
Nyomelem-műtrágyák előállítására alkalmas kőzetek kutatása
Irta: Varga Imréné

Világszerte felmerülő probléma a nyom
elemes műtrágyázás, vagyis a különböző nyom
elemek bejuttatása a talajba, amióta az istálló
trágyáról az intenzív műtrágyázásra áll rá a 
mezőgazdaság.

A  szerves trágyában ugyanis a növény éle
téhez szükséges makro- és mikroelemek egy
aránt megtalálhatók, a műtrágyára való átállás, 
a fokozottabb NPK- (nitrogén, foszfor, kálium) 
adagolás azonban megbontja az egyensúlyt és a 
mikroelemek arányának csökkenése a növény
ben hiánybetegséget okoz. Ez csak a hiányzó 
elem pótlásával szüntethető meg.

Nálunk Magyarországon tulajdonképpen 
még nem egészen időszerű a nyomelempótlás 
kérdése, mert a szántóföldeken még nem olyan 
intenzív a műtrágya-felhasználás. Tervezik 
azonban a nagy hatóanyag-tartalmú nagy adagú 
műtrágyázás bevezetését. Ennek következtében 
előbb-utóbb be fog következni a talajban az 
elemek közti egyensúly felbomlása és fellép 
majd a mikroelemhiány. Egyes talajtípusoknál 
azonban a műtrágyázástól függetlenül már eleve 
is hiány van a növényeknek szükséges ele
mekből.

A  mikroelemes műtrágyázás jelentőségét 
növeli még, hogy optimális mikroelem-adagolás 
hatására termésnövekedés is érhető el.

A  kérdés aktuálissá válása miatt foglalkoz
tunk annak tisztázásával, hogy milyen nyom
elemtartalmú nyersanyagra van szüksége a me
zőgazdaságnak, illetve az azt kiszolgáló mű
trágyagyártásnak. E cél szempontjából vizsgál
tuk és értékeltük a mezőgazdaság számára érté
kes nyomelemeket tartalmazó hazai kőzeteket.

Legelőször is tisztáznunk kell azt, hogy a 
mezőgazdaságban a nyomelemek sorába zömmel 
nem a kémiában, geológiában nyomelemként 
számontartott elemek tartoznak. A  növény a 
huminsavon és a 3 makroelemen, N-, P-, K-n, 
valamint a félmikroelemként emlegetett Mg-on 
és S-n kívül még egy sor elemet szív fel a ta
lajból. Ezeket a talajban és növényekben meg
található egyéb elemeket a mezőgazdaságban 
nyomelemnek, más néven mikroelemnek neve
zik. Természetesen nem mindre van szüksége 
a növénynek, mert egyesek hatása kedvező, 
másoké azonban káros.

Mezőgazdasági kutatóintézeteink kutatáso
kat folytatnak ezeknek az elemeknek kedvező 
vagy káros hatásáról a növények fejlődésére, 
vizsgálják a különböző mikroelemek egymásra- 
hatását, a kedvező hatást előidéző adagolások 
optimális mértékét, termesztési kísérleteket vé
geznek a kérdések eldöntésére, megállapítják az 
ország talajféleségeinek mikroelem-tartalmát, 
az esetleges hiányokat, melyeket pótolni kellene 
és az esetleges további adagolást a növekedés, 
termésnövelés elősegítésére.

A  nyomelemek növényekre gyakorolt 
hatása

Mint már említettük, a nyomelemek egy 
része a növények számára nélkülözhetetlen 
tápanyag, de nélkülözhetetlenek az ember és 
állat egészséges életéhez is, ezért szükséges a 
pótlásuk ott, ahol a talajban hiányuk mu
tatkozik.

A  növények számára fontos félmikroele
mek a Mg és S, a legfontosabbnak tartott 
nyomelemek pedig a B, Zn, Mn, Fe, Cu, Mo 
és Со. А  Со inkább a legelő állatok szempontjá
ból lényeges. Az eddig felsorolt mikroelemek 
azok, amelyekről általánosan elismert, hogy 
nélkülözhetetlenek és hiány esetén pótolni kell 
azokat. Ezeken kívül azonban még sok elem 
játszik szerepet a növények életében, pl. a Ca, 
Cl, egyes növényekben a Na, Cr, V, Al, Si is. 
De ezeket nem szükséges adagolni, sőt a Cl-ból 
ha sok van, problémát okoz. Egyes nyomelemek 
szerepe vitatott, a J, B, Ti, V, Ag, W, Se, Li 
esetében eltérőek a vélemények, utóbbi elemek 
hasznos voltát illetően, valószínűleg az alacsony 
mérgezési küszöbérték miatt, melyről a későb
biek során még szólunk.

