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1. Talajélet és a mikrobiológiai oltóanyagok kapcsolata
A talaj rendkívül sokféle mikroorganizmus otthona, amelyek hatással vannak a talajban élő növényekre is, hiszen közvetve vagy akár közvetlenül azok általános kondícióját, termőképességét is befolyásolhatják. Az intenzív talajélet, az azt
fenntartó helyes agrotechnika és a talaj mikrobiológiai állapota emiatt kulcsfontosságú az ökológiai gazdálkodásban.
A növény-talaj-mikroba kölcsönhatás a növények szempontjából lehet előnyös, hátrányos vagy akár semleges is,
kiinduló pontja pedig a gyökérzóna (rizoszféra) és a talajba kiválasztott növényi eredetű szerves szénformák (cukrok,
szerves savak) (Biró, 2002). Egyes baktériumok direkt módon serkentik a növényi növekedést, például az elbontott
vagy oldhatóvá tett anyagok által, mások pedig közvetve, indirekt módon, a talaj-eredetű kórokozók vagy patogén
mikroorganizmusok szaporodásának gátlása által. A növényi növekedést serkentő baktériumokat összefoglaló néven
PGPR típusú rizobaktériumoknak (plant-growth-promoting-rhizobacteria) nevezzük.
Habár a mikrobiológiai termésnövelők és a talajkondicionálók kínálata széles (a NÉBIH „Ökológiai gazdálkodásban felhasználható termésnövelő anyagok” listáján 102 mikrobiológiai és 14 talajkondicionáló készítmény szerepel
[2021. ápr. 15.]), a mikrobiológiai oltóanyagok termésnövelő vagy talajeredetű betegségeket csökkentő hatásával
kapcsolatban viszonylag kevés gyakorlati kutatási információ áll rendelkezésre ökológiai gazdálkodásban.
A burgonya fontos élelmiszernövény, ezért régóta folynak kutatások a rizoszféra és a gyökérzóna mikrobiológiai
tulajdonságainak irányított beoltásával kapcsolatban, bár főleg termesztőberendezésben (tenyészedényes kísérlet)
és konvencionális gazdálkodás körülményei között. Ezért az ÖMKi és a SZIE Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszéke közös kutatást indított a témában az ökológiai gazdálkodás keretei között: három éven keresztül (2016-2018)
kétféle komplex oltóanyag hatását vizsgáltuk két burgonyatermelő ökogazdaságban, on-farm rendszerben. Vizsgálataink során elsősorban az oltóanyag-kezelések burgonya termésére és minőségi paramétereire (burgonya varasodás, himlő, fuzárium) gyakorolt hatásának elemzésére, valamint a talajok mikrobiológiai aktivitásának mérésére
összpontosítottunk.

2. A kísérleti helyszínek jellemzői, a burgonya termesztéstechnológiája és a
kísérlet módszertana
2.1. Az on-farm helyszínek bemutatása
Az on-farm kísérleteink két működő árutermelő gazdaságban, Tahitótfaluban a Háromkaptár Biokertben és Gödöllő-Babatpusztán a Szent István Egyetem GAK Ökológiai Kísérleti Üzemében zajlottak (1. ábra). Mindkét gazdaság kertészeti léptékű, a Tahitótfaluban levő kézi művelésű, a gödöllői pedig részben kézi, részben gépi művelésű.
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1. ábra:
A szabadföldi burgonya
kísérlet helyszínei (20162018): Tahitótfalu és
Gödöllő-Babatpuszta

2.2. Kísérleti elrendezés és az alkalmazott termesztéstechnológia
Mindhárom évben és mindkét helyszínen a ’Démon’ burgonyafajta (Solanum tuberosum var. Démon) csávázatlan
szuperelit gumói kerültek kiültetésre. A kísérleteket mindkét helyszínen és mind a három évben négy-ismétléses
véletlen blokk elrendezésben valósítottuk meg, három kezeléssel (kétféle oltóanyag és egy oltóanyag nélküli, kontroll kezelés). A parcellákat puffer burgonya sorokkal választottuk el és vettük körbe (2. ábra). Gödöllőn 10,08 m² (48
tő), Tahitótfalun pedig 10,5 m² (50 tő) volt egy parcella mérete. A sor- és tőtávolság egységesen 70*30 cm volt.

2. ábra: Gépi művelésű
kísérleti terület GödöllőBabatpusztán (2016)
A kísérleti parcellákat a termelők a saját gyakorlatuk szerint gondozták, a gyomkezelés kézi, illetve mechanikai úton
valósult meg. Tahitótfalun, a Háromkaptár Biokertben csepegtető öntözőrendszerrel, Gödöllőn eseti öntözéssel
oldották meg a csapadékpótlást. A növényvédelem szintén a termelők szokásos technológiáján alapult: burgonya-
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bogár ellen Bacillus thuringiensis var. tenebrionis, illetve a burgonyavész ellen réz hatóanyagú szerrel védekeztek. A
betakarítás a lomb leszáradása után, augusztus-szeptember folyamán történt. Mivel a kísérleteket ökológiai gazdaságokban végeztük, a kísérleti terület a gazdaságon belül a négyéves vetésforgó elve alapján kismértékben vándorolt
évről-évre.

