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1. TUDOMÁNYOS ELİZMÉNYEK, KITŐZÖTT CÉLOK
A növény-központú, hagyományosan sokmenetes mővelésre alapozott intenzív talajhasználat
következtében a talajok szerkezete, víztartó képessége, pufferkapacitása romlott, biológiai
tevékenysége erısen visszaesett. A felsorolt kedvezıtlen jelenségek a gazdálkodási és a
környezetvédelmi célok összehangolásával orvosolhatóak.
A hagyományos módszerek feladása agronómiai és környezetvédelmi elınyökkel jár, csökken a
tömörödés (Hakansson és Voorhees 1997), az elporosodás veszélye, a szén-dioxid kibocsátás és
ezen keresztül a szervesanyag fogyás (ECAF 1999, Birkás 2000, Gyuricza 2000). A forgatás teljes,
vagy részleges korlátozása, a mechanikai beavatkozások számának redukálása, a tarlómaradványok
felszínen hagyása (részlegesen, vagy teljesen) azonban újabb kérdéseket vet fel: a talaj szerkezetét
kímélı mővelés megfelelıen akadályozza-e a kártevık, kórokozók, gyomok élettevékenységét,
mivel a tarlómaradványok jelenléte vélhetıen a túlélésüket és szaporodásukat segítheti elı (Harrod
1994, Bradley 1995, González-Fernandez 1997, Sarkar és Sing 2007).
A kímélı mővelés esetén felszínen hagyott, illetve forgatásos mőveléssel a talajba dolgozott
növényi maradványok következtében kialakult mikrokörnyezet vélhetıen eltérı. Ez bizonyos
esetekben elısegítheti, vagy gátolhatja a termesztett növény csírázását, fejlıdését, illetve a
növénybetegségek és rovarkártevık terjedését.
A talaj- és környezetvédelem szigorodása megköveteli a peszticidek használatának
csökkentését, így az agrotechnikai és a talajmővelési lehetıségek újra felértékelıdnek (Lehoczky és
Percze 2006).
A talajvédı mővelés gyomszabályozási módszereirıl megfelelı számú hazai és külföldi
szakirodalom ad tájékoztatást. Ezzel szemben a talajvédı mővelés kártevıkre és kórokozókra
gyakorolt hatásáról egzakt hazai kutatási eredmény nem, vagy igen csekély mértékben áll
rendelkezésre. Éppen ezért a kutatási munkám során a talajkímélı mővelési rendszerek és növényi
sorrendek esetén fellépı növényvédelmi problémák (kártevık és kórokozók) vizsgálatát terveztem.
Kutatási eredményeim segíthetnek a környezetkímélı talajmővelési rendszerre történı átállás
feltételeinek pontosításában. A téma és a vizsgálatok idıszerőségét a talajvédı és kímélı mővelésre
áttérés szükségessége, az ezzel kapcsolatos elınyök és kockázatok elızetes felmérése indokolja.
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Kórtani és rovartani felvételezéseimet a Szent István Egyetem Józsefmajori Kísérleti- és
Tangazdaságában végeztem 2002 és 2007 között. A mikroszkópos vizsgálatokat a Szent István
Egyetem Növénytermesztési Intézetében, kórtani vizsgálataimat az Országos Mezıgazdasági
Minısítı Intézet Növénykórtani Laboratóriumában és a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ Központi Takarmányvizsgáló Laboratóriumában végeztem.

