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1. Bevezetés

A nitrogén körforgalmának az élőlények számára rendkívül nagy fontosságú első

lépése a légköri nitrogén biológiai megkötése. A pillangós virágú növények gümőiben a

rhizobiumok a légköri nitrogén (N2) gázt ammóniává alakítják. A kötött nitrogént a

növények közvetlenül hasznosítják, ami serkenti a növények növekedési ütemét és növeli a

terméshozamukat. Világszerte megközelítőleg 300 millió hektáron termesztenek pillangós

virágúakat, ezek évente összesen megközelítőleg 6x107 tonna légköri nitrogént kötnek meg

(Kinzig et Socolow, 1994). A biológiai úton megkötött nitrogén a mezőgazdasági

nitrogénszükséglet mintegy 50 %-át fedezi és mivel ezt a növények közvetlenül, a talaj

károsítása nélkül hasznosítják, ez környezetbarát folyamat. A megkötött nitrogén

mennyisége függ a növényfajtától, a vegetációs időszak hosszától, a megfelelő

mikroszimbionta jelenlététől, a környezeti feltételektől, de átlagosan, éves szinten, hektáron-

ként 100–200 kg (Murray et al., 1997). A fenntartható fejlődés szempontjából is nagy

jelentőséggel bíró biológiai nitrogénkötés fokozása céljából már több évtizede folynak

kísérletek, melyek nagy nitrogénkötő kapacitással rendelkező törzsek szelekciójára

irányulnak. A szelektált törzsek tiszta tenyészeteit felszaporítás után, különböző

vivőanyagok segítségével a talajba juttatva növelhetőa talajok nitrogénkötőbaktériumainak

csíraszáma és diverzitása.

A napjainkban újra növekvőtendenciát mutató oltóanyaggyártás és -forgalmazás

mind az alapkutatás, mind pedig az alkalmazott kutatás számára új kihívást jelent.

Korábban az ún. univerzális szemléletmód az oltóanyagtörzsek szelekciója során

figyelmen kívül hagyta a különböző talajtípusok és eltérő környezeti körülmények

oltóanyagtörzsekre gyakorolt hatását. Az emberi tevékenység és a klimatikus változások

következtében azonban a talajkörülmények emberi léptékkel mérve is rövid időn belül

drasztikus változásokon mehetnek keresztül (savanyodás, szikesedés, vegyszermaradványok

és nehézfémek felhalmozódása stb.), mely változások a talajmikrobiótára, azon belül a

szimbionta nitrogénkötőbaktériumokra is közvetlen hatást gyakorolnak (Wilkinson et al.,

2007). Ezekre a hatásokra a különböző típusú talajok eltérően reagálnak, ezért egy

univerzális összetételűoltóanyag hatékonysága széles tartományban ingadozhat. E probléma

megoldására egyre inkább terjed az ún. területorientált szemléletmód, mely szerint az

oltóanyagok fejlesztésénél figyelembe kell venni a célterület talajökológiai körülményeit.

Az élőszervezeteket tartalmazó termékeknél mindig komoly problémát jelent a

minőségbiztosítás, mert a hagyományos, szelektív táplemezes kitenyésztéses eljárások nem

nyújtanak megbízható információt az oltóanyagokban található mikrobák mennyiségi és
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minőségi összetételéről (Lupwayi et al., 2000). A molekuláris–biológiai vizsgáló eljárások

fejlődésével olyan új módszerek kerültek kifejlesztésre (Alberton et al., 2006), amelyek

adaptálásával gyorsan, egyszerűen és megbízhatóan követhetjük nyomon az

oltóanyagtörzseket az előállítástól, a raktározáson keresztül, egészen a felhasználásig.

A gyakorlati alkalmazás szempontjából nélkülözhetetlen az oltóanyagtörzsek

számára megfelelővivőanyag kiválasztása, mivel azok segítségével növelhetjük a mikrobák

túlélési esélyeit a kedvezőtlen környezeti feltételek között. Az 1950-es, ’60-as évektől

hazánkban is általánosan a tőzegalapú vivőanyagok alkalmazása terjedt el.

A környezetvédelmi előírások szigorodásával, valamint az oltóanyaggyártás

növekvő volumenéből adódóan szükségessé vált a tőzeg, mint lassan megújuló

alapanyagforrás kiváltása (Ben Rebah et al., 2007). A világszerte megindult alternatív

megoldások keresésében közös nevezőa helyi adottságokhoz való alkalmazkodás. A nö-

vény-talaj-mikroba rendszereknek, a növényi rizoszférának irányított biotizációjához napja-

inkban a mikrobiális oltóanyagok új generációjának a kifejlesztésével járulhatunk hozzá. Az

oltóanyagok talajéletre gyakorolt pozitív hatását tovább fokozhatjuk, ha azokat valamely ol-

csó, könnyen hozzáférhető, az oltóanyag életképességét hosszú ideig biztosító, trágyaszer-

ként is szolgáló vivőanyaggal együtt alkalmazzuk. Magyarországon, ipari-agrárország

lévén, megoldást jelenthetnek a mezőgazdasági hulladékanyagokokból előállított

komposztkészítmények, melyek a tőzeggel szemben számos előnnyel rendelkeznek: olcsón,

nagy mennyiségben hozzáférhetőek, gyorsan megújúló forrásból származnak, melyek

felhalmozódása a gazdáknak sok esetben komoly problémát okoz. A modern törzskövetési

technológiákkal kegészítve ez az eljárás hosszútávon biztosíthatja az oltóanyagok új generá-

ciójának megfelelőminőségét.
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2. Célkitűzések

A bevezetésben vázoltakból következően munkánk három témakört ölelt fel:

I. A környezeti tényezőknek a szimbiotikus nitrogénkötés hatékonyságára gyako-

rolt hosszútávú hatásának vizsgálatához kiváló hátteret biztosított a Westsik Vil-

mos által 1929-ben beállított nyíregyházi homoki vetésforgó tartamhatás-kísérlet. A

vizsgálatokhoz kiválasztott tesztnövény a fehérvirágú csillagfürt (Lupinus albus

L.), illetve annak mikroszimbiontája (Rhizobium lupini), mely a vetésforgó tartamha-

tás-kísérlet egyik főpillangósvirágú növénye. Elsőként végeztük el a vetésforgó tar-

tamhatás-kísérlet szimbionta nitrogénkötőbaktériumainak átfogó ökofiziológiai jel-

lemzését.

II. A mikrobiális oltóanyagtörzsek összehasonlító jellemzésére és

nyomonkövetésére potenciálisan alkalmas, új, molekuláris biológiai alapokon

nyugvó eljárás kidolgozását tűztük ki célul. Ez a vizsgálatsor volt az MTA Talajtani

és Agrokémiai Kutató Intézetében (TAKI) molekuláris-biológiai laboratóriumában

végzett elsőmunka.

III. A tőzegalapú vivőanyagok kiváltására potenciálisan alkalmas, újgenerációs vi-

vőanyag fejlesztése kapcsolódik az MTA TAKI-ban folyó komposztálási kísérle-

tekhez. Tesztnövényként a lucernát választottuk (Medicago sativa L.), melyet gazda-

sági értéke és több mint 157 ezer hektáros Magyarországi vetésterülete tett indokolt-

tá.

Fentiekből kifolyólag főcélkitűzéseinket a következőkben foglaltuk össze:

Rhizobium-törzsek izolálása a Westsik-féle vetésforgó tartamhatás-kísérlet parcellái-

ból összehasonlító ökofiziológiai vizsgálatok végzése céljából. Adatszolgáltatás a

vetésforgók szimbionta-nitrogénkötőbaktérium populációjára vonatkozóan

a szimbiotikus nitrogénkötés hatékonyságát befolyásoló talaj fizikai és kémiai ténye-

zők azonosítása a Westsik-féle vetésforgó tartamhatás kísérlet területén

a Rhizobium-populációban a különbözőkörnyezeti tényezők hosszútávú hatására

bekövetkezőfenotípusos és genetikai változások vizsgálata

új, PCR-alapú eljárás adaptálása, amely alkalmas a szimbionta N2-kötőoltóanyag-

törzsek költséghatékony és megbízható nyomon követésére és genetikai jellemzésére

mezőgazdasági hulladékból előállított steril és nem steril komposzt illetve humusz-

trágya mikrobiális oltóanyagok vivőanyagaként való alkalmazásának vizsgálata. Az

oltás hatékonyságának ellenőrzése tenyészedény-kísérletben és szántóföldi körülmé-

nyek között
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3. Irodalmi áttekintés

3.1 A rhizobiumok mint oltóanyagok és a törzsszelekció

A rhizobiumok talajbeli túlélését és hatékonyságát számos abiotikus és biotikus kör-

nyezeti tényezőbefolyásolja. A sóstressz, a pH, a talaj nitráttartalma, a hőmérséklet, a talaj-

szerkezet, stb. azon tipikus környezeti stresszhatások közé tartoznak, melyek szélsőséges ér-

tékei mind a mikroszimbiontára, mind a gazdanövényre hatnak. A rhizobiumok biotechno-

lógiai alkalmazásánál fontos követelmény, hogy ellenállóak legyenek a környezeti hatások-

kal szemben, mivel ezek erősen befolyásolják az oltás hatékonyságát.

3.1.1 Az abiotikus környezeti tényezők hatása

3.1.1.1 A rhizobiumok pH-tűrése

A talajok savanyodása, mely jelentősen befolyásolja a pillangósok terméshozamát,

óriási problémát jelent a világ minden részén (Bordeleau et Prevost, 1994). Bár a

rhizobiumok általában a semleges vagy az enyhén savas pH-t kedvelik, mind a különböző

Rhizobium fajok, mind a gazdanövények között jelentős eltérések mutatkozhatnak. Így pél-

dául a lucerna (M. sativa) nagyon érzékeny a savas talaj pH-ra, mások, mint pl. a Lotus

tenuis a viszonylag kis pH-val szemben is toleráns (Correa et Barneix, 1997). A

Sinorhizobium meliloti a savstresszel szemben nagyon érzékeny (Tiwari et al., 1992), ennek

ellenére előfordul 5-5,5 pH-jú talajokban is (Clarke et al., 1993). A gyors növekedésű

Rhizobium-törzsek általában kevésbé ellenállóak a nagy pH-val szemben, mint a lassú nö-

vekedésűBradyrhizobium törzsek, ennek ellenére olyan gyors növekedésűRhizobiumok,

mint a R. loti és a R. tropici erős savtűrőknek bizonyultak (Wood et al., 1988). A R.

leguminosarum bv viciae és Mesorhizobium cicer fajok egyedszáma a pH csökkenésével

csökken, míg a Bradyrhizobium populációk egyedszáma akár arányosan növekedhet is

(Slattery et al., 2004). Ismeretesek azonban ennek ellentmondó megfigyelések is, amikor a

M. cicer törzsek rezisztensek voltak a pH-csökkenéssel szemben, míg a lassú növekedésű

Bradyrhizobium törzsek erős gátlást szenvedtek (Icgen et al., 2002). A talaj savassága mind

a rhizobiumokra, mind pedig a gümőképzésre nagy hatást gyakorol, ami csökkenti az N2-

kötés hatékonyságát (Ibekwe et al., 1997). Számos esetben azonosítottak savtűrőtörzseket,

melyek savanyú pH-nál gyakran eredményesebben működtek (Graham et al., 1994), ennek

ellenére a legtöbb esetben kis pH-nál a szimbiotikus hatékonyság jelentősen csökken. Ennek

az okát egyszerűmegmagyarázni, különösen olyan talajoknál, ahol a pH 5,0 alá csökken: az

egyik ok, hogy ilyen pH-értéknél a rhizobiumok a talajban képtelenek megőrizni életképes-
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ségüket (Bayoumi et al., 1995), a másik ok, hogy a savas körülmények meggátolják a szim-

biózis kialakulásának kezdeti fázisában létrejövőkapcsolatot a Rhizobium és a hajszálgyö-

kér között, így a Rhizobium képtelen behatolni a növény gyökérszövetébe (Soto et al.,

2004), aminek következtében a termésátlag akár a felére is csökkenhet (Slattery et al.,

2004). Ez azonban nem jelenti azt, hogy a probléma megoldhatatlan. A savas talajkörülmé-

nyek közül izolált törzsek alkalmasak lehetnek kis pH-val rendelkezőtalajok oltására is. Ezt

támasztja alá az a kísérlet is, amelyben 12 törzs szimbiotikus hatékonyságát vizsgálták savas

talajkörülmények között (pH = 5,0–6,5). Egyes törzsek teljesen hatástalannak bizonyultak,

míg a savas környezetből származók hatékonyak voltak (van Rossum et al., 1994). A lucer-

nával szimbiózisban élő, kis pH-jú talajokból izolált Sinorhizobium törzsek pH = 5,0 érték-

nél is képesek voltak hatékony szimbiózist kialakítani és kis mennyiségűnitrogént kötni

(Del Papa et al., 1999). Ezek az eredmények azt is alátámasztják, hogy a savanyú talajokban

jelenlévőRhizobium-populáció nagyszámú nitrogénkötőből és néhány ineffektív, kevésbé

domináns fajból áll. A gazdanövény szintén jelentős szerepet játszik a Rhizobium-pillangós

együttélés kialakulásában, különösen savas körülmények között. A pillangósok között a nö-

vekedés és gümőképzés tekintetében jelentős eltérések vannak a pH-hoz való viszonyukban

(Tang et Thomson, 1996). Bebizonyosodott, hogy a rossz termőképességű, savanyú talajon

a kötött nitrogén mennyisége függ a pillangós fejlődésétől és az ellenálló képességétől

(Thomas et al., 1997). A növényoltásra alkalmas savtűrőRhizobium-törzsek szelekciója biz-

tosíthatja a szimbiózis stabilitását és hatékonyságát (Glenn et Dilworth, 1994; O’Hara et

Glenn, 1994). Az kis talaj-pH (4,5) a gümőszámon kívül nagy hatást gyakorol a

nitrogenázaktivitásra, a gümőfinomszerkezetére, valamint a gümőnedves- és száraztöme-

gére (Vassileva et al., 1997).

Összegezve a fentieket elmondhatjuk, hogy a talaj-pH nem csak a mikro- vagy

makroszimbionta élettani állapotát befolyásolja, de a szimbiózis kialakulásának folyamatát

is meghatározhatja.

3.1.1.2 A nagy talajhőmérséklet

A nagy talajhőmérséklet a növények gyökérzónájában erősen gátolhatja a különböző

pillangósok gyökerének infekcióját, valamint magát az N2-kötést. Az N2-kötés szempont-

jából a lóhere és borsó számára a 30 oC számít kritikus hőmérsékletnek, míg a szójánál és a

tehénborsónál ez az érték 35–40 oC közé esik (Michiels et al., 1994). A Phaseolus spp. gü-

mőinek normális működése számára a 25–30 oC az optimális hőmérséklet, a 30-35 oC kö-

zötti hőmérséklet már gátló hatást fejt ki (Piha et Munnus, 1987). A gümőképzés és a szim-

biotikus nitrogénkötés függ a baktériumtörzs gazdanövényhez fűződőviszonyától, mivel a



8

hőmérséklet befolyásolja a gyökérszőrök fertőzését, a bakteroidok differenciálódását, a gü-

mőszerkezetet és a gümőműködését (Roughley, 1970).

Az optimálisnál magasabb hőmérséklet késleltetheti a gümőképzést, vagy a mélyebb

talajrétegre korlátozhatja azt. A sivatagi körülmények között fejlődőlucerna kevés gümőt

képez a talaj felső5 cm-ében, míg a mélyebben fekvőrétegekben intenzív gümőképzés bon-

takozik ki (Munns et al., 1979). Piha et Munns (1987) arról számol be, hogy a Phaseolus

vulgaris 35 oC-nál képződőgyökérgümői kis méretűek voltak és kis nitrogenázaktivitással

rendelkeztek.

A napi hőmérséklet-ingadozás is erősen befolyásolja a nitrogénkötést. A hőmérséklet

26 oC -ról 35 oC -ra való emelkedése markánsan gátolja a nitrogénkötést (Hernandez-

Armenta et al., 1989). Néhány szójafajta azonban igen toleránsnak bizonyult a hőmérséklet

napi ingadozásával szemben: ezek nitrogénkötésére csak a 41 oC fölötti hőmérséklet fejtett

ki gátló hatást (La Favre et Eaglesham, 1987). A hőérzékeny vagy hőtoleráns törzsekkel ol-

tott babnövények (Phaseolus) gyökérgümőinek acetilénredukciója 35–40 oC közötti hőmér-

sékletnél jelentős gátlást szenvedhet (Michiels et al., 1994). A legtöbb rhizobium számára a

tiszta tenyészetben való szaporodás hőmérsékleti optimuma 28–30 oC között mozog. Rosz-

szul viselik a szuboptimális hőmérsékleteket (Zhang et Smith, 2002) és legtöbbjük 37 oC-nál

már képtelen szaporodni (Graham, 1992). Ugyanakkor a forró, száraz égövi tehénborsó

Rhizobiumok 90 %-a jól szaporodik 40 oC-nál is (Eaglesham et Ayanaba, 1984). Számos be-

számoló szól a törzsek nagy hőmérséklethez való alkalmazkodásáról. Azok a törzsek, me-

lyek még a 45 oC-os hőmérsékletnél is kitartanak, nagy százalékarányban veszítik el fertő-

zőképességüket (Karanja et Wood, 1988). Ez a változás a baktériumok plazmidvesztésével

áll kapcsolatban, aminek következtében szimbiotikus képességük gátlást szenved. Ezt a R.

phaseolinál is megfigyelték 35 és 37 oC hőstressz hatására (Beltra et al., 1988). A

Rhizobium leguminosarum bv. phaseolival végzett vizsgálatok alátámasztják, hogy az 35–

38 oC-nál is képes gümőt képezni a Phaseolus vulgaris gyökerein, de ezek a gümők

ineffektívek maradnak és a növény sem halmoz fel nitrogént (Hungria et al., 1993).

A rhizobiumok hőtűrését a talaj fizikai tényezői is befolyásolják. A nagy hőmérsék-

leti ingadozásoknak kitett talajok közül a szemcsés szerkezetűtalajokban nagyobb a

rhizobiumok túlélési aránya, mint a nem szemcsés szerkezetűtalajokban. Hasonlóképpen

fontos szerepet játszik a talaj nedvességtartalma is, mivel a száraz talajban kedvezőtleneb-

bek a rhizobiumok túlélési esélyei, mint a nedvesben (Graham, 1992). A Rhizobium sp.

egyik oltásra használt törzsénél kimutatták, hogy a 37 oC-on történő8 hetes inkubáció során

a populációban jelentős pusztulás következik be, míg 46 oC-os hőmérséklet két héten belül

letálisnak bizonyult (Somasegaran et al., 1984). Az optimálisnál magasabb talajhőmérséklet
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hatására az ineffektív izolátumok száma megnő. Ezt a jelenséget több növénynél, így a te-

hénborsónál (Wilson et Trang, 1980), a lennél (Moawad et Beck, 1991) és a babnál

(Hungria et al., 1993) is kimutatták.

A rhizobiumok a hőstressz ellen többféleképpen is képesek védekezni. Ezek egyike

az extracelluláris poliszacharid–termelés, melynek segítségével nem csak az extrém hőhatá-

sokat, hanem más stresszhatásokat (NaCl, pH) is képesek kivédeni (Hungria et al., 2001).

Másik fontos mechanizmus az úgynevezett hősokkfehérjék termelése, ezeket ugyan kimu-

tatták a rhizobiumokban, de részleteiben nem tanulmányozták őket (Aarons et Graham,

1991). Ezek a fehérjék különbözőhőmérsékleteken jelen vannak mind a hőtűrő, mind pedig

a hőérzékeny Rhizobium törzseknél (Michiels et al., 1994). 40, illetve 45 oC-nál megfigyel-

ték, hogy a hőérzékeny törzsek 14 ilyen fehérjét termeltek, míg a hőtoleránsak hatot. A kü-

lönbözőtörzsek nagyfokú hőtoleranciája valószínűleg egy 65 kDa súlyú fehérjével áll kap-

csolatban, amelynek a termelése hőhatásra jelentősen megnövekszik (Zahran et al., 1994).

3.1.1.3 A talaj nedvességtartalma

A rhizobiumok sivatagi talajokban való előfordulása és hatékony gümőképzése a pil-

langósok gyökerein megerősíti azt a tényt, hogy a rhizobiumok mérsékelt nedvesség-

tartalmú talajokban is előfordulhatnak (Jenkins et al., 1989). Sőt, exopoliszaharid-

termelésükkel segítik a növény vízfelvételét, és fontos szerepet játszanak a talajszerkezet ki-

alakításában (Kaci et al., 2005). Száraz körülmények között a populáció denzitása csökken-

het, de a nedvességtartalom növekedésével ismét növekszik (Tate, 1995). Ismeretes, hogy

egyes szabadon élőrhizobiumok jól tűrik a szárazságstresszt, míg a Bradyrhizobium törzsek

a következővetési szezonig sem képesek túléni, amennyiben a talaj nedvesség-tartalma 2,0–

15,5 % közé csökken. A mikroorganizmusok túlélése és aktivitása nagyban függ az élőhe-

lyen való eloszlásuktól és a talaj nedvességtartalmának változásaitól (Orchard et Cook,

1983). A talaj mérsékelt nedvességtartalma a R. trifolii mozgását idézi elő, ez a mozgás

azonban megáll, amikor szárazságstressz következtében a vízzel telített pórusok láncolata

megszakad (Hamdi, 1970). A B. japonicum mozgástere nagyon korlátozott, mindazonáltal

az effektív gümőképzésre képes törzsek nagyobb távolságokra vándorolnak, mint az

ineffektív gümőket képzők (Wadisirisuk et al., 1989).

A R. meliloti a kis vízpotenciálra szabálytalan morfológiai változással reagál, csök-

ken a sejtek fertőzőképessége, így a gümőszám is kisebb lesz (Busse et Bottomley, 1989). A

talaj kis víztartalma a nagyszámú őshonos mikrobapopulációval rendelkezőtalajokban

csökkenti a R. japonicum-oltás sikerét (Hunt et al., 1981). Ha a talaj nedvességtartalma 5,5-

ről 3,5 %-ra csökken, szignifikánsan csökken a gyökérszőrökben található infekciós fonalak
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száma is, és a gümőképzés teljes gátlást szenved (Worrall et Roughley, 1976). Általában a

fejlődési stádiumtól és a stresszhatás nagyságától függ, hogy a stresszhatás milyen mérték-

ben fogja gátolni a szimbiózist. Míg az enyhe vízhiány csak gümőszámcsökkenéssel jár, ad-

dig a közepes és szélsőséges vízhiány mind a gümőszámra, mind pedig a gümőtömegre ne-

gatívan hat (Williams et Mallorca, 1984).

A szimbiotikus nitrogénkötés szintén nagyon érzékeny a talaj víztartalmára. Számos

pillangós virágú növénynél (Medicago sativa, Pisum sativum, Vicia faba, Glycine max) a ta-

laj nedvességtartalmának csökkenése a nitrogénkötés redukcióját idézheti elő(Guerin et al.,

1990). Már gyenge szárazság is negatívan befolyásolhatja a gümők nitrogenázaktivitását, il-

letve leghemoglobin- és fehérjetartalmát (Abdel-Wahab et al., 2004). A talaj nedvességtar-

talmának csökkenése azért van olyan nagy hatással a N2-kötésre, mert a gümőformálódás, -

növekedés, és -aktivitás érzékenyebb a vízhiányra, mint a gyökérben és a szárban lejátszódó

anyagcsere-folyamatok (Albrecht et al., 1994). A gümőben található trehalóz bizonyos mér-

tékig védelmet nyújthat a baktériumok nitrogenázenzim-rendszerének a szárazságstresszel

szemben (Zacarías et al., 2004). A gazdanövény fejlődési stádiuma szintén befolyásolja a

szárazságstresszre adott válasz jellegét. Megállapítást nyert, hogy a vízhiány a vegetációs

időszakban sokkal károsabb hatású a gümőképzésre és nitrogénkötésre, mint a reprodukciós

időszakban (Pena-Cabriales et Castellanos, 1993).

A pillangós virágú gazdanövény érzékenyebb a vízhiányra, mint a

mikroszimbiontája. A talaj nedvességtartalmának optimalizálása jelentős mértékben hozzá-

járulhat a rhizobium-pillangós-talaj rendszerben megkötött nitrogénmennyiség növeléséhez

(Tate, 1995).

3.1.1.4 A tápanyaghiány hatása

A talajban fellépőásványi toxicitás, tápanyaghiány, vagy a tápanyagellátásban bekö-

vetkezőegyéb zavarok gyakran összefüggésben állnak a talaj nagy sótartalmával és pH-

szintjével. A folyékony tápoldatban növekvőnem halofil növényeknél fellépőkóros jelen-

ségek inkább az ionegyensúly megbomlásával állnak összefüggésben, mint az ozmózisos

potenciállal (Wyn Jones, 1985). Ez az egyensúlyzavar a Na+ és Cl- ionok speciális toxikus

hatása révén következhet be, melyet a K+ és Ca2+ ionok koncentrációjának növelésével

kompenzálható (Glass, 1983).

A különbözőstresszhatások következtében néhány elemre, mint például a kálciumra

és a foszforra megnőaz igény. Így például a R. melilotinál ozmotikus stressz hatására meg-

nőa Ca2+ iránti szükséglet (Busse et Bottomley, 1989). A 10 % fölötti NaCl-koncentráció

csökkentheti a rhizobiumsejt Ca2+-tartalmát és a sejtek külsőmembránszerkezete is károso-
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dást szenvedhet (Zahran et al., 1997). Különösen nagy jelentőséggel bír a Ca2+ a kis pH-

értékeknek kitett sejtek számára (Graham, 1992). A kis pH-val szemben érzékeny R.

melilotinak 1,2 mM Ca2+-ra van szüksége, hogy a citoplazma pH-ját állandó szinten tartsa

(O’Hara et al., 1989). Az is bebizonyosodott, hogy foszforszegény környezetben, vagy kis

pH-értékek mellett fejlődősejteknek a foszfor mobilizálásához Ca2+-ra van szükségük (Beck

et Munns, 1984). Amennyiben Ca2+-ot adagolunk a kis pH-val rendelkezőtáptalajhoz, mind

a növény növekedési üteme, mind pedig a gyökerek ionfelvétele jelentősen javul, sőt, a Ca2+

kompenzálja a K+- és H+-ionok káros hatását (Torimitsu et al., 1985). A Ca2+ kettős hatással

bír a K+-forgalomra: kontrollálja a K+ permeabilitását és a K+-felvételt. A kálciumfüggő

sejtfelszín-összetevők a Rhizobiumok gyökérszőrökhöz való csatlakozását is befolyásolják

(Smith et al., 1988). A 100 mM NaCl-koncentráció csökkenti a R. leguminosarum V. faba

gyökérszőreihez való csatlakozásának esélyét, ami azzal magyarázható, hogy a só gátolja a

kálcium felvételét (Zahran et Sprent, 1986).

A foszfor azon elemek egyike, melyek erőteljesen befolyásolják a N2-kötés haté-

konyságát (Biró et al., 1993), és a világ számos részén minimumtényezőként van jelen

(Zaidi et al., 2003). A Rhizobium-törzsek között jelentős eltérés van a foszforhiányhoz való

viszonyuk tekintetében (Beck et Munns, 1985). A talaj foszforhiánya esetén a

rhizobiumokban is foszforhiány lép fel, különösen savas körülmények között, amikor alu-

mínium jelenlétében az oldott foszforsók kicsapódhatnak (Graham, 1992). A lassú növeke-

désűBradyrhizobium-törzsek toleránsabbak a kis foszforszintekkel szemben, mint a gyors

növekedésű R. meliloti törzsek (Beck et Munns, 1985). Ezek a törzsek a Ca2+-

koncentrációtól függetlenül képtelenek nőni 0,06 M foszfor koncentrációnál, és néhány

törzs csak igen nagy Ca2+-tartalomnál képes elviselni a 0,5 és 5,0 M foszforkoncentrációt.

A foszforhiányos táptalajon tenyésztett lassú és gyors növekedésűRhizobium-törzsek 10–

180-szor gyorsabban veszik fel a foszfort, mint a normál foszfortartalmú táptalajon növők

(Smart et al., 1984). A foszforhiányos közegben növőR. tropici és bakteroidjai megnövelik

foszforszállító-kapacitásukat (Al-Niemi et al., 1997). Ez a jelenség akkor lép fel, amikor a

foszfor koncentrációja 1 M alá csökken. A különbözőpillangósok foszforigénye 0,8 és 3

M között változik (First et al., 1987). A foszfor a gümőképzés, és a nitrogénkötés számára

is nélkülözhetetlen (Ssali et Keya, 1983). A gümők foszfortartalma 0,72–1,2 % között inga-

dozik, tehát, hogy a pillangós virágú növények foszforigénye nagyobb, mint másoké (Hart,

1989). A gümőképzés, a nitrogénkötés, és a speciális gümőaktivitás közvetlenül állnak kap-

csolatban a foszforszükséglettel (Leung et Bottomley, 1987). A savanyú talajra kijuttatott

KH2PO4 (25 mg P/kg talaj) szignifikánsan növelte a R. leguminosarum-fertőzés arányát a

Trifolium subterraneum növényen (Almendras et Bottomley, 1987). A T. vesiculosum gü-
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mőképzése és N2-kötése jelentősen megnőtt, miután 100 mg/kg foszfort kapott; 400 mg/kg

P hozzáadásakor a nitrogenáz-aktivitás duplájára nőtt (Lynd et al., 1984). A biológiai nitro-

génkötés hatékonyságát kombinált oltóanyagok előállításával is javíthatjuk, amikor a nitro-

génkötőbaktériummal egyidőben foszformobilizáló, vagy más hasznos mikroszervezetet is

kijuttatunk a termőterületre (Rudresh et al., 2005). A foszfor hatását jelentősen megnövelhe-

ti más mikroelemek felhasználása is, mivel a sós körülmények között élőnövényeknél a

cink csökkentheti a szár Na+/K+ arányát (Saxena et Rewari, 1991). Meg kell azonban je-

gyeznünk, hogy foszforigényük tekintetében a pillangós virágú növények között jelentős el-

térések vannak, amelyeket felhasználásuk során mindenképpen figyelembe kell vennünk.

3.1.1.5 Műtrágyahatás

A pillangósok számára hozzáférhetőlegösszetettebb nitrogénforma a nitrát, mely a

műtrágyákból származó ammónia oxidációjával, vagy a szerves trágyák mineralizációjával

jön létre. A talaj nitráttartalma 20 mM vagy 280 ppm körül van (Becana et Sprent, 1987). A

nitrátasszimiláció és a pillangósok nitrogénkötése nagymértékben függ a termesztett nö-

vénytől, a baktériumtörzstől és a környezeti tényezőktől. A növény érzékeli a talajban a

NO3
--koncentrációt, és képes hozzáigazítani a nitrogénkötés mértékét. A nitrát-

koncentrációt a mineralizáció, a kimosódás, műtrágya-felhasználás, klimatikus tényezők be-

folyásolják (Rego et al., 2003). A növények nitrogénfelvétele nagyban függ a talaj nedves-

ségtartalmától: normál nedvességtartalmú talajban nagyobb, mint a nedves talajban

(Nannipieri et al., 1990). Általánosan elfogadott tény, hogy a talaj nitrogéntartalma kétféle-

képpen befolyásolhatja a gümőképzést és a nitrogénkötést. Egyrészt, a viszonylag kis nitrát-

vagy ammóniaszintek elősegítik ezt a folyamatot, míg a nagyobb koncentrációik gátolhatják

a gümőképzést (Eaglesham, 1989), másrészt, a már működőgümőkben az NO3
--ionok jelen-

tősen redukálhatják a N2-kötés mértékét (Herdina et Silsbury, 1989). A talaj nagy

nitráttartalma gátolja a gyökerek fertőzését, a gümőfejlődést és a nitrogenázaktivitást

(Abdel-Wahab et al., 1996). A ritka és gyenge gümőzöttségűgyökerek nem mindig tudják

kielégíteni a növény nitrogénigényét, így az nagyobb mértékben támaszkodik a talaj nitro-

géntartalmára. Ilyenkor ajánlott a kiegészítőoltás, mely javíthat a kezdeti gyenge gümőkép-

zésen (Danso et al., 1990). A szója nitrogénkötésére a talaj nagy nitrogéntartalma (83 mg

N/kg talaj) gátló hatást fejtett ki; a másodlagos oltás ezt a hatást jelentősen csökkentette,

megduplázódott a kötött nitrogén mennyisége. A Rhizobium- és Bradyrhizobium-törzsek a

talajban és különbözőtápközegekben nagy változatosságot mutatnak a nitrogénkombinációk

gátló hatásával szemben. (Zahran, 1991). Ismeretesek azonban olyan esetek is, amikor a 200
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kg/ha nitrogén-koncentráció nem idézett elősemmilyen változást a szójamezőn található

Bradyrhizobium-populáció méretében (Semu et al., 1979).

A Rhizobium-pillangós együttélés kialakulása többlépcsős folyamat, melynek egyik

korai szakasza a baktérium gyökérszőrhöz való kapcsolódása. A nitrogén azon környezeti

tényezők egyike, amelyek képesek csökkenteni a sikeres Rhizobium-pillangós szimbiózis

kialakulásának az esélyét, és szabályozhatják a rhizobiumok adszorpcióját a gazdanövény

gyökérszőrein (Diaz et al., 1984). Bebizonyosodott, hogy amennyiben a táptalajhoz NO3
--t

(5 vagy 16 mM) adnak, szignifikánsan csökken a rhizobiumsejtek tapadóképessége a lucer-

na gyökérszőreihez. A nagy nitrátkoncentráció hatása alatt fejlődő Rhizobium

leguminosarum bv. trifolii sejtjeinek csökken a fehérhere gyökérszőreihez való

tapadóképessége (Dazzo et Hrabak, 1981). A lektinek a szimbiotikus kapcsolat kialakulásá-

nak kulcsszereplőjeként mind a mikro-, mind pedig a makroszimbionta számára rendkívül

nagy jelentőséggel bírnak. A nitrátfelesleg nem gátolja a gyökér lektinszintézisét, de befo-

lyásolja a lektin eloszlását és aktivitását, aminek a következtében csökken a rhizobium és

lektin közötti interakció esélye (Dazzo et Hubbell, 1975).

A nitrogén gümőképzésre gyakorolt gátló hatása a növény közvetítésével valósul

meg, azonban a szimbionta rendszerek vizsgálata közben kiderült, hogy nitrát- és ammóni-

umérzékenységüket tekintve különbségek mutatkoznak a különbözőrhizobium izolátumok

között (Nelsen, 1987). A különbözőB. japonicum törzsek érzékenysége nagy változatossá-

got mutatott az extrém nitrogénfelhasználással szemben. Előfordulhat olyan eset, amikor

nitrogénműtrágyát kell felhasználni a pillangósok terméshozamának növelése érdekében,

mivel a biológiai nitrogénkötés képtelen biztosítani a növény számára szükséges nitrogén-

mennyiséget. A Rhizobium-pillangós együttélés optimalizálása céljából alkalmazni kívánt

nitrogén mennyiségét a felhasználás ideje (a fejlődési állapot), a nitrogén fajtája és a nö-

vényfaj határozza meg (Abdel-Wahab et al., 1996). A nitrát, különösen röviddel vetést kö-

vetően, erősebb gátló hatású mint az ammónia. Ekkor a P. vulgaris számára a 25 mg N/kg

talaj a nitrogénkötés szempontjából kevésbé meghatározó, mint a vegetációs időszakban

(Muller et Pereira, 1995). Kísérletek támasztják alá, hogy a nitrogén gátló hatását többnyire

nem a növény táplálásán, hanem a gyökérzónában kifejtett hatásán keresztül érvényesíti

(Abdel-Wahab et al., 1996). Különbségek mutatkoznak abban is, hogy a fő- és mellékgyö-

kerek gümőzöttségét hogyan befolyásolják a különbözőnitrogénműtrágya-dózisok. A V.

faba és a P. sativumnál a nagy nitrátszint teljesen gátolta a főgyökér gümőképzését, ellenben

a mellékgyökereken bőséges gümőképzést és szignifikánsan nagy nitrogenázaktivitást lehe-

tett mérni (Eaglesham, 1989).
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A nitráttal (10 mM KNO3) kezelt lucerna gyökérgümőiben előforduló nagy nitrit- és

aminosavtartalom egyenes arányban áll a kis leghemoglobinszinttel és nitrogenáz-

aktivitással; ez azonban nem ad magyarázatot a nitráthatásnak kitett lucerna nitrogénkötésé-

nek szupressziójára (Cote et al.,1989).

3.1.1.6 Peszticidek hatása

A növényi kártevők ellen felhasznált peszticidek óriási környezeti stressztényezőt

jelentenek a talajban élőnem célszervezetek - így a Rhizobiumok számára is (Kecskés,

1969). A pillangós kultúrákba kijuttatott peszticidek potenciális veszélyt jelentenek a gümők

kialakulása és fejlődése szempontjából is (Abd-Alla et al., 2000); így pl. az előírt mennyi-

ségben kijuttatott bentazon és MCPA (4-chloro-2-methylphenoxiacil sav) képes megváltoz-

tatni a vöröshere (Trifolium pratense) gyökérszőreinek morfológiáját, csökkenteni a gümő-

számot és gümőtömeget, illetve a nitrogenázaktivitást (Ljunggren et Martensson, 1980). A

vörösherére a dinozeb (2-sec-butyl-4,6-dintrophenol) is hasonló hatással bír, jelentősen

csökkenti a növények nitrogenázaktivitását (Lindström et al., 1985). A dinozebbel kezelt

vöröshere gyökérgümőiből származó Rhizobium-törzsek laboratóriumi körülmények között

rezisztensek voltak, ugyanakkor ezek a törzsek nem növelték a 200 l ml (az előírt mennyi-

ség) dinozebbel kezelt növények szimbiotikus hatékonyságát (Lindström et al., 1985).