2.3. A vizsgált mikrobiális talajoltóanyagok
Az oltás minden esetben a gumók ültetésekor, áprilisban történt. Mindkét helyszínen és mind a három évben háromféle kezelést állítottunk be: (1) oltatlan kontroll, (2) PPS talajoltó keverék, (3) TPB talajoltó keverék. A talajoltó
keverékekhez használt mikroorganizmusokat az 1. táblázat tartalmazza.
Talajoltó keverék

PPS talajoltó keverék

TPB talajoltó keverék

Oltatlan kontroll

Mikrobiális összetétel

Várható talajmikrobiológiai tulajdonság

Pseudomonas protegens

növénynövekedés-serkentő

Pseudomonas jessenii

növénynövekedés-serkentő

Strenotrophomonas maltophylia

antagonista tulajdonságú és kórokozókat távoltartó

Trichoderma atroviride

antagonista tulajdonságú és kórokozókat távoltartó

Pseudomonas putida

növénynövekedés-serkentő

Bacillus subtilis

foszfor-mobilizáló és a P-felvételt segítő hatású

csak vizet tartalmazott

1. táblázat: A kísérleti parcellák kezelései és az adott törzs várható talajmikrobiológiai tulajdonságai
A PPS jelölésű oltóanyag Dr. Abod Éva kísérleteiből származik (Sapentia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar), a TPB oltóanyag pedig Dr. Biró Borbála (SZIE Kertészettudományi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás
Tanszék) korábbi eredményei (Biofector projekt) alapján lett összeállítva.
Az előkészített, felszaporított és azonos, 108 CFU /ml sejtszámra beállított oltóanyagokból egységesen 100 ml-t
juttattunk ki ültetéskor minden egyes burgonyagumóra. A kontroll parcellán 100 ml steril vizet öntöttünk a gumókra.
Az anyagok kijuttatása után a gumókat földdel takartuk be (3. ábra).

3. ábra: Oltóanyagok kijuttatása a nyitott vetőágyra burgonyán (Tahitótfalu, 2016)
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2.4. Burgonyán vizsgált paraméterek
A kísérletek során mértük a termésmennyiséget (parcellánként), a gumószámot (10 növény/parcellán), a frakciónkénti (kicsi: <35 mm, közepes: 35-60 mm, nagy: 60 mm<) gumószámot és gumótömeget (10 növény/parcellán),
meghatároztuk az átlagos keményítőtartalmat, valamint felmértük a gumófertőzések és sérülések (varas, himlős,
fuzáriumos, zöldült, torzult, drótférges, rágott és mechanikai sérült) mértékét (100 db gumós mintán).
A keményítőtartalmat a levegőben és a vízben mért súlykülönbségek alapján, a Maercker táblázatot használva határoztuk meg 4-5 kg-os mintán (http1 és http2). Az előkészített tövek termését és a vizsgálatra előkészített gumókat
a 4. és 5. ábra mutatja.

4. ábra: A tövenkénti
termésmennyiség
meghatározásához
előkészített burgonyák
(Gödöllő-Babatpuszta,
2016)

5. ábra: A gumóminőségi
vizsgálatokhoz előkészített
burgonyák (Tahitótfalu,
2016)
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2.5. Talajtani és talajmikrobiológiai mérések
A kísérleti helyszínek talaját minden vegetációs időszakban négy alkalommal vizsgáltuk: Mv-1) a terület előkészítésekor, Mv-2) a kezelések után három héttel, Mv-3) a virágzás 60 százalékánál és Mv-4) a betakarításkor. A
vizsgálatokhoz a mintavétel 500-500 g kompozit-talajminta begyűjtésével történt a talaj felső 20 cm-es rétegéből. A
mintákból meghatároztuk az a) aerob és anaerob heterotróf csíraszámot, b) mikroszkopikus gombák kitenyészthető
csíraszámát, c) Pseudomonas sp. baktériumok számát és d) a spóraképző baktériumok csíraszámát a „Legvalószínűbb sejtszám” meghatározás módszerével (MPN = Most Probable Number). Mértük továbbá a talajban végbemenő anabolikus- (építő) [dehidrogenáz aktivitás (DHA)] és a katabolikus (lebontó) [fluoreszcein diacetát (FDA)]
enzimes folyamatokat is a talajmintákban.

3. Eredmények és értékelésük
3.1. A talajok fizikai-kémiai paraméterei
A vizsgálatba vont két helyszín talaja közötti különbségeket már a kísérletek kezdetekor megállapíthattuk (2. táblázat).
Vizsgált paraméter

Babat

Tahitótfalu

Mértékegység

pH

7,82

7,96

-

Szárazanyag tartalom

89,3

85,4

% m/m

Vízben oldható sótartalom

0,03

0,05

%

Kalcium-karbonát tartalom

1,61

9,60

% m/m sz.a.

Arany féle kötöttségi szám

29

41

-

Humusz-tartalom

3,3

3,9

% m/m sz.a.

Nitrát

532

878

mg/kg sz.a.

Nitrát nitrogén

120

198

mg/kg sz.a.

Nitrit

13,4

5,6

mg/kg sz.a.

Nitrát-nitrit nitrogén

124

200

mg/kg sz.a.

Összes foszfor

560

113

mg/kg sz.a.

10 alatt

10 alatt

mg/kg sz.a.

P2O5

1280

259

mg/kg sz.a.

K 2O

355

979

mg/kg sz.a.

9,760

37.200

mg/kg sz.a.

4

4

mg/kg sz.a.