Vannak azonban kifejezetten mérgező ele
mek is (pl. Pb, Fe, Ba). A  Pb főként emberre, 
állatra mérgező. A  Cr, Ni, Sr, Cs sem kedve
zőek, bár voltak sikeres kísérletek Cs-mal, Sr- 
mal, valamint Cd-mal is. A  Cs, F, Sr, Rb radio
aktív izotópja miatt mérgező, nem is annyira 
a növényekre, mint az állatokra, emberekre 
nézve. Na-ból bizonyos mennyiség szükséges 
a növénynek, nagyobb mennyiség azonban fő
ként a talaj szempontjából káros, szikesítő 
hatású.

Mint már említettük, bizonyos határérték 
felett a hasznos elemek is mérgezőkké válhat
nak, pl. a láptalajokban előforduló magasabb 
Mo-tartalom mérgező az élőlényekre.

Újabban megkezdődtek a kutatások az ún. 
ultramikroelemek vonatkozásában is: Ra, U, Th, 
Ac, Y, Ce, Ps, Nd-mal. Ezek vizsgálata nehéz, 
mert a talajban és a növényekben is a kémiai 
kimutathatóság alsó határa közelében, vagy 
alatta helyezkednek el. Ezekkel a kutatásokkal 
kapcsolatos közlemények még eléggé ritkák. A  
Szovjetunióban a ritkaföldfémekkel növelték a 
termést (Ce, Ps, Nd). A  ritkaföldfémek borral jó 
hatásúnak bizonyultak. A  radioaktív izotópok 
(pl. Y  izotópja) veszélyesek. Csekély radioaktív 
sugárzás viszont a növekedést serkenti.

A nyomelemek szerepé a növények életében, 
a növény nyomelemszükséglete 
és az azt szabályozó tényezők

A  nyomelemek a növénybe beépülnek, 
biológiai, fiziológiai hatásuk sokrétű. A  nyom
elemek résztvesznek a fehérje bioszintézisével
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összefüggő biokémiai folyamatokban, enzimek, 
vitaminok, hormonok alkotórészei és így jelen
tős szerepük van az életfolyamatok szabályozá
sában. Hiányuk a növények megbetegedését 
okozza (pl. levélsárgulás), jelenlétük szükséges 
a növény normális fejlődéséhez, a mennyiségi 
és minőségi tekintetben jó terméshez.

A  nyomelem hiányát pótlással —  nyom
elemes műtrágyázással -— megszüntethetjük, 
további adagolással termésnövekedést érhetünk 
el. Ez a kedvező hatás azonban csak egy szűk 
koncentráció-tartományban mutatkozik. Az ún. 
mérgezési küszöbön felül az elem már toxikus 
hatású a növényekre és az azt megevő állatokra, 
emberre egyaránt. (Pl. lucernánál a B-tartalom 
hiány küszöbértéke 20 ppm, optimuma 31—30 
ppm, mérgezési küszöbértéke 100 ppm felett. A  
mérgezési küszöböt néha befolyásolja az egyes 
mikroelemek egymásrahatása, egymást erősítő 
vagy gyengítő hatása is (pl. Cu hatását a Zn 
fokozza.)

A  nyomelemes műtrágyák adagolásánál 
szerepet játszó tényezők tehát a nyomelemek 
egymással szembeni viselkedése, valamint a ta
laj összetétele, fizikai, kémiai sajátságai, pH-ja, 
sőt ezzel kapcsolatban még a csapadék meny- 
nyisége is. Változhat a mennyiség növényféle
ségenként is. Egy növény-családon belül viszont 
az elemek nyomelemgyűjtési tulajdonsága ha
sonló tendenciájú: gabonafélék elsősorban Mn-t, 
Fe-t kívánnak, répafélék elsősorban В-t ked
velnek.

Igen lényeges szempont, hogy a talajba 
adagolt elem a növény számára oldható, felszív
ható állapotban legyen, olyan kémiai formában 
mely nem vízoldható, de könnyen vízoldhatóvá 
— felszívhatóvá —  alakul. A  vízoldható vegyü- 
let hátránya ugyanis, hogy az eső a talaj pH- 
jától függően, de főként homoktalajokból ki
mossa azt.