Lindström szerint a dinozeb nem közvetlenül a gümőre hat, hanem a növény fotoszintetikus

rendszerén keresztül befolyásolja a nitrogénkötést. A bab, a többi pillangós növénytől elté-

rően, különösen ellenálló a peszticidek gátló hatásával szemben, ami a szimbiózis hatékony-

ságára is érvényes. Ez a tulajdonság, más növényektől eltérően, nemcsak a növekedési peri-

ódus végén erősödik meg, hanem a növekedés kezdeti szakaszától a nagyobb gümőszámban

és a nitrogénkötő-kapacitásban is megmutatkozik (Abd-Alla et al., 2000). Ez a tendencia

csak a növényt közvetlenül károsító peszticid-koncentrációknál fordul meg (Bertholet et

Clark, 1985). Üvegházi körülmények között a herbicidek csökkenthetik a szója gümőszá-

mát, szántóföldi körülmények között azonban nincs kimutatható gümőszámcsökkenés, vagy

visszaesés a nitrogénkötésben (Rennie et Dubetz, 1984). A szetoxidim, alaklór, fluazifop-

butil, és a metolaklór az előírt mennyiségben kijuttatva nem gyakorol kedvezőtlen hatást a

szója nitrogénkötésére (Kucey et al., 1998). A parakvát azonban jelentősen csökkenti a szója

által megkötött N2 mennyiségét. Más herbicidek is hasonló mértékben hatnak a szójára és a

babra (Schnelle et Hensley, 1990).

A fungicidek a rhizobium-pillangós együttélésre szintén veszélyesek (Kecskés,

1976). A kaptán javasolt dózisai, vagy az annál nagyobbak, csökkentették a T. repens gü-
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mőképzését és nitrogénkötését. A tiram és a kaptán különösen kedvezőtlen hatást gyakorol a

különbözőpillangósok gümőképzésére és nitrogénkötésére (Rennie et al., 1985).

A peszticidek hatásának kitett rhizobiumok laboratóriumi körülmények között nö-

vekedésükben jelentős eltéréseket mutatnak, sőt arra is van példa, hogy az egyes Rhizobium-

törzsek olyan nehezen bomló vegyületeket, mint pl. az atrazin, szénforrásként képesek

hasznosítani (Smith et al., 2005). A guacsó inszekticid és a Vitavax-300 fungicid laboratóri-

umi körülmények között teljesen gátolta a gyökérgümőbaktériumok fejlődését (Michiels et

al., 1994), míg ezek a peszticidek üvegházi körülmények között egyáltalán nem befolyásol-

ták az Arachis pintoi, A. hypogaea, és Mucuna pruriens növények gümőképzését vagy bio-

massza-termelését. Az előírt koncentrációkban alkalmazva ezek nem gátolják a

rhizobiumok szaporodását (Martensson, 1992), mások viszont kis és nagy dózisokban al-

kalmazva is gátló hatást fejtenek ki a rhizobiumokkal szemben (Ruiz-Sainz et al., 1984;

Bayoumi et al., 1995). Vannak olyan Rhizobium-törzsek, melyek képesek alkalmazkodni a

nagy peszticid-koncentrációkhoz (Kecskés et al., 1972). Ez az adaptáció nem csupán

fenotípusos jellegű, de az adaptálódott törzsek genetikai tulajdonságaiban is megmutatkozik

(Ruiz-Sainz et al., 1984). A peszticidérzékenység nem kizárólagosan a szimbionta nitrogén-

kötőkre jellemzőtulajdonság, erőteljesen megnyilvánul a szabadonélőN2-kötőknél is (Abu-

Gharbia, 1996). A peszticidkezelések hatására a Rhizobium-fajok között jelentkezőeltérések

nagymértékben függnek a peszticid típusától és mennyiségétől, a Rhizobium és a pillangós

faji hova-tartozásától, illetve a szimbionta rendszer fejlődési stádiumától.

3.1.2 A biotikus környezeti tényezők hatása

3.1.2.1 A gazdanövény szerepe a szimbiózis kialakulásában

A szimbionta nitrogénkötőbaktériumok kizárólagosan pillangós növényekkel képe-

sek szimbiotikus kapcsolat kialakítására. Ez alól, mint egyedüli nem pillangós növény, az

Ulmaceae családba tartozó Parasponia nemzetség képez kivételt. Gümőképzésre a

Leguminosae családhoz tartozó három alcsalád - a Caesalpinioidea, Mimosoidea és a

Papilionoidea - nemzetségei képesek (van Rhijn et Vanderleyden, 1995).

A gazdanövény és mikroszimbionta között kialakuló kapcsolat nagyon összetett, ak-

ciók és reakciók összességéből áll. A gazdanövény különbözőgyökérizzadmányokat juttat a

talajba, melyek aminosavakat, flavonoidokat tartalmaznak. Ezeknek az anyagoknak a hatá-

sára a talajban található baktériumok a gyökér irányába kezdenek el mozogni (pozitív

kemotaxis). A gyökérexudátumok nem aktiválnak minden talajmikrobát, csak a

talajmikrobiota egy részét, melyből több lépcsősorán a növény szelektálja a „számára meg-
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felelőt” (Aguilar et al., 1988). Vagyis a növény nem csak passzív résztvevője a fertőzés fo-

lyamatának, hanem annak aktív irányítója.

A szimbiózis kialakulásának következőlépcsőfoka a baktériumok gyökérszőrökhöz

való kapcsolódása. Az irodalomban kialakult egyik elterjedt nézet az, hogy a

mikroszimbionta partner gazdaspecifikus, vagyis bizonyos baktériumfajok csak bizonyos

pillangós növényeket képesek fertőzni. Ezen elmélet alapját a gyökérlektinek és a

rhizobiumok felületét borító poliszacharid réteg között kialakuló specifikus kapcsolat képzi

(Callaham et Torrey, 1981). E kapcsolat kialakulását azonban a környezeti tényezők nagy-

mértékben befolyásolják, és laboratóriumi körülmények között is csak ideális esetben sike-

rült a kapcsolat specifikusságát bizonyítani (Kijne et al., 1988). A rhizobiumok infekciós ak-

tivitását és nitrogénkötőképességét befolyásoló gének vizsgálatának irodalma igen szerte-

ágazó (Kondorosi, 1992; Martinez et al., 1990), ezzel szemben a növényi genom vizsgálatá-

ra nem fektettek kellőhangsúlyt. Ennek ellenére Hollnak (1974) sikerült a növényi

genomban olyan géneket kimutatnia, melyek a gümőképzésért és nitrogénkötésért felelősek.

Ezen gének hiányában nem történt meg a növény fertőzése. A jelenség kapcsolatban áll a

Rhizobiumoknál a növényi indukció hatására aktiválódó gümőképzésért és gazdaspecifikus-

ságért felelős génekkel (Roger et al., 1985). A gazdanövény azonban nem csupán a gümő-

képződés folyamatának befolyásolásán keresztül képes irányítani a szimbiotikus együttélést.

Amennyiben a növény számára az együttélés előnytelenné válik, korlátozásokat vezet be a

mikroszimbionta partnerrel szemben. A „lustálkodó” nitrogénkötők „büntetésének” egyik

lehetséges módja az O2-tenzió csökkentése, aminek következtében a rhizobiumok reproduk-

ciós aktivitása akár 50 %-kal is visszaeshet (Kiers et al., 2003).

3.1.2.2 Az oltóanyagtörzs teljesítőképessége

Az oltóanyagtörzsek szelekciójánál a kompetíciós képesség és a környezeti ténye-

zőkkel szembeni ellenállóképesség vizsgálata mellett a legfontosabb tényezőa törzsek nit-

rogénkötőkapacitásának vizsgálata. Bár laboratóriumi mérésekkel (pl. acetilénredukció)

számos törzsnél nagy nitrogénkötőkapacitást lehet kimutatni, nem szabad megfeledkeznünk

arról, hogy az ilyen jellegűvizsgálatok az adott pillanatban, az adott körülmények között

mért teljesítőképességről adnak információt (Schwinghamer et al., 1970). A talajba jutva az

oltóanyagtörzsre számos biotikus és abiotikus környezeti tényezőhat, mely befolyásolja a

hatékonyságát (Bayoumi et al., 2006). A törzsek teljesítőképességének osztályozására leg-

egyszerűbb és legcélravezetőbb módszer az oltás hatására bekövetkezőtermésnövekedés

mérése. A terméstöbblet hatékony elérésének egyik módja a gazdanövényre specifikus

mikroszimbiontával történőoltás. Azonban ebben az esetben sem szabad megfeledkeznünk
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a növényfajták közötti különbségekről, melyek jelentős mértékben befolyásolják a baktéri-

umok nitrogénkötő-kapacitását (Appunu et Dhar, 2006a, b). A legtöbb vizsgálati eredmény

az oltás hatására bekövetkező10–30 % közötti termésnövekedésről tanúskodik (Rangarajan

et Purushothaman, 1987). Az ilyen mértékűtermésnövekedés azokra a területekre jellemző,

melyeken már korábban is termesztettek különféle pillangós növényeket, így a talaj

Rhizobium csíraszáma viszonylag nagy. Az új telepítésű szója a megfelelő

mikroszimbiontával párosítva, hektáronként több mint 200 kg nitrogén megkötésére képes,

így külsőnitrogénforrás nélkül is biztosítható az optimális termésmennyiség (Brockwell et

al., 2003). A növényfajta és a mikroszimbionta előszelekciójára és megfelelőpárosításának

a fontosságára hívják fel a figyelmet Thrall et al. (2005). Eredményeik szerint az oltott

akácmagoncok túlélési esélyi az oltás hatására szignifikánsan nőttek és a növekedési sebes-

ségük 10–58 %-kal meghaladta az oltatlan kontrollnövényekét. A vizsgálatok egyre inkább

arra irányulnak, hogy az úgynevezett „univerzális” oltóanyagok helyett specifikus, adott

környezeti körülmények között jó túlélőképességgel bíró, nagy nitrogénkötő-kapacitású tör-

zseket szelektáljanak (Appunu et al., 2005; Correa et Barneix, 1997; Graham, 1992;

Meghvanshi et al., 2005). Az oltóanyag felszaporításának körülményei szintén befolyásolják

a törzsek nitrogénkötő-kapacitását. Az inkubációs hőmérséklet emelkedése vagy az inkubá-

ciós időmegnövekedése egyaránt a törzsek nitrogénkötő-kapacitásának csökkenését okoz-

hatja (Weaver et Wright, 1987).

Általánosan megfigyelhető, hogy a trópusi és szubtrópusi területeken végzett

rhizobium-oltásos kísérletek kivétel nélkül sikerről számolnak be, míg a mérsékelt égövön

termesztett pillangósok terméshozama az oltások hatására nem növekszik kimutatható mér-

tékben, vagy a szignifikancia határát súrolja. Ez a jelentős eltérés nem kizárólagosan a mik-

robák teljesítőképességén, vagy az őshonos Rhizobium-populáció által kiváltott konkuren-

ciaviszonyokon múlik. A termésnövekedést a makroszimbionta partner tulajdonságai

úgyszintén befolyásolják. Ebben a problémakörben legmeghatározóbb az a tény, hogy a

trópusi és szubtrópusi övezetben a növények az őket ért napenergia 5 %-át képesek

hasznosítani, míg a mérsékelt égövön - így Magyarországon - a termesztett pillangós és

egyéb mezőgazdasági kultúrák, csupán a napenergia 1%-át hasznosítják (Wesseler, 2007).

3.1.2.3 Az őshonos mikrobiota hatása az oltóanyagtörzsre

A pillangósok terméshozamát baktériumoltások segítségével növelhetjük, ha nagy

nitrogénkötő-kapacitású, vagy a különbözőkörnyezeti tényezőkkel szemben ellenálló, sze-

lektált mikrobákat juttatunk a talajba. Ez azonban számos esetben sikertelennek bizonyul,

mivel a talajban élőőshonos Rhizobium-populáció kompetíciós kölcsönhatásba kerül az ol-
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tóanyagtörzsekkel (Toro, 1996). Az oltás kivitelezése előtt mindenképpen ajánlatos a célte-

rület őshonos Rhizobium-populáció csíraszámának és fertőzőképességének vizsgálata

(Cheminingwa et Vessey, 2006). A terület előéletétől függően a talaj őshonos rhizobium-

csíraszáma nagyon eltérőlehet. Ez az érték 10-től 106-ig változhat 1 g talajra vonatkoztatva.

Ez utóbbi inkább azokra a trópusi területekre érvényes, ahol rendszeresen termesztenek pil-

langós virágú növényeket. A mérsékelt égövi országokban, így Magyarországon is, a talaj

átlagos Rhizobium-csíraszáma 104/g talaj körül mozog. Amennyiben a talajban a

nitrogénkötők csíraszáma nem haladja meg grammonként az 50-et, az oltás minden esetben

sikeresnek bizonyul, mivel nem alakulnak ki konkurenciaviszonyok. Ha azonban az eredeti

csíraszám több mint 103, az oltás gyakran sikertelen (Brockwell et Bottomley, 1995).

Viszonylag egyszerűdolgunk van abban az esetben, ha olyan területen próbálkozunk

oltással, ahol az adott pillangós növény nem őshonos. Ilyenkor a talajból vagy teljesen

hiányzik a mikroszimbionta partner, vagy az őshonos Rhizobium-populáció képtelen a

szimbiotikus kapcsolatot kialakítani a gazdanövénnyel (Yates et al., 2005). Ha azonban a

területen őshonos rhizobium csíraszáma nagy és a fertőzőképessége is kiemelkedő, a

kompetíciós viszonyoktól függően a gümők 35–75 %-ából lehet kimutatni az

oltóanyagtörzset (Rangarajan et Purushothaman, 1987). Napvilágot látott olyan eredmény

is, mely szerint a talaj őshonos Rhizobium-populációja nem a jobb kompetíciós

képességének köszönheti a sikerességét, hanem a talajban való homogén eloszlásának. E

vélemény szerint ugyanis az oltóanyag fertőzőképességét a növényi gyökérhez viszonyított

elhelyezkedése határozza meg (López-García et al., 2002).

A rendszeresen végzett intenziv oltásokkal jelentős hatást gyakorolhatunk az adott te-

rület mikrobiális diverzitására is. A monokultúrás növénytermesztés körülményei között a

rendszeresen végzett oltások következtében az oltóanyagtörzs jelenléte a talajban állandó-

sulhat, csíraszáma megemelkedhet oly mértékben, hogy háttérbe szoríthatja a talaj őshonos

mikrobiotáját, csökkentheti a talaj mikrobiális diverzitását (Bloem et Law, 2001). Ezt a nem

kívánatos következményt a növényfajták váltogatásával és komplex oltóanyagok felhaszná-

lásával küszöbölhetjük ki (Payakapong et al., 2004). Nem véletlen, hogy az ausztrál oltó-

anyaggyártás és -felhasználás a világ élvonalába tartozik, mivel a ma termesztett pillangós

virágú kultúrnövények egyike sem őshonos Ausztráliában, így a talajokból gyakorlatilag

nem lehet kimutatni a betelepített pillangósnövények fertőzéséhez nélkülözhetetlen

rhizobiumokat. Ennek a ténynek a hozadékaként a pillangósok termesztéséhez elengedhetet-

len azok mag- vagy talajoltása, ami jelentős mértékben megnöveli a talajmikrobiota

diverzitását (Thrall et al., 2005; Brockwell et al., 2003).
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3.2 A Rhizobium baktériumok taxonómiája

A Rhizobiumok taxonómiájának irodalma a XIX. század ’80-as éveibe nyúlik vissza,

amikor először figyelték meg a rhizobium-pillangós együttélést. Elsőként Beijerinc állította

előe baktériumok tiszta kultúráját és hosszú pálcikaformájuk alapján Bacillus radicicola-

nak nevezte el őket (Fedorov, 1952). Később Prazmowski a Bacterium radiciola elnevezést

adta és 1889-ben Frank ezt az elnevezést Rhizobium leguminosarum-ra változtatta (Horváth,

1970).

Arra a kérdésre, hogy milyen baktériumokat nevezünk rhizobiumoknak, egyszerűnek

tűnhet a válasz: minden olyan baktériumot, amely a pillangós virágú növény gyökerein gü-

mőt képez (Dixon, 1969). Ez a meghatározás azonban már fajszinten érvényét veszti.

Az elsőpróbálkozások arra irányultak, hogy keresztfertőzéses kísérletekkel külö-

nítsék el a genuszon belül az egyes fajokat (Fred, Baldwin, Mc Coy, /cit: Lange, 1966).

Rippel-Baldes (1952) kísérletei alapján 6 csoportra osztotta a genuszt, melyeket Bergey

(1957) rendszertani munkájában mint fajokat jelöl meg. A Rhizobiaceae családot 3 genuszra

osztja:

Genusz I. Rhizobium

Genusz II. Agrobacterium

Genusz III. Chromobacterium

A Rhizobium genusz 6 faja: R. leguminosarum, R. phaseoli, R. trifolii, R. lupini, R.

japonicum, R. meliloti

Az 1974-es kiadású Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology a Rhizobiaceae

családba mindössze két genuszt sorol: az Agrobacteriumot és a Rhizobiumot. A Rhizobium

genusz fajait továbbra is, az 1957-es kiadással megegyezően, 6 fajba sorolja, ami még min-

dig a keresztoltásos kísérleteken alapszik.

1984-es Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology szerint, genetikai vizsgálati

módszerekre támaszkodva, a DNS G+C %-os aránya alapján a Rhizobiaceae családot 4

genuszra osztották föl (Jordan, 1984), bevezetve a Bradyrhizobium genuszt, melyhez egy

lassú növekedésűfaj tartozik, a B. japonicum.

Genusz I. Rhizobium: R. leguminosarum – 3 biovar: phaseoli, trifolii, viceae; R. meliloti,

R. loti

Genusz II. Bradyrhizobium: B. japonicum

Genusz III. Agrobacterium: A. tumefaciens, A. radiobacter, A. rhizogenes, A. rubi

Genusz IV. Phyllobacterium: P. myrsinacearum, P. rubiacearum
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1988 és 1996 között a genetikai vizsgálati módszerek mind szélesebb körűelterje-

désének köszönhetően a gümőképzőfajok száma jelentősen megnövekedett, így két újabb

genuszt vezetnek be: az Azorhizobiumot (Dreyfus et al., 1988), és a Sinorhizobiumot (Chen

et al., 1991). A fajok reklasszifikációja 1988-ban, Dreyfus javaslataival kezdődött, ami az

1984 előtt leírt fajokra is kiterjedt, mint például a Rhizobium fredii-re, melynek a

Sinorhizobium fredii elnevezést javasolták (Lajudie et al., 1994). Ezt olyan, a Sinorhizobium

genuszhoz tartozó fajok leírása követte, mint például a S. xinjianensis (Chen et al., 1991), S.

teranga (Lajudie et al., 1994), S. saheli (Lajudie et al., 1994), S. medicae (Rome et al.,

1996). 1984-et követően a Rhizobium genuszon belül is számos faj került leírásra: R. fredii

(Sawada et al., 1993), melyet később S. fredii-vé kereszteltek át; R. galegae (Lindstrom,

1989), R. huakuii (Chen et al., 1991), R. etli (Segovia et al., 1993), R. tropici (Martinez-

Romero et al., 1991), R. thiansanense (Chen et al., 1995), R. ciceri (Nour et al., 1994) és R.

mediterraneum (Nour et al., 1995).

A Bradyrhizobium genuszon belül a B. elkanii (Kuykendall et al., 1991) és B.

liaoningense (Xu et al., 1995) leírásával a korábbi egy helyett háromra nőtt a fajok száma.

1996-ban javaslatot tettek egy új genusz bevezetésére (Young, 1996), melyet

Mesorhizobium névre kereszteltek és néhány, korábban a Rhizobium genuszhoz tartozó fajt

foglalt magában: R. loti, R. hukaii, R. thiansanense, R. ciceri és R. mediterraneum.

A Rhizobiaceae család másik két genuszán belül (Phyllobacterium és Agrobacte-

rium) nem történt jelentős változás, csupán egy, az Agrobacterium (Sawada et al., 1993)

genuszhoz tartozó faj került leírásra, A. vitis (Ophel et Kerr, 1990) néven.

Komoly alapot szolgáltat a Rhizobiaceae család filogenezisének tisztázásához a

riboszomális RNS génszekvenciáinak analízise (Martinez, 1994). Ezen vizsgálatok szerint, a

Rhizobium és Bradyrhizobium genuszok inkább egyéb szimbionta baktériumokkal mutatnak

rokonságot, mintsem egymással. A Rhizobium és Agrobacterium fajok kevertek. A

Rhizobiumok és Agrobacteriumok szimbionta vagy patogén viselkedése a

plazmidösszetételben található különbségekkel magyarázható. Laboratóriumi körülmények

között kimutatták, hogy a Rhizobium és Agrobacterium törzsek között plazmidcsere mehet

végbe. Az A. tumefaciensből származó Ti (tumor-inducing) plazmidot tartalmazó Rhizobium

fajok tumorképzés indukálására hajlamosak (Hooykaas et al., 1977). Ellenkezőesetben, va-

gyis szimbiotikus plazmidot tartalmazó A. tumefaciensnél gümőképzést figyeltek meg a

gazdanövénynél (Hooykaas et al., 1982, 1985; Kondorosi et al., 1982; Truchet et al., 1984).

Különbözőszerzők (Sawada et al., 1993; Young et al., 1991) és saját vizsgálati eredményei

alapján Martinez (1994) a következőképpen osztotta fel a Rhizobium fajokat gazdanövénye-

ik szerint:
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Rhizobium fajok: Gazdanövények:

Rhizobium meliloti Medicago, Melilotus, Trigonella

Rhizobium fredii, R. xinjiangensis Glycine max és G. soja

Rhizobium leguminosarum

bv. viciae Pisum, Vicia

bv. trifolii Trifolium

bv. phaseoli Phaseolus

Rhizobium tropici Phaseolus vulgaris, Leucaena spp.

Rhizobium etli Phaseolus vulgaris

Rhizobium galegae Galega officinalis, G. orientalis

Rhizobium loti Lotus spp.

Rhizobium huakuii Astragalus sinicus

Bradyrhizobium fajok:

Bradyrhizobium japonicum Glycine max

Bradyrhizobium elkanii Glycine max

Azorhizobium fajok:

Azorhizobium caulinodans Sesbania rostrata

2000-re a Rhizobiumok 28 faját hat genuszba sorolják (Kuykendall et al., 2000);

Rhizobium fajok: R. leguminosarum bvs. trifolii, viciae, phaseoli, R. galegae, R. tropici, R.

etli, R. gallicum, R. giardini, R. huautlense, R. mongolense; Sinorhizobium fajok: S.

meliloti, S. fredii, S. saheli, S. teranga, S. medicae; Mesorhizobium fajok: M. loti, M.

huakuii, M. ciceri, M. tianshanense, M. mediterraneum, M. plurifarium, M. amorphae;

Allorhizobium faj: Al. undicola; Bradyrhizobium fajok: B. elkanii, B. japonicum, B.

liaoningense; Azorhizobium faj: Az. caulinodans. Ugyanakkor a szerzők számára kérdéses,

hogy szét kell-e választani a Rhizobium, Agrobacterium, Allorhizobium és Sinorhizobium

genuszokat és javaslatot tesznek arra, hogy a négy genusz helyett hozzanak létre egy

Rhizobium genuszt, mely három alnemzetséget tartalmaz. Szerintük az undicola, galegae és

huautlense fajokat az Agrobacterium alnemzetségbe kell áthelyezni a három növénypatogén

agrobaktériumhoz.

1988-ban Stackebrandt és munkatársai az ókori görög mitológia egyik alakváltó

istenéről, Proteus-ról, a baktériumok fenotípusosan legszerteágazóbb filogenetikai csoportját

“Proteobactérium”-nak nevezték el. E csoporthoz tartoznak a Rhizobiaceae család

képviselői is (1. ábra).
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1. ábra. A proteobaktériumok 5 főcsoportja (Cavalier et Smith, 2002)
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2002-re a Proteobacteria 460 genusza több mint 1600 fajt számlál (Cavalier et Smith,

2002), melyek öt nagy filogenetikai osztályba rendeződnek: Alphaproteobacteria,

Betaproteobacteria, Gammaproteobacteria, Deltaproteobacteria és Epsilonproteobacteria.

A Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology második kiadása (2005) alapján a

Rhizobiales rendbe 10 család tartozik. Az egyes családok neveit és a családonkénti genus-

számot az 1. táblázat ismerteti.

1. táblázat. A „Rhizobiales” rendbe tartozó családok és az egyes családokba tartozó
genuszok száma a Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology második kiadása alapján

Rend Család Genuszok száma
Rhizobiaceae 7
Bartonellaceae 1
Brucellaceae 3
Phyllobacteriaceae 6
Methylocystaceae 3
Beijerinckiaceae 3
Bradyrhizobiaceae 8
Hyphomicrobiaceae 19
Methylobacteriaceae 3

Rhizobiales

Rhodobiaceae 1
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3.3 Az oltóanyagtörzsek nyomonkövetésének modern módszerei

A mikrobiális oltóanyagok minőségbiztosítása szempontjából, nélkülözhetetlen a ter-

mék előállításától kezdődően, a tároláson át, a végsőfelhasználásig, az oltóanyagtörzsek

mennyiségi és minőségi változásainak nyomonkövetése. A modern genetikai ujjlenyomat

módszerek számos lehetőséget kínálnak a feladat megoldására.

3.3.1 Közösségi analízis

Az elsőkísérleteket környezeti, komplex baktériumközösségek molekuláris mód-

szerekkel történőjellemzésére Norman Pace munkacsoportja (1997) végezte el 20 évvel ez-

előtt. Mélytengeri hidrotermális nyílások környékén élő"kemoautotróf", fejlett szervezetek

bakteriális endoszimbiontáit (Stahl et al., 1984), egy Yellowstone Park-beli, 90 °C-nál is

melegebb hőforrás (Stahl et al., 1985) és egy nagy réztartalmú tó (Lane, 1985) közösségeit

vizsgálták először az új, nukleinsavalapú eljárásokkal. Ezek az úttörőjellegűvizsgálatok

még csak az 5S rRNS elektroforetikus szétválasztására, és jellemzésére szorítkoztak. Mivel

az 5S rRNS molekula méretéből adódóan nem hordoz elegendőinformációt, ezért a figye-

lem középpontjába a 16S és 23S rRNS került.

Jelenleg a 16S rRNS molekulával foglalkoznak a legintenzívebben (Devereux et

Willis, 1995). Ez elegendőnagyságú filogenetikai információt hordoz a legtávolabbi ősök,

de a legközelebbi rokonok besorolására is, és kiépült egy jól használható adatbázis is. Rá-

adásul jóval több konzervatív szekvenciát hordoz, ezért fajszintig minden taxonómiai kate-

góriánál is jól használható. A 23S rRNS mintegy kétszer akkora, mint a 16S rRNS. Mivel

jóval több változékony régiót hordoz, fajszintűvizsgálatoknál hasznos. Megemlítenénk még

az rRNS molekulákat kódoló gének közötti "funkció nélküli", ezért nagyon variábilis

spacer-régiókat és használatukat faj alatti taxonómiai kategóriák (pl. törzsek) besorolásánál.

A Pace által (1997) 16S rRNS-re kidolgozott módszer folyamata a következővolt:

1. a minta teljes közösségi DNS-ének extrakciója

2. DNS klónkönyvtár létrehozása -fággal (DNA-shotgunning)

3. hibridizáció 16S rRNS specifikus oligonukleotid próbával, a 16S rDNS-t tartalmazó

klónok azonosítására

4. a klónból kinyert 16S rRNS gén szekvenciájának meghatározása

5. a különbözőszekvenciaadatok összehasonlítása.

A módszert teljességében először egy tengeri pikoplanktonminta vizsgálatánál hasz-
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nálták fel (Schmidt et al., 1991). A PCR (Mullis et Faloona, 1987) meggyorsította a vizsgá-

latokat (vagyis nincs szükség arra, hogy a 16S rDNS-t klónkönyvtárból szelektáljuk, hanem

kifejezetten ezt klónozzuk). Segítségével először Giovannoni és munkatársai (1990) írtak le

egy Sargasso-tengeri pikoplankton-közösséget.

A DGGE/TGGE analíziseknek a mikrobiális ökológiában történőmegjelenése

(Muyzer et al., 1993) a klónozást is szükségtelenné teheti. E technika használatával a

mikrobiota riboszomális DNS-ének felszaporított keveréke poliakrilamid gélben elválaszt-

ható. Az egyes fragmentumok izolálhatók és szekvenciájuk meghatározható. Szekvenálás

nélkül az egyes fragmentumok adta mintázat jó képet adhat a közösség faji/ökotípusos kész-

letéről, megfelelőprimerekkel vizsgált funkciógének genetikai készletéről, például a nitro-

génkötésben (Rosado et al., 1998), nitrifikációban (Kowalchuk et al., 1998) résztvevőenzi-

mek génjeinek típusairól.

A közösségi nukleinsavkészletre alapozott megközelítéssel született publikációk

száma folyamatosan növekszik. A klónkönyvtárakból kiolvasott fajokat genetikai alapon

tudjuk rendszerezni, de biokémiai aktivitásaira ismeretlen faj esetén a taxonómiai besoro-

lásból csak következtetni tudunk. A feltételezett evolúciós rokonságba tartozó enzimek gén-

jeit PCR vagy hibridizáció segítségével, hosszadalmas eljárásokkal (chromosome walking,

mRNS-izolálás) lehet kimutatni, és így töredékes eredményeket kapni a biokémiai aktivitá-

sok felől (Stein et al., 1996, Ueda et al., 1995).

A molekuláris módszerek alkalmazásának egyik nagy előnye, hogy viszonylag kis

mintamennyiség esetén is felhasználhatóak. A PCR technika nagy érzékenységéből követ-

keznek e megközelítés hátrányai is: a nagy érzékenység a minta esetleges kicsiny szennye-

ződéseit is felerősítheti. További aggodalomra ad okot a ciklikus felerősítés során bekövet-

kezőmásolási hibák esetleges felszaporítása is. Az eddigi vizsgálatok tanulsága azonban az,

hogy a jól tervezett PCR-ciklusok során keletkező"mutációk" gyakorisága elhanyagolható,

a természetes populációkban előforduló genetikai variabilitáshoz képest. A ciklikus felerősí-

tés miatt, a kezdeti templátmennyiségre roppant körülményesen lehet következtetni (például

a PCR- és az MPN-módszer kombinációjával) – ezért a mikrobiota PCR-re alapozott meg-

közelítése jelenleg csak korlátozottan alkalmazható mennyiségi közösségi vizsgálatokra, il-

letve olyan változások kimutatására, melyek a nukleinsavak mennyiségében/összetételében

nem jelennek meg (például különbözőfiziológiai stresszkörülmények fellépését követően

rövid időalatt beállt változások) (White, 1994).
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3.3.2 BOX-PCR

A BOX-PCR a repetitív szekvenciákon alapuló PCR-technikák csoportjába tartozó

módszer, mely az egyik legalkalmasabb eljárás a baktériumok faj alatti kategóriáinak DNS-

alapú tipizálására (Mogyoróssy et Halbritter, 2004). Számos előnye közül különösen vonzó-

vá teszi az olcsósága, gyors és egyszerűkivitelezhetősége. A BOX elem (Martin et al.,

1992) egyike a bakteriális kromoszómák azon intergenikus, ismétlődőelemeinek, melyeket

az elmúlt 20 évben fedeztek fel. Először a Streptococcus pneumoniae-nál írták le. Ezt köve-

tően számos más fajnál, többek között Gram-negatív baktériumoknál is kimutatták jelenlétét

(Versalovic et al., 1994). Mozaikos szerkezetű, a boxA, boxB, és boxC alegységekből épül

fel. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a BOX elem feladata nem teljesen tisztázott

(Hoskins 2001; Mrázek et al., 2002).

A kromoszómában elhelyezkedőkét boxA-szubszekvencia között elhelyezkedő

kromoszómaszakaszt egy egyszerű, ezen boxA elemhez kapcsolódó primer segítségével,

polimeráz láncreakcióban felszaporíthatjuk (Louws et al., 1994). Az eredeti ötlet, hogy az

ilyen repetitív szekvenciákat, mint primerkötőhelyeket használjanak a PCR-alapú bakteriá-

lis genom ujjlenyomat módszerhez, Versalovic és munkatársaitól (1991) származik és rep-

PCR-nek nevezték el. A PCR-reakciót követően különbözőméretűés számú DNS-szakaszt

nyerünk, melyeket DNS-festés után, agaróz gélelektroforézis segítségével szétválasztva az

adott törzsre jellemzőPCR-mintázatot kapunk. Ez az ujjlenyomatmódszer gyakran érzéke-

nyebb, mint más, a bakteriális genom rövid szakaszait, vagy egyes génjeit célzó módszerek

(Olive et Bean, 1999). A megnövekedett lánchosszabbítási időellenére egy normál PCR-

reakció keretében felszaporítható kromoszómaszakasz körülbelül 8 kb (kilobázis) hosszúsá-

gú. Az ennél nagyobb kromoszómarészeket egy egyszerűgélelektroforézissel nehéz lenne

szétválasztani. Mint azt Olive et Bean (1999) a hét molekuláris tipizálási mószert összeha-

sonlítva (2. táblázat) megjegyzi, a rep-PCR felbontóképessége kisebb, mint a pulzáló terű

gél elektroforézisé (PFGE).

Ez a különbség abból adódik, hogy a rep-PCR-nél a felszaporítható kromoszómasza-

kasz mérete korlátozott. Rademaker et al. (1998) részletesen leírja a környezeti mintákból

származó izolátumok jellemzésére alkalmazható rep-PCR vizsgálatának módszertanát. Azt

tapasztalták, hogy a BOXA1R primert (Louws et al., 1994; Versalovic et al., 1994) alkal-

mazva jobb eredményhez juthatnak (több sáv), mint más, általánosan alkalmazott (ERIC)

rep-PCR-technikák felhasználásával.
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2. táblázat. DNS-alapú baktériumtipizálási módszerek csoportosítása és menete (Olive
et Bean, 1999)

Eredmény: ujjlenyomat (fingerprint) szekvencia

Kivitelezés elve: fragmentálás szekvenciaspecifikus
nukleázzal

PCR-fragmentum-szintézis
szekvenciaspecifikus primerekkel

PFGE RFLP
(ARDRA)

CFLP AFLP rep-PCR RAPD DNS-
szekvenálás

Tiszta tenyészet

DNS-izolálás, tisztítássejtek
agarózba
ágyazása

enzimatikus
sejtfeltárás

PCR-
amplifikáció

PCR-
amplifikáció

R. E. emész-
tés

PCR-
amplifikáció
(REP, ERIC,
BOX prime-

rek)

PCR-
amplifikáció
(egy primer-

rel)

PCR-
amplifikáció

R. E. emész-
tés

R. E. emész-
tés

exonukleáz-
emésztés,
tisztítás

linker ligálás PCR szek-
venáló reakció

Cleavase I
emésztés

szelektív
PCR-

amplifikáció

pulzáló terű
gél-ELFO

gél- ELFO gél/kapilláris ELFO gél- ELFO gél/kapilláris-
ELFO

membránra
való átvitel
(blotting)

kemilumi-
neszcens kép

rögzítése

Értékelés

A fentiekből is kitűnik, hogy a környezeti mintákból származó bakteriális izolátumok

jellemzésére, törzsredukciójára, legalkalmasabbak az ún. PCR-ujjlenyomat-módszerek, azok

közül is, elsősorban jó felbontóképessége, egyszerűsége és olcsósága miatt a BOX-PCR-

módszer.
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3.4 Hagyományos és újgenerációs vivőanyagok

Az oltóanyagot általában valamely vivőanyaghoz keverve tárolják és juttatják ki a

termőterületre. A vivőanyagnak a közvetítőközeg szerepén túlmenően az oltóanyag maxi-

mális túlélőképességét is biztosítania kell (Roughley et Plusford, 1982). A mai mező-

gazdasági gyakorlatban por, granulált vagy folyadék formájú vivőanyagokat alkalmaznak,

bár ez utóbbi Európában csak csekély mennyiségben fordul elő(Stephens et Rask, 2000).