Kálium

296

816

mg/kg sz.a.

Magnézium

131

147

mg/kg sz.a.

Mangán

246

77,4

mg/kg sz.a.

Nátrium

79,3

192

mg/kg sz.a.

Zink

11,5

2,6

mg/kg sz.a.

Szulfát kén (SO4)-S

Kalcium
Réz

2. táblázat: A kísérleti helyszínek talajparaméterei (2016)
A különbség elsősorban a talaj lazább, illetve kötöttebb tulajdonságában nyilvánult meg. A gödöllői-babatpusztai
terület homokos jellegű és laza szerkezetű, könnyebben művelhető talaj, így a növényi gyökerek és a gumók
növekedéséhez talajfizikai tulajdonságait tekintve kedvezőbb. A tahitótfalui helyszínen a magas agyagtartalom
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miatt a talaj jóval kötöttebb és tömörödöttebb, emiatt nehezebben művelhető, viszont a talaj szervesanyag
tartalma itt volt magasabb. A humusztartalomban a babati homokosabb és lazább talajú területen volt alacsonyabb
(3,3 %), míg a kötöttebb és agyagosabb Tahitótfaluban magasabb, 3,9 százalékos humusztartalom volt a jellemző.
A magasabb humusztartalom ebben az esetben az erős kötöttség miatt nem bizonyult arányosan jobbnak a termésképzés szempontjából.
A makro-tápelemek mennyiségében is találtunk eltéréseket, a foszfor-tartalom Babaton, a kálium pedig Tahitótfaluban volt magasabb. A kálium-tartalom a burgonya termésképzéséhez nélkülözhetetlen tápelem, ami a tahitótfalui
helyszínen bizonyult jobbnak.
Az AL-oldható nátrium-mennyiség magas volt (Tahitótfalu esetén különösen), ami arányban van az összes kimutatott sómennyiséggel. A magnézium mennyisége mindkét kísérleti helyszínen egyaránt jó volt. Az EDTA-oldható vas,
mangán, réz és cink koncentrációk vizsgálata alapján, a mikrotápelemek mennyiségében a két talaj között nem volt
lényegi különbség.
A talaj fizikai-kémiai paramétereiben a mikrobiális oltások hatására lényegi változást nem találtunk.
Általánosságban elmondható, hogy a vegetációs időszakokat követően csökkent a felvehető és vizsgált makro- és
mezo-tápelemek mennyisége, mivel azok beépültek a burgonya termésébe.

3.2. A talajoltások hatása a talaj mikrobiológiai aktivitására
A talajban elő mikroorganizmusok között általában a baktériumok fordulnak elő a legnagyobb számban. A baktériumok a talaj-növény rendszerben többféle funkciót is betöltenek, de egyik legfontosabb szerepük a szerves anyagok
lebontása, mely a növények számára felvehető tápelemeket biztosít. A mikroorganizmusok mennyiségének a szerves anyagok mennyiségével való pozitív összefüggését korábbi irodalmi adatok is alátámasztják (Biró, 2002; Biró et
al. 2000). A lebontás végtermékei azonban attól is függenek, hogy aerob vagy anaerob körülmények között megy-e
végbe ez a folyamat.
Az oltóanyagok talajmikrobiológiai aktivitásra gyakorolt hatását különféle típusú, aerob és anaerob körülményeket
kedvelő mikroorganizmusok számának meghatározásával végeztük (módszertan ld. 2.5. fejezet).
A két on-farm helyszín adatai alapján általánosságban megállapítható, hogy a legtöbb vizsgált mikrobacsoport nagyobb számban található a tahitótfalui, kötöttebb, de nagyobb szervesanyag-tartalmú talajban. Kivételt a penészgombák és a talajban előforduló potenciális patogén baktériumok jelentik, ezek száma közel azonos volt a két
helyszínen (6. ábra).
MPN szám, Mv-2, 2017.05.10
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Babatpuszta

8

Tahitótfalu

log Mpn/g talaj

7
6
5
4
3
2
1
0

Aerob

Anaerob Pseudomonas sp.

Fungi

Clostridium sp.

6. ábra: A talaj jellemző
mikroorganizmus
csoportjainak
élősejtszáma (MPN) a
kísérlet 1 g talajában
(Gödöllő-Babatpuszta és
Tahitótfalu, 2017. Mv-2)
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Az oltások hatására a kitenyészthető élősejtszám alakulásában szezonális hatást figyelhettünk meg. A vegetációs
időszak végére (Mv-4) az anaerob mikrobák számának növekedése volt a jellemző, aminek oka a talaj tömörödése
a vegetációs időszak előrehaladtával (7. ábra).
Aerob élősejtszám, 2016

6
Kontroll
4

PPS
TPB

2
0

Mv-1

Mv-2

Anaerob élősejtszám, 2016

8
élősejtszám (log)/g talaj

élősejtszám (log)/g talaj

8

6
4
2
0

Mv-3

Mv-1

Mv-2

Mv-3

7. ábra: Aerob és anaerob baktériumok mennyisége a vegetációs időszakban a kísérleti parcellákon, GödöllőBabatpusztán, 2016-ban (Mv-0: terület előkészítésekor, Mv-1: kezelések után 3 héttel, Mv-2: virágzáskor, Mv-3:
betakarításkor)
Az oltásokra jellemző volt még, hogy egyes mintavételi időpontokban előnyösen befolyásolták a talajeredetű, potenciális kórokozó spórás baktériumok számát. Előfordulásuk valószínűsége csökkent a jótékony hatású
(PGPR) mikroorganizmusok kijuttatásával.
A PPS oltásnál a Pseudomonas baktériumok kitenyészthető csíraszáma növekedett meg, a második mintavétel
idejére a babati helyszínen pl. 0,5 nagyságrenddel, ami a vegetációs időszak végére, a harmadik mintavétel idejére
lassan kiegyenlítődött (8. ábra).
Gombaszám, 2016
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élősejtszám (log)/g talaj

