,75 96,00 99,25 96,00 96,50 97,00 99,00 97,50 94,63 96,50 99,13 96,75 

GK 
Kalász 

Átlag 83,10 90,83 95,50 89,81 91,15 97,00 97,85 95,33 87,13 93,91 96,68 92,57 
N0P0K0 75,25 92,75 97,50 88,50 85,00 88,50 94,00 89,17 80,13 90,63 95,75 88,83 
N0P30K30 79,75 96,75 95,25 90,58 89,50 98,00 99,50 95,67 84,63 97,38 97,38 93,13 
N0P60K60 81,25 96,00 97,25 91,50 88,50 99,00 98,50 95,33 84,88 97,50 97,88 93,42 
N0P90K90 83,00 95,25 98,75 92,33 93,50 98,50 99,00 97,00 88,25 96,88 98,88 94,67 
N30P0K0 79,25 85,75 98,75 87,92 87,50 90,50 95,00 91,00 83,38 88,13 96,88 89,46 
N60P0K0 75,75 85,00 90,50 83,75 90,50 93,50 95,50 93,17 83,13 89,25 93,00 88,46 
N90P0K0 70,25 84,50 89,25 81,33 90,50 95,50 98,50 94,83 80,38 90,00 93,88 88,08 
N60P30K30 90,75 99,25 97,25 95,75 87,00 95,00 99,00 93,67 88,88 97,13 98,13 94,71 
N120P60K60 91,75 98,00 99,75 96,50 89,00 99,00 98,50 95,50 90,38 98,50 99,13 96,00 
N180P90K90 89,00 97,00 99,00 95,00 92,50 98,50 99,50 96,83 90,75 97,75 99,25 95,92 

GK 
Petur 

Átlag 81,60 93,03 96,33 90,32 89,35 95,60 97,70 94,22 85,48 94,31 97,01 92,27 
N0P0K0 75,63 90,50 93,38 86,50 90,50 93,50 97,00 93,67 83,06 92,00 95,19 90,08 
N0P30K30 79,63 92,50 94,00 88,71 92,00 96,25 98,75 95,67 85,81 94,38 96,38 92,19 
N0P60K60 80,63 95,13 97,63 91,13 92,00 99,50 98,75 96,75 86,31 97,31 98,19 93,94 
N0P90K90 87,63 95,00 96,88 93,17 94,25 99,00 99,50 97,58 90,94 97,00 98,19 95,38 
N30P0K0 81,63 84,88 97,38 87,96 87,25 93,25 96,00 92,17 84,44 89,06 96,69 90,06 
N60P0K0 75,25 83,38 90,25 82,96 90,25 93,25 94,25 92,58 82,75 88,31 92,25 87,77 
N90P0K0 72,88 88,63 93,38 84,96 87,75 95,75 97,75 93,75 80,31 92,19 95,56 89,35 
N60P30K30 88,88 96,50 97,75 94,38 84,00 96,75 98,25 93,00 86,44 96,63 98,00 93,69 
N120P60K60 90,50 96,25 99,38 95,38 90,00 98,00 98,25 95,42 90,25 97,13 98,81 95,40 
N180P90K90 90,88 96,50 99,13 95,50 94,50 97,75 99,25 97,17 92,69 97,13 99,19 96,33 

Fajták 
átlaga 

Átlag 82,35 91,93 95,91 90,06 90,25 96,30 97,78 94,78 86,30 94,11 96,84 92,42 
SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 4,92 
  Műtrágyázás (A) főátlagok között: 1,43 
  Frakció (B) főátlagok között: 0,78 
  Fajta (C) főátlagok között: 0,45 
  Évjárat (D) főátlagok között: 0,64 
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33. táblázat. Műtrágyázás hatása az őszi búza fajták csírázási erélyére 

