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A fontosabb termesztéstechnológiai elemek vizsgálata
õszi búza (Triticum aestivum L.) termesztésben

HORNOK MÁRIA

Debreceni Egyetem, ATC MTK
Debrecen

ÖSSZEFOGLALÁS

k Kísérletünkben az elôvetemények, a mûtrágyaadagok és a növényvédelmi technológiák
hatását vizsgáltuk az ôszi búza fotoszintézis aktivitására és a terméseredményekre. Azhatását vizsgáltuk az ôszi búza fotoszintézis aktivitására és a terméseredményekre. Az
extenzív növényvédelmi technológiával kezelt állományokban a kontroll parcellákon
nagyobb fotoszintetikus aktivitást tapasztaltunk, mint a N100 + PK szinten. Az intenzív
növényvédelem hatására mindkét elôvetemény után N100 + PK tápanyagszinten volt na-
gyobb a fotoszintetikus aktivitás. A kedvezôtlenebb kukorica elôvetemény után a termés-
eredmények N150–200 + PK szinten érték el a maximumukat mindhárom növényvédelmi
ttechnológia esetén (extenzív: 6168 kg ha–1, átlagos: 7093 kg ha–1, intenzív: 7690 kg ha–1  ).
A borsó elôvetemény után az extenzív és átlagos növényvédelemmel N100–150  + PK szinten
(extenzív: 5910 kg ha–1, átlagos: 6876 kg ha–1) és az intenzív technológiánál pedig N  150–200

+ PK szinten kaptuk a legnagyobb termést (7977 kg ha–1). 
aA tápanyag és a termés mennyisége között bikultúrában igen szoros pozitív (0,933**), a

trikultúrában szoros (0,631**) korrelációt tapasztaltunk. A növényvédelmi technológiák és trikultúrában szoros (0,631**) korrelációt tapasztaltunk. A növényvédelmi technológiák és
a termésmennyiség között trikultúrában szoros kapcsolatot (0,632**) állapítottunk meg.
Kulcsszavak: ôszi búza, tápanyagellátás, növényvédelem, termés, levélbetegségek.

BEVEZETÉS, IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Magyarország növénytermesztésében az ôszi búza jelentôs szerepet játszik, szinte vala-
mennyi gazdaságban, üzemben folyik a termesztése. Az ôszi búza minôségét és mennyisé-

k gét a biológiai alapok, az agroökológiai feltételek és az agrotechnika együttesen határozzák
meg (Ágoston(( és Pepó a2005). Az agrotechnikai tényezôk közül az adott évjáratban a
tápanyag-ellátottságnak van a legjelentôsebb hatása a búza minôségére, mert az ôszi búza tápanyag-ellátottságnak van a legjelentôsebb hatása a búza minôségére, mert az ôszi búza
a tápanyagellátásra az egyik legigényesebb és legjobban reagáló kultúránk (Gyôri et al.
1998, Ragasits 2001). A fô tápelemek közül a nitrogén befolyásolja a legjobban a termés

y g gmennyiségét és minôségét ((Horvat et al. (( ) p y g g y2006). A tápanyagadagot az elôvetemény is mó-
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ddosítja. Jelentôségét aláhúzza az a tény, hogy a búza – kényszerûségi okok miatt – gyakransítja. Jelentôségét aláhúzza az a tény, hogy a búza – kényszerûségi okok miatt – gyakran
kkerül közepes vagy rossz elôvetemény után (Krisztián(( és Holló  1998). A legjobb a borsó
elôvetemény lenne (Aponyi((  és Hervai 2000, Gawronska-Kulesza et al.  2001). A borsó
kímélôleg hat a talaj vízháztartására, mikrobiológiai életére, növeli a nitrogénkészletét, kímélôleg hat a talaj vízháztartására, mikrobiológiai életére, növeli a nitrogénkészletét,
csökkenti a gombás megbetegedést és ezáltal növeli a termésmennyiséget és a termésbiz-
ttonságot (Lesznyákné(( 1997).é

a A kijuttatott nitrogénmûtrágya mennyisége és a növényvédelem módja erôsen befolyásolja
a növények betegség iránti fogékonyságát (Löhnhardné et al. (( k 1992). A nitrogénadagok

 növelésével nô a fertôzöttség, mert a szövetek fellazulnak és a kórokozók így könnyebben
t megfertôzhetik a növényt. Hazánkban a legjelentôsebb búza levélbetegségek a lisztharmat

(Blumeria graminis (( f. sp. tritici), a levélrozsda (Puccinia recondita((  f. sp. tritici) és a fahéj-
bbarna levélfoltosság (Dreschlera tritici-repentis), valamint a fuzárium (Fusarium spp.). 