3.4.1 Folyadékkultúrás oltóanyagok

A folyadékkultúra a legegyszerűbb oltóanyagforma. Általában folyékony táptalaj-

ban, vízben, ásványi, vagy szerves olajban kerül kiszerelésre. A rhizobium oltóanyag előál-

lításának elsőlépése a folyadékkultúrában történőfelszaporítás. Magoltásnál a pillangós

magokat folyadékkultúrás oltóanyagban áztatják, vagy permet formájában juttatják azt a

mag felszínére. Szárítás után a magokat elvetik (Bashan, 1998). A folyadékkultúrás oltó-

anyagok főleg a fejlett mezőgazdasággal rendelkezőnyugati országokban terjedtek el (USA,

Kanada), mivel a felszaporításhoz és kijuttatáshoz a gazdának megfelelőinfrastruktúrával

kell rendelkeznie (Smith, 1995). Folyadékkultúrás oltóanyagokat alkalmaznak a biológiai

növényvédelemben és a különbözőlombtrágyázásoknál is, bár ilyenkor gondoskodni kell az

oltóanyag megfelelőhígításáról (Daayf et al., 1995). A folyadékkultúrás oltóanyagok köz-

vetlenül a talajba is kijuttathatóak, bár ez nem minden baktériumcsoport számára kedvező.

A rhizobiumoknál talajoltással nagyobb gümőszámot érhetünk el, mint magoltással, ezzel

szemben az azospirillumoknál azok gyenge túlélőképessége miatt ez a módszer nem javasolt

(Bashan, 1998). A folyadékkultúrás oltást tovább nehezíti, hogy a megfelelőeredmény ér-

dekében számos növényfajnál a vetést és csírázást követően néhány nappal kell alkalmazni,

ami a gazdálkodók számára további kiadást és időt jelent.

A folyadékkultúrás oltóanyagok minőségbiztosítása szempontjából fontosak a gyár-

tás és felhasználás közötti időszakban lejátszódó események, így a tárolás, szállítás és a ki-

juttatás körülményei. A megfelelőcsíraszám és életképesség megtartása érdekében az oltó-

anyagot hűtött körülmények között, 4–6 oC hőmérsékleten kell tárolni. A szobahőmér-

sékleten tárolt folyadékkultúrás oltóanyagok csíraszáma és életképessége csökken. A huza-

mos ideig hűtés nélkül tárolt oltóanyagban a rhizobiumsejtek cukortartalma a tárolási idővel

arányosan csökken. Megnőa halott, vagy az életképes, de nem tenyészthető(viable but non-

culturable) sejtek száma. Ez a hatás tovább erősödik, ha a tápközből hiányzik az élesztő

(Maurice et al., 2001). Folyadékkultúrában történőfelszaporításnál, 1 g élesztő/l táptalaj je-

lenlétében, glükózzal és glicerollal is 1010 nagyságrendűélőcsírszámot lehet elérni (Cliquet
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et al., 2006). A folyadékkultúrás oltóanyagok termőterületre való kijuttatásakor különös fi-

gyelmet kell a berendezések szakszerűhasználatára. A 173 kPa nyomás és a 35 oC alatti

hőmérsékletnél, 4–5 óra elteltével az oltóanyagsejtek károsodhatnak (Gault et al., 2002).

Mindezek figyelembevételével elmondhatjuk, hogy a folyadékkultúrás oltóanyagok a meg-

felelőtechnikai háttérrel és nagy termőterülettel rendelkezőgazdaságok számára előnyösek.

A kisebb családi gazdaságok és az őstermelők igényeinek a szilárd vivőanyagú, hosszú ideig

tárolható oltóanyagok felelnek meg.

3.4.2 Magoltás

A pillangós virágú növények magja természetes körülmények között is tartalmaz

rhizobium sejteket, melyek a termésképződés folyamán kerülnek a magvak felszínére, ahol

dehidratált állapotban vészelik át a következővegetációs periódusig terjedőidőszakot. Ezen

jelenségnek köszönhetően a kultúrnövények elterjedésével azok mikroszimbiontái is

világszerte szétszóródtak, növelve a talajok biodiverzitását (Pérez-Ramírez et al., 1998). A

lucernamagvak felszínén átlagosan 8400 rhizobium található, a földimogyorón magonként

1380, a vörös- és fehérhere magfelszínén pedig <100/mag. Az oltott lucernamagvaknál ez

az érték 35.100/mag, a földimogyorónál 13.800/mag és 10.000/mag a fehér- és

vörösherénél. (Gemell et al., 2005).

A magoltás céljára ajánlott oltóanyagokkal, ha azokat a gyártó által meghatározott

módon használják fel, a mag méretétől függően 103–106 rhizobium-csíraszámot kaphatunk

magonként. Ilyen kiindulási csíraszámot alapul véve, hektáronként 8x1010 rhizobium

csíraszám biztosítható (Brockwell et Bottomley, 1995). A pillangósok magoltására két

eltérő, általánosan elterjedt módszer is létezik. Az egyik módszer szerint a rhizobiumokat

valamilyen hordozóanyaggal keverjük össze, ami általában tőzeg, és az így kapott keveréket

vízzel, vagy valamilyen sziruppal visszük fel a mag felszínére. A másik módszer szerint a

baktériumszuszpenziót permet formájában, vivőanyag nélkül, közvetlenül a magfelszínre

jutattjuk, majd beszárítjuk. Mivel az élőcsíraszám a kereskedelmi forgalomba kerülő

pillangós vetőmagoknál fajtánként és baktériumtörzsenként jelentős eltéréseket mutat, a

szabványügyi testületek megállapítottak egy „minimális infektív dózist”. A meghatározás

szerint a „minimális infektív dózis” az a legkisebb mikrobaszám, ami minden egyes növény

fertőzését biztosítja. A pillangós növényeket fertőzőRhizobium sp. számára az USA-ban ez

a mennyiség 100 és 1.000 élő, infektív gümőképzőbaktériumot jelent magonként (US

Patent Office, 1962). Az ausztrál előírások szerint a magonkénti rhizobiumszám a kismagvú

pillangósok számára 500/mag (magszám>750.000/kg), illetve 1.000/mag a nagymagvú pil-

langósoknál (magszám<750.000/kg). (Gemell et al., 2005). Számos vizsgálat kimutatta,
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hogy az oltás sikeressége egyenes arányban áll a magonkénti csíraszámmal, és csökken az

oltástól eltelt időfüggvényében. Így pl. Gemell et al. (2005) azt javasolják, hogy az oltott

lucernamagvakat fél éven belül, a földimogyorót 6 héten belül, a vörös- és fehérherét pedig

az oltást követőkét héten belül el kell vetni, mert csak ekkor biztosítható az oltás sikerét ga-

rantáló csíraszám. Hasonló eredményre jutottak Wendell et al. is (2001), akik kereskedelmi

forgalomban kapható, előoltott lucerna terméshozamát hasonlították össze hároméves kísér-

leti periódus alatt, a közvetlen vetés előtt oltott lucerna terméshozamával. Eredményeik sze-

rint a közvetlen vetés előtt oltott lucerna Rhizobium-csíraszáma jóval nagyobb volt, száraz

gümőtömege pedig szignifikánsan haladta meg az előoltott lucernáét.

3.4.3 Tőzegalapú vivőanyagok

A pillangós növények rhizobiumos magoltásának kezdete a XIX. sz. végére tehető

(Voelcker, 1896). Az oltások hatékonyságának növelése érdekében a kutatók számos vivő-

anyagot teszteltek, melyek során világossá vált, hogy a baktériumsejtek túlélése szempont-

jából jó vivőanyag nagy szervesanyagtartalmú, a pH-ja semleges, nagy a vízkapacitása, nem

tartalmaz mérgezőanyagokat. Fontos szempont továbbá a nagy mennyiségűés könnyűhoz-

záférhetőségi lehetőség és az olcsóság (Ben Rebah et al., 2002a). A fenti követelményeknek

leginkább a tőzeg felel meg (Burton, 1967), mely normál körülmények között (3–28 oC)

grammonként akár több mint 108 baktériumsejt túlélését is képes biztosítani; bár hasonló

eredményt ásványi szén, vagy faszén felhasználásával is el lehet érni (Beck, 1991). A tő-

zeggel kapcsolatban is felmerült azonban számos probléma: a világ számos országában nem

hozzáférhető(Halliday et Graham, 1978), vagy a meglévőkészletek kimerülőben vannak,

illetve a szigorodó természetvédelmi előírások korlátozzák annak kitermelését. A tőzeg gá-

tolhatja bizonyos Rhizobium-fajok szaporodását (Brockwell, 1985), bár a Magyarországon

(Nádasdladány, Ócsa, Sükösd, Kecel) fellelhetőtőzegek ilyen tulajdonsággal nem rendel-

keznek, csupán természetes mikrobiótájuk egyes elemei fejthetnek ki gátló hatást az oltó-

törzzsel szemben (Manninger et al., 1974). A minőségi oltóanyagok csíraszáma országon-

ként változik, de a frissen előállított termékek általában 5x107 és 1x109 Rhizobium sejt/g-ot

tartalmaznak (Lupwayi et al., 2000). A minőségi oltóanyagokkal szembeni másik fontos kö-

vetelmény a felhasználás szempontjából semleges vagy káros mikroorganizmusok kis szá-

ma. Ennek a feltételnek még manapság is csak kevés oltóanyag felel meg. Gyakran előfor-

dulnak olyan esetek, amikor a szennyezőcsíraszám akár 100x, vagy 1000x is meghaladja a

rhizobiumok csíraszámát (Olsen et al., 1994). Erre a problémára megoldást jelenthet a vivő-

anyagok előzetes sterilizálása (Rice et al., 1994). Hazánkban elsőnek vezették be a steril tő-
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zeg vivőanyag alkalmazását (Soós, 1960). A tőzeggel kapcsolatban itt újabb problémával ta-

láljuk magunkat szemben, ugyanis a tőzeg gőzzel történősterilezése során, vagy nagydózisú

besugárzás hatására a Rhizobiumok számára mérgezőanyagok szabadulhatnak fel (Strijdom

et Rensburg, 1981; Mulligan et Cooper, 1985). A fentiek következtében, új, a tőzeghez ha-

sonló adottságokkal rendelkezővivőanyagok előállítása vált szükségessé.

3.4.4 Alternatív vivőanyagok

A tőzeg helyettesítésére irányuló vizsgálatok során, olyan anyagok kerültek teszte-

lésre, mint a perlit (Daza et al., 2000), vermikulit (Walter et al., 1992), szennyvíziszap

(Philpotts, 1976), lignit (Kandasamy et Prasad, 1971), szén (Crawford et Berryhill 1983),

cellulóz (Pugashetti et al., 1971), fűrészporkomposzt (John, 1966) és különbözőipari

hulladékanyagok (Muniruzzaman et Khan 1992; Ajay et al., 1996). Az ásványianyag-alapú

közegek, mint például a perlit, számos előnnyel rendelkeznek: ipari felhasználás céljából

nagy hőmérsékleten sterilezhetők, mindeközben nem keletkeznek az oltóanyag számára

mérgezőanyagok, mint az a tőzeg sterilezésénél korábban tapasztalható volt. Az ásványi vi-

vőanyagok alkalmazásánál hátrányos lehet a kis szervesanyag-tartalom, vagy annak teljes

hiánya, ami kedvezőtlen feltételeket biztosít az oltóanyag túléléséhez. Ez szacharóz vagy

glicerol hozzáadásával kiküszöbölhető(Daza et al., 2000). Nem hagyható figyelmen kívül

még egy tényező: a hőmérséklet. Míg a mérsékelt égövre jellemzőhőmérsékleti viszonyok

között (4–28 oC) az oltóanyag túlélési arányát figyelembe véve a perlit felveheti a versenyt a

nagy szervesanyag-tartalmú közegekkel (Daza et al., 2000), addig a déli égövi országokra

jellemző36–42 oC-os hőmérsékleti viszonyok között a tőzegalapú vivőanyagok mind az ol-

tóanyag csíraszáma, mind pedig annak fertőzőképessége szempontjából kedvezőbb feltéte-

leket biztosítanak (Roughley et al., 1995). Az utóbbi évtizedben számos publikáció jelent

meg, amelyek olyan alternatív vivőanyagok felhasználási lehetőségét vizsgálja, mint a

szennyvíziszap vagy a mezőgazdasági hulladékokból előállított különbözőkomposztok.

Történtek sikeres kísérletek szennyvíziszapkomposzt-alapú Bacillus thuringiensis

biopeszticidek előállítására (Sachdeva et al., 1999; Vidyarthi et al., 2000), sőt a rhizobiumok

túlélésének biztosítása szempontjából is alkalmas közegnek bizonyult (Ben Rebah et al.,

2000, 2001). A tőzeggel összehasonlítva a szennyvíziszap-komposzt akár -20 oC-on is ked-

vezőbb feltételeket biztosít a rhizobiumok túléléséhez, sőt a vízkapacitása is jobb (Ben

Rebah et al., 2002a).

Nem szabad megfeledkeznünk azonban a szennyvíziszapokkal kapcsolatos hátrá-

nyokról sem. Mind a kommunális, mind pedig az ipari szennyvíziszapokban jelentős mérté-
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kűnehézfém-feldúsulás történhet, aminek következtében a világ minden országában korlá-

tozzák és szigorú szabályokhoz kötik a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználását. A

feldúsuló nehézfémek és/vagy a párhuzamosan csökkenőpH a talajok hasznos mikrobapo-

pulációjának faji sokféleségét és működőképességét (pl. a nitrogénkötés mértéke, enzimak-

tivitások) csökkenthetik (Biró, 1999, 2002; Uri et al., 2003, Abdorhim et al., 2005). Másik

fontos kérdés a kommunális szennyvíziszapok alkalmazásánál az Enterobacteriaceae csa-

ládba tartozó patogének feldúsulása, amelyek csíraszámát az iszapok meszezésével, kom-

posztálásával, vagy szikkasztásával csökkenthetjük (Biró, 2002).

A nagy szervesanyagtartalmú mezőgazdasági és kommunális hulladékok termőterü-

leteken való elhelyezése hazánkban is elterjedt gyakorlat (Biró, 1999; Abdorhim et al.,

2004); amit egyrészt a kényszerűség, másrészt a talajok tápanyagainak az ily módon történő

visszapótlási lehetősége indokol. A szennyvíziszapokkal összehasonlítva, a mezőgazdasági

melléktermékekből előállított komposztok számos előnnyel rendelkeznek: nem tartalmaznak

nagy mennyiségűnehézfémet, vagy egyéb toxikus anyagot, olcsón, nagy mennyiségben elő-

állíthatóak, nincs korlátozva a felhasználhatóságuk, és a világ bármely részén az adott régió

mezőgazdasági sajátosságaihoz igazíthatóak (Jauhri et al., 1989). Egyetlen komoly problé-

ma a mezőgazdasági hulladékanyagokból készült komposztok vivőanyagként való alkalma-

zásával kapcsolatban a fitopatogén baktériumok jelenléte, illetve azok feldúsulása. Ez meg-

előzhető, mivel a patogének különös érzékenységet mutatnak a komposztálási eljárás során

keletkezőnagy hőmérsékletekkel szemben (50, 60 és 70 oC) és már 60 óra alatt is teljesen

eltűnhetnek a közegből (Elorrieta et al., 2003).

Mint a fentiekből kitűnik, a mezőgazdasági hulladékanyagokból készült komposztok

rendelkeznek a korábban alkalmazott nagy szervesanyagtartalmú vivőanyagok (pl. tőzeg)

minden előnyével. Vivőanyagként való alkalmazásuk szempontjából hátrányos tulajdonsá-

gaik elenyészőek. Mindemellett a fenntartható mezőgazdasági termelés szemlélete

(Várallyay, 1998) és a vonatkozó EU-szabványok (Európai Talajkezelési Direktíva, EC

1986, 1999) is a komposztált anyagok hasznos mikroszervezetekkel kombinált alkalma-

zását részesítik előnyben.

3.4.5 „Ojtóanyaggyártás” Magyarországon

Nem sokkal Hellriegel-Willfahrt 1888-ban megjelent közleménye után, melyben ki-

mutatták, hogy a borsónövény a légköri N2-megkötésével egészíti ki a nitrogénszükségletét,

1896-ban és 1897-ben Kerpely Antal összehasonlító vizsgálatokat végzett, akkor még im-

portált (Farbenwerke, Hoechts) rhizobium-oltóanyaggal és eredményeit „Légen-gyűjtés és
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talajojtás” címen a Köztelekben publikálta (cit: Szende, 1987). A szójával kapott jó eredmé-

nyek alapján mások is végeztek szántóföldi összehasonlító vizsgálatokat: Gyárfás (1908),

Herke (1913), Bittera (1922), Dégen (1923), Rosenberg (1925), Legány (1926), Surányi

(1928, 1934), Steininger (1938), Szávoszt (1938), Villax (1938), Zucker (1938), Dworák

(1938), Horn (1939), Horváth (1940), Kerpely (1939, 1940). Az első, hazánkban gyártott ol-

tóanyag a „Baktonit” volt, ami a Duna-Tisza-közi Mezőgazdasági Kamara által létrehozott

Talajbiológiai Laboratóriumban készült, mennyisége azonban ekkor még csak kísérleti cé-

lokra volt elegendő. A harmincas évektől kezdve az oltóanyag-termelés növekedett és a

Zucker-féle törzsből a Wack cég 1940-ben már 10-11.000 hektárra elegendőt készített.

1946–1949 között az évente termelt mennyiség már 50.000 hektárra is elegendővolt, sőt, ez

volt az elsőolyan magyar gyár, amely külföldre is exportált oltóanyagot (Manninger et

Bakondiné, 1970). Ebből a cégből alakult 1950-ben a Phylaxia Állami OltóanyagtermelőIn-

tézet Agrobiológiai Osztálya. Ez az osztály a szükségleteknek megfelelően egyre növekvő

mennyiségűBaktonitot gyártott. 1955-től néhány éven keresztül visszaesés következett be a

termelésben és a felhasználásban, aminek oka, az oltóanyagok nem megfelelőminőségében

volt keresendő, ugyanis nem állapították meg az oltóanyaggyártáshoz felhasznált és a kész

oltóanyag baktériumainak teljesítőképességét. 1958-ban a Földművelésügyi Minisztérium

bevezette a rhizobium oltóanyagok kötelezőellenőrzését. 1957-ben a Phylaxia beszüntette a

„Baktonit” gyártását és helyette „Rhizonit” néven hozott forgalomba egy új készítményt,

melyet az ország különbözőtájegységeiről származó pillangósok gyökérgümőiből izolált

törzsekből állítottak elő. 1970-ben már „Rhizonit-Forte” néven került forgalomba, a minő-

ségellenőrzést a megfelelőszabványok figyelembevételével az Országos Mezőgazdasági

MinősítőIntézet végezte (Manninger et Bakondiné, 1970). Magyarországon 1953-ig

rhizobium oltóanyagok kizárólag agaros és folyékony alakban kerültek forgalomba. 1953-

tól kizárólag lucernára, lóherére és borsóra, porított kerti földhöz kevert baktériumokat is

használtak oltásra (Manninger et al., 1974). Soós 1955-ig végzett vizsgálatai alapján a

Nádasdladányból származó tőzeg bizonyult a legmegfelelőbbnek a különbözővivőanyagok

közül. A rendszerváltást követőévekben a Phylaxia veszteséges működése, majd felvásárlá-

sa következtében a központosított oltóanyaggyártás és -ellenőrzés megszűnt. A rendszervál-

tozást követőévekben fizetőképes kereslet hiányában az oltóanyaggyártás és -kereskedelem

máshol is visszaesett, az elmúlt néhány évben azonban elmondhatjuk, hogy ismét reneszán-

szát éli. Egyre több készítmény jelenik meg a piacon, ami egyrészt örvendetes a környezet-

kímélőmezőgazdálkodás szempontjából, másrészt veszélyes a hiányos ellenőrzés miatt.

Mint az a világ számos országában megfigyelhető, az engedélyeztetési eljárás során kiadott

„bizonyítvány” nem garancia a forgalomban lévőkészítmények minőségének folyamatos
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szinten tartására. Míg Magyarországon 2004-ben 22-féle mikrobákat tartalmazó készítmény

került kereskedelmi forgalomba, addig 2006-ban már 36-féle (Murányi, 2006) és az elkö-

vetkezőévekben a piac további bővülése várható. Ezek a készítmények főleg szabadon élő

és szimbionta nitrogénkötő, növényi növekedés-

serkentőés cellulózbontó baktériumokat és gom-

bákat tartalmaznak, de akad köztük olyan is,

amelynek az összetétele titkosított. A 2006-ban

engedélyezett oltóanyagok részletes listáját, össze-

tételét és felhasználási területét bemutató táblázatot

a dolgozat 7. melléklete tartalmazza.

3.5 A fehérvirágú csillagfürt (Lupinus
albus L. Nelly)

Botanikai jellemzése (www.nyirkutato.hu).

A növény szára 50–80 cm, mereven felálló, fiatal

korban dudva, később elfásodó, szilárd, erős. A fő-

tengelyből 3–6 elsőrendűoldalhajtást fejleszt. Idő-

járástól és tápanyagviszonyoktól függően növeszthet másod-, harmadrendűhajtásokat, ame-

lyekben termést is hozhat (emeletek). Levele tenyeresen összetett (2. ábra). A levélkék for-

dított tojásdad alakúak, színük középzöld. A virágok a fajra jellemzőfürtvirágzatban he-

lyezkednek el, színük kékesfehér. A hüvely egyenes alakú, zárt, a virágzati tengelyről nehe-

zen törik le, 3–6 magvú. A mag közepes nagyságú, lekerekítetten szögletes, oldalai teltek,

csontszínűek, ezermagtömege 320–370 g, nyersfehérje-tartalma 35–38 %, összalkaloid-

tartalma 0,03–0,08 %.

Gazdasági értéke: A gyenge termékenységűsavanyú talajok takarmánynövénye.

Nagy fehérjetartalmú, kettőshasznosítású: abrak, vagy zöld fajta. Termesztéséhez széles ha-

tárok között választható ki megfelelőtalaj. Közepes tápanyagigényű, intenzívebb típusú, de

a Nyírségi édes csillagfürtfajtához hasonlóan igen jól alkalmazkodik a különbözőfizikai ta-

lajféleségekhez. Rövidebb tenyészideje révén a magasabban fekvőészaki tájakon is bizton-

sággal termeszthető. A legfontosabb kórokozókkal szemben (fuzáriumos hervadás, barna

levél- és hüvelyfoltosság) szántóföldi körülmények között nem túl érzékeny, illetve toleráns.

Mélyen gyökerező, nagy nitrogéngyűjtésű(120–180 kg/ha) fajta. Talajjavító, kiváló előve-

temény. Gépi betakarításra alkalmas. Tenyészideje 124–142 nap, ami 6–8 nappal rövidebb,

mint a Nyírségi édes csillagfürté. Potenciális termőképessége 4,5–5,0 t/ha mag-, illetve 25–

35 t/ha zöldtömeg.

2. ábra. A fehérvirágú csillagfürt
a Westsik-féle vetésforgó

területén (Lupinus albus L. Nelly)
(forrás: www.nyirkutato.hu)
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Termesztési javaslat: Meszes talajokon nem, csak savanyú kémhatású talajokon

termeszthető. Egyaránt jól díszlik a jobb minőségűlaza és a kötött savanyú barna erdőtala-

jokon. A sülevényes, vízállásos, mélyfekvésű, magas talajvízszintűterületek akkor sem al-

kalmasak termesztésére, ha meszet nem tartalmaznak. Tápanyagokban szegény talajon kü-

lönösen magtermesztés esetén a foszfor és kálium kiegészítést meghálálja. Különleges ter-

mesztési igénye: jó kultúrállapotú, gyommaggal kevésbé fertőzött talaj. Vetésidőre érzé-

keny. Optimális vetésideje: magra március utolsó, április elsőnapjai, zöldtömegre április

második felétől május 10-ig, másodvetés: július 10-e után, augusztus 20-ig. Javasolt csíra-

szám: magra, 400–450 ezer darab/ha, 24–36 cm-es sortávolságra. Vetésmélység 2–3 cm.

Vegyszeres gyomirtás esetén termesztése teljesen gépesíthető.

Giller et Day (1985) szerint a pillangós növények kedvezőelővetemény-hatása üze-

mi méretekben akkor mutatható ki, ha a gazdaság területének 15–25 %-án hosszabb ideig

termesztenek pillangós növényt, mert termesztésükkel serkenthetőa gazdaság szénforgalma,

javítható a talajok humusszal való ellátottsága és minősége. A csillagfürt kedvezőelővete-

mény-hatása, mint ez általában megfigyelhetőa hüvelyes növényeknél, csak egy évig érvé-

nyesül, mert gyökér- és szármaradványuk kedvezőösszetételének következtében lebontásuk

gyors és tökéletes.

A Westsik-féle vetésforgó kísérletekben a fővetésűcsillagfürt-zöldtrágya hatására a

rozs termése 161 %-kal, a burgonya termése a parlagoltatáshoz viszonyítva 115 %-kal nőtt,

ami 1,53 t/ha, illetve 4,65 t/ha termésemelkedést jelent. A csillagfürt gyökértrágyázás hatá-

sára a rozstermés 130 %-kal (1,23 t/ha), a burgonyatermés 95 %-kal (3,8 t/ha) nőtt. Még

kedvezőbb hatásokat lehetett kimutatni 1993-ban az F8 jelűvetésforgóban, ahol a csillagfürt

négy év alatt kétszer fordult elő. A Westsik-féle vetésforgók gyökértrágyás kezeléseiben

előbb a sárgavirágú keserű, később a fehérvirágú édes csillagfürtöt termesztették.

Vetőmagellátási problémák miatt 1972 óta egységesen a fehérvirágú édes változat szerepel,

amelynek mind a gyökér-, mind a zöldtrágya-hatása elmarad a robusztusabb sárgavirágú ke-

serűcsillagfürtétől (Lazányi, 1994).

A csillagfürtfélék a pillangósvirágú növények közül kitűnnek nagy tápanyagfeltáró-

képességükkel, amelyre gyökérzetük nagy foszfor- és káliumtartalma is utal. Ez magyaráz-

ható mélyre hatoló karós gyökérzetük nitrogéngyűjtésével, amely maga után vonja az egész

növény fokozottabb aktivitását. A csillagfürt tápanyagfeltáró-képessége nemcsak az utónö-

vény szempontjából fontos, de hatása az egész gazdaságban értékelhetőaz altalaj tápanyag-

tőkéjének mobilizálása és feltalajban történőfelhalmozódása miatt (Adams et Laughlin

1981).
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3.6 A lucerna (Medicago sativa L.)

A lucernatermesztés jelentősége, rendszertana, morfológiája, élettana (Kruppa et

Zsombik, 2006). A lucerna egységnyi területről legnagyobb termést adó, nagy fehérje-

tartalmú, pillangós virágú, szálas takarmánynövény. A kukorica mellett a legfontosabb ta-

karmánynövényünk. Biológiai értékét nagy fehérjetartalma határozza meg (limitáló amino-

savak: lizin, metionon, triptofán, treonin). Területegységre számítva a szálas takarmányok

közül a legtöbb emészthetőnyersfehérje is a lucernával érhetőel hazánkban és mészben,

egyéb ásványi anyagokban, vitaminokban és karotinban is gazdag. Felhasználását

szaponintartalma mint antinutritív anyag korlátozza. Szenázsként, szénának, szárítva, zöld-

lisztként, granulátumként használatos, illetve abraktakarmányok része. Biológiai talajműve-

lésben növeli a talaj termékenységét. Fejlett gyökérzete nitrogénnel és szervesanyaggal gaz-

dagítja a talajt. A lucernával szimbiózisban lévőSinorhizobiumok 3-4 év alatt - mintegy

200-300 kg/ha nitrogént kötnek meg.

Morfológiája, élettana: a lucerna (3. ábra) évelőnövény, tavasszal vetve már a vetés

évében virágzik. Általában a második, harmadik évben terem a legtöbbet, később fokozato-

san ritkul, elgyomosodik.

3. ábra. Kéklucerna (Medicago sativa) ültetvény, virágzás előtt

Gyökere: jól fejlett, orsó alakú, mélyrehatoló karógyökérzet, amely a típusától és a ta-

lajvíz szintjétől függőmélységig, általában 3–6 méter mélyre jut le. A kék lucerna karógyö-

kere erősebb és mélyebbre hatol, mint a tarkavirágúé, de kevesebb az oldalgyökér, és a gyö-

kérelágazás. A gyökérzet nagyobb része a talaj felsőrétegeiben helyezkedik el, de a tarka

virágú lucerna gyökérzetére ez még jellemzőbb.

A gyökérgümők már a fiatal gyökérágakban megjelennek, és a talaj minőségétől

függően ritkábban vagy sűrűbben helyezkednek el. A Sinorhizobium meliloti a semleges,
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vagy gyengén lúgos kémhatású talajokon fejlődik jól. A 6,5-nél kisebb pH-jú talajokon már

gyengül a gümőképződés és az 5,0 pH-nál savanyúbb talajokon a gümők elpusztulnak.

Gyökértörzse (rizómája): a gyökér megvastagodott és erősen elágazó, rövid-

szártagú, élettanilag fontos része, amely a szik alatti szárból alakul ki. Főfeladata a

tápanyagraktározás, a rügyeiből kiinduló bokrosodás és az újrasarjadzás. Elhelyezkedési

mélysége fajtától és ökotípustól függ. A jó télálló magyar fajták gyökérnyaka 2–3 cm mé-

lyen, a tarkavirágú típusoké még mélyebben helyezkedik el. Az eróziónak kitett területeken

jelentős talajvédőhatása van, és mivel a műtrágyák (főleg a nitrogéntartalmúak) savanyítják

a talajt, a helyette használt lucerna nitrogéngyűjtése révén védi szántóinkat a

savanyosodástól.

A lucerna termesztése teljesen gépesített, jól beilleszthetőaz üzemi termesztés kere-

teibe. A lucernát a világ minden részén termesztik.

Fontosabb lucernafajok:

Medicago sativa L.: közönséges kék- v. takarmánylucerna

M. varia L.: tarkavirágú lucerna

M. falcata L.: sárkerep lucerna

M. lupulina L.: komlós lucerna

A közönséges kék- vagy takarmánylucerna őshazája Elő- és Közép-Ázsia száraz

klímájú országainak területe. Innen terjedt el az egész világon. Hazánkban Tessedik Sámuel

honosította meg a lucerna termesztését, a XVIII. század vége felé.

Szára: belül üreges, felálló, vagy kissé elhajló és elágazó dudvaszár, az ökotípustól

és a fajtától függően, 40–100 cm magas. A kékvirágú fajták nagyobbra nőnek, mint a tarka

virágúak.

Hajtásrendszere: bokros jellegű.

Levele: hármasan összetett, a középsőlevélnyél hosszabb, mint a két szélső. A leve-

lek nagysága és alakja változó, leggyakoribb a lándzsa alakú levél.

Virágzata és virága: tömött fürt. A virágok száma a fürtvirágzatban 5–50. A virá-

gok jellegzetesen pillangós szerkezetűek, a párta színe változó. A kékvirágú fajtáké a hal-

ványkéktől sötét ibolyaszínig sokféle árnyalatú lehet. A tarkavirágú fajták virágszíne rend-

szerint többféle: kék, kékeszöld, zöldessárga, sárgásfehér (vagy ezek átmenete). Túlnyomó-

részt idegen termékenyülő(rovarok), de kis százalékban öntermékenyülés is előfordul.

Termése és magva: változatos alakú, többmagvú hüvely. A kéklucernánál csigaszerű-

en csavarodott a hüvely. A sárkerep lucerna hüvelye sarlószerű, a tarkavirágúé pedig a kettő

közötti átmenet. A hüvelyben 2–8 vese alakú mag van. Ezek ezermagtömege 1,5–2,7 g kö-

zött változik.
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Termőterülete: a világon több mint 33 millió hektáron termesztik. Észak-

Amerikában (USA) termesztik a legtöbb lucernát, majd Európában, és Ázsiában. Magyaror-

szágon 2005-ben 157 ezer hektár volt a vetésterülete. Ez a 1996–2000 évek átlagának (216

ezer ha) 72,3 %-a, míg a 2001–2004 évek átlagának 99,8 %-a. Ez az adat a ’80-as évekhez

viszonyítva drámai csökkenést mutat, akkoriban a vetésterület elérte a 400 ezer hektárt. A

lucernaterület ezek alapján – elsősorban az állatállomány csökkenésével összefüggésben –

csökkenőtendenciát mutat. Átlagtermése öt tonna szárazanyag/ha körüli, ami jobb agro-

technikával akár a duplája is lehetne. A 2003-as aszályos évben 1,5 t/ha-ral kevesebb, míg a

2004-es kedvezőévjáratban egy t/ha-ral több (6 t/ha) volt.
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4. Anyag és módszer

4.1 A mintavételi területek általános jellemzése

Rhizobium-törzseket izoláltunk a Westsik Vilmos által 1921-ben beállított Homoki

Vetésforgó tartamhatás-kísérlet területéről, valamint ennek a gazdaságnak a 15. sz. üzemi

parcellájából, fehérvirágú csillagfürt (Lupinus albus L.) növény gyökérgümőiből.

4.1.1 A Westsik-féle vetésforgók

A homokjavító vetésforgók beállítására 1929 őszén került sor, a Nyíregyházi Kísér-

leti Gazdaság két homokdombján, ahol kezdetben 12 vetésforgót alakítottak ki, amelyet

1933-ban további hárommal egészítettek ki. Így a kísérlet vetésforgóinak a száma 15 lett,

amelyeket mind a mai napig művelnek (Kátai et al., 1999).

A kísérleti gazdaság talaja kevés kálciumot tartalmazó homokból, valamint ezzel ke-

veredőkarbonátos löszből épül fel. A leiszapolható agyag részaránya 4–6 %. A területen a

talajképződés fázisában összefüggőerdővolt, ezért a talajok gyengén humuszosak (Lazányi,

1994).

3. táblázat. A Westsik-féle tartamhatás-kísérlet kezelései a fővetésűpillangósvirágúak
kiemelésével (Lazányi, 1994)

Westsik-féle jelölés Kezelés, műtrágyázás A vetésforgó sorrendje

I. Parlag, gyomnövények alászántása, –– P, R, B
II. Fővetésűcsillagfürt zöldtrágyázás, NPK Cs, R, B
III. Csillagfürt gyökértrágyázás, NPK Cs, R, B
IV. Homokjavítás szalmával, NPK R, B, R
V. Erjesztett szalmatrágya, NPK R, B, R
VI. Vízzel erjesztett szalmatrágya, NPK R, B, R
VII. Vízzel erjesztett szalmatrágya –– R, B, R
VIII. Csillagfürt gyökér- és zöldtrágyázás, NPK Cs, R, B, R

IX. Pillangós szálastakarmány-termesztés, NPK Cs, R, B
X. Kettős takarmánytermesztés, –– B, Z, R
XI. Istállótrágyázás, NPK Z, B, R
XII. Őszi takarmánykeverék-termesztés, NPK R, R, B
XIII. Másodvetésűcsillagfürt zöldtrágya, NPK R, B, R

XIV. Másodvetésűcsillagfürt zöldtrágya, NPK R, B, R

XV. Másodvetésűcsillagfürt zöldtrágya, –– R, B, R

B: burgonya; R: rozs; Cs: csillagfürt; Z: zabos bükköny, P: parlag. Az V. kezelésben
mészammonsalétrommal erjesztett szalmatrágyát adnak ki.
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4. ábra. A Westsik-féle talajjavító homoki vetésforgó-tartamkísérlet vázlatos alaprajza (Deb-
receni Egyetem, Agrártudományi Centrum Nyíregyházi Kutató Központja közlése nyomán)
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A felhalmozódási szintben 2–3 cm vastag, egymástól 30–40 cm távolságban elhelyez-

kedőkovárványos csíkok vannak (5. ábra), így víz- és tápanyag-gazdálkodása a

5. ábra. A kovárványcsíkok elhelyezkedését bemutató talajszelvény a Westsik-
féle vetésforgók területeén (Henzsel István felvétele)

futóhomoknál jobb, mert a kovárványcsíkok kolloidtartalmuknál fogva több nedvességet és

tápanyagot tudnak raktározni.

A parcellák két észak-dél irányban húzódó homokdombon terülnek el, az Ér-patakhoz

közel, mely a buckaközi mélyedések vizéből táplálkozik. A vetésforgó beosztását a 3. táblá-

zat, míg áttekintőtérképét a 4. ábra szemlélteti.

4.1.2 A 15. számú üzemi tábla területének jellemzése

A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának Nyíregyházi Kutató Központ-

jához tartozó 15. számú üzemi tábla területén 2005-ben végezték el a talaj főbb fizikai ké-

miai tulajdonságainak vizsgálatát. A vizsgálati eredményeket a 4. táblázat tartalmazza.

A főbb fizikai és kémiai tulajdonságokat tekintve nincs jelentős eltérés a Westsik-

féle homokjavító vetésforgó tartamhatáskísérlet talajai és a 15. számú üzemi tábla között.

Kisebb különbség csupán az Arany-féle kötöttségi mutató (KA) értékében van: ez az érték a

Westsik-féle vetésforgók mindegyik parcellájában 24 volt, míg az üzemi területen 28.
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4. táblázat. A 15. számú üzemi tábla főfizikai és kémiai tulajdonságai

Terület Dátum pH
(H2O)

pH
(KCl)

Kötöttség
(KA)

Vízo.
össz. só

%

CaCO3

(%)
Humusz

(%) y1

Szóda-
lúgosság

(%)
15. sz. üzemi

tábla 2005 5, 02 3, 89 28 0 0 1, 13 13, 31 0

4. táblázat. (folytatás) A 15. számú üzemi tábla főfizikai és kémiai tulajdonságai

Terület NO3+NO2
(mg/kg)

P2O5
(mg/kg)

K2O
(mg/kg)

Mg
(mg/kg)

Na
(mg/kg)

Zn
(mg/kg)

Cu
(mg/kg)

Mn
(mg/kg)

Leiszapo
lható

rész %

15. sz. üzemi
tábla 9, 32 189, 41 207, 87 23, 42 11, 44 0, 63 1, 44 56, 45 7, 34

Mivel az üzemi terület „előélete” részlegesen dokumentált, csak az elmúlt 9 évre vo-

natkozóan állnak rendelkezésre a növénytermesztéssel kapcsolatos főbb adatok (5. táblázat).

