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Környezetkímélő tápanyag-utánpótlást biztosító
mikrobiológiai termékek erdészeti alkalmazhatóságának

vizsgálata - kezdeti eredmények.

Keserű Zsolt

Erdészeti Tudományos Intézet, Püspökladányi Kísérleti Állomás

Tenyészedény-kísérletet állítottunk be az ERTI püspökladányi
csemetekertjében 2008. május 6-án eltérő fafajok és talajtípusok mellett cseh
endo-és ektomikorrhiza oltóanyagok, valamint Bactofil nitrogénkötő
baktériumkészítmény növekedésre gyakorolt hatásának vizsgálata céljából. A
vizsgálatokat a Jedlik Ányos Program keretében a KPI támogatásával
végeztük ill. végezzük. A SANI2007 projektben az Erdészeti Tudományos
Intézet konzorciumi partnerei a Saniplant Biotechnológiai Kutató és Fejlesztő
Kft, a Szent István Egyetem valamint az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete
(Martonvásár).

A kísérlet elsődleges célja, hogy meghatározzuk az európai mikorrhiza
előállítók által ajánlott és hazánkba is bejutó mikorrhiza oltóanyagok hatását
az erdei fafajokra. A készítmények hatását Püspökladányban három, az
erdőtelepítések során nagy jelentőséggel bíró fafaj (kocsányos tölgy, akác,
nemesnyár) valamint a közönséges dió – mint ültetvényszerűen is
termeszthető fafaj – csemetéin vizsgáltuk.

Kísérleteinkben a vegetációs periódusban folyamatosan nyomon követtük
a csemeték megmaradását, kelési arányát, vizsgáltuk morfológiai bélyegeiket,
magassági növekedést mértünk.

2009-ben szintén kísérleteket létesítettünk (tenyészedény-, valamint
csemetekerti kísérlet) akác és dió fafajokkal különböző kezelésekkel,
különböző talajtípusok mellett. A kísérletek kiértékelése folyamatban van, az
eredményekről a későbbiekben tudunk beszámolni.

Az oltóanyagok kijuttatásának, főbb tulajdonságainak
ismertetése

ECTOVIT (ektomikorrhiza)

Kocsányos  tölgy  (KST),  nemesnyár  (’PANNONIA’),  illetve  akác  (A)
esetében alkalmaztuk a gyártó útmutatásai alapján. Az A zacskó tartalmát 5
liter csapvízbe öntöttük, majd a B zacskó tartalmát is hozzáadtuk és alaposan
összekevertük a szuszpenziót. Az elkészített szuszpenziót azonnal
felhasználtuk. A csomag tartalma kb. 100-150 darab, 50 cm-es nagyságú
gyökeres magoncok kezelésére elegendő. A fafajtól és a gyökér
mennyiségétől függ, hogy pontosan hány növényre elegendő.
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A termék hatása csak akkor érvényesül, ha az a gyökérrel közvetlen
kapcsolatba kerül.

Használat után körülbelül három hétig kerülni kell a fungicidek
alkalmazását. Az ECTOVIT hatását csökkenti a túlzott mértékű műtrágyázás.

Mi a nemesnyár (‚PANNONIA‘) esetében a dugványt belemártottuk és
elültettük.

A magvetés során (akác és tölgy makk esetében) 20-20 ml-t adagoltunk a
magok alá.

Az ECTOVIT összetétele: Négy mikorrhizagomba reproduktív képleteit
micélium formájában tartalmazza a folyadék, két mikorrhizagomba spóráit
természetes tőzeg alapú hordozón, valamint a mikorrhiza szimbiózis
kialakulását elősegítő természetes adalékanyagokat (hínárkivonat, humusz,
őrölt ásványi anyagok), por alakú biológiailag bontható poliakrilamid gélt.

SYMBIVIT(endomikorrhiza)

Kijuttatására két lehetőség kínálkozik a gyártó útmutatásai szerint. Mi
szárazon használtuk, átszámítva az edény méretének megfelelő dózisokat.
Közönséges dió és akác esetében alkalmaztuk.

A SYMBIVIT összetétele: Természetes agyaghordozók, 6 mikorrhiza
gomba reprodukciós képletei spórák, micéliumok és gyökérdarabok
formájában, a mikorrhiza szimbiózis kialakulását elősegítő természetes
adalékanyagok (hínárkivonat, humusz, őrölt ásványi anyagok), por alakú
biológiailag lebontható poliakrilamid gél.

