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Justus von Liebig (1803-1873) óta ismert, hogy táplálkozásukhoz a növények ásványi 

anyagokat vesznek föl a gyökéren keresztül a talajoldatból, szemben a korábbi elképzeléssel, 

mely szerint a talaj szerves anyagait hasznosítják közvetlenül.  

 

Mai ismereteink szerint a növényi szárazanyagot alkotó fontosabb elemek a következők: 

Nem ásványi elemek  

C, O, H  →  a légkörben és a vízben fordulnak elő, a fotoszintézis révén  

 asszimilálódnak (keményítővé, cukorrá, a fotoszintézis termékeivé). A 

 növényi szárazanyag kb. 90%-át teszik ki. 

 

 

Ásványi elemek 

Makrotápelemek 

N, P, K  →  az esetek többségében pótlásra szorulnak, mert a talaj nem képes fedezni a 

 termesztett növény igényét. 

Ca, Mg, S → a talaj többnyire elegendő mennyiségben tartalmazza, esetenként pótlásra 

 szorulnak. 

Mikrotápelemek 

Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, Cl → normál körülmények között nem szorulnak pótlásra (nem 

 csak ásványi formában, szerves trágya kijuttatásakor is jelentős mennyiségben 

 pótolhatók). 

 

Bevezetés 



A műtrágyázási szaktanácsadás egyik kiinduló pontja a növény fajlagos tápelem igénye.  

 

A magyarországi termesztésű Virginia cigarettadohányok fajlagos N, P, K, Ca és Mg 

igényét több éves vizsgálatsorozatban határoztuk meg. A tápelemtartalom és a fajlagos 

tápelem igény változékonyságában meghatározó volt a környezeti tényezők 

(talajtulajdonságok és csapadékellátottság) szerepe, ugyanakkor a növényfajták (genotípus) 

szerepe e vizsgálatban elhanyagolható volt (Gondola 1988, 1989). 

 

A Virginia dohányok fajlagos N, P, K, Ca és Mg tápelem igénye az alábbi (1 t száraz 

levéltermés és a hozzá tartozó melléktermék előállításához a talajból kivont tápelemek 

mennyisége kg-ban): N 35,8; P2O5 6,6; K2O 57,0; CaO 70; MgO 20-25. 

 
A műtrágyázási szaktanácsadás legproblematikusabb része – a kultúrnövényeknél 

általában, de a dohánynál fokozott mértékben – a nitrogén igény meghatározása. A 

fajlagos értékből látható, hogy a dohány foszfor igénye csekély, s bár ugyanez nem 

mondható el a káliumról, mindkét tápelemre igaz: túlzott adagolásuk messze nem okoz 

oly mértékű kárt, mint a N kismértékű túladagolása. 

 

  

 
Mondanivalóm célja jellemezni a Virgínia és a Burley dohánytípus N tápanyag igényét.  



A mesterséges szárítású Virgínia alacsony N igényű, és rendkívül érzékenyen reagál a N 

felvehető mennyiségének változására. A természetes szárítású Burley dohány nagy N 

igényű, és érzékenységet – hazai viszonyaink között – inkább a N hiánnyal szemben 

szokott mutatni. Mindezt már a terület kiválasztásánál figyelembe kell venni.  

Hazánkban a Virgínia dohányt öntözött viszonyok között termesztik, ezáltal az ásványi N 

felvétele jobban irányítható. A Burley dohányt azonban a típusra jellemző nagy vízigény 

ellenére sem öntözik, így a talaj-tápanyagok és a műtrágya érvényesülése az időjárás 

véletlenszerű alakulásától függ. 

 

A környezeti tényezők (időjárás, talaj) hatása részben a N tápláláson keresztül jelentkezik. 

A dohánytermesztési körzetek talajtulajdonságai jól ismertek. E talajok az I., II. és a IV. 

szántóföldi termőhely kategóriába tartoznak, többségük a II. és a IV. kategóriába.  

Ismert, hogy a N igény szempontjából élesen eltér egymástól a hazánkban termesztett két 

dohánytípus.  

A dohány érzékenysége a környezeti tényezőkkel szemben a N 

táplálással összefüggésben 



Az 1980-as években végzett táblasoros ökológiai elemzésünk során az alábbi 

talajparamétereket regisztráltuk az akkori dohánybeváltó üzemek körzeteiben (Gondola 

1990a). 



A humusztartalom a Nyírségi körzetekben 1% körüli, az ország más részein ennél magasabb. A 

körzetenkénti átlagértékek körül extrém szélső értékek is előfordulnak. A kötöttség (KA) 

országosan 25-35 közötti, ami laza talajt jelez. Meszet a körzetek többségében nem tartalmaz a 

talaj, ennél fogva kémhatásuk a gyengén savanyútól az erősen savanyúig változik, utóbbi 

értékek gyakoriak a Nyírségben és különösen a vásárosnaményi körzetben. A Duna-Tisza közi 

körzetek talajai meszet is tartalmaznak a szántott rétegben, kémhatásuk semleges vagy 

gyengén lúgos.  

 E munkához kapcsolódva rövid kitérőként érdemes megemlíteni, hogy körzetenként jelentősen 

eltért a szárított dohánylevél nehézfémtartalma (Gondola és Kádár 1994).  