Kutatási feladataim a következık szerint fogalmazhatók meg:
1. Talajmővelési rendszerek és a növényi sorrend kártevıkre és hasznos élılényekre gyakorolt
hatásának vizsgálata szántóföldi körülmények között.
2. Talajmővelési rendszerek és a növényi sorrend kórokozókra gyakorolt hatásának vizsgálata
szántóföldi és laboratóriumi körülmények között.
3. A termés minıségét rontó, az élelmiszerbiztonságot csökkentı kórokozók és kártevık
monitoringja.
4. A talaj- és növényvédelem összehangolásának mővelési és növénytermesztési feltételei,
ezen belül azon tényezık meghatározása és vizsgálata, amelyek adott növényi összetétel,
sorrend és talajvédı mővelés esetén környezetkímélı védelem alkalmazását teszik lehetıvé.
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER
2.1. A kutatómunka körülményei
Kórtani és rovartani felvételezéseimet a Szent István Egyetem GAK Kht. Józsefmajori Kísérletiés Tangazdaságában végeztem 2002 és 2007 között. A mikroszkópos vizsgálatokat a Szent István
Egyetem Növénytermesztési Intézetében, kórtani vizsgálataimat az Országos Mezıgazdasági
Minısítı Intézet Növénykórtani Laboratóriumában és a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ Központi Takarmányvizsgáló Laboratóriumában végeztem.
2.1.1. A talajmővelési tartamkísérlet leírása
A talajmővelési tartamkísérletet 2002 ıszén állítottuk be, ahol az alkalmazott
mővelési kezelések:
1. alapmővelés szántással (SZ), (26-30 cm),
2. mővelés nélküli direktvetés (DV),
3. sekélymővelés kultivátorral (SM), (14-16 cm),
4. mulcshagyó mővelés kultivátorral (KM), (16-18 cm),
5. sekélymővelés tárcsával (T), (16-20 cm),
6. lazítás + tárcsázás (L+T), (40 + 16-20 cm).
A tarlómaradvány borítottság a mővelésnek megfelelıen: 0, 70-80, 50-60, 40-50, 30-40 és 2030%.
A növényi összetétel: fehér mustár (talajszerkezet regeneráló köztes növény, 2002), ıszi búza
(2002/2003), rozs (talajszerkezet regeneráló köztes növény, 2003/2004), borsó (köztes növény,
2004), ıszi búza (2004/2005), fehér mustár (talajszerkezet regeneráló köztes növény, 2005), ıszi
búza (2005/2006), facélia (talajszerkezet regeneráló köztes növény, 2006), silókukorica (2007).
Az ismétlések száma 4, sávos, véletlen elrendezésben, a teljes terület 5,19 ha. A parcellák száma
24, szélessége 13 m, hosszúsága 166,4 m.
2004-ben az ıszi búza vetése október 4-én történt, 250 kg/ha vetımag mennyiséggel. A búza
fajtája Mv Verbunkos, I. szaporítási fokú volt. 2005-ben az ıszi búza vetése október 12-én történt
225 kg vetımag mennyiséggel. A búza fajtája Mv Verbunkos, II. szaporítási fokú volt. A
2004/2005-ös tenyészidıben 2005. március 2-án, illetve a 2005/2006-os tenyészidıben 2006.
március 22-én a parcellákat keresztirányban négy különbözı mőtrágyadózisban részesítettük két
ismétlésben, ami 3x, 2x, 1x és 0x 34 kg/ha nitrogén hatóanyagot jelentett. 2006-ban a kísérlet 3.
ismétlése herbicides és fungicides kezelést nem kapott.
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2.1.2. A bakhátas talajmővelési kísérlet leírása

Bakhátas talajmővelési kísérletünket 2003 tavaszán állítottuk be, ahol a kukorica termesztése
2005-ig folyamatos volt.
Mővelési kezelések:
1. hagyományos mővelés (szántás 22-25 cm), elmunkálás, magágykészítés, vetés
2. bakhátas mővelés (szántás 22-25 cm, bakhátkiképzés, vetés a bakhátak középsávjába,
betakarítás után szárzúzás). 2005-ben vetés hagyományosan, bakhátkiképzés a növény
15 cm magassága idején.
A kísérlet lejtıs (lejtés szöge >5%), eróziónak kitett területen helyezkedik el. A parcellaméretet
a terepviszonyokhoz és a mővelı/vetıgépek munkaszélességéhez igazítjuk, a 2004. évben 75 m2 (10
x 7,5 m), az összterület 600 m2, 2005-ben 160 m2 (20 m x 8 m), az összterület 1280 m2. A parcellák
kialakítása lejtıre merılegesen történt. Az ismétlések száma 4, sávos, véletlen elrendezésben. A
kukorica hibrid 2004-ben és 2005-ben Danella (PIONEER) volt. 2004-ben a vetés április 29-én,
2005-ben május 27-én történt.

