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Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 
3. számú mellékletben rögzített 

maximálisan kijuttatható nitrogén- 
hatóanyag értékek felülvizsgálata - 

kisparcellás kísérletek
2020.

ATK Talajtani Intézet,  
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH)

2021.

A kutatás finanszírozását  
az Agrárminisztérium biztosította.

Nitrát profilok

2020-ban a talajok negatív tápelem mérleget mutattak, 
tehát nem maradt vissza a talajban a tenyészidőszak 
végére felesleges nitrát mennyiség.

A Nagyhörcsökön már 
harmadik éve folyó kísér-
let egyes kezeléseiben 
a korábbi években a 
tenyészidőszak végén 
visszamaradt  csekély  
nitráttöblet vertikális el-
mozdulása figyelhető 
meg a talaj mélyebb ré-
tegei felé. 

Jelenleg a talajban 
mérhető koncentrációk 
5-15 mg/kg között  
vannak, a 10 mg/kg fölöt-
ti értékek 1 méter alatt  
mérsékelt bemosódási 
veszélyt jeleznek. 

További évek vizsgála-
tai fogják eldönteni, 
hogy a bemosódó nitrát  
mennyisége veszélyt 
jelent-e a felszín alatti 
vízre. 



Mindezek alapján megállapítható hogy a növények a megemelt tápanyag mennyiséget hasznosították,  
vagyis az új Nmax értékek alkalmazásával nem történt túltrágyázás.
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A harmadik éve folyó kisparcellás Nmax  
kísérletek célja a maximálisan kijuttatható  
nitrogén mennyiségek növelhetőségének  
szakmai megalapozása. A haza nitrát rende-
let, az 59/2008. FVM rendelet 3. számú mel-
lékletében rögzített értékek növényfajonként, 
termőhelyenkén és ellátottsági kategóriánként 
rögzítik a kiadható legnagyobb nitrogén  
mennyiség értékeit. 

Napraforgó esetén – a többi szántóföldi  
növényhez hasonlóan – 12 érték módosításának 
vizsgálatát kell elvégezni. Ebben az évben ezek 
közül háromra került sor.

A kísérlet négy kezelést tartalmazott, az Nmax 
és az ÚjNmax értékek mellett a ProPlanta  
tápanyag-utánpótlási rendszer 1., minimum  
szintjének megfelelő, valamint a 70-es években  
kidolgozott MÉM NAK módszerrel meghatározott 
kezelés is beállításra került.

Szemtermés eredmények 

A kapott terméseredmények 
között a két kísérleti helyen nem 
voltak jelentős különbségek, 
valamint a kezelések között sem 
lehetett kimutatni szignifikáns elté-
rést. A kedvezően csapadékos nyár 
minden kezelésben lehetővé tette a 
magas termésátlagok elérését.

Tápelem mérlegek, NUE számítás

Az előzőekben leírtak miatt minden 
kezelés nitrogén mérlege negatív lett, 
vagyis a termesztett növények nitro-
gén felvétele meghaladta a kiadott 
nitrogén mennyiségét.
A NUE értékek – melyek a  
felvett és a kiadott táp- 
anyag mennyiség hányadosaként  
állíthatók elő – egynél magasabb ér-
téket adtak, sőt a PP1 kezelés esetén 
kettőt is meghaladták.
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