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„Utasok nincsenek a Föld nevő 
őrhajón - mindannyian a 
legénységhez tartozunk.” 

Marshall McLuhan 
 

1. BEVEZETÉS 
 

 

A mikorrhiza a növények gyökerei és egy vagy több talajon élı 

gombafaj között kialakuló kölcsönösen elınyös kapcsolat (mutualizmus), amely 

világszerte elterjedt. Mintegy 5-6000 azon gombafajok száma, amelyek ilyen 

kapcsolatba lépnek a magasabbrendő növényekkel (Molina és mts., 1992). A 

szárazföldi növények 80-90 %-ára jellemzı a mikorrhizáltság valamilyen 

formája (Malloch és mts., 1980). Mivel jobbára az arbuszkuláris mikorrhiza 

(AM) jellemzı a termesztett növényekre (Gerdemann, 1968) disszertációmban 

én is ezekkel foglalkoztam. Az AM-gombák rendszertanilag a gombák (Fungi) 

országának arbuszkuláris mikorrhiza gombák (Glomeromycota) törzsébe és 

arbuszkuláris mikorrhiza gombák (Glomeromycetes) osztályába tartoznak. 

Eredetileg a járomspórás gombák (Zygomycota) törzsének Glomales rendjébe 

sorolták ıket, de 2001-ben Walker és Schüßler törzsi szintre sorolta ıket 

(Schüßler és mts., 2001). 

Az AM-gombák gyökéren kívüli externális hifái a gyökér körüli talajt 

hálózzák be, feltárva a gyökér számára hozzáférhetetlen talajrészeket is 

(Brundrett és mts. 1994). A gomba hifafonalainak segítségével a növények 

tápanyag- és vízellátottsága javul, míg a heterotróf gombapartner szerves 

tápanyagokhoz jut a növénybıl. Az AM-gomba hálózat nem csupán 

tápanyagokat és vizet juttat a gazdanövényhez, de jelenlétében növekszik a 

talajaggregátumok stabilitása és csökken a talajerózió is (Bethlenfalvay, 1992). 

Eddigi eredmények azt mutatják, hogy a mikorrhiza jelentısége stressz 

helyzetben (szárazság, tápanyaghiány) nagy és így napjaink gyorsan változó 
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idıjárási viszonyai mellett szerepe egyre inkább elıtérbe kerül. Ezen túl a 

mikorrhiza oltás fontos eszköz lehet a mőtrágyázás káros hatásainak 

kivédésében, hiszen jelenlétében a foszfortrágyázás mértéke csökkenthetı 

(Posta, 1997; Posta és Füleky, 2000), a növények kórokozókkal szembeni 

ellenállása fokozható.  

 Létezik azonban egy érdekes paradoxon az AM-gombák ökológiájában 

(Gange, 2000). Noha számos laboratóriumi vizsgálat bizonyítja, hogy a 

gazdanövények számára különbözı elınyökkel jár a mikorrhiza jelenléte, 

sokkal kevesebb terepi eredmény tudja ezt alátámasztani (Klironomos és 

Kendrick, 1993). Laboratóriumi körülmények között a legtöbb tényezı 

ellenırízhetı, míg terepen ezek felelısek lehetnek a mikorrhizáltság 

hatékonyságának csökkenésében. Ide tartoznak a talaj tápanyag szintje, a 

növényi stressz faktorok (pl. a szárazság), a növényi betegségek, valamint a 

növény és gombaevı állatok.  

A talajállatok egyik lehetséges felosztása a méretük alapján történik. A 

mezofauna (0,1-2 mm) egyik fontos mikofág csoportját alkotják az ugróvillások 

(Collembola). Ez a csoport, mind faj, mind egyedszámban igen nagy számban 

képviselteti magát a legkülönfélébb talajokban és ott igen fontos feladatot tölt 

be a talajéletében. Az ugróvillások denzitása akár a 100000 egyed nagyságot is 

elérheti négyzetméterenként (Lussenhop, 1992). Mivel az ugróvillások 

fogyasztják a talajban élı baktériumokat és gombákat, ezért elsısorban a 

mikrobákon keresztül megvalósuló szabályozó szerepüket kell kiemelni, de az 

elhalt hifák és növényi anyagok fogyasztásával közvetlenül a lebontásban is 

résztvesznek (Hedlung és Ohrn, 2000). A legtöbb faj táplálkozás ökológiájának 

vizsgálata igen hiányos, kevés adat áll rendelkezésünkre (Rusek, 1998) ezért 

táplálékfogyasztási vizsgálatokat is végeztünk. Ráadásul egy igen jelentıs 

kérdésörben a kutatók álláspontja sem egységes, miszerint az ugróvillások 

milyen gombákat preferálnak a talajban. A mikorrhiza, a szaprotróf vagy a 
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patogén gombafajokat részesítik-e elınyben (Lartey és mts., 1989, 1994, 

Klironomos és Kendrick, 1995; Klironomos és Ursic, 1998)?  

A mikorrhiza oltás a növénytermesztés több területén jó alternatívája 

lehet a kemikáliák túlzott alkalmazásának, elsısorban biogazdaságokban, de 

túlvegyszerezett területeken, gyümölcsösökben és fatelepítések során is (Takács 

és Vörös, 2005). Azonban ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk használni a 

gyakorlatban is ezeket az egyre inkább teret hódító mikroorganizmusokat, 

ismerünk kell, hogy milyen hatásokkal kell számolnunk amikor egy 

mezıgazdasági talaj feltételrendszere közé kerülnek. A növények által 

megkötött szén nagy része az AM-hálózaton keresztül gyorsan a talajba kerül 

(Staddon és mts., 2003). A mikorrhiza gombák hifái a növények gyökerétıl 

eltávolodva egy különálló egységet egy úgynevezett „mikorhizoszférát” hoznak 

létre, ami tulajdonképpen egy tápanyag felszívó hálózat. Ennek mérete füves 

területeken elérheti a 100 métert is egy gramm száraz talajban (Leake és mts., 

2004). A talajfelszín alatti C és N áramlásban nagyon fontos útvonal az AM-

gombák micélium hálózata, így rendkívül jelentıs vizsgálni, hogy milyen 

módon hatnak a talajban élı ugróvillások (és más gerinctelenek) erre a törékeny 

hálózatra. A talajban élı ugróvillások különbözı direkt és indirekt hatásokon 

keresztül befolyásolhatják az AM-gomba kolonizációjának mértékét, a talajban 

kialakult micéliumhálózat méretét és szerkezetét, a mikorrhiza térbeli 

elterjedését és ezen keresztül a növényi tápanyagfelvételt. Egyfelıl a 

táplálkozásukkal hatással vannak az externális hifák eloszlására, denzitására, 

korösszetételére és növekedésére, mivel az AM-gomba spórái és externális hifái 

fontos táplálékforrást jelentenek számukra (Morre, 1985). Másrészt terjesztik az 

AM-gombákat a talajban, de erre nagyon kevés bizonyíték van, gyakorlatilag 

egyetlen vizsgálat (Klironomos és Moutoglis, 1999). Ezért kísérletsorozatunk 

egyik feladata ennek a jelenségnek a bizonyítása volt. Ezen kívül az állatok 

ürüléke újra felvehetı N forrást jelent az AM-gombák és rajtuk keresztül a 

gazdanövényeik számára. A mikorrhiza-gomba eloszlásának, növekedésének és 



 8 

kolonizációjának befolyásolásán keresztül az ugróvillások hatással vannak a 

növények víz-és tápanyagfelvételére és így a növekedésükre. Mivel az AM-

gomba externális hifahálózata jelentısen hozzájárul a növény PO4
2-, NH4

+, K+, 

Ca 2+, SO4 
2-, Cu2+és Zn2+ felvételéhez (Marschner és Dell, 1994), az AM-

gomba externális hifahálózatának megszakítása, vagy eltávolítása jelentısen 

befolyásolhatja a növény tápanyagellátását, különösen extrém idıjárási 

viszonyok között. Ezt a kérdéskört két kísérlet elvégzésével vizsgáltuk. Az 

egyikben arra voltunk kíváncsiak, hogy az ugróvillások milyen módon hatnak a 

növények AM-gomba hifahálózaton keresztül történı nitrogén felvételére, a 

másikban pedig különbözı ugróvillás denzitások mellett vizsgáltuk a 

mikorrhiza és a növények Zn felvételét. A denzitásfüggés is egy fontos 

kérdésköre a mikorrhiza-ugróvillás kapcsolatrendszernek, hiszen különbözı 

kísérletekbıl kiderült, hogy az ugróvillások egyedszáma és a mikorrhizáltság 

mértéke valamint a növényi produkció nem lineárisan függ össze (Finlay, 1985, 

Bakonyi és mts., 2002),  hanem beszélhetünk egy optimális ugróvillás 

denzitásról, amely mellett a mikorrhizáltság mértéke a legnagyobb. Ezért a 

növények Zn felvételének vizsgálatakor különbözı ugróvillás denzitásokat 

alkalmaztunk. 

Az AM-gombák és a velük kapcsolatban lévı növényfajok jelenléte, 

eloszlása, mennyisége tehát csak a talajállatokkal való bonyolult 

kapcsolatrendszer elemzése után válik értelmezhetıvé. A talaj faunája jelentıs 

hatással van az AM-gomba fajok növekedésére és funkcióira és ezen keresztül a 

növényi produkcióra is (Lussenhop, 1992; Fitter és Garbaye, 1994; Gange és 

Bower, 1997).  

 A mikorrhiza-gombák jelentıségét azonban nem csak a gazdanövények 

szintjén kell vizsgálnunk és értelmeznünk, hanem nagyobb léptékek mellett is 

(Johnson és mts., 2005). A mikorrhizák jelentısen befolyásolják az egyed 

szintjén a tápanyagfelvételt, a populációk szintjén az egyedek közötti 

kompetíciót, a társulások szintjén a fajok közötti versengést, valamint a 
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növények és más talaj élılények kapcsolatát (például a herbivorokét), az 

ökoszisztémák szintjén a talaj stabilitását és a tápanyag ciklusokat és végül 

globális szinten a talaj szén raktározását. A talajban zajló bonyolult folyamatok 

vizsgálatánál nem elég csupán egy-egy élılénycsoport elszigetelt vizsgálata, 

hanem a különbözı taxonba tartozó élılények rendszerben történı komplex 

vizsgálatai szükségesek. Kísérleteinkben megjelenik a különbözı ökológiai 

skálán történı vizsgálódás, hiszen arra is kíváncsiak voltunk, hogy a talajban 

élı ugróvillások milyen módon befolyásolják az AM-gombák fizikai 

megjelenését és funkcióit a talajban, valamint a kukorica növények rajtuk 

keresztül zajló tápanyagfelvételét, a következı alfejezetben részletesen 

ismertetett kérdéscsoportoknak megfelelıen. 
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"...olyan vagyok, mint a tengerparton 
játszó gyermek, aki játék közben imitt-
amott egy, a szokottnál laposabb kavicsot 
vagy szebb kagylót talál, míg az igazság 
nagy óceánja egészében felfedezetlenül 
terül el tekintetem elıtt." 

Isaac Newton 
 

1.1. Célkitőzések 

 

Az irodalmi áttekintésben átfogó képet adtunk arról, hogy a talajban élı 

egyes állatcsoportok milyen hatással lehetnek az AM-gombák elterjedésére és 

funkcióira, és bemutattunk néhány interakciót talajban élı állatok és AM-

gombák között. A következıkben részletesen tárgyaljuk az ugróvillások és az 

AM-gombák kapcsolatát, hiszen ez a dolgozat szők témája.  

Kutatásunk célja volt, hogy információkat győjtsünk arról, hogy a 

talajban élı ugróvillások milyen módon befolyásolják az AM-gombák 

elterjedését, abundanciáját a talajban. Fontosnak tartottuk megvizsgálni, hogy 

az ugróvillásoknak van-e és milyen hatásuk van közvetett módon (az AM-

gombán keresztül) a kukorica gazdanövény tápanyagfelvételére, növekedésére. 