 

A levél Cd, Ni, Sr, Co, Zn és Mn tartalma nem függött a talajban mért felvehető 

mennyiségtől, azonban szoros volt a kapcsolata a talaj pH-val. Nagy nehézfém-koncentrációt 

mértünk a savanyú talajú északkeleti körzetek dohányaiban és lényegesen alacsonyabbat a 

Duna-Tisza közén termelt dohányokban, a különbség az esetek többségében szignifikáns volt.  

 

Extrém különbségek adódtak az erősen savanyú talajú észak-nyírségi és a semleges-

gyengén lúgos Duna-Tisza közi dohányok között.   

 



A Virgínia dohány nitrogén érzékenységét jól jelzi a 

szárított levél küllemi minősége és a talaj 

humusztartalma közötti szoros, negatív összefüggés.  

 

Az országszerte 199 mintahelyet magába foglaló táblasoros üzemi elemzésben az alacsony 

humusztartalmú talajokon különféle minőségű, többnyire jó dohány termett, de a magas 

(1,5% feletti) humusztartalom már nem kedvezett a minőségnek. Érdekes, hogy a 

terméshozam nem mutatott kapcsolatot a humusztartalommal, nyilván azért, mert az 

alacsony humusztartalom, vagyis a talaj gyenge N szolgáltatásának negatív hatását 

műtrágyázással ellensúlyozták a termelők (a nagy N szolgáltatás minőségrontó hatását 

viszont nem lehetett ellensúlyozni). 

A beváltási ár változása a 

humusztartalom függvényében 
Országos táblasoros üzemi elemzés 

1986-89  

n=199 



 

 

A dohánynövény nagyfokú érzékenysége a környezeti tényezőkkel szemben ismert 

okokkal magyarázható. 

•   A hasznosított „termést” a környezeti tényezőkre leginkább érzékeny szerv, a   

    levél adja. 

•   A dohány sekélyen gyökerezik. A gyökértömeg túlnyomó része, mintegy 90-95    

    %-a a felső 25-30 cm-es talajrétegben található, így aránylag csekély a             

    behálózott talajtérfogat. A felső, sekély réteg – különösen laza talajokon –    

    erősen ki van téve a rövid távú időjárási hatásoknak, elsősorban a hőmérséklet-    

    és nedvesség-viszonyoknak.  

•   A dohány rövid idő alatt nagy tömegű szárazanyagot halmoz fel.  

A redukáló cukortartalom változása 

a humusztartalom függvényében  
Országos táblasoros üzemi elemzés 

1986-89  

n=199 

Hasonló az összefüggés a levél cukortartalma és a 

talaj humusztartalma között 



A gyarapodás legintenzívebb szakasza a 

tenyészidő 40-70. napja közötti rövid 

időszak (hazai viszonyaink között június 

és július hónap) (Gondola 1990b). A 

hozamot lényegében e két hónap 

klimatikus viszonyai határozzák meg 

(kritikus periódus), a minőséget pedig a 

tenyészidő második részének időjárása is 

alakítja.  



Az ásványi nitrogéntartalom jelentősége 

 

Az alapműtrágya kijuttatandó adagjának meghatározásakor a tenyészidő elején kell 

megbecsülnünk a későbbi optimális mennyiséget. A becslés pontatlansága jórészt abból 

adódik, hogy a N felvehető mennyiségét az időjárás és a talajbiológiai folyamatok is nagy 

súllyal fogják befolyásolni, előre nem ismert irányba és mértékben.  

 

A Virgínia dohány N érzékenysége miatt kiemelkedően nagy a szerepe a talaj szervetlen 

N formáinak. 

A felvehető nitrogén alapvetően három forrásból származik:  

 

 a talaj ásványi (nitrát és ammónium)-N tartalma tavasszal az ültetés idején, 

 

 a tenyészidő során a talaj szerves anyagából mineralizáció révén képződő N, 

 

 a műtrágya nitrogén.  

 

Ez utóbbi optimális mennyiségének maghatározásához ismernünk kell – legalább 

nagyságrendileg – a másik két forrásból származó mennyiséget. A talaj tavaszi ásványi N 

tartalma megmérhető.   

 

 

 



Az ábrán látható, hogy mindhárom kutatótelepünkön 

a N műtrágyázás előtt, április – májusban mért NO3 + 

NO2 – N tartalom néhány hét alatt jelentősen nőtt a 

műtrágyázatlan parcellákon, mindhárom 

talajmélységben.  

A műtrágyázatlan parcellákon az NO3 + NO2 – N 

tartalom emelkedése a talaj tavaszi felmelegedésével 

intenzívvé váló mineralizáció (ezen belül a 

nitrifikáció) eredménye, amit bizonyít az NH3 – N 

tartalom ez időszak alatt mért, közel arányos 

csökkenése. A humuszból képződött ásványi 

nitrogén a növény számára műtrágya egyenértékű.  



Debrecen-Pallag 

Kápolna 

Nyíregyháza 

A műtrágyával nem kezelt parcellák NO3 

+ NO2 – N tartalma május végén, június 

elején megfelelt 1,5 – 2,0 t/ha 

dohánytermés N igényének, a fajlagos 

tápelem igény alapján (a három 

táblázatban: 76,96, 57,98 és 50,18 kg/ha). 

A műtrágyázott parcellák ásványi N 

tartalma a N adagok nagyságát tükrözi a 

kijuttatás után 14-21 nappal.  

A humusztartalom számszerű ismerete 

tehát önmagában nem elegendő a talaj 

nitrogén szolgáltatásának jellemzéséhez 

adott időpontban.   

