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A talajkímélõ mûvelés és a mûtrágyadózis hatása
az õszi búza belsõ fuzárium-fertõzöttségére
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ÖSSZEFOGLALÁS

k A 2006-ban végzett kutatásaink egyik célja a különbözô mûvelések és mûtrágyaadagokA 2006-ban végzett kutatásaink egyik célja a különbözô mûvelések és mûtrágyaadagok
ôszi búza belsôô fuzárium-fertôzöttségére gyakorolt hatásának vizsgálata.
2006-ban kórtani vizsgálatainkat a 2002 ôszén beállított talajmûvelési tartamkísérletünkbôl2006-ban kórtani vizsgálatainkat a 2002 ôszén beállított talajmûvelési tartamkísérletünkbôl
vett búzamintákon végeztük a SZIE GAK Kht. Józsefmajori Kísérleti és Tangazdaságábanv ,

 amely az észak-alföldi hordalékkúp-síkság és a Cserhátalja határán, Hatvan és Aszódd
térségében helyezkedik el.t
A belsôA fuzárium-fertôzöttség vizsgálati eredményei alapján, a nitrogéndózis és mûvelésii
mód interakciója nem volt szignifikánsan kimutatható (P = 0,1223). A nitrogéndózis szin-m
tén nem hatott a magok t fuzárium-fertôzöttségére   szignifikánsan (P = 0,7805), a mûvelésii
módnak azonban volt kimutatható hatása a m fuzárium-fertôzöttségre  (P = 0,0020). Ebbenn
az esetben nem csak a mûvelési mód hatása, hanem egyes mûvelési módok közötti különb-

 ségek is szignifikánsak voltak. A mûvelési módok közül a tárcsázással mûvelt területenn
a fuzárium-fertôzöttség t  jóval alacsonyabb volt, mint az egyéb mûvelésben részesítettt
területeken.t
Kulcsszavak:K  ôszi búza, talajkímélô mûvelés, mûtrágyadózis, belsô fuzárium-fer tô zöt t ség.

BEVEZETÉS

 Magyarországon a talajkímélô mûvelés eszméje a 19. század elejére vezethetô vissza,Magyarországon a talajkímélô mûvelés eszméje a 19. század elejére vezethetô vissza,
r ekkor (1818) alkotta meg Pethe Ferenc a „Magyar Szántó-vetô”-t, azaz az elsô magyarekkor (1818) alkotta meg Pethe Ferenc a „Magyar Szántó-vetô”-t, azaz az elsô magyar
 mûvelô-vetôgépet. Ilyen megoldásokra akkor, és még sokáig nem volt fogékony a hazaimûvelô-vetôgépet. Ilyen megoldásokra akkor, és még sokáig nem volt fogékony a hazai

gazdálkodók többsége. Ország  gunkban jószerével az 1970-es évek végéig hagyományos
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mûvem lési rendszereket alkalmaztak. Az új mûvelési rendszerek elterjedésében elôbb az 
alacsonyabb üzemanyag felhasználás igénye, majd a talajvédelem és a nedvesség kímélés 
szükségessége játszott szerepet. Birkás és munkatársai (1989) átfogó képet adtak a ha-

kgyományos és csökkentett talajmûvelés helyzetérôl. Hangsúlyozták, hogy az új eljárásokk 
kés rendszerek akkor válnak értékessé, ha a termelési költségek a termés mennyiségénekés rendszerek akkor válnak értékessé, ha a termelési költségek a termés mennyiségének 

veszélyeztetése nélkül csökkennek (v Butorac((  és Carter k1994). A hagyományos módszerekk 
feladása azért is szükséges, hogy csökkenjen az elporosodás, a szén-dioxid kibocsátás,feladása azért is szükséges, hogy csökkenjen az elporosodás, a szén-dioxid kibocsátás, 
ezen keresztül a szervesanyag-fogyás, és javuljon a nedvesség gazdálkodás (e ECAF((  1999, F
BBirkásB 2000, Gyuricza 2000).

kA talaj- és környezetvédelem szigorodása megköveteli a peszticidek használatánakA talaj- és környezetvédelem szigorodása megköveteli a peszticidek használatának 
kcsökkentését, így az agrotechnikai és a talajmûvelési lehetôségek újra felértékelôdnekk 

(Lehoczky és Percze 2006).
A növényi maradványok kórokozókra gyakorolt hatásáról kevés a hazai kutatási adat, deA növényi maradványok kórokozókra gyakorolt hatásáról kevés a hazai kutatási adat, de 
valószínûsíthetô, hogy a felszínen hagyott növényi maradványok mennyisége összefüg-v
gésben van a kialakult betegség súlyosságának mértékével.