A talaj nyomelemtartalma

Ahhoz, hogy a mikroelemek hiányát észlel
hessük, ismerni kell a talajok átlagos nyom
elemtartalmát. A  Föld talaj takar ójának átlagos 
nyomelemtartalmára Vinogradov közölt adato
kat. A  hazai talajféleségeknél dr. Győri Dániel 
nagyságrendi adatai irányadóak (1. táblázat).

1. táblázat

A nyomelemek nagyságrendje

A föld talaj
takarójában 
Vinogradov 

szerint

Magyar
talaj f éleség ekb en 
dr. Győri Dániel 

szerint

Mn 10-2 «/о 10- 3—10-1 %
В 10-3 % 10 4—10 3 %
Cu 10—3 % 10—4—10—3 %
Zn 10-3 % 10- 3—10-2 «/0
Mo 10—71 0/0 10—5—10—4 %
Со 10—4 % 10- 4—10-3 %

A  magyarországi átlagos adatok az átlagos 
földi értékeknek megfelelnek, de ez nem jelenti 
azt, hogy helyileg nem adódnak elemhiányok 
pl. láptalajon, homoktalajon. Bár a magyaror
szági talajok általában nem nevezhetők nyom
elemhiányosnak, a felszívható formában lévő 
nyomelemekben nyilván sok helyen mutatkozik 
hiány.

Nyomelemhiány keletkezhet egy csapadé
kosabb esztendőben is, amikor a víz kimossa 
a talaj nyomelemeit, vagy pedig a mind gyako
ribb és intenzívebb műtrágyázás következtében, 
amikoris a makroelem nagyfokú adagolását nem 
követi mikroelempótlás és így az elemek egy
másközti egyensúlya megbomlik.

Hogy a mikroelemek milyen ásvány, illetve 
vegyület formájában vannak a talajban, erre 
adatot Bergmann munkájában találtunk [1].

Szerinte а В kicserélhető formában van 
jelen anionként és a talaj részecskékben adszor- 
beálva, könnyen kimosódik. A  Cu kétértékű 
formában ion-, hidroxid- vagy organikus kötés
ben és nehezen oldódó karbonát, foszfát és 
szufid formájában van jelen.

Az Fe augit, amfibol-biotitban, agyagás
ványba épülve és oxid, hidroxid, szulfíd for
mában lehet. A  Fe111 alacsony pH-nál hidrái
ként szerepel.

A  Mn 2— 3— 4 értékű formában van. Je
lentős a növények szempontjából a kétértékű 
Mn.

А  Mo M 0 O 4 vagy HMoO. formában ki
cserélhető módon vagy sesquioxidként a talaj
ásványokhoz kötve található.

A  Zn 2-érétkű formában szerepel az ásvá
nyokban. Vízben nem oldódik, csak savban.

Az országos nyomelemszükséglet becslése

A  talajtípusok esetenkénti és átlagos nyom- 
elemtartalama az egyik adat, amelynek ismere
tében meghatározható a pótolandó nyomelem
mennyiség.

A  nyomelemigény meghatározásához azon
ban más adatok is kellenek, mert — mint már 
említettük —  a növény nyomelemfelvétele igen 
sok tényezőtől függ. Függ a talaj fizikai, kémiai, 
agronómiái tulajdonságaitól, a tenyészidőszak 
időjárási viszonyaitól (csapadék), a termesztett 
növénytől, az együttesen alkalmazott trágyák 
elemeinek kölcsönhatásától. A  nyomelemmel 
való ellátottság tekintetében nem a talajban 
lévő nyomelem-összmennyiség a döntő, hanem 
a nyomelemek mozgékony (felszívható) mennyi
sége, amely a talaj pH-jától és a gyökérsavak 
növényfajták szerint változó sajátosságaitól 
függ.

Az országos talajnyomelem-szükséglet becs
lés alapjául tehát a különféle talajú területek 
mikroelem-ellátottságát jelző térkép szolgált. 
Jelenleg azonban csak ritka hálóban végzett 
vizsgálatok alapján volt mód ennek elkészíté
sére. A  becslést dr. Győri Dániel, a keszthelyi 
Talajtani Tanszék vezetője dolgozta ki ré
szünkre.
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A  talajok mozgékony nyomelemkészlete 
alapján határozta meg, hogy az ország mely v i
dékein szükséges nyomelempótlás, hol várható 
a nyomelemes trágyázás pozitív hatása, vagyis 
hol van nyomelemhiány. (Lásd: 1., 2. sz ábra.)