Vizsgálatainkban arra is kerestük a választ, hogy az ugróvillások közvetlenül, 

direkt módon befolyásolják-e a kukorica növények tápanyagfelvételét. Céljaink 

között szerepelt, hogy megvizsgáljuk léteznek-e faji szintő különbségek és ezek 

milyen módon befolyásolhatják az ugróvillás-AM-gomba kapcsolatot. 

Kérdéseink megválaszolására négy nagyobb kísérlet sorozatot végeztünk, az 

egyes fejezeteket a négy különbözı típusú kísérlethez illeszkedıen bontottuk 

további alfejezetekre. 

Kérdéseink az egyes kísérleteknek megfelelıen a következık voltak: 
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1.1.1. Ugróvillás fajok AM-gomba fogyasztása 

 

1. Két különbözı ugróvillás faj (Folsomia candida, Sinella coeca) milyen 

mértékben fogyasztja két különbözı AM-gomba faj (Glomus mossea, 

Glomus intraradices) spóráit labóratoriumi körülmények között? 

2. Vannak-e faji különbségek a spórák fogyasztásában? 

3. Befolyásolja-e a spórafogyasztást a spórák abundanciája? 

 

1.1.2. Ugróvillás fajok AM-gomba terjesztése 

 
1. Két különbözı ugróvillás faj (Folsomia candida, Sinella coeca) képes-e 

átvinni a mikorrhizáltságot oltóanyagot tartalmazó talajból (G. mossea) 

egy tíz centiméter távolságban lévı steril növényre? 

2. Mutatkozik-e eltérés az átvitel mértékében a két faj között? 

3. Ha találunk különbséget, van-e összefüggés a spórafogyasztás és az 

átvitel között? 

 

1.1.3. A növények nitrogén-felvétele az AM-gomba rendszeren keresztül 

ugróvillások jelenlétében 

 
1. Milyen módon hat az ugróvillások jelenléte az AM-gomba 

hifahálózatára, azaz az ugróvillások jelenléte befolyásolja-e a talajban 

mérhetı hifahosszt? 

2. Képesek-e az ugróvillások hatni a gyökér közvetlen környezetében 

kialakult hifahálózat hosszára, a távolabbi hifák és spórák 

elfogyasztásával? 
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3. Hogyan befolyásolják az ugróvillások 0,6 állat/g talaj sőrőségben a 

kukorica növény (15N izótóppal jelölt) N felvételét az AM-gomba 

hifahálózatán keresztül? 

4. Hogyan alakul a jelölt és az összes N tartalom a növényekben, ha jelen 

vannak az ugróvillások a rendszerben, és ha nincsenek? 

 

1.1.4. Az ugróvillások hatása a mikorrhiza-gazdanövény rendszer mőködésére, 

cinkkel szennyezett talajon 

 

1. Van-e hatása a két különbözı ugróvillás denzitásnak az AM-gomba 

növekedésére és fejlıdésére? 

2. Képes-e a F. candida ugróvillás faj befolyásolni a kukorica növények 

cink felvételét cinkkel szennyezett talajból? 

3. Van-e a két különbözı ugróvillás denzitásnak hatása az AM-gombán 

keresztül a növények Zn felvételére? 

 

 



“Minden egyes ember, akivel találkozok 
feljebbvaló nálam valamiben. Így hát 
tanulok tıle.” 

Ralph Waldo Emerson 

 

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

 

2.1. A mikorrhiza anatómiája és jelentısége a növények tápanyag és 

nehézfém felvételében 

 

A mikorrhiza-gombák rendkívül elterjedtek a talajban. A szárazföldi 

növények 80-90 %-a él szimbiotikus kapcsolatban valamilyen mikorrhiza-

gombával (Malloch és mts., 1980; Jakucs, 1996, 1999a, b). Többféle növény-

mikorrhiza-gomba szimbiózis típus létezik. Elterjedtek az ektomikorrhizák, 

amelyek a fák gyökereibe behatolnak, de hifafonalaikkal a gyökérszövet 

intracelluláris járataiban maradnak. Az ektomikorrhizáknál is gyakrabban 

találkozhatunk a hifafonalaikkal a sejtfalat áttörı, és a sejtplazmában sejten 

belüli képleteket létrehozó endomikorrhiza-gombákkal. Az endomikorrhiák 

közül – gyakorisága és mezıgazdasági jelentısége miatt – kiemelkedı 

jelentıségő az arbuszkuláris típusú mikorrhiza. Korábbi elnevezése vezikuláris-

arbuszkuláris mikorrhiza (VAM), ami a gyökérszövet endodermiszében 

kialakuló képletekre, arbuszkulumokra és vezikulumokra utal. A vezikulumok 

azonban a VAM-gombák nem minden csoportjában vannak jelen, ezért volt 

szükséges a korábbi elnevezés módosítása. Jelenleg arbuszkuláris mikorrhiza 

(AM)-gombáknak nevezik ezeket a fajokat. 

A szimbiózis kialakulásakor a kapcsolatot létesítı gomba externális hifái 

megtapadnak a gyökér felületén és a behatolási pontnál egy ún. apresszóriumot 
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hoznak létre (1. ábra). Az egy apresszóriumhoz tartozó hifák alkotnak egy 

kolóniát. A gombafonalak ezután a gyökér sejtjei közé hatolva internális 

hifaként folytatják útjukat. A gyökér kortikális sejtjeibe lépve az internális hifák 

vezikulumokat és arbuszkulumokat hoznak létre, melyek azonban sohasem 

hatolnak be a cytoplazmába. Az arbuszkulumok a gomba és a gazdanövény 

közötti anyagáramlásnak biztosítanak felületet, míg a vezikulumok elsısorban a 

lipidek tárolásáért felelısek. Az AM-gomba gyökéren kívüli externális hifái a 

gyökér körüli talajt hálózzák be, feltárva a gyökér számára hozzáférhetetlen 

talajrészeket is (Brundrett és mts., 1994). Az AM-gomba relatíve vastag falú, 

ellenálló spórái nagy sőrőségben találhatóak a legtöbb talajban. A spórák száma 

1-2 db/gramm talajtól egészen 200-ig terjedhet a talajtípustól függıen (Rabatin, 

1980; Abott és Robson, 1977). Az AM-gomba ennek megfelelıen jelentıs 

táplálékforrás a talaj mikofág élılényei számára. 

 

epidermisz

Internális hifa a kéreg sejtjei arbuszkulum endodermisz

vezikulum

apresszórium

exodermiszexternális hifa

gyökérszır

  

 

1. ábra: Az AM anatómiája (Brundrett és mts., 1994) 
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A mikorrhiza-gombával kapcsolatban lévı növényben fiziológiai és 

morfológiai változások indukálódnak. A mikorrhiza kapcsolat kedvezı hatása a 

növények tápanyagfelvételére és növekedésére régóta ismert tény. Egy adott 

növényfaj mikorrhizált és nem-mikorrhizált egyedei között számos 

vonatkozásban találunk különbségeket. A mikorrhizált egyedek 

szárazságtőrıbbek, mint nem-mikorrhizált fajtársaik (Bethlenfalvay és mts., 

1988). A jelenség magyarázata, hogy a gombák externális hifahálózata a 

növények gyökerei számára hozzáférhetetlen talajrészek, a 

mikroaggregátumokba zárt víz feltárására és felvételére is képesek. Az 

endomikorrhiza-gombák hatását a növények tápanyagfelvételére sokan 

vizsgálták. Foszforhiányos talajban háromszoros, gazdag foszfortartalmú 

talajban kétszeres különbséget találtak a mikorrhizált és nem-mikorrhizált 

növényegyedek foszforfelvétele között (Posta és Füleky, 1997a; Posta és 

Füleky, 1997b). Szójababbal (Glycine max) végzett kísérlet során, 60 nap után a 

mikorrhizált egyedek hajtásainak száraztömege majdnem kétszer annyi volt, 

mint a nem mikorrhizált egyedeké (Kaiser és Lussenhop, 1991). Hasonló 

eredményre jutottak póréhagymával (Allium porrum) végzett kísérletekben is, 

ahol Glomus fasciculatus AM-gomba volt a növény szimbionta partnere 

(Warnock és mts., 1982). 

Mikorrhiza-gombák jelenlétében növekszik a növények ellenálló 

képessége a kórokozók ellen, amit egyes szerzık a fokozott tápelemfelvételre 

(Smith és Kaplan, 1988), mások a rizoszférában bekövetkezı morfológiai 

változásokra vezetnek vissza (Pinochet és mts., 1993). Az említett pozitív 

hatások azt eredményezik, hogy a mikorrhizált növények hajtásainak 

száraztömege nagyobb, mint nem-mikorrhizált fajtársaiké (Biró és mts., 2000). 

Laboratóriumi körülmények között, az AM-gomba externális hifáin keresztül 

történı anyagfelvétel maximális értékei foszfor esetében 80 %-át, nitrogén 

esetében 25 %-át érték el a gazdanövények teljes elemfelvételének (Marschner 
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és Dell, 1994). Más szerzık szerint bizonyos körülmények között a növény 

teljes foszfor szükséglete is érkezhet az AM-gombák micéliumhálózatán 

keresztül (Smith és mts., 2004). Azonban nem csak a foszfor és a nitrogén, 

hanem más elemek felszívásában is jelentıs szerepet tölthetnek be az AM-

gombák. Bizonyították, hogy a növény réz tartalmának akár 60, cink 

tartalmának 25 és kálium tartalmának 10 százaléka az AM-gomba hifahálózatán 

keresztül juthat a gazdanövénybe (Marschner és Dell, 1994).  

A növények és a mikorrhiza-gombák közötti kapcsolatok azonban 

hátrányosak is lehetnek, ha a fotoszintézis során képzıdı cukrok mennyisége 

kicsi. Ha a mikorrhiza jelentıs mennyiségő kész tápanyagot von el a 

növényektıl, akkor kapcsolata a növényekkel inkább parazita jellegő, mint 

mutualista. A mikorrhiza kolonizáció intra és extra radikális szakaszát is 

nagyban befolyásolja a talaj tápanyag ellátottsága. Mivel a növények számára a 

mikorrhiza kolonizációnak nem csak elınye, de költsége is van, ezért a talaj 

tápanyag ellátottságának a szintje fontos abból a szempontból, hogy milyen 

mértékő mikorrhiza kolonizáció alakul ki. Amennyiben a talajban a tápanyag 

könnyen, gyorsan hozzáférhetı a gazdanövények számára és képes kielégíteni a 

saját tápanyag igényét, akkor a mikorrhiza kapcsolat egyre költségesebbé válik 

(Johnson és mts., 1997). A legtöbb kísérlet a talaj P és N szintjét vizsgálja ebbıl 

a szempontból, de bizonyos esetekben, ha az adott nehézfém limitáló tényezı a 

növény számára, fontos lehet a talaj nehézfémtartalmának a vizsgálata is 

(Cavagnaro, 2008). 

Az AM-gombáknak a növények nehézfém felvételére gyakorolt hatása 

szenyezett talajon nagyon változatos lehet. Bizonyos esetekben az AM-gomba 

mintegy megvédi a gazdanövényt a toxikus nehézfém káros hatásaitól, azáltal, 

hogy a mikorrhiza jelenlétében kevesebbet vesz fel belıle a növény, mint AM-

gomba nélkül (Zhu és mts., 2001, Christie és mts., 2004, Hildebrandt és mts., 

2006). Posta és mts. (1994) kísérletében az AM-gombák hatékonyan 

akadályozták a kukorica növények mangán felvételét szennyezett talajon. 
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Ebben az esetben a nehézfém a gyökérzónában marad, és nem tud a hajtásban 

nagy mennyiségben felhalmozódni. Más esetekben a nehézfém nagyobb 

mennyiségben jelenik meg, mind a gyökérben, mind a hajtásban, ha a növények 

mikorrhizáltak (Jansa és mts., 2003; Oudeh és mts., 2002., Seres és mts., 2006). 