A táblázat kiegészítéseként megemlítjük, hogy a területen 1998-ban szintén fehérvirágú csil-

lagfürtöt termesztettek, melyről nem állnak rendelkezésre termésadatok. Mint az az 5. szá-

mú táblázatból is kitűnik, a területen a vetésforgó főpillangós virágú eleme a csillagfürt.

5. táblázat. A 15. számú üzemi parcellában termesztett növények és termésátlagaik
1999 és 2007 között

Dátum Növényfaj Termésátlag (t/ha)
1999 Tavaszi árpa (Hordeum vulgare L.) 2,3
2000 Leveles olajretek (Raphanus sativus L. convar. oleiformis Pers.) 0,7
2001 Köles (Panicum miliaceum L.) 1,1
2002 Napraforgó (Helianthus annuus L.) 1,7
2003 Köles (Panicum miliaceum L.) 2,1
2004 Csillagfürt (Lupinus albus L.) 0,9
2005 Zab (Avena sativa L.) 1,6
2006 Pohánka Fagopyrum esculentum 0,8
2007 Lucerna (újtelepítés) (Medicago sativa L.) –
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4.2 Törzsnyerés különbözőmezőgazdasági rendszerekből

4.2.1 A törzsek izolálása, tisztítása

Mivel a vetésforgó tartamhatás-kísérlet 15 parcellájának csak egy részében termesz-

tenek fehérvirágú csillagfürtöt (3. táblázat), hogy a törzsgarnitúrához minden kezelésből

nyerjünk izolátumokat, növénykísérletet állítottunk be, 2 kg-os tenyészedényekben. A

tenyészedényeket előzetesen 3 %-os hipóval fertőtlenítettük, majd steril csapvízzel ötször

öblítettük. A talaj kimosódásának elkerülése érdekében az edények aljára steril gézt helyez-

tünk, erre került a talaj, melyet a tartamhatás-kísérlet parcelláinak felső20 cm-es rétegéből

nyertünk, parcellánként három-három párhuzamosban.

A csillagfürtmagvak felszínét Borbély Ferenc, 1999 (szóbeli közlés), módszerével

fertőtlenítettük: négy percig tömény hipóval kezeltük, majd ötször öblítettük steril

csapvízzel. A magvak felszínének csíramentességét, illetve a magvak csírázási arányát a

vetést megelőzően, Nutrient táplemezen ellenőriztük. A magvak csírázási aránya 85,5 %

volt. Tenyészedényenként öt-öt darab, előcsíráztatott, bakteriális vagy gombafertőzéstől

mentes magot vetettünk el, másfél cm mélyre. A tenyészedényeket fényszobába helyeztük,

12/12 óra nappal/éjjel megvilágításban, 20/16 oC hőmérsékletváltakozással. A talajokatóra nappal/éjjel megvilágításban, 20/16 oC

hőmérsékletváltakozással. A talajokat súly-

ra öntözéssel, az előzetesen meghatározott

vízkapacitásuk 60 %-án tartottuk. Hathetes

tenyészidőt követően meghatároztuk a nö-

vények nedves- és száraztömegét,

beltartalmi értékeit, gümőtömegét. A gü-

mőket feldolgozásig steril, nedves papírvat-

tában tároltuk gyökérgümő-baktériumok

izolálásához. A baktériumok izolálását 24

órán belül végeztük el.

Izolálás, tisztítás: A gyökérgümőbaktériumok izolálásának céljából az üzemi terü-

letről a csillagfürtnövényeket a virágzás kezdetén, véletlenszerűen gyűjtöttük be. A növé-

nyeket földlabdával együtt óvatosan kiemeltük, majd a gyökereket vízsugár alatt gondosan

lemostuk. A növénykísérletből és az üzemi területről származó növények gyökérgümőiből –

Vincent (1970) módszerét alkalmazva – baktériumtörzseket izoláltunk. Elkülönítettük a fő-

és oldalgyökér gümőiből-, illetve az egy-egy gümőből izolált, különbözőtelepmorfológiai

tulajdonságokkal rendelkezőizolátumokat. Az izoláláshoz nagyméretű, vöröses színűgü-

mőket választottunk (6. ábra), melyek felszínét előzőleg 3 %-os hipóval fertőtlenítettük,

6. ábra. Összetett gümők a fehérvirágú
csillagfürt gyökerén
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majd steril csapvízzel ötször öblítettünk. Az izoláláshoz használt eszközöket előzetesen ste-

rileztük. A szikével kettévágott gümőkből oltókaccsal bakteroidokat tartalmazó növényi

szövetet vittünk át YMA (élesztőkivonat-

mannit agar) táptalajra (7. ábra).

A fenti helyekről származó mint-

egy 60 növény gyökérgümőiből 140

izolátumot nyertünk. Az izolátumok tisztí-

tását Vincent (1970) módszerével végez-

tük. 24 óra inkubációs időután minden

egyes tenyészetből egy kacsnyit tíz ml,

steril csapvízbe vittünk át, amit kémcsőrá-

zóval homogenizáltunk. Ebből a szuszpen-

zióból hígítási sort készítettünk: egy ml-t

vittünk át kilenc ml steril csapvízbe, 10-5 hígításig. Minden hígításból két-két darab, kongó-

vörös indikátort tartalmazó YMA lemezen (15 ml táptalaj/Petri-csésze) szélesztettünk 100

µl szuszpenziót. A szélesztést követően a táplemezeket újra 28 oC-on, 24 órán keresztül

inkubáltuk. A táplemezekről a különálló, kocsonyás, áttetszőtelepeket, ferde YMA-re vittük

át. A tisztított törzseket további vizsgálatok céljára hűtőszekrényben, 4 oC-on, hat-

nyolchetenkénti átoltással tartottuk fenn.

4.2.2 A vizsgálatokhoz felhasznált táptalajok

Élesztőkivonat-mannit agar (YMA), (Vincent, 1970). Összetétel: mannit 10,0 g, K2HPO4

0,5 g, MgSO4x7H2O 0,2 g, NaCl 0,1 g, élesztőkivonat 0,5 g, agar 15 g, desztillált víz 1000

ml, pH = 6,8–7,0. Sterilizálás: 121 oC-on 15 percig. A táptalajhoz literenként 10 ml 0,25 %-

os kongóvörös festék vizes oldatát adagoljuk.

Martin agar (Rose bengal agar) (Horváth, 1980). Összetétel: pepton 5 g, dextróz 10 g, káli-

um-foszfát 1 g, MgSO4x7H2O 0,5 g, bengálrózsa 0,05 g, kloramfenikol 0,1 g, agar 15 g,

desztillált víz 1000 ml, pH = 7,2. Sterilizálás: 121 oC-on 15 percig.

Nutrient (Táp-) agar (Horváth, 1980). Összetétel: húskivonat 3,0 g, pepton 10,0 g, agar 20,0

g, desztillált víz 1000 ml, pH = 7,2. Sterilizálás: 121 oC-on 15 percig.

7. ábra. Rhizobium telepek a kongóvörös
festéket tartalmazó YMA agarlemezen
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4.3 A környezeti tényezők rhizobiumokra gyakorolt hatása

4.3.1 A talajok tápanyagtartalma és pH -ja

A fent bemutatott csillagfürt tenyészedény-kísérlet talajmintáinak légszárazra szárí-

tása után a talajok fizikai és kémiai tulajdonságainak meghatározása az MSZ-08-0206/2-78

sz. szabvány előírásai szerint történt. Ez a vizsgálat a talaj pH-jára, a kötöttségére, valamint

a makro- és mikroelem-összetételére vonatkozó elemzéseket foglalta magában.

4.3.2 A hőstressz hatása

A Rhizobium-törzsek 24 órás tenyészeteit YMB (yeast extract mannit browth) tápol-

dattal mostuk le, melynek az összetétele teljesen megegyezik a YMA agar nélküli összetéte-

lével. A lemosott sejttömeget kémcsőrázóval szuszpendáltuk, majd előkészített, sterilezett

0,5 L mennyiségűYMB közegben szaporítottuk fel, rázatott körülmények között: 110

fordulatszám/perc, 28 oC-on, 24 óra alatt. Az előkészített, sterilezett, 250 ml YMB-t

tartalmazó lombikokat a 109 csíraszámú törzsszuszpenzió 100 µl-el oltottuk be. A beoltott

tápleveseket 5, 28, 32 és 37 oC-on, rázatott körülmények között inkubáltuk 24 órán

keresztül. A szaporodás mértékét Helios βfotométer segítségével mértük, 540 nm-en. A

vizsgálatokat három párhuzamosban végeztük. A fotométert csíramentes YM táplevessel

kalibráltuk be.
4.3.3 Peszticidek laboratóriumban mért hatása

A vizsgálathoz használt 12 peszticidet a Summit-Agro Hungary Kft. bocsátotta ren-

delkezésünkre, ezek közül a Pledge és Mospilan a cég új fejlesztésűtermékei (6. táblázat).

Mivel az új termékek engedélyeztetési eljárása során nem vizsgálják azok talajmikrobiótára

gyakorolt hatását, a forgalmazó kérte a régi és az új készítmények Rhizobiumokra gyakorolt

hatásának összehasonlító értékelését. A vizsgálathoz törzsgyűjteményünkből 20 darab rep-

rezentatív baktériumtörzset választottunk ki. A törzsek 24 órás tiszta tenyészeteit 10 ml

YMB-vel lemostuk az agarlemez felületéről. A lemosott sejttömeget kémcsőrázóval szusz-

pendáltuk, majd előkészített, sterilezett 500 ml mennyiségűYMB közegben szaporítottuk

fel, rázatott körülmények között: 110 fordulatszám/perc, 28 oC-on, 24 óra alatt. A rázatott

körülményekre az optimális oxigéntenzió biztosítása miatt volt szükség. A megfelelő

peszticidkoncentrációkat tartalmazó tápleveseket az így előkészített 109/ml csíraszámú

törzsszuszpenzió 100 µl-vel oltottuk be. A vizsgálatokat három párhuzamosban végeztük. A

peszticidek mindegyikéből steril YMB közegben 1000 mg/l koncentrációjú törzsoldatokat

állítottunk elő, majd ebből 0,1 mg/l-ig hígítási sort készítettünk: 1000; 100; 10; 1; 0,1 mg/l
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koncentrációkban. Mivel autoklávban történősterilizálás során a peszticidek hatóanyagai

lebomolhatnak, a táplevest 0,2 µm pórusátmérőjűmembránszűrővel (MILLIPORE -

GSWG047S1) csíramentesítettük.

6. táblázat. A csillagfürt Rhizobiumok érzékenységi vizsgálatához felhasznált

peszticidek (forgalmazó: Summit-Agro Hungary Kft.)

PESZTICIDEK Név Hatóanyag neve
Hatóanyag-

tartalom
(%)

Acetoklór acetoklór 50
Gol oxifenorfen 2,4Herbicidek

Gezaprim ametrin + atrazin 50
Biosild dinikonazol +karbendazim 1,5 +15

Klortosip klórtalanin 50
Sumi-8 dinikonazol 12,5
Tiuram tetrametil-tiuram-disulfid 50

Fungicidek

Topsin-M tiofonát-metil 70
Danitol fenpropatrin 50

Régi készítmé-
nyek

Zoocidek Ortus fenpiroximát 5
Herbicid Pledzs flumioxazin 50Új készítmé-

nyek Zoocid Mospilán acetamiprid 20

A csíramentes, különbözőpeszticidkoncentrációjú táplevesek 5-5 ml-eit előzetesen sterile-

zett, vattadugóval ellátott kémcsövekbe pipettáztuk, majd a fentieknek megfelelően felsza-

porított 109 csíraszámú Rhizobium-szuszpenzió 100 µl-eivel oltottuk be. Ezt követte a 24

órás felszaporítás, rázatott körülmények között, 110 fordulat/perc, 28 oC-on. A szaporodás

mértékét Helios βfotométer segítségével határoztuk meg 540 nm-en. A fotométert a csíra-

mentes YMB-táplevessel kalibráltuk be. A peszticidérzékenységi vizsgálat eredményeit

SPSS programmal értékeltük ki.

4.3.4 Antibiotikum-érzékenység

A Rhizobium-törzsek antibiotikum-érzékenységének vizsgálatánál a Becton

Dickinson Microbiology Systems által gyártott „Sensi-Disc” antibiotikum-korongokat hasz-

náltunk (7. táblázat). A Rhizobium-törzseket YMA lemezen szaporítottuk fel. A 24 órás te-

nyészeteket 5 ml steril, YMB-közeggel az élesztőkivonat-mannit agarlemez felületéről le-

mostuk, szuszpendáltuk, majd ezzel a szuszpenzióval beoltottuk az előkészített 0,5 l, steril

YMB közeget. A folyadékkultúrás felszaporítás rázatott körülmények között, 110 fordu-

lat/perc, 28 OC-on, 24 óra alatt történt. A folyadékkultúra 100 µl-eit YMA-lemezen szélesz-

tettük. A szélesztést követően az agarlemezek felületére helyeztük az antibiotikum tartalmú
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korongokat, és 28 oC-on történő, 24 órás inkubációs időután a kioltási zónák átmérőjét mér-

tük (a kioltási zónák minden esetben szabályos kör alakúak voltak).

7. táblázat. A csillagfürt Rhizobiumok érzékenységi vizsgálatához felhasznált
antibiotikumok (gyártó: Becton Dickinson Microbiology Systems)

Sorszám Antibiotikum konc./korong

1. gentamicin 120 µg

2. sztreptomicin 300 µg

3. ampicillin 25 µg

4. eritromicin 15 µg

5. tetraciklin 30 µg

6. rifampicin 15 µg

7. bacitracin 10 IU*

8. kanamicin 30 µg

9. kloramfenikol 3 µg

10. polimixin-B 300 IU*

*IU- international unit (nemzetközi egység)

A vizsgálatokat három ismétléssel végeztük. A vizsgálat előkészítésekor nagy figyel-

met fordítottunk arra, hogy mindegyik Petri-csészébe azonos mennyiségűtápagar kerüljön,

így kiküszöböltük az antibiotikumok esetleges eltérőmértékűdiffúziójából származó kísér-

leti hibát. Az antibiotikum-érzékenységi vizsgálat eredményeit SPSS programmal, varian-

ciaanalízissel értékeltük ki.
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4.4 Az oltóanyagtörzsek összehasonlító jellemzése BOX-PCR módszerrel

Az irodalmi részben ismertetett különbözőPCR-technikák közül a repetitív PCR-

módszerek közé tartozó BOX-PCR-módszerrel (Rademaker et al., 1998) dolgoztunk.

4.4.1 Polimeráz láncreakció (PCR)

Ma a leggyakrabban használt DNS-ujjlenyomatvizsgáló eljárások a polimeráz lánc-

reakción (polymerase chain reaction, PCR) alapulnak.

8. ábra. A repetitív (rep-) PCR működési elve (Mogyoróssy et Halbritter, 2004)

A baktériumtörzsek genomi hasonlóságának, illetve azonosságának értékelésére ki-

fejlesztett repetitív PCR az ismétlődőszekvenciák közötti távolságot vizsgálja olyan prime-

rekkel, amelyek az ismétlődőszekvenciák konzervatív részéhez illeszkednek, és a baktéri-

umok körében univerzálisnak tekinthetők (8. ábra).

agaróz-
gélelektroforézis

PCR-
sokszorozás

bakteriális genom

repetitív szekvenciákhoz
kapcsolódó primerek

jellemzőmintázat
(„ujjlenyomat”)
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Mivel ezek az ismétlődőszekvenciák a genom egészén oszlanak meg, ezért a

repetitív PCR lehetségessé teszi a teljes genom vizsgálatát, illetve hasonló, vagy jobb fel-

bontásra képes a törzsek között, mint más módszerek – akár faji szint alatt is. Ilyen elemek a

BOX, ERIC és REP amelyek a baktériumok körében univerzálisak (De Bruijn, 1992).

A módszer (különösen a BOX-elem esetén) robusztus, jól működik ún. direkt PCR-

ként, azaz, általában nem igényel tisztított DNS-templátot. A törzsekből elég, ha szabad

DNS-t tartalmazó sejtlizátumot preparálunk, kihasználva, hogy a sejtek jelentős hányada a

desztillált vízben ozmózis hatására, illetve a fagyasztás-felengedés következtében felnyílik.

4.4.2 A törzsek tipizálása BOX-PCR segítségével

24 órás tenyészetből 1 kacsnyi baktériumtenyészetet szuszpendáltunk 1 ml, 0,85 %-

os steril KCl-oldatban, kémcsőrázó segítségével. Egyes Rhizobium-törzsek poliszacharid-

nyálka-termelése eléggé intenzív, a kémcsőrázóval történőhomogenizálás nem mindig ve-

zetett eredményre, ilyenkor kézzel homogenizáltuk. A sejtek centrifugálása után a felülúszót

leöntöttük: ezzel a PCR-t gátló poliszacharid tokanyag jelentős részét eltávolítottuk a sejtről.

Ezt a tisztítást szükség esetén megismételtük, majd a mosott sejteket 1 ml steril desztillált

vízben szuszpendáltuk. A preparátumot felhasználásig –20 Co-on tároltuk.

A BOX-PCR-reakcióelegy (összetételét lásd az 8. táblázatban) sajátosságai a kö-

vetkezők:

A puffer K+- helyett NH4
+-ionokat tartalmaz. Az NH4

+-ion jobban semlegesíti a

templát- és primer-DNS foszfátcsoportjainak negatív töltését, így a tapasztalatok

szerint javítja a primerkötés specificitását (Quiagen, 2002).

Dimetil-szulfoxid (DMSO, Sigma) hozzáadása segíti a denaturációt a H-hidak gyen-

gítésén keresztül. Ez a baktériumok körében gyakran előforduló nagy G+C arány

esetén fontos.

Egy (fél pár) BOX-A1R nevűprimert tartalmaz (bázissorrendje: 5’-CTACGGC-

AAGGCGACGCTGACG-3’), amely mindkét irányban (forward és reverse) képes

kötődni a templáthoz.

A sejtszuszpenzióban levőfehérjekötőhelyeket BSA (bovine serum albumin, tisztí-

tott marhaszérum eredetűfehérje) fedi le (blokkolja) a polimeráz enzim megkötődés

általi hatástalanításának megelőzésére.

A PCR-reakciót ICYCLER (BIO-RAD) készülékkel végeztük. (9. ábra). A reakcióelegy ösz-

szetételét a 8. táblázat, míg a PCR-reakció hőmérsékleti programját a 9. táblázat közli. A
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Taq polimerázt a kezdeti denaturációs lépés után adtuk a reakcióelegyhez. A keletkezett

terméket DNA Marker III molekulasúly marker mellett 0,5 g/ml ethidium-bromiddal festett,

1,5 %-os agaróz gélelelektroforézissel (puffer: TBE) ellenőriztük, 2V/cm, 180 perc, futási

paraméterekkel. A gél és a pufferkád hőmérsékletét a folyamat alatt 4 oC-on tartottuk.

9. ábra. A BIO-RAD Icycler PCR
készüléke
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8. táblázat. A PCR-reakcióelegy összetétele

A reakcióelegyekhez adott összetevők BOX-PCR µl/minta

10X PCR puffer, Quiagen* 2,5
DNTP, 10 mM 3
DMSO 2,5

BSA, 3% 1

Primer 2,5
MgCl2, 25 mM 6,35

Víz, HPLC minőségű 3,65

DNS-templát 0,5

Hozzáadott Taq polimeráz, 0,5U/l 3
*Tris-HCl, KCl, (NH4)2SO4 (a pontos összetételt a gyártó nem adja meg)

9. táblázat. A PCR-reakciók hőmérsékleti programja

BOX
PCR-módszer Hőmérséklet

(oC)
Idő

(perc)
kezdeti denaturáció 95 2
denaturáció 92 0,5
anneláció 50 1
extenzió 65 8
ciklusok száma 35
végsőextenzió 65 8
hűtés 4 

4.4.3 Genotípusos diverzitás

A diverzitási indexet a BOX-PCR-mintázatból, „Quantity One” programcsomaggal

összeállított, hasonlósági dendrogram csoportosított izolátumainak száma alapján becsültük.

A dendrogram alapján a 70 % fölötti hasonlóságot mutató izolátumok kerültek azonos cso-

portokba. Az izolátumok és csoportok száma alapján a következődiverzitási mutatókat

számoltuk (Kaschuk et al., 2005): diverzitási index vagy Shannon index: H' = −Σ[(ni/n)

ln(ni/n)] képlet szerint számítottuk, ahol: ni a csoportonkénti izolátumok száma, n az összes

izolátum száma. A fajgazdagság jellemzésére (esetünkben a fajszám a csoportok számának

felel meg) a Margalef index-et használtuk: R=(S−1) / ln (n), ahol S a csoportok száma és n

az izolátumok száma az összes csoportban. Az eloszlás egyenletességét Pielou indexszel

számítottuk ki: E = H' / ln (S), ahol H' a Shannon index és S a csoportok száma.
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4.5 Hagyományos és újgenerációs vivőanyagok és oltásmódok összeha-
sonlítása

Sinorhizobium meliloti oltóanyagtörzsek túlélését vizsgáltuk laboratóriumi körülmé-

nyek között öt közegben: folyékony táptalajban, lucernamagvak felületén, talajban, valamint

sterilezett ill. nem sterilezett humusztrágyában és komposztban. Ez utóbbi két terméket a

BIO-GEN Kft. gyártja és forgalmazza.

4.5.1 Az oltóanyagtörzsek felszaporítása

A tesztek elvégzéséhez két, antibiotikum-rezisztenciával rendelkező, a lucerna oltá-

sára alkalmas S. meliloti törzset (Rh-1 és Rh-2) használtunk fel. A törzsek antibiotikum

markerezését azok csíraszám változásának egyszerűnyomon követése tette indokolttá, me-

lyet a Szegedi Biológiai Központ munkatársai végeztek el. Ennek megfelelően, az Rh-1

törzs kitenyésztéséhez a táptalajt ml-enként 200 μg kanamicinnel, az Rh-2 törzs tenyészté-

séhez pedig 200 μg.ml-1 sztreptomicin+200 μg.ml-1 kanamicin keverékével egészítettük ki

(Dusha et Kondorosi, 1993).

A vizsgálatokhoz a Körös-1 – Medicago sativa L., és Kákai legelő– Medicago varia

Martyn lucernafajtákat használtuk fel.

A 24 órás Sinorhizobium tenyészetek 10-10 ml élesztőkivonat-mannit táplevessel mos-

tuk le, az élesztőkivonat-mannit agarlemezek felületéről. Szuszpendáltuk, majd mindkét

Sinorhizobium törzs szuszpenziójával 250 ml YMB közeget oltottunk be. 48 órai inkubáció

következett rázótermosztátban, 110 fordulat/perc, 28 oC-on. Az így nyert tenyészetek alkal-

masak voltak a túlélési tesztek kivitelezésére. A felszaporított kiindulási szuszpenziók

titerét, azaz élőcsíraszámát, általunk módosított, határhígításos táplemezes eljárással (Biró,

2002) ellenőriztük, és 109/ml nagyságrendre állítottuk be. Az oltóanyagtörzsek visszate-

nyésztéséhez a táptalajt az előzetes antibiotikum markerezésnek megfelelően egészítettük

ki.

4.5.2 A folyadékkultúrában való túlélés

A beoltott, vattadugóval lezárt 1000 ml tápleveseket rázatás nélkül, természetes

fényviszonyok között, szobahőmérsékleten tároltuk. Az élősejtek mennyiségének meghatá-

rozását élesztőkivonat-mannit agaron (YMA) végeztük egy-, két-, négy- és hatheti inkubá-

ció után.
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4.5.3 A talajban való túlélés

A vizsgálathoz szükséges talajminta a Szarvasi Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő

Kht. telephelyéről származott. Mintánként 500 g autoklávban sterilezett talaj került beoltás-

ra 50 ml, 109/ml csíraszámú baktérium szuszpenzióval. Az oltás és a megfelelőnedvesség-

tartalom (60 %) beállítása után a tenyészedényeket steril gézzel fedtük le. A talajok nedves-

ség-tartalmát súlyraöntözéssel tartottuk fenn. Visszatenyésztéskor 1-1 g talaj átlagminta ke-

rült feldolgozásra a határhígításos szelektív táplemezes kitenyésztéssel (Biró, 2002).

4.5.4 Magfelszínen való túlélés

A lucernamagvak 10-10 grammjának felületét a 3 %-os klorogén oldattal fertőtlení-

tettük, majd ötszöri steril csapvizes lemosás után 30 perces rázatás következett, 109/ml csí-

raszámú baktériumszuszpenzióban. A rázatást követően a magvakról a fölösleges nedvessé-

get kíméletesen leszárítottuk, majd a légszáraz magvakat inkubációs kamrában, steril kö-

rülmények között, Petri-csészében, hat héten keresztül tároltuk. A megfelelőinkubációs idő

után meghatároztuk a magvak egy-egy grammjára vonatkoztatott élőcsíraszámot.

4.5.5 A komposztban és a humusztrágyában való túlélés

A vizsgálatokhoz a korábban már ismertetett módon, a baktériumokat folyadék-

kultúrában felszaporítottuk (csíraszám: 109/ml), majd a vizsgált komposzthoz, illetve hu-

musztrágyához egyenletesen belekevertük, 100 ml oltóanyag/200 g komposzt arányban. A

megfelelőinkubációs időután a beoltott mikrobákat YMA-lemezeken tenyésztettük ki. A

komposztok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak vizsgálatát szintén elvégeztük. Az

eredmények értékelését „Statgraphics plus 5” programmal, varianciaanalízissel végeztük.

4.5.6 Az oltás eredményességének ellenőrzése fényszobai tenyészedény-kísérletben

Az oltás hatékonyságának ellenőrzéséhez tenyészedény-kísérletet állítottunk be, há-

rom párhuzamosban, melynek elrendezését a 10. táblázat ismerteti. A vizsgálathoz szüksé-

ges talaj a Szarvasi Mezőgazdasági Kutató-FejlesztőKht. tenyészkertjéből származott.

Tesztnövénynek a Körös-1 (M. sativa L.) és Kákai legelő(M. varia) lucernafajtákat válasz-

tottuk, amelyek 10-10 db magját az 1300 g talajt tartalmazó tenyészedényekbe vetettük el.

Az oltásához a 4.5.1 fejeztben már említett antibiotikum-rezisztenciával rendelkezőS.

meliloti törzseket (Rh-1 és Rh-2) használtuk.

Az oltóanyagtörzsek vivőanyagaként a BIOGÉN Kft. által forgalmazott humusztrá-

gyát, illetve komposztot használtuk. A vivőanyagok mennyiségét, a gyártó által javasolt
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szántóföldi dózis figyelembevételével határoztuk meg: komposzt 20 g/edény, humusztrágya

4 g/edény. A baktériumtörzseket YMB-tápközegben szaporítottuk fel 109 csíraszámig.

10. táblázat A MTA TAKI fényszobájában beállított lucernaoltásos tenyészedény-
kísérlet kezeléseinek vázlata.

Ø Rh-1 Nem steril
komp.

Nem steril
humusztr.

Rh-1
+

Nem steril
komp.

Rh-2
+

Nem steril
komp.

Rh-1
+

Nem steril
humusztr.

Rh-2
+

Nem steril
humusztr.

Ø Rh-2 Steril
komp.

Steril
humusztr.

Rh-1
+

Steril komp.

Rh-2
+

Steril komp.

Rh-1
+

Steril
humusztr.

Rh-2
+

Steril
humusztr.

Jelmagyarázat: Ø – abszolút kontroll, mindegyik edény 1300 g talajt tartalmazott, Rh-1 és
Rh-2 – S. meliloti oltóanyagtörzsek (edényenként 10 ml, 109/ml csíraszámmal), komposzt –
20 g/edény, humusztrágya – 4 g/edény

A felszaporított baktériumszuszpenzió 10-10 ml-ét sterilezett és nem sterilezett

komposzt, illetve sterilezett és nem sterilezett humusztrágya vivőanyagra juttatva kevertük a

talajba. A kezelések mellé oltatlan kontrollokat és abszolút kontrollt állítottunk be. Az ab-

szolút kontroll edény csak 1300 g talajt tartalmazott. Az oltatlan kontroll edényekbe a meg-

felelőhumusz, illetve komposzt mennyiséget adtuk, baktériumos oltás nélkül. A vetést kö-

vetőhathetes tenyészidővégén került sor a kísérlet kiértékelésére. Meghatároztuk a nö-

vénymagasságot, a növény szárazsúlyt, a gyökértömeg/gümőtömeg arányt (%). Az eredmé-

nyek kiértékelését a Statgraphics plus 5 programcsomag varianciaanalízisével végeztük.

4.5.6.1 A mintavételi terület talajának jellemzése.

A Szarvasi Mezőgazdasági Kutató-FejlesztőKht. telephelyéről származó talajmintá-

kat a mintavételi terület átlói mentén több pontból, 20 cm-es mélységig talajfúróval vettük,

majd ezeket homogenizáltuk (átlagmintát készítettünk). A talajminták légszárazra szárítása

után a talajok abiotikus tulajdonságainak meghatározása a megfelelőszabvány szerint előírt

TVG-módszer szerint történt. Ez magában foglalja a pH-ra, a kötöttségre, valamint a makro-

és mikroelem-összetételre vonatkozó analíziseket is (MSZ-08-0206/2-78 sz. szabvány).

4.5.6.2 Az őshonos Rhizobium-populáció felmérése.

Előzetesen felmértük a tenyészedénykísérlethez felhasznált talaj őshonos Rhizobium

csíraszámát, illetve ezen belül a fertőzőképes Rhizobiumok mennyiségét. Az összes

Rhizobium-csíraszámot kongóvörös festéket tartalmazó, YMA-lemezen határoztuk meg, 1 g
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száraz talajra vonatkozatva. A fertőzőképes Rhizobium-csíraszámot lucerna csíranövénye-

ken ellenőriztük. Ennek elvégzéséhez a lucernamagvak felületét előzetesen 3 %-os klorogén

oldattal kezeltük, majd ötször steril csapvízzel mostuk. A lucernamagvak csíramentességé-

nek ellenőrzését és előcsíráztatását Nutrient táptalajon végeztük. Az előcsíráztatott

növénykéket steril, Seedling agart tartalmazó csövekbe helyeztük, majd vattadugóval lezár-

tuk. A csíranövényagar Jensen (1942) szerint a következőanyagokat tartalmazta 10 l törzs-

oldatban: CaHPO4: 100 g, K2HPO4: 20 g, MgSO4x7H2O: 20 g, NaCl: 20 g, FeCl3: 10 g. A

csíranövények a következőösszeállításban kaptak mikroelem-kiegészítést (Gibson, 1963): B

0,05 % (0,05 g/100 ml), Mn 0,05 % (0,05 g/100 ml), Zn 0,005 % (0,005 g/100 ml), Mo

0,005 % (0,005 g/100 ml), Cu 0,002 % (0,002 g/100 ml).

A talajmintákból hígítási sort készítettünk 10-7 hígításig, melynek 1-1 ml-eivel beol-

tottuk a csíranövényeket (10. ábra).

A növények gyökerein található gümőszám az 1 g talajban található fertőzőképes

Rhizobium-csíraszámnak felel meg. A vizsgálatok ellenőrzéséhez oltatlan kontrollt használ-

tunk.

4.5.7 Az oltás eredményességének ellenőrzése szabadföldi kísérletben

Az MTA TAKI-ban végzett tenyészedény kísérlet eredményeire alapozva a S.

melilotival történőlucernaoltás hatékonyságát szabadföldi kísérletben ellenőriztük. A kísér-

let a Szarvasi Mezőgazdasági Kutató-FejlesztőKht területén (Dorogi tanya) került beállítás-

10. ábra. A talajoldatból készült szuszpenzióval oltott négyhetes
lucernanövények Seedling agart tartalmazó kémcsövekben

(A,B,C – párhuzamos; I-II – különbözőtalajminták; 10-1 – higítási tag)
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ra, kezelésenként három párhuzamosban. Tesztnövények: a Körös-1 (M. sativa L.) és Kákai

legelő(M. varia) lucernafajták. A talaj oltásához az antibiotikum-rezisztenciával rendelkező

Rh-1 és Rh-2 S. meliloti törzseket használtuk. A baktériumtörzseket YMB-közegben szapo-

rítottuk fel 109 csíraszámig.

11. táblázat A Szarvasi Mezőgazdasági Kutató-fejlesztőKht. területén (Dorogi tanya)
beállított lucernaoltásos szántóföldi kísérlet kezeléseinek vázlata.

Ø Kom-
poszt

Humusz-
trágya Rh-1 Rh-2

Rh-1
+

komp.

Rh-2
+

komp.

Rh-1
+

humusztr.

Rh-2
+

humusztr.

N 40
kg/ha

Ø Kom-
poszt

Humusz-
trágya Rh-1 Rh-2

Rh-1
+

komp.

Rh-2
+

komp.

Rh-1
+

humusztr.

Rh-2
+

humusztr.

N 40
kg/ha

Ø Kom-
poszt

Humusz-
trágya Rh-1 Rh-2

Rh-1
+

komp.

Rh-2
+

komp.

Rh-1
+

humusztr.

Rh-2
+

humusztr.

N 40
kg/ha

Vivőanyagként a BIOGÉN Kft. által forgalmazott humusztrágya illetve komposzt

nem sterilezett változatát használtuk (A sterilezést nagy mennyiségben nem tudtuk kivite-

lezni). A humusztrágya- és komposzt-vivőanyagok mennyiségét, a gyártó által javasolt

szántóföldi dózist figyelembe véve határoztuk meg. A kísérlet vázlatát a 11. táblázat ismer-

teti.

A növedékek betakarítási időpontját az 5–10 %-os virágzási fenofázishoz igazítottuk. A ka-

szálások alkalmával elkülönítetten történt az alapparcellák mérlegelése és elvégeztük a min-

tavételezést. A minták légszáraz állapotban történővisszamérésével meghatároztuk a széna-

termés mennyiségét. Laboratóriumi vizsgálat keretében meghatároztuk az 1. növedék mintá-

iból a makroelem-, valamint az emészthetőnyersfehérje-tartalmat.

A lucernaoltásos szántóföldi kísérletünk eredményeinek ismertetésénél átlagértéke-

ket közlünk, mivel a kísérletet kivitelezőpartnernél az időközben lezajlott átszervezések

miatt a vizsgálat alapadatai nem voltak hozzáférhetőek. A kezelések hatására jelentkezőel-

téréseket tendenciáknak tekintjük.
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5. Eredmények

5.1 A törzsgarnitúra összetétele

A Westsik-féle vetésforgók területéről, illetve a Nyíregyházi Homokkísérleti Gazda-

ság 15 sz. üzemi parcellájából származó növények gyökérgümőiből 140 izolátumot nyer-

tünk. Tisztítás és szelektálás után 30 tiszta tenyészetet választottunk ki további vizsgálatok

céljára: 14 db-ot a Westsik-féle vetésforgók területéről (12. táblázat), 16 db-ot a 15. sz.

üzemi tábla területéről.

5.1.1 A Westsik-féle vetésforgókból izolált törzsek

12. táblázat. Az antibiotikum és peszticid érzékenységi vizsgálatokhoz felhasznált
Rhizobium-törzsek listája

TrágyaTörzs

kód:

Származási hely A vetésforgó növényei

Szerves Műtrágya (kg/ha)

I Westsik, I parcella burgonya, rozs nincs nincs

II Westsik, II parcella burgonya, rozs, csillagfürt zöldtrágya N 43, P 94, K 84

IIIa Westsik, III parcella burgonya, rozs, csillagfürt gyökértrágya N 43, P 94, K 84

III b Westsik, III parcella burgonya, rozs, csillagfürt gyökértrágya N 43, P 94, K 84

V Westsik, V parcella burgonya, rozs szalmatrágya N 50, P 94, K 84

VIa Westsik, VI parcella burgonya, rozs szalmatrágya N 19, K 84, P 94

VIb Westsik, VI parcella burgonya, rozs szalmatrágya N 19, K 84, P 94

VIII Westsik, VIII parcella burgonya, rozs, csillagfürt gyökér + zöld-

trágya

P 94, K 84, N 86

XIIIa Westsik, XIII parcella burgonya, rozs zöldtrágya N 86, P 94, K 84

XIIIb Westsik, XIII parcella burgonya, rozs zöldtrágya N 86, P 94, K 84

XIVa Westsik, XIV parcella burgonya, rozs zöldtrágya N 86, P 94, K 84

XIVb Westsik, XIV parcella burgonya, rozs zöldtrágya N 86, P 94, K 84

XVa Westsik, XV parcella burgonya, rozs zöldtrágya nincs

XVb Westsik, XV parcella burgonya, rozs zöldtrágya nincs

5.1.2 Üzemi törzsek

Az antibiotikum- és peszticidérzékenységi vizsgálatokhoz felhasznált Rhizobium-

törzsek, melyeket a Nyíregyházi Homokkísérleti Gazdaság 15 sz. üzemi parcellájából izolál-

tunk: U2, U3, U6, U8, U10, U12, U18, U31, U37, U39, U108, U109, U113, U114, U117,

U122.
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5.1.3 Referenciatörzs

A fehérvirágú csillagfürt mikroszimbiontáinak BOX-PCR-rel történőösszehason-

lításánál Rhizobium-referenciatörzset használtunk (DSMZ 30134), amely a Deutsche

Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, braunschweigi (Németország)

törzsgyűjteményéből származott.