A 0-60 cm-es talajszelvény ásványi nitrogén tartalmának változása a tenyészidőben 1989-ben  



Az alábbi táblázat különböző években mutatja ugyanazon szántóföldi tábla egyes 

részein tavasszal mért NO3 + NO2 – N tartalmat a 0-60 cm-es mélységben. Kitűnik az 

ásványi N tartalom évenkénti jelentős ingadozása, és az, hogy ez nem arányos a 

humusztartalom változásával. 

 

A kísérleti terület talajának tavasszal, műtrágyázás előtt mért NO3 + NO2 – N tartalma a 0-60 

cm-es rétegben valamint a humusztartalom, évenként 

 

Kápolna, 1985-88 

 

 Év  1985 1986 1988 

NO3 + NO2 – N kg/ha 6,2 17,4 53,9 

Humusz % 0,97 0,59 1,12 
 

A Virgínia dohány produkcióját ennek megfelelően a következő három ábra mutatja.  



A műtrágyázatlan kezelésben mért terméshozam 

jól tükrözi a talaj ásványi nitrogéntartalmának 

különbségét az egyes évek között. 1985-ben, 

amikor a talajban a legalacsonyabb NO3 + NO2 – 

N tartalmat mértük, a termésgörbe a műtrágyázás 

hatására meredeken emelkedik, és maximumát 

80-100 kg N/ha adag között éri el. 1986-ban és 

1988-ban a tavaszi Nmin (ásványi nitrogén) 

tartalom emelkedésével a termésgörbe alakja 

egyre laposabb, a hozam és a trágyaadagok 

közötti korreláció pedig egyre lazább. 



A beváltási ár (a szárított dohánylevél küllemi 

minősége) a trágyaadagok emelkedésével 

csökken. A beváltási ár és a trágyaadagok között 

1985-ben lazább a korreláció, mint a másik két 

évben. Ez a körülmény arra utal, hogy alacsony 

Nmin tartalom mellett a Virgínia dohányok 

magasabb N műtrágya adagokat is elviselnek 

számottevő minőségi romlás nélkül. 



A termelési érték alapján az ásványi 

nitrogéntartalom emelkedésével a N műtrágya 

optimális adagja évről évre csökken.  

 

Optimális N műtrágya adag (kg/ha)  

1985: 80-100 

1986:40-60 

1988: 0 

 

1988-ban a talaj márciusban mért magas Nmin 

tartalma – a tenyészidő során történt 

mineralizációval együtt – önmagában is elegendő 

volt a megfelelő terméseredményhez.  

Megállapíthatjuk, hogy a Virgínia dohány N 

műtrágya reakciója a talaj tavasszal mért 

ásványi N tartalmát tükrözte, és nem függött 

össze a humusztartalommal.  



 

 

 

 

A továbbiakban indokolt összehasonlítani a Magyarországon termesztett két 

dohánytípus, a Virgínia és a Burley nitrogén igényét és műtrágya reakcióját 

(Gondola 1994 és 2002).  

 
A kísérletsorozat helye: Kápolna 

 

A kísérletsorozat évei 

Virgínia:1986-91 

Burley:1997-99 

 

Dohányfajták 

Virgínia: Hevesi 5 és Hevesi 6 

Burley: Pallagi 3 és Pallagi 4 

 

Műtrágya adagok 

Virgínia: 0-120 kg/ha, 20 kg-os fokozatok 

Burley: 0-200 kg/ha, 40 kg-os fokozatok 

 

Műtrágya forma: ammóniumnitrát (34% N) 

 

Kijuttatás időpontja: közvetlenül ültetés előtt (Virgínia), ill. 

                                  közvetlenül ültetés után (Burley) 

 

Mindét kísérlet parcelláit szükség szerint öntöztük. 

Eltérések a Virgínia és Burley dohány nitrogénigényében és 

műtrágya reakciójában 



A N műtrágyázás hatására mindkét típus terméshozama nőtt (az évek és a fajták 

átlagában).  

Terméshozam 

A Virgínia dohány terméshozama 26%-al emelkedett a 0-120 kg intervallumban.  

 

A nitrogén műtrágyázás hatása a Virgínia 

dohány terméshozamára, az évek és a 

növényfajták átlagában 
Kápolna, 1985-91 

n = 336 

                 Tulajdonság   

N kg/ha 

Termés-

hozam t/ha 

0 1,95 

20 2,07 

40 2,19 

60 2,22 

80 2,34 

100 2,42 

120 2,46 

SzD5% 0,13 



                Tulajdonság   

Év 

Termés-

hozam t/ha 

1985 1,99 

1986 1,96 

1987 3,15 

1988 2,23 

1989 1,82 

1991 2,26 

SzD5% 0,12 

A termesztés évének hatása a Virgínia dohány 

terméshozamára, a N műtrágya adagok és a 

növényfajták átlagában 
Kápolna, 1985-91 

n = 336 

 

Az évjárati hatás jelentősebb, 73% a hozamkülönbség (a fajták és a N adagok átlagában).  

 

Az okok a talaj tavaszi NO3 + NO2 – N tartalmában és a tenyészidő csapadékviszonyaiban 

keresendők.  