Az eredmények erısen függnek a kísérlet körülményektıl (gazdanövény és 

AM-gomba faji hovatartozása, nehézfém, alkalmazott koncentráció mértéke, a 

növény termesztésének körülményei, a talaj típusa stb.). 

A cink (Zn) nélkülözhetetlen a növények növekedéséhez és esszenciális 

alkotója több mint 300 enzimnek. A világon található talajok hozzávetıleg 

30%-a cink hiányos (Kochian, 2000), aminek következményeképpen sok 

termesztett növényünk hajtásában és gyökerében kevés a cink. Cavagnaro 

(2008) áttekintı cikkében azt írja, hogy létezik egy kritikus cink koncentráció a 

talajban, amely érték alatt az AM-gombák segítik a növények cink felvételét a 

talajból, és ezáltal hozzájárulnak a termesztett növények megfelelı cink 

ellátásához. Az ennél magasabb cink koncentráció mellett azonban a 

mikorrhizált növények cink akkumulációja kisebb, mint a nem mikorrhizáltaké. 

Ez az érték azonban a különbözı vizsgálatokban széles skálán mozgott és nem 

adható meg általános szabály. A cinkkel végzett vizsgálatok esetében éppen 

olyan sokfélék az egyes kutatók által kapott eredmények, mint a többi nehézfém 

vizsgálatánál.  

 



2.2. Az AM-gombák és a talajállatok 

 
Ebben a fejezetben összefoglalom a talajállatok egyes csoportjai és az AM-

gombák közötti kapcsolatrendszert, az ugróvillásokra vonatkozó információkat 

külön fejezetben tárgyalom. 

2.2.1. Mikrofauna 

 
Az endomikorrhiza és a mikrofauna, mint a fonálférgek (Nematoda) és 

egysejtőek (Protozoa) kapcsolatáról meglehetısen keveset tudunk. A legtöbb 

információ a növénypatogén fonálférgek és az AM-gomba kapcsolatáról áll 

rendelkezésünkre. Mindkettı a rizoszférában él, sıt az endopatogén fonálférgek 

esetében mindkettı a gyökér kortikális sejtjeit kolonizálja. A kapcsolat 

érdekességét az adja, hogy az AM-gomba segít a növényeknek tolerálni a 

növénypatogén fonálférgek károsító hatását (Sitaramiah és Sikora, 1982; 

Grandison és Cooper, 1986), ami mezıgazdasági szempontból jelentıs tény. A 

növények biomasszája ezáltal nem csökken. Megfigyelhetı az is, hogy az AM-

gomba hatására csökken a növényeken az endoparazita fonálférgek sőrősége, 

kevesebb lesz a peték, a lárvák és az adultak száma (Saleh és Sikora, 1984; 

Cooper és Grandison, 1986). A mikorrhiza fonálférgekre gyakorolt hatása 

azonban függ az AM-gomba kolonizáció mértékétıl. Csak bizonyos 

kolonizációs százalék felett figyelhetı meg a fonálférgek számának csökkenése 

(Saleh és Sikora, 1984; Grandison és Cooper, 1986). Az AM-gombával való 

oltás idıpontja is fontos tényezı. Amikor négy héttel a fonálférgek megjelenése 

elıtt a növényeket elıre beoltották AM-gombával, kisebb növénypatogén 

fonálféreg fertızöttséget találtak és a férgek gyengébben fejlıdtek, mint amikor 

szimultán oltást alkalmaztak (Cooper és Grandison, 1986). Ebben az esetben a 

növénypatogén fonálférgek elkerülték az AM-gombával kolonizált 

gyökérrészeket. A fonálféreg-mikorrhiza interakciók azonban nagyon 

specifikusak és erısen függenek a szimbiózisban résztvevı gazdanövény, 
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fonálféreg és AM-gomba fajoktól valamint a talaj tápanyag-ellátottságától 

(Ingham, 1988).  

A vizsgálatok másik része a mikofág fonálférgekkel foglalkozik, melyek 

közönséges lakói a rizoszférának. A mikofág fonálférgek jelentısen 

csökkenthetik a mikorrhiza tápanyag-abszorbeáló képességét és ezen keresztül 

csökkentik a növények foszfor és nitrogén felvételét. A mikorrhiza-gombák 

externális hifáinak fogyasztásával és/vagy darabolásával káros hatással lehetnek 

a mikorrhiza szimbiózisra és ezen keresztül a növényre (Salawu és Estey, 1979; 

Hussey és Roncadori, 1980). A kallusz-fonálféreg (Aphelenchus avenae) 

csökkentette az AM-gomba kolonizációt a földbentermı here (Trifolium 

subterraneum) gyökerein, viszont elısegítette a növények növekedését. Ennek 

lehetséges oka, hogy a fonálférgek növelték a mineralizált tápanyagok 

mennyiségét a talajban (Bakhtair és mts., 2001). A mikofág fonálférgek 

károsító hatása a legtöbb vizsgálatban csak extrém magas sőrőségben 

jelentkezik, ami rendszerint ritka a természetben. A növénypatogén fonálférgek 

hatását csökkenti a mikorrhiza jelenléte, ami a növények növekedésében is 

megnyilvánul. A legtöbb vizsgálatban a mikorrhiza-gomba és a fonálféreg 

együttes adásakor a növények növekedése rosszabb volt, mint a csak 

mikorrhizáltaké, de jobb, mint a kontroll csoporté (Grandison és Cooper, 1986). 

A másik csoportba azok a vizsgálatok tartoznak, amelyekben a fonálférgek 

redukáló hatása kompenzálta a mikorrhiza jótékony hatását, így ezek a 

növények nagyobbak voltak, mint a csak fonálférget tartalmazó kezeléseknél, 

de alulmúlták a kontroll csoport növényeit (Ingham, 1988).  
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2.2.2.  Makrofauna  

 

A makrofauna tagjai - a nagyobb ízeltlábúak (ászkák, ikerszelvényesek, 

bogarak), a giliszták és a kisemlısök - kiemelkedı szerepet játszanak a 

talajéletben, elsısorban a talaj szerkezetére gyakorolt hatásukkal. Az AM-

gombák terjesztı képletei a talaj alatti régióban képzıdnek, így logikusnak 

tőnik a feltételezés, hogy a talaj szerkezetét jelentısen befolyásoló állatok 

fontos szerepet játszanak a terjesztésükben. Rabatin (1980) vizsgálatai szerint a 

talajban található AM-gomba spórák száma szezonális változást mutat, ami a 

makrogerinctelenek és a kisemlısök spórafogyasztásának következménye. A 

makrofauna tagjainak jelenléte az AM-gomba spórák számát negyedére vagy 

akár a felére is csökkentheti egy éven belül. Egy másik vizsgálatban 

talajcsapdával győjtött állatok béltartalmát vizsgálták át és a győrősférgekben 

talált AM-gomba spóra diverzitás és sőrőség mutatkozott a legnagyobbnak az 

összes állatcsoport között (Rabatin és Stinner, 1988). A győjtött győrősférgek 

97%-a tartalmazott AM-gomba spórákat. A spórák száma 2 és 25 között 

változott állatonként. Több tanulmány is azt hangsúlyozza, hogy az AM-spórák 

terjesztésében a győrősférgek a legfontosabb terjesztı szervezetek (Rabatin és 

Stinner, 1991; Gange, 1993). A földigiliszták tevékenységükkel jelentısen 

átalakíthatják a talajok szerkezetét. Mechanikai hatásuk és – valószínőleg- 

táplálkozásuk következtében gátolhatják a mikorrhiza gombák kolonizációját a 

növények gyökerein (Pattison és mts., 1997). Laboratóriumi körülmények 

között az Aporrectodea caliginosa győrősféreg mechanikai tevékenységének 

hatására csökkent a póréhagyma (Allium porum), mikorrhiza gomba micélium 

rendszerén keresztül történı 32P felvétele (Tuffen és mts., 2002). A makrofauna 

egyéb tagjai közül az ászkák (Isopoda) bélcsatornájából mutattak ki AM-gomba 

spórákat, melyek több mint fele életképesnek bizonyult (Wallwork, 1970). Az 

elızıleg mikorrhizált gyökérrel táplált ászkák (Isopoda) és ezerlábúak 
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(Diplopoda) ürülékével sikerült mikorrhizáltságot létrehozni nem-mikorrhizált 

növényeken (Rabatin és Stinner, 1988). A táplálékláncon keresztül a ragadozó 

futóbogarak tápcsatornájába is eljuthatnak a spórák, azonban itt természetesen 

kisebb számban találhatók. Futóbogarak 13%-a tartalmazott AM-gomba 

spórákat (Rabatin és Stinner, 1988, 1991), ami származhatott közvetlen 

felvételbıl, vagy más gerinctelenek elfogyasztásából. A futóbogarak és a 

kisemlısök, nagy mozgási aktivitásuk miatt széles körben terjeszthetik a 

tápláléklánc több lépcsıjén átjutott AM-gomba spórákat. A makrofauna és az 

AM-gomba közötti interakciók tehát igen erısen befolyásolják az AM-gombák 

eloszlásának mintázatát, hosszabb evolúciós idıtávlatokban is. 

A klímaváltozásokra vonatkozó elırejelezések alapján várható, hogy a 

növényi gyökerek által felvehetı tápanyagokban szegény talajokon, a szárazabb 

idıszakokban az AM-gombák szerepe a növények víz és tápanyagellátásában 

jelentısen megnı. Mivel a talajállatok szabályozzák a mikorrhiza-gombák 

növekedését és fejıdését, ezért jelentıségük a növénytermesztésben fokozódik, 

amit nem lehet majd figyelmen kívül hagyni a talajmővelési és növényvédelmi 

munkák során. Világos azonban az is, hogy a talajállatokat funkcióik alapján 

sem lehet egységes csoportnak tekinteni (1. táblázat).  
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1. táblázat: Különbözı talajállat csoportok legfontosabb hatásai az arbuszkuláris 

mikorrhiza-gombára, valamint a növények víz és tápelem felvételére. 

Természetesen számos más, kisebb jelentıségő hatás is létezik. 

Állatcsoport Az állatok hatása 

 AM-gombára Növény biomasszájára, víz és 

elem-felvételére 

Mikrofauna Fogyasztásával csökkenti Csökkenti 

 Kompetícióval kiszorítja Csökkenti 

 

Mezofauna 

 

Mennyiségét szabályozza 

 

Csökkenti, közömbös, növeli 

 Terjeszti Növeli 

   

Makrofauna Hifahálózatot szétszakítja 

Terjeszti 

Csökkenti 

Növeli 

 

A mikrofauna jelenléte csökkenti az AM-gomba hatékonyságát a víz és 

tápanyagfelvétel során. Ugyanakkor számítani lehet arra, hogy a mikorrhiza 

rendszer fejlıdésének elısegítésével a mikrofauna kártevı fajai ellen, 

természetszerő védekezés lehetısége körvonalazódik. Úgy tőnik, hogy a 

mezofauna és a makrofauna jelenléte alapvetıen kedvezı a mikorrhiza rendszer 

fejlıdésére és mőködésére. A makrofauna tagjai a mikorrhiza terjesztésében 

fontosak, hiszen a talajban relatíve nagy távolságokra juttathatják el a 

mikorrhiza képleteket. Viszont a talajszerkezet átalakításával, a mikorrhiza-

gombák által kialakított hálózatot fizikailag tönkretehetik. Errıl a folyamatról, a 

mechanizmusok részleteirıl keveset tudunk. A rendkívül bonyolult talaj 

rendszerek megértéséhez további laboratóriumi és elsısorban többkomponenső 

terepvizsgálatok szükségesek. A mezofauna tagjai jelentıs szabályozó szerepet 

töltenek be. Ennek a szabályozásnak a részleteit azonban még alig ismerjük, a 
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következı fejezetben foglaljuk össze a mezofauna fontos csoportjára, az 

ugróvillásokra vonatkozó irodalmakat. 

