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Tudta-e, hogy a kalászokban a hi-
ányos megtermékenyülés vagy az 
elégtelen szemtelítődés miatt akár 
7-10%-kal kisebb terméssel is szá-
molhatunk?

A búzában az előrehaladott mag-
néziumhiány tünetei a levélen ke-
resztül is megmutatkoznak, még-
pedig a levélerek közötti sárgulás 
formájában: a levél gyöngyfűzérsze-
rűen zöld marad. 

Ez annak a jele, hogy a növény 
magnéziumhiány vagy alultáplálás 
esetén megpróbál magnéziumot 
mobilizálni és a tartalékaihoz nyúl. 
Képes odáig menni, hogy a saját klo-
rofillját is lebontja, csak hogy mag-
néziumhoz jusson. A magnézium 
ugyanis mindig a fiatalabb részek 
felé mozdul, ott van rá nagy szükség, 
hogy a levél növekedni tudjon és ott 
is zöld legyen, fotoszintetizáljon és 
az itt megtermelt szénhidrátok eljut-
hassanak a gyökerekbe, ahol azok 
növekedésére fordítódnak. Itt jegy-
zem meg, hogy ez a szállítási folya-
mat kálium és magnézium nélkül 
nem tud zavartalanul végbemenni. 
Ha kialakult a teljes gyökérzet, és 
ami terjedelmes, jól átszövi a talajt, 
azon keresztül a kalászos gabonák 
is több vizet és tápanyagot tudnak 
felvenni. Ezután a differenciálódás, 
termésképzés a következő fázis és 
itt is lényeges, hogy a megtermelt 
asszimiláták eljussanak a szemekbe, 
hiszen ez adja – a szemek telítettsé-
ge, súlya – a tonnában mért termést. 
Itt szeretném hangsúlyozni, hogy 
ez a szállítási folyamat is kálium és 
magnézium jelenlétében zajlik za-
vartalanul.  

A jól látható tünetek azonban csak 
hetekkel azután mutatkoznak, ami-
kor a Mg-hiány már bekövetkezett. 
Ha módunk és lehetőségünk kínál-
kozna egy ilyen búzának a gyökerét 
megnézni, akkor azt tapasztalnánk, 
hogy bizony-bizony lassan már az 
is alig-alig tud növekedni, hacsak le 
nem állt a gyökér növekedése. A nö-
vény annyira igényli a magnéziumot 
– nemcsak a klorofill építőeleme-
ként, hanem a megtermelt szénhid-
rátok levelekből történő elszállításá-
hoz is –, hogy ha nem kap eleget, ill. 
nem képes elegendő mennyiséget 

felvenni a talajból, akkor elkezdi 
lebontani a saját klorofillját – en-
nek következtében jelennek meg a 
jellegzetes hiánytünetek. Ha pedig 
lebomlik a fotoszintézis színteréül 
szolgáló klorofill, akkor jóval keve-
sebb termést tudunk csak realizálni. 

Azt tudjuk, hogy a növény által fel-
vett magnéziumnak csak 10-30%-a 
található meg a klorofillban. A fenn-
maradó része számtalan más folya-
matban vesz részt: 

• több mint 60 enzim aktivátora,
• szállítóként funkcionál például 

a talajból felvett foszfor eseté-
ben,

• a levelekből elszállítja a meg-
termelt szénhidrátokat (kezdet-
ben a növekedés helyére, majd 
később a gabonaszemekbe).

Így fordulhat elő, hogy az 1-3. ké-
pen látható szemtelítődés között 
micsoda különbségek figyelhetők 
meg magnézium hiányában, vagy 
kezdeti magnéziumhiány, de levé-
len keresztüli magnéziumadagolás 
(EPSO Top keserűsós levéltrágyázás 
hatására), illetve a talajon keresztül 
– már a növekedés elejétől adott 
megfelelő magnéziumellátás esetén 
(pl. kiezerit formájában).

Ha nem jut a növény elegendő 
magnéziumhoz, akkor végered-
ményben a szemek sem tudnak 
olyan jól telítődni és kisebb termés 
lesz az eredménye, mint ami lehe-
tett volna. 