A kísérlet helyének meteorológiai 

adatai a tenyészidőben 
Kápolna 

1985-91 

A kísérlet helyének főbb 

talajvizsgálati adatai a 0-20 cm-es 

mélységben 
Kápolna 

1985-91 

 



A műtrágya reakció évenkénti változása ugyanezen tényezők hatását tükrözi, 

amennyiben markáns a reakció, amikor alacsony volt a talaj tavaszi NO3 + NO2 – N 

tartalma (1985) és nagy a tenyészidő csapadékellátottsága (1989 és 1991).  

A N műtrágyázás hatása a Virgínia 

dohány terméshozamának változására 

évenként 
Kápolna 

1985-91 

 Év  1985 1986 1987 1988 1989 1991 

NO3 + NO2 – N kg/ha 6,2 17,4 80,2 53,9 35,1 28,9 

Humusz % 0,97 0,59 1,28 1,12 0,91 1,18 

A kísérleti terület talajának 

tavasszal, műtrágyázás előtt mért 

NO3 + NO2 – N tartalma a 0-60 

cm-es rétegben valamint a 

humusztartalom, évenként 
Kápolna, 1985-88 



A Burley dohány szárított levélhozama 41%-al nőtt a 0-200 kg N/ha intervallumban. E 

dohánytípus potenciálisan nagy termőképességét igazolja, hogy N műtrágya nélkül is 

nagyobb terméshozamot produkált, mint a Virgínia dohány a 120 kg N/ha adag mellett, 

ugyanazon a termesztési helyen.  

 

           Tulajdonság   

N kg/ha 

Termés-

hozam t/ha 

0 2,69 

40 3,07 

80 3,29 

120 3,53 

160 3,65 

200 3,78 

SzD5% 0,28 

SzD1% 0,37 

A nitrogén műtrágyázás hatása a Burley dohány 

terméshozamára, az évek és a növényfajták 

átlagában 
Kápolna, 1997-99 

n = 144 



Az évjárati hatás szignifikáns, de mérsékelt, 16% a hozamkülönbség az évek között (a 

Virgíniáé 73% volt).   

            Tulajdonság 

Év 

Termés-

hozam t/ha 

1997 3,57 

1998 3,34 

1999 3,09 

SzD5% 0,20 

SzD1% 0,26 

A termesztés évének hatása a Burley dohány 

terméshozamára, a N műtrágya adagok és a 

növényfajták átlagában 
Kápolna, 1997-99 

n = 144 



A kísérlet helyének meteorológiai 

adatai a tenyészidőben 
Kápolna 

1997-99 

A kísérlet helyének főbb 

talajvizsgálati adatai a 0-20 cm-es 

mélységben 
Kápolna 

1997-99 

 



Évenként jelentősen eltér a terméshozam N műtrágya reakciója. A három év közül 1999-

ben a legmarkánsabb a reakció, amikor a talaj nitrogénszolgáltatása (a humusztartalom 

alapján) a leggyengébb volt, és extrém sok csapadék hullott a tenyészidőben.  

A N műtrágyázás hatása a Burley dohány 

terméshozamának változására évenként 
Kápolna, 1997-99 

n = 144 

 

A talaj nagy N szolgáltatása mellett (1997) csupán a 80 kg/ha adagig nőtt a hozam. Az 

optimális N műtrágya adag 1997-ben 80 kg/ha, 1998-ban és 1999-ben 160-200 kg/ha. A 

0 kg/ha adagnál mért hozam jól tükrözi a talaj nitrogénszolgáltatásának évenkénti 

különbségeit. N műtrágya nélkül nagy az évjárati ingadozás, kicsi a termésstabilitás. A 

nagy, 120-200 kg/ha N adagok kiegyenlítették az évhatásból adódó hozamingadozást. E 

műtrágya szinten a terméshozam stabilan nagy, évenként alig változik.   



A levélérés üteme 

A Virgínia dohány érésüteme csak kis mértékben lassult a N műtrágyázás hatására, 

de a különbség szignifikáns.   

     Tulajdonság  

 

N kg/ha 

Termés-

hozam 

t/ha 

Érésütem % 
(a szept. 4-ig 

betakarított zöld 

tömeg %-os 

aránya) 

0 1,95 73,5 

20 2,07 65,4 

40 2,19 67,1 

60 2,22 66,2 

80 2,34 63,0 

100 2,42 61,6 

120 2,46 60,7 

SzD5% 0,13 3,2 

A nitrogén műtrágyázás hatása a Virgínia 

dohány érésütemére, az évek és a 

növényfajták átlagában 
Kápolna, 1985-91 

n = 336 



Az évhatás igen erős, az egyes évek között az érés üteme a terméshozammal ellentétes 

irányba változott. 

    Tulajdonság   

 

Év 

Termés-

hozam 

t/ha 

Érésütem % 
(a szept. 4-ig 

betakarított zöld 

tömeg %-os 

aránya) 

1985 1,99 90,0 

1986 1,96 75,9 

1987 3,15 38,9 

1988 2,23 56,7 

1989 1,82 100,0 

1991 2,26 30,8 

SzD5% 0,12 3,0 

A termesztés évének hatása a Virgínia 

dohány érésütemére, a N műtrágya adagok 

és a növényfajták átlagában 
Kápolna, 1985-91 

n = 336 



A levélérés nem mutatott műtrágya reakciót a korai érésnek megfelelő környezeti 

feltételek mellett (1985 és1989). Ilyen esetekben (a talaj alacsony N szolgáltatása és 

sok csapadék) nem hat károsan az érésre a nagy adagú N trágyázás, sőt a megfelelő 

terméshozam eléréséhez szükség van a nagy N adagokra. A normál és nagy N 

szolgáltatású években késett a műtrágyázott kezelésekben az érés a kezeletlen 

növényekéhez képest.  