 

2.3. Az AM-gombák és az ugróvillások 

 

A mezofauna tagjai jelentıs szabályozó szerepet töltenek be a talaj 

mikróbák életében, ebbe a csoportba tartoztnak többek között az ugróvillások 

(Collembola) és az atkák (Acari). Ebben a fejezetben az ugróvillások AM-

gombára gyakorolt hatásait tekintjük át. Különbözı táplálkozású ugróvillás 

fajokat ismerünk, beleértve ragadozókat is. A legtöbb faj táplálkozási 

spektruma széles, elfogyasztják a különbözı gombafajok spóráját, hifáját, 

zuzmókat, mohákat, növényi maradványokat, baktériumokat, algasejteket, 

fonálférgeket stb. (Anderson és Healey, 1972; Bakonyi és mts., 1994; Bakonyi, 

1998; Gilmore és Potter, 1993). Ugyanakkor számos esetben mutattak ki 

táplálékpreferenciát is. A táplálékválasztásról a legtöbb faj esetében kevés adat 

áll a rendelkezésünkre, de úgy tőnik, hogy a legtöbb faj preferálja a gomba-

hifát, beleértve az AM-gomba hifát is, más táplálékkal szemben (Larsen és 

Jakobsen, 1996; Moore és mts., 1987; Thimm és Larink, 1995). Azonban abban 

még a kutatók sem értenek egyet, hogy az ugróvillások táplálékában, a talajban 

élı különbözı funkcionális gomba csoportok - azaz a mikorrhiza gombák, a 

szaprotróf gombák és a növénypatogén gombák – milyen arányban és milyen 

feltételek mellett találhatóak meg. Egyes tanulmányok azt támasztják alá, hogy 

az ugróvillások a patogén gombákat preferálják a szaprotróf gombákkal 

szemben (Lartey és mts., 1989, 1994) azonban a szaprotróf gombákat jobban 

kedvelik a mikorrhiza gombáknál (Klironomos és Kendrick, 1996) és a 

preferencia nem változik különbözı ugróvillás denzitások mellett sem 

(Klironomos és Kendrick, 1995; Klironomos és Ursic, 1998).  

Két tényezı határozza meg, hogy az adott faj hifáját kedvelik-e az 

ugróvillások, a hifák toxin tartalma és repellens hatása, valamint azok 
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tápanyagértéke. A különbözı gomba fajok szénhidrát, lipid és fehérje tartalma 

eltérı és az ugróvillások az adott helyzetben éppen számukra optimális 

tápanyag összetételő gomba fajokat választják (Larsen és mts., 2008). Több 

szerzı szerint az ugróvillások szaporodása és növekedése kedvezıbb volt, ha a 

preferált táplálékot kapták (Klironomos és mts., 1992, Scheu and Simmerling, 

2004). Azonban terepi kísérletekben az ugróvillások béltartalom analízise azt 

mutatta, hogy ennél jóval változatosabban táplálkoznak (Anderson és Healey, 

1972; Bakonyi és mts., 1994; Bakonyi, 1998; Gilmore és Potter, 1993). 

Bakonyi és mts. (1994) magyarázattal szolgálnak erre az ellentmondásra, 

ugyanis vizsgálataikból kiderül, hogy számos szinergista hatás létezik az 

ugróvillások táplálkozásbiológiájában. Például a F. candida és S. coeca 

ugróvillások esetében a preferált Micrococcus luteus baktérium nitrogénjét 

jobban hasznosították, ha a laboratóriumi körülmények között diszpreferált 

Trichoderma viridae gomba is rendelkezésükre állt. Így a laboratóriumban 

kimutatott szigorú táplálékpreferenciákat meglehetısen óvatosan kell kezelnünk 

terepi körülmények között. 

Több vizsgálat is alátámasztja, hogy az ugróvillások a metabolikusan 

aktív hifákat jobban kedvelik az öreg vagy elpusztult hifáknál, sıt a Folsomia 

candida esetében egyazon faj spórája és hifája közötti preferenciában is találtak 

különbséget (Moore és mts., 1985). Az ugróvillások a különbözı AM-

gombafajok között is válogatnak (Moore és mts., 1985; Seres és mts., 2003). Az 

állatok kora szerint is találunk különbségeket, a fiatalok elsısorban a 

baktériumokat, míg a kifejlett állatok a gombákat fogyasztották (Bakonyi, 

1989).  

Ahogy az a táplálkozási vizsgálatok eredményei alapján várható, több 

tanulmány számol be arról, hogy az ugróvillások AM-gomba fogyasztása 

következtében a mikorrhiza kolonizáció csökken és ez a növények 

tápanyagfelvételére, növekedésére és produkciójára is negatív hatással van 

(Hodge, 2000; Finlay, 1985; Mcgonigle, 1995; Warnock és mts., 1982).   
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Warnock és mts. (1982) azt találták, hogy a póréhagyma (Allium 

porrum) növekedését fokozta a mikorrhiza-gomba inokuláció, de a mikorrhiza 

és az ugróvillások együttes jelenlétében a növekedés a kontroll növényekével 

volt azonos mértékő. Finlay (1985) hasonló eredményekre jutott 

póréhagymával (Allium porrum) és vörös herével (Trifolium pratense) végzett 

kísérleteiben. Az ugróvillások száma emelkedett, ha az AM-gomba jelen volt a 

növények gyökerein, ami alátámasztja, hogy a mikorrhiza-gombák fontos 

táplálékforrásai az ugróvillásoknak. Ha nem voltak állatok a rendszerben 

szignifikáns különbség mutatkozott a mikorrhizált és nem-mikorrhizált 

növények biomasszájában a mikorrhizáltak javára. Ez a különbség elmosódott 

az ugróvillások hatására, mivel azok elfogyasztották az externális hifákat. 

Érdekes eredménye a kísérletnek, hogy alacsony ugróvillás sőrőség mellett a 

hajtások foszfor tartalma emelkedett, míg magas sőrőség mellett csökkent. 

Azaz, ha az ugróvillások kis mértékben fogyasztották csupán a mikorrhiza 

gombákat, az stimulálta a növények foszfor felvételét. Szintén ilyen nem-

lineáris hatást mutatott ki Harris és Boerner (1990), valamint Lussenhop (1996) 

is. Bakonyi és mts. (2002) kimutatták, hogy létezik egy optimális ugróvillás 

sőrőség, ami mellett a mikorrhizáltság mértéke és a növények növekedése 

(kukorica, veres csenkesz) a legnagyobb. Az optimális sőrőséget 0,2-0,4 

állat/gramm talajban határozták meg.  

A növények növekedésben, vagy produkcióban kifejezett válasza a 

növekvı ugróvillás sőrőségre nem lineáris görbével írható le, azaz volt egy 

olyan, a növények számára optimális ugróvillás sőrőség, amely mellett a 

mikorrhizáltság és ezzel együtt a növények növekedése a legmagasabb értéket 

adta (Bakonyi és mts., 2002; Gange és Ayres, 1999). A jelenség egyik oka 

lehet, hogy optimális ugróvillás sőrőség esetén az állatok rágása stimulálja a 

hifa növekedését. Ezen túl az állatok ürülékében található N és P újra 

felvehetıvé válik az AM-gombák és a növény számára (Gange, 2000).  
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Bizonyították továbbá, hogy noha az AM-gomba spórák túl nagyok 

ahhoz, hogy intakt módon átjuthassanak az ugróvillások bélcsatornáján, az 

állatok jelenléte mégis elısegíti a növények kolonizációját (Klironomos és 

Moutoglis, 1999; Seres és mts., 2003, 2007). A terjesztés mechanizmusa és az, 

hogy a terjedésben az AM-gombák hifája, spórája vagy valamilyen egyéb 

képlet játszik-e szerepet még tisztázatlan. Elképzelhetı, hogy a hifa növekedés 

stimulálásán keresztül fejtik ki az ugróvillások elınyös hatásukat az újabb 

növények kolonizálásában és nem a spórák vagy hifafragmentumok átvitelével. 

Az ugróvillás fajok között is különbség mutatkozott abban, hogy milyen 

mértékben képesek elısegíteni az újabb növények kolonizációját (Seres és mts., 

2003, 2007). 

Áttekintve az ugróvillás – AM-gomba interakciókat azt mondhatjuk, 

hogy az ugróvillások hatása a mikorrhiza növekedésére és funkcióira egy 

negatív-pozitív kontinuumon mozog. Az, hogy az adott esetben milyen hatást 

észlelünk, elsısorban az ugróvillások denzitásától függ (Bakonyi és mts., 2002; 

Gange, 2000). Túl alacsony sőrőség esetén a stimuláló hatás nem jut érvényre, 

magas sőrőség esetén pedig az ugróvillások gomba fogyasztásának káros 

hatásai érvényesülnek. 

 



 „Fontos, hogy mindent mérjünk, ami 
mérhetı, és megpróbáljuk mérhetıvé 
tenni, ami még nem az.” 
        Galileo Galilei    
 

3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
 

Az elsı három fejezetben azokat a módszereket ismertetem, amelyeket 

több kísérlet során is alkalmaztunk, ezekre csak hivatkozom az egyes 

kísérleteknél. A negyedik fejezetben részletesen beszámolok a kísérletek 

elrendezésérıl, illetve itt írom le a specifikus módszereket. 

 
3.1. Az AM-gomba vizsgálatának általános módszerei 

 

3.1.1. AM-gomba kolonizáció mértékének meghatározása 

 

A tenyészedények szétbontásakor a kukorica gyökerek egy részét 

csapvízzel történt óvatos mosás után 70%-os etanolba helyeztük. A mikorrhiza-

kolonizáció mértékének meghatározásához – Giovanetti és Mosse (1980) 

módszere alapján – a gyökérszövetet tripánkékkel festettük. A gyökereket 

alapos csapvízzel történı lemosás után 10%-os KOH-ban 90°C-on 15 percig 

fehérítettük, amit újabb többszöri csapvizes mosás követett. Ezután HCl 

oldatban (400ml víz + 100ml cc. HCl) egy órát állni hagytuk a mintákat, majd a 

gyökerket 90°C-os vízfürdın festettük 0,1%-os tripánkék oldattal. A megfestett 

gyökereket sztereomikroszkóp segítségével vizsgáltuk. Az így festett 

mikorrhizált gyökereket glicerinbe helyeztük, ami ily módon két évig eltartható. 

A kolonizáció százalékos mértékét egy a petricsésze aljára felfestett rács 

segítségével határoztuk meg (Giovanetti és Mosse, 1980). A megfestett 

gyökereket egy centiméteres darabokra vágtuk és száz darab gyökér 
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fragmentumot helyeztünk el egy petricsészében. Azokat a pontokat vizsgáltuk, 

ahol a rács és a gyökér darab metszette egymást, itt egyenként meghatároztuk, 

hogy látunk-e mikorrhiza képletet.  

 

3.1.2. AM-gomba hifahosszának meghatározása 

 
 

Az AM- gomba hifahosszának meghatározása Baath és Söderström 

módszere alapján történt (1979). A száraz talaj 1 grammját 100ml desztillált 

vízben felkevertük kb. egy percig. A gomba hifákat nedves szitálással és 

centrifugálással különítettük el. A gomba hifát kb. 5ml desztillált vízzel együtt 

öntöttük petricsészébe. Minden Petri-csészéhez 10 ml trypán-kéket tartalmazó 

(0,05%) agar oldatot (0,75%) öntöttünk. Ezt a keveréket 24 órán keresztül 70 
oC-on szárítottuk. A kiszárított agarfilmben lévı hifa hosszának meghatározása 

Tennant (1975) interszekciós módszerével történt binokuláris mikroszkóp 

segítségével (16x nagyítás).  

