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A kutatás finanszírozását  
az Agrárminisztérium biztosította.

A talaj ásványi nitrogén tartalmának változása

Az ureázgátló inhibitoros kezelésekben kisebb ammónia 
emissziós veszteségek következtek be, ami a talajok ás-
ványi nitrogén (nitrát-N) tartalmát pozitívan befolyásol-
ta. A kijuttatást követő négy hét elteltével a nitrifikáció 
lejátszódott, a talajok ammónium tartalma alacsony volt, 
a különbségek a nitrát tartalomban jelentkeztek.

Az ammónia emisszió mértékét a karbamid műtrágyák 
kijuttatása idején jellemző időjárási körülmények, a talaj 
tulajdonságai és az alkalmazott agrotechnika jelentősen 
befolyásolják. 

A beforgatással és az ureázgátló inhibitor alkalmazásával 
az emisszió nagymértékben csökkenthető.
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Őrbottyánban (ŐRB: 2019, kukorica, meszes 
humuszos homok) és Nagyhörcsökön (NAH: 
2020, napraforgó, mészlepedékes csernozjom) 
beállított kisparcellás kísérletben, 8 kezelésben és 
4 ismétlésben vizsgáltuk az alábbi változók hatását

 ▪ a karbamid adag - jelenlegi Nmax (ŐRB: 
150, NAH: 100 kg/ha N) és tervezett új Nmax 
(ŐRB:180, NAH: 110 kg/ha N) dózis;

 ▪ agrotechnika - felszíni kijuttatás és  
beforgatás;

 ▪ ureázgátló inhibitor - BASF  LIMUS® 
Yellow ureáz inhibitoros terméke és  
nem inhibitoros karbamid műtrágya  
alkalmazása. 

A kísérletekben a kezelések függvényében  
elemeztük:

 ▪ az ammónia kibocsátás alakulását, illetve azok 
változásait;

 ▪ a szemtermés mennyiség alakulását;
 ▪ a talaj ásványi nitrogén pro filjának  

alakulását;
 ▪ a nitrát bemosódási veszélyeztetettség  

alakulását;
 ▪ az inhibitor hatását a talajmikrobióta  

aktivi tására.

Az ammónia emisszió alakulása

A karbamid feltáródása során az ammónia 
emisszióra mind az inhibitor alkalmazása, mind az 
agrotechnika jelentős hatást gyakorlolt.  
A 6 hét alatt távozott összes ammónia mennyisége 
a legrosszabb esetben elérte a teljes kijuttatott  
nitrogén mennyiség 17 %-át, ami jelentős mértékű 
kibocsátást jelent és nagymértékben rontja a  
tápanyag hasznosulást.

Ureázgátló inhibitor hatása

Az inhibitor alkalmazása jelentősen 
csökkentette a talaj ammónia  
kibocsátását. Az összes kezelést össze-
hasonlítva a csökkentés mértéke  
Nagyhörcsökön elérte a 45 %-ot.

Beforgatás hatása

A kijuttatott karbamid bedolgozásának hatása 
még erőteljesebb volt az emisszió csökkentésre.  
Minden kezelést összehasonlítva megállapítható, 
hogy Nagyhörcsökön a csökkentés mértéke  
86 %-os.

MÓDSZER JAVASLATOKEREDMÉNYEK