8
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Mv-2

Clostridium-szám, 2016

8
élősejtszám (log)/g talaj

élősejtszám (log)/g talaj

8

Mv-3

6
4
2
0

Mv-1

Mv-2

Mv-3

Pseudomonas-szám, 2016

Kontroll
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8. ábra: A mikroszkópikus gombák, a spórás
potenciális patogének (i.e. Clostridium genusz)
és a növénynövekedés-serkentő hatású (PGPR)
Pseudomonas baktériumok legvalószínűbb száma
(MPN) a talajban mikrobiális oltások (PPS, TPB)
hatására három mintavételkor (Babat, 2016)
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A kisebb leírt eltérések ellenére általánosságban azonban megállapíthatjuk, hogy a talajoltásoknak nem volt
szignifikáns, kimutatható hatása a vizsgált időpontokban talaj kitenyészthető mikrobiális aktivitására. Ezek a vizsgálatok azonban csak a közvetlen (direkt) hatásokról tájékoztatnak, a közvetett (indirekt) növény-mikroba kölcsön-hatások nem biztos, hogy így kimutathatók (pl. a növényi biomassza-tömeg alakulása).

3.3. A mikrobiális oltások hatása a talaj enzimatikus aktivitására
A talajok mikroorganizmusainak száma mellett célszerű megvizsgálni azt is, hogy az egyes oltóanyagok hatására
hogyan alakul a talajokban bizonyos funkcionális enzimek aktivitása. Az intenzív talajéletet nagyobb mikrobiális
aktivitás jellemez, amely nyomon követhető a talaj dehidrogenáz enzim aktivitásával (DHA), és az úgynevezett
fluoreszcein-diacetát analízissel (FDA). Ezeknek az enzimeknek a kimutatható aktivitása általában egyenes arányban
van a talajok mikrobiális aktivitásával.
Általánosságban elmondható, hogy a vizsgált enzim-aktivitásoknak, hasonlóan a kitenyészthető élősejtszámokhoz
van kimutatható szezonális és évjáratokhoz kötött változása. A szezonális ingadozás és az évjárathatás is elsősorban
a talaj környezeti jellemzőivel van összefüggésben, így a legnagyobb hatást a mérhető enzimaktivitásokra a hőmérséklet, a csapadék és a talaj oxigéntartalma gyakorolja.
Emiatt nem meglepő, hogy a két vizsgálati helyszín talajának különbözőségei az enzimaktivitásban is megjelennek.
Amíg a DHA aktivitás a tahitótfalui talajban csak töredéke a babati talajban mért aktivitásnak, addig az FDA aktivitásban a két helyszín nem mutat nagyságrendi különbséget (9a. és 9b. ábra). A DHA magasabb szintjét a babati
területre jellemző talaj jobb aerob feltételei magyarázzák. Az FDA, katabolikus (lebontó enzim) aktivitása ugyanakkor
leginkább a szervesanyag-tartalommal és a talaj víztartalmával vannak összefüggésben.
Az adatok elemzése során megállapítottuk, hogy a vegetációs időszak elején (a burgonya ültetése előtt) a DHA
aktivitás a kimutathatóság határán volt, a második mintavételre (Mv-2) erős növekedés jellemezte, míg az őszi mintavételkor (Mv-3) a maximális értéknek a felére csökkent. (9. ábra)

2
1,5
1
0,5
0

2

TPFµg/száraztalaj (g)

TPFµg/száraztalaj (g)

2,5

Dehidrogenáz enzim aktivitás,
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9a. ábra: A dehidrogenáz enzim aktivitása két mikrobiális oltóanyaggal kezelt talajban, két mintavételi
időpontban a vegetációs időszak során, Babatpusztán (2016)

9

0,06

Dehidrogenáz enzim aktivitás,
Tahitótfalu (Mv-2, 2016.06.13.)

0,06
0,05
TPFµg/száraztalaj (g)

TPFµg/száraztalaj (g)

0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

Dehidrogenáz enzim aktivitás,
Tahitótfalu (Mv-3, 2016.08.10.)