5.1.4 Lucerna oltóanyagtörzsek

A Szegedi Biológiai Központból származó, antibiotikum-rezisztenciával rendelkező,

Rh-1 (ml-enként 200 μg kanamicin) és Rh-2 (200 μg.ml-1 sztreptomicin+200 μg.ml-1

kanamicin) jelzésűS. meliloti törzsek (Dusha et Kondorosi, 1993).
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5.2 A környezeti tényezők hatása a szimbiózis hatékonyságára

A Westsik-féle vetésforgó tartamhatáskísérlet parcelláiból 1999 júniusában vettünk

talajmintákat. Ezek fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata az MSZ-08-0206/2-78 sz.

szabvány előírásai szerint történt. A mérési eredményeket az 1. és 2. mellékletek tartalmaz-

zák. Amint az adatokból kitűnik, a különbözőparcellák egyes tulajdonságaik tekintetében

jelentős eltéréseket mutatnak, melyek előzetes feltételezésünk szerint hatást gyakorolnak a

növény-mikroba kapcsolat kialakulására és eredményességére. Korrelációanalízis segítségé-

vel összefüggéseket kerestünk a csillagfürttel végzett növénykísérlet biomassza adatai és a

szimbiotikus hatékonyságot jelzőgümőszám és gümőtömeg, valamint a talajminták főbb fi-

zikai és kémiai tulajdonságai között.

5.2.1 A mikroszimbionta partner

A fehérvirágú csillagfürttel végzett tenyészedény-kísérlet növényparaméterei és a ta-

lajtényezők közötti korrelációs összefüggéseket a 13. táblázat tartalmazza. A táblázatban

csak azokat az értékeket tüntettük fel, amelyek 0,05 vagy 0,01 szinten szignifikánsak voltak.

Eredményeink szerint, a fehérvirágú csillagfürt gyökér- (r = 0,65; p = 0,01) és a haj-

tás száraztömege (r = 0,52; p = 0,01) összefüggést mutatot az oldalgyökereinek gümőszá-

mával. Ehhez hasonlóan, a gyökér (r = 0,56; p = 0,03) és a hajtás száraztömege (r = 0,54; p

= 0,04) az összes gümőszámmal is korrelált. A hajtás nitrogéntartalma a főgyökér gümő-

számával (r = 0,56; p = 0,03) állt összefüggésben. A talaj különbözőfizikai és kémiai tulaj-

donságai mellett, a fehérvirágú csillagfürt gümőszáma szintén befolyásolta a növény száraz-

tömegét és nitrogéntartalmát. Ez az eredmény arra enged következtetni, hogy a szimbionta

nitrogénkötők mennyisége és infekciós aktivitása jelentős mértékben befolyásolja a fehérvi-

rágú csillagfürt terméshozamát.

5.2.2 A talaj kötöttsége

A pillangós virágú növény és annak mikroszimbiontája között kialakuló szimbioti-

kus kapcsolatot befolyásoló talajtényezők közül az egyik legjelentősebb, a talajok kötöttsé-

ge. Ennek növekedésével ugyanis a gümőképződés mindinkább a talaj felsőrétegére korlá-

tozódik. Ez a jelenség a nitrogénkötéshez szükséges oxigén koncentrációjának csökkenésé-

vel áll kapcsolatban. A várakozásoknak megfelelően a kovárványos barna erdőtalajú

Westsik-féle vetésforgó parcellák kötöttségi mutatói (Arany-féle kötöttségi szám - KA)

gyengén kötött, laza szerkezetűtalajra utalnak, az értékek között nem volt szignifikáns elté-

rés (1. melléklet).
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13. táblázat. A fehérvirágú csillagfürttel végzett tenyészedény-kísérlet növényparamé-
terei és a talajtényezők közötti korrelációs összefüggések (a 0,01 szinten szignifikáns
korreláció színesen kiemelve)

Főgyökér
gümőszáma

Növény-
magasságGümőtömeg

Gyökér szá-
raztömeg

Hajtás nitrogén-
tartalom

Hajtás foszfor-
tartalom

Hajtás szá-
raztömeg

0,56* 0,54*Összes
gümőszám 0,03 0,04

0,65** 0,52*Oldalgyökér
gümőszáma 0,01 0,05

0,56*Főgyökér
gümőszáma 0,03

0,57*
pH(KCl)k 0,03

0,53*
pH(KCl)v 0,04

-0,67** -0,61*
Só 0,01 0,02

-0,57*
CaCO3 0,04

-0,66**
HUM 0,01

0,59*
P2O5 0,02*

-0,56
K2O 0,03

-0,59* -0,68*
Ca 0,02 0,00

-0,54*
Mn 0,04

0,62**
Cu 0,01

0,56*
Fe 0,03

0,58* -0,59*
B 0,02 0,02

-0,52*
Co 0,05

-0,62**
Pb 0,01

Jelmagyarázat: * - a korreláció 0,05 szinten szignifikáns, ** - a korreláció 0,01 szinten szignifikáns,
k – a talaj pH-ja a kísérlet kezdetén, v – a talaj pH-ja a kísérlet végén

5.2.3 A tápanyagtartalom

A Westsik-féle vetésforgók területéről származó talajmintákban a növénytáplálás

szempontjából legfontosabb elemek - a nitrogén, a foszfor és kálium - mennyisége jelentős

ingadozást mutatott (1. melléklet). Az NO3-NO2-N a különbözőparcellákban 0,4 - 26

(mg/kg), a P2O5 44 - 270 (mg/kg), míg a kálium (K2O) 94 - 185 (mg/kg) között változott. A
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felsorolt jelentős eltérések ellenére, nem tudtunk kimutatni korrelációs összefüggést a tala-

jok nitrát- és káliumtartalma, illetve a növényi biomassza-adatok között. Ezzel szemben a

foszfortartalom erőteljesen befolyásolta a csillagfürt gümőtömegét. Az összefüggés korrelá-

ciós együtthatója 0,02-es szignifikancia szinten 0,59 (13. táblázat). A foszfor mellett a talaj

réz és bór tartalma szintén pozitív korrelációs összefüggést mutat a fehérvirágú csillagfürt

gümőtömegével. A réznél ez az összefüggés 0,01 szignifikancia szinten is helytálló volt. Bár

a növény száraztömege és gümőtömege között nem mutatható ki korrelációs összefüggés, az

eredményekből az következik, hogy az adott körülmények között a talaj foszfor, réz és bór

tartalma közvetlenül a gümőképzésen keresztül befolyásolják a szimbiózis hatékonyságát.

Eredményeink szerint a CaCO3 és a Co tartalom növekedésével csökken a főgyökér gümő-

száma, ami viszont hat a növény nitrogéntartalmára. Szintén negatív összefüggés állt fent a

hajtás foszfortartalma illetve a talaj humusz és ólomtartalma között. Westsik-féle vetésfor-

gók területén a kobalt mennyisége 0,6-1,3 mg/kg, a humusztartalom 0,61-1,39 %, az ólom-

tartalom 1,5-3,6 mg/kg között változott (1. melléklet). Ezek az eredmények azt

valószinüsítik, hogy a vas, réz és bór már kis mennyiségben is nélkülözhetetlenek a haté-

kony szimbiózis kialakulásához. Az ólom már igen kis mennyiségben is negatív hatású volt.

Ez az eredményünk meglepőnek mondható, mivel a Westsik-féle vetésforgók területén mért

legnagyobb 3,6 mg/kg ólomtartalom messze a Magyarországon engedélyezett határérték

alatt marad (100 mg/kg) (Naszradi et al., 2005). Az, hogy a mikroelemek hatását több össze-

függésben is kimutattuk, nem csupán a véletlen egybeeséseknek tulajdonítható. Homokta-

lajokon erőteljes a növénytáplálás szempontjából fontos mikroelemek kimosódása, így azok

hiánya hamar jelentkezhet. A csillagfürt különösen érzékeny a mikroelemhiányra, pótlásuk-

kal jelentős termésnövekedést érhetünk el. Hektáronként 99 g K, 1.5 g Mn, 15 g B és Cu, 3

g Zn, 1 g Fe és 0.06 g Mo-t kijuttatva, csillagfürtnél akár 20%-kal növelhetőa szemtermés

mennyisége (Prusiński et Borowska, 2001). Tovább növelhette a csillagfürt

mikroelemhiányát a csapvizes öntözés, mivel ennek hatására megnőa Ca-ionok koncentrá-

ciója , ami csökkenti a legtöbb mikroelem felvehetőségét (Stefanovits et al., 1999). Ezt a

feltételezést támasztja alá az a tény is, hogy a tenyészedény-kísérlet hat hete alatt mindegyik

talajminta pH-értéke több mint egy értékkel megnőtt (1. melléklet).

5.2.4 A pH hatása

Megvizsgáltuk a tenyészedény-kísérlet kezdetén és a végén mért pH-értékek, vala-

mint a növény- és talajparaméterek között fennálló összefüggéseket (13-14. táblázat). Az

eredmények szerint, a különböző parcellák pH-értékeinek változása közvetlenül a

szimbionta partnerekre, illetve a felvehetőmakro- és mikroelem-tartalomra gyakorolt hatá-
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son keresztül, közvetve is befolyásolják a szimbiózis hatékonyságát. Összefüggést mutat-

tunk ki a kísérlet elején mért pH-értékek és a hajtás nitrogéntartalma, valamint a kísérlet vé-

gén mért pH-értékek és a fehérvirágú csillagfürt gümőtömege között (13. táblázat). A kísér-

let folyamán a csapvizes öntözés következtében a pH átlagosan 1-1,5 értékkel nőtt (1. mel-

léklet). A kísérlet végén mért pH-értékek negatív összefüggést mutattak a talajminták felve-

hetőalumínium- és nátriumtartalmával (14. táblázat). A várakozásoknak megfelelően pozi-

tív korreláció áll fent a talajok CaCO3-tartalma és pH-értéke között. Eredményeink szerint a

pH-értékek növekedésével arányosan növekszik a talaj felvehetőmangán-, réz-, bór-, ko-

balt- és nikkeltartalma.

14. táblázat. A fehérvirágú csillagfürttel végzett tenyészedény-kísérlet talajtényezői és
a talaj pH közötti korrelációs összefüggések (a 0,01 szinten szignifikáns korreláció színe-
sen kiemelve)

CaCO3 NO3NO2N Ca Mn Na Cu B Al Co Ni
0,80** 0,52* 0,64** 0,68** -0,59* 0,80** 0,71** -0,71** 0,67** 0,53*

pH (KCl)
0,00 0,04 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04

Eredményeink összefoglalásaként elmondhatjuk, hogy a Westsik-féle vetésforgók

parcelláiban a szimbiotikus nitrogénkötés hatékonyságát a talajok pH-értéke közvetlen és

közvetett módon is befolyásolja. A talaj savanyodása a mikroszimbionta partneren keresztül

közvetlen, a talaj mikroelem-tartalmának befolyásolásán keresztül pedig közvetett módon

gyakorol hatást a termés mennyiségére és minőségére. Az évtizedeket átölelőmérési ered-

mények egyértelművé teszik, hogy a folyamatosan csökkenőpH kisebb mértékben termé-

szetes folyamatok következménye, melyek az emberi beavatkozás hatására (főleg a műtrá-

gya-felhasználás következtében) felerősödnek. Ez a káros folyamat istállótrágya és zöldtrá-

gya termőterületre való kijuttatásával lassítható.

5.2.5 Különbözőhőmérsékletek hatása a törzsek szaporodására

Laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk, hogyan hat a hőmérséklet-

változás a Westsik-féle vetésforgók talajaiból és az üzemi területről izolált Rhizobium-

törzsek szaporodására. A 11. ábrán bemutatott eredmények szerint a törzsek szaporodásának

a mértéke 32 oC-nál érte el a maximumot. 28 oC-os tápközegben csak némileg volt nagyobb

az abszorbancia értéke, mint 5 oC-nál. 32 oC fölött ismét csökkent a szaporodás mértéke.
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5.2.6 A Rhizobium-törzsek peszticidérzékenysége

Összehasonlítottuk a Westsik-féle vetésforgók és a 15. számú üzemi tábla területéről

izolált Rhizobium-törzsek 12 különbözőpeszticiddel szembeni érzékenységét. A vizsgálat

alapjául az a feltételezés szolgált, hogy az agrokemikáliák hosszútávú hatásának kitett, üze-

mi parcellából izolált törzsek, a stresszhez való adaptáció következtében ellenállóbak a

peszticidek hatásával szemben, mint a Westsik-féle vetésforgók területéről izolált törzsek.

15. táblázat. A 12 vizsgált peszticid Rhizobium-törzsekre gyakorolt hatásának koncent-
rációnkénti összegzése.

Konc.
(mg/l)

.

Bio-
sild

Mospi
-lan

Pled-
ge

Aceto
-klór

Gez-
aprim

Dani-
tol

Top-
sin Ortus Sumi-

8 Gol Klor-
tosip

Tiu-
ram

0,1 + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0/–

1 + + + + + + 0 0 0 + +/– +/–

10 + + + + + + + 0 0 0/– +/– 0/–

100 + +/– – – – – – +/– – 0/– – –

Jelmagyarázat: 0 nincs hatás, + serkentőhatás, – gátló hatás, +/– a hatás változó, 0/– nincs,
vagy gátló hatás

A peszticidek különbözőkoncentrációinak a Rhizobium-törzsekre gyakorolt hatásának

összefoglalását a 15. táblázat, részletes ismertetését a 4. melléklet tartalmazza. A peszticidek

0,1 és 1 mg/l koncentrációi semleges vagy serkentőhatást gyakoroltak a vizsgált a

Rhizobium-törzsek szaporodására. Kivételt csupán a Klortosip és Tiuram peszticidek jelen-

tettek, ugyanis ezeknél a peszticideknél már az 1 mg/l koncentráció hatására a törzsek egy

11. ábra. A Westsik-féle vetésforgókból és az üzemi területről izolált
Rhizobium-törzsek szaporodása különbözőhőmérsékleteken
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részénél a szaporodás gátlását figyelhetük meg. A 100 mg/l koncentráció az esetek többsé-

gében gátolta a törzsek szaporodását.

A Biosild fungicid növekvőkoncentrációi serkentőhatást gyakoroltak a Rhizobium-

törzsek szaporodására. A 100 mg/l koncentráció hatására az üzemi parcellából származó U3

és a Westsik-féle vetésforgók területéről izolált V1 jelzésűtörzs szaporodása volt a legin-

tenzívebb.

A Biosild fungicidhez hasonlóan a Mospilan zoocid 0,1, 1 és 10 mg/l koncentrációi

serkentették a törzsek szaporodását. A 100 mg/l dózis gátolta az U8, U6, U10, U2 és V2 jel-

zésűtörzsek szaporodását.

A Pledge herbicid 0,1, 1 és 10 mg/l koncentrációi szintén serkentőhatást gyakoroltak

a vizsgált Rhizobium-törzsek szaporodására, míg 100 mg/l dózis már valamennyi törzs sza-

porodását jelentős mértékben gátolta.

Az Acetoklór és Gezaprim herbicidek 0,1 mg/l mennyisége semleges, 1 és 10 mg/l

koncentrációja serkentő-, 100 mg/l koncentrációja pedig mindegyik törzsre nézve gátló ha-

tásúnak bizonyult. Mindkét herbicid a V2 és U6 törzsekre fejtette ki a legerőteljesebb gátló-

hatást.

A Danitol zoocid 0,1 mg/l koncentrációban semleges hatású volt. A 10 és 100 mg/l

dózis enyhe serkentőhatással gyakorolt a törzsek szaporodására, míg a 100 mg/l mindegyik

törzs szaporodását gátolta.

A Topsin fungicid 0,1 és 1 mg/l koncentrációi semleges hatásúak voltak a törzsek sza-

porodására nézve. A 10 mg/l dózis a törzsek egy részére serkentőhatást gyakorolt (pl. U39,

V15A, U18). A 100 mg/l koncentráció kisebb nagyobb mértékben mindegyik Rhizobium-

törzset gátolta. Legkevésbé az U31 és V2 törzsek voltak ellenállóak.

A Sumi-8 fungicid 0,1; 1 és 10 mg/l koncentrációi a törzsek szaporodásának tekinte-

tében semleges hatásúak voltak. A 100 mg/l koncentráció a törzsek egy részére erős gátló-

hatást fejtett ki (U6, V8, U8, U10).

Az Ortus zoocid hatása megegyezik a Sumi-8 fungicid hatásával: a Rhizobium-törzsek

szaporodása tekintetében semlegesnek bizonyult. Kivételt csupán a V2 és U6 törzsek képez-

tek, melyek szaporodását a 100 mg/l dózis teljesen gátolta.

A Gol herbicid 1 mg/l koncentrációban serkentette a törzsek többségének szaporodá-

sát. A 10 és 100 mg/l dózis erőteljesen gátolta az U8, U6, U10, U2, U3, V2 és V8 törzsek

szaporodását.

A Klortosip fungicid hatására Rhizobium-törzsek közül a V2, U6, U8, U2 és U10 jel-

zésűek szaporodása már az 1 mg/l dózis hatására jelentős gátlást szenved. A 100 mg/l hatá-

sára már mindegyik törzs szaporodása gátlást szenved.
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A Rhizobium-törzsek Tiuram fungiciddel szembeni érzékenysége meglehetősen hete-

rogén képet mutatott. A 0,1 mg/l dózis még nem befolyásolta jelentősen a törzsek szaporo-

dását (12. ábra).

12. ábra. A Westsik-féle vetésforgók és a 15. számú üzemi tábla területéről izolált
Rhizobium-törzsek Tiuram fungiciddel szembeni érzékenysége.

Az U8, U10 és U2 törzsek szaporodása a 10 mg/l koncentráció hatására teljes gátlást

szenvedett. A 100 mg/l Tiuram koncentráció a teljesen gátolta a V1, V2, V3A, V3B, V6A,

V15A, V15B, U12, U37, U39, U108, U109, I113, U114, U122, U3 törzsek szaporodását.

A Rhizobium-törzsek peszticidérzékenysége alapján történőcsoportosításából jól lát-

szik, hogy nem mutatható ki összefüggés a törzsek származási helye és azok

peszticidérzékenysége között (13. ábra). A hierarchikus klaszteranalízissel összeállított cso-

portok meglehetősen vegyes képet mutatnak (5. melléklet).

Mindegyik csoportban egyaránt megtalálhatóak a Westsik-féle vetésforgók területéről

izolált törzsek és az üzemi területről izolált törzsek is. Így pl. a Tiuram peszticiddel szembe-

ni érzékenységük alapján azonos csoportba kerültek a V3A és az U109, vagy a V6A, U2 és

U8 törzsek. Bár az izolálásuk helye és a parcellák előélete tekintetében teljesen különböz-

nek, peszticid érzékenységük alapján azonos csoportba tartoznak.
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13. ábra. A Westsik-féle vetésforgók (piros színnel) és a 15. számú üzemi tábla (kék
színnel) területéről izolált Rhizobium-törzsek csoportosítása a Tiuram fungiciddel

szembeni érzékenységük alapján. (SPSS program, hierarchikus klaszteranalízis)

5.2.7 A Rhizobium-törzsek antibiotikum-érzékenysége

Antibiotikum-érzékenységük tekintetében a Westsik-féle vetésforgók területéről izo-

lált Rhizobium-törzsek hét csoportra különülnek el (14. ábra). Az elsőcsoportba a V13A,

V8B, V3A, V9D, V5, V9C, V3B, V9E jelzésűtörzsek tartoznak. A második csoportba a

V14A, V14B, V9A, V9B, V2. A harmadik, negyedik és ötödik csoportnak csupán egy-egy

tagja van: V8, V1, V15B. A hatodik csoporthoz a V6A és V6B jelzésűtörzsek tartoznak,

míg a hetedikbe a V15A jelzésű. Az üzemi területről izolált Rhizobium-törzsek antibioti-

kum-érzékenységük alapján két csoportra oszlanak. Az elsőcsoportba az U122, U114,

U113, U109, U117, U108 jelzésű, míg a másodikba az U3R, U2R, U6R, U10 és az U8 jel-

A csoportok közötti távolság
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zésűtörzsek tartoztak. Nem találtunk összefüggést a Rhizobium-törzsek származási helye és

antibiotikum-érzékenysége között. Így például a Westsik-féle vetésforgókból izolált

Rhizobium-törzsek elsőcsoportjának antibiotikum-érzékenysége, az üzemi területről izolált

törzsek érzékenységével mutat hasonlóságot, nem pedig a vetésforgó többi törzsével.

14. ábra. A Westsik-féle vetésforgók területéről és a 15. számú üzemi tábla területéről
izolált Rhizobium-törzsek csoportosítása antibiotikum-érzékenységük alapján. (SPSS

program, hierarchikus klaszteranalízis)

Westsik-féle vetésforgók területéről izolált törzsek antibiotikum-érzékenysége között

egy parcellán belül is nagy különbségek adódtak (mint pl. a 15A és 15B jelzésűtörzsek kö-

A csoportok közötti távolság
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zött), addig a több hektáros üzemi tábla egymástól távol esőpontjaiból, random módon

gyűjtött növények gyökérgümőiből izolált törzsek antibiotikum-érzékenysége jóval homo-

génebb képet mutatott, mint az üzemi tábla elsőcsoportjához tartozó törzsek) (14. ábra).

Az antibiotikumok hatékonyságának és az alkalmazott koncentrációknak a korrelá-

ció analízisével a vizsgált antibiotikumok három csoportra különültek el (15. ábra). Az első

csoportba a Rhizobium-törzsekre leggyengébb gátló hatást gyakorló bacitracin,

kloramfenikol- és polimixin-antibiotikumok tartoznak. A második, közepes gátlóhatású

csoportba az eritromicin került. A harmadik csoportba a Rhizobium-törzsekkel szemben leg-

erősebb gátlóhatást kifejtőrifampicin, kanamicin, ampicillin, gentamicin, tetraciklin és

sztreptomicin antibiotikumok kerültek. Ha a csoportokon belül szignifikáns különbségek

nem is mutathatóak ki, de a fenti sorrend egyben a gátló hatás erősödését is jelzi.

15. ábra. A vizsgált antibiotikumok rhizobiumokra gyakorolt hatása
a törzsek átlagában
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5.3 Az oltóanyagtörzsek összehasonlító jellemzése BOX-PCR-módszerrel

A PCR-termékek futtatását követően az eredményt digitálisan rögzítettük, majd

„Quantity One” szofvercsomagal értékeltük ki. Az értékelés alapjául a különbözőhosszúsá-

gú génszakaszok bázispárszáma szolgál, melyet a program a „standard” génszakaszokhoz

viszonyított távolságuk alapján számít ki (16. ábra). Eredményként egy hasonlósági

dendrogramot kaptunk (17. ábra), ami alapján elvégezhettük a törzsszelekciót, illetve meg-

vizsgálhattuk a törzsek fenotípusos tulajdonságaiban jelentkezőkülönbségek genetikai hát-

terét. A törzsszelekció alapjául az azonos törzsek megegyezőPCR-mintázata szolgált.

5.3.1 Elsődleges és másodlagos infekció

A vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a csillagfürt növények fő- és oldalgyö-

kerein eltérő PCR-mintázatú törzsek alakítottak ki szimbiózist, azaz a Rhizobium-

populáción belül a korai és késői infekcióra képes egyedek különbözősége genetikai eszkö-

zökkel is igazolódott. Így pl. az U1fo és U1ol jelzésűüzemi törzsek, melyek egyazon nö-

vény fő- és oldalgyökeréről származnak, a hasonlósági dendrogram értékei alapján csupán

16. ábra. A géleletktroforézis „Quantity One“ programmal kiértékelt képe, a DNS-
szakaszok mérete bázispár egységekben megadva
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23 %-os hasonlóságot mutatnak (17. ábra). Ugyanakkor az üzemi tábla egy másik növényé-

nek oldalgyökereiről izolált törzsek között (U2/2 és U2/3) 60 % volt a hasonlóság.

17. ábra. A vizsgált Rhizobium-izolátumok hasonlósági dendrogramja. (Jelölések: U-
üzemi terület; W- Westsik-féle vetésforgó; I-XIII.- parcellák száma)
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Az értékelés során azt tapasztaltuk, hogy ez az eltérés minden összehasonlításnál

igaznak bizonyult, vagyis az oldal és főgyökér gümőiből izolált törzsek egymással összeha-

sonlítva, PCR-mintázatuk alapján mindig nagyobb eltérést mutattak, mint a csak oldalgyö-

kér gümőkből, vagy a csak a főgyökér gümőkből izolált törzsek.

A Westsik-féle vetésforgók területéről izolált törzsek összehasonlítása még megle-

pőbb eredményt hozott. A hasonlósági index, függetlenül attól, hogy oldal- vagy főgyökér-

ről származó izolátumokat hasonlítottunk össze, nagyobb értéket mutatott, mint az üzemi te-

rületről származó törzseké. Így például a XIII vetésforgóból származó 1/3old és 1/4fo jelzé-

sűtörzsek, melyek egyazon növény fő- és oldalgyökeréről kerültek izolálásra, 70 % körüli

hasonlósági indexszel rendelkeznek, míg ugyanezen vetésforgó 1/2fo és 1/1fo jelzésűtör-

zseinek hasonlósága (ugyanazon növény főgyökeréről izoláltak) 90 % fölötti volt. Ebből ar-

ra következtetünk, hogy a Westsik-féle vetésforgók parcelláiból származó korai (főgyökér)

és késői (oldalgyökerek) infekcióra képes törzsek közelebbi genetikai kapcsolatban állnak

egymással, mint az üzemi területről származó törzsek, ami esetünkben feltételezhetően faj-

szintűeltéréseket takar.

Összegzésként kijelenthetjük, hogy eredményünk alátámasztja Fedorov (1952) évti-

zedekkel korábban megfogalmazott feltételezését, mely szerint egy adott növényt, különbö-

zőfajokhoz tartozó baktériumok képesek fertőzni. A Westsik-féle vetésforgók és az üzemi

területről izolált törzsek közötti hasonlóságokat vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy az üzemi

terület törzsei között jelentősek a genetikai eltérések, ami a nagyobb fajgazdagságra utal. A

Westsik-féle vetésforgók parcelláiból származó baktériumtörzsek közelebbi genetikai kap-

csolatban állnak egymással.

5.3.2 Kevert fertőzés

A fentiekhez hasonlóan, a baktériumok izolálása során azt tapasztaltuk, hogy egy

adott gümőből származó izolátumok eltérőméretűtelepeket képeznek és növekedési sebes-

ségük is különböző. Egyéb telepmorfológiai tulajdonságaikat tekintve teljesen azonosak:

kocsonyás, áttetsző vagy piszkosfehér telepeket képeznek, fiatal tenyészeteik YMA-

lemezen nem veszik fel a kongóvörös festéket. Elvégezve a törzsek BOX-PCR-es összeha-

sonlító elemzését, a hasonlósági dendrogram alapján (17. ábra) megállapítottuk, hogy gene-

tikai állományukat tekintve olyan szinten különböznek egymástól, hogy az a különbözőfa-

jokhoz való tartozás lehetőségét is felveti. Így például, az egyazon gümőből izolált U6 és az

U6k törzsek közül az U6-jelzésűnagyméretű, tipikus Rhizobium-telepeket, míg az U6k ki-

csi, pontszerűtelepeket képez. A hasonlósági dendrogram értékei alapján mindössze 25 %-
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ban egyeznek meg egymással. Hasonló eredményre jutottunk összehasonlítva az U9 és az

U9k (19 %), vagy a VIII3 és aVIII3k (20 %) törzseket. Kijelenthetjük, hogy az egyazon

gümőből izolált törzsek nem csak telepmorfológiai tulajdonságaik, szaporodási sebességük,

de PCR-mintázatuk alapján is különbözhetnek egymástól.

5.3.3 Diverzitási index

Összehasonlítottuk a Westsik-féle vetésforgók területéről és az üzemi területről

származó Rhizobium-törzsek PCR-mintázata alapján szerkesztett hasonlósági dendrogramot

és megállapítottuk a két közösség jól elkülönülőjellegét (17. ábra). A Westsik-féle vetés-

forgók területéről származó növények gyökérgümőiből izolált Rhizobium-törzsgarnitúra ge-

netikai mintázata alapján homogénebbnek bizonyult, mint az üzemi.

Mint az a hasonlósági dendrogram elemzéséből kiderül (16. táblázat), a diverzitásra

utaló Shannon (H') index, a fajgazdagsági mutató Margalef (R) index és az eloszlás egyenle-

tességét leíró Pielou (E) index nagyobb értéket adott az intenzív mezőgazdasági körülmé-

nyek közül származó törzsekre vonatkozóan, mint a Westsik-féle vetésforgókból szárma-

zókra.

16. táblázat. Az üzemi és a Westsik-féle vetésforgó parcellák területéről származó

Rhizobium-törzsek diverzitási indexei

Shannon (H')
index

Margalef (R)
index

Pielou (E) in-
dex

Üzemi terület 2,75 5,29 0,99

Westsik-féle vetésforgók 2,38 3,64 0,93

Ez az eredmény feltételezésünk szerint kapcsolatban áll azzal, hogy a Westsik-féle

vetésforgók területén évről évre az ott megtermelt vetőmagot használják, míg az üzemi terü-

leten kereskedelmi forgalomból származó vetőmagot vetnek. A vetőmag felszínén megtele-

pedőmikroszimbionta Rhizobium-baktériumok jelentős szerepet játszanak a főgyökér elsőd-

leges fertőzésében (Gage, 2004). Mint azt fenti eredményeink is alátámasztják, az elsődle-

ges fertőzésért felelős mikroszimbionták genetikai mintázatuk alapján is eltérnek a talajban

találhatóktól, melyek a gyökér növekedését követve, a vegetációs periódus előrehaladtával,

az oldalgyökerek fertőzésében játszanak nagyobb szerepet.

Mivel a Westsik-féle vetésforgók területén „belterjes módon” saját termesztésűcsil-

lagfürt-vetőmagot használnak, a következőévben a vetőmaggal a területre visszajuttatott
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Rhizobium-törzsek nem gazdagítják az őshonos mikroszimbionta populációt, úgy, mint az

üzemi területen.

Mivel sem a vetésforgóban termesztett pillangósnövény fajtája, sem a vetőmag be-

szerzési módja nem változik, ez az évről évre ismétlődőfolyamat egyre nagyobb hatást

gyakorol a területen élőRhizobium-populácóra, ami végsősoron annak átalakulásához ve-

zet. Ez a hatás nem a populáció egyedszámának, hanem fajszámának csökkenését idézi elő.

A jelenség párhuzamba állítható a monokultúrás növénytermesztés hatására a mezőgazdasá-

gi területeken megfigyelhetőmikrobiota fajszám csökkenéssel (Kaschuk et al., 2005).
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5.4 Újgenerációs vivőanyagok, alternatív oltásmódok

5.4.1 Az oltóanyagtörzsek túlélőképessége különbözővivőanyagokban

Az oltás sikerességét jelentős mértékben befolyásolja az oltóanyagtörzsek túl-

élő- és fertőzőképessége. Ezen kérdés tisztázására antibiotikum-rezisztenciával rendelkező

S. meliloti törzsek túlélését vizsgáltuk folyadékkultúrában, talajban, lucernamagvak felszí-

nén, komposztban, illetve humusztrágyában.

5.4.1.1 Folyadékkultúra

A 18. ábrán a két vizsgált Sinorhizobium-törzs csíraszámváltozását mutatjuk be táp-

anyagban gazdag, szénforrással dúsított folyékony YMB-táptalajban. Összességében hat hét

alatt mindkét törzs csíraszáma mintegy két nagyságrendet csökkent.

Azonos kísérleti körülmények biztosítása esetén a S. meliloti kiindulási – vad típusú

Rh-1 jelűtörzsének túlélési képessége fél nagyságrendnyi eltérést mutat a nagyobb nitro-

génkötő-kapacitással rendelkezőRh-2 törzzsel szemben (18. ábra). Az Rh-1 törzs kiindulási

csíraszáma 1 ml tápközegre vonatkoztatva a vizsgálati periódus végére, 6,9x109-ről,

2,2x107-re, míg az Rh-2 törzsé 2,2x109-ről, 8,3x106-ra csökkent. A kísérletek elsőhetében a

pusztulás aránya a kiindulási csíraszámhoz viszonyítva nem érte el a fél nagyságrendet.
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18. ábra. Két S. meliloti törzs (Rh-1, Rh-2) 1 ml mintára vonatkoztatott
csíraszámváltozása az időfüggvényében, hathetes vizsgálati periódus alatt YM folya-

dékkultúrában (az ábrán a csíraszámok logaritmus értékeinek szórását tüntettük fel)

A vizsgálati periódus elején az Rh-1 törzs csíraszáma csökkent lassabb ütemben, a

harmadik hetet követően azonban ez a tendencia megfordult, ekkor az Rh-2-es törzs pusztu-

lási üteme lassult, és a vizsgálati periódus végére az Rh-1 törzzsel összehasonlítva fél nagy-

ságrenddel nagyobb volt. Bár a harmadik héttől kezdődően az oltóanyagtörzsek pusztulási
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üteme felgyorsul, az élőcsíraszám elsőhéten tapasztalt viszonylagos stabilitása, alkalmassá

teszi a folyadékkultúrás kiszerelést az oltóanyagok rövidtávú tárolására és a termőföldre va-

ló kijuttatására. Ily módon jelentősen csökkenthetőek az oltóanyag kiszerelésének költségei,

bár a nagy szállítási költségek miatt ez a megoldás a helyi oltóanyaggyártást teszi indokolt-

tá.

5.4.1.2 Talaj

A S. meliloti törzsek talajban való túlélésének a vizsgálata során az elsőhéten jelen-

tős különbségek adódtak a két oltóanyagtörzs pusztulási tendenciáját illetően. A kezdetben

kialakult különbségek, a vizsgálat teljes időtartama alatt megmaradtak (19. ábra). Míg az

Rh-1 jelzésűSinorhizobium-törzs csíraszáma az elsőhéten gyakorlatilag nem csökkent, ad-

dig az Rh-2 jelzésűtörzsé, a kiindulás állapottal összehasonlítva, másfél nagyságrendet

esett. Ez az ugrásszerűcsökkenés a Rh-1 törzsnél a második és harmadik hét folyamán kö-

vetkezik be.
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19. ábra. Két S. meliloti törzs (Rh-1, Rh-2) 1 g talajmintára vonatkoztatott
csíraszámváltozása az időfüggvényében, hathetes vizsgálati periódus alatt, a szarvasi
talajmintában (az ábrán a csíraszámok logaritmus értékeinek szórását tüntettük fel)

A hatodik hét végére mindkét törzs élőcsíra-száma több mint két nagyságrenddel

csökkent. A törzsek maximális pusztulási aránya a vizsgálati periódus végére mind a folya-

dékkultúrában, mind pedig a talajban, elérte a 2,5 nagyságrendet. A talajok fizikai és kémiai

tulajdonságait figyelembe véve, megállapítottuk, hogy a tesztelt közegben a gyengén sava-

nyú kémhatás nem befolyásolhatta jelentősen a nitrogénkötőbaktériumok pusztulási ütemét,

ezzel szemben a nagy kötöttségi mutató (KA=52,5) (17. táblázat) kedvezőtlenül hatott a ta-

lajba juttatott oltóanyagtörzsek vitalitására. A talajokban a növénytermesztés sikerét és így a

természetes vagy az oltással bevitt talajbiota aktivitását is nagymértékben csökkentheti a ta-
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laj tápanyag-ellátottságának mértéke, kötöttsége, vagy az egyéb abiotikus

stresszkörülmények, mint pl. a kiszáradás, nehézfémek, peszticidek, stb. (Kádár et al., 2001,

Szegi, 1967, Kátai, 1999).

17. táblázat. A Sinorhizobium-oltóanyagtörzsek talajban való túlélésének vizsgálatához
felhasznált, kötött vályogtalaj főbb fizikai és kémiai tulajdonságai

pH KA Humusz
%

NO2-NO3-N
mg/kg

Al-P2O5

mg/kg
Al-K2O
mg/kg

Na
mg/kg

Mg
mg/kg

Ca
mg/kg

6,1 52,5 2,01 14,3 112,3 320,8 229,1 719,1 4260,8

Annak alapján, hogy az általunk vizsgált két Sinorhizobium-törzs csíraszáma a talajol-

tást követőmásodik és harmadik héten két nagyságrendet csökkent, a gyakorlati alkalmazás

szempontjából az e törzsekből előállított oltóanyagot közvetlenül vetés előtt tanácsos a ta-

lajba juttatni. Így megőrizhetjük az optimális csíraszámukat és infekciós aktivitásukat.