és Cu-tartalom, de igen sok a Mo, ezért a lápi 
széna Mo-toxikózist okoz. A  Kerka-vidék erdő
talaján viszont kisfokú meszezéssel kell csök
kenteni a nagy Mn-tartalmat.

A  nyomelem-műtrágyázásra szoruló terüle-

Hazánk ta la ja i Mo ellátottságának átnézetes térképe
/ár.Győri Dániel nyomán/

1. Mn hatás várható| 2. Mn hatás nem várhatói 3® Ma fcoxikósis 
várhatói 4. Mn hatás feltételezhetően nem várhatói 5» Mn 
hatás feltételezhetően várható

l»sz . ábra

Hazánk ta la ja i Zn ellátottságának átnézetes térképe
/dr.Qyőri Dániel nyomán/

1. Zn hatás várhatói 2. Zn hatás nem várhatói 3* Zn hatás 
hatás feltételezhetően nem várhatói 4. Zn hatás fe lté 
telezhetően várható

2.sz. ábra
Hazánkban a mikroelemhiányos területek tek nagyságának meghatározása után a főbb 

elsősorban a homokos alapkőzeten képződő ta- mezőgazdasági növények mikroelemigényével 
lajok területe (Belső-Somogy, Nyírség, Duna—  számoltunk, mégpedig egy évi terméssel felszí- 
Tisza közti hátság). Itt indokolt elsősorban a vott nyomelem mennyiség pótlását vettük ala- 
Mn, Zn és Mo trágyázás. Mikroelemhiányosak pul. Ezen adatok ismeretében megadtuk a tiszta 
továbbá a láptalajok (pl. a Balaton mentén), nyomelemsókra (a Mn-, Zn-, Cu-szulfátra, NH í 
Ezekben az ásványi anyag kevés, kevés a Mn- molibdátra, Na-borátra és vaskelátra) számolt
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minimális adagolást figyelembe vevő igényt.
A  mikroelem igény évi 26 568 t nyomelem

só és 2000 t vaskelát, részletezve az alábbiak 
szerinti:

MnSCMHCb 4 760 t
ZnS0 ',7H20 13 080 t
CuSOiöHsO 4 460 t
NaaBíOlOILO 3 986 t
(NHt)eMo70244H20 282 t
vaskelát 2 000 t

A  különböző nyomelemes műtrágyaszük
séglet azonban a fenti értékek többszöröse, mert 
az adalékanyagként adott nyomelemmennyi
ség a trágyának mindössze néhány tized %-a. 
Egyes műtrágyákban azonban több mikroelemet 
együttesen adagolnak. Jelenleg a nyomelemes 
műtrágyával kezelt terület minimális, inkább 
csak kísérleti jellegű, a felhasznált mennyiség 
csupán néhány ezer tonna. Nyomelemes mű
trágyaigény a mezőgazdasági üzemek részéről 
úgyszólván nincs.

Az OMFFB 1964-es tanulmánya 1980-ra 
120 000 t/év nyomelemes műtrágyával és 2 mil
lió tonna rendes szuperfoszfát műtrágyával 
számol. Ezek az adatok még messze elmarad
nák az általunk közölt értékektől.

A  nyomelemes műtrágyák

A  nyomelemigény a talajba adott alaptrá
gyázással, a levelekre permetezett permettrá- 
gyával és magcsávázással egyaránt kielégíthető 
a trágyázás időszakától, illetve a növény fejlő
dési szakaszától függően.

A  trágyázás módjának megfelelően külön
böző nyomelemes műtrágyák léteznek. A  nyom- 
elemvegyületek adhatók nem vízoldható, tiszta 
sóoldat formájában, vagy alaptrágyákba kever
ve nyomelemes műtrágya adalékként. Bekerül
hetnek a talajba a nyomelemek talajjavító 
anyagokkal is (dolomit, kőszénpor), de ezeknek 
mikroelemtrágyázás céljából való általános 
használata nem kívánatos, mert a talajba nagy
tömegű felesleges anyagot visznek be. Előny, 
ha a nyomelemes anyag a növényvédőszerrel 
együtt adható.