0,04
0,03
0,02
0,01

Kontroll

PPS
kezelések

0

TPB

Kontroll

PPS
kezelések

TPB

9b. ábra: A dehidrogenáz enzim aktivitása két mikrobiális oltóanyaggal kezelt talajban, két mintavételi
időpontban a vegetációs időszak során, Tahitótfaluban (2016)
Az FDA enzimaktivitások vizsgálata során nem tapasztaltunk a DHA-hoz hasonló erős szezonális változásokat, azok
értéke kiegyenlítettebb volt (10a. és 10.b. ábra).
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10a. ábra: A fluorescein-diacetát (FDA) enzim aktivitása két mikrobiális oltóanyaggal kezelt talajban, két
mintavételi időpontban a vegetációs időszak során, Babatpusztán (2016)
Az enzimaktivitásban nem csak a 9-10. ábrákkal jelzett szezonális, de évjárathatási különbségek is voltak. Ennek megfelelően a 2018-as évben kaptuk a legalacsonyabb értékeket, mivel abban az évben a csapadék
mennyisége a 2017-es évhez viszonyítva kisebb volt. A talajok nedvességtartalmának optimális szintje (a teljes
vízkapacitás 60 %-a) és a megfelelő hőmérséklet is szükséges ahhoz, hogy a vizsgált DHA és FDA enzimek a legnagyobb értékekkel működjenek.
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10b. ábra: A fluorescein-diacetát (FDA) enzim aktivitása két mikrobiális oltóanyaggal kezelt talajban, két
mintavételi időpontban a vegetációs időszak során, Tahitótfaluban (2016)
A leírt tendenciákat figyelembe véve, a két helyszín és három év összességét tekintve itt is azt állapíthatjuk meg,
hogy a talajoltásoknak nem volt a vizsgált időszakokban statisztikailag is igazolt, szignifikáns hatása
a talajok enzimatikus aktivitására. Az enzim-aktivitás érzékeny talaj-tulajdonság és gyorsan változhat az adott
élő (növényi és talajbiológiai), valamint élettelen (abiotikus, környezeti) tulajdonságok befolyásoló hatására.

3.4. A talajoltások hatása a burgonya termésátlagára
A terméseredményeket két paraméter alapján is összehasonlítottuk, a parcella teljes termésmennyisége és parcellánként 10 tő gumó darabszámának átlaga alapján. A két kísérleti helyszín között szignifikáns különbséget találtunk a
parcellák termésmennyiségében (p=0,001) és a 10 tő gumószámának átlagában (p=0,000) is. Mindkét változónál
a gödöllői helyszín esetében mértünk nagyobb termésmennyiséget (11. és 12. ábra).

Parcellák termékmennyiségének átlaga (kg)

A talajoltások azonban sem éves bontásban, sem a három év átlagában nem voltak szignifikáns befolyásoló hatással
a termésmennyiségekre.
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A három év adatait külön-külön vizsgálva megállapíthatjuk, hogy Tahitótfaluban a 2016-os, első kísérleti évben volt a
legsikeresebb a burgonyatermesztés. Ebben az évben mértük a legnagyobb termésmennyiséget és a legmagasabb
gumószám értékeket is. Az ezt követő két év azonban termésátlagban és a gumószámok átlagában is gyengébbnek
bizonyult (13. és 14. ábra). Gödöllő-Babatpusztán ezzel szemben a 2016-os év bizonyult kicsivel gyengébbnek a
további két év átlagához viszonyítva a termésmennyiség tekintetében.
A PPS talajoltás két esetben (2018-ban Gödöllőn és 2016-ban Tahitótfaluban) kismértékben növelte a parcellánkénti termésmennyiséget (13. ábra), 2017-ben pedig Tahitótfalun a gumószámot (14. ábra), de a különbség egyik
esetben sem volt szignifikáns. A termésmennyiséget ANOVA, a 10-10 tő gumószámát Kruskal-Wallis teszt segítségével hasonlítottuk össze (13. és 14. ábra).
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13. ábra: A parcellák termésmennyiségének változása talajoltás nélkül (kontroll) és talajoltás (PPS, TPB) hatására
(Gödöllő, Tahitótfalu, 2016-2018)
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14. ábra: Burgonya gumószámának változása talajoltás nélkül (kontroll) és talajoltás (PPS, TPB) hatására
(Gödöllő, Tahitótfalu, 2016-2018)

3.5. A talajoltások hatása a termésfrakciók megoszlására és a gumóméretre
A két helyszínen és a három év átlagában a gumók darabszámának frakciók szerinti megoszlása hasonló tendenciát
mutatott. A középső frakcióba (35-60 mm) a gumók 66-71 százaléka, a nagyméretű frakcióba (60<mm) 24-28
százaléka, míg a kisméretű (<35 mm) frakcióba a gumók 5-6 százaléka tartozott. A gumók tömeg szerinti frakcionálása a darabszám szerinti frakcionáláshoz hasonló eredményt hozott: a középső frakció (35-60 mm) 71-78 %, a
nagyméretű frakció (60< mm) 15-20 %, kisméretű frakció (<35 mm) 7-9 % volt (15. ábra).
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15. ábra: A termésfrakciók gumó darab-átlaga, két vizsgálati helyszínen az évek összesítésében (2016-2018 év
átlagai, négy ismétlésben)
Az egyes éveket külön-külön vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy 2016-ban Tahitótfaluban a nagyméretű gumók tömege
(>60 mm) egyedül a PPS kezelésben haladta meg a közepes méretű gumók össztömegét (16. ábra). A PPS talaj
oltás 2016-ban Tahitótfaluban tehát előnyösen hatott a gumóméretre. A többi esetben a mikrobiális oltóanyagnak
(PPS, TPB) nem volt szignifikáns hatása a termésfrakciókra (16. ábra).
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16. ábra: A burgonya termésfrakciók tömegeinek megoszlása talajoltás nélkül (kontroll) és talajoltás (PPS, TPB)
hatására (Gödöllő, Tahitótfalu, 2016-2018)