A N műtrágyázás hatása a Virgínia 

dohány levelének érésére évenként 
Kápolna, 1985-91 

n = 336 

 



A Burley dohány érésüteme nem mutatott műtrágya reakciót. 

A nitrogén műtrágyázás hatása a Burley 

dohány érésütemére, az évek és a 

növényfajták átlagában 
Kápolna, 1997-99 

n = 144 

    Tulajdonság   

 

 

N kg/ha 

Termés-

hozam 

t/ha 

Érésütem 

% 
(a szept. 1-ig 

betakarított 

zöld tömeg 

%-os aránya) 

0 2,69 73,7 

40 3,07 72,1 

80 3,29 71,9 

120 3,53 73,0 

160 3,65 71,4 

200 3,78 69,4 

SzD5% 0,28 NS 

SzD1% 0,37 



Az évenkénti változás ugyanakkor szignifikáns, és a terméshozaméval ellentétes 

tendenciájú. Az évjárati hatás kisebb, mint a Virgínia érésénél. Itt is megfigyelhető 

azonban a talaj N szolgáltatásával való ellentétes kapcsolat: az 1999-ben mért igen korai 

érés a talaj kis humusztartalmán túl összefügg a kritikus periódusban (június és július) 

hullott sok csapadékkal, mert ennek hatásaként sekély volt a gyökerezés és kimosódott 

az ásványi nitrogén jelentős része a talaj felső rétegéből.  

Úgy tűnik, érési ütemével a Burley dohány kevésbé érzékenyen reagál a környezeti 

tényezőkre, mint a Virgínia.       

          Tulajdonság   

 

Év 

Termés-

hozam 

t/ha 

Érésütem % 
(a szept. 1-ig 

betakarított zöld 

tömeg %-os 

aránya) 

1997 3,57 60,8 

1998 3,34 65,3 

1999 3,09 89,7 

SzD5% 0,20 2,5 

SzD1% 0,26 3,3 

A termesztés évének hatása a Burley 

dohány érésütemére, a N műtrágya adagok 

és a növényfajták átlagában 
Kápolna, 1997-99 

n = 144 



Küllemi minőség 

Az emelkedő N műtrágya adagok hatására szignifikánsan romlott a Virgínia dohány 

küllemi minősége.  

    Tulajdonság   

 

 

N kg/ha 

Termés-

hozam 

t/ha 

Érésütem 

% 
(a szept. 4-ig 

betakarított 

zöld tömeg 

%-os aránya) 

Küllemi 

minőség % 
(világos 

válogatási 

osztályok %-os 

aránya) 

0 1,95 73,5 62,7 

20 2,07 65,4 59,0 

40 2,19 67,1 55,7 

60 2,22 66,2 56,6 

80 2,34 63,0 53,7 

100 2,42 61,6 48,3 

120 2,46 60,7 42,7 

SzD5% 0,13 3,2 5,0 

A nitrogén műtrágyázás hatása a 

Virgínia dohány küllemi 

minőségére, az évek és a 

növényfajták átlagában 
Kápolna, 1985-91 

n = 336 



Az évhatás – a terméshozamhoz és a levéléréshez hasonlóan – ennél a paraméternél is 

felülmúlta a műtrágyázás hatását. Gyenge volt a minőség 1985-ben, 1988-ban és 1991-ben. 

Mindhárom évben jelentős volt a tenyészidő második felében lehullott csapadék, amit 

mindegyik esetben viszonylag hosszú száraz időszak előzött meg. A humuszból későn 

felszabaduló ásványi N bőséges ellátásban részesítette a növényt a levélérés idején. Érdekes 

megfigyelni, hogy az elhúzódó érés nem minden esetben társult gyengébb minőséggel (1987).  

   Tulajdonság   

 

 

 

Év 

Termés-

hozam 

t/ha 

Érésütem 

% 
(a szept. 4-ig 

betakarított 

zöld tömeg 

%-os aránya) 

Küllemi 

minőség 

% 
(világos 

válogatási 

osztályok %-

os aránya) 

1985 1,99 90,0 53,2 

1986 1,96 75,9 69,3 

1987 3,15 38,9 67,2 

1988 2,23 56,7 42,8 

1989 1,82 100,0 67,5 

1991 2,26 30,8 24,6 

SzD5% 0,12 3,0 4,6 

A termesztés évének hatása a Virgínia 

dohány küllemi minőségére, a N 

műtrágya adagok és a növényfajták 

átlagában 
Kápolna, 1985-91 

n = 336 



A levéléréshez hasonlóan a küllemi minőség sem mutatott N műtrágya reakciót 1985-ben 

és 1989-ben, hasonló okok miatt (a talaj alacsony N szolgáltatása, illetve sok csapadék a 

tenyészidő első felében).  

A N műtrágyázás hatása a Virgínia 

dohány küllemi minőségére évenként 
Kápolna, 1985-91 

n = 336 

 

Ismét megállapíthatjuk, hogy 

  

• a Virgínia dohány a talaj alacsony N szolgáltatása esetén 

 nagyobb  N műtrágya adagokat igényel a hozam és a 

 minőség összhangjához, 

  

• a tenyészidő második felében fellépő nitrogén bőség – 

 bármi okozza is – jelentősen rontja a levélminőséget. 