2.2. A vizsgálat módszerei a talajmővelési tartamkísérletben
2.2.1. A rovarfelvételezés módszere ıszi búzában
A rovarok győjtése Oleo-Mac BV126-os, benzinmotoros lombszívóból saját kezőleg, a
vizsgálati célnak megfelelıen átalakított rovargyőjtıvel történt.
A kísérletben 6 különbözı talajmővelés és 4 eltérı mőtrágyadózis hatását vizsgáltam, ezen kívül
2006-ban a 3. ismétlés herbicides-fungicides kezelést nem kapott, így a herbicides-fungicides
kezelés hatását is beépítettem a statisztikai modellbe.
A statisztikai modellben szerepeltettem a mővelés, mőtrágyadózis, a mővelés és a
mőtrágyadózis interakciójának, a szegélyhatás, a herbicides-fungicides kezelés, valamint a
mintavétel évének és hónapjának hatását.
Az adatok rögzítésére a Microsoft Excel (2003) programot, míg az adatok rendezésére, az
alapstatisztika elkészítésére és a statisztikai értékelésre a SAS program (SAS 9.1 2004) BASE és
STAT moduljait használtam.
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2.2.2. A levélbetegség-vizsgálat módszere ıszi búzában
A 2006-ban végzett kutatásaim egyik célja a különbözı talajmővelések és mőtrágyaadagok ıszi
búza levélbetegségeire (pirenofórás és szeptóriás levélfoltosság) gyakorolt hatásának vizsgálata
volt. A parcellákon keresztben haladva, az állományt egy parcellán belül többször megvizsgáltuk, a
levélfertızés-értékeket feljegyeztük.
A fertızöttség mértékének megállapítására 0-5-ös (ahol 0 = nincs fertızés, 5 = 100 %-os
érintettség) abszolút bonitálási skálát használtunk feles értékszámok alkalmazásával (OMMI 2003).
2.2.3. A belsı fuzárium-fertızöttség vizsgálati módszere ıszi búzában
2006-ban a kórtani vizsgálataimat a 2002 ıszén beállított talajmővelési tartamkísérletünkbıl
vett búzamintákon végeztem. Betakarítás elıtt az eltérı mővelésben és mőtrágyadózisban részesített
parcellákról 20-20 db kalászt letörtem és kicsépeltem.
A mintákat a talajmővelési tartamkísérlet 3. ismétlésébıl vettem, amely fungicides kezelésben
nem részesült. A kicsépelt búzaszemekbıl parcellánként 100-100 db (összesen 2400 db) magot
vizsgáltunk az OMMI Növénykórtani Laboratóriumában szőrıpapír-fagyasztásos módszerrel.
Fertızöttnek azokat a magokat tekintettük, amelyeken a micéliumba ágyazott konídium-telepek
megjelentek.
A belsı fuzárium-fertızöttséget többváltozós varianciaanalízissel vizsgáltam, amelynek során a
mővelési mód és az alkalmazott nitrogén dózis, valamint ezek kölcsönhatását kívántam kimutatni.
A kezelés átlagokat 0,05%-os alfa hibánál Tukey-teszttel hasonlítottam össze.
2.2.4. A fuzárium-mikotoxin vizsgálatának módszere silókukoricában
Deoxinivalenol (DON) és nivalenol, DAS, neosolaniol, fusarenon-X, T2, HT2,
T2-triol és T2-tetraol meghatározása HPLC-s módszerrel
2007-ben mikotoxin vizsgálataimat a 2002 ıszén beállított talajmővelési tartamkísérletünkbıl
vett PIONEER silókukorica mintákon végeztem.
A 6 eltérı mővelésben részesített parcellán keresztirányban két különbözı mőtrágyadózist
alkalmaztunk két ismétlésben, ami 2x és 1x 50 kg/ha nitrogén hatóanyagot jelentett.
A friss silókukorica minták DON, DAS, T2, HT2, T2-triol, T2-tetraol, neosolaniol, nivalenol és
fusarenon-x tartalmát HPLC-analízissel határoztuk meg.
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2.2.5. A mezei pocok felvételezésének módszere ıszi búzában
Mezei pocok-felvételezés 2002-2006 között 6 alkalommal történt, évente kétszer, novemberdecemberben és áprilisban.
A mezei pocok felvételezéséhez 10 x 10 m kvadrátokat jelöltem ki véletlenszerően a
direktvetéses parcellákon, amelyen a járatokat betömtem. 24 óra elteltével az újból kiásott járatokat
megszámoltam, ezáltal meghatároztam a lakott járatok %-os értékét.