ANYAG ÉS MÓDSZER

A talajmûvelési kezelések:A
1. hagyományos mûvelés szántással (SZ), (26–30 cm),
2. mûvelés nélküli direktvetés (DV), 
3. sekélymûvelés kultivátorral (SM), (14–16 cm), 
4. mulcshagyó mûvelés kultivátorral (KM), (16–18 cm), 
5. sekélymûvelés tárcsával (T), (16–20 cm), 
6. lazítás + tárcsázás (L + T), (40 + 16–20 cm).

A parcellákat keresztirányban négy különbözô mûtrágyadózisban részesítettük két ismét-A
lésben, ami 3x, 2x, 1x és 0x 34 kg/ha nitrogén hatóanyagot jelentett. Betakarítás elôtt azlésben, ami 3x, 2x, 1x és 0x 34 kg/ha nitrogén hatóanyagot jelentett. Betakarítás elôtt az 
eltérô mûvelésben és mûtrágyadózisban részesített parcellákról 20–20 db kalászt letör-e
tünk és kicsépeltünk. A kicsépelt búzaszemekbôl parcellánként 100–100 db (összesentünk és kicsépeltünk. A kicsépelt búzaszemekbôl parcellánként 100–100 db (összesen 
2400 db) magot vizsgáltunk az OMMI Növénykórtani Laboratóriumában a Nemzetközii 
Vetômagszövetség által kidolgozott szûrôpapír-fagyasztásos módszerrel. A magokat aVetômagszövetség által kidolgozott szûrôpapír-fagyasztásos módszerrel. A magokat a 

tvizsgálat elôtt 2%-os NaHCl-oldattal fertôtlenítettük, majd 3 rétegû, megnedvesítettvizsgálat elôtt 2%-os NaHCl-oldattal fertôtlenítettük, majd 3 rétegû, megnedvesített 
szûrôpapírra Petri-csészékbe helyeztük, desztillált vizes alapos öblítést követôen. Ezutánn 
3 nap 20 oC-os sötét, 5 óra –20 oC-os sötét, és 7 nap 20 oC-os váltott megvilágítású inku-
báció következett. Fertôzöttnek azokat a magokat tekintettük, amelyeken a micéliumbabáció következett. Fertôzöttnek azokat a magokat tekintettük, amelyeken a micéliumba 
ágyazott konídium-telepek megjelentek. A belsô fuzárium-fertôzöttséget többváltozós t
varianciaanalízissel vizsgáltuk, melynek során a mûvelési mód és az alkalmazott nitrogén-v
dózis, valamint ezek kölcsönhatását kívántuk kimutatni. A kezelés átlagokat 0,05%-os 
alfa hibánál Tukey-teszttel hasonlítottuk össze. Az elemzést a SAS 9.1 (2004) programm 

j gSTAT moduljával végeztük el.j g
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EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEKE

t Vizsgálati eredményeink alapján a nitrogéndózis és mûvelési mód interakciója nem voltVizsgálati eredményeink alapján a nitrogéndózis és mûvelési mód interakciója nem volt
szignifikánsan kimutatható (P = 0,1223), melynek oka valószínûleg az alacsony elemszámm
volt, így az elemzés további részében nem használtuk ezen hatáskombinációt a variancia-v
analízis során. Az 1. ábráról azonban leolvasható, hogy a KM és az L + T mûvelésii

 módok kivételével, a hatások közötti kölcsönhatás tételezhetô fel. A nitrogéndózis szinténmódok kivételével, a hatások közötti kölcsönhatás tételezhetô fel. A nitrogéndózis szintén 
nem hatott a magok n fuzárium-fertôzöttségére szignifikánsan (P = 0,7805), a mûvelésii
módnak azonban volt kimutatható hatása a m fuzárium-fertôzöttségre (P = 0,0020). Eb-