 



A Burley dohány küllemi minősége nem változott a 40-200 kg/ha N adagok között. A 

0 kg/ha kezelés lényegesen gyengébb minőséget produkált, mint bármely nagyobb 

fokozat. A reakciónak ez az iránya ellentétes a Virgíniáéval.  

          Tulajdonság   

 

 

 

N kg/ha 

Termés-

hozam 

t/ha 

Érésütem 

% 
(a szept. 1-ig 

betakarított 

zöld tömeg %-

os aránya) 

Küllemi 

minőség 

% 
(az „A”+”B” 

válogatási 

osztályok %-

os aránya) 

0 2,69 73,7 57,0 

40 3,07 72,1 68,7 

80 3,29 71,9 66,1 

120 3,53 73,0 69,2 

160 3,65 71,4 67,0 

200 3,78 69,4 71,8 

SzD5% 0,28 NS 6,0 

SzD1% 0,37 8,0 

A nitrogén műtrágyázás hatása a 

Burley dohány küllemi minőségére, az 

évek és a növényfajták átlagában 
Kápolna, 1997-99 

n = 144 



Az évhatás szignifikáns. Rossz volt a minőség 1997-ben. Ebben az évben a kritikus 

periódus (június és július) csapadékbőségét erőteljes csapadékhiány követte az érési 

időszakban, ezért ekkor már nem állt rendelkezésre számottevő mennyiségű 

felvehető N a talajban. (Mint láttuk, a Virgínia dohány ilyenkor kiváló minőséget 

produkálhat.) 1998-ban ugyanakkor a Burley kimagasló minősége mellett a kritikus 

periódust enyhe csapadékhiány, az tenyészidő végét csapadékbőség jellemezte. A 

csapadék ilyen időbeli eloszlása káros a Virgínia dohány minőségére.  

    Tulajdonság   

 

 

Év 

Termés-

hozam 

t/ha 

Érésütem 

% 
(a szept. 1-ig 

betakarított 

zöld tömeg 

%-os aránya) 

Küllemi 

minőség % 
(az „A”+”B” 

válogatási 

osztályok %-os 

aránya) 

1997 3,57 60,8 58,4 

1998 3,34 65,3 75,2 

1999 3,09 89,7 66,4 

SzD5% 0,20 2,5 4,3 

SzD1% 0,26 3,3 5,6 

A termesztés évének hatása a 

Burley dohány küllemi minőségére, 

a N műtrágya adagok és a 

növényfajták átlagában 
Kápolna, 1997-99 

n = 144 



Az eredmények szerint – a Virgíniával ellentétben – a Burley dohány minőségére 

kedvező, ha a talaj felvehető nitrogénkészletének egy része a tenyészidő második 

felében is a növény rendelkezésére áll.  

Összefoglalva: a N ellátottság magasabb szintje – legyen az évhatás vagy N 

műtrágyázás – kedvezően hat a Burley dohány küllemi minőségére.      



Össznitrogén tartalom 

A N műtrágyázás hatására szignifikáns mértékben, jelentősen nőtt a szárított levél 

össznitrogén tartalma, mindkét dohánytípusnál egyformán 26%-al.  

   Tulajdonság   

 

 

N kg/ha 

Termés-

hozam  

t/ha 

Érésütem 

% 
(a szept. 4-ig 

betakarított 

zöld tömeg %-

os aránya) 

Küllemi 

minőség % 
(világos 

válogatási 

osztályok %-os 

aránya) 

Össz-

alkaloid 

tartalom  

% 

Össz-

nitrogén 

tartalom  

% 

Redukáló 

cukor-

tartalom  

% 

0 1,95 73,5 62,7 2,60 2,20 8,98 

20 2,07 65,4 59,0 3,25 2,41 8,40 

40 2,19 67,1 55,7 3,54 2,50 6,04 

60 2,22 66,2 56,6 3,43 2,51 5,50 

80 2,34 63,0 53,7 3,63 2,57 5,45 

100 2,42 61,6 48,3 3,41 2,62 4,43 

120 2,46 60,7 42,7 3,60 2,77 4,12 

SzD5% 0,13 3,2 5,0 0,28 0,12 1,26 

A nitrogén műtrágyázás hatása a Virgínia dohány értékmérő tulajdonságaira, az évek és 

a növényfajták átlagában 
Kápolna, 1985-91 

n = 336 



Lényeges különbség azonban, hogy a Virgínia levelekben a 120 kg/ha N adagnál mért 

össznitrogén tartalom kevesebb, mint a Burley levélben a 0 kg/ha N adagnál mért 

érték, ugyanazon a szántóföldi táblán. Ez jól mutatja a két dohánytípus N felhalmozó 

képességének a különbségét. 