Vannak egy-egy nyomelemet tartalmazó 
műtrágyák és több nyomelemet tartalmazó uni
verzális műtrágyák, melyek némely elem ta
lajbeli szintjét szükségtelenül megemelik.

A  műtrágyaféleségeket a talaj fizikai és 
kémiai tulajdonságainak megfelelően kell ki
választani úgy, hogy a szükséges ütemű és mér
tékű nyomelemoldódást elérjük.

A  nyomelemes műtrágyákat az erre vonat
kozó OMFB tanulmány a következőképpen 
csoportosítja [3]:

1. Nyomelemtartalékot képező műtrágyák. 
Ide tartoznak a hulladékfémeket, ötvö
zeteket tartalmazó műtrágyák, nyom
elemes üvegfrittek, nyomelemként ás
ványt (szfalerit, dolomit) tartalmazó 
műtrágyák.

2. Foszfátalapú nyomelemes műtrágya. 
Ide sorolják a nyomelemtartalmú szu
perfoszfátot, fémammónium-tartalmú 
nyomelemes műtrágyákat és a nyom
elemalapú kálimetafoszfátot.

3. Speciális nyomelemes műtrágyák. Fe- 
és Mn kelát (komplex) tartalmú mű
trágyák, nyomelemtartalmú műgyanták 
és nyomelemes folyékony műtrágyák.

A nyomelemes műtrágyagyártás hazánkban

A  műtrágyákba kevert adalékanyagok 
mindössze néhány tized, illetve század %  
(maximálisan 1% ) mennyiségnek a nyomelem
től függően. Adalékanyagként az elem sója vagy 
olyan ipari hulladékanyag adható, mely a mű
trágya gyártási technológiájába beilleszthető és 
amely nem visz be sok felesleges anyagot 
(ballasztanyagot) a műtrágyába, illetve a ta
lajba.

A  nyomelemsók a Cu, Zn, Mn esetében 
szulfátok; az Mo-t molibdát, a В-t pedig bórsav 
alakjában használják.

A  különböző vegyipari hulladékok nyom
elemes adalékanyagként való használatát a Bu
dapesti Vegyiműveknél dolgozták ki. E felhasz
nált anyagok fémoxidok, hidroxidok, karboná
tok voltak. Például Zn-hidroxid, bórtartalmú 
bázisos hulladék, karbonátos Mn-érc, dolo
mit stb.

Az adalékanyagnak legalább 10— 15% 
mikroelemet kell tartalmaznia, vagy alkalmas
nak kell lennie a bennlevő nyomelem dúsítására.

Az ipari hulladékok némelyike egymagá
ban is alkalmazható műtrágyaként, illetve talaj
javító-anyagként (pl. Cu-salak). A  lényeg itt is 
az, hogy ne legyen sok felesleges anyag, amely 
a szállítást költségessé teszi és amelynek földbe
kerülése sem kívánatos.

A nyomelemes műtrágya gyártása hazánkban

Nálunk a nyomelemes műtrágyák gyártása 
1961— 62-ben Peremartonban indult meg, majd 
a Budapesti Vegyiművek is gyártott ilyen ter
mékeket, de a kisfokú érdeklődés, őrlési prob
lémák és gazdaságossági kérdések miatt a jó 
eredményt elért készítmények gyártása is el
akadt.

Jelenleg Peremarton termel nyomelemes 
készítményeket, a Borsodi Vegyikombinát Mg- 
os pétisót, a Fűzfői Nitrokémia pedig Fe-kelátot. 
(Lásd 2. táblázat.)

A  péti, szolnoki, leninvárosi vegyiművek 
elkövetkezendő terveiben is szerepel bizonyos 
nyomelemes készítmények gyártása.

Adalékanyagként a Budapesti Vegyiművek 
karbonátos mangánércet, szovjet bórásványokat 
és Zn öntödei hulladékot használt.

A  peremartoni Ipari Robbanóanyaggyár 
nyomelemes trágyáihoz a Zn-es adalékot Zn- 
iszapból nyerik, az Mn-t mangánszulfát formá
jában használják. A  В-t, a Cu-t és az Mo-t 
külföldről szerzik be. Régebben az úrkúti
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Magyar nyomelemes műtrágyakészítmények
2. táblázat

Gyártó cég Készítmény Mennyiség
t/év Megjegyzés

Nitrokémia
Fűzfő

Klorofer—4 (vasfcelát) 25—30 7% Fe, 150 t/év kdp.