 

3.1.3. AM-gomba spóraszámának meghatározása  

 

A tenyészedények szétbontását követıen a talajmintákat 

szobahımérsékleten tömegállandóságig szárítottuk. Ezután a spórákat 

izoláláltuk Gerdemann és Nicolson (1963) módszere szerint. Minden edénybıl 

két, egyenként húsz grammos mintát vettünk. Az izolálás lépései a következıek 

voltak. Az adott mintát kimértük és felöntöttük vízzel (100ml) majd üvegbottal 

alaposan összekevertük. A kapott szuszpenziót szitasorozata (200,160,63 

mikrométer) öntöttük és a 63-as szitán maradt talajból négy grammot centrifuga 

csıbe helyeztünk, amit vízzel harminc grammra egészítettünk ki. Ezután a 

mintákat négy percig 900-as fordulaton centrifugáltuk, a centrifugát fékezés 

nélkül állítottuk le. A felülúszót leöntöttük (ez tartalmazza az elpusztult 
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spórákat) majd az alsó részt cukoroldattal (480g cukor/liter víz) harminc 

grammra öntöttünk fel és a szuszpenziót felkevertük. Az így elıkészített 

mintákat 15-30 másodpercig 900-as fordulaton ismét centrifugáltuk. A 

felülúszót petricsészébe öntve a sztereomikroszkóp alatt a cukor oldat tetején 

úszó spórákat számoltuk. 

 

3.2. A kísérletekben használt élıszervezetek 

 
Kísérleteinkben két ugróvillás fajjal dolgoztunk, melyek a következıek voltak:  

Sinella coeca (Schött) és a Folsomia candida (Willem) (Collembola, Insecta). 

Az állatok a Szent István Egyetem Állattani és Ökológiai Tanszékének 

tenyészeteibıl származnak. A tenyészállatokat több éve szobahımérsékleten, 

sötétkamrában, fedett mőanyag tenyészedényekben tartjuk. Ezekben kb. 1,5 cm 

vastagságú, csapvízzel nedvesített homokréteg található, hogy az állatok 

számára szükséges 90-100 RH% arányt biztosítsuk. Az állatok tápláléka 

zabpehely, agar-agar és csapvíz keverékébıl készül. Az állatokat mintegy 20 

éve probléma nélkül tenyésztjük és használjuk különbözı kísérletekben. A 

beltenyészet megelızése érdekében idınként keverjük a tenyészedényekben 

található állatokat. A F. candida egy széles körben elterjedt teszt állat, míg a S. 

coeca nevő ugróvillással kevés kísérletet végeztek, errıl a fajról kevés irodalmi 

adatot találunk. 

 
Gazdanövényként a kukorica (Zea mays L. var pioner) szolgált. A 

kukoricaszemeket többszöri desztillált vizes mosás után telített CaSO4-oldattal 

nedvesített szőrıpapír között csíráztattuk. Két napig tartó csíráztatás után 

minden tenyészedénybe két-két csíranövényt ültettünk, amelyekbıl a kukorica 

kétleveles állapotában egyet hagytunk meg.  

Inokulumként fertıtlenített Glomus mosseae (34-212) vagy Glomus 

intraradices (BEG 2) spórával oltott és nyolc héten át növényházban nevelt 
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kukorica rizoszféra-talajt használtunk. Ez a talaj az adott gomba faj spóráit, 

hifáit és mikorrhizált gyökérdarabokat tartalmazott.  

 

3.3. A mikrobiális biomassza meghatározása 

 

A mikrobiális biomassza mennyiségét Amato és Ladd (1988) módszere 

szerint határoztuk meg. A módszer lényege, hogy a talaj fumigálásának 

(kloroformos átgızöltetésének) hatására a mikroflóra elpusztul (Ingham és mts. 

1987). Ehhez spektroszkópiai tisztaságú kloroformot használtunk. A kezelés 

hatására két azonos talajból származó, fumigált (F) és nem fumigált (NF) 

mintához jutunk. Ezek összehasonlításakor a kimutatható N-tartalmú 

vegyületek mennyisége a fumigált mintában nagyobb, míg a talaj többi 

komponensének, elsısorban a szerves anyagoknak a mennyisége nem változik 

(Brookes és mts., 1985). A mért nitrogén többlet az elpusztult 

mikroorganizmusok testébıl származik, mennyisége pedig az elhalt biomassza 

nitrogén tartalmával arányos. A talajokból KCl-os extrakcióval kivonjuk a KCl-

oldható N-tartalmú vegyületeket, majd ezek ninhidrin-reaktív részét (alfa-

aminosavak, NH4
+) fotometriásan meghatározzuk (Moore, 1954). A ninhidrin-

reaktív nitrogén mennyiségét az oldat abszorbanciájából mérjük. A fumigált és 

nem fumigált minták ninhidrin-reaktív-N (NRN) mennyiségeinek 

különbségébıl a mikrobiális biomassza mennyisége jól becsülhetı (Amato és 

Ladd 1988, Martikainen, 1990). 

A mikrobiális biomassza meghatározásakor Wassermann csövekbe 

kimért, mintánként kétszer 2 g talaj egyikét vákuum-exikkátorba helyeztük, 

melléjük alumínium tégelybe kb. 10 ml spektroszkópiai tisztaságú (etanol 

mentes) kloroformot tettünk (fumigált). A minták másik felét szintén vákuum-

exikkátorba helyeztük, de kloroform hozzáadása nélkül (nem fumigált). A 

mintákat erısen nedves környezetben tartottuk. A mintákról a levegıt 

vízlégszivattyúval leszívattuk, amíg a kloroform forrni kezdett (kb. 30-45 perc). 
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A mintákat 10 napig vákuum alatt tartottuk. A nem fumigált (kontroll) mintákat 

azonos módon kezeltük. 10 nap elteltével a csöveket kivettük, mindegyikhez 10 

ml 2 M-os KCl oldatot adtunk majd 60 percig rázattuk. Az így nyert talaj 

szuszpenziókat 10000/p fordulatszámon 5 percig centrifugáltuk. A felülúszót 

elıször 5-10 µm mérető elıszőrın, majd 0,45 µm mérető membránszőrın 

átszőrtük. Az így kapott oldatok mindegyikébıl 1-1 ml-t Wassermann csövekbe 

pipettáztunk és 1-1 ml ninhidrin reagenst adtunk hozzá (Moore, 1954). Alapos 

összerázás után a csöveket üveggolyókkal lefedtük és 20 percre 100 oC-os 

vízfürdıbe helyeztük. Ezután a minták abszorbanciáját spektrofotométeren, 580 

nm-es hullámhossznál mértük. A minták nitrogéntartalmát kalibrációs egyenes 

segítségével állapítottuk meg. A minták mikrobiális biomasszájának 

mennyiségét a következı egyenlet segítségével állapítottuk meg (Amato és 

Ladd 1988): Mikrobiális biomassza = ninhidrin reaktív N x 3,1. 

 

3.4. A talaj, valamint a kukorica növények tömegének és víztartalmának 

meghatározása 

 

A kísérlet végén a föld feletti növényi részeket levágtuk, a gyökerekrıl a 

talajt óvatosan leráztuk, majd vízben lemostuk és szőrıpapirral szárazra 

törültük. Mind a gyökerek, mind a hajtások nedvestömegét megmértük 

laboratóriumi mérlegen egy tizedesjegy pontosságig. 

A talajokból egy-egy 100 grammos almintát a kísérlet végén 105°C-on 

tömegállandóságig szárítottuk. A gyökereket és a föld feletti növényi részeket 

szobahımérsékleten szárítottuk súlyállandóságig. Ezután a száraztömegeket 

megmértük laboratóriumi mérlegen egy tizedesjegy pontosságig. A víztartalmat 

a nedves és száraz tömegek különbsége alapján számítottuk.  
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3.5. A kísérleti elrendezések 

 

3.5.1. Ugróvillás fajok táplálékfogyasztása 

 
Az elsı kísérletben a Sinella coeca és a Folsomia candida ugróvillás faj adult 

egyedeinek spórafogyasztását vizsgáltuk. A Glomus mosseae és Glomus 

intraradices spórákat fertıtlenített spórával oltott és nyolc héten át 

növényházban nevelt kukorica rizoszféra talajból válogattuk. A talajt 

szitasorozaton átmostuk (1000, 165, 63 mikrométer), majd az utolsó szitán 

maradt talajt szőrıpapírra kiülepítettük és sztereomikroszkóp segítségével az ép 

spórákat egyenként kiválogattuk a talajszemcsék közül. A kiválogatott spórákat 

egyenletes eloszlásban helyeztük el egy 2x2 cm-es rácsháló metszéspontjaiban 

(2. ábra). A hálózatot mőanyag petricsészékre vittük fel és minden rácspontot 

egyedileg megszámoztunk. Ezekbe a petricsészékbe öntöttük a 3%-os vizes 

agar-agart (Bacto), melyet autoklávban sterilizáltunk (121°C, 20 perc), a 

spórákat pedig az agar felszínén helyeztük el. 

 

2. ábra: Az 1. kísérlet elrendezése 
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Mindkét ugróvillás faj számára mindegyik AM-gomba faj spóráját 

felkínáltuk táplálékként. A petricsészékbe 40 (Glomus mosseae), illetve 50 

(Glomus intraradices) spórát helyeztünk. A kísérletet három ismétlésben 

végeztük. Minden petricsészébe 25 kifejlett állat került.  

Ezen kívül felkínáltunk az állatoknak (S. coeca) különbözı denzitásban is G. 

mosseae spórákat. A spórasőrőségek a következıek voltak: 5-10-40 db 

spóra/petricsésze. 

A vizes agar felszínén végbement spóraszámváltozást sztereomikroszkóp 

segítségével vizsgáltuk. A mikroszkóp segítségével megszámoltuk, hogy hány 

helyen találunk üres metszéspontot (teljes fogyasztás) illetve hány helyen 

találunk spóra maradványokat (részbeni fogyasztás). A fogyott spórák számát a 

részben, illetve teljesen elfogyasztott spórák számának az összege adta meg. A 

fogyasztás megállapítására az állatok behelyezését követı 48 óra múlva került 

sor. Az adatokat Kruskal-Wallis teszttel elemeztük, a STATISTICA V. 5. 

számítógépes programcsomag segítségével. 

 

3.5.2. Ugróvillás fajok AM-gomba terjesztése 

 

A kísérlet során raman féle barna erdıtalajt használtunk. A talajt szitálás után 

autoklávban sterilizáltuk (120 °C, 48 óra) majd nedvesítettük. A kísérletet 

Folsomia candida és Sinella coeca kifejlett példányaival végeztük.  

Négy kísérleti kezelést állítottunk be a következı módon: 

 

1.) ugróvillás nélkül (negatív kontroll): A tenyészedény csak kukoricát és a kis 

edénybe elhelyezve G. mosseae-t tartalmazott a kukoricától 10 cm távolságban. 
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2.) F. candida: A tenyészedény kukoricát, a kis edénybe elhelyezve G. 

mosseae-t tartalmazott a kukoricától 10 cm távolságban és az adult F. candida 

ugróvillás egyedek szabadon mozoghattak a rendszerben. 

 

3.) Sinella coeca: A tenyészedény kukoricát, a kis edénybe elhelyezve G. 

mosseae-t tartalmazott a kukoricától 10 cm távolságban és az adult S. coeca 

ugróvillás egyedek szabadon mozoghattak a rendszerben. 

 

4.) mesterségesen oltott (pozítiv kontroll): A kukoricát mesterségesen fertıztük 

G. mossea-val.  

 

Mindegyik kezelést ötször ismételtük. 

A tenyészedényeket (12x8x5cm) az elızetesen elıkészített steril talajjal 

töltöttük fel a dobozok felsı szélétıl mért 1 cm-es magasságig (3. ábra). A 

hosszabbik oldal egyik végében egy mőanyagból készült, felül és az egyik 

oldalán nyitott, de alulról zárt tartót (5x2x3 cm) helyeztünk el. Az elsı három 

kezelés esetében ebbe a tartóba helyeztük a G. mosseae inokulumokat 

tartalmazó talajt, egyenként 20 grammot. Ezt könnyen ki lehetett emelni a 

tenyészedénybıl, ami megkönnyítette az inokulumokat tartalmazó talaj 

eltávolítását a kísérlet során. A 4. csoportba (pozitív kontroll) tartozó edényeket 

a tartó helyén is steril talajjal töltöttük fel. 