A tenyészedény-kísérlet főbb paraméterei:
Kísérletbe vont fafajok:
 - ’PANNONIA’ nemes nyár (dugvány)
 - Akác (magvetés)
 - Királydió (magvetés)
 - Kocsányos tölgy (magvetés)

Tenyészedények száma fafajonként:
1 „parcella” : 4 db konténerből áll
Kezelések: mikorrhiza (Cseh készítmény), baktériumos készítmény

(Bactofil), kezeletlen kontroll --> 3 féle
(akácnál 4, mivel endo- és ektomikorrhizás kezelést is beállítottunk)

- Termesztőközeg: 1 mesterséges (bányahomok) és 2, az adott
fafajra jellemző természetes talajtípus, (püspökladányi kötött talaj
ill. Debrecen környéki humuszos homok talaj) --> 3 féle

- Ismétlések száma: 5
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Összesen fafajonként 180 db (4db x 3 kezelés x 3 talaj x 5 ismétlés)
tenyészedény beállítását végeztük el. (Akác esetén 4 kezelés miatt ez 240
db.)

(Mindösszesen 780 db, fafajonként megfelelő űrtartalommal.)

A szabad természetben a magasabbrendű növények mintegy 85-90%-a él
együtt valamilyen szimbiózisban, elsősorban mikorrhiza kapcsolatban. Ebben
az előnyös kapcsolatban a gombák vízhez (többletvízhez) és ásványi
anyagokhoz juttatják a növényt a gyökerein keresztül, míg a növény a
gombákat szerves anyagokkal, különböző vitaminokkal látja el. A gombák
ezenfelül sok esetben a gyökerek védelmét is biztosítják a talajban a
különféle patogén szervezetekkel szemben.

Általában elmondható, hogy csemetekerti viszonyok mellett a
csemetéknek biztosítunk minden feltételt – tápanyag, öntözővíz, fertőtlenített
talaj – ami az optimális fejlődésükhöz nélkülözhetetlen. Azonban ilyen
körülmények között a növények rhizoszférájában ritkán alakul ki mikorrhizás
szimbiózis. A kevésbé fertőtlenített talajokban káros mikroorganizmusok is
megjelenhetnek. Az ilyen kórokozók fellépése különösen veszélyes lehet
monokultúrás termesztés esetében. Hazánkban és külföldön egyaránt számos
kísérletben igazolták az ektomikorrhizás gombák növényvédelmi
szempontból pozitív hatását. Az ilyen gombák fontos szerepet töltenek be az
integrált növényvédelemben, különösen azok, amelyek nagymértékben
alkalmazkodtak a csemetekerti körülményekhez. Az ilyen gombákat
elegendő egyszer kijuttatni a tenyészidő folyamán (biológiai védekezés), míg
a különböző növényvédőszereket ismételten újra és újra ki kell juttatni,
növelve ezzel a költségeket.

A növények tápanyagellátása szempontjából a mikroorganizmusok
nélkülözhetetlen szervezetek. A BactoFil talajbaktérium készítmények olyan
természetes talajbaktériumokat tartalmazó mikrobiológiai készítmények,
amelyek a talajok mikrobiális életét serkentik, tápanyagszolgáltató
képességét, termőképességét javítják, ezáltal biztosítják és fenntartják a
növények folyamatos és kiegyensúlyozott tápanyagellátását a számukra
szükséges időben és mennyiségben. A készítmény mikroorganizmusai
megkötik a levegő nitrogénjét és azt a növények számára felvehető nitrogén
formákká alakítják át.

A baktériumos kezelés lényege, hogy a talajt mesterségesen feldúsítjuk
mikroszervezetekkel, melyek megkötik a légköri nitrogént, melyből a talaj
felett gáz formában 1 m2 területen 50 tonna van, és kifogyhatatlan növényi
tápanyagforrást képez. Megnövekszik a növények által felhasznált tápelemek
hatásfoka. A termékekben lévő baktériumok biztosítják a szükséges
mennyiségű nitrogént, foszfort, káliumot és más makro- és mikroelemet a
növény fejlődésének minden fázisában, kiegyenlítik a tápanyagok arányát a
talajban.
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A BactoFil készítményekben a következő baktériumok vannak jelen:
Azotobacter, Azospirillum, Bacillus, Pseudomonas, Streptomyces,
Micrococcus. Ezeket a mikroszervezeteket a talajba juttatva a hasznos
baktériumok megtelepednek, bioszintetizálnak, a fitohormonok, vitaminok és
poliszacharidok pedig megakadályozzák a növények vírusos, baktériumos és
egyéb fertőző betegségeinek kialakulását.