 ben az esetben nem csak a mûvelési mód hatása, hanem egyes mûvelési módok közöttiben az esetben nem csak a mûvelési mód hatása, hanem egyes mûvelési módok közötti 
t különbségek is szignifikánsak voltak. A mûvelési módok közül a tárcsázással mûveltkülönbségek is szignifikánsak voltak. A mûvelési módok közül a tárcsázással mûvelt

területen at fuzárium-fertôzöttség jóval alacsonyabb volt, mint az egyéb mûvelésbenn
részesített területeken r (1. táblázat). Ebben közrejátszhatott a tárcsás mûvelés okoztaa
aerob viszonyok kialakulása, amely a felaprított szalma bontását végzô aerob lebontó

t szervezetek számára kedvezô életteret nyújthatott, így a gyorsabb szalmabontás miattt
a fuzáriumnak kisebb élettere maradt.  Vizsgálatainkat tovább folytatjuk annak érdeké-k
ben is, hogy jobban megismerjük az eltérô talajállapot körülmények növényvédelemreben is, hogy jobban megismerjük az eltérô talajállapot körülmények növényvédelemre
gyakorolt hatásait. A kísérlet lehetôséget ad a termesztés, a talaj- és növényvédelemm
összefüggéseinek elbírálására.

A kutatások az OTKA-49.049, -F046.670, a KLIMA-05 és NKFP-6/00079/2005 progra-A
mok, és a SZIE GAK Kht. Józsefmajori Kísérleti és Tangazdaság támogatásával folynak.m

1. ábra A különbözô hatáskombinációk átlagai

Figure 1. Averages of effect-combinations
(1) percentage of infected seeds, (2) nitrogen rate

A talajkímélõ mûvelés és a mûtrágyadózis hatása az õszi búza belsõ fuzárium-fertõzöttségére
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Mûvelési mód (1) n átlag ± szórás (2)
DV 8 13,00 ± 3,85 a
KM 8 11,00 ± 3,42 ab
L + T 8 8,87 ± 2,99 ab
SM 8 12,25 ± 3,37 a
SZ 8 11,87 ± 3,94 a
T 8 6,00 ± 2,26 b

1. táblázat1 áblá Az alkalmazott mûvelési módok esetén tapasztalt fertôzött A lk l û lé i ód k é l f ôt
magok számának átlaga és szórása. Az azonos betûkkel jelölt értékek 

nem térnek el szignifikánsan. Józsefmajor, 2006

Table 1. Means and standard deviation of infected seeds for different tillage
methods by Tukey grouping. Means with the same lower-case letter

are not significantly different (P < 0.05). Józsefmajor, 2006
(1) tillage method, (2) mean ± standard deviation, DV: direct drilling, KM: cultivator 
leaving mulch (16–18 cm), L + T: loosening + disking (40 + 16–20 cm), SM: shallow

cultivation (14–16 cm), SZ: ploughing (26–30 cm), T: disking (16–20 cm)

Influence of conservation tillage and nutrient rate on the internal 
Fusarium infection of winter wheat
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SUMMARY

We stated that the interaction of nitrogen rate and tillage method was not significant (P =We stated that the interaction of nitrogen rate and tillage method was not significant (P =
0.1223). The nitrogen rate has not influenced significantly the internal 0 Fusarium infection
of seeds either (P = 0.7805). However, tillage method had significant impact on Fusarium
infection (P = 0.0020). It was obvious that i Fusarium infection was lower under disking 
compared to other methods, so the soil-mixing effect and cutting of stubble residues due 
to disking might play an important role in controlling t Fusarium in conservation soil till-
age systems. When plant residues are cut into pieces, aerob microbial activity is promoted
and decomposition is faster, so Fusarium has less substance to live on. The favourable 

p p g p gimpact of catch-crops might have an important role against impact of catch-crops might have an important role against Fusarium ,infection, either.infection, either.

Stingli A. – Bokor Á. – Bíró T. – Jakab L-né:
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In this case tillage equipments with discs might play an important role against In this case tillage equipments with discs might play an important role against Fusariumm
infection in conservation tillage systems.i
Keywords: winter wheat, conservation tillage, nutrient rate, internal Fusariumm
infection.i
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