3.6. A talajoltások hatása a burgonyagumók keményítő-tartalmára
A tesztelt két mikrobiális oltóanyagnak (PPS, TPB) nem volt szignifikáns hatása a keményítőtartalomra sem.
A három évet együttesen és külön-külön, évenként vizsgálva is hasonló eredményt kaptunk. A helyszíneket összehasonlítva azonban a gödöllői helyszínen valamivel magasabb keményítőtartalmat mértünk) (17. ábra).
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17. ábra: Burgonya
keményítőszámának
változása talajoltás nélkül
(kontroll) és talajoltás
(PPS, TPB) hatására
(Gödöllő, Tahitótfalu,
2016-2018)

A vizsgálati évek során az évjárathatást figyelve ellentétesen alakult a keményítőtartalom átlaga a két helyszínt
külön-külön vizsgálva. Gödöllőn a 2016-os értéket egy 2017-es csökkenés, majd egy nagy növekedés követte
2018-ban. Ezzel ellenkezőleg Tahitótfalun 2017-ben növekedett, majd 2018-ban csökkent a keményítőtartalom (az
ANOVA tesztek szerint ezek a különbségek szignifikánsak) (18. ábra).
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18. ábra: A burgonyagumók keményítőtartalma az egyes kezelésekben, a két vizsgálati helyszínen, éves
bontásban

3.7. A talajoltások hatása a burgonyagumók minőségi tulajdonságaira
A gumók minőségi jellemzői közül a következőket vizsgáltuk: (1) burgonya varasodás (Streptomyces spp.), (2) himlő
(Rhizoctonia solani) és (3) fuzárium (Fusarium spp.) fertőzés (19. ábra).
1.

2.

3.

19. ábra: A varasodás (1.), a himlő (2.) és a
fuzárium (3.) fertőzés tünetei burgonyagumókon
A három év átlagában mindhárom betegség esetében szignifikáns különbséget találtunk a két helyszín között a
fertőzött gumók számában (Kruskal-Wallis teszt, p<0,05). Gödöllőn a legjelentősebb fertőzést a varasodás okozta, 2017-ben a gumók több, mint 75 százalékán figyeltük meg a fertőzés tüneteit. A himlő, és a fuzárium ennél
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alacsonyabb mértékben jelent meg a gumókon, a fertőzött gumók aránya nem érte el a 25 százalékot (20. ábra).
Tahitótfalun Gödöllőhöz képest minden fertőzés jóval alacsonyabb arányban fordult elő. Egyedül a himlő jelent meg
számottevő mértékben, de a fertőzés minden esetben a gumók kevesebb, mint 10 százalékát érintette (21. ábra).
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20. ábra: A burgonya varas, himlős és a fuzáriumos gumószámának változása talajoltás nélkül (kontroll) és
talajoltás (PPS, TPB) hatására (Gödöllő, 2016-2018)
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21. ábra: A burgonya varas, himlős és a fuzáriumos gumószámának változása talajoltás nélkül (kontroll) és
talajoltás (PPS, TPB) hatására (Tahitótfalu, 2016-2018)
A gödöllői helyszínen a talajoltások szignifikánsan befolyásolták a varas és himlős gumók számát, azonban ez a
hatás függött a fertőzés általános mértékétől, az évjárattól és az alkalmazott talajoltó keveréktől (bináris logisztikus
regressziót alkalmazva). Tahitótfaluban nem találtunk szignifikáns különbséget a fertőzött gumók számában a mikrobiális oltások hatására.
2016-ban, amikor alacsony mértékben tapasztaltunk varasodást (a varas gumók száma a kezelések átlagában nem
haladta meg a 10 százalékot), a PPS oltóanyag az oltatlan kontrollhoz viszonyítva szignifikánsan növelte a varas
gumók számát, míg a TPB oltóanyag keverék nem volt hatással a varas gumók számára. Ezzel szemben 2017-ben,
amikor jelentős varasodás volt megfigyelhető (a varas gumók aránya a kezelések átlagában meghaladta a 80 százalékot), a PPS oltás szignifikánsan csökkentette a varasodás mértékét (22. ábra).
A varasodáshoz hasonló tendenciát figyeltünk meg a himlő fertőzés esetében is. 2016-ban, amikor a himlőfertőzés
volt jelentősebb (a himlős gumók aránya a kezelések átlagában meghaladta a 20 százalékot), a TPB talajoltás szignifikánsan csökkentette a himlős gumók számát (oltatlan kontroll 30 %, TBS 10 %) és 2017-ben, amikor a himlő
fertőzés a kezelések átlagában nem érte el a 20 százalékot, a PPS oltás pár százalékkal, de szignifikánsan növelte
a himlős gumók számát.
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2018-ban, amikor a varas gumók mennyisége a kezelések átlagában 50% körül alakult, mindkét oltóanyag szignifikánsan hozzájárult a varas gumók számának növekedéséhez.