2005/2006 2006/2007 Évek átlaga 
Fajták Kezelések 

<2,2 
2,2-
2,8 

2,8< 
Frakc. 
átlaga 

<2,2 
2,2-
2,8 

2,8< 
Frakc. 
átlaga 

<2,2 
2,2-
2,8 

2,8< 
Frakc. 
átlaga 

N0P0K0 73,36 76,77 75,07 75,07 50,52 62,94 66,00 59,82 60,61 69,48 70,28 66,79 
N0P30K30 70,13 71,67 69,00 70,27 54,50 73,02 77,04 68,18 61,64 72,37 73,13 69,05 
N0P60K60 72,81 67,11 68,11 69,34 69,11 74,00 76,26 73,12 70,80 70,66 72,21 71,22 
N0P90K90 66,12 68,87 69,47 68,15 76,32 66,83 91,00 78,05 71,30 67,82 80,51 73,21 
N30P0K0 66,67 58,33 56,51 60,50 54,60 64,58 86,60 68,59 60,53 61,67 71,63 64,61 
N60P0K0 60,20 61,47 67,78 63,15 57,22 81,72 74,19 71,05 58,57 72,25 71,04 67,29 
N90P0K0 63,58 58,22 68,46 63,42 65,29 72,92 78,87 72,36 64,49 65,70 73,65 67,94 
N60P30K30 66,95 71,47 70,48 69,63 68,52 82,23 77,44 76,06 67,71 76,98 73,95 72,88 
N120P60K60 67,51 70,63 69,44 69,20 68,68 83,51 69,90 74,03 68,10 77,15 69,67 71,64 
N180P90K90 59,57 65,63 63,48 62,89 76,17 78,87 78,28 77,77 68,03 72,28 70,87 70,39 

GK 
Kalász 

Átlag 66,69 67,02 67,78 67,16 64,09 74,06 77,56 71,90 65,18 70,64 72,69 69,50 
N0P0K0 66,45 62,26 71,54 66,75 54,12 70,62 70,21 64,98 59,91 66,34 70,89 65,71 
N0P30K30 65,20 68,22 70,34 67,92 54,19 68,88 72,86 65,31 59,38 68,55 71,63 66,52 
N0P60K60 70,46 71,61 71,72 71,27 63,84 61,11 58,88 61,28 67,01 66,28 65,26 66,18 
N0P90K90 68,37 71,65 71,14 70,39 62,03 56,85 73,74 64,21 65,01 64,13 72,44 67,19 
N30P0K0 64,04 70,85 63,80 66,23 61,14 71,27 67,37 66,59 62,52 71,06 65,55 66,38 
N60P0K0 61,72 64,71 62,15 62,86 61,33 55,61 65,97 60,97 61,50 59,94 64,11 61,85 
N90P0K0 61,57 67,16 63,87 64,20 64,64 68,06 64,47 65,72 63,30 67,64 64,18 65,04 
N60P30K30 54,27 60,45 61,95 58,89 72,99 76,84 80,81 76,88 63,43 68,47 71,46 67,79 
N120P60K60 57,49 60,46 63,41 60,45 69,66 83,33 90,86 81,29 63,49 71,95 77,05 70,83 
N180P90K90 61,52 68,04 67,93 65,83 87,03 86,29 86,93 86,75 74,52 77,24 77,46 76,40 

GK 
Petur 

Átlag 63,11 66,54 66,79 65,48 65,10 69,89 73,21 69,40 64,01 68,16 70,00 67,39 
N0P0K0 69,90 69,52 73,30 70,91 52,32 66,78 68,11 62,40 60,26 67,91 70,58 66,25 
N0P30K30 67,66 69,94 69,67 69,09 54,34 70,95 74,95 66,75 60,51 70,46 72,38 67,78 
N0P60K60 71,64 69,36 69,92 70,31 66,48 67,56 67,57 67,20 68,90 68,47 68,73 68,70 
N0P90K90 67,25 70,26 70,31 69,27 69,17 61,84 82,37 71,13 68,15 65,98 76,48 70,20 
N30P0K0 65,35 64,59 60,15 63,37 57,87 67,93 76,98 67,59 61,52 66,37 68,59 65,49 
N60P0K0 60,96 63,09 64,97 63,00 59,27 68,67 70,08 66,01 60,04 66,10 67,58 64,57 
N90P0K0 62,57 62,69 66,16 63,81 64,97 70,49 71,67 69,04 63,89 66,67 68,92 66,49 
N60P30K30 60,61 65,96 66,22 64,26 70,75 79,54 79,12 76,47 65,57 72,73 72,71 70,33 
N120P60K60 62,50 65,55 66,43 64,82 69,17 83,42 80,38 77,66 65,79 74,55 73,36 71,24 
N180P90K90 60,54 66,83 65,70 64,36 81,60 82,58 82,61 82,26 71,27 74,76 74,16 73,40 