Az inokulummal feltöltött tartók és az elültetett kukorica közötti 

távolság 10 cm volt. A növényeket egy hétig elıneveltük, majd a második 

kezelésben ismétlésenként 72 db F. candida, a harmadikban 72 db S. coeca 

került a tenyészedényekbe. Az állatok öt napig maradtak a tenyészedény 

felszínén, ezalatt volt rá lehetıségük, hogy a mikorrhizáltság kialakulásához 

szükséges képleteket az edény túlsó végébe a növényig eljuttassák (10 cm). Öt 

nap után a rizoszféra-talajt tartalmazó tartókat kiemeltük a tenyészedényekbıl, 

majd az állatokat naftalinnal elöltük. Ezen a napon fertıztük a 4. csoportba 
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(pozitív kontroll) tartozó kukoricákat is 20 g G. mosseae spórákat, hifákat és 

mikorrhizált gyökér darabokat tartalmazó talajjal. A talajt a növény közvetlen 

környezetében található steril talajba kevertük. A kukorica elültetése után a 

növényeket öt héten át, állandó hımérséklető (20°C) és páratartalmú (70%) 

klímakamrában neveltük. A fény mennyiségét idıkapcsolóval ellátott 

napfényspektrumú fénycsıvel biztosítottuk hosszúnappalos rend szerint: 16 óra 

megvilágítást 8 óra sötétség követett. 

A tenyészedények szétbontásakor a gyökereket tripánkékkel festettük 

Giovanetti és Moss (1980) módszere szerint. A minták összehasonlításához az 

externális hifa, az apresszóriumok, az internális hifa és az arbuszkulumok 

mennyiségét négy kategóriába soroltuk és a kategóriákhoz egy-egy 

számértékjet rendeltünk. Ezek a következık: hiányzik-0, gyengén fejlett-1, 

közepesen fejlett-2, erısen fejlett-3.  

A tömegállandóságig szárított talajokból meghatároztuk a spóraszámot. 

A varianciaanalízishez (Nested ANOVA) és a Kruskal-Wallis teszthez a 

STATISTICA V. 5. számítógépes programcsomagot használtuk. 
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3. ábra: Az ugróvillások AM-gomba terjesztését vizsgáló kísérlet során 

alkalmazott kísérleti elrendezés 

 

3.5.3. A növények nitrogén-felvétele az AM-gomba rendszeren keresztül 

ugróvillások jelenlétében 

 

Kérdéseink megválaszolására kísérleti tenyészedényeket állítottunk be 

félterepi körülmények között. Minden tenyészedényt egy 42 µm lyuk átmérıjő 

hálóval két részre (A és B) osztottunk (4. ábra, Melléklet 8.2.2.). A B részbe 

(gyökér + AM-gomba) az ugróvillások nem tudtak átjutni, ez volt 



 37

tulajdonképpen a gyökérzóna a hozzátartozó mikorrhizával. Az A-részbe (AM-

gomba hifahálózat) a háló lyukmérete miatt a gyökerek nem tudtak átnıni, 

viszont a mikorrhiza hifák igen. Ez utóbbi egységhez adtuk a késıbbiekben az 

ugróvillásokat és a jelölt nitrogént is. A tenyészedényeket raman típusú barna 

erdıtalajjal töltöttük fel, amit elızetesen egy hétig a napon kiszárítottunk, hogy 

a mezo-és makrofaunát elöljük. A talaj a Szent István Egyetem Botanikus 

Kertjébıl származott (Gödöllı, Magyarország). A talaj fı kémiai paraméterei a 

következıek voltak: total C 1.6 %, total N 0.15 %, P 712 mg kg-1, K 0.29 %, Fe 

0.78 %, Zn 43 mg kg-1, Mn 480 mg kg-1, pH(H2O) 7.5.  

Az edény A részébe (hossz: 8 cm, átmérı: 10,5cm) 500g, míg a B részébe 

(hossz: 15 cm, átmérı: 10,5cm) 1000g talaj került.  

A talaj felszínét minden edényben 2 cm vastagságban sterilizált 

homokkal fedtük be, hogy csökkentsük a párolgást.  
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4. ábra: A kukorica növények N-felvételét vizsgáló kísérlet során alkalmazott 

kísérleti elrendezés 

 

A kísérletben Glomus mosseae és Gigaspra rosea AM-gomba fajokat 

neveltünk elı üvegházban tartott kukorica növényeken nyolc hétig. A kukorica 

gyökér darabjait használtuk inokulumként a körülöttük lévı talajjal együtt. 

Minden edény B részébe egyforma mennyiségő inokulumot adtunk (10%-át a 

talaj térfogatának). A tenyészedényeket random módon helyeztük el a 

szabadban egy asztalon egy méter magasságban. Kétszer egy héten 100 ml 

csapvízzel locsoltuk a növényeket.  

A mikorrhiza oltás után hat hétig hagytuk, hogy az AM-gomba 

hifahálózata behálózza a talajt. Hat héttel az ültetés és oltás után 200 mg (15N 

dúsítás 49.8 atom %) desztillált vízben feloldott 15N-el jelölt ammónium-

15NH4
+ ionok 

A háló (42 µm) 

AM-gomba 
(spóra és hifa) 

B A 

Ugróvillás 
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szulfátot adtunk, mivel ebben a formában a nitrogén nem mozog a talajban. 

Három kezelést állítottunk be három ismétlésben. A gyökerektıl 15 cm 

távolságban két kezelés esetében az edények A részébe 15N-t adtunk. Az egyik 

kezelésnél nem voltak (C-), míg a másiknál voltak (C+) ugróvillások az A 

részben. Ezenkívül létrehoztunk egy kontroll csoportot is, ahol közvetlenül a 

növények gyökeréhez juttatuk a jelölt nitrogént. 

Ugyanekkor adult Sinella coeca egyedeket helyeztünk el a kukorica 

mentes részben (A), úgy hogy az állatok denzitása 0,6 állat/g talajnak feleljen 

meg. Feltételezve, hogy a legtöbb ugróvillás a talaj felsı 5 centiméterén él 

(Larink, 1997) a 0,6 egyed/g talaj 3x104 egyed/m2-nek felel meg. 

A tenyészedényeket két hét múlva bontottuk szét, a növények nyolc 

hetes korában. Mértük a teljes növényi biomassza, a hajtás, a gyökér tömegét, a 

hajtás/gyökér arányt, a növények víztartalmát, a teljes N és a 15N tartalmát a 

növények föld feletti részeinek, az AM-gomba hifahosszát és a mikrobiális 

biomasszát. A 15N mérések VG 622 Micromass (Isogas Ltd., Astonway, 

Middlewich, Cheshire, England) tömegspektrométerrel történtek. Elıkészítésra 

nincs szükség. 3-5 elölt és kiszárított egyedet kis ón kapszulába helyezünk és ez 

kerül a készülékbe. A vizsgálatot a következı helyen végezték: Catholic 

University Leuven, Laboratory of Soil and Water Management. 

Miután meggyızıdtünk, hogy az adatok normális eloszlást követnek, az 

átlagokat kétmintás t-teszttel hasonlítottuk össze. Az arány és százalékos 

értékeket Mann-Whitney u-teszttel hasonlítottuk össze. 

 

3.5.4. Az ugróvillások hatása a mikorrhiza-gazdanövény rendszer mőködésére, 

cinkkel szennyezett talajon 

 

A kísérlethez raman típusú barna erdı talajt használtunk, ami a Szent István 

Egyetem Botanikus Kertjébıl származott (Gödöllı, Magyarország). A talaj fı 
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kémiai paraméterei a következıek voltak: total C 1.6 %, total N 0.15 %, P 712 

mg kg-1, K 0.29 %, Fe 0.78 %, Zn 43 mg kg-1, Mn 480 mg kg-1, pH(H2O) 7.5, 

WHC 33 % (w/w). A talajt a kísérlet elıtt autoklávban sterilizáltuk, hogy 

elöljük a benne lévı idegen élıszervezeteket. 

A kukorica csíranövényeket mőanyag edényekbe ültettük, amiket 800 g steril 

talajjal töltöttünk fel. Az edény méretei a következıek voltak: hosszúság 10 cm, 

szélesség 6 cm, magasság 14 cm. A kukorica elültetése után a növényeket nyolc 

héten át, állandó hımérséklető (20 °C) és páratartalmú (70%) klímakamrában 

neveltük. A fény mennyiségét idıkapcsolóval ellátott napfényspektrumú 

fénycsıvel biztosítottuk hosszúnappalos rend szerint: 16 óra megvilágítást 8 óra 

sötétség követett. A tenyészedények tömegét kétnaponként mértük és a 

tömegcsökkenésnek megfelelı mennyiségő csapvízzel öntöztük a növényeket. 

Tizenöt gramm mikorrhiza (G. intraradices) oltóanyagot kapott minden 

mikorrhizás edény, míg a nem mikorrhizált kezelések edényeit ugyanennyi 

steril talajjal egészítettük ki. Az oltóanyagot a tenyészedények talajához 

kevertük a kukorica növények ültetésével egy idıben. A növények ültetésének 

idıpontjában helyeztük a kifejlett ugróvillás (Folsomia candida) egyedeket is a 

tenyészedényekbe és az állatok a kísérlet végéig ott maradtak. Két denzitás 

kezelést használtunk, az állatokat kis sőrőségben 0,4 egyed / g száraz talaj 

illetve nagy sőrőségben 1 egyed / gramm száraz talaj helyeztük a 

tenyészedényekbe. Az állatok sőrőségét egy megelızı kísérlet eredményei 

alapján választottuk (Bakonyi és mts., 2002), ahol is 0,4 egyed / gramm száraz 

talaj sőrőségben az ugróvillások stimulálták, míg 1 egyed / gramm száraz talaj 

sőrőségben tönkre tették az AM-gomba hifa rendszert laboratóriumi 

körülmények között. Az egy edénybe helyezett ugróvillások számát a 

következı módon határoztuk meg. Larink (1997) szerint a legtöbb ugróvillás 

egyed a talaj felsı 5 centiméterén él. Így az edények felsı 5 centiméterét vettük 

alapul, amit az edények felületével megszorozva - 10x6x5 – 300 cm3 azaz 

közelítıleg 300 gramm talajt kaptunk. Ennek megfelelıen az alacsony 
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ugróvillás denzitású kezeléseknél 300x0,4=120, a magas denztásúaknál 

300x1=300 kifejlett F. candida került az egyes tenyészedényekbe. Curry (1994) 

szerint különbözı talajokban 5,7 x 104 ugróvillás egyed található egy 

négyzetméteren, ez az érték a mi magas denzitási értékünkhez nagyon hasonló, 

ami 50000 állat/m2, az alcsonyabb denzitás esetében pedig 20000 állat/m2. A 

tenyészedényeket szők lyukú hálóval fedtük le, hogy megakadályozzuk az 

ugróvillások elszökését. 

A talajokat 100ml cink-szulfáttal (ZnSO4(H2O)7 Merck, GR for 

analysis) szennyeztük, ami 250 mg cinket jelent egy kg száraz talajban, ami 

szennyezési határérték Magyarországon. Kísérletünkben tehát egy mérsékelt 

szennyezés hatására voltunk kíváncsiak. A nem szennyezett kezelések 

ugyanennyi mennyiségő desztillált vizet kaptak. A kukorica növények ültetése 

után négy héttel adtuk a cinket a tenyészedényekhez, amivel az volt a célunk, 

hogy a már kialakult AM-gazdanövény-ugróvillás rendszer szennyezésre adott 

válaszát vizsgáljuk. A kísérletben nyolc kezelést alkalmaztunk, melyeket a 2. 

táblázatban foglaltunk össze. Minden kezelést öt ismétlésben állítottunk be.  