Gödöllő, 2017

Gödöllő, 2016
Kontroll

*

100

PPS

40

TPB

30

*

Fertőzött gumók száma (átlag)

Fertőzött gumók száma (átlag)

50

20
10
0
-10

Varas

Himlős
Betegség

Fertőzött gumók száma (átlag)

Kontroll
PPS
TPB

80
*

60
40
20
0
-20

Varas

Himlős
Betegség

Gödöllő, 2018

*
80

*

Kontroll

*

PPS
TPB

60
40
20
0
-20

Varas

Himlős
Betegség

22. ábra: Szignifikáns különbségek a gödöllői
helyszínen mutatkoztak a varas és himlős
gumók számában a mikrobiális oltóanyagok
(PPS, TPB) hatására

A burgonyagumók varasodás és himlő tüneteinek vizsgálatánál nem csak a fertőzött gumók darabszámát vizsgáltuk,
hanem a fertőzés felület százalékának mértékét is. 2017-ben Tahitótfalun a himlős gumók fertőzöttségének felület
aránya (%) szignifikánsan különbözött a kontroll és a PPS oltóanyaggal kezelt növények esetén, ahol az utóbbinál
volt magasabb arányú a fertőzés. 2017-ben Gödöllőn a varas gumók fertőzött felület aránya is szignifikáns különbséget mutatott a TPB és a kontroll között, ami a TPB-nél magasabb arányú volt. Ezen túl a himlős gumók fertőzöttsége
is szignifikánsan különbözött a kontroll és a TPB között, ahol az utóbbinál volt magasabb a fertőzés aránya (Kruskal-Wallis tesztet alkalmazva) (23. ábra). A fertőzött felületek vizsgálata esetében tehát nem tudtuk igazolni egyik
helyszínen és évben sem az oltóanyagok pozitív hatásait.
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23. ábra: A gumófertőzések mértékében (felület, %) mutatkozó szignifikáns különbségek 2017-ben a két
vizsgálati helyszínen a mikrobiális oltóanyagok (PPS, TPB) hatására

4. A két vizsgált mikrobiális talajoltóanyag hatásának összefoglalása és
értékelése
A fenntartható mezőgazdaság környezetbarát módszereire vonatkozó kutatások egyre népszerűbbek, többek között
egyre több figyelem irányul a növénytermesztési szempontból hasznos mikroorganizmusok felhasználására (Aloo et
al. 2019, Naqqash 2016). Habár kutatások során több, mint 60 baktérium nemzetséget izoláltak a burgonya gyökérzónájából (Diallo et al. 2011), ezek növekedésserkentő potenciálja, biokontroll aktivitása és kolonizációs képessége
részleteiben még mindig ismeretlen (Aloo et al. 2019).
A hároméves on-farm környezetben végzett vizsgálataink során az alkalmazott oltóanyagok talajeredetű kórokozókkal szembeni hatásait tudtuk részben igazolni, hiszen bizonyos években a gödöllői és a tahitótfalui helyszínen
a talajoltás szignifikáns hatást gyakorolt a burgonyahimlőre illetve a varasodásra. Ez a hatás azonban többéves
áttekintésben változó irányú és mértékű volt, így az általunk vizsgált két talajoltó keverék esetében azt
állapíthatjuk meg, hogy a talajoltás nem feltétlenül egyirányba mutatóan gyakorol pozitív hatást a
termesztett növényekre, illetve azok vizsgált termés-elemeire. Ennek feltételezhetően az is az oka, hogy
a környezeti tényezők (csapadékeloszlás, hőmérséklet, évjárathatás) nagy hatással vannak a betegségek megjelenésére és annak mértékére is - ezt a környezeti főhatást a talajoltások valószínűleg csak kis mértékben képesek
módosítani. A fertőzött gumók darabszámát tekintve eredményeink abba az irányba mutatnak, hogy a talajoltó
anyagok alacsony fertőzési előfordulás esetén a kórokozók terjedésének kedveznek, míg magas előfordulás esetén
inkább visszaszorítják azokat. Ugyanakkor a betegségek súlyossága (fertőzött gumófelület aránya) esetén ugyanez a
tendencia már nem volt igazolható. Itt az oltóanyagoknak csak közömbös, vagy a súlyosságot szignifikánsan erősítő
hatását tudtuk regisztrálni.
A burgonya számára a nitrogén és a kálium mellett a foszfor is limitáló faktor, ezért kísérletünkben a vizsgált talaj
oltóanyagokban foszfor-mobilizáló Pseudomonas spp. és Bacillus spp. törzsek is szerepeltek. A talajoltás növényi
tápanyagutánpótlást elősegítő és ezáltal termésnövelő hatását mindazonáltal nem sikerült igazolni ezekkel a keverékekkel, hiszen nem találtunk szignifikáns különbséget a talajoltás nélküli és a talajoltó kezelést kapott parcellák
termésmennyiségében. Mivel a két gazdaság talaja jó kálium- és foszfor-ellátottságú volt, a foszfor nem volt limitáló
tényező és a tápanyagok bevitt mikroorganizmusokkal történő esetleges mobilizálása nem okozott terméstöbbletet.
Van Overbeek és Van Elsas (2008), miután széleskörű vizsgálatokat végeztek a növényi genotípus, a növekedési
erély, a talajok és az évjáratok hatásáról a rizobaktériumok tevékenységére, összegzik, hogy a növényi növekedés
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fenofázisai elsöprő befolyással vannak a baktérium közösségek diverzitására és összetételére. Éppen
ezért a kísérletek megtervezésében azt is szükséges mérlegelni, hogy az alkalmazott oltóanyagot a helyes időpontban juttatjuk-e ki, illetve a különböző fenofázisokban végzett oltáskor vajon a burgonya igényeinek megfelelő
törzseket adjuk-e a rizoszférának.
Saharan (2011) hangsúlyozza: a mikrobiológiai oltóanyagok sikeressége elsősorban attól függ, hogyan kezeljük a
rizoszférát és milyen módszerrel biztosítjuk a talajban élő mikroorganizmusok diverzitását és túlélését. Emiatt át kell
tekinteni a talajokra és kultúrnövényre vonatkozó agrotechnikai módszereket és összhangba kell hozni az
oltóanyagok formulációjával és gyakorlati alkalmazásával. Mivel az ökológiai gazdálkodás módszerei megőrzik és támogatják az intenzív talajéletet, erősebb belső kompetíciót feltételezhetünk a külsőleg bevitt talajoltó készítmények
baktériumtörzseivel szemben is.
A mikrobiális talajoltás a burgonya talajeredetű fertőzései ellen való küzdelemben ígéretes technológia, azonban további kutatásokat tartunk szükségesnek, hogy hatékonyabb talajoltási módszertant, és az oltóanyagként is erősebb
pozitív hatást kifejtő mikroorganizmusokat lehessen azonosítani és alkalmazni.