Ip. Robb. Any. gyár 
Perem arton

Klorofer—5 (polifémkelát) — 6% Fe, 0,5% Mn, Zn, B, Mo 
0,09% Со 0,01%

Nyomelemes szuperfoszfát 
Cu-s, Mn-ois, Cu +  Mn-os

100—150 Nyomelem 0,1—1%

4—12—12 NPK +  nyomelem 
Mn-os, B-os Zn-es, Cu-s, Mo-s, 
összes mikroelemes

1—2 q
(kísérleti)

Mn 1% В 0,5%, Zn 0,5% 
Cu 0,5%, Mo 0,1%

Peretrix-permettrágyák 
(NPK +  nyoméi.) 
Peretrix P,

”  c,
” K,
” F,
” G,
” E,
” T

Kísérleti termék

100 t 

1—12 t

Paprika, paradicsom
Cukorrépára
Gyümölcsösbe
Fagyérzékenység esökk.
Gabonára
Nyárfára
Lucernára

Budapesti
Vegyiművek

Nyomelemes 
szuperfoszfátok:
Mn-os, Cu-s, Mg-os, Zn-es, 
B-os

10—100 t
(jelenleg nem gyárt)

0,5—0,2% Mn, 0,1% Cu, 
2—2,5% Mg, Zn 0,2—0,5%, 
В 0,5%

Borsodi Vegyikombinát 
Kazincbarcika

Agronit (dolomitos pétisó) 
Kohósalakos pétisó

2000 t/év 
200 t

Mg-os N trágya 
Kísérleti termék volt

Chinoin Chinochel—Fe 77 Vaskelátos permetezőszer

Külföldi készítmények: 
Osztr. Nitr. M.

Volidünger Linz Wuxal 
permettrágya (Komplex)

8000 lit/év l%Mg, l%Cu, Mn, Fe, B.
NKP +  11% nyomelem 
(hígítva forgalmazzák) 
Kiszerelés: Budapesti Vegyi
művek

MnCh-t is használták, de ez nem volt megfelelő, 
az МпСОз felhasználása pedig nem látszott szá
mukra gazdaságosnak.

A  BVK-nál mészkő helyett dolomitot hasz
nálnak a pétisóba, így biztosítják az Mg-tartal- 
mat. Dolomit helyett kipróbáltak kohósalak
őrleményt is, de munkavédelmi szempontok 
miatt kényelmesebb a dolomit használata, bár 
a kohósalakkal Fe- és Mn-tartalmat is vinnének 
a műtrágyába.

Nyomelemműtrágyák és adalékok előállítására 
alkalmas kőzeteink

Kutatásaink során felmérést végeztünk a 
hazai kőzetek, ásványi termékek és ipari mel
léktermékek nyomelemadalékként vagy nyom
elemes trágyaként való hasznosítása céljából. 
Jelen cikkünkben a kőzetekkel, ásványokkal 
kapcsolatos észrevételeinket ismertetjük. (Lásd 
a 3. és 4. táblázatot.)

Mint ahogy az a követelményekből kiderül, 
nyomelemes adalékanyagnak a tiszta fémsókon 
kívül inkább ipari hulladékok felelnek meg, na
gyobb fémkonoentrációjuk következtében. A  
hazai kőzetek és ásványok zöme keveset tartal
maz a szükséges mikroelemekből és az anyag 
kitermelése, esetleges dúsítása gazdaságtalanná

teszi felhasználásukat. A  hazai kőzet- és ipari 
ásványfélék inkább talajjavításra alkalmazhatók 
(pl. szerpentin, anhidrit, lignit, mészkőpor).

Nyomelemes adalék gyanánt a hazai —  
művelés alatt álló —  kőzetek közül eddig az 
úrkúti Mn-karbonátos anyag volt ismert. Az 
MnCh négyértékű Mn-ja nem felelt meg e célra. 
A  dolomit magnéziumtartalma révén szintén 
lehet bizonyos esetekben megfelelő adalék. Fel
merülhet még a szfalerit flotációs koncentrá- 
tuma vagy középterméke, de ezek mezőgazda- 
sági felhasználása feltehetően nem gazdaságos. 
Érdekesnek ígérkezik a borsodi lignitek humin- 
sav gyártási kísérleteinek melléktermékeként 
keletkező nyomelemekben dús frakció.