2.3. A vizsgálat módszerei a bakhátas talajmővelési kísérletben
2.3.1. A rovar felvételezés módszere kukoricában
A bakhátas kísérletben 2004-ben 4, míg 2005-ben 3 alkalommal történt növényvédelmi
megfigyelés. A rovar felvételezések alkalmával a bakhátas és a hagyományosan mővelt parcellákon
5-5 kukoricanövényt vizsgáltam, 2-2 ismétlésben.
A növények kiválasztása véletlenszerően történt, a növények magasságát lemértem, majd a
címertıl a tövig haladva felvételeztem a növényt.
A számításokat évenkénti bontásban (2004, 2005), illetve a két év együttes vizsgálatával is
elvégeztem.
2.3.2. A belsı fuzárium-fertızöttség és egyéb kórokozók vizsgálati módszere kukoricában
Éréskor az eltérı mővelésben részesített parcellákról 10-10 db csövet letörtem és lemorzsoltam.
A lemorzsolt kukoricából parcellánként 200-200 db magot vizsgáltunk az OMMI Növénykórtani
Laboratóriumában szőrıpapír-fagyasztásos módszerrel.
Fertızöttnek azokat a magokat tekintettük, amelyeken a micéliumba ágyazott konídium-telepek
megjelentek.
A mővelési mód és a csapadék hatását a gombák elıfordulására varianciaanalízissel vizsgáltam,
melyhez a SAS program Proc GLM módszerét használtam (SAS 9.1 2004).
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3. EREDMÉNYEK
3.1. A vizsgálat eredményei a talajmővelési tartamkísérletben
3.1.1. A rovarfelvételezés eredményei ıszi búzában
A Tukey-teszt eredményei alapján egyes talajmővelési módok hatásaként szignifikáns
különbséget állapítottam meg az egyes talajmővelések esetén talált rovarok számában a
következıknél: levéltető imágók, parazitált levéltetvek, tripsz lárvák (1. ábra).
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1. ábra. Az eltérı talajmővelési módok hatása a rovarok elıfordulására. Az azonos számú *-gal, de
különbözı betővel jelöltek szignifikánsan eltérnek egymástól (P≤0,05). A tarlómaradvány
borítottság a mőveléseknek megfelelıen: 70-80, 40-50, 50-60, 0, 30-40, 20-30%.
A szántásban részesített parcellákon a levéltető imágók átlagos száma szignifikánsan magasabb
volt (13,2 db/minta), mint direktvetés (4,6 db), mulcshagyó kultivátor (4,7 db) és sekély kultivátor
(4,5 db) alkalmazásakor (1. ábra). Kutatási eredményem megegyezik Harvey et al. 1982-es
vizsgálati eredményével, amely szerint a növényi sorok közötti fedetlen talaj vonzó a levéltetvek
számára. A sorközben található növényi mulcs által visszavert rövid hullámhosszú fénysugarak
azonban repellens hatásúak számukra, ezzel magyarázható a levéltetvek alacsonyabb száma a
talajbolygatás mértékének csökkenésével.
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3.1.2. A levélbetegség-vizsgálat eredményei ıszi búzában
A bonitálás során levélfoltossággal (szeptóriás és pirenofórás levélfoltossággal), lisztharmattal,
torsgombával és levélrozsdával találkoztunk. A legnagyobb mértékő fertızést a szeptóriás és
pirenofórás levélfoltosság okozta, a lisztharmat és a levélrozsda nyomokban fordult elı, míg
torsgombát csak a direktvetésben találtunk.
1. táblázat. A levélfoltosság értékek átlaga (0-5-ös skála) a négy különbözı N dózis mellett
Mővelési kezelés