Fajták 
átlaga 

Átlag 64,90 66,78 67,28 66,32 64,59 71,98 75,38 70,65 64,59 69,40 71,35 68,45 
SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 7,90 
  Műtrágyázás (A) főátlagok között: 2,29 
  Frakció (B) főátlagok között: 1,25 
  Fajta (C) főátlagok között: 1,02 
  Évjárat (D) főátlagok között: 1,02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 148 

34. táblázat. Műtrágyázás hatása az őszi búza fajták csíranövényeinek egészségi állapotára 

2005/2006 2006/2007 Évek átlaga 
Fajták Kezelések 

<2,2 
2,2-
2,8 

2,8< 
Frakc. 
átlaga 

<2,2 
2,2-
2,8 

2,8< 
Frakc. 
átlaga 

<2,2 
2,2-
2,8 

2,8< 
Frakc. 
átlaga 

N0P0K0 97,04 98,02 97,76 97,61 92,71 99,49 98,50 96,90 94,62 98,80 98,15 97,19 
N0P30K30 95,28 96,60 97,84 96,58 98,41 98,41 98,98 98,60 96,98 97,54 98,43 97,65 
N0P60K60 94,06 97,08 97,70 96,28 97,91 98,50 100,00 98,80 96,15 97,81 98,86 97,61 
N0P90K90 94,58 96,57 98,16 96,44 98,95 98,99 98,50 98,81 96,80 97,81 98,33 97,65 
N30P0K0 96,73 100,00 98,18 98,30 96,55 98,44 99,48 98,16 96,64 99,17 98,83 98,21 
N60P0K0 97,32 98,47 97,78 97,86 96,67 98,39 99,46 98,17 96,97 98,43 98,63 98,01 
N90P0K0 96,36 95,96 99,23 97,18 96,47 98,96 99,48 98,30 96,42 97,48 99,36 97,75 
N60P30K30 98,85 98,93 98,98 98,92 95,68 98,98 100,00 98,22 97,32 98,96 99,49 98,59 
N120P60K60 99,72 98,94 99,75 99,47 97,80 100,00 100,00 99,27 98,75 99,48 99,87 99,37 
N180P90K90 98,65 98,18 98,99 98,61 97,93 100,00 100,00 99,31 98,28 99,09 99,50 98,96 

GK 
Kalász 

Átlag 96,86 97,87 98,44 97,72 96,91 99,02 99,44 98,46 96,89 98,46 98,95 98,10 
N0P0K0 90,37 93,26 96,15 93,26 94,71 95,48 99,47 96,55 92,67 94,34 97,78 94,93 
N0P30K30 89,03 92,51 96,59 92,71 94,97 85,71 87,44 89,37 92,17 89,09 91,91 91,06 
N0P60K60 88,92 93,49 93,57 92,00 88,70 83,33 83,25 85,09 88,81 88,33 88,38 88,51 
N0P90K90 89,16 93,44 92,66 91,75 79,14 77,66 77,78 78,20 83,85 85,42 85,21 84,83 
N30P0K0 97,16 99,13 98,99 98,42 78,86 91,16 93,68 87,90 87,56 95,04 96,39 92,99 
N60P0K0 96,37 98,53 97,79 97,56 81,77 80,75 83,77 82,10 88,42 89,22 90,59 89,41 
N90P0K0 96,09 96,45 98,60 97,04 77,90 83,77 79,19 80,29 85,85 89,72 88,42 88,00 
N60P30K30 98,07 98,99 98,97 98,68 93,10 94,21 98,48 95,27 95,64 96,65 98,73 97,01 
N120P60K60 97,82 99,23 99,75 98,93 93,26 94,95 99,49 95,90 95,57 97,08 99,62 97,43 
N180P90K90 99,16 98,71 99,24 99,04 93,51 95,43 98,99 95,98 96,28 97,06 99,12 97,49 

