
A szójabab hozamát korlátozza a nitrogénellátás? 

 

Viszonylag nagy mennyiségű nitrogént (N) kell felvenni minden növénynek, hogy magas 

hozamot érjen el – különösen hüvelyesek esetében – a magas fehérjetartalom eléréséhez. Egy 

szójabab kultúra átlagosan kb. 79 kg/ha nitrogén hatóanyagot halmoz fel, melyhez a föld 

feletti biomassza ~0,130 kg vizet köt meg. Ez az aránypár felhasználható a nitrogén-felvétel 

becslésére, ami meghatározza a terméshozamot. Ezek alapján például 6-8 t/ha termés 

előállítása várhatóan 480–640 kg/ ha nitrogén műtrágyát igényel. Átlagosan 3 t/ha termésátlag 

eléréséhez 240 kg/ha nitrogén műtrágya szükséges. 

A vizsgálat során két kezelést alkalmaztak: Zéro-nitrogén utánpótlás, valamint Teljes 

nitrogén utánpótlás, figyelembe véve a vetésidő * vetési dátum * fajta BA-ban (Balcarce, 

Argentina) és a termőterület adottságait NE-ben (Nebraskában), valamint a termésátlaghoz 

szükséges nitrogén felvételt. A talajban lévő nitrogént, valamint a növény nitrogén megkötő 

képességét nem vették figyelembe, mert az már jelentős eltéréseket mutatott volna a 

kísérletben. 

A Zéro-nitrogén utánpótlás minden esetben <20 kg/ha nitrogén-hatóanyag kijuttatását jelenti 

mindkét terület esetében. Ez támogatja a növények kezdeti fejlődését, amíg kialakulnak a 

biológiai nitrogén (BNF) megkötéséhez szükséges gümők. 

A Teljes nitrogén utánpótlás meghatározásához a DSSAT és a SoySim modellt hívták 

segítségül. A bemeneti adatok feltöltése után a következő eredményeket kapták: 

• Balcarce-ban a korai vetéshez 29,14 kg/ha nitrogén-hatóanyagot-, míg a kései 

vetéshez 15,38 kg/ha nitrogén-hatóanyagot szükséges kijuttatni növényenként. Ennek 

megfelelően 330-640 kg/ha műtrágya került a szántóföldekre. 

• Nebraskában 30,35 kg/ha nitrogén-hatóanyagot szükséges kijuttatni növényenként, 

ezért átlagosan 870 kg/ha műtrágyát szórtak ki. 

 

A vizsgálatban 2,52-6,46 t/ha között mozgó átlagterméseket regisztráltak a környezeti hatások 

és az eltérő vetési időpontok következtében. Az irodalmakban meghatározott 4,5 t/ha 

termésküszöböt (Magyarországtól eltérő szélességről van szó, ford. megj.) több, mint a 

kezelések fele meghaladta a kísérlet alapján. 

A beltartalmi mutatókban azonban nem mutatkozik meg a kiemelt mennyiségű nitrogén-

hatóanyag. Míg az olajkoncentráció (%) a Zéro-nitrogén esetében 20,5%, addig a Teljes-

nitrogén kezelés esetében 20,8%-ot mutatott. Ugyanez igaz a totál fehérjére is, ami a Zéro-

nitrogén esetében 39,9%, míg a Teljes-nitrogén esetében 41,4% volt. 

Tehát megállapították, hogy a szója termésmennyisége befolyásolható nitrogén műtrágya 

segítségével, de csak bizonyos mértékig, a fehérjetartalom nem növelhető kétszeresére. A 

legjobb termésátlagokat a 330 kg/ha műtrágya esetében mérték (Balcarce), míg 



termésdepressziót okozott a 870 kg/ha műtrágya dózis Nebraskában. A köztes értékeket a 640 

kg/ha műtrágya dózis adta, ami tekinthető egy átlagos értéknek is ahhoz, hogy a 3 t/ha vagy 

afölötti termésmennyiségeket elérjék a gazdálkodók, a cikk szerzői szerint. 

 

 

A teljes cikk angolul: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429017307797 

 

A cikket készítette: 
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