Ceylan és munkatársai beható kí-
sérleteket végeztek búzában arra 
vonatkozóan, hogy milyen mérték-
ben lehet magnéziumtrágyázással 
növelni a búza ezerszemtömegét.  

Ceylan és munkatársai megálla-

pították, hogy az alacsony Mg-ellá-
tású növényeknél a gabonaszemek 
ezerszemtömege is alacsony volt, a 
szemek kisebbek, keskenyebbek és 
deformáltak voltak (1. kép).

Azoknál az alacsony Mg-ellátású 
növényeknél, ahol nem hagyták 
kezeletlenül a magnézium hiányát, 
hanem levélen keresztül Mg-trágyá-
zásban részesültek (EPSO Top le-
véltrágyázás), ott a szemek mérete 
nagyobb volt (2. kép): nem voltak 
annyira összetöpörödöttek, „aszot-
tak”, mint az első esetben, ahol nem 
avatkoztak be sem talajon, sem levé-
len keresztül.

A legnagyobb méretű, legszebben 
telítődött búzaszemek a megfelelő 
Mg-ellátásban részesült búza esetén 
képződtek (3. kép). Ebben az eset-
ben a búza számára már a kezdetek-
től elegendő magnézium állt rendel-
kezésre – talajon keresztül kiezerit 
formájában, mely egy természetes 
ásvány –, illetve levélen keresztül is 
kapott keserűsós permetezést.

Fontos különbség, hogy a má-
sodik esetben a kezdeti magnézi-
um-ellátás alacsony volt, de levélen 
keresztül még időben beavatkoztak 
(2. kép). Ez sokat számít ugyan, de 
kevés ahhoz, hogy a maximumot 
hozzuk ki a növényből. 

A második esetben azt is megfi-
gyelték, hogy a levelek hosszabbra 
nyúltak, mint az első esetben, tehát 
a késői levélen keresztüli magnézi-
umtrágyázásnak ilyen hatása is volt 
(4. kép). 

A legfelső sorban szűrőpapíron 
csírázott 3 napos magvak láthatók, 
a második sorban 5 naposak, a har-
madik sorban 8 napos magvak per-
litben. A negyedik (legalsó) sorban, 

Kalászosok magnéziumtrágyázása 
hatása a búzaszemek csírázására, növekedésére és méretére

1. kép Alacsony Mg-ellátás 2. kép Alacsony Mg-ellátás + késői Mg-levéltrágyázás 3. kép Megfelelő 
Mg-ellátás (Forrás: Ceylan et al., 2016)
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földben csírázott magvak láthatók 6 
napos korban.

Információim szerint Ceylan és 

társai ebben a kísérletben mutatták 
be először a világon a magnézium 
– gabonaszemek csírázására gyako-

rolt – hatását.  Itt is igazolható, hogy 
a megfelelő magnézium-ellátás ab-
ban is kiemelt szerepet játszik, hogy 
a növény által megtermelt szénhid-
rátokat el kell szállítani a magvak-
ba, ezzel is befolyásolva későbbi 
méretüket és telítődésüket. Ha nem 
áll elegendő rendelkezésre, az aka-
dályozza a nagy szemek kialakulá-
sát és telítődését, vagyis végered-
ményben az ezerszemtömeget és a 
kalászonkénti szemek számát is. 

Az egész történetben az a csalóka, 
hogy a rejtett (látens) magnézium-
hiány felderítetlen maradhat – egé-
szen a szemek telítődéséig.  Emiatt 
a megelőzésképpen végzett levélen 
keresztüli keserűsós permetezéssel 
történő beavatkozás segíthet abban, 
hogy legalább a szemek telítődése 
idején legyen magnéziummal jól el-
látott a növény és ne tudjon érvény-
re jutni a magnéziumhiány a termés 
mennyiségére és minőségi paramé-
tereire vonatkozóan. 

Ehhez kívánunk 2020-ban min-
den kedves Olvasónak sok sikert, 
bőséges termést és jóleső elégedett-
séget!
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4. kép Búza csírázásának nyomonkövetése (Forrás: Ceylan et al., 2016)