Alföldi erdőterületeinken elsősorban a kocsányos tölgy (Quercus robur
L.), illetve a gyorsan növő fafajok közül a fehér akác (Robinia pseudoacacia
L.) és a nemesnyarak (Populus ssp.) találhatóak meg a legnagyobb területen,
mint állományalkotó fafajok. A kocsányos tölgy tulajdonképpen „az Alföld
fája”, állományalkotó őshonos fafajunk, a sziki erdősítések alapvető fafaja.
Az akác ill. a nemesnyárak az ültetvényszerű fatermesztés ill. az energetikai
fatermesztés országosan is meghatározó fafajai. Az utóbbi években,
évtizedben megnőtt a közönséges dió (Juglans regia L.) erdőgazdasági
jelentősége. Az Erdészeti Tudományos Intézet a Tiszántúlon számos új –
termesztéstechnológiai, elegyítési, felújítástechnológiai, hálózati stb. –
diókísérletet létesített annak érdekében, hogy vizsgálja a dió erdészeti
termesztésének lehetőségeit. Elsősorban ezek a tényezők indokolják a fent
említett fafajokkal történő vizsgálódást, tenyészedény kísérletbe állításukat.
A következőkben ismertetjük az egyes gombás ill. baktériumos kezelések
hatását az említett fafajok növekedésére. Az egyes fafajoknál ábrázoltuk a
tenyészedény kísérlet elrendezési rajzát, valamint diagramok segítségével
prezentáljuk a kísérletek megmaradását és átlagos magasságát két eltérő
mérési időpontban.

Az akác (Robinia pseudoacacia L.) tenyészedény kísérlet
ismertetése

Tenyészedény-kísérletet állítottunk be az ERTI püspökladányi
csemetekertjében 2008. május 6-án eltérő fafajok és talajtípusok mellett cseh
endo-és ektomikorrhiza oltóanyagok valamint Bactofil nitrogénkötő
baktériumkészítmény növekedésre gyakorolt hatásának vizsgálata céljából.

Konkrétan az akác esetében három különböző talajtípust alkalmaztunk:
debrecen környéki humuszos homoktalajt, elenyésző tápanyag-tartalmú
bányahomokot, valamint püspökladányi kötött talajtípust. Mindhárom
talajtípusnál négyféle kezelést állítottunk be: kontroll, baktériumos kezelés
(BACTOFIL), valamint egy endomikorrhizás (SYMBIVIT) és egy
ektomikorrhizás (ECTOVIT) kezelést alkalmaztunk. (1. kép, 1. ábra)
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1. kép Akác tenyészedény kísérlet – 2008. október

H.H. B.H. L.T.

kontroll Termesztőközegként alkalmazott talajtípusok:

baktérium B.H.Bányahomok

ektomikorrhiza L.T. Püspökladányi talaj

endomikorrhiza H.H.Humuszos homok talaj

1. ábra Az akác (Robinia pseudoacacia L.) tenyészedény kísérlet telepítési vázrajza
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2. ábra Az akác (Robinia pseudoacacia L.) tenyészedény kísérlet átlagos magassága
különböző talajtípusok mellett az eltérő kezelések függvényében (2008. október)

Kísérleteinkben a vegetációs periódusban folyamatosan nyomon követtük
a csemeték kelési erélyét, megmaradását, vizsgáltuk morfológiai bélyegeiket,
magassági növekedést mértünk (2. ábra).

A Közönséges dió (Juglans regia L.) tenyészedény kísérlet
ismertetése

L.T. B.H. H.H.

kontroll B.H.Bányahomok

baktérium L.T. Püspökladányi talaj

endomikorrhiza H.H.Humuszos homok talaj

3. ábra Közönséges dió (Juglans regia L.) tenyészedény kísérlet telepítési vázrajza

A dió esetében is az akácnál említett háromféle talajtípust alkalmaztuk, a
kontroll és a baktériumos kezelés mellett endomikorrhizával kezeltük a
diókat (3. ábra).
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Akárcsak az akác esetében, itt is folyamatosan figyelemmel kísértük a
kelési folyamatot, megmaradás vizsgálatot és magasságmérést végeztünk ill.
átlagmagasságot számoltunk (4. ábra).