ANYAG ÉS MÓDSZER

 A vizsgálatokat a Debreceni Egyetem ATC MTK Növénytermesztési és Tájökológiai
t Tanszék Látóképi Kísérleti Telepén Ruzsányi László professzor által 1983-ban beállított

polifaktoriális tartamkísérletben végeztük 2005/2006. tenyészévben, kukorica (bikultúra), polifaktoriális tartamkísérletben végeztük 2005/2006. tenyészévben, kukorica (bikultúra),
illetve borsó elôvetemények (trikultúra) után öt különbözô trágyaszinten (kontroll, N50N + PK,
NN100 + PK, N150 + PK, N200 + PK) és három növényvédelmi technológia (extenzív: gyom ir-
tás, átlagos: gyomirtás + 1x fungicid, intenzív: gyomirtás + 2x fungicid) alkalmazásával tás, átlagos: gyomirtás + 1x fungicid, intenzív: gyomirtás + 2x fungicid) alkalmazásával
mészlepedékes csernozjom talajon. A vizsgált fajta az Mv Pálma volt.
Az agrotechnikai mûveletek (talajmûvelés, vetés, betakarítás) a korszerû termesztés kö-
rrülményeit elégítették ki.
A fotoszintézis mérést az LI 6400-as hordozható fotoszintézis mérô mûszerrel végeztük. 
A 2005/2006. tenyészévben a búza szempontjából kedvezôtlen és kedvezô idôjárási fo-
lyamatok váltakoztak.

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

k Kísérletünkben az elôvetemények, a mûtrágyaadagok és a növényvédelmi technológiák
hhatását vizsgáltuk a fotoszintézis aktivitására és a terméseredményekre.
Elôször a különbözô elôvetemények, növényvédelmi technológiák és a mûtrágyázás Elôször a különbözô elôvetemények, növényvédelmi technológiák és a mûtrágyázás
hatását mutatjuk be a fotoszintetikus aktivitás változására. Az extenzív növényvédelmi hatását mutatjuk be a fotoszintetikus aktivitás változására. Az extenzív növényvédelmi
technológiával kezelt állományokban, bi- és trikultúrában a kontroll parcellákon nagyobb technológiával kezelt állományokban, bi- és trikultúrában a kontroll parcellákon nagyobb
fotoszintetikus aktivitást tapasztaltunk (Ø: 33,5 μmol CO2 m–2 s–1, N100  + PK: 20,31
μmol CO2 m–2 s–1), mint a N100  + PK tápanyagszinten, mert magasabb tápanyagszinten

t fungicides védelem nélkül a betegségek nagyobb mértékben jelentek meg, így csökkent
 a fotoszintetikus aktivitás. Az intenzív növényvédelmi technológiával kezelt parcellákon

y gmindkét elôvetemény után magasabb fo ptoszintetikus aktivitást tapasztaltunk a N100 100 K+ PK
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tápanyagszinteken (Ø: 27,63 COtápanyagszinteken (Ø: 27,63 CO2 m 2–2 s 1–1, N100 + PK: 33,59 CO2 m 2–2 s 1–1), mint a kontroll
pparcellákon, ami az intenzív növényvédelmi technológiában alkalmazott korszerû szerek-
nek volt köszönhetô. A fotoszintézis aktivitás mindkét termesztési rendszerben májusig
nö vekedett, ekkor elérte a maximumát (extenzív növényvédelem Ø: 33,5 CO2 m–2 s–1,
N100 + PK: 20,31 CO2 m–2 s–1, intenzív növényvédelem: Ø: 27,63 CO2 m–2 s–1, N100  + PK:
33,59 CO2 m–2 s–1), majd fokozatosan csökkent, és június elejére a bi- és a trikultúrában
egyaránt 15–20 CO2 μmol m–2 s–1 szintet ért el.