  Tulajdonság   

 

 

N kg/ha 

Termés-

hozam 

t/ha 

Érésütem % 
(a szept. 1-ig 

betakarított zöld 

tömeg %-os 

aránya) 

Küllemi 

minőség % 
(az „A”+”B” 

válogatási osztályok 

%-os aránya) 

Össz-

alkaloid 

tartalom 

% 

Össz-

nitrogén 

tartalom 

% 

0 2,69 73,7 57,0 1,46 2,89 

40 3,07 72,1 68,7 1,97 3,09 

80 3,29 71,9 66,1 2,15 3,18 

120 3,53 73,0 69,2 2,48 3,46 

160 3,65 71,4 67,0 2,65 3,55 

200 3,78 69,4 71,8 2,61 3,63 

SzD5% 0,28 NS 6,0 0,35 0,25 

SzD1% 0,37 8,0 0,47 0,33 

A nitrogén műtrágyázás hatása a Burley dohány értékmérő tulajdonságaira, az évek és 

a növényfajták átlagában 
Kápolna, 1997-99 

n = 144 



Az eddigiekből látható, hogy a Burley dohány kiemelkedően nagy N tápanyag igényű. 

Ez látszólag ellentétben áll a klorofill-szegény fenotípussal, és a Burley dohány 

„pazarló” N anyagcseréjére utal (Kandra 1991). A szárazanyag felhalmozódás 

ugyanakkor elmarad a N felvett mennyisége alapján várható mértéktől, különösen, ha 

összehasonlítjuk a mérsékelt N igényű Virgínia dohánnyal. Ennek oka, hogy a felvett 

nitrogén jelentős részét a szállítónyalábokban, így a levél főerében halmozza fel a 

Burley dohány asszimilálatlan, nagyobb részt nitrát formában.  

Összalkaloid tartalom 

A Virgínia dohány összalkaloid tartalma 40%-al emelkedett a N műtrágyázás hatására, és 

80 kg/ha N műtrágyaadagnál tetőzött.  

 

Az évenkénti ingadozás ennél lényegesen nagyobb, 2,21-szeres 1987. és 1991. között. Az 

alkaloidtartalom a levélérés ütemével ellentétes, vagyis a tenyészidő hosszával azonos irányba 

változott az egyes évek között (eltekintve az 1991. évi adatoktól). Az alkaloidszintézis a 

tenyészidő során folyamatos, ezért az alkaloidok jelentős hányada a tenyészidő második 

felében halmozódik fel a levélben.  



      Tulajdonság   

 

 

Év 

Termés-

hozam 

t/ha 

Érésütem % 
(a szept. 4-ig 

betakarított zöld 

tömeg %-os 

aránya) 

Küllemi 

minőség % 
(világos válogatási 

osztályok %-os 

aránya) 

Össz-

alkaloid 

tartalom 

% 

Össz-

nitrogén 

tartalom 

% 

Redukáló 

cukor-

tartalom 

% 

1985 1,99 90,0 53,2 2,68 1,77 5,80 

1986 1,96 75,9 69,3 2,82 2,17 5,72 

1987 3,15 38,9 67,2 5,33 2,92 5,11 

1988 2,23 56,7 42,8 3,94 3,17 5,17 

1989 1,82 100,0 67,5 2,93 2,56 6,63 

1991 2,26 30,8 24,6 2,41 2,49 8,36 

SzD5% 0,12 3,0 4,6 0,26 0,11 1,17 

Az erős évenkénti ingadozás érthető, ha figyelembe vesszük az alkaloidszintézist 

befolyásoló ökológiai és termesztési tényezők széles körét (N ellátás, 

vízellátottság, tetejezés és kacsmentesítés, a tenyészidő hossza). 1987-ben a talaj 

nagy N szolgáltatása, az időjárás aszályos jellege és az emiatt elhúzódó érés 

együttesen okozták az extrém magas alkaloid értéket.  

A termesztés évének hatása a Virgínia dohány értékmérő tulajdonságaira, a N 

műtrágya adagok és a növényfajták átlagában 
Kápolna, 1985-91 

n = 336 



A Burley dohány alkaloidtartalmának N műtrágya reakciója markáns: 82%-os az 

emelkedés a műtrágyázatlan kontrollhoz képest. Figyelemre méltó a műtrágyázás 

nélkül kapott alacsony (1,46%) alkaloidtartalom valamint az, hogy a legmagasabb 

értéket nem a legnagyobb N adagnál kaptuk. A 120-200 kg/ha N műtrágya 

intervallumban mért 2,4-2,6% alkaloidtartalom lényegesen kisebb, mint a nemzetközi 

szakirodalomban hasonló N adagok mellett más Burley fajtákra közölt értékek.  

Ismert, hogy a szárított Burley levél nagyobb nikotintartalmú, mint a Virgínia. A 

nagyobb nikotintartalom oka – a genetikai sajátosságok mellett – a nagyobb N 

műtrágya adagokat hasznosító „Burley termesztési mód”. A vizsgálatunkban kapott 

értékek ugyanakkor – meglepő módon – alacsonyabbak, mint a Virgínia dohánnyal 

ugyanezen a termesztési helyen hasonló kísérletsorozatban kapott értékek. Az itt 

vizsgált Burley dohányok mérsékelt alkaloidtartalma feltehetően genetikai okokkal 

magyarázható.        



A N műtrágyázás hatása a Burley dohány alkaloidtartalmának 

változására évenként 
Kápolna, 1997-99 

n = 144 

A Burley alkaloidtartalmának műtrágya reakciója – a várakozásnak megfelelően – 

1999-ben volt a legerősebb, amikor a talaj gyenge N-szolgáltatását szélsőségesen sok 

csapadék kísérte (409 mm júniusban és júliusban). Az évhatás jól tükröződik a 0 kg/ha 

N műtrágya mellet mért alkaloidtartalomban. A nagy N-műtrágyaadagok mellett 

ugyanakkor nincs különbség az alkaloidtartalomban az egyes évek között, az évjárati 

stabilitás – a terméshozaméhoz hasonlóan – erős.  