5. Köszönetnyilvánítás
Köszönet illeti a két gazdaság vezetőjét, Vukovich Daniellát és Gabi nénit (Háromkaptár Biokert, Tahitótfalu), illetve
Mondel Istvánt (Nyitott Kert, Gödöllő-Babatpuszta) az együttműködésükért és hogy helyszínt biztosítottak a kísérlethez. Köszönjük továbbá Tirczka Imrének (gödöllői kísérlet kivitelezése), Polgár Zsoltnak (vizsgálati módszertan
összeállítása), és Rigó Bencének (gödöllői helyszínen a parcellák ápolása 2016-ban) a kísérlet megvalósításában
nyújtott segítségüket.
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Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet
Miért dolgozunk?

Élvonalbeli kutatások

Küldetésünk az ökológiai mezőgazdaság fejlesztése és szélesebb
körű megismertetése a tudomány,
a szaktanácsadás és az ismeretterjesztés eszközeivel. Olyan kutatási és innovációs feladatokon
dolgozunk, melyek a gyakorlatban
is alkalmazható eredményeket
hoznak, és biztosítják az ökológiai gazdálkodás és élelmiszer-termelés hosszú távú versenyképességét. Munkánkat a svájci Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL Svájc) szakmai
partnereként, az Ökológiai Gazdálkodási Mozgalmak Nemzetközi
Szövetsége (IFOAM) tagjaként végezzük.

Kutatásaink olyan témákra összpontosítanak, melyek jelentős és
újszerű eredményeket hozhatnak az ökológiai élelmiszer-termelés
gyakorlata számára. Nemzetközi kutatási projektekben való részvételünk pedig lehetővé teszi, hogy bekapcsoljuk a hazai gazdákat a
határokat átívelő szakmai vérkeringésbe. 2012-től működtetjük az
ÖMKi részvételi on-farm kutatási hálózatát, amely a hazai ökológiai
gazdaságokban megvalósított innovatív kísérletek rendszere.

Egyedülálló kutatási program:
az ÖMKi on-farm hálózata
Az ÖMKi on-farm kutatási hálózata a hazai ökológiai gazdaságokban megvalósított innovatív kísérletek rendszere. Kialakítását 2012-ben kezdtük meg, és résztvevőinek számát azóta is
folyamatosan bővítjük. Az egész országot lefedő kutatási együttműködés főbb területei a szántóföldi gazdálkodás, a kertészet és a
szőlészet. A kutatások, összetettségük miatt nemcsak az ökogazdál
kodás fellendítését szolgálják, hanem környezetünk védelmét és
élelmiszer-fogyasztásunk egészségesebb alapokra helyezését is.

On-farm kutatási témáink, több mint 100 helyszínen:

y Ősgabona fajtatesztek és termékfejlesztés
y Búza fajták tesztelése ökológiai gazdálkodásban
y Tájfajta paradicsom - termesztés technológiák fejlesztése
y Vetésforgó bővítése szójával, termesztés-technológiai innovációk no-till, reduced till alkalmazásával

y Búza fajtavizsgálatok precíziós megoldásokkal
y Növényvédelmi monitoring precíziós megoldásokkal
y Állattenyésztés - takarmányozási és betegségmegelőzési rendszer kialakítása
sorköz-gyepesítés technológia tesztelése szőlészetben és gyümölcs kultúrákban
y Talajművelési technológiák, talajkímélő, humuszmegőrző művelési rendszerek fejlesztése

y Fajgazdag

Ismeretmegosztás és érdekképviselet

� Biztosítjuk az ágazaton
belüli információá ramlást
szakmai konferenciákkal,
képzésekkel, műhelytalálkozókkal.
� Tényszerű tájékoztatással
látjuk el a gazdatársadalmat
és a nyilvánosságot a környezet tudatosságról és a
fennt ar tható élelmiszerfogyasztásról.
y Szakpolitikai eredményeket érünk el a döntéshozókkal folytatott
párbeszéddel és az öko ágazat érdemi képviseletével szakmaiés döntés-előkészítő fórumokon.
Szaktanácsadás
A szaktanácsadás során igazodunk partnereink fejlesztési elképzeléseihez, a megoldandó termelési feladatokhoz és az adott helyszínre kidolgozott, egyedi megoldásokkal segítjük a fenntartható
gazdálkodás sikerét.
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