1. táblázat A fotoszintézis aktivitás változása a különbözô növényvédelmi technológiák t
és tápanyagszintek hatására bi- és trikultúrás búzatermesztésben (Debrecen, 2006)

Table 1. The variation of the photosyntetic rate on the effects of plant protection 
technologies and fertilizer doses in bi- and triculture crop-rotation (Debrecen, 2006)

(1) crop-rotation, (2) plant protection technology,
(3) fertilizer doses, (4) photosyntesis (CO2 μmol m–2 s–1), (5) biculture,

(6) triculture, (7) extensive, (8) intensive, (9) control

Vetésváltás
(1)

Növényvédelem
(2)

Tápanyag
kg ha–1 (3)

Fotoszintézis
(CO2 μmol m–2 s–1) (4)

2006. 04. 19. 2006. 05. 10. 2006. 06. 09.

Bikultúra (5)

Extenzív (7) Kontroll (9) 15,01 33,50 16,15

N100 + PK 22,58 20,31 13,35

Intenzív (8) Kontroll (9) 18,25 27,63 15,99

N100 + PK 29,79 33,59 13,79

Trikultúra (6)

Extenzív (7) Kontroll (9) 21,22 30,66 15,11

N100 + PK 25,15 22,06 18,25

Intenzív (8) Kontroll (9) 25,45 26,90 17,02

N100 + PK 20,06 27,97 16,24

A növényvédelem és a tápanyagellátás hatását vizsgáltuk a terméseredményekre is. A kuko-
rica elôvetemény után vetett állományban a különbözô növényvédelmi technológiával kezelt rica elôvetemény után vetett állományban a különbözô növényvédelmi technológiával kezelt
kkontroll parcellák terméseredményei között csekély (110–240 kg ha–1 t ) termés különbséget
kkaptunk a vizsgált évben (1. ábra). k  A borsó után vetett állomány kontroll parcelláinak
tterméseredményei között már jelentôsebb különbséget (560 kg ha–1 t ) tapasztaltunk, mert

ôa borsó a talajt nitrogénben gazdagította, így már a kontroll parcellák talaja is kielégítô
ttápanyag-ellátottsággal rendelkezett a búza fejlôdése szempontjából (2. ábra).
A kedvezôtlenebb kukorica elôvetemény után a terméseredmények magasabb (N150–200

+ PK) szinten érték el a maximumukat mindhárom növényvédelmi technológia esetén
(extenzív: 6168 kg ha–1, átlagos: 7093 kg ha–1, intenzív: 7690 kg ha–1). A kedvezô borsó
elôvetemény után az extenzív és átlagos növényvédelemmel N100–150 + PK szinten (exten-
zív: 5910 kg ha–1, átlagos: 6876 kg ha–1) és az intenzív technológiánál pedig N150–200 K+ PK

p g gy ( gszinten kaptuk a legnagyobb termést (7977 kg ha–1)). 

A fontosabb termesztéstechnológiai elemek vizsgálata õszi búza ...
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2. ábra A növényvédelmi technológiák és a tápanyagszintek hatása
az ôszi búza terméseredményeire trikultúrás termesztésben (Debrecen, 2006)

Figure 2. The effects of plant protection technologies and fertilizer doses
on the winter wheat yield in triculture crop-rotation (Debrecen, 2006)

(1) yield kg ha–1, (2) fertilizer doses kg ha–1, (3) extensive plant protection technology,
(4) mean plant protection technology, (5) intensive plant protection technology

1 b1. ábra A é éd l i h ló iák é á i k h á A növényvédelmi technológiák és a tápanyagszintek hatása
az ôszi búza terméseredményeire bikultúrás termesztésben (Debrecen, 2006)

Figure 1. The effects of plant protection technologies and fertilizer doses
on the winter wheat yield in biculture crop-rotation (Debrecen, 2006)

(1) yield kg ha–1, (2) fertilizer doses kg ha–1, (3) extensive plant protection technology,
(4) mean plant protection technology, (5) intensive plant protection technology
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Korrelációszámítással meghatároztuk a 2005/2006. tenyészévben a termés mennyisége, Korrelációszámítással meghatároztuk a 2005/2006. tenyészévben a termés mennyisége,
a növényvédelmi technológiák, a mûtrágyaadagok nagysága és a különbözô betegsé-
gek közötti kapcsolatokat (2. táblázat). t A tápanyag és a termés mennyisége között
bikultúrában igen szoros pozitív korrelációt (0,933**) tapasztaltunk, ami a trikultúrában bikultúrában igen szoros pozitív korrelációt (0,933**) tapasztaltunk, ami a trikultúrában
mérsékeltebb, de szoros (0,631**) összefüggést mutatott a talajt nitrogénben gazdagító
borsó elôvetemény miatt. A növényvédelmi technológiák és a termésmennyiség között borsó elôvetemény miatt. A növényvédelmi technológiák és a termésmennyiség között
bikultúrában laza kapcsolatot (0,222), míg trikultúrában szoros kapcsolatot (0,632**)bikultúrában laza kapcsolatot (0,222), míg trikultúrában szoros kapcsolatot (0,632**)
állapítottunk meg.