Összegzés 

Virgínia Burley 

Erősen szignifiáns év- és műtrágya hatás Erősen szignifiáns év- és műtrágya hatás 

Mérsékelt fajtakülönbség Mérsékelt fajtakülönbség 

A vizsgált paraméterek romlásával érzékenyen 

reagált a N tápanyag magas szintjére.  

A vizsgált paraméterek romlásával érzékenyen 

reagált a N tápanyag alacsony szintjére.  

Meghatározó jelentőségű a talaj 

0-60 cm-es rétegében tavasszal mért NO3 + NO2 

– N tartalom és a tenyészidőben hullott 

csapadék mennyisége és eloszlása 

0-20 cm-es rétegének szerves anyag 

tartalma, és a tenyészidőben hullott 

csapadék mennyisége és eloszlása 

A minőségre kedvezőtlen hatású volt, ha A minőségre kedvező hatású volt, ha 

a tenyészidő első felének száraz időjárását a levélérés idején csapadékos időszak követte, ezáltal a talaj 

felvehető N készlete a tenyészidő végéig folyamatosan a növény rendelkezésére állt.   



Következtetések  

 

Virgínia 

A Virgínia dohány pontosan adagolt, precíziós N műtrágyázást igényel, mellyel 

kiegyenlíthető ill. tompítható a talaj ásványi N tartalmának évenkénti és táblánkénti 

változása, továbbá elkerülhető a N-el való túltrágyázás.  

 

Az a trágyázási gyakorlat helyes, mely egyrészt lehetővé teszi, hogy az összes N 

tápanyag nagy hányada álljon rendelkezésre felvehető formában a tenyészidő első 

részében, ugyanakkor biztosítja, hogy e felvehető N készlet a tenyészidő második 

felében erősen lecsökkenjen. 

 

Öntözéses termesztésben is jelentős évhatással kell számolni az értékmérő 

tulajdonságok többségénél.  

Burley 

A Burley dohányoktól csak folyamatosan nagy nitrogén ellátás mellett várható 

megfelelő terméshozam, termésstabilitás és levélminőség. A nagy N igényt a terület 

kiválasztásánál és a trágyaadagok maghatározásánál egyaránt indokolt figyelembe 

venni. A műtrágyázás mellett alkalmas lehet az istállótrágyázás is, és szóba jöhet 

szimbiotikus úton légköri nitrogént kötő növények beiktatása a vetésforgóba 

zöldtrágyaként vagy árunövényként (pl. bükkönyfélék) 

(http://portal.agr.unideb.hu/media/Alternativnov100622_7930.pdf).  

http://portal.agr.unideb.hu/media/Alternativnov100622_7930.pdf
http://portal.agr.unideb.hu/media/Alternativnov100622_7930.pdf
http://portal.agr.unideb.hu/media/Alternativnov100622_7930.pdf
http://portal.agr.unideb.hu/media/Alternativnov100622_7930.pdf
http://portal.agr.unideb.hu/media/Alternativnov100622_7930.pdf
http://portal.agr.unideb.hu/media/Alternativnov100622_7930.pdf
http://portal.agr.unideb.hu/media/Alternativnov100622_7930.pdf
http://portal.agr.unideb.hu/media/Alternativnov100622_7930.pdf
http://portal.agr.unideb.hu/media/Alternativnov100622_7930.pdf
http://portal.agr.unideb.hu/media/Alternativnov100622_7930.pdf
http://portal.agr.unideb.hu/media/Alternativnov100622_7930.pdf
http://portal.agr.unideb.hu/media/Alternativnov100622_7930.pdf
http://portal.agr.unideb.hu/media/Alternativnov100622_7930.pdf
http://portal.agr.unideb.hu/media/Alternativnov100622_7930.pdf


Az 1980-as és 1990-es években N, P, K műtrágyaigény számítási módszert dolgoztunk 

ki, a Magyarországon termesztett két cigarettadohány típushoz. Első lépésben az 

akkori „MÉM-NAK módszert” adaptáltuk a dohányra. A nitrogén műtrágya adagok 

meghatározásakor a talajellátottság megítéléséhez ez a módszer a humusztartalmat 

veszi figyelembe.  

 

Ezzel a módszerrel a Virgínia dohányhoz gyakran az optimálistól eltérő, többnyire 

annál magasabb N műtrágya adagokat tartalmazott a javaslat. A N műtrágya igény 

számítás precízebbé tétele érdekében – a PK műtrágya igény számítás változatlan elve 

mellett – adaptáltuk a Virgínia dohányhoz az Nmin módszert, mely a humusz mellett a 

talaj 0-60 cm-es rétegének ásványi N tartalmát is figyelembe veszi. Az új módszerrel 

becsülve az optimális N műtrágya adagot, a tévedés lehetősége lényegesen kisebb 

volt, mint a humusztartalomra alapozott számítással. A Virgínia dohányok N műtrágya 

igény számításához jelenleg mindkét módszer rendelkezésre áll.  

 

A Burley típusú dohányok N műtrágyázási szaktanácsadása továbbra is a 0-20 cm-es 

talajréteg humusztartalmának figyelembe vételével, a hagyományos elveket követő 

„tápanyagmérleg” módszerre épül, s ennél a típusnál ez a módszer kellő pontosságot 

nyújt. 
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