Átlag

Szántás (SZ)

0,5

Sekélymővelés tárcsával (T)

0,9

Direktvetés (DV)

1

Sekélymővelés kultivátorral (SM)

1,1

Mulcshagyó mővelés kultivátorral (KM)

1,6

Talajállapot javító mővelés lazítással (L+T)

1,8

Eredményeim szerint a növényi maradványok teljes beforgatásának (szántás) hatékony szerepe
van a növényi kórokozók elleni védelemben (1. táblázat), ennek ellenére a mai növénytermesztés a
sekély mővelési rendszerek irányába tolódik el az emelkedı üzemanyagárak és munkabérek miatt,
illetve a talajerózió elleni védelem elıtérbe kerülésével (Phillips et al. 1980).
3.1.3. A belsı fuzárium-fertızöttség vizsgálati eredményei ıszi búzában
Vizsgálati eredményeim alapján a nitrogén dózis és mővelési mód interakciója nem volt
szignifikánsan kimutatható (P=0,1223), amelynek valószínősíthetı oka az alacsony elemszám lehet,
így az elemzés további részében nem használtam ezen hatáskombinációt a varianciaanalízis során.
A 2. ábra alapján azonban a KM és az L+T mővelési módok kivételével a hatások közötti
kölcsönhatás tételezhetı fel. A nitrogén dózis ugyancsak nem hatott a magok belsı fuzáriumfertızöttségére szignifikánsan (P=0,7805). Ezzel szemben a mővelési módnak kimutatható hatása
volt a belsı fuzárium-fertızöttségre (P=0,0020).
A mővelési változatok közül a tárcsázással mővelt területen a belsı fuzárium-fertızöttség jóval
alacsonyabb volt, mint az egyéb mővelésben részesített területeken. Ebben közrejátszhatott a tárcsás
mővelés okozta aerob viszonyok kialakulása, amely a felaprított szalma bontását végzı aerob
lebontó szervezetek számára kedvezı életteret nyújthatott, így a gyorsabb szalmabontás miatt a
fuzárium-nak kisebb élettere maradt.
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2. ábra. A különbözı hatáskombinációk átlagai
3.1.4. A fuzárium-mikotoxin vizsgálatának eredményei silókukoricában
Az elvégzett HPLC-analízis szerint a silótakarmány mikotoxin koncentrációja egyik esetben
sem haladta meg az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága által elfogadott értékeket.
3.1.5. A mezei pocok felvételezésének eredményei ıszi búzában
Az 1. pocok felvételezés (2002. december) során kaptam a legnagyobb, 33,3 – 49,6% lakott
járat értékeket, amely mellett komoly gazdasági kárral kell számolnunk. A 2. felvételezés (2003.
április) idejére a populáció erısen visszaesett, az értékek 7,8 – 17,3% között változtak. A jelentıs
visszaesésben a 2002/2003. évi kemény télnek is szerepe volt. A 3. mezei pocok felvételezés (2003.
november) idejére a populáció már teljesen összeomlott, nem találtam lakott járatot. A kezdeti nagy
egyedsőrőség és a kemény tél a szaporodás csökkenését váltotta ki, amely a gradáció
összeomlásához vezetett (2. táblázat).
2. táblázat. Lakott pocok járat % összehasonlítása (Józsefmajor, 2002-2003)
Parcella
DV1
DV2
DV3
DV4

Lakott járat %
2002. 12. 04-05.
42,8
42,8
33,3
49,6

Lakott járat %
2003. 04. 28-29.
0
7,8
17,3
12,3
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Lakott járat %
2003. 11. 01-02.
0
0
0
0

