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A fenntartható gazdálkodás megvalósítása érdekében, 
célszerű az olajnövények által a talajból kivont 
tápanyagokat oda visszajuttatni, illetve a tápanyag 
hiányát pótolni.

A biodízel gyártásakor az olajnövény által a talajból 
felvett tápanyag nagy része a glicerines fázisban 
koncentrálódik.

A hozzáadott káliumhidroxid katalizátor is megfelelő

kezeléssel esszenciális növényi tápanyaggá alakítható.
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Vizsgálataink során tenyészedény-kísérletben
angolperje jelzőnövénnyel vizsgáltuk a glicerin 
tápanyag-gazdálkodásra kifejtett hatását.



23:14

A vizsgálatot egy Fótról származóhomokos váztalajjalvégeztük.

A fóti talaj fő jellemzői:

• Desztillált vízzel súlyra öntözés az KA 60%-nak 
megfelelően.

• Fényképezés 8 pozícióban

• Zöld pixelek megszámlálása PC célprogrammal

• Zöld pixelek számából hajtástömeg meghatározása a 
kalibráló összefüggés segítségével
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Kezelések:

PK: 100 ppmfoszfor (P2O5) és káliumkezelés (K2O)
kálium-dihidrogénfoszfát illetve káliumszulfát formájában,

NPK: PK + 100 ppmnitrogénkezelés ammóniumnitrát formájában,

Gycerol: NPK + 0,5 % C kezelés glicerin formájában,

By-prod.: NPK + 0,5 % C kezelés by-product glicerin formájában,

Methanol: NPK + 0,5 % C kezelés methanol formájában,

G50-M50: NPK + 0,5 % C kezelés glycerol(50%) és methanol(50%),

G85-M15: NPK + 0,5 % C kezelés glycerol(85%) és methanol(15%),
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METMETODIKAIODIKAI fejlesztfejlesztééss

�� A nA nöövvéény nny nöövekedvekedéésséének megfigyelnek megfigyeléésséére re 
optikai moptikai móódszert dolgoztunk ki.dszert dolgoztunk ki.

�� Minden mMinden máásodik nap msodik nap méértrt üük a k a 
nnöövvéények fejlnyek fejlőőddéésséétt
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�� A A kkéépek szpek száámmííttóóggéépes elemzpes elemzéésséével vel hethetáároztukroztuk meg a meg a 
zzööldtldt öömeget a zmeget a zööld pixelek megszld pixelek megszáámlmláálláássáával val éés els előőzetes zetes 
kalibrkalibr áálláással.ssal.

�� A nA nöövvéényekrnyekrőől a l a tenytenyéészedszedéényeknyek
kköörbeforgatrbeforgatáássáával 4val 455oo

fokonkfokonkéént nt kkööbeforgatvabeforgatva 88--8 8 
felvfelvéételt ktelt kéészszíítetttettüünknk

METMETODIKAIODIKAI fejlesztfejlesztééss
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A mA méérréési pontokra modell illesztsi pontokra modell illesztééss

�� Logisztikus Logisztikus fvfv. N. Nöövekedvekedéési modellsi modell
�� AA maximum maximum yieldyield
�� k sebessk sebesséégi paramgi paramééterter
�� tt00 a maxima maximáális nlis nöövekedvekedéési sebesssi sebesséég idg időőpontja (pontja (dayday))

( ))tt(k 0e1

A
Y −∗+

=

14,541459,8821197,7741757,00820213,752057,597387,250756t0

-1,29081-0,67788-0,49114-0,703-0,46864-0,90022-0,769k

0,0557320,2766290,289330,2549550,0853710,3683330,293947A

By-prod.G85-M15G50-M50MetanolGlycerolNPKPK

Ha Ha kevezkevezőőekek kköörrüülmlméények a baktnyek a baktéériumok szaporodriumok szaporodáássáára a talaj felvehetra a talaj felvehetőő
N kN kéészlete szlete áátmenetileg lecstmenetileg lecsöökken kken –– a na nöövvéény nny nöövekedvekedéése kse kéésik (tsik (t00))
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Glicerin hatGlicerin hatáásasa
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GlicerinGlicerin--MetanolMetanol elegyek hatelegyek hatáásasa
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�� A kA köörbeforgatrbeforgatáással nyolc szssal nyolc szöögbgbőől kl kéészszíített digittett digitáális lis 
kkéépek tovpek továábbi elemzbbi elemzéésséével kaptunk informvel kaptunk informáácicióót a t a 
nnöövvéények fejlnyek fejlőőddéési egyenetlenssi egyenetlenséégeirgeirőől.l.