A  geológiailag megkutatott kőzetek mikro
elemei a legtöbb esetben nem használhatók fel, 
mert kinyerésük gazdaságtalan, a kőzetek ter
mészetes állapotukban sok felesleges anyagot 
tartalmaznak, így kis hatékonyságúak és ezen 
túlmenően általában mérgező elemeket is tar
talmaznak. Ilyen pl. az Északi-középhegység 
anizusi képződményeiben nyomelemként jelent
kező magas Cu-tartalom (0,08— 0,6%). Kinye
rése nem lehet gazdaságos mezőgazdasági célra. 
Hasonlóképpen nem látszik gazdaságosnak a 
velencei-hegységi turmalinos palákból és a szén
hamuból való В kinyerése. A  mecseki kőszén-
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Nyomelemes adaléknak alkalmas anyagok
3. táblázat

Nyom
elem Megnevezés Lelőhely Minőség Megjegyzés

Cu Azuritos pala Mecsek
Bükki karbon agyagpala Bükk
Anizusi kőzet É-i Köz.-hg.
Telkibányai fúrások

300—4000 ppm 
860—6000 ppm 

0,6—1% Cu

Csak -dúsítás után 
Csak dúsítás után 
Csak dúsítás után 
Csak dúsítás után

Zn Szfalerit konc. Gyöngy ösoroszi ZnS 50—55%

Mn Mn karbonát érc 

Oxidos Mn érc

Ürkút

Úrkút

16—17% MnC03

Mn02 32—40% 
Со max. 600 ppm

Ismert adalék
120 et/ év termelés
0,1% vihető be a trágyába,
nem ajánlható

Cserkeszőlői víz 
Mány—Csordakúti szén 
В tart. turm. pala

Cs.-szőlői fúrás 

Velencei-hg.

825 mg/1 HB02 
2770 ppm 
700 ppm

350 1/perc víz 
Dúsítás után alkalmas 
Dúsítás után alkalmas

Mo Miocén márga 
Liász kőszénhamu

Cserhát
Mecsek

100 ppm 
100—200 ppm

Dúsítás után alkalmas 
Dúsítás után alkalmas

Со Szerpentin 

Lignit
Mangánkarbonát-érc

Kőszeg,
Vashegy
Torony
Úrkút

Со 110 ppm

45—200 ppm 
Со 75 ppm

Inkább talajjavításra 

Inkább talajjavításra

4. táblázat
Nyomelemes műtrágyának alkalmas anyagok

Megnevezés Lelőhely Minőség Megjegyzés
Szénpor Borsod Huminsav kinyerésre, mellék- 

termék nyomelemdús

Dolomit Hatóanyag: Ca, Mg Talajjavításra és adalékként 
Agronitha

Szerpentin Perkupa Hatóanyag: Mg Redukálószernek haszn. 
10—20 t/év termelés

Talk és szerpentin Felsőcsatár Hatóanyag: MgO 23,8%, 
Со 110 ppm Talajjavításra

Bazalt Balatonfelv. Mgo 7,6%, K20 1,9%,
Fonolit Mecsek Mn 0,17% CaO 8,23%
Molibdénes miocén márga Cserhát Hatóanyag: Mg
Duzzasztott perlit Tokaj i-hg. Hatóanyag: Ca, Mo Kertészetekben alk. 

Agyagmárga, ne.m ajánlható

hamu Mo-tartalma sem jöhet számításba, dúsí
tási kísérleteink erre vonatkozóan csaknem 
eredménytelenek voltak. Érdekesek viszont a B- 
tartalmú ásványvizek.

A  felmérés alapján a mezőgazdaságilag fon
tos nyomelemadalékokra vonatkozó igények a 
következőképpen elégíthetők ki:

A Cu-igényt inkább ipari hulladékkal lehet 
fedezni.

A  Zn-igény is ipari hulladékból, esetleg 
szfalerit-koncentrátumból fedezhető.

Az Fe tekintetében inkább az ipari hulla
dék a megfelelő.

Mn-os adalékot az urkúti karbonátos érc 
szolgáltat, mennyisége fedezi az igényeket.

А  В igény egy része hazai anyagból, leg
feljebb csak ásványvizekből, pl. Cserkeszöllő, 
elégíthető ki. A  turmalinos palákból és szén
hamuból való В kinyerése kérdéses.

A  Mo-igény kielégítésére ipari hulladék 
szolgálhat.

A  Co-adalékot is csak ipari hulladékból 
lehet előállítani. (A  karbonátos Mn-érc adalék
nak is van némi Co-tartalma.)