5.4.1.3 Lucerna magfelszín

Összehasonlítva a folyadékkultúrában és a talajban való túlélés eredményeivel, a

Sinorhizobiumok magon való túlésének vizsgálata nagyságrendileg jobb eredményt adott

(20. ábra).
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20. ábra. Két S. meliloti törzs (Rh-1, Rh-2) 1 g magra vonatkoztatott
csíraszámváltozása az időfüggvényében, hathetes vizsgálati periódus alatt, a Kákai le-
gelő(Medicago sativa ) lucernafajta magfelszínén (az ábrán a csíraszámok logaritmus ér-

tékeinek szórását tüntettük fel)

Míg folyadékkultúrában közel három nagyságrendnyi csíraszámcsökkenés követke-

zett be a hatodik hét végére, talajban pedig 2,5 nagyságrendnyi, a lucerna magfelszínén az

egy gramm magra vonatkoztatott élőcsíraszám mindössze egy nagyságrenddel csökkent. A

két baktériumtörzs csíraszámcsökkenési ütemében szignifikáns különbségeket figyeltünk

meg. A vizsgálati periódus végére mintegy fél nagyságrendnyi eltérés mutatkozott köztük.
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A korábban ismertetett eredményekhez hasonlóan (folyadék, talaj) az Rh-2 jelzésű, nagyobb

nitrogénkötő-kapacitással rendelkezőtörzs túlélési mutatói jobbak voltak. Ez az eredmény is

arra enged következtetni, hogy e két pozitív tulajdonság - a kedvezőbb túlélési mutató és a

nagyobb nitrogénkötőkapacitás - alkalmassá teszi a vizsgált törzset az eredményes mező-

gazdasági felhasználásra.

Az Rh-1 törzsnél, az egy gramm magra vonatkoztatott kiindulási 4,1x109 CFU, hat

hét elteltével 7,8x107-re, míg az Rh-2 törzsnél 3,6x108-ról, 2,3x107-re csökkent. Figyelembe

véve, hogy egy gramm az átlagosan 520 darab lucernamag súlya, a nemzetközi eredmé-

nyekkel való egyszerűbb összehasonlítás céljából könnyen kiszámítható az egy darab magra

vonatkoztatott csíraszám. Ennek megfelelően, magonként az Rh-1 törzs csíraszáma a vizs-

gálati periódus alatt 7,9x106-ról 1,5x105-re csökkent, az Rh-2 törzsé pedig 6,9x105-ről,

4,4x104-re. Az ausztrál előírásokat alapul véve, melyek szerint a magonkénti rhizobium

csíraszám a kismagvú (magszám>750.000/kg) pillangósok számára minimálisan 500/mag,

láthatjuk, hogy az általunk alkalmazott rázatásos módszerrel a szükséges minimális csíra-

szám többszörösét biztosíthatjuk. Gemell et al. (2005) eredménye szerint a lucernamagvak

oltásával 35.100/mag csíraszám érhetőel. A vizsgálati időszak végére az általunk oltott

lucernamagvak csíraszáma még ezt az értéket is meghaladta. Feltételezésünk szerint ez an-

nak köszönhető, hogy a magvak közvetlenül érintkeznek a baktériumszuszpenzióval, így

nem csak annyi baktérium tapad meg a felszínükön, amennyit a hagyományos, aeroszolos

módszerrel egy rétegben rájuk juttatnak. A rhizobiumok exopoliszacharid nyálkájának kö-

szönhetően, rázatáskor egymáshoz kapcsolódva, több rétegben tapadnak meg a

lucernamagvak felszínén. Saját eredményeinkből (Ködöböcz et al., 2003), valamint Wendell

et al., (2001) eredményeiből kiindulva javasoljuk, hogy a magoltást közvetlen vetés előtt

végezzük el, így megfelelően nagy csíraszámot biztosíthatunk a sikeres szimbiózis létreho-

zásához.

Két S. meliloti (Rh-1 és Rh-2) törzs lucerna (M. sativa) magfelszínén való túlélését

vizsgálva megállapítottuk, hogy 6 hetes vizsgálati periódus alatt a csíraszámuk 1

nagyságrendet csökkent. Az Rh-2 jelzésűtörzs pusztulási üteme összehasonlítva az Rh-1

törzzsel, lassúbb volt. Az általunk alkalmazott magoltásos módszer lucernamagvanként

nagyságrendekkel nagyobb csíraszámot biztosított, mint a hagyományos aeroszolos eljárás.
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5.4.1.4 A komposzt és humusztrágya főbb fizikai, kémiai és mikrobiológiai tulajdonságai

A nagy szervesanyag-tartalmú vivőanyagok, mint a komposzt és a humusztrágya,

különösen kedvezőkörülményeket biztosítottak az oltásra felhasznált törzsek túlélőképessé-

ge szempontjából.

18. táblázat. A vizsgált komposzt és humusztrágya főbb fizikai és kémiai tulajdonságai
Vivőanyag Száraz-

anyag (%)
Szerves-

anyag (%)
pHH2O Össz N

mg/kg
K2O

mg/kg
P2O

mg/kg
Ca

mg/kg
Mg

mg/kg
Komposzt 38,7 44,5 7,1 1,6 4,1 1,9 1,2 0,5

Humusz-
trágya 42,3 43,4 7,2 1,7 1,2 0,8 4,5 0,4

Vivő-
anyag Cu

mg/kg
Zn

mg/kg
Pb

mg/kg
Ni

mg/kg
Co

mg/kg
Cr

mg/kg
Cd

mg/kg
Fe

mg/kg
Mn

mg/kg

Komposzt 54,5 294,8 0,9 41,3 2,9 3,9 0,1 956 183,5

Humusz-
trágya 42,1 39,7 3,1 5,3 2,1 4,2 0,1 2148 99,3

Megvizsgáltuk, hogyan befolyásolja ezen anyagok sterilizálása a Sinorhizobium ol-

tóanyagtörzsek túlélését, mivel (ahogy az az irodalmi áttekintésből is kiderül), a korábban

vivőanyagként alkalmazott tőzeg sterilizálásával, az oltóanyag számára gyakran kedvezőtlen

feltételek alakulnak ki. A vizsgált komposzt, illetve humusztrágya főbb fizikai és kémiai tu-

lajdonságait a 18. számú táblázat tartalmazza. A komposzt és humusztrágya fizikai és kémi-

ai elemzésének eredményéből kitűnik, hogy elemtartalmukat tekintve jelentős eltérések nin-

csenek közöttük. Nagyobb különbséget csupán a cink és vas tekintetében találtunk. Mindkét

anyag kis nitrogén- és foszfortartalommal rendelkezik. A semleges pH ideális körülménye-

ket biztosít a Rhizobium-törzsek túléléséhez.

19. táblázat. A vizsgált komposzt és humusztrágya főbb mikrobacsoportjainak csíra-
száma

Csíraszám (g-1)Vivőanyagok/mikrobacsoportok
Spóraképzők Összes csíra Mikrogomba

Komposzt 5x105 2,5x106 2x105

Humusztrágya 7x106 5x107 1,5x107

A komposztban és a humusztrágyában egyaránt meglehetősen nagy az őshonos mik-

robacsoportok csíraszáma (19. táblázat). Különösen a humusztrágyában kimutatott nagy

mikrogomba-csíraszám meglepő, mivel a semleges pH inkább a baktériumok szaporodásá-

nak kedvez. A humusztrágya csíraszáma minden mikrobacsoport tekintetében egy nagyság-

renddel nagyobb értéket mutatott, mint a komposztból kitenyésztetteké. Ez feltehetően ösz-
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szefüggésben áll a komposztálás során fellépőnagy hőmérsékletekkel (70 oC), aminek kö-

szönhetően a kevésbé ellenálló mikrobák jelentős része elpusztul. Ezt támasztja alá a spóra-

képzők nagy csíraszáma is, mivel ők, ha a vegetatív formák el is pusztulnak, de spóráiknak

köszönhetően túlélik a komposztálás során kialakuló 70 oC körüli hőmérsékleteket. A kom-

poszt és humusztrágya mikrobiótájának nagy összcsíraszáma a kompetíciós viszonyok ki-

alakulása miatt kedvezőtlenül befolyásolhatja a bevitt oltóanyagtörzsek túlélési esélyeit.

Mint azt már korábban említettük, az oltóanyagok minőségvizsgálatakor számos esetben,

főleg a tőzegalapú vivőanyagoknál felfigyeltek arra a jelenségre, hogy a vivőanyag saját csí-

raszáma meghaladta a bevitt oltóanyag csíraszámát.

5.4.1.5 Nem sterilezett komposzt

A vizsgálati periódus kezdetén, a fenti körülmények ellenére, a nem sterilezett kom-

posztban a Sinorhizobiumok sejtszámának gyarapodását figyeltük meg, bár ez a különbség

nem volt szignifikáns a kiindulási csíraszámhoz viszonyítva (21. ábra). Az inkubációs peri-

ódus negyedik hetétől lassú pusztulás vette kezdetét, mely a hatodik héten is folytatódott, de

a csíraszám a vizsgálati periódus végére sem csökkent a kiindulási érték alá. Így az Rh-1

jelzésűtörzs kiindulási csíraszáma így az egy gramm komposztra vonatkoztatott 1,1x107 ér-

tékről a hatodik hét végére 5,4x106-ra csökkent, ami azonban nem volt szignifikánsan eltérő.

-1

-0,5

0

0,5

1

0 1 2 3 4 5 6

Idő(hét)

C
sí

ra
sz

á
m

vá
lto

zá
s

(l
gC

F
U

/g
) Rh-1

Rh-2

21. ábra. Két S. meliloti törzs (Rh-1, Rh-2) 1 g komposztra vonatkoztatott
csíraszámváltozása az időfüggvényében, hathetes vizsgálati periódus alatt nem sterile-
zett komposzt vivőanyagban (az ábrán a csíraszámok logaritmus értékeinek szórását tün-

tettük fel)

Az Rh-2 törzs csíraszáma 1,8x107-ről, 1,5x107-re változott. A két vizsgált baktéri-

umtörzs pusztulási üteme között nem mutatkozott szignifikáns különbség.
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A vizsgálati periódus végére – a kezdeti sejtszámnövekedésnek köszönhetően – az

oltóanyagtörzsek élőcsíraszáma a kiindulási értékhez viszonyítva nem csökkent statisztikai-

lag igazolható módon, ami a gyakorlati felhasználás szempontjából ígéretesnek mutatkozik.

5.4.1.6 Nem sterilezett humusztrágya

Mint az a 20. táblázat adataiból kitűnik, a humusztrágya főbb mikrobacsoportjainak

összcsíraszáma átlagosan egy nagyságrenddel meghaladja komposztból kitenyésztett

összcsíraszámot, sőt, a mikrogombák száma két nagyságrenddel nagyobb volt. Ez a különb-

ség jelentősen befolyásolta a Shinorhizobium-törzsek humusztrágyában való túlélését (22.

ábra). A komposztban megfigyeltekhez hasonlóan az elsőhét végére a humusztrágyában is

csíraszámnövekedést tapasztaltunk és a nem steril komposzttal ellentétben ez a különbség a

kiindulási csíraszámmal összehasonlítva szignifikánsnak bizonyult. Az elsőhetet követően a

pusztulási tendencia eltért a komposztban tapasztaltaktól.
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22. ábra. Két S. meliloti törzs (Rh-1, Rh-2) 1 g humusztrágyára vonatkoztatott
csíraszámváltozása az időfüggvényében, hathetes vizsgálati periódus alatt, nem steri-

lezett humusztrágya vivőanyagban (az ábrán a csíraszámok logaritmus értékeinek szórását
tüntettük fel)

Amíg a komposztban a kezdeti sejtszámgyarapodásból adódó nagy élőcsíraszám a

negyedik hét végéig megmaradt és pusztulás üteme is lassú volt, addig a nem sterilezett hu-

musztrágyában már az elsőhetet követően erőteljes sejtszámcsökkenés indult meg. Az Rh-1

törzs kiindulási, 1x107 csíraszáma a hatodik hét végére 2,4x106-ra, az Rh-2 törzsé pedig,

2x107-ről, 9,3x106-ra csökkent.

5.4.1.7 Sterilezett komposzt

A túlélőösszes csíraszámot Nutrient agaron, míg a fonalas gombák csíraszámát Mar-

tin agaron, határhígításos módszerrel ellenőriztük. A vizsgálat eredményeként megállapítást
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nyert, hogy sem a komposztból, sem pedig a humusztrágyából nem sikerült egyetlen telep-

képzőegységet sem kitenyészteni. Ilyen módon kizártuk a konkurens mikrobiota közvetlen

kompetitív hatását, annak ellenére, hogy anyagcseretermékeik esetleges jelenléte befolyá-

solhatta a vizsgálat eredményét.

Sterilezett komposztban az oltást követőelsőhetet követően több mint egy nagyság-

rendnyi csíraszám emelkedést figyeltünk meg, mely érték a kiindulási állapothoz képest

szignifikánsan nagyobb volt (23. ábra). Ez az érték jóval nagyobb a nem sterilezett kom-

posztban kapott eredményhez viszonyítva, amit azzal magyarázhatunk, hogy a sterilizálással

az oltóanyagtörzs számára kedvező kompetíciós viszonyokat teremtettünk. Sterilizálás

(nagy hőmérséklet) hatására a komposztból felszabaduló tápanyagok tovább erősíthették ezt

a hatást.
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23. ábra. Két S. meliloti törzs (Rh-1, Rh-2) 1 g komposztra vonatkoztatott
csíraszámváltozása az időfüggvényében, hathetes vizsgálati periódus alatt, sterilezett

komposzt vivőanyagban (az ábrán a csíraszámok logaritmus értékeinek szórását
tüntettük fel)

A harmadik héttől a kezdeti csíraszámgyarapodást lassú üteműpusztulás váltotta fel,

mely a vizsgálati periódus végéig folytatódott, de a hatodik hét végére sem csökkent szigni-

fikánsan a kiindulási érték alá. Az Rh-1 jelzésűS. meliloti törzs kiindulási csíraszáma a

vizsgálati periódus végére 1,4x107-ről, 7,9x106-ra csökkent, míg az Rh-2 jelzésűtörzsé

2x107-ről 9,3x106-ra. A vizsgálati periódus végén a két vizsgált baktériumtörzs csíraszáma

között nem volt szignifikáns különbség (23. ábra).

5.4.1.8 Sterilezett humusztrágya

Az általunk vizsgált vivőanyagok közül a sterilezett humusztrágya bizonyult legin-

kább megfelelőnek a két S. meliloti törzs vivőanyagaként való felhasználásra. A nem steri-

lezett humusztrágyával összehasonlítva a sterilezett humusztrágyában az elsőhét végére 2,5
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nagyságrenddel-, a sterilezett komposzttal összehasonlítva pedig egy nagyságrenddel na-

gyobb csíraszámot értünk el (24. ábra). Ez a kezdeti csíraszám-emelkedés feltételezhetően a

kompetíció hiányának, illetve a komposztban és a humusztrágyában sterilizálás hatására fel-

szabaduló, könnyen hozzáférhetőtápanyagoknak köszönhető. A gyors sejtszámnövekedést

követően ezek a források korlátozott mennyiségük miatt viszonylag hamar kimerültek és

mérsékelten gyors üteműpusztulási fázis vette kezdetét. A kezdeti növekedésnek köszönhe-

tően a sejtszám a hatodik hét végére sem csökkent jelentősen a kiindulási csíraszám alá. En-

nek a jelenségnek különösen azért van nagy jelentősége, mert a növény gyökerének korai

infekcióját frissen előállított oltóanyag felhasználása által nagyobb valószínűséggel biztosít-

hatjuk.
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24. ábra. Két S. meliloti törzs (Rh-1, Rh-2) 1 g humusztrágyára vonatkoztatott csíra-
szám változása az időfüggvényében, hathetes vizsgálati periódus alatt, sterilezett hu-
musztrágya vivőanyagban (az ábrán a csíraszámok logaritmus értékeinek szórását tüntet-

tük fel)

Mivel a komposztban és humusztrágyában a grammonkénti élőcsíraszám még a ha-

todik hetet követően is 106 nagyságrendű, a növény rizoszférájába juttatott oltóanyag na-

gyobb valószínűséggel vehet részt a növény oldalgyökerein kibontakozó másodlagos infek-

cióban, mint a talajban jelenlévő, 103–104 csíraszámú őshonos Rhizobium-populáció. A

nagy humusztartalmú vivőanyagok e tulajdonságát kihasználva megnövelhetjük az oltó-

anyag mikrobatörzseinek infekciós esélyét, így biztosítva a befektett anyagi javak megtérü-

lését.

5.4.2 Az oltás eredményességének ellenőrzése fényszobai tenyészedény-kísérletben

Az oltótörzsek hatékonyságát fényszobai tenyészedény-kísérletben és szabadföldi

körülmények között is ellenőriztük. A fényszobai kísérletekhez felhasznált talajminta a sza-

badföldi kísérletek területéről származott.
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A fényszobai növénykísérletet megelőzően felmértük a vizsgálatokhoz felhasznált

talaj fizikai és kémiai tulajdonságait, az őshonos Rhizobium-populáció infekciós aktivitását.

A növénykísérlethez az oltóanyagtörzsek hordozójaként a komposzt és humusztrágya steril

és nem steril változatát választottuk.

5.4.2.1 Talajtani jellemzés

A növénykísérlethez felhasznált talajminták főbb fizikai és kémiai tulajdonságait a

20. táblázat ismerteti.

Mint az adatokból kitűnik, a terület különbözőpontjaiból vett minták pH, kötöttségi

mutatójában, illetve humusztartalmában nem voltak jelentős eltérések. Bár a Rhizobium ol-

tóanyag túléléséhez és szaporodásához, az optimális pH érték 6,8 – a vizsgált talajokban

mért pH = 6 nem gátolta a szimbionta kapcsolat kialakulását és a hatékony nitrogénkötést.

20. táblázat. A szarvasi talajminták főbb fizikai és kémiai tulajdonságai

minták pH KA

Humusz
(%)

NO2-NO3-N
(mg/kg)

P2O5

(mg/kg)
K2O

(mg/kg)
Na

(mg/kg)
Mg

(mg/kg)
Ca

(mg/kg)
Sz/1 6,58 52 2,49 33,5 291 488,6 244 861,7 6257
Sz/2 5,84 51 2,29 13,9 126,3 272,6 95 801,5 3404
Sz/3 5,79 50 2,59 11,9 106,1 284,7 85 911 3313
Sz/4 5,98 52 2,38 12,3 117,9 273,3 137 841,1 3320
Sz/5 6,15 52 2,29 20,7 192,1 291,6 136 735,1 3971

A 20. táblázat (folytatás). A szarvasi talajminták főbb fizikai és kémiai tulajdonságai

minták
Mn

(mg/kg)
Zn

(mg/kg)
Cu

(mg/kg)
Fe

(mg/kg)
Mo

(mg/kg)
B

(mg/kg)
Al

(mg/kg)
Co

(mg/kg)
Ni

(mg/kg)
Pb

(mg/kg)
Sz/1 394 3,14 5,8 182,6 0,49 1,9 138,6 4,09 7,42 7,2
Sz/2 367,2 2,19 5,03 151,7 0,52 1,19 121,1 3,91 7,04 6,4
Sz/3 338 2,1 5,39 168,8 0,49 1,42 124 3,58 6,72 6
Sz/4 338,4 2,25 5,36 172,6 0,42 1,71 125,1 3,47 6,68 6,5
Sz/5 333 2,06 5,42 165,8 0,46 1,22 115 3,6 7,04 6,2

Az 50 fölötti Arany-féle kötöttségi mutató (Búzás, 1988) erősen kötött talajra utalt.

Az ilyen talajokban a gümőképződés és a nitrogénkötés a talaj felső5-10 cm-es régiójában

intenzív, mivel az alsóbb rétegekben oxigénhiányos viszonyok alakulnak ki. Az ilyen tala-

jok szerkezete, oxigén- és vízgazdálkodása nagy humusztartalmú trágyaszerek hozzáadásá-

val jelentős mértékben javítható (Biró, 2002).

5.4.2.2 Az őshonos Rhizobium- populáció

A növény- és talajoltási gyakorlat szempontjából fontos tudnunk, hogy a talaj termé-

szetes, őshonos Rhizobium-populációja hogyan befolyásolja a mesterséges úton talajba jut-
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tatott oltóanyagok, (esetünkben a Sinorhizobiumok) túlélését és infekciós aktivitását: fokoz-

za-e a kijuttatott oltóanyag a gümőképződést, ezáltal a nitrogénkötést, vagy az esetlegesen

kialakuló kompetíciós viszonyok miatt negatív hatást gyakorol. Ezeknek a kérdések a tisztá-

zására előzetes mennyiségi és minőségi felmérést végeztünk a növénykísérlethez felhasz-

nálni kívánt talaj szimbionta nitrogénkötőire vonatkozóan.

A csíranövény agarteszt eredményei szerint mikrobiológiai szempontból a szarvasi

kísérleti mintaterület talaja erősen inhomogén volt, mivel az egy-egy elkülönült pontból vett

talajmintáknak szignifikáns szórási értékeik voltak (25. ábra). Az általunk feltételezett ok

az, hogy a területen a mintavételt megelőzőévekben lucernatermesztési kísérlet folyt és a

kisparcellás felosztásból következően eltérőtalajbiológiai viszonyok alakultak ki.

A vizsgált öt minta közül háromban, 104 nagyságrendűRhizobium-csíraszámot mu-

tattunk ki. Ezt az értéket a négyes és ötös mintákból kitenyésztett mikrobaszám két nagyság-

renddel haladta meg, ami jelentős konkurenciát jelenthet a területre kijuttatandó, nagyobb

nitrogénkötő-kapacitással rendelkezőoltóanyag törzs számára. Az természetes Rhizobium-

csíraszám önmagában azonban még nem ad képet azok várható aktivitásáról. Fontos tud-

nunk, hogy az összes mennyiségükhöz viszonyítva, milyen a potenciálisan fertőzőképes

Sinorhizobiumok aránya. Erre az értékre a steril lucerna csíranövények oltását követően ki-

alakuló gümők mennyiségéből következtethettünk.

Gümőképzésre képes Rhizobiumokat a vizsgált öt közül, csak három mintából sike-

rült kimutatni (grammonként tízes nagyságrendben) (26. ábra). Ez a kis gümőszám arra en-

ged következtetni, hogy a gazdanövény szelektív stimuláló hatása erőteljesen érvényesült.
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25. ábra. A kongóvörös YMA táplemezen kitenyésztett Rhizobiumok csíraszáma a
szarvasi talajmintákban, 1 g száraz talajra vonatkoztatva
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A terület inhomogenitásából adódóan a növénykísérlet előkészítésekor fokozott fi-

gyelmet fordítottunk a különbözőpontokból vett talajminták homogenizálására, így redu-

kálva a kísérlet beállításából eredőhibát.

5.4.2.3 A vivőanyagok hatása az oltóanyagtörzsek túlélőképességére

Miután laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk a S. meliloti törzsek (Rh-1

és Rh-2) különbözővivőanyagokban való túlélését tenyészedény-kísérletben is ellenőriztük

a leginkább megfelelőnek bizonyult komposzt és humusztrágya vivőanyagok hatékonyságát

(27. ábra).

A 28. ábrán egyértelműen látszik, a komposzt és humusztrágya steril és nem steril

változatának a lucerna gümőképzésére gyakorolt kedvezőhatása. Az abszolút kontrollhoz

viszonyítva mind a négyféle kezelés szignifikánsan növelte a növények gyökerein képződő

gümők mennyiségét. Mivel ezek a kezelések Sinorhizobium-oltóanyagtörzseket nem tartal-

maztak, a gümőtöbblet a talajban található, őshonos Rhizobium-populáció aktiválásával ma-

gyarázható. A kötött talajok mélyebb rétegeiben feltehetően a kedvezőtlen oxigéntenzió mi-

att nem alakulhat ki hatékony gümőképződés. A talajba juttatott vivőanyagok, a gümőkép-

ződés szempontjából kedvezőmikroklímát alakítottak ki a talaj mélyebb rétegében is, ami-

nek eredményeképpen nőtt az őshonos Sinorhizobium-populáció infektivitása.
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26. ábra. A gümőszám változása öt különbözőpontból vett szarvasi talajmintában
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27. ábra. A lucernaoltásos tenyészedény kísérlet az MTA Talajtani és Agrokémiai Ku-
tató Intézetének klímaszobájában
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28. ábra. Az oltatlan komposzt és humusztrágya kezelések hatása a Kákai legelőlucer-
nafajta gyökértömeg/gümőtömeg arányára (Az ábrán a szórást tüntettük fel. Jelölések:

N-nem sterilezett, S-sterilezett, k-komposzt, h-humusztrágya,
absz.-abszolút kontroll)

5.4.2.4 Az oltóanyagtörzsek infekciós aktivitása

Az oltóanyagtörzsek infektivitására erős hatást gyakorolt a vivőanyag fajtája, bár az

abszolút kontrollal összehasonlítva, mindkét vivőanyag hatásosnak bizonyult. Mint az a 29.

ábrán bemutatott eredményekből kitűnik, az Rh1 és Rh-2 törzsekkel oltott humusz sterile-

zett és nem sterilezett változata nagyobb gümőtömegarányt biztosított a lucerna gazdanö-

vény gyökerein, mint ugyanezen törzsek komposzt vivőanyagos változata.
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29. ábra. A Kákai legelőlucernafajta gyökértömeg/gümőtömeg arány változása, az Rh-
1 és Rh-2 S. meliloti törzzsel oltott komposzt és humusztrágya kezelés hatására (Az áb-

rán a szórást tüntettük fel. Jelölések: N-nem sterilezett, S-sterilezett, k-komposzt, h-
humusztrágya, 1 – Rh-1 törzs, 2 – Rh-2 törzs, absz.-abszolút kontroll)

Ez az eredmény alátámasztja azon korábbi eredményünket, amely szerint a

Sinorhizobium-törzsek vitalitása szempontjából a humusz vivőanyag kedvezőbb feltételeket

biztosít. Ez a kedvezőhatás a törzsek infekciós aktivitásánál is megmutatkozott.

5.4.2.5 Az oltás hatása a növényi szárazsúlyra

Az oltóanyagok mezőgazdasági felhasználásánál az értékelés legfontosabb szem-

pontja a gazdaságosság. Esetünkben a növény szárazsúly-növekedése egyértelműen jelzi az

oltás sikerességét (30. ábra).
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30. ábra. A Kákai legelőlucernafajta hajtás szárazsúlyának változása, az Rh-1 és Rh-2
S. meliloti törzzsel oltott komposzt és humusztrágya kezelés hatására (Az ábrán a szó-
rást tüntettük fel. Jelölések: N-nem sterilezett, S-sterilezett, k-komposzt, h-humusztrágya, 1

– Rh-1 törzs, 2 – Rh-2 törzs, absz.-abszolút kontroll)
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Míg a gümőtömegre a vivőanyag fajtája gyakorolt nagyobb hatást, addig a növényi

szárazsúlynál az oltóanyagtörzs hatása jelentkezett erőteljesebben. Az Rh-2 törzs nagyobb

nitrogénkötő-kapacitásának köszönhetően szignifikánsan nőtt a növényi szárazsúly az ab-

szolút kontrollal és az Rh-1 törzzsel való összehasonlításban is. Ebből az eredményből az is

következik, hogy a gümőtömeg növekedése mellett nem feltétlenül növekszik a megkötött

nitrogén mennyisége. Az oltás eredményessége érdekében figyelembe kell vennünk a vivő-

anyag fajtáját, az oltóanyagtörzset, valamint a növény és oltóanyagtörzs közötti kompatibili-

tást.

Eredményeink szerint a Kákai legelőés Körös-1 lucernafajták gyökértömeg/gümő-

tömeg aránya és szárazsúlya között nem volt szignifikáns különbség, vagyis a lucernafajták

nem befolyásolták kimutatható mértékben az oltás sikerességét (31. ábra). Összegzésként

elmondhatjuk, hogy a bakteriális oltóanyagok sikeres alkalmazása érdekében a célterület fi-

zikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálatán túlmenően figyelmet kell fordítanunk a terület

„előéletére”, ugyanis a növények rizoszféra effektusának köszönhetően kialakuló

mikrobiota erőteljesen befolyásolhatja az oltás sikerességét. Nagy humusztartalmú kom-

posztok felhasználásával kötött talajokon a mélyebb talajrétegekben is elősegíthetjük a ter-

mészetes gümőképződést, növelve ezáltal a nitrogénkötés hatékonyságát.

A komposztot és humusztrágyát vivőanyagként felhasználva költséghatékonyan, a

mezőgazdasági gyakorlat szempontjából hasznos tulajdonságokra szelektált (pl. N2-kötőka-

pacitás, foszformobilizálás) mikrobatörzseket juttathatunk a talajba (talajoltás).

5.4.3 Az oltás eredményességének ellenőrzése szabadföldi kísérletben

A szabadföldi kisparcellás vizsgálatok során a lucerna zöld- és szénatermését, vala-

mint a beltartalmi értékeket (N, P2O5 , K2O, emészthetőnyersfehérje) határoztuk meg.
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31. ábra. A Kákai legelőés Körös 1 lucernafajták gyökértömeg/gümőtömeg
aránya és szárazsúlya (Az ábrán szignifikáns differencia (SzD 5% ) értékeket

tüntettük fel. Jelölések: Kákai – Kákai legelő, Kö – Körös 1)
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5.4.3.1 Széna- és zöldtermés

A Dorogi tanyai kísérleti területen a Rh-2 Sinorhizobium-törzzsel oltott kom-

poszt és humusztrágya vivőanyagok hatására a kontrollhoz viszonyítva egyaránt 8-9 % zöld-

termés többletet értünk el (32. ábra).

32. ábra. A Körös-1 lucernafajta elsőés második növedékének zöldtermése a kü-
lönbözőkezelések függvényében, a Dorogi tanyai kísérleti terület parcelláiban. (Je-
lölések: absz.–abszolút kontroll, k-komposzt, h-humusztrágya, Rh-1 és Rh-2 a két S.
meliloti törzs, N-40kg/ha-nitrogénműtrágyás kontroll)

33. ábra. A Kákai legelőlucernafajta elsőés második növedékének zöldtermése a kü-
lönbözőkezelések függvényében, a Dorogi tanyai kísérleti terület parcelláiban. (Jelölé-
sek: absz.–abszolút kontroll, k-komposzt, h-humusztrágya, Rh-1 és Rh-2 a két S. meliloti
törzs, N-40kg/ha-nitrogénműtrágyás kontroll).

Ez a tendencia mind az első, mind a második növedék betakarításakor kimutat-

ható volt. Az Rh-1 Sinorhizobium-törzs kezeléseiben ez az érték 5-6 % volt. A Kákai legelő
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lucernafajta zöldtermése jelentősen meghaladta a Körös-1 fajta terméshozamát. Ez a kü-

lönbség minden egyes kezelésben kimutatható volt. A csak humusztrágyával kezelt parcel-

lában a Kákai legelőlucernafajta zöldtermés 16 %-kal volt nagyobb a kontrollnál (33. ábra).

A nagyobb nitrogénkötőkapacitással rendelkezőSinorhizobium-törzs a Kákai legelőlucer-

nafajtánál is termésnövekedést idézett elő. Ez megerősíti a fényszobai vizsgálati eredménye-

inket.

A 40 kg/ha nitrogéndózis az elsőnövedék zöldtermés mennyiségére egyértelműen

pozitív hatást gyakorolt, míg a második növedéknél inkább terméscsökkentőhatással bírt.

Ez feltételezhetően a nitrogénműtrágyának a szimbiózis kialakulására gyakorolt hatásával

magyarázható.

Mivel a talajban könnyen hozzáférhetőnitrogén van jelen, a tavaszi időszakban a lucerna

szimbiózisra való fogékonysága kisebb volt. A mesterséges nitrogénforrás kimerülésével

azonban rákényszerült a szimbiotikus kapcsolat kialakítására, ez azonban energiát vont el a

növénytől, ami a második növedék terméscsökkenésében jelentkezik (32-33. ábrák).

34. ábra. A Körös-1 lucernafajta elsőés második növedékének szénatermése a
különbözőkezelések függvényében, a Dorogi tanyai kísérleti terület parcelláiban. (Jelö-
lések: absz.–abszolút kontroll, k-komposzt, h-humusztrágya, Rh-1 és Rh-2 a két S. meliloti

törzs, N-40kg/ha-nitrogénműtrágyás kontroll).

Az Rh-2 Sinorhizobium-törzs termésnövekedésre gyakorolt pozitív hatása a széna-

termés eredményeiben egyértelműen megmutatkozott. A terméstöbblet a kontrollhoz viszo-

nyítva a 10-12 %-ot is elérte (34. ábra).

A második növedék szénatermését tekintve a Kákai legelőlucernafajtánál értünk el

nagyobb hozamot (35. ábra). Megállapíthatjuk tehát, hogy az Rh-2 S. meliloti törzzsel oltott

parcellákban a zöldtermés és a szénatermés terméstöbblete az oltás hatásának köszönhető.
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35. ábra. A Kákai legelőlucernafajta elsőés második növedékének szénatermése a kü-
lönbözőkezelések függvényében, a Dorogi tanyai kísérleti terület parcelláiban. (Jelölé-
sek: absz.–abszolút kontroll, k-komposzt, h-humusztrágya, Rh-1 és Rh-2 a két S. meliloti

törzs, N-40kg/ha-nitrogénműtrágyás kontroll).

5.4.3.2 Beltartalmi értékek

A beltartalmi mutatók alapján a Körös-1 lucernafajta szárazanyag- és makroelem-

összetételben (N, P2O5, K2O) a különbözőkezelések hatására nem jelentkeztek eltérések

(21. táblázat). A nagy nitrogénkötő-kapacitású, Rh-2 jelzésűSinorhizobium törzzsel oltott

parcellákban a termés emészthetőnyersfehérje tartalma 6–18 %-kal nőtt.

21. táblázat. Beltartalmi értékváltozás a Szarvasi Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő
Kht. területén (Dorogi tanya) beállított lucernaoltásos szántóföldi kísérlet Körös-1 faj-
tájának elsőnövedékében

N
%

P2O5
%

K2O
%

Em. nyersfehér-
je

Em. ny. fehérje
termés

Kezelés Száraz-
anyag

% Abszolút száraz-
anyagban

% A % kg/ha A %

Absz. 89,0 3,62 0,45 3,15 22,62 100 1262 100
komposzt 89,0 3,56 0,48 3,19 22,25 98 1181 93
humusztrágya 88,5 3,67 0,52 3,40 22,93 101 1332 105
Rh-1 89,0 3,61 0,45 3,00 22,56 99 1168 92
Rh-2 89,0 3,76 0,44 3,36 23,50 103 1386 109
Rh-1+komposzt 89,0 3,70 0,45 3,12 23,12 102 1334 105
Rh-2+komposzt 89,0 3,78 0,44 3,12 23,62 104 1497 118
Rh-1+humusztrágya 89,5 3,81 0,44 3,25 23,81 105 1292 102
Rh-2+humusztrágya 89,0 3,84 0,44 3,03 24,00 106 1348 106
N-40 kg/ha 88,5 3,69 0,42 2,73 23,06 101 1291 102

Tendenciáját tekintve a Kákai legelőlucernafajta szárazanyag- és makroelem-

összetétele sem változott a kezelések hatására. Az Rh-2 törzzsel oltott parcellákban azonban

16–21 %-kal nőtt az emészthetőnyersfehérje tartalom (22. táblázat). Mivel a csak kom-

4

4,5

5

5,5

6

6,5
S

zé
na

te
rm

és
(t

/h
a)

absz. k h Rh-1 Rh-2 Rh-1+k Rh-2+k Rh-1+h Rh-2+h N-
40kg/ha

Kezelések

2. növedék
1. növedék



92

poszttal, vagy a csak humusztrágyával kezelt parcellákban ilyen mértékűnövekedést nem

értünk el, azt egyértelműen az oltóanyagtörzsek hatásaként értékelhetjük.

A szabadföldi kísérlet eredményeit összefoglalva kijelenthetjük, hogy a nagy nitro-

génkötő-kapacitással rendelkezőRh-2 S. meliloti törzzsel oltott parcellákban nőtt a lucerna

terméshozama és javult a termés minősége is. Ez az eredmény alátámasztja a tenyészedény-

kísérletünk eredményét, ahol az Rh-2 baktériumtörzzsel oltott növények szárazsúlya szigni-

fikánsan nőtt a kontrollhoz képest.