GK 
Petur 

Átlag 94,21 96,37 97,23 95,94 87,59 88,25 90,15 88,66 90,68 92,20 93,61 92,16 
N0P0K0 93,70 95,64 96,96 95,43 93,71 97,49 98,98 96,73 93,64 96,57 97,97 96,06 
N0P30K30 92,16 94,55 97,22 94,64 96,69 92,06 93,21 93,99 94,58 93,31 95,17 94,35 
N0P60K60 91,49 95,29 95,64 94,14 93,30 90,92 91,62 91,95 92,48 93,07 93,62 93,06 
N0P90K90 91,87 95,00 95,41 94,09 89,05 88,33 88,14 88,50 90,32 91,62 91,77 91,24 
N30P0K0 96,94 99,56 98,58 98,36 87,70 94,80 96,58 93,03 92,10 97,10 97,61 95,60 
N60P0K0 96,85 98,50 97,78 97,71 89,22 89,57 91,62 90,13 92,69 93,82 94,61 93,71 
N90P0K0 96,22 96,20 98,92 97,11 87,19 91,36 89,34 89,30 91,13 93,60 93,89 92,87 
N60P30K30 98,46 98,96 98,98 98,80 94,39 96,60 99,24 96,74 96,48 97,81 99,11 97,80 
N120P60K60 98,77 99,09 99,75 99,20 95,53 97,47 99,75 97,58 97,16 98,28 99,75 98,40 
N180P90K90 98,90 98,44 99,12 98,82 95,72 97,72 99,50 97,64 97,28 98,08 99,31 98,22 

Fajták 
átlaga 

Átlag 95,54 97,12 97,83 96,83 92,25 93,63 94,80 93,56 93,79 95,33 96,28 95,13 
SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 3,02 
  Műtrágyázás (A) főátlagok között: 0,87 
  Frakció (B) főátlagok között: 0,48 
  Fajta (C) főátlagok között: 0,39 
  Évjárat (D) főátlagok között: 0,39 
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35. táblázat. Műtrágyázás hatása az őszi búza fajták vigorértékére 

2005/2006 2006/2007 Évek átlaga 
Fajták Kezelések 

<2,2 
2,2-
2,8 

2,8< 
Frakc. 
átlaga 

<2,2 
2,2-
2,8 

2,8< 
Frakc. 
átlaga 

<2,2 
2,2-
2,8 

2,8< 
Frakc. 
átlaga 

N0P0K0 73,25 77,50 81,00 77,25 64,00 79,25 86,75 76,67 68,63 78,38 83,88 76,96 
N0P30K30 72,75 82,75 86,00 80,50 88,00 76,00 88,00 84,00 80,38 79,38 87,00 82,25 
N0P60K60 71,75 84,50 84,75 80,33 86,50 93,25 98,75 92,83 79,13 88,88 91,75 86,58 
N0P90K90 85,25 85,00 86,00 85,42 90,00 86,75 67,25 81,33 87,63 85,88 76,63 83,38 
N30P0K0 78,75 80,00 63,75 74,17 65,25 94,75 77,25 79,08 72,00 87,38 70,50 76,63 
N60P0K0 77,50 73,00 76,75 75,75 63,25 55,25 77,25 65,25 70,38 64,13 77,00 70,50 
N90P0K0 82,00 81,75 65,75 76,50 62,00 62,00 73,50 65,83 72,00 71,88 69,63 71,17 
N60P30K30 80,00 86,75 83,00 83,25 84,00 89,25 95,25 89,50 82,00 88,00 89,13 86,38 
N120P60K60 87,25 92,00 90,25 89,83 88,75 90,00 86,75 88,50 88,00 91,00 88,50 89,17 
N180P90K90 82,75 86,00 86,00 84,92 90,00 94,00 73,75 85,92 86,38 90,00 79,88 85,42 

GK 
Kalász 

Átlag 79,13 82,93 80,33 80,79 78,18 82,05 82,45 80,89 78,65 82,49 81,39 80,84 
N0P0K0 67,25 87,25 90,00 81,50 71,25 76,75 98,00 82,00 69,25 82,00 94,00 81,75 
N0P30K30 74,00 88,00 93,00 85,00 95,25 97,25 99,25 97,25 84,63 92,63 96,13 91,13 
N0P60K60 78,75 87,25 96,00 87,33 90,75 76,75 98,75 88,75 84,75 82,00 97,38 88,04 
N0P90K90 78,75 88,00 96,75 87,83 86,75 78,00 98,75 87,83 82,75 83,00 97,75 87,83 
N30P0K0 79,25 81,00 85,25 81,83 60,00 88,75 96,75 81,83 69,63 84,88 91,00 81,83 
N60P0K0 77,75 79,75 85,25 80,92 56,75 54,00 98,50 69,75 67,25 66,88 91,88 75,33 
N90P0K0 69,25 78,25 75,25 74,25 62,00 57,25 86,00 68,42 65,63 67,75 80,63 71,33 
N60P30K30 78,00 93,00 91,75 87,58 84,75 99,25 98,00 94,00 81,38 96,13 94,88 90,79 
N120P60K60 87,00 94,00 96,75 92,58 93,25 93,25 94,75 93,75 90,13 93,63 95,75 93,17 
N180P90K90 87,75 94,75 94,50 92,33 96,75 93,50 97,50 95,92 92,25 94,13 96,00 94,13 