A tenyészedényeket nyolc hét után teljesen szétbontottuk.  

A növények magasságát megmértük, a gyökér és a szár találkozásától a 

legfelsı levélig. Meghatároztuk a nedves és a száraz tömegeket. 

A C és N tartalom meghatározása Carlo-Erba NA 1500 típusú elem 

tartalom meghatározóval történt, a száraz gyökerek és hajtások alapos 

darálóban történı összeörlése után. Tömény salétromsavval történı feltárás után 

a Zn tartalom meghatározása plazma emissziós spektrométerrel történt (Jobin-

Yvon JY24 ICP). A Zn tartalom meghatározásra került a talaj, a gyökér és a 

hajtás mintákból egyaránt. A C, N és Zn tartalom elmezéseket a Szent István 

Egyetem Központi Laboratóriuma végezte. 

Mértük a mikrobiális biomasszát, a mikorrhiza kolonizáció százalékos 

mértékét, az AM-gomba hifahosszát és a spóraszámot a talajban. 
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Miután meggyızödtünk róla, hogy az adatok normális eloszlást 

követnek, két utas ANOVA-t alkalmaztunk majd post hoc tesztként Tukey 

HSD-t. A mikorrhiza hatást t-teszttel vizsgáltuk. 
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2. táblázat: A kísérlet során alkalmazott kezelések összefoglalása. 

N0: kontroll kukorica,  

N1: kukorica + AM-gomba,  

N2: kukorica + AM-gomba + alacsony denzitásban ugróvillás (0,4 egyed/g 

talaj),  

N3: kukorica + AM-gomba + magas denzitásban ugróvillás (1egyed/g talaj),  

Z0: cinkes kontroll, kukorica + cink,  

Z1: kukorica + cink + AM-gomba, 

Z2: kukorica + cink + AM-gomba + alacsony denzitásban ugróvillás (0,4 

egyed/g talaj),  

Z3: kukorica + cink + AM-gomba + magas denzitásban ugróvillás (1 egyed/g 

talaj) 
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„Egy problémát nem a laboratóriumban, 
hanem a fejünkben oldunk meg. Az 
egész felszerelés csak arra szolgál, hogy 
megfelelı irányba fordítsa ezt a fejet 
ahhoz, hogy helyesen lássa a dolgokat.” 
        Charles Kettening    

  

 

4. EREDMÉNYEK 
 

 

4.1. Ugróvillás fajok AM-gomba fogyasztása 

 

Ebben a kísérletben a F. candida egyedek 48 óra alatt egyáltalán nem 

fogyasztottak G. mosseae spórát (3. táblázat). A spórák érintetlenek voltak és 

legtöbbjük csíratömlıt hajtott. Az állatok a G. intraradices spórákból szintén 

nem fogyasztottak, a kontroll csoporthoz viszonyítva (ahol nem voltak állatok) 

nem találtunk szignifikáns különbséget. Tehát elmondható, hogy ez a faj 

laboratóriumi körülmények között nem fogyasztja ennek a két Glomus fajnak a 

spóráját. 

 

3. táblázat: F. candida ugróvillás faj AM-gomba spórafogyasztása. A számok 

(három ismétlés átlaga ± szórás fele) a fogyott spórák számát mutatják.  

AM-gomba 
Spóraszám 

db/petricsésze 
Kontroll Folsomia candida t-teszt 

Glomus 
mosseae 

40 0,00 0,2 ± 0,22 n.sz. 

Glomus 
intraradices 

50 0,2 ± 0,22 1,4 ± 1,09 n.sz. 

n.sz.: nem szignifikáns 
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A S. coeca esetében a spórák fogyasztása egyértelmő volt (4. táblázat). Mindkét 

AM-gomba faj spóráinak egy része maradéktalanul eltőnt, más részét az állatok 

részben elfogyasztották, de a spórák kisebb-nagyobb darabjai az agar felszínén 

még felismerhetıek voltak. Az agar felszíne a spórák körül egyenetlenné vált. A 

rendelkezésre álló idı alatt a S. coeca ugróvillás faj egyedei elfogyasztották a 

G. mossea spórák 45,5%-át míg a G. intraradices spórák 71,2%-át. 

Statisztikailag kimutatható különbséget találtunk mindkét gomba faj esetében a 

kontroll csoporthoz viszonyítva.  

 

4. táblázat: S. coeca ugróvillás faj AM-gomba spórafogyasztása. A számok (3 

ismétlés átlaga ± SD) a fogyott spórák számát mutatják.  

 

AM-gomba 
Spóraszám 

db/petricsésze 
Kontroll Sinella coeca t-teszt 

Glomus 
mossae 

40 0,00 18,2 ± 6,18  p*** 

Glomus 
intraradices 

50 0,2 ± 0,22 35,6 ± 1,44 p*** 

***: p<0.001  

 

A két ugróvillás faj spórafogyasztása szignifikánsan különbözött egymástól 

mindkét AM-gomba faj esetében (G. mossae: H (1, N=6)=3, 97, p=0, 046, G. 

intraradices: H (1, N=6)=3, 86, p=0, 0495). 

A S. coeca esetében megvizsgáltuk, hogy milyen hatása van a denzitás 

növekedésének az állatok spórafogyasztására és azt találtuk, hogy a spóraszám 

növekedésével, nı az elfogyasztott spórák száma (5. táblázat). 
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5. táblázat: A denzitás változásának hatása a S. coeca ugróvillás faj 

spórafogyasztására. A különbözı betőkhöz tartozó értékek szignifikánsan 

különböznek egymástól p<0,05 szignifikancia szinten. 

 

AM-gomba 
Spóraszám 

db/petricsésze 
Sinella 
coeca 

%-os 
spórafogyás 

5 1,67 ± 0,76a 40 

10 3 ± 1a 30 
 

Glomus 
Mossae 

40 18 ± 4b 45 

 

 

4.2. Ugróvillás fajok AM-gomba terjesztése 

 

4.2.1. Mikorrhiza-kolonizáció és spóraszám  

 

A gyökerek kolonizációjának mértékét a 6. táblázatban tüntettük fel. A negatív 

kontroll csoportban a gyökereken nem találtuk mikorrhiza fertızöttség jeleit, a 

mesterségesen oltott (pozitív kontroll) csoportban a mikorrhizáltság a növények 

gyökerein egyértelmően megfigyelhetı volt. A negatív és pozítiv kontroll 

csoport között p<0.05 szignifikancia szinten találtunk különbséget az externális 

hifák, az apresszóriumok és az internális hifák tekintetében.  

Mindkét állatokat tartalmazó kezelés esetében kialakultak a mikorrhizáltságra 

jellemzı képletek, de azok fejlettségében különbséget találtunk a két faj között. 

A F. candida esetében több externális hifát és apresszóriumot (p<0.01) 

valamint több internális hifát (p<0.05) találtunk.  
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6. táblázat: A kolonizáció mértéke a különbözı kezelések mellett (5 ismétlés 

átlaga ± SD). Kategóriák: 0=hiányzik, 1=gyengén fejlett, 2=közepesen fejlett, 

3=jól fejlett. 

 

 
Kezelések 

 
Externális 

hifa  
Apresszórium

Internális 
hifa 

Arbuszkulum 

1. 
Ugróvillás 

nélkül 0,2 ± 0,1 0,0 0,0 0,0 

2. F. candida 2,8 ± 0,2 2,4 ± 0,3 2,4 ± 0,3 0,4 ± 0,3 

3. S. coeca 1,2 ± 0,2 1,0 ± 0,0 1,2 ± 0,2 0,0 

4. 
Mesterségesen 

oltott 3,0 ± 0,0 1,5 ± 0,3 1,8 ± 0,3 0,3 ± 0,3 

 
Mann-Whitney U-teszt 

1-2  ** ** ** n.sz. 

1-3  * ** ** n.sz. 

1-4  * * * n.sz. 

2-3  ** ** * n.sz. 

2-4  n.sz. n.sz. n.sz. n.sz. 

3-4  * n.sz. n.sz. n.sz. 

**: p<0,01, *: p<0,05, n.sz.: nem szignifikáns 

 

A tenyészedények talajában, a kísérlet végén, az egy gramm talajra jutó 

spóraszám adatai a 4. ábrán láthatóak. A legmagasabb spóraszámot a 

mesterségesen oltott csoportnál találtuk, a legalacsonyabbat a F. candida 

kezelésnél. A kontroll és a S. coeca kezelésnél a spóraszámok e két érték között 

mozogtak. A statisztikai értékelés során a F. candida és a mesterségesen 

fertızött csoportok között találtunk különbséget (F (3, 30)=5, 42, p=0, 004, Tukey 
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HSD), miközben az egy ismétlésbıl vett két-két minta adatai között nem volt 

eltérés (F (4, 30)=1, 08, p=0, 38, Nested ANOVA).  
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4. ábra: A talajban számolt átlagos spóraszám az egyes kezelések mellett ,egy 

gramm talajban. 

 

4.2.2. A kukorica növekedési paramétereinek, víztartalmának és a talaj 

víztartalmának vizsgálata 

 

A talaj és a növények víztartalmára, valamint a növények nagyságára és 

biomasszájára vonatkozó adatokat a 7. táblázatban tüntettük fel. A talaj 

víztartalma szignifikánsan különbözött (p<0,01)  a kísérlet végén a kezelések 

között. Magasabb értéke az ugróvillások nélküli és a S. coeca kezelés esetén, 

míg alacsonyabb értékei a F. candida és a mesterségesen oltott csoportban 

voltak. A növények víztartalma szintén szignifikánsan különbözött az egyes 
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kezelésekben. Ellentétben a talaj víztartalmával, itt a mesterségesen oltott 

csoportban kaptuk a legmagasabb és az ugróvillás nélküli csoportban a 

legalacsonyabb értéket, a két csoport között p<0,001-es szignifikancia szinten 

találtunk különbséget. Mindkét állatokat tartalmozó kezelésnél alacsonyabb 

víztartalmat mértünk a növényekben, mint a mesterségesen oltott csoportban 

(p<0,05). A növények magassága és a levelek hossza nem különbözött 

egymástól. A föld feletti növényi részek biomasszájára és a hajtás/gyökér 

arányra a kezelések nem gyakoroltak hatást. Ugyanakkor, a gyökér száraz 

tömegére és a növények teljes száraz tömegére a kezelések szignifikáns hatást 

gyakoroltak. A S. coeca és az ugróvillás nélküli kezelések esetében 

szignifikánsan alacsonyabb (p<0,01) gyökér száraztömeget mértünk, mint a 

mesterségesen oltott csoportban. A növények teljes száraztömege is nagyobb 

volt ennél a kezelésnél, mint a S. coeca és az ugróvillások nélküli kezelések 

esetében (p<0,001), de még a F. candida kezelések növényeinek 

száraztömegénél is (p<0,05). 
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7. táblázat: A növények növekedési paraméterei és a növények valamint a talaj víztartalma. (5 ismétlés átlaga ± SD). 

 Kezelések 
Növények 
magassága 

cm növény -1 

Levélhossz 
cm növény -1 

Gyökér száraz 
tömege 

 g növény -1 

Hajtás 
száraz 
tömege  

g növény -1 

Teljes száraz 
tömeg 

g növény -1 

Hajtás/gyökér 
arány 

Növények 
víztartalma 
 g növény -1 

 

Talaj  
víztartalma 

% 

1. 
Ugróvillás 

nélkül 54,40 ± 3,21  92,60 ± 15,08 0,19 ± 0,03  0,18 ± 0,04 0,36 ± 0,07  0,94 ± 0,17 3,71 ± 0,77  17,23 ± 1,50 

2. F. candida 54,00 ± 2,42  94,40 ± 10,67 0,29 ± 0,14  0,19 ± 0,03 0,47 ± 0,15  0,76 ± 0,33 4,12 ± 0,60  14,99 ± 1,35  

3. S. coeca 55,20 ± 2,38 102,60 ± 14,15 0,19 ± 0,05  0,21 ± 0,04 0,40 ± 0,06   1,19 ± 0,62 4,13 ± 0,24  16,66 ± 1,46  

4. 
Mesterségesen 

oltott 56,75 ± 2,39 99,50 ± 11,50 0,39 ± 0,11  0,24 ± 0,05 0,50 ± 0,29  0,67 ± 0,30 5,04 ± 0,40  14,42 ± 1,68  

Páros t-teszt 

1-2  n.sz. n.sz. n.sz. n.sz. n.sz. n.sz. n.sz. * 

1-3  n.sz. n.sz. n.sz. n.sz. n.sz. n.sz. n.sz. n.sz. 