22. táblázat. Beltartalmi muatatók változás a Szarvasi Mezőgazdasági Kutató-
FejlesztőKht. területén (Dorogi tanya) beállított lucernaoltásos szántóföldi kísérlet
Kákai legelőfajtájának elsőnövedékében

N
%

P2O5

%
K2O
% Em. nyersfehérje Em. ny. fehérje

termésKezelés

Szá-
raz-

anyag
%

Abszolút száraz-
anyagban % A % kg/ha A %

Absz. 89,0 3,54 0,48 3,10 22,12 100 1156 100
komposzt 89,0 3,73 0,53 2,73 23,31 105 1125 97
humusztrágya 89,5 4,03 0,55 2,72 25,18 113 1357 117
Rh-1 90,0 3,43 0,44 2,67 21,43 96 1157 100
Rh-2 89,0 3,75 0,45 2,53 23,43 105 1408 121
Rh-1+komposzt 88,5 3,52 0,45 2,50 22,00 99 1229 106
Rh-2+komposzt 88,0 3,88 0,44 2,51 24,25 109 1387 119
Rh-1+humusztrágya 88,5 3,51 0,50 2,49 21,93 99 1208 104
Rh-2+humusztrágya 89,0 4,03 0,51 2,61 25,18 113 1355 116
N-40 kg/ha 88,5 4,08 0,51 2,43 25,50 115 1346 116

Szántóföldi kísérletünkben a Kákai legelőlucernafajtát az Rh-2 törzzsel oltva na-

gyobb terméshozamot értünk el, mint a Körös-1 fajtánál. Ez az eredmény egyrészt a Kákai

legelőés az Rh-2 S. meliloti törzs közötti kompatibilitást támasztja alá. Másrészt viszont el-

lentmond a tenyészedény-kísérlet eredményének, ahol a növényfajta nem befolyásolta az ol-

tás sikerességét. Ez az eltérés a szántóföldi kísérlet környezeti körülményeinek erőteljes in-

gadozásaival állhat összefüggésben, aminek következtében nagyobb szerephez jutnak az

olyan fajtafüggőnövényi tulajdonságok, mint a különbözőgyökérizzadmányok termelése,

vagy a vízgazdálkodás.
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6. Következtetések és javaslatok

Ökofiziológiai vizsgálatokat végeztünk a Westsik-féle vetésforgó tartamhatás-

kísérlet parcelláiból-, valamint a kísérleti terület 15 sz. üzemi táblájából izolált Rhizobium-

törzsekkel, hogy azonosítsuk a szimbiózis hatékonyságát legnagyobb mértékben befolyásoló

talaj fizikai és kémiai .tényezőket. Megállapítottuk, hogy a talaj Ca-tartalmának emelkedé-

sekor a felvehetőfoszfortartalom csökkent, ami a csillagfürt-Rhizobium szimbiózis haté-

konyságának a csökkenéséhez vezetett. Ehhez hasonlóan, korábban Köves-Péchy és munka-

társai, a „Baktoleg” oltóanyag vizsgálata közben azt tapasztalták, hogy a talaj foszfortartal-

mának csökkenése negatívan befolyásolja az oltás sikerességét (Köves-Péchy et al., 1989,

1993). Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy a foszfor nélkülözhetetlen mind a gümőkép-

zés, mind pedig a nitrogénkötés szempontjából. Mindezek mellett, a pillangósok foszforigé-

nye is nagyobb, mint más növényeké (Ssali et Keya, 1983; Hart, 1989). Kiegészítőfoszfor-

adagolással jelentős mértékben megnövelhetjük a mikroszimbionta fertőzési arányát, a gü-

mőképzést, illetve a gümőaktivitást (Leung et Bottomley, 1987; Almendras et Bottomley,

1987), ezenfelül, a megfelelőfoszforszint beállításával a nitrogenáz enzim aktivitása akár a

duplájára is növelhető(Lynd et al., 1984). A növények foszforellátása szempontjából rend-

kívüli fontossággal bír a talajfoszfor oldhatósága, oldódási sebessége és pufferolása. Erősen

savanyú talajokon a foszfor gyorsan kicsapódik nehezen oldható Fe- és Al-foszfátok alakjá-

ban. Meszes talajokban kevésbé oldható kalcium-hidrogénfoszfát CaHPO4 és Ca3(PO4)2 ke-

letkezik (Stefanovits et al., 1999). Eredményünk, mely szerint a talaj humusztartalmának

emelkedésével csökken a hajtás foszfortartalma feltehetően a Ca-ionok koncentrációjának

emelkedésével áll összefüggésben (3. melléklet).

A talajok felvehetőelemtartalmát a talajok pH-értéke is erőteljesen befolyásolja. A

Westsik-féle vetésforgók parcelláiban végzett mérési eredményeink ezen a téren részben

megegyeznek, részben pedig ellentmondanak az irodalmi adatoknak. Tyler et Olsson

(2001), a pH-függvényében 60 különbözőelem koncentrációját vizsgálták a talajoldatban.

Eredményeinkhez hasonlóan arról számolnak be, hogy az alumínium és nátrium koncentrá-

ciója a pH csökkenésével arányosan nőtt. Fordított korrelációt figyeltek meg a pH és a man-

gán koncentrációja között, ezzel szemben eredményeink szerint a mangán koncentrációja a

pH-értékek emelkedésével arányosan növekszik. A pH mellett a talajoldatban található kü-

lönbözőelemek koncentrációját befolyásolhatja a szerves szén, vagy a CaCO3 jelenléte

(Tyler et Olsson, 2001).

A kobaltra, nikkelre és rézre vonatkozó eredményeink megegyeznek az említett

szerzők eredményeivel. A talaj-pH, a csillagfürt gümőtömege, és a növény nitrogéntartalma
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közötti összefüggések egyértelművé teszik, hogy a talaj savassága a mikroszimbionta part-

neren keresztül közvetlen hatást gyakorol a termés mennyiségére és minőségére.

A fentiek ismeretében felmerül a kérdés, mi okozhatja a Westsik-féle vetésforgók

parcelláiban a pH-értékek közötti jelentős eltéréseket? Mivel a terület „előélete” jól doku-

mentált, viszonylag egyszerűen választ adhatunk a kérdésre. Tatár et Tatárné 1980-ban vég-

zett méréseiket hasonlították össze az 1955-ös eredményekkel (23. táblázat). Az adatokból

kitűnik, hogy a két vizsgálat között eltelt 25 év alatt minden vetésforgó talaja kisebb-

nagyobb mértékben savanyodott.

23. táblázat. A Westsik-féle vetésforgókban mért pH-értékek 1955 és 1980-ban (Tatár
et Tatárné 1983), 1988-ban (Kátai et al., 1999) valamint 2007-ben Ködöböcz. A műtrá-
gyamennyiségek hatóanyagban, három évre, egy hektárra vonatkoztatva Lazányi
(1994) szerint vannak megadva

Az évenként adagolt viszonylag kis műtrágyadózisok is 1,0–1,8 pH-értékkel sava-

nyították a vetésforgók talajait, míg az istállótrágyával és a zöldtrágyával kezelt parcellák-

ban ez a csökkenés jóval mérsékeltebb volt (pH = 0,4–0,9). Azt is megfigyelték, hogy ha is-

tállótrágyával vagy zöldtrágyával adagolták a műtrágyát, a savanyodás mértéke jóval kisebb

volt. Viszont az adatokból az is kiderül, hogy a parlagoltatott parcella pH-értéke (sem mű-

trágyával, sem istállótrágyával nem kezelték) megközelítőleg 1-gyel csökkent, amit a szer-

zők a csapadék által kimosódó bázikus anyagok mennyiségének csökkenésével, a gyökérsa-

vakkal és légköri jelenségekkel magyaráztak. Amennyiben ez a következtetés megállja he-

lyét, az 1980-at követőévekben további pH-csökkenésnek kellett bekövetkeznie. Egy 1998-

ban végzett vizsgálat (Kátai et al., 1999) ezt alá is támasztja (23. táblázat). Eredményeik

1955 1980 1998 2007A vetésfor-
gó száma

Az évenként bedolgozott műtrágyák
mennyisége (kg/ha) Tatár et Tatárné,

1983
Kátai et
al., 1999 Ködöböcz

N P2O5 K2O pH (KCl)
I. 0 0 0 5,7 4,3 3,7 3,90
II. 36 (43) 94 (94) 84 (84) 5,4 4,2 3,65 3,94
III. 36 (43) 94 (94) 84 (84) 5,4 4,4 3,61 4,19
IV. 90 (126) 62 (94) 56 (84) 5,8 4,3 3,78 3,93
V 90 (126) 62 (94) 56 (84) 5,4 4,5 4,4 4,57
VI. 90 (126) 62 (94) 56 (84) 6,8 5,1 3,9 4,29
VII. 0 0 0 6,4 5,5 5,2 4,89
VIII. 72 (86) 93 (93) 56 (84) 6,8 5,0 3,8 4,24
IX. 72 (86) 62 (94) 56 (84) 6,8 4,4 4,1 4,10
X. 0 0 0 6,4 5,6 5,5 4,90
XI. 36 (43) 94 (94) 84 (84) 6,2 5,7 7,15 4,68
XII. 36 (43) 94 (94) 84 (84) 5,6 4,9 5,45 5,87
XIII. 72 (86) 93 (93) 84 (84) 5,6 4,6 6,35 4,98
XIV. 72 (86) 93 (93) 84 (84) 5,8 4,6 5,25 3,97
XV. 0 0 0 5,8 5,1 4,15 4,20
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szerint (23. táblázat, sötéttel kiemelve) a parcellák többsége savanyú kémhatású, néhány

gyengén savanyú, de akad köztük semleges kémhatású is. A 11, 12 és 13 parcellákban mért

pH-értékeket kivéve, az eredmények jól illeszkednek a korábbi két alkalommal mért csök-

kenőtendenciához. Mivel a kálium-kloridos pH-értékek a vizes pH-mérés pontosságával

összehasonlítva kevésbé érzékenyek a szezonális változásokra, a mérési különbségek min-

den jel szerint tendenciálisak, vagyis a Westsik-féle vetésforgók pH-értékei több évtizedet

átölelőmérési eredmények szerint folyamatosan csökkennek. Ez a csökkenés összhangban

van a vetésforgók parcelláiban alkalmazott kezelésekkel, vagyis a kis mennyiségűműtrá-

gyadózisok is kedvezőtlenül hatnak a kis humusztartalmú talaj kémhatására. Ezt a hatást a

kimosódás és egyéb környezeti tényezők tovább erősítik.

A talajok fizikai és kémiai tulajdonságai mellett a terület éghajlati szajátosságai is

erőteljesen hathatnak a szimbiotikus nitrogénkötés hatékonyságára. A különbözőhőmérsék-

leteknek a Rhizobiumok szaporodására gyakorolt hatását vizsgálva azt az eredményt kaptuk,

hogy a törzsek szaporodási maximuma 32 oC –nál van. Ez az eredmény különösen érdekes,

mert a szakirodalmi adatok arról tanúskodnak, hogy mérsékelt égöv talajaiban élő

mikroszimbionta baktériumok szaporodási maximuma 28 oC -nál van (Vincent, 1970). A

Westsik-féle vetésforgók területe azonban a Nyírség szárazabb, melegebb vidékei közé tar-

tozik, ahol a homoktalajok felszíne könnyen és erősen felmelegszik. Nem ritka a talaj fel-

színén mért 55–60 oC hőmérséklet, amikor a hőmérséklet, a talaj 20-25 cm mélységében is

30–35 oC-ra emelkedik. A talaj felsőrétegében mért nagy hőmérséklet gyakran párosul csa-

padékhiánnyal (Lazányi, 1994). Az ilyen szélsőségesen nagy hőmérséklet erős szelekciós

hatást gyakorol a mikroszimbiontákra, elősegítve azok adaptálódását a nagy hőmérséklet-

hez.

A nagy talajhőmérséklet a növények gyökérzónájában erősen gátolhatja a különböző

pillangósok gyökerének fertőzését, illetve a nitrogénkötést is (Michiels et al., 1994; Piha et

Munnus, 1987). Ezenfelül a gümőképzés és a szimbiotikus nitrogénkötés függ a baktérium-

törzs gazdanövényhez fűződőviszonyától is, mivel a hőmérséklet befolyásolja a gyökérsző-

rök infektálását, a bakteroidok differenciálódását, a gümőszerkezetet és a gümőműködését

is (Roughley, 1970). A nagy hőmérséklet tehát a mikroszimbiontára gyakorolt közvetlen ha-

táson és a gazdanövényen keresztül is befolyásolhatja a szimbiózis kialakulását és haté-

konyságát. Az eredményünk alátámasztja azt a nézetet (Biró, 2002), hogy az oltóanyagok

fejlesztésénél nem szabad figyelmen kívül hagyni a különbözőtalajtípusok közötti fizikai és

kémiai különbségeket, illetve a régiók közötti mikroklimatikus eltéréseket. Az oltóanyagok

fejlesztésének a gazdanövény és a talajtípus szempontjából célzottnak kell lennie.

Hosszútávú hőstressz hatására a baktériumok adaptációja mehet végbe. A bakteriális oltó-
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anyagok fejlesztésénél tekintettel kell lennünk a célterület fizikai és kémiai és éghajlati vi-

szonyaira.

Irodalmi adatokból ismert, hogy a környezeti tényezőközül az agrokemikáliák fel-

használása erőteljes hatást gyakorolhat a Rhizobium-populáció hatékonyságára és

diverzitására. Peszticidek hosszútávú alkalmazása esetén csökkenhet a szimbionta nitrogén-

kötők faj- és egyedszáma, valamint azok nitrogénkötőkapacitása (Hirano et al., 2001).

Eredményeink szerint a különböző agrokemikáliák hosszútávú hatásának kitett

Rhizobium-törzsek peszticidérzékenysége nem különbözött a Westsik-féle vetésforgók terü-

letéről izolált törzsek peszticidérzékenységétől. A különbözőpeszticidcsoportok közül a

Rhizobiumok szaporodására a fungicidek fejtették ki a legerősebb gátló hatást. Ez az ered-

mény alátámasztja Kecskés et Vincent (1969), illetve Biró et al., (1983) korábbi eredménye-

it.

Általában a 0.1 és 1 mgl–1 dózisok serkentővagy semleges hatást gyakoroltak a

Rhizobium-törzsek szaporodására. Legerősebb gátlóhatást a 100 mgl-1

peszticidkoncentrációk fejtették ki, a Mospilan és Biosild peszticideknél viszont stimuláló

hatást tudtunk kimutatni (4. melléklet). A Tiuram esetében a törzsek többsége teljes gátlást

szenvedett. A Rhizobium-genusz tagjainak a peszticidekkel szembeni érzékenysége vagy el-

lenálló képessége nem faji jellegűbélyeg (Kecskés, 1983). A peszticideknek a törzsekre

gyakorolt serkentőhatása azzal magyarázható, hogy a Rhizobium-törzsek egy része képes a

peszticideket szén- illetve energiaforrásként hasznosítani. Ez a képességük a peszticidek ta-

lajban való megjelenésével indukálódhat, de csak bizonyos határokon belül (Park et Ka,

2003). A felhasznált új generációs peszticidek nem gyakoroltak serkentő hatást a

Rhizobium-törzsekre, azonban az in vitro teszteknél esetükben erős gátlóhatást sem tapasz-

taltunk (4. melléklet). A peszticidek azonban nem csak a mikroszimbionta partnerre fejthet-

nek ki kedvezőtlen hatást, hanem a növényi partner fejlődését is erőteljesen gátolhatják.

Ezen kedvezőtlen hatás semlegesítésének egyik módszere, ha a peszticidet két-három héttel

a vetés előtt juttatjuk a talajba (Bayoumi et al., 1998). A különbözőnövényfajták is mutat-

nak eltéréseket a gyomirtó szerekkel szembeni érzékenység tekintetében, így a csillagfürt

fajoknál a Lupinus albus érzékenyebb a gyomirtó szerekkel szemben, mint a Lupinus luteus

(Kecskés, 1972; Kecskés et al.,1997).

A peszticidérzékenységi vizsgálat eredményeit összefoglalva elmondhatjuk, hogy

nem tudtunk összefüggést kimutatni a különbözőRhizobium-törzsek izolálási helye és azok

peszticidérzékenysége között. A különbözőpeszticidcsoportok közül a fungicidek fejtették

ki a legerősebb gátló hatást a Rhizobiumok szaporodására.
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A hazai és nemzetközi irodalomban számos tanulmány a szimbionta nitrogénkötő

baktériumok fenotípusos tulajdonságainak jellemzése céljából a törzsek antibiotikum- és

peszticid-rezisztenciáját veszi alapul (Barabás, 1983; Kücük et al., 2006). Az antibiotikum-

rezisztenciagének a kromoszómán helyezkednek el, így a plazmidon kódolt tulajdonságok-

kal összehasonlítva (infekciós aktivitás, nitrogénkötőképesség) stabilabbnak mondhatóak,

mivel a kromoszómán elhelyezkedőgének nehezebben cserélődnek ki, mint a plazmidokon

elhelyezkedők (Kücük et al., 2006). Az ilyen összefüggések kutatásánál azonban óvatosan

kell eljárnunk, mert a vizsgált törzsek tulajdonságain túlmenően az antibiotikum-

érzékenységet olyan tényezők is befolyásolják, mint a közeg nedvességtartalma, vagy a bak-

tériumok exo- és lipopoliszacharid-termelése (Graham et al., 1991). Az antibiotikum-

érzékenységi vizsgálataink jól alkalmazhatóak a különbözőtalajművelési rendszerekből

származó törzsek fenotípusos tulajdonságainak összehasonlító vizsgálatára.

Sikerült kimutatnunk, hogy a Westsik-féle vetésforgók területéről izolált törzsek

fenotípusos diverzitása jóval nagyobb, mint az üzemi területről származó törzseké. Ez azért

lehetséges, mert a talajművelési eljárás hosszútávon befolyásolja a szimbionta nitrogénkötő

baktériumok populációinak diverzitását (Sebbane et al., 2006). Ez az eredmény alátámasztja

azon megfigyelést, mely szerint összefüggést lehet kimutatni a Rhizobium-törzsek szárma-

zási helye és antibiotikum-érzékenysége között (Alexandre et al., 2006).

Eredményeink megegyeznek Cole et Elkan (1979) azon közlésével, mely szerint a

vizsgált Rizobiumok többsége nem mutatott erős érzékenységet a kloramfenikollal,

polimixinnel és eritromicinnel szemben. Az általunk vizsgált Rhizobium-törzsek többsége

erős érzékenységet mutatott a streptomicinnel szemben, ami az irodalmi adat alapján arra

enged következtetni, hogy a törzsek vesztettek szimbiotikus hatékonyságukból. Ugyanis a

streptomicinnel, kloramfenikollal és a tetraciklinnel (fehérjeszintézis-gátlók) szembeni re-

zisztens Rhizobium-törzsek nem vesztették el szimbiotikus hatékonyságukat, míg a

rifampicin (sejtfal szintézist gátló) rezisztencia a szimbiotikus hatékonyság elvesztésével áll

összefüggésben (Pankhurst, 1977; Barabás Zoltánné, 1983).

Fentieket összegezve kijelenthetjük, hogy az intenzív mezőgazdasági művelés alatt

álló területen (üzemi), antibiotikum-érzékenységüket tekintve kevésbé változatos

Rhizobium-populáció van jelen, mint a Westsik-féle vetésforgó tartamhatás-kísérlet terüle-

tén. A Rhizobium-törzsek antibiotikum-érzékenysége közvetve jelzi a mikroorganizmusok

fenotípusos diverzitását.

A fenotípusos tulajdonságok vizsgálata mellett az elmúlt évtizedekben általánosan

elterjedté vált genetikai vizsgáló módszerek kiváló eszközként szolgálnak a környezeti

stressztényezők hatására a mikrobiális populációkban bekövetkező változások
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nyomonkövetésére. Az általunk alkalmazott BOX-PCR-módszer alkalmasnak bizonyult a

kitenyészthetőszimbionta baktériumcsoportok összehasonlító-értékelésére. A két vizsgálati

területről származó Rhizobium-törzsek BOX-PCR-módszerrel történt összehasonlító értéke-

lése alapján elmondhatjuk, hogy a fentiekben tárgyalt környezeti tényezők mellett, a közvet-

len emberi beavatkozás is jelentős mértékben befolyásolja a szimbiotikus kapcsolat haté-

konyságát. A hosszútávon alkalmazott belterjes vetőmag-felhasználás következtében átala-

kulhat a talajban található mikroszimbionta populáció: a növényfajta szelekciós hatása miatt

csökkenhetnek a talajmikrobiota diverzitási mutatói. Bizonyítást nyert, hogy egyazon csil-

lagfürt fő- és oldalgyökereit különbözőRhizobium-törzsek fertőzhetik, sőt ezen túlmenően,

akár egyetlen gümőn belül is eltérőPCR-mintázatot adó baktériumok mutathatóak ki.

A szimbionta nitrogénkötőbaktériumokra ható környezeti tényezők ismeretében az

oltóanyagok fejlesztésének kulcskérdése a megfelelővivőanyag és oltásmód kiválasztása,

amivel akár szélsőséges környezeti körülmények között is biztosíthatjuk az oltóanyagtör-

zsek életképességének és szimbiotikus hatékonyságánakmegőrzését. Vizsgálataink során a

hagyományos (folyadék, talaj, mag) oltásmódok hatékonyságát hasonlítottunk össze az új,

komposzt és humusztrágya alapú vivőanyagokkal végzett talajoltás hatékonyságával.

Irodalmi adatokból ismert, hogy a hagyományos, folyadékalapú oltóanyagok átlagos

csíraszáma ml-enként 106 és 108 nagyságrendek között változik. A szállítási költségek csök-

kentése érdekében szükséges a felesleges folyadékmennyiség eltávolítása. Az oltóanyag

koncentrációjának növelésekor azonban figyelembe kell venni a baktériumok túléléséhez

szükséges optimális körülményeket. Az ilyen sűrítéses eljárással elérhetőmaximális sejt-

szám koncentráció ml-enként 1012 (US Patent Office, 1960).

A folyékony oltóanyagok egyik nagy előnye, hogy a felhasználók speciális felszere-

lés nélkül, a már meglévőpermetezőgéppel juttathatják ki a célterületre. Elkerülendőa

hirtelen kiszáradásból adódó veszteségeket, a kijuttatást követően rögtön el kell végezni az

oltóanyag talajba való bedolgozását. Az oltóanyag előállításának körülményeiből

következik, hogy az egyéb, szennyezőként jelentkezőcsírák jelenléte kizárható, vagy

minimálisra csökkenthető, ami egyébként a nem sterilezett, tőzegalapú vivőanyagok

alkalmazásánál komoly minőségromlást okozhat (Gomez et al., 1997).

A rhizobiumok talajban való túlélésének vizsgálata mind rövidtávon, és hosszútávon

egyaránt nagy jelentőséggel bír. Az oltás sikerének biztosításához fontos tudnunk, hogy mi-

kor a legcélszerűbb a talajba juttatnunk az oltóanyagot, ahhoz, hogy megőrizzük az oltó-

anyag lehetőlegnagyobb csíraszámát. A pillangós növényeknél a gyökér fertőzése a csírá-

zást követőnégyedik-kilencedik napon következik be, az elsőszemmel látható gümőkez-

demények pedig a 8. és a 16. nap között jelennek meg. A mikrobiális oltóanyagok felhasz-
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nálásánál különös figyelmet kell fordítaní arra, hogy azt a növény fogékonyságának szem-

pontjából a megfelelőidőben juttassuk ki. (Gomez et al., 1997).

A rhizobiumok talajban történőtartós megtelepedését a talaj fizikai és kémiai tulaj-

donságain túl a gazdanövény jelenléte is erőteljesen befolyásolja. Amennyiben egy adott

parcellában először termesztenek pillangósnövényt, a kielégítőterméseredmény eléréséért

szükség lehet kiegészítőnövény- vagy talajoltásra, mivel az ilyen talajokban az őshonos

rhizobium csíraszám igen kicsi (Date, 1991). Ezzel szemben, azokon a területeken, ahol

több éve folyik pillangósnövény-termesztés, a talaj rhizobium csíraszáma nagy lehet, és a

talaj nem igényel kiegészítőoltást. Számos esetben, amikor pillangósnövényeket oltottak, az

oltóanyagtörzset csak a gümők nagyon kis százalékából sikerült kimutatni, mert a talaj

nagyszámú őshonos Rhizobium-populációja elnyomta az oltóanyagtörzset (Date, 1991). Is-

meretesek olyan esetek is, amikor a talajba bevitt oltóanyagtörzset az oltást követően akár

öt-tíz év múlva is ki lehetett mutatni. Ez annak köszönhető, hogy a rhizobiumok kiváló

szaprotrófok és bizonyos ideig akár a gazdanövény hiányában is életben maradhatnak a ta-

lajban. (Bottomley et al., 1994).

Két Sinorhizobium-törzs csíraszámváltozását vizsgálva megállapítottuk, hogy az első

két héten a törzsek pusztulási ütemében nagyságrendnyi különbségek adódtak, de a vizsgá-

lati időszak végére ezek a különbségek kiegyenlítődtek. Amennyiben az adott törzseket fo-

lyadékkultúrás oltóanyagként talajoltás céljára kívánjuk alkalmazni, azt közvetlenül vetés

előtt kell kijuttatni, a lehetőlegjobb eredmény elérése érdekében.

A világ különbözőrészein kereskedelmi forgalomba kerülőbakteriális oltóanyagok

többsége tőzegalapú, de akad köztük fagyasztott, granulált és folyadék is. Amennyiben a

tájékoztatón szereplőelőírásoknak megfelelően alkalmazzák, hektáronként átlagosan 109 és

1012 rhizobium élőcsíraszámot juttathatnak ki a termőterületre (Lupwayi et al., 2000). Az

ilyen mértékűoltás hatására elsőévben a mezőgazdasági termelésbe az adott területen

újonnan bevont kultúráknál gyakran az oltóanyagtörzsek dominanciáját figyelhetjük meg az

őshonos Rhizobium-populáció fölött. Az oltóanyagtörzsek gyakran gyorsan elterjednek a

talajban, erős gümőképzőképességgel rendelkeznek és nagy számú, élőrhizobiumsejttel

gazdagítják a talajt. A tanulmányok egy része arról számol be, hogy az oltóanyagtörzsek az

oltást követően egy-egy területen akár 5-15 év után is uralkodhatnak (Brunel et al., 1988).

Azonban nem minden oltott növényt fertőznek az oltóanyag törzsek, előfordul, hogy a

magon, a talajban élőőshonos, vagy a légárammal odasodort idegen Rhizobiumok gyakran

idéznek elő gümősödést, és négy-öt év alatt háttérbe szorítva az oltóanyagtörzseket,

jelentősen megnőhet a sejtszámuk. Ezen túlmenően, az őshonos Rhizobium-populáció tagjai

kölcsönhatásba léphetnek az oltóanyag törzsekkel, egyedi közösségeket képezve velük
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(Leung et al., 1994). A kölcsönhatások következtében genetikai rekombinációk jöhetnek

létre, melyek tovább növelik a talaj mikrobiotájának diverzitását. A rhizobiumok között

plazmidcsere, vagy akár a kromoszomális szimbiotikus gének cseréje is végbemehet

(Thomas et al., 1994).

Az oltás sikeressége szempontjából az oltóanyagok állandó minősége is alapvető

fontosságú, de ez meglepőmódon még a szigorú ellenőrzést végzőországokban is változó.

A világ számos országában szabályozzák az oltóanyagok minőségét. Így például

Kanadában, Ausztráliában, Uruguayban, Franciaországban a tőzegalapú oltóanyagoknak

grammonként 108 vagy 109 élőrhizobium sejttel kell rendelkezniük és nem tartalmazhatnak

semmilyen egyéb szennyeződést (szennyeződésen egyéb baktérium, vagy gombafertőzés

értendő) (Lupwayi et al., 2000). A fenti országokban a minőségellenőrzést az állam,

különbözőfelügyeleti szervek, vagy maguk a gyártók végzik. Ennek ellenére gyakran

számolnak be irodalmi források arról, hogy az egy-egy országban megvizsgált, forgalomban

levőoltóanyagok messze nem felelnek meg a minőségi követelményeknek. Argentínában –

18 termék vizsgálata alapján – a sejtszám grammonként 0 és 109 között mozgott és 14

termék több szennyeződést tartalmazott, mint oltóanyagot (Gomez et al., 1997). Hasonló

eredményről számolnak be észak-amerikai kutatók is, ahol a megvizsgált 36 termék közül

mindössze négy felelt meg teljesen a minőségi előírásoknak, a termékek egy része pedig

egyáltalán nem tartalmazott rhizobiumot (Wendell et al., 2001). Vizsgálati eredményeink is

alátámasztják, hogy a vivőanyagok sterilizálásával kiküszöbölhetjük a vivőanyag őshonos

mikrobiótájával kialakuló kompetíciós viszonyokat, így javíthatjuk az oltóanyagtörzsek túl-

élési esélyeit. Mivel a hővel történősterilizálás meglehetősen drága eljárás és a sterilizálható

anyag mennyisége is korlátozott, a vivőanyagok csíramentesítésére olyan modern eljárások

is alkalmazhatóak, mint például gamma-besugárzás, amellyel akár futószalagszerűen is

megoldható a vivőanyag csíramentesítése (Hafeez et al., 1989). Magyarországon kapacitás

hiányában az ellenőrzés főleg a termék engedélyeztetésére korlátozódik. Egy stabilizálódott

piac esetén ez működőképes lehet, de egy-két rossz minőségűtermék is elegendőlehet

ahhoz, hogy a gazdálkodókat elriasszák ezen környezetbarát termékek alkalmazásától. A

legbiztosabb eredményt a sterilezett vivőanyagok felhasználása hozza. Ezekben nagyobb

rhizobium-csíraszámot érhetünk el és hosszabb ideig tartható fenn azok életképessége.

A fentieket röviden összefoglalva: lucerna oltására alkalmas, két S. meliloti törzs túl-

élőképességét ellenőriztük laboratóriumi körülmények között. Az oltás szempontjait figye-

lembe véve a baktériumtörzsek túlélőképességét folyékony táptalajban, talajban,

lucernamagvak felszínen, és mezőgazdasági hulladék felhasználásával előállított komposzt-

ban, illetve humusztrágyában ellenőriztük, hathetes időtartamban. A törzsek túlélését (pusz-
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tulását és esetleges szaporodását) az általunk módosított, szelektív táplemezes kitenyésztés-

sel, antibiotikum markerek segítségével követtük nyomon.

Megállapítást nyert, hogy a folyékony vivőanyagok, főleg frissen előállított, helyi

felhasználású oltóanyagoknál játszhatnak szerepet, mivel ezek csupán egy hétig biztosítják

az oltóanyag megfelelőcsíraszámát. Az előállítás- és a kijuttatás költséghatékonysága a fo-

lyadékkultúrás oltóanyagforma alkalmazását teszik indokolttá, a folyékony vivőanyagok

azonban nem biztosítanak megfelelőkörnyezetet a Shinorhizobiumok talajokban való túlélé-

séhez.

A vizsgált törzsek vivőanyagaként a nagy szerves- és tápanyagtartalmú komposzt és

humusztrágya bizonyúlt a legmegfelelőbbnek. A vivőanyagok sterilezése a kompetíció

megszüntetése által tovább javította az oltásra felhasznált törzsek túlélési esélyét, így növel-

hetőaz oltás sikeressége és gazdaságossága. Következtetéseinket alátámasztja a sterilezett

komposztban kimutatott nagyobb csíraszám és jobb túlélőképesség.

A mezőgazdasági hulladékból előállított komposztok és humusztrágyák ilyen irányú

felhasználásával az eddigi gyakorlatban alkalmazott tőzegek kiválthatóak, így az oltóanyag

előállítási technológia környezetkímélőmódon tehetőgazdaságosabbá.

A laboratóriumi vizsgálatokat követően növénykísérletben ellenőriztük a komposzt

és humusztrágya vivőanyagok hatékonyságát

A lucerna Sinorhizobium-törzsekkel való oltásáról meglehetősen ellentmondó ered-

mények láttak napvilágot. Ben Rebah et al. (2002b) folyadékkultúrát, illetve szennyvízisza-

pot használtak a S. meliloti oltóanyagtörzsek termőterületre való kijuttatásához. Azt tapasz-

talták, hogy a talaj Sinorhizobium-csíraszáma 103-ról 107-re emelkedett, a lucerna gümő-

száma is jelentősen megnőtt, ennek ellenére a növényi szárazsúly és a növény nitrogéntar-

talma nem változott. Ez az eredmény is jól mutatja, hogy az intenzív gümőképzőképesség

mellett, figyelmet kell fordítani az oltóanyagtörzsek nitrogénkötő-kapacitására is. Eredmé-

nyeink szerint is csupán a nagy nitrogénkötő-kapacitással rendelkező, Rh-2 jelzésűbaktéri-

umtörzzsel kezelt parcellákban nőtt a terméshozam, míg az alacsony kapacitású Rh-1 törzs-

zsel oltott parcellákban nem tudtunk kimutatni terméshozam–növekedést. Hozzánk hasonló-

an, Ben Rebah et al. (2002b) is arról számolt be, hogy nitrogénműtrágyázás hatására csök-

kent a lucerna terméshozama. A szabadföldi kísérletek kivitelezésénél nem szabad figyel-

men kívül hagyni a választott terület előéletét sem, mivel a természetes környezeti tényezők

mellett, a különbözőagrokemikáliák és szermaradványaik késleltethetik a rhizobiumok csat-

lakozását a gyökérszőrökhöz, csökkenthetik a gümőszámot és a nitrogenázaktivitást, ezáltal

pedig a terméshozamot (Fox et al., 2007). A baktériumos növényoltásoknál az oltás sikeré-

hez nélkülözhetetlen optimális környezeti tényezőkre hívják fel a figyelmet Bosworth et al.
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1994, akik a fenti eredményeinkhez hasonlóan, Rhizobium-oltás hatására, szántóföldi kö-

rülmények között, 12,9–17,9 %-os termésnövekedést értek el. Megjegyzik azonban, hogy

ehhez az eredményhez a talaj alacsony nitrogéntartalma mellett szükséges az őshonos

Rhizobiumok alacsony csíraszáma és a talaj megfelelőnedvességtartalma.

Fentiek alapján, a további lehetőségekkel- és az eredmények gyakorlati alkalmazá-
sával kapcsolatban, a következőjavaslotokat tesszük:

A peszticidek Rhizobiumokra gyakorolt hosszútávú hatásának vizsgálatához szükséges-

nek tartjuk egy kisparcellás növénykísérlet beállítását, ahol a növényvédőszereket elkü-

lönítve, különbözőkoncentrációkban juttatjuk ki. A kísérlet rendszeres értékelésével

képet kaphatunk a különbözőpeszticidek hatására a mikrobapopulációban bekövetkező

változásokról és annak növényélettani következményeiről.

A Rhizobium-populáció genetika diverzitásának pontosabb értékeléséhez szükséges az

általunk alkalmazott BOX-PCR-módszernek valamely közösségi analízissel történőki-

egészítése. A két eljárás ötvözésével mind faji, mind pedig közösségi szinten informá-

ciót nyerhetünk a mikroszimbionta populáció összetételéről.

Javasoljuk az oltóanyagok minőségellenőrzésénél jelenleg is alkalmazott szelektív táp-

lemezes kitenyésztéses vizsgálatoknak az általunk is alkalmazott molekuláris módszer-

rel történőkiegészítését. Így nem csak az oltóanyagok mennyiségi, de minőségi össze-

tételére vonatkozóan is megbízható adatokat nyerhetünk.

Szükségesnek tartjuk a Westsik-féle vetésforgók mikrobiológiai vizsgálatainak további

folytatását és a szimbionta nitrogénkötőmikroorganizmusokon túlmenően az egyéb

mikrobacsoportokra való kiterjesztését. A rendelkezésre álló, részletes, több évtizede

folyó talaj fizikai és kémiai mérési eredményeket kiegészítve az eddig háttérbe szorult

talajmikrobiológiai vizsgálatokkal, összetett képet kaphatunk a különbözőagrotechni-

kai eljárások talajmikrobiótára gyakorolt hosszútávú hatásáról.

A vizsgált komposzt és humusztrágya készítmények alkalmasak a hagyományos, tőzeg-

alapú vivőanyagok kiváltására. Ezek alkalmazásával az oltóanyagelőállításhoz olcsó,

nagy mennyiségben hozzáférhető, megújuló forrásból származó vivőanyagot biztosítha-

tunk.
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A vivőanyagok csíramentességének biztosítása érdekében egy új technológia kidolgo-

zását javasoljuk, melynek segítségével lehetővé válik a vivőanyagok ipari méretekben

történő, gyors és gazdaságos sterilezése.

Az oltóanyag alkalmazása előtt javasoljuk az oltóanyagra vonatkozó

abundanciavizsgálatok elvégzését az adott területen.
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7. Új tudományos eredmények

1. Törzsgyűjteményt állítottunk össze a Westsik-féle vetésforgó tartamhatás-kísérlet

parcelláiból, valamint a kísérleti terület üzemi parcellájából. Ennek keretében 140

Rhizobium-törzset izoláltunk, amelyekkel összehasonlító ökofiziológiai vizsgálato-

kat végeztünk. Elsőként jellemeztük a vetésforgó tartamhatás-kísérlet szimbionta nit-

rogénkötőbaktériumainak ökofiziológiai tulajdonságait.

2. A csillagfürt-Rhizobium szimbiózis hatékonyságának feltárása érdekében a Westsik-

féle vetésforgók területén részletes talajtani és agrokémiai vizsgálatokat végeztünk.

Kísérleti eredményeink alapján azt találtuk, hogy a talaj Ca-tartalmának emelkedé-

sekor a talaj felvehetőfoszfor-, bór- és réztartalma csökkent, s ezzel összefüggésben

a csillagfürt-Rhizobium szimbiózis hatékonysága is csökkent. Az összefüggést

tenyészedény-kísérletben igazoltuk.

3. Megállapítottuk, hogy a Westsik-féle vetésforgók területéről származó Rhizobium-

törzsek nagyobb fenotípusos diverzitással rendelkeztek, mint az üzemi területről izo-

lált törzsek. Ezt a törzsek antibiotikum-érzékenységi vizsgálatai bizonyították.