GK 
Petur 

Átlag 77,78 87,13 90,45 85,12 79,75 81,48 96,63 85,95 78,76 84,30 93,54 85,53 
N0P0K0 70,25 82,38 85,50 79,38 67,63 78,00 92,38 79,33 68,94 80,19 88,94 79,35 
N0P30K30 73,38 85,38 89,50 82,75 91,63 86,63 93,63 90,63 82,50 86,00 91,56 86,69 
N0P60K60 75,25 85,88 90,38 83,83 88,63 85,00 98,75 90,79 81,94 85,44 94,56 87,31 
N0P90K90 82,00 86,50 91,38 86,63 88,38 82,38 83,00 84,58 85,19 84,44 87,19 85,60 
N30P0K0 79,00 80,50 74,50 78,00 62,63 91,75 87,00 80,46 70,81 86,13 80,75 79,23 
N60P0K0 77,63 76,38 81,00 78,33 60,00 54,63 87,88 67,50 68,81 65,50 84,44 72,92 
N90P0K0 75,63 80,00 70,50 75,38 62,00 59,63 79,75 67,13 68,81 69,81 75,13 71,25 
N60P30K30 79,00 89,88 87,38 85,42 84,38 94,25 96,63 91,75 81,69 92,06 92,00 88,58 
N120P60K60 87,13 93,00 93,50 91,21 91,00 91,63 90,75 91,13 89,06 92,31 92,13 91,17 
N180P90K90 85,25 90,38 90,25 88,63 93,38 93,75 85,63 90,92 89,31 92,06 87,94 89,77 

Fajták 
átlaga 

Átlag 78,45 85,03 85,39 82,95 78,96 81,76 89,54 83,42 78,71 83,39 87,46 83,19 
SzD5% értékek: 
  Bármelyik kettő között: 6,53 
  Műtrágyázás (A) főátlagok között: 1,89 
  Frakció (B) főátlagok között: 1,04 
  Fajta (C) főátlagok között: 0,85 
  Évjárat (D) főátlagok között: 0,60 
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9. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 
Köszönetet mondok a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar valamennyi 

munkatársának, akiktől támogatást kaptam tudományos tevékenységem végzéséhez. Ugyancsak 

jelentős emberi és szakmai útmutatást kaptam közvetlen munkatársaimtól, vezetőimtől, akik 

eddigi oktató és kutató munkámat mindvégig nagyon sok építő jellegű megjegyzéssel inspirálták. 

Köszönöm a segítséget a Gabonatermesztési Kutató Kht. valamennyi munkatársának, 

akik a dolgozatban ismertetett kísérleteket megvalósították és kutatásaimat lehetővé tették. 

Külön köszönettel tartozom konzulensemnek, Dr. Petróczi István Mihálynak, hogy 

felbecsülhetetlen értékű szakmai tanácsaival, felvetéseivel folyamatosan segítette és támogatta 

munkám megvalósítását és dolgozatom elkészítését. Úgyszintén sokrétű és jelentős szakmai 

segítséget nyújtott kutatómunkám során Gyuris Kálmán, Herczeg György, Benedekné Zsuzsa, 

Süliné Pápai Márta és Juray Antal. 

Szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Dr. Jolánkai Márton professzor úrnak, 

aki biztatásával, emberi útmutatásaival segítette dolgozatom összeállítását.  

Köszönöm Csontos Emese, Gyapjas Julianna, Szarvas Adrienn, Szarvas Mariann és 

Szekeres Alexandra főiskolai hallgatóknak az adatfelvételezésben nyújtott precíz, pontos és 

önzetlen segítségét. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani családomnak, akik harmonikus és szilárd hátteret 

biztosítottak munkám megvalósításához. 