3.2. A vizsgálat eredményei a bakhátas talajmővelési tartamkísérletben
3.2.1. A rovarfelvételezés eredményei kukoricában
A varianciaanalízis eredményeként megállapítható, hogy a vizsgált rovarok többségének (16
azonosított, plusz egyéb faj) a kukoricanövényen való jelenlétét sem az alkalmazott mővelési mód
(hagyományos, bakhátas), sem a csapadék, sem pedig a növénymagasság nem befolyásolta.
A csapadék mindössze a közönséges fátyolka (Chrysopa carnea) tojásának, illetve a vörösnyakú
árpabogár (Oulema melanopus) és közönséges virágpoloska (Orius niger) imágójának elıfordulását
befolyásolta. A mővelési mód csak a közönséges fátyolka (C. carnea) tojásának elıfordulására volt
hatással.
A rovarok és azok valamely elıfordulási alakjai (lárva, báb, imágó) közül a következık
megjelenési gyakoriságát befolyásolta a növénymagasság számottevıen: közönséges fátyolka tojás,
lárva és imágó – C. carnea; vörösnyakú árpabogár – O. melanopus; mezeipoloska faj – Miridae sp.;
közönséges virágpoloska – O. niger; zengılégy faj lárva – Syrphidae sp.; mezeikabóca faj –
Cicadellidae sp.; 22-pettyes katicabogár – Thea vigintiduopunctata; fürkészdarázs imágó –
Ichneumonoidae sp., zöld lombszöcske lárva – Tettigonia viridissima; répabolha – Chaetocnema
tibialis; zöld bogyómászó poloska – Palomena prasina; káposztapoloska – Eurydema ventrale;
egyes csipkézı – Sitona sp. és ormányosbogár – Curculinoidae sp. fajok imágói.
Összességében megállapítható, hogy a kukoricanövényen elıforduló egyes rovarokat a növény
magassága, így a fenológiai fázisa nagymértékben befolyásolja, ezzel szemben a csapadék, illetve a
mővelési mód szerepe gyakorlatilag elhanyagolható.
3.2.2. A belsı fuzárium-fertızöttség és egyéb kórokozók vizsgálati eredményei kukoricában
2004-ben Fusarium, Penicillium, Cladosporium, Alternaria és Rhizopus fajokat, 2005-ben az
elıbb említetteken túl Acremonium fajokat azonosítottunk. 2004-ben a belsı fuzárium-fertızés a
hagyományos parcellákon 46,2%, míg bakhátas mővelés mellett 26,1% volt. 2004-ben valamennyi
nemzetség elıfordulása alacsonyabb volt a bakhátas mőveléső parcellákon (3. ábra).
A 2005. évi vizsgálataimban az elızı évi eredményekkel ellentétben a fuzárium-fertızés a
bakhátas parcellákról származó mintákban lett nagyobb (36,3%), a hagyományos mőveléső
parcellákon a szemek 24%-án fejlıdött ki a gomba micéliuma (4. ábra). A fertızöttség különbözı
mértékébıl (amely adódhat a bakhát eltérı csapadékmegtartó képességébıl) arra következtethetünk,
hogy azt a különbözı védı hatású mőveléssel kialakított eltérı talajállapot okozhatta.
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Cladosporium

20

Alternaria

10

Rhizopus

0
Átlag H

Átlag B

Fusarium Penicillium Cladosporium Alternaria Rhizopus
Átlag H
Átlag B

46,25
26,125

27,5
12,375

2,25
1,625

0,375
0

2,875
0,25

Csapadék tenyészidıben: 255 mm, vizsgálatot megelızı 30 napban 45 mm

3. ábra. A 2004. évi kórtani vizsgálat eredményei, Józsefmajor
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20
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5
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Fusarium
Penicillium
Cladosporium
Alternaria
Rhizopus
Acremonium
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Átlag H
Átlag B
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Fusarium Penicillium Cladosporium Alternaria Rhizopus Acremonium
24
0,13
1
0,6
9
9,9
36,3
0,5
0,5
0
8,5
12
Csapadék tenyészidıben: 586 mm, vizsgálatot megelızı 30 napban 86 mm