Csapadékmentes időszakban kiépített öntözőrendszer segítségével mind a
négy fafajt öntöztük.
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4. ábra A közönséges dió (Juglans regia L.) tenyészedény kísérlet átlagos magassága
különböző talajtípusok mellett az eltérő kezelések függvényében (2008. október)

A Nemesnyár (Populus x euramericana PANNONIA)
tenyészedény kísérlet ismertetése

L.T. H.H. B.H.

kontroll B.H.Bányahomok

baktérium L.T. Püspökladányi talaj

ektomikorrhiza H.H.Humuszos homok talaj

5. ábra Nemesnyár (’PANNONIA’ nyár) tenyészedény kísérlet telepítési vázrajza
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A nemesnyár esetében is a háromféle talajtípust alkalmaztuk
termesztőközegként (5. ábra). A kontroll és a baktériumkezelés mellett
ektomikorrhizás gombás kezelést alkalmaztunk (6. ábra).
2008. július 16-án Antracol WP gombaölő 0,002-es oldatával a nyár
dugványokat lepermeteztük, mivel a leveleken rozsdagombára utaló jeleket
észleltünk (3. kép). Korábban a gombaölőszert nem alkalmaztuk, mivel az
ECTOVIT készítmény kijuttatása után kb. 3 hétig kerülni kell a fungicidek
használatát.

3. kép Nemesnyár csemeték – 2008. október
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6. ábra Nemesnyár (’PANNONIA’ nyár) tenyészedény kísérlet átlagos magassága
különböző talajtípusok mellett az eltérő kezelések függvényében (2008. október)
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A Kocsányos tölgy (Quercus robur L.) tenyészedény kísérlet
ismertetése

B.H. H.H. L.T.

kontroll B.H.Bányahomok

baktérium L.T. Püspökladányi talaj

ektomikorrhiza H.H.Humuszos homok talaj

7. ábra Kocsányos tölgy (Quercus robur L.) tenyészedény kísérlet telepítési vázrajza

A kocsányos tölgy esetében szintén a háromféle talajtípust alkalmaztuk, a
kontroll és a baktériumos kezelés mellett ECTOVIT ektomikorrhizás
készítményt juttattunk ki a tölgy makkokra (7. ábra). A növekedés során
megmaradásvizsgálatot végeztünk (4. kép), magasságot mértünk,
átlagmagasságot számoltunk (8. ábra).

4. kép Kocsányos tölgy kelése - 2008. június
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8. ábra Kocsányos tölgyr (Quercus robur L.) tenyészedény kísérlet átlagos magassága
különböző talajtípusok mellett az eltérő kezelések függvényében (2008. október)

Következtetés

A kísérletek telepítését követően a nemesnyár, a dió és a kocsányos tölgy
csemeték kelési aránya, megmaradása kielégítő volt. Az akác csemeték a
humuszos homok talajtípus esetében igen nagymérvű meztelen csiga
károsításnak estek áldozatul, ami ellen nem tudtunk hatékonyan védekezni. A
megmaradás azonban a másik két talajtípus esetében sem volt kielégítő.
Júniusban az akác magvetést megismételtük, de ez sem hozott megfelelő
eredményt.

Az Antracol WP gombaölő szerrel történő kezelés után a nemesnyár
leveleken a fertőzésre utaló jelek megszűntek, a későbbiekben további
kezelésre nem volt szükség.

A kiértékelések (diagramok) alapján megállapítható, hogy a kapott
eredmények igen változatosak, a növekedésben ill. a megmaradásban egyik
oltóanyag sem produkált szignifikáns különbséget a kontrollhoz képest. Az
azonban a diagramok alapján megállapítható, hogy az esetek többségében a
kontroll növények növekedését és megmaradását legalább az egyik kezelési
forma (vagy a baktériumos vagy a mikorrhizás) mindig felülmúlta. Azonban
ez csak a bevezető, kezdő szakasza egy vizsgálat-sorozatnak, kísérletekkel
kellően alátámasztott, megalapozott értékelést csak több éves adatsor
ismeretében lehet adni.