�� A nyert nagymennyisA nyert nagymennyisééggűű adat adat öösszetett elemzsszetett elemzéésséével vel 
jutottunk jutottunk éértrtéékelhetkelhetőő informinformáácicióóhoz. A nhoz. A nöövvéények nyek 
kküüllöönbnböözzőőkkééppen reagppen reagááltak az ltak az őőket ket éért rt 
stresszhatstresszhatáásokrasokra. Ez a k. Ez a küüllöönbnböözzőő ididőőpontban pontban 
jelentkezjelentkezőő cscsíírráázzáásban sban éés a fejls a fejlőőddéési si üütem tem 
elteltéérrééseiben mutatkozott meg.seiben mutatkozott meg.
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� A nyolc adat szórását szemlélteti a táblázat színezése. Kék hátterű a 
10 alatti, sárga a 10 és 20 közötti és narancssárga a 20 feletti CV%.

�� A A tiszta glicerintiszta glicerin éés a s a kevkevéés metanolt tartalmazs metanolt tartalmazóó gliceringlicerin
hathatáássáára kra kéésik a kelsik a keléés s éés nagy a szs nagy a szóórrááss
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Az időbeli változás jól látható az alábbi oszlopdiagramon. Látható, hogy az idő
teltével a kezelések által okozott kezdeti jelentős különbségek fokozatosan 
kiegyenlítődnek. 
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A A magok kelmagok keléésesea kezela kezeléést kst köövetvetőő azonnali vetazonnali vetéés uts utáán jelentn jelentőősen sen 
ffüüggggöött a glicerin kezeltt a glicerin kezeléés ms méértrtéékkééttőől. Kl. Kéét ht héét inkubt inkubáácicióó ututáán a kezeln a kezeléés s 
hathatáások cssok csöökkennek. Varianciakkennek. Variancia--analanalíízissel kimutattuk, hogy a metanol zissel kimutattuk, hogy a metanol 
nem gyakorol jelentnem gyakorol jelentőős hats hatáást a kelst a keléésresre
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A kA küüllöönbnböözzőő adagadagúú glicerin kezelglicerin kezeléések hatsek hatáása a sa a kelkeléésresre
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�� CsCsíírr áázzáási ksi kíísséérletekrletek alapjalapjáán megn megáállapllapíítottuk, hogy a cstottuk, hogy a csíírráázzáást st 
elselsőősorban a glicerin nedvszsorban a glicerin nedvszíívvóó hathatáása gsa gáátolja.tolja.

�� A kA kééssőőbbi nbbi nöövvéényfejlnyfejlőőddéésresre kifejtett hatkifejtett hatáás a s a talaj talaj áásvsváányi nyi 
nitrognitrog ééntartalmntartalm áárara gyakorolt hatgyakorolt hatááson keresztson keresztüül l éérvrvéényesnyesüül.l.
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Összes ásványi nitrogéntartalom (ammónium+nitrát)
ppm mg N/kg talaj átlagok

A glicerin kezelés (PKNG) hatásátvizsgálva látható, hogy a kezeléssel 
adott összes ásványi nitrogén tartalom (100 ppm) már két nap alatt több 
mint 50%-ban immobilizálódott a talaj eredeti (PK kezelés) összes 
ásványi nitrogénkészletének jelentős részével együtt.

Inkubációs idő hatása a különböző kezelésekben: SzD5% = 11,1
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�a nagy adagú glicerin talajba keverése rövid távon 
csírázásgátlást és nitrogénhiányt okoz.

�a csírázás gátló hatás a károsító hatás talaj nedves 
inkubációja során csökken, mivel a glicerin átalakul kevésbé
oldható, így kevésbé nedvszívó szerves formákba.

�a növények különbözőképpen reagáltak az őket ért 
stresszhatásokra. Ez a különböző időpontban jelentkező
csírázásban és a fejlődési ütem eltéréseiben mutatkozott meg.

��a na nöövvéények lassabb fejlnyek lassabb fejlőőddéése se öösszefsszefüüggggéésben van a talaj sben van a talaj 
áásvsváányi nitrognyi nitrogééntartalmntartalmáának csnak csöökkenkkenéésséével. A szerves vel. A szerves 
formformáában megkban megkööttöött nitrogtt nitrogéén viszont csn viszont csöökkentheti a nitrkkentheti a nitráátt--
kimoskimosóóddáás lehets lehetőőssééggéét, t, éés hosszabb ts hosszabb táávon von áásvsváányosodva nyosodva úújra jra 
felvehetfelvehetőő formformáávváá alakul. alakul. 

ÖÖsszefoglalsszefoglalóóan megan megáállapllapííthatjuk, hogythatjuk, hogy
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Köszönöm figyelmüket