2. táblázat Pearson-féle korreláció a vizsgált tényezôk közöttt
bikultúra és trikultúra vetésváltásban (Debrecen, 2006)

Table 2. Values of correlation indices among examinated elements
in bi- and triculture crop-rotation (Debrecen, 2006)

(1) plant protection technology, (2) fertilizer doses kg ha–1,
(3) powdery mildew contamination, (4) DTR contamination,

(5) Leaf rust contamination, (6) Fusarium contamination,
(7) biculture, (8) triculture, (9) yield kg ha–1,

Növény-
védelem (1)

Tápanyag
kg ha–1(2)

Lisztharmat
fertôzöttség (3)

DTR
fertôzöttség (4)

Levélrozsda
fertôzöttség (5)

Fuzárium
fertôzöttség (6)

Bikultúra (7)

Termés (9) 0,222 0,933** 0,440** 0,390** 0,201 0,213

Trikultúra (8)

Termés (9) 0,632** 0,631** –0,053 –0,298* –0,395** –0,289*

** a korreláció 0,01 szinten szignifikáns (10)
*   a korreláció 0,05 szinten szignifikáns (11)

** Correlation is significant at the 0.01 level (10)
*   Correlation is significant at the 0.05 level (11)

Trikultúrában a megfelelô állományfejlôdés indokolttá tette a megfelelô növényvédelmi
technológia alkalmazását. A termés és a lisztharmat, illetve fahéjbarna levélcsíkosságtechnológia alkalmazását. A termés és a lisztharmat, illetve fahéjbarna levélcsíkosság

R(DTR) között bikultúrában közepesen erôs volt a korreláció (lisztharmat 0,440**, DTR
0,390**). A levélrozsda és a fuzárium nem csökkentette szignifikánsan a termés mennyi-

 ségét. Trikultúrában a levélrozsda már jelentôsebb terméscsökkentô hatással bírt (a termés
és a levélrozsda közötti korreláció –0,395**).

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

k A kutatásokat részben az OMFB-00896/2005. kutatási projekt támogatásával valósítottuk
gmeg.
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Analysis of important agrotechnical elements in winter wheat
(Triticum aestivum L.) management

MÁRIA HORNOK

University of Debrecen
Faculty of Agriculture, Institute of Plant Sciences

Debrecen

SUMMARY

We examined the effects of different forecrops, plant protection technologies and fertilizer We examined the effects of different forecrops, plant protection technologies and fertilizer
ttreatments on the changes of photosynthetic activity and yield. The rate of net photosyn-
thetic activity rose to May and reached its maximum values, then decreased gradually thetic activity rose to May and reached its maximum values, then decreased gradually
(extensive plant protection technology Ø: 33.5 μmol CO2 m–2 s–1, N100  + PK: 20.31 μmol
CO2 m–2 s–1, intensive plant protection technology: Ø: 27.63 μmol CO2 m–2 s–1, N100  + PK:
33.59 μmol CO2 m–2 s–1). The maximum yield was after maize achieved at N150–200 K + PK
fertilizer ratio (extensive plant protection technology: 6168 kg ha–1, average plant protection
ttechnology: 7093 kg ha–1, intensive plant protection technology: 7690 kg ha–1 a ). After pea
forecrops the highest yield was achieved at N100–150 t + PK in extensive and average plant
pprotection technologies (extensive: 5910 kg ha–1, average: 6876 kg ha–1  ), and in intensive
pplant protection technology the fertilizer demand was N150–200 + PK (7977 kg ha–1).
We found close positive (0.933**) correlation between fertilizer doses and yield in the case We found close positive (0.933**) correlation between fertilizer doses and yield in the case

 of biculture. This relationship was weaker (0.631**) but significant in the triculture because
 at the pea forecrops improve the soil with nitrogen. The correlation was close (0.632**)

and significant between plant protection technologies and yield in the case of triculture.
Keywords: winter wheat, fertilisation, plant protection technology, yield, leafdiseases.
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