4. ábra. A 2005. évi kórtani vizsgálat eredményei, Józsefmajor

A varianciaanalízis eredményeként megállapítható, hogy a két év együttes vizsgálatakor a
mővelési mód (hagyományos/bakhátas) befolyásolta a Fusarium és a Penicillium gombák
elıfordulását, szemben az Acremonium, Cladosporium, Alternaria és Rhizopus fajokkal. Az
Acremonium, Cladosporium, Fusarium és a Penicillium gombák elıfordulására a csapadék
ugyancsak hatással volt.
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4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
A talajhasználat hatása a mikrotermıhely egyes élılényeire témakörben 2002-2007 években
végzett vizsgálataim alapján összegezhetı új tudományos eredmények:
1.

Hazai viszonylatban elsıként végeztem bakhátas termesztéső kukoricában kórtani
felvételezéseket, amelyek során a mővelés szignifikáns hatását a Fusarium gomba
megjelenésére két vizsgált évben mutattam ki.

2.

Szőrıpapír-fagyasztásos módszerrel vizsgáltam a szántás (26-30 cm), direktvetés, sekély(14-16 cm) és mulcshagyó kultivátoros mővelés (16-18 cm), a tárcsázás (16-20 cm),
valamint a lazítás + tárcsázás (40 + 16-20 cm) hatását az ıszi búza belsı fuzáriumfertızöttségére, amely során a legalacsonyabb fertızést tárcsás mővelésben tapasztaltam.
A kapott eredmény a növényi maradványok megfelelı aprítására, talajba keverésére
irányítja a figyelmet.

3.

Hazai viszonylatban elsıként végeztem bakhátas termesztéső kukoricában rovartani
felvételezéseket, amelyek során megállapítottam, hogy a kukoricanövényen elıforduló
egyes rovarokat a növény magassága, így fenológiai fázisa nagymértékben
befolyásolja, ezzel szemben a csapadék, illetve a mővelési mód szerepe gyakorlatilag
elhanyagolható.

4.

A

talajmővelési

tartamkísérletben

végzett

rovar

felvételezés

adatai

alapján

megállapítható, hogy az eltérı mővelési módoknak a levéltető imágók és tripsz lárvák
kivételével nincs statisztikailag igazolható szignifikáns hatásuk a rovarok elıfordulására.
5.

Kutatási eredményem szerint egy ıszi búzában végrehajtott herbicides/fungicides
kezelésnek több rovarfajra van hatása, mint a talajmővelés gyakorlatában bekövetkezett
változásnak.
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5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
Doktori munkámmal összefüggı kísérleteimet hét témakörben végeztem. Következtetéseimet és
javaslataimat kutatási feladataim szerint csoportosítom.