4. Oltóanyagtörzsek genetikai összehasonlító vizsgálatára alkalmas molekuláris bioló-

giai módszert adaptáltunk. Az új módszer alkalmazásával bizonyítottuk, hogy a fe-

hérvirágú csillagfürt (Lupinus albus L.) Rhizobium-törzsekkel való korai és késői in-

fekciójában, valamint egyazon gyökérgümő kevert fertőzésében eltérő PCR-

mintázatú törzsek vesznek részt. Megállapítottuk, hogy a Westsik-féle vetésforgók

területéről izolált Rhizobium-törzsek diverzitási mutatói nagyobbak, mint az üzemi

területről izolált törzsek diverzitási mutatói.

5. Eredményeink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a mezőgazdasági hul-

ladékokból (növényi szármaradványokból) előállított komposztok alkalmasak a tő-

zegalapú vivőanyagok helyettesítésére. A vivőanyagok előzetes sterilezésével javí-

tani tudtuk az oltóanyagtörzsek túlélőképességét.

6. Kötött talajban a komposzt és humusztrágya alkalmazásával az őshonos Rhizobium-

populáció infekciós aktivitását fokozni tudtuk. Ezt tenyészedény-kísérletekben iga-

zoltuk.

7. Kimutattuk a nagyobb nitrogénkötő-kapacitással rendelkezőoltóanyagtörzs széna-

és zöldtermésre, valamint a termés emészthetőnyersfehérje tartalmára gyakorolt po-

zitív hatását lucernával végzett kisparcellás kísérletetekben.
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8. Összefoglalás

Munkánk főcélkitűzése egyrészt a környezeti tényezők szimbiotikus nitrogénkötő

baktérium-populációra gyakorolt hosszútávú hatásának vizsgálata volt, másrészt egy olyan

vivőanyag kifejlesztése, amely megfelelő mikrokörnyezetet biztosít az újgenerációs

mikrobiális oltóanyagok számára, a kedvezőtlen környezeti (talaj) tényezőkkel szemben.

Megállapítottuk, hogy a szimbiotikus nitrogénkötés hatékonyságára Westsik-féle ve-

tésforgók területén lenagyobb mértékben a talaj pH-értékének folyamatos csökkenése befo-

lyásolja. Ez a hatás közvetlenül a gümőképződés gátlásán keresztül érvényesül. A fehérvirá-

gú csillagfürt elsődleges és másodlagos fertőzésében egymástól nagymértékben eltérőPCR-

mintázattal rendelkezőRhizobium-törzsek végzik. Genetikai eszközökkel igazoltuk, hogy a

csillagfürt gyökérgümőiben is kialakulhat kevert fertőzés, ebben az esetben különbözőfa-

jokhoz tartozó mikroszimbionták fertőzik meg ugyanazon gümőt.

Megállapítottuk, hogy a BOX–PCR-módszer alkalmas a Rhizobium-törzsek tiszta te-

nyészeteinek összehasonlító jellemzésére.

Összehasonlítva a Westsik-féle vetésforgók területéről izolált és a nagyüzemi eljá-

rással művelt parcellából származó Rhizobium-törzsek természetes és mesterséges

stresszorokkal szembeni érzékenységét kimutattuk, hogy az agrokemikáliák hosszútávú ha-

tásának kitett Rhizobium-populáció fenotípusos diverzitása csökken. Feltételezésünk szerint

ez a csökkenés a hosszútávú stresszhatás által kiváltott válaszreakció, vagyis alkalmazkodás

a változó környezeti körülményekhez. Az adott területen termesztett növényfajta

megválasztása befolyásolja a mikroszimbionta populáció genetikai összetételét. A

különbözőcsillagfürtfajták váltásával növelhetjük az adott terület Rhizobium-populáció

genetikai diverzitását.

Baktériumoltás céljára alkalmas, új generációs, mezőgazdasági hulladékból előállí-

tott vivőanyagot fejlesztettünk ki, mely alkalmas a tőzegalapú vivőanyagok kiváltására. A

vivőanyagok sterilizálásával tovább biztosíthatjuk az oltóanyag életképességét, az idegen

csíraszám redukálásával növelhetjük a termék megbízhatóságát. Megállapítottuk, hogy a

vizsgált komposzt és humusztrágya felhasználásával erősen kötött talajon (KA≥45) serkent-

hetjük a talaj natív Rhizobium-populációjának szimbiotikus hatékonyságát.
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Summary

The aim of this work was to investigate the long-term effect of environmental factors

on the population of symbiotic nitrogen-fixing bacteria, and to develop a carrier providing

suitable microenvironment under adverse environmental (soil) conditions for the new

generation of microbial inoculants.

In Westsik crop rotation system the continuous decrease of soil pH had the most

positive effect on the efficiency of symbiotic nitrogen-fixation by inhibition of nodul

formation. Primary and secondary infection of white lupine (Lupinus albus L.) is performed

by Rhizobium strains are highly differing in their PCR patterns. The occurence of mixed

infection in the root nodules of white lupine involving microsymbionts of different species

was proved by genetical tools.

We also revealed that the BOX-PCR method is suitable for characterization and

comparison of different Rhizobium strains.

Comparing sensitivity against natural and artificial stress factors of Rhizobium

strains isolated from Westsik crop rotation system and from conventional agricultural

system it was demonstrated that phenotypic diversity of the Rhizobium population under the

long-term influence of agrochemicals is decreasing. We presume this increase is a response

provoked by long-term stress, in other words adaptation to the changing of environmental

conditions.

The host plant influences the composition of the microsymbiont population. By

rotating different lupine species the genetic diversity of the Rhizobium population can be

increased. A new alternative carrier of an agricultural waste origin was developed which is

suitable for replacing of peat-based carriers. Pre-sterilizing carriers can increase

viability/survival capacity and infection activity of inoculants. In loamy soil (KA≥45)

symbiotic effectiveness of soil Rhizobium population can be enhanced by the composted-, or

anaerobically-digested humus compounds investigated.
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Mellékletek
1. melléklet. A Westsik-féle vetésforgók területéről származó talajminták fizikai és kémiai
tulajdonságai és a felvehetőelem-analízis eredményei.

(* k- a kísérlet kezdetén mért pH-érték, v- a kísérlet végén mért pH-érték)

1.melléklet. (folytatás) A Westsik-féle vetésforgók területéről származó talajminták fizikai
és kémiai tulajdonságai és a felvehetőelem-analízis eredményei.

Jel.
PH

(KCl)
k*

pH
(KCl)
v*

KA SO CaCO3
%

Humusz
%

NO3+NO2-N
(mg/kg)

P2O5
(mg/kg)

K2O
(mg/kg)

Ca
(mg/kg)

Mg
(mg/kg)

Mn
(mg/kg)

I. 3,7 5,17 24 0,04 0,0 1,13 26,0 90,8 131,8 1686,7 84,8 129,7
II. 3,65 4,06 24 0,02 0,0 1,17 1,9 99,0 113,3 899,0 64,2 35,2
III. 3,61 4,77 24 0,04 0,0 0,96 24,5 270,4 115,6 1324,4 80,3 77,1
IV. 3,78 4,46 24 0,02 0,0 1,08 1,6 94,3 70,2 818,1 68,0 67,4
V. 4,4 4,75 24 0,02 0,0 0,88 1,7 101,4 83,3 1178,6 59,3 84,2
VI. 3,9 5,41 24 0,02 – 1,36 1,5 80,3 103,3 1839,1 77,3 81,1
VII. 5,2 5,47 24 0,02 0,0 0,61 12,4 44,0 94,8 909,6 74,5 45,8
VIII. 3,8 5,34 24 0,02 – 0,86 15,6 106,1 114,1 1214,5 68,3 88,9
IX. 4,1 6,22 24 0,02 0,9 1,19 12,6 146,3 98,7 994,1 73,4 87,1
X 5,5 6,34 24 0,02 0,5 0,99 16,8 181,1 185,8 1399,9 82,6 87,6

XI. 7,15 5,43 24 0,02 0,0 1,08 9,3 249,3 162,7 994,1 62,4 68,2
XII. 5,45 4,60 24 0,02 0,0 0,89 4,1 107,4 94,1 906,4 62,5 47,4
XIII. 6,35 4,82 24 0,02 0,0 0,79 0,4 113,8 75,6 1043,9 49,7 49,5
XIV. 5,25 7,08 24 0,06 0,5 1,39 23,6 195,0 99,5 2859,5 68,9 173,7
XV. 4,15 6,62 24 0,02 0,5 0,79 13,2 66,4 106,4 1438,6 72,4 93,4

Jel. Na
(mg/kg)

Cu
(mg/kg)

Fe
(mg/kg)

MO
(mg/kg)

B
(mg/kg)

SO4-S
(mg/kg)

Al
(mg/kg)

As
(mg/kg)

Cd
(mg/kg)

Co
(mg/kg)

Hg
(mg/kg)

Ni
(mg/kg)

Pb
(mg/kg)

I. 121 2,83 127 0,02 0,1 50,60 120,7 0,5 0,1 1,3 0,0 2 3,00
II. 128 1,85 107 0,02 0,0 39,90 128,4 0,5 0,1 0,6 0,0 1 2,30
III. 124 2,33 115 0,02 0,0 116,60 124,2 0,5 0,0 0,9 0,0 1 2,30
IV. 110 1,88 128 0,05 0,0 15,20 133,9 0,5 0,1 0,8 0,0 1 3,30
V. 132 2,24 114 0,06 0,0 20,20 118,7 0,5 0,1 1,0 0,0 2 2,60
VI. 142 2,38 121 0,02 0,0 14,50 78,1 0,5 0,1 1,1 0,0 1 2,50
VII. 39 1,47 58 0,06 0,0 23,10 34,8 0,5 0,0 0,7 0,0 1 1,50
VIII. 150 2,18 111 0,04 0,0 18,60 80,3 0,5 0,1 1,1 0,0 1 2,30
IX. 32 2,52 123 0,02 0,1 24,90 83,1 0,5 0,1 1,1 0,0 1 2,60
X 67 3,47 151 0,02 0,1 26,30 50,2 0,5 0,1 1,1 0,0 1 3,40

XI. 94 2,35 204 0,02 0,0 30,80 55,9 0,5 0,1 0,8 0,0 1 2,40
XII. 72 2,14 190 0,06 0,0 27,60 73,9 0,5 0,1 0,6 0,0 1 2,70
XIII. 87 2,17 199 0,02 0,0 20,30 78,4 0,5 0,1 0,8 0,0 1 2,60
XIV. 63 3,92 133 0,02 0,6 42,40 52,5 0,5 0,1 1,4 0,0 2 3,60
XV. 56 3,32 127 0,02 0,1 42,40 48,7 0,5 0,1 1,0 0,0 1 2,80
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2. melléklet. A fehérvirágú csillagfürttel végzett tenyészedény-kísérlet főbb növénypa-
ramétereinek alakulása a Westsik-féle vetésforgók területéről származó talajminták-
ban (A táblázatban az eredmények átlagértékeit közöltük)

Gümőszám (db.) Hajtás Gyökér Hajtás

Parcella
Főgyökér Oldalgyö-

kér

Növény-
magasság

(cm)
Zöld-

tömeg
(g)

Száraz-
tömeg (g)

Zöld-tömeg
(g)

Száraz-
tömeg (g)

Nitrogén
(%)

Foszfor
(%)

I. 21,63 24,75 25,30 5,80 1,03 1,50 0,19 3,78 0,35
II. 23,88 4,25 27,50 4,60 0,80 1,70 0,19 3,38 0,32
III. 14,50 11,38 27,90 8,00 1,25 2,20 0,29 3,02 0,47
IV. 25,13 14,00 28,80 7,50 1,13 3,60 0,54 3,86 0,27
V. 14,38 47,88 29,30 9,60 1,34 4,20 0,67 3,38 0,46
VI. 24,50 27,38 28,40 8,80 1,20 3,40 0,40 3,13 0,25
VII. 24,63 11,38 31,80 7,80 1,14 2,20 0,29 3,72 0,78
VIII. 10,25 11,00 29,30 5,50 0,88 3,00 0,23 3,69 0,26
IX. 14,38 21,38 31,80 5,70 0,82 2,20 0,26 3,44 0,18
X. 20,75 13,38 30,10 8,20 0,93 2,50 0,20 3,69 0,38
XI. 29,29 16,00 27,10 8,20 1,01 2,30 0,20 4,39 0,37
XII. 23,88 8,50 31,00 7,80 1,02 1,80 0,23 4,22 0,30
XIII. 22,13 11,75 25,40 7,20 1,10 2,70 0,30 4,06 0,28
XIV. 14,25 4,00 23,80 4,70 0,74 2,00 0,20 2,63 0,19
XV. 14,63 4,25 29,80 8,70 1,15 3,40 0,34 3,58 0,35

3. melléklet. A fehérvirágú csillagfürttel végzett tenyészedény-kísérlet talajainak kémi-
ai tulajdonságai közötti korrelációs összefüggések (a 0,01 szinten szignifikáns korreláció
színesen kiemelve)

Ca Mn Na Zn Cu B SO4S Cd Co
0,88*Mn
0,00

0,78** 0,81** 0,63**Cu
0,00 0,00 0,01

-0,54*Mo
0,04

0,83** 0,79** 0,75**B
0,00 0,00 0,00

0,65**Al
0,01

0,65**Cd
0,01

0,77** 0,93** 0,74** 0,58* 0,73**Co
0,00 0,00 0,00 0,02 0,00

0,91**Hg
0,00

0,83** 0,91** 0,72** 0,67** 0,79* 0,87**Ni
0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
0,53* 0,63** 0,52* 0,74** 0,57* 0,64** 0,55*Pb
0,04 0,01 0,05 0,00 0,03 0,01 0,03

Jelmagyarázat: * - a korreláció 0,05 szinten szignifikáns, ** - a korreláció 0,01 szinten szignifikáns
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3. melléklet. (folytatás) A fehérvirágú csillagfürttel végzett tenyészedény-kísérlet talaja-
inak kémiai tulajdonságai közötti korrelációs összefüggések (a 0,01 szinten szignifikáns
korreláció színesen kiemelve)

PH(KCl)k PH(KCl) v Só CaCO3 HUM NO3NO2N P2O5 K2O
0,80**

CaCO3 0,00
-0,52*HUM
0,05

0,52* 0,72**
NO3NO2N 0,04 0,00

0,64** 0,81** 0,57* 0,53*Ca
0,01 0,00 0,03 0,04

0,68** 0,79** 0,68**
Mn

0,01 0,00 0,01
-0,59* -0,68**Na
0,02 0,01

0,85**
Zn

0,00
0,80** 0,57* 0,63* 0,56*Cu
0,00 0,03 0,02 0,03

-0,52*
Mo

0,05
0,71** 0,77**B
0,00 0,00

0,55* 0,62** 0,58*
SO4S

0,03 0,01 0,02
-0,71**Al
0,00

0,56*
Cd

0,03
0,67** 0,57* 0,62**Co
0,01 0,03 0,01

0,59*
Hg

0,02
0,53* 0,64**Ni
0,04 0,01

Jelmagyarázat: * - a korreláció 0,05 szinten szignifikáns, ** - a korreláció 0,01 szinten szignifikáns, k – a talaj
pH-ja a kísérlet kezdetén, v – a talaj pH-ja a kísérlet végén
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4. melléklet. A Westsik-féle vetésforgók és a 15. számú üzemi tábla területéről izo-
lált Rhizobium-törzsek különbözőpeszticidekkel szembeni érzékenysége

Mospilan

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

kontr. 0,1 1 10 100
Peszticid koncentrációk (mg/l)

Lg
A

54
0

v1

v2

v3a

v3b

v5

v6a

v6b

v8

v13a

v13b

v14a

v14b

v15a

v15b

u12

u18

u31

u37

u39

u108

u109

u113

u114

u117

u122

u3

u2

Biosild

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

kontr. 0,1 1 10 100

Peszticid koncentrációk (mg/l)

Lg
A5

40

v1

v2

v3a

v3b

v5

v6a

v6b

v8

v13a

v13b

v14a

v14b

v15a

v15b

u12

u18

u31

u37

u39

u108

u109

u113

u114

u117

u122

u3

u2

u10

Pledge

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

kontr. 0,1 1 10 100

Peszticid koncentrációk (mg/l)

Lg
A 5

40

v1

v2

v3a

v3b

v5

v6a

v6b

v8

v13a

v13b

v14a

v14b

v15a

v15b

u12

u18

u31

u37

u39

u108

u109

u113

u114

u117

u122

u3

u2
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4. melléklet (folytatás). A Westsik-féle vetésforgók és a 15. számú üzemi tábla terü-
letéről izolált Rhizobium-törzsek különbözőfungicidekkel szembeni érzékenysége

Acetoklór

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

kontr. 0,1 1 10 100

Peszticid koncentrációk (mg/l)

Lg
A

54
0

v1

v2

v3a

v3b

v5

v6a

v6b

v8

v13a

v13b

v14a

v14b

v15a

v15b

u12

u18

u31

u37

u39

u108

u109

u113

u114

u117

u122

u3

u2

Gezaprim

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

kontr. 0,1 1 10 100

Peszticid koncentrációk (mg/kg)

Lg
A

54
0

v1

v2

v3a

v3b

v5

v6a

v6b

v8

v13a

v13b

v14a

v14b

v15a

v15b

u12

u18

u31

u37

u39

u108

u109

u113

u114

u117

u122

u3

u2

u10

u8

Danitol

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

kontr. 0,1 1 10 100
Peszticid koncentrációk (mg/l)

Lg
A

54
0

v1

v2

v3a

v3b

v5

v6a

v6b

v8

v13a

v13b

v14a

v14b

v15a

v15b

u12

u18

u31

u37

u39

u108

u109

u113

u114

u117

u122

u3

u2

u10

u8
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4. melléklet (folytatás). A Westsik-féle vetésforgók és a 15. számú üzemi tábla terü-
letéről izolált Rhizobium-törzsek különbözőfungicidekkel szembeni érzékenysége

Topsin-M

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

kontr. 0,1 1 10 100

Peszticid koncentrációk (mg/l)

Lg
A

54
0

v1

v2

v3a

v3b

v5

v6a

v6b

v8

v13a

v13b

v14a

v14b

v15a

v15b

u12

u18

u31

u37

u39

u108

u109

u113

u114

u117

u122

u3

u2

u10

u8

Ortus

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

kontr. 0,1 1 10 100

Peszticid koncentrációk (mg/l)

L
g

A
54

0

v1

v2

v3a

v3b

v5

v6a

v6b

v8

v13a

v13b

v14a

v14b

v15a

v15b

u12

u18

u31

u37

u39

u108

u109

u113

u114

u117

u122

u3

Sumi-8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

kontr. 0,1 1 10 100
Peszticid koncentrációk (mg/l)

Lg
A

54
0

v1

v2

v3a

v3b

v5

v6a

v6b

v8

v13a

v13b

v14a

v14b

v15a

v15b

u12

u18

u31

u37

u39

u108

u109

u113

u114

u117

u122

u3

u2
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4. melléklet (folytatás). A Westsik-féle vetésforgók és a 15. számú üzemi tábla te-
rületéről izolált Rhizobium-törzsek különbözőfungicidekkel szembeni érzé-
kenysége

Gol

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

kontr. 0,1 1 10 100

Peszticid koncentrációk (mg/l)

Lg
A

54
0

v1

v2

v3a

v3b

v5

v6a

v6b

v8

v13a

v13b

v14a

v14b

v15a

v15b

u12

u18

u31

u37

u39

u108

u109

u113

u114

u117

u122

u3

u2

u10

u8

Klortosip

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

kontr. 0,1 1 10 100
Peszticid koncentrációk (mg/l)

Lg
A

54
0

v1

v2

v3a

v3b

v5

v6a

v6b

v8

v13a

v13b

v14a

v14b

v15a

v15b

u12

u18

u31

u37

u39

u108

u109

u113

u114

u117

u122

u3

u2

u10

u8
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5. melléklet. A Westsik-féle vetésforgók (piros színnel) és a 15. számú üzemi tábla (kék
színnel) területéről izolált Rhizobium-törzsek csoportosítása peszticidérzékenységük
alapján (SPSS program, hierarchikus klaszteranalízis)

A csoportok közötti távolság

0 5 10 15 20 25
Törzsek +---------+---------+---------+---------+---------+

U12 
U108 
V13A 
U39 
V3A 
U122 
U31 
U117 
V13B 
U37 
U109 
V5 Biosild
V6B 
U18  
U113  
V3B  
V6A  
V14A  
V14B  
U114   
V1  
V8  
U2   
V15A   
V15B   
U10   
V2  
U6  
U8  
U3 

A csoportok közötti távolság

0 5 10 15 20 25
Törzsek +---------+---------+---------+---------+---------+

V3A 
V13B 
U122 
V14A 
V1 
U117 
V13A 
U37 
U109 
U108 
U113 
V14B Mospilan
U31 
U114 
V6A  
V6B  
V5  
U18  
V15B  
U39  
V8   
U12   
U8   
U6   
V2    
U10   
U2    
V15A   
V3B  
U3 

A csoportok közötti távolság

0 5 10 15 20 25
Törzsek +---------+---------+---------+---------+---------+

U8 
U6 
U10 
V8 
V15A 
V2  
U2  
V13B  
V14B  
V14A  
U3  Pledge 
V5   
V13A   
V6B   
U122   
U109   
U31  
U37  
U114  
U113  
U39   
U117   
V3B   
U108  
V3A  
U18  
V1 
V6A  
V15B 
U12 

A csoportok közötti távolság

0 5 10 15 20 25
Törzsek +---------+---------+---------+---------+---------+

U2 
U10 
U6 
U8  
V2  
V6A  
U12   
V6B   
V8  
V3B  
U122  
V13A  
U114  Acetoklór 
V14A   
V5   
V13B   
V15A   
U18   
U39  
U109  
V1  
U31  
U37   
U113     
U117     
V3A    
U108    
U3   
V15B  
V14B 
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5. melléklet (folytatás). A Westsik-féle vetésforgók (piros színnel) és a 15. számú üzemi
tábla (kék színnel) területéről izolált Rhizobium-törzsek csoportosítása
peszticidérzékenységük alapján (SPSS program, hierarchikus klaszteranalízis)

A csoportok közötti távolság

0 5 10 15 20 25
Törzsek +---------+---------+---------+---------+---------+

V13A 
U122 
V3B 
V5 
U114 
U117 
U109 
U113 
U37 
U108 
V13B 
U39 
V14B  Gezaprim
V3A   
V14A  
V15A  
U18  
U31   
V1   
U12    
V8   
V15B   
U3  
U2  
U8  
U6  
U10  
V2  
V6A 
V6B 

A csoportok közötti távolság

0 5 10 15 20 25
Törzsek +---------+---------+---------+---------+---------+

U2 
U10 
U31  
V2  
U8  
U3  
U6   
V15B   
V1   
V8  
U113  
V6A  
U37  Danitol 
U18  
U109  
V13B  
V5   
U122   
V15A   
V6B   
U108  
U39  
U117  
V14B  
U12  
V14A  
V3A  
V3B 
V13A 
U114 

A csoportok közötti távolság

0 5 10 15 20 25
Törzsek +---------+---------+---------+---------+---------+

U37 
U122 
V13B 
V3B 
U109 
U114 
U108 
V3A 
U39 
V5  
U113  
U117  
V13A   
V14B   Topsin-M 
U12  
V14A  
U2  
U10  
U8  
U6   
V2   
V15A   
U18   
V6A  
V15B  
V6B    
V1   
V8   
U31  
U3 

A csoportok közötti távolság

0 5 10 15 20 25
Törzsek +---------+---------+---------+---------+---------+

U113 
U114 
U31 
U108 
U122  
V3B  
U39  
U109  
V5   
U37   
V13A  
V13B   
V14B    
U3     Ortus
V14A   
V3A  
U12  
U117   
V6B   
V6A   
V15B    
V1  
V8   
U18  
U2  
U6  
V2  
V15A 
U10 
U8 
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5. melléklet (folytatás). A Westsik-féle vetésforgók (piros színnel) és a 15. számú üzemi
tábla (kék színnel) területéről izolált Rhizobium-törzsek csoportosítása
peszticidérzékenységük alapján (SPSS program, hierarchikus klaszteranalízis)

A csoportok közötti távolság

0 5 10 15 20 25
Törzsek +---------+---------+---------+---------+---------+

U108 
U122 
V6B 
V15A 
U37 
V14B 
U114 
V5 
V14A 
U12 
U109 
V6A 
V3B Sumi-8
V13A  
V3A  
U39  
V13B  
U117  
U113  
U3  
V15B   
U18   
V1  
U31  
U2  
U6  
U8  
U10   
V2 
V8 

A csoportok közötti távolság

0 5 10 15 20 25
Törzsek +---------+---------+---------+---------+---------+

V13A 
U39 
U113 
U37 
U114 
U122 
V3B 
U109 
U117 
V3A 
V15A 
V13B 
V6B    Gol
V15B  
U31  
U108  
V1   
U12   
U18   
V6A   
U3   
V14A   
V14B  
V5  
U2  
U6  
U8   
V8  
U10  
V2 

A csoportok közötti távolság

0 5 10 15 20 25
Törzsek +---------+---------+---------+---------+---------+

U2 
U6 
U8 
V2  
V15A  
V15B   
U39  
V8   
U10   
V6A  
U3  
V3A  
V13B  Klortosip 
V13A   
U117   
V14A    
U109   
U37   
U114   
U122   
V3B     
U12    
U18     
V6B     
U113   
V5   
U108   
V1  
U31  
V14B 
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6. melléklet. A Westsik-féle vetésforgók és a 15. számú üzemi tábla területéről izolált
Rhizobium-törzsek 10 különbözőantibiotikummal szembeni érzékenysége (A törzsek ér-
zékenységét az antibiotikum-korongok által kialakított kioltási zónák átmérője jelzi)

Ampi-
cillin

Baci-
tracin

Kloram-
fenikol

Eritro-
micin

Kana-
micin

Poli-
mixin

Sztrepto-
micin

Tetra-
ciklin

Rifam-
picin

Genta-
micin

Antibiotikumok
/

Törzsek A kioltási zónák átmérője (mm)
v1 0,0 0,0 0,0 8,8 13,5 2,8 15,0 14,3 9,5 12,7
v2 2,0 1,3 2,2 5,8 8,8 2,5 13,8 14,2 5,8 11,5

v3a 14,2 0,0 0,0 5,3 9,0 3,8 13,7 13,7 10,8 11,7
v3b 12,5 0,0 3,7 4,0 8,3 9,0 11,3 13,0 9,7 11,2
v5 12,3 0,0 4,0 5,2 10,5 3,8 14,3 15,5 8,8 11,8

v6a 20,3 0,2 0,7 16,0 15,5 5,0 23,3 27,7 22,0 20,5
v6b 23,0 0,0 0,3 15,7 14,8 5,7 20,2 26,7 20,5 21,3
v8 3,0 0,3 2,3 2,7 5,3 2,5 11,7 7,2 5,7 9,8

v13a 12,0 0,0 0,0 3,7 9,7 3,8 12,3 12,0 10,0 10,3
v13b 12,7 0,0 2,0 3,0 9,7 3,5 15,3 11,5 11,0 11,3
v14a 7,5 0,0 2,2 2,8 8,2 1,0 10,0 16,2 7,2 8,3
v14b 5,0 0,0 0,0 2,0 8,8 0,7 9,0 15,3 8,7 9,0
v15a 26,8 5,3 5,7 19,8 19,8 5,3 22,3 26,7 22,7 22,3
v15b 5,8 0,0 0,0 4,7 8,2 3,0 18,7 9,0 0,0 15,5
v9/12 4,8 0,0 0,0 4,0 9,8 2,5 13,8 13,3 4,3 11,8
v9/18 6,7 0,0 0,0 4,0 11,0 2,8 14,5 12,2 4,8 11,3
v9/31 9,3 0,0 3,7 5,0 9,0 3,2 12,8 14,8 8,8 11,3
v9/37 11,2 0,0 2,0 6,0 10,0 4,0 13,8 12,0 8,5 10,2
v9/39 18,5 0,0 0,0 2,2 9,7 3,5 12,0 16,0 10,5 11,3
u108 16,0 0,0 7,2 4,7 9,8 3,8 13,3 15,0 11,5 12,0
u109 11,5 0,0 3,2 5,2 8,3 3,3 14,7 15,7 8,3 9,8
u113 10,5 0,0 3,3 6,7 9,5 3,0 12,3 12,0 10,0 11,7
u114 13,0 0,0 0,0 3,8 10,0 3,7 14,0 13,8 7,5 10,7
u117 8,2 0,0 3,0 7,2 8,5 3,5 16,2 16,0 10,2 11,5
u122 10,8 0,0 0,0 4,0 8,8 3,8 13,8 12,3 9,5 12,0

u2 11,0 7,5 11,2 10,0 8,8 2,0 11,2 11,7 10,2 8,5
u3 10,7 8,5 11,5 9,5 9,0 3,3 12,0 10,3 10,5 10,2
u6 10,8 7,2 11,7 7,5 8,3 3,5 9,8 10,0 9,5 8,7
u8 12,0 1,2 9,0 7,3 8,3 3,0 9,3 7,2 8,3 8,3

u10 12,0 0,0 11,0 9,7 8,5 2,5 10,3 9,2 8,2 8,5
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7. melléklet. A 2006. évben engedéllyel kereskedelmi forgalomba hozott mikrobiális ol-
tóanyagok listája

Kereskedelmi név Mikrobiológiai összetétel (baktérium, su-
gárgomba, mikrogomba)

Koncentráció
(db/ml vagy g) Funkció

Azoter 2000 baktéri-
umtrágya

Azotobacter agile, Azospirillum brasiliense,
Bacillus megaterium

összcsíraszám
1,5-2,0x109

baktériumtrágya

Azoter baktériumtrá-
gya

Azotobacter agile, Azospirillum brasiliense,
Bacillus megaterium

összcsíraszám 1,5-
2,0 x109

baktériumtrágya

Bactofil A Azospirillum brasiliense, Azotobacter
vinelandii, Bacillus megaterium, Bacillus
polymyxa, Pseudomonas fluorescens,
Streptomyces albus

összcsíraszám
3,0x108

baktériumtrágya

Bactofil A10 Azospirillum brasiliense, Azotobacter
vinelandii, Bacillus megaterium, Bacillus
polymyxa, Pseudomonas fluorescens,
Streptomyces albus

összcsíraszám
4,3x109

baktériumtrágya

Bactofil B Azospirillum lipoferum, Azotobacter
vinelandii, Bacillus circulans, Bacillus
megaterium, Bacillus subtilis, Micrococcus
roseus, Pseudomonas fluorescens

összcsíraszám
3,2x108

baktériumtrágya

Bactofil B10 Azospirillum lipoferum, Azotobacter
vinelandii, Bacillus circulans, Bacillus
megaterium, Bacillus subtilis, Micrococcus
roseus, Pseudomonas fluorescens

összcsíraszám
5,2x109

baktériumtrágya

Bactofil gyöngy A Azospirillum brasiliense, Azotobacter
vinelandii, Bacillus megaterium, Bacillus
polymyxa, Pseudomonas fluorescens,
Streptomyces albus

összcsíraszám
3,5x108

baktériumtrágya

Bactofil gyöngy B Azospirillum lipoferum, Azotobacter
vinelandii, Bacillus circulans, Bacillus
megaterium, Bacillus subtilis, Micrococcus
roseus, Pseudomonas fluorescens

összcsíraszám
4,1x108

baktériumtrágya

Baktomix UN Azotobacter chroococcum, Bacillus
megaterium, Cellulomonas uda

összcsíraszám
2,6x107

baktériumtrágya

Baktomix UN talajoltó
anyag

Azotobacter chroococcum, Bacillus
megaterium, Cellulomonas uda

összcsíraszám
8,0*109

baktériumtrágya

Bio-Bact trágya mikroorganizmusok baktériumok
1x104, sugárgom-
bák 1x103,
mikrogombák
5x103

Biomex Plus Azospirillum brasilense, Azotobacter
chroococcum, A. vinelandii, B. licheniformis,
Bacillus megaterium, B. subtilis, Cellulomonas
cellosea, Polyangium cellulosum,
Pseudomonas cellulosa, Ps. fluorescens, Ps.
putida, Ps.stutzeri, Streptomyces albidoflavus,

összcsíraszám
2x109, összes
mikrogombaszám
5x107, összes su-
gárgombaszám
2x109

baktériumtrágya

Bionitrophos Azospirillium sp., Azotobacter sp.,
Phanerochaete chryzosporium, Pseudomonas
fluorescens, Trametes versicolor

összcsíraszám
4x108, összes
mikrogombaszám
5x106,
Azotobacter sp.
1x107,
Azospirillium sp.
5x108,
Pseudomonas fl.
5x106,

baktériumtrágya
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7. melléklet (folytatás). A 2006. évben engedéllyel kereskedelmi forgalomba hozott
mikrobiális oltóanyagok listája

Bioplasma algatrágya Clorella algasűrítmény összcsíraszám 2-3
x107

fitostimulátor

Bioplasma algás le-
véltrágya

Clorella algasűrítmény összcsíraszám 2-3
x105

fitostimulátor

Biorex-1 talajoltó
anyag

Bacillus megaterium, B. subtilis, B.
thüringiensis

összcsíraszám 2x1010 baktériumtrágya

Biorex-2 talajoltó
anyag

Azospirillum lipoferum, Azotobacter
chroococcum, Pseudomonas putida

összcsíraszám 2x1010 baktériumtrágya

Biorex talajoltó anyag Azospirillum lipoferum, Azotobacter
chroococcum, Bacillus megaterium, B.
subtilis, B. thüringiensis, Pseudomonas
putida

összcsíraszám 1,4x109 baktériumtrágya

EM-1 oltóanyag fotoszintetizáló baktériumok, tejsavbakté-
riumok, élesztőgombák

összcsíraszám
1,29x107 , sugárgom-
baszám 9,7x105,
mikrogombaszám
3,5x104

fitostimulátor

E-2001 nitrogénkötő
talajoltó koncentrátum

Azotobacter vinelandii, Clostridium
pasteurianum

összcsíraszám 6,5x107 baktériumtrágya

Geocell-1 Cellvibrio sp., Pseudomonas fluorescens összcsíraszám 3x109,
aerob cellulózbontók
száma 2x109

szervesanyag-
bontó

Iregi natúr szója oltó-
por

őrölt Rhizobium japonicum gümőtalajjal összcsíraszám 1x106,
magra tapadt csíra-
szám 3x104

fitostimulátor

Microbion Azospirillum sp., Azotobacter vinelandii,
Bacillus megaterium, B. subtilis,
Clostridium pasteurianum, Lactobacillus
sp., Rhodobacter sp., Saccharomyces
cerevisiae, Streptomyces sp., Trichoderma
reseei

összcsíraszám 6,6x108 baktériumtrágya

Micro-soil koncentrá-
tum

Azotobacter vinelandii, Clostridium
pasteurianum

összcsíraszám 5x1011 baktériumtrágya

Mikro-Vital baktéri-
umtrágya

szabadonélőnitrogénkötőés foszformobi-
lizáló baktériumok

összcsíraszám 5-12
x108

baktériumtrágya

NPPL HICOAT szója
oltópor

Bradyrhizobium japonicum összcsíraszám 4x109,
magra tapadt
összcsíraszám 2x105

fitostimulátor

NPPL HISTICK szója
oltópor

Bradyrhizobium japonicum összcsíraszám 4x109,
magra tapadt
összcsíraszám 7x105

fitostimulátor

Phomobil mikrobio-
lógiai készítmény

Bacillus megaterium, Pseudomonas
fluorescens

összcsíraszám 6,7x108 baktériumtrágya

Phylazonit Azotobacter chroococcum, Rhizobium sp. Azotobacter
chroococcum 1-2 x109,
Rhizobium spp. 1-2
x109

baktériumtrágya

Phylazonit M Azotobacter chroococcum, Bacillus
megaterium

Azotobacter
chroococcum,Bacillus
megaterium 1-2 x109

baktériumtrágya
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Phylazonit MC Azotobacter chroococcum, Bacillus
megaterium

Azotobacter
chroococcum 1-2
x109, Bacillus
megaterium 1-2
x108

Sannitree bio-enzim
granulátum

Bacillus licheniformis, Bacillus polymixa,
Bacillus subtilis, Rumenococcus albus,
Succinogenes ruminicola

összcsíraszám
3,3x107

Szervesanyag-
bontó

Sannitree Sannigro Aerobacter sp., Bacillus megaterium,
Cellulomonas sp., Streptococcus bovis

összcsíraszám
1,1x108

szervesanyag-
bontó

Sannitree Sannisty Aerobacter sp., Bacillus megaterium, B.
subtilis, Cellulomonas sp., Nitrobacter sp.,
Nitrosomonas sp.

összcsíraszám
1,1x108

szervesanyag-
bontó

Symbion Azospirillum sp., Azotobacter sp., Bacillus sp.,
Clostridium pasteurianum, Herbaspirillum sp.,
Pseudomonas sp., Spirillum sp., Xanthobacter
sp.

összcsíraszám
6,6x108

baktériumtrágya

Terra-Vita R. kom-
poszt aktivátor

cellulózbontó és nitrogénkötőmikroorganiz-
musok

összcsíraszám
8,6x107 , sugár-
gombák 6,4x107,
mikrogombák
1,4x106 , aerob
cellulózbontók
6,8x107 ,
szabadonélőnit-
rogénkötők
2,3x105

starter
szervesanyag-
bontó