Mg félmikroelem adalékként dolomit hasz
nálható egyes esetekben. Más műtrágyaféle
ségekbe inkább ipari Mg termékeket visznek be.

Mikroelem trágyaként a talajba való bevi
telre inkább a karbonátos, szulfátos, foszfátos 
kőzetek őrleményei alkalmasak, a szilikátosak 
kevésbé vagy nem, mert a talajba felesleges 
anyagokat visznek.

Nálunk alig van nyomelemes trágyaként 
alkalmazható kőzet. Ilyennek fogható fel a ta
lajjavító anyagként ismert Mg-t tartalmazó do
lomit, talk és szerpentin, ez utóbbi némi Co-t 
is tartalmaz. A  hazai kőzetek közül nyomelem
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trágyának alkalmassá tehető a bazalt és a me
cseki fonolit rézhulladékkal együttőrőlve. A  
Cu-tartalmú anizusi képződményeket vizsgálat 
tárgyává kellene tenni.

Hazai ércelőkészítőműveink (Gyöngyösoro- 
szi, Recsk, Pátka) szilikátos meddői sok ballaszt
anyagot tartalmaznak, melynek földbekeverése 
káros és a hasznos fém mellett még káros Pb és 
As is van benne. A  rudabányai karbonátos med
dő pedig ugyancsak mérgező Ba-t tartalmaz.

Megemlítjük a duzzasztott perlitet, bár 
nyomelemtartalma nem lényeges, nagyfokú táp
oldatot tároló képessége azonban alkalmassá 
teszi nyomelemek tárolására, ezért a kertésze
tekben egyre nagyobb mennyiségben használják.

*

Meg kell állapítanunk tehát, hogy földtani 
kutatásunk és bányászatunk általában nem tud 
a műtrágyagyártásnak Cu, Zn, B, Mo és Со 
nyomelemes adalékot szolgáltatni. Kivételt az 
МпСОз képez. Egy-két ötlet a Cu, Zn, В v i
szonylatában technológiai és gazdaságossági 
kérdéseket vet fel.

A  hazánkban található kőzetek és ásványok 
inkább a talajjavító anyagok körét bővíthetik. 
Ezek némelyike nyomelemes trágyaként is fe l
fogható, ha nyomelemként valamely mezőgaz
daságilag fontos elemet tartalmaz. A  talajjavító 
anyagokat azonban csak bizonyos talajokon 
lehet alkalmazni, általános használatuk nem 
lehetséges.

A  nyomelemes műtrágyák gyártását azon
ban nem a hazai nyomelemes adalékok hiánya 
hátráltatja, mert ezeket az ipari hulladékokból 
többnyire fedezni lehetne. A  nyomelemes mű
trágyatermelés nagyobb arányú megindulása 
akkor várható, ha megérnek a nyomelemes trá
gyázás feltételei, vagyis ha a mezőgazdasági 
szakemberek kutatásai elegendő eredményt 
nyújtanak ahhoz, hogy a mostani ellentétes vé
leményük egybehangolódjon és igényeljék a 
széles körű nyomelemes trágyázást s ez az igény 
konkrét rendelésekben is jelentkezik majd. A  
nyomelemadalékok kérdésének hazai anyagok
ból való megoldása pedig csak akkor következik 
be, ha a műtrágyagyárak és a nyomelemadalé
kot szolgáltató üzemek gazdaságossági szem
pontjaikat egyeztetni tudják.
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Frau I. Varga

Verfasser befasst sich mit dem landwirtschaft- 
lichen Problem im Zusammenhang mit dér intensiven 
Kunstdüngerung: mit dér Frage des Ersatzes dér 
Spurelemente des Bodens. Sie teilt den Spurelement- 
bedarf dér Pflanzen und die regelnden Faktorén, den 
Spureleméntgehalt des Bodens, sowie die Schatzung 
des Spurelementbedarfs auf Landesebene mit, Sie 
gibt die Lage dér Herstellung dér Spurelement- 
Kunistdünger in Ungarn, sowie die Erfordernisse 
gegenüber den Spurelement-Zugabestoffen bekannt. 
Zum Absehluss teilt sie das Ergebnis dér Untersuchung 
vershiedener Gesteine von Ungarn mit Hinsicht auf 
die Herstellung von Spurelement-Kunstdüngern bzw. 
Zusatzstoff mit.
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