5.1. Következtetések a talajmővelési rendszerek kártevıkre gyakorolt hatásának
vizsgálata alapján
A talajmővelési kísérletben végzett rovar felvételezés eredményeinek ismeretében kijelenthetı,
hogy az eltérı mővelési módoknak a levéltető imágók és tripsz lárvák kivételével nincs
statisztikailag igazolható szignifikáns hatásuk a rovarok elıfordulására. A talajkímélı mővelésnél a
felszínen hagyott növényi maradványoknak repellens hatása van a levéltetvekre, ezáltal a
levéltetvek elleni védekezésben fontos szerepe lehet.
Figyelemfelkeltı tény, hogy bizonyos rovarok elıfordulását szignifikánsan csökkenti egy
alkalmazott herbicides-fungicides kezelés, mivel azok a táblán elıforduló gyomokon és azok
virágain, illetve egyes gombafajokon rovarfajok imágói és lárvái táplálkoznak.
Kutatási eredményem szerint az ıszi búzában végrehajtott herbicides/fungicides kezelésnek
több rovarfajra van hatása, mint a mőveléssel járó változó talajbolygatásnak.
Bizonyos rovarok esetében statisztikailag igazoltam a vizsgálati év és hónap hatását.
A bakhátas kísérletben folytatott rovar felvételezés eredményei jelenleg a tendencia miatt
érdemelnek figyelmet. Megállapítható, hogy a 2004. és a 2005., csapadékosnak tekinthetı
tenyészidıkben a hagyományos és bakhátas kezelésekben gyakorlatilag ugyanazok a rovarfajok
fordultak elı, a talajfelszín módosítása és a csapadék eltérı hasznosulásából eredı növénymagasság
változása azonban a rovarok elıfordulásának változásával járt együtt.
Megállapítottam, hogy a vizsgált rovarok többségének (16 azonosított, plusz egyéb faj) a
kukoricanövényen való jelenlétét az alkalmazott mővelési mód (hagyományos, bakhátas), a
csapadék, és a növénymagasság sem befolyásolta.
Összességében megállapítható, hogy a kukoricanövényen elıforduló egyes rovarokat a növény
magassága, így fenológiai fázisa nagymértékben befolyásolja, ezzel szemben a csapadék, illetve a
mővelési mód szerepe gyakorlatilag elhanyagolható.
A fátyolka-tojások és a parazitált levéltetvek magasabb száma a bakhátas kezelésben adott
klimatikus viszonyok között a talajvédı és nedvesség kímélı mővelés biológiai elınyére enged
következtetni.
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5.2. Következtetések a talajmővelési rendszerek kórokozókra gyakorolt
hatásának vizsgálata alapján
Megállapítható, hogy a 2006-os, csapadékos tenyészidıben a mővelési kezelések és a
különbözı

mőtrágyadózisok

befolyásolták

a

pirenofórás

és

szeptóriás

levélfoltosság

elıfordulásának mértékét.
Figyelmet érdemel, hogy az ıszi kalászosok 4. éves monokultúrás termesztése ellenére az
állomány fertızöttsége alacsony volt, tehát a talajkímélı mővelés alkalmazása kórtani
szempontból, adott ökológiai viszonyok között nem növelte számottevıen a termesztés
kockázatát.
Az ıszi búza belsı fuzárium-fertızöttségének vizsgálati eredményei alapján a nitrogén dózis
hatása a magok fuzárium-fertızöttségére nem volt szignifikáns, azonban a mővelési módnak a
fuzárium-fertızöttségre kimutatható hatása volt. A mővelési módok közül a tárcsázással mővelt
területen a fuzárium-fertızöttség jóval alacsonyabb volt, mint az egyéb mővelésben részesített
területeken. Ebben közrejátszhatott a tárcsázás keverı munkájának kedvezı hatása az aerob
viszonyokra, amely a felaprított szalma bontását végzı aerob lebontó szervezetek számára kedvezı
életteret nyújthatott, így a gyorsabb szalmabontás miatt a fuzárium-nak kisebb élettere maradt.
A silókukoricából vett minták fuzárium-mikotoxin vizsgálatának eredményei alapján
kijelenthetı, hogy a forgatás elhagyásával a silótakarmány mikotoxin koncentrációja egyik esetben
sem haladta meg az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága által elfogadott értékeket. Meg kell
azonban jegyezni, hogy a 2007. vizsgálati év szárazsága nem kedvezett a mikotoxinokat termelı
gombafajok elıfordulásának.
A bakhátas termesztéső kukoricában végzett kórtani vizsgálatok, továbbá a varianciaanalízis
eredményeként megállapítható, hogy a két év együttes vizsgálatakor a mővelési mód
(hagyományos/bakhátas) befolyásolta a Fusarium és a Penicillium gombák elıfordulását, szemben
az Acremonium, Cladosporium, Alternaria és Rhizopus fajokkal.
A Fusarium gomba megjelenésére mindkét vizsgált év esetében kimutatható volt a mővelés
szignifikáns hatása, míg a Penicillium és a Rhizopus esetében csak 2004. évben.
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