1-4  n.sz. n.sz. ** n.sz. *** n.sz. ** * 

2-3  n.sz. n.sz. n.sz. n.sz. n.sz. n.sz. n.sz. n.sz. 

2-4  n.sz. n.sz. n.sz. n.sz. * n.sz. * n.sz. 

3-4  n.sz. n.sz. ** n.sz. *** n.sz. * * 

***: p<0,001, **: p<0,01, *: p<0,05, n.sz.: nem szignifikáns 
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4.3. A növények nitrogén-felvétele az AM-gomba rendszeren keresztül 

ugróvillások jelenlétében  

 

Nem találtunk szignifikáns különbséget a kezelések között a teljes 

növényi biomasssza, a hajtás tömeg, a gyökér tömeg, a hajtás/gyökér arány és a 

víztartalom esetében. A 15N atomok mennyiségének alakulását a kukorica 

növényekben a 5. ábrán mutatom be. A jelölt N atomokból a legnagyobb 

mennyiséget azok a növények vették fel, amelyek közvetlenül a gyökérhez 

kapták a nitrogén-szulfátot és mind a gyökéren, mind az AM-hifákon keresztül 

felszívhatták azt. Ennél szignifikánsan kevesebbet tartalmaztak azok a 

növények, amelyek csak az AM-gomba hifarendszerén keresztül tudták felvenni 

a nitrogént. Az állatok jelenléte még tovább csökkentte a növényekben mért 

jelölt nitrogén atomok mennyiségét. 
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5. ábra: 15N% mennyisége a növényekben a kezelés után.  

K: kontroll csoport (jelölt N a gyökérhez adva), C-: ugróvillások nélküli 

csoport (jelölt N a hifahálózathoz adva), C+: ugróvillásokat tartalmazó 

csoport (jelölt N a hifahálózathoz adva). A különbözı betők szignifikáns 

különbséget jelentenek (p<0,05). 
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A növények összes nitrogén tartalmában azonban nem találtunk különbséget a 

kontroll és az ugróvillások nélküli kezelések között, azaz az össznitrogén 

tartalmat nem befolyásolta, hogy a növények a gyökerükhöz kapták-e a jelölt 

nitrogént vagy a gyökértıl távol. Az ugróvillások jelenléte viszont csökkentette 

a nitrogén tartalamat a kukorica növényekben (6. ábra). 
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6. ábra: N% mennyisége a növényekben a kezelés után.  

K: kontroll csoport (jelölt N a gyökérhez adva), C-: ugróvillások nélküli 

csoport (jelölt N a hifahálózathoz adva), C+: ugróvillásokat tartalmazó 

csoport (jelölt N a hifahálózathoz adva). A különbözı betők szignifikáns 

különbséget jelentenek (p<0,05). 
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Az ugróvillások aktivitásukkal csökkentették az AM-gomba hifahosszát az A –

részben (AM-gomba hifahálózat ± ugróvillás) összehasonlítva mindkét másik 

kezeléssel (7. ábra). A leghosszabb hifahosszt a kontroll csoportban mértük, 

ennél kisebb volt, amikor a jelölt nitrogént a gyökértıl távol adtuk. A B-részben 

(gyökér+AM-gomba) viszont a hifahossz nagyobb volt, ha ugróvillások is jelen 

voltak a másik egységben, mint az ugróvillásokat nem tartalmazó kezelések 

esetében. 
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7. ábra: Hifahossz a talajban.  

K: kontroll csoport (jelölt N a gyökérhez adva), C-: ugróvillások nélküli csoport 

(jelölt N a hifahálózathoz adva), C+: ugróvillásokat tartalmazó csoport (jelölt N 

a hifahálózathoz adva). A különbözı betők szignifikáns különbséget jelentenek 

(p<0,05). 
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Az ugróvillások az A-részben (AM-gomba hifahálózat ± ugróvillás) 

csökkentették a mikrobiális biomasza mennyiségét összehasonlítva a másik két 

kezeléssel. A B- részben (gyökér+AM-gomba) nem találtunk különbséget a 

mikrobiális biomassza mennyiségében a három kezelés között (8. ábra). 
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8. ábra: Mikrobiális biomassza mennyisége a talajban.  

K: kontroll csoport (jelölt N a gyökérhez adva), C-: ugróvillások nélküli csoport 

(jelölt N a hifahálózathoz adva), C+: ugróvillásokat tartalmazó csoport (jelölt N 

a hifahálózathoz adva). A különbözı betők szignifikáns különbséget jelentenek 

(p<0,05). 
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4.4. Az ugróvillások hatása a mikorrhiza-gazdanövény rendszer 

mőködésére, cinkkel szennyezett talajon 

 

Az ugróvillások jelenléte hatással volt a növények hajtás száraz 

tömegére és a teljes száraz tömegre (8. táblázat). A növények nagyobbak 

voltak, ha az ugróvillások kis denzitásban voltak jelen, mint nagy denzitás 

esetén (p<0,05). Nem találtunk szignifikáns különbséget a gyökerek száraz 

tömegében és a növények víztartalmában. Az AM-gombával oltott növények 

hajtás száraz tömege magasabb volt, mint a nem mikorrhizált növényeké, de a 

különbség nem volt szignifikáns. A mikorrhizált növényeknél szignifikánsan 

magasabb hajtás/gyökér arányt mértünk a nem mikorrhizált növényekhez 

képest a cinkkel szennyezett kezelések esetében (p<0,05) (9. táblázat). A 

mikorrhiza kolonizáció mértéke a nem oltott növényeknél minden esetben 5% 

alatt maradt, ami betudható mérési hibának is, így ezeket a kezeléseket nem 

mikorrhizáltaknak tekintettük. Az AM-gombával történt oltás jelentıs hatással 

volt a mikorrhiza kolonizáció mértékére (p<0,05), a hifahosszra (p<0,01)  és a 

spóraszámra (p<0,001) a cink nélküli és a cinkes kezeléseknél egyaránt (9. 

táblázat). 
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8. táblázat: A mikorrhizált növények növekedési adatai különbözı ugróvillás és 

Zn kezelések mellett (átlag ± SD). A két utas ANOVA és a Tukey HSD post 

hoc teszt eredményei. 

 

Kezelések Zn 
Ugróvillás 
denzitás 

Hajtás/ 
gyökér 
arány 

Hajtás száraz 
tömeg 

g növény-1 

Teljes száraz 
tömeg 

g növény-1 

N1 - - 7,2 ± 1,8 3,3 ± 0,2 3,8 ± 0,2 

N2 - alacsony 7,3 ± 1,1 4,3 ± 0,5 4,9 ± 0,5 

N3 - magas 7,4 ± 1,8 2,8 ± 0,3 3,1 ± 0,3 

Z1 + - 8,1 ± 1,8 3,1 ± 0,4 3,5 ± 0,4 

Z2 + alacsony 8,2 ± 1,5 3,3 ± 0,3 3,8 ± 0,3 

Z3 + magas 6,8 ± 0,6 3,0 ± 0,3 3,5 ± 0,4 

Két-utas ANOVA F-értéke 

Zn    0,01 n.sz. 1,37 n.sz. 1,53 n.sz. 

Ugróvillás   0,07 n.sz. 3,69* 3,76* 

Zn x Ugróvillás   0,42 n.sz. 1,74 n.sz. 1,91 n.sz. 

Tukey HSD (Ugróvillás hatás) 

nincs-alacsony   n.sz. n.sz. n.sz. 

nincs-magas   n.sz. n.sz. n.sz. 

alacsony-magas   n.sz. * n.sz. 

***: p<0,001, **: p<0,01, *: p<0,05, n.sz.: nem szignifikáns 
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9. táblázat: A nem mikorrhizált és ugróvillás nélküli kontroll csoportok növényeinek növekedési, mikorrhizáltsági és Zn 

adatai a különbözı Zn kezelések mellett (átlag ± SD) összehasonlítva a megfelelı mikorrhizált kezelésekkel. A t-teszt 

eredményei.  

 

Kezelések 
 

Zn 
Hajtás/ 
gyökér 
arány 

Hajtás 
száraz 
tömeg 

g növény-1 

Teljes 
száraz 
tömeg 

g növény-1 

AM-gomba 
kolonizáció 

% 

Spóraszám 
db g talaj-1 

Hifahossz 
m g talaj-1 

Hajtás Zn 
mg kg-1 

Gyökér Zn 
mg kg-1 

Talaj Zn 
mg kg-1 

N0 - 5,0 ± 1,5 2,4 ± 0,5 3,1 ± 0,8 2,0 ± 0,5 0,8 ± 0,2 2,3 ± 0,4  33 ± 3 83 ± 11 34 ±  2 

Z0 + 4,2 ± 0,4 2,9 ± 0,3 3,6 ± 0,4 2,6 ± 0,9 1,3 ± 0,2 3,9 ± 0,6 139 ± 21 412 ± 51 241 ± 39 

t-teszt 
          

N0-N1 
 

n.sz. n.sz. n.sz. * *** ** * n.sz. n.sz. 

Z0-Z1 
 

* n.sz. n.sz. * *** ** * ** n.sz. 

***: p<0,001, **: p<0,01, *: p<0,05, n.sz.: nem szignifikáns 
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Mind a Zn szennyezésnek, mind az ugróvillások jelenlétének 

szignifikáns hatása volt a mikorrhiza kolonizáció mértékére, a hifahosszra és a 

spóraszámra (10. táblázat). 

Az ugróvillások nagy denzitásban csökkentették a mikorrhiza 

kolonizációt, összehasonlítva az ugróvillásokat kis denzitásban (p<0,01)   vagy 

ugróvillásokat nem tartalmazó kezelésekkel (p<0,01). A hifahossz esetében 

hasonló eredményt kaptunk. Nagy sőrőségben az ugróvillásoknak negatív 

hatása volt erre a paraméterre is (p<0,01). 

A kis sőrőségben jelenlévı ugróvillások nem befolyásolták az AM-

gombát, kivéve, hogy csökkentették a spóraszámot a cinkkel szennyezett 

kezelések esetében (p<0,01). Az ugróvillások jelenléte nagy (p<0,001) 

denzitásban is csökkentette az AM-gomba spóra számát a szennyezett talajban. 

A spóraszám esetében gyenge interakciót találtunk az ugróvillás és a cink 

hatása között. A cinkszennyezés növelte az AM-gomba hifahosszát (p<0,01) és 

a mikorrhiza kolonizáció mértékét (p<0,05). 
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10. táblázat: A mikorrhizált növények mikorrhizáltsági adatai a különbözı 

ugróvillás és Zn kezelések mellett (átlag ± SD).  A két utas ANOVA és a Tukey 

HSD post hoc teszt eredményei. 

 
 

Kezelések Zn 
Ugróvillás 
denzitás 

AM-gomba 
kolonizáció % 

Spóraszám 
db g talaj-1 

Hifahossz 
m g talaj-1 

N1 - - 49,1 ± 5,1  8,3 ± 1,7  5,0 ± 0,5 

N2 - alacsony 50,8 ± 5,7  8,5 ± 1,1 5,3 ± 0,6 

N3 - magas 29,4 ± 3,7  5,9 ± 0,6 3,2 ± 0,4 

Z1 + - 67,2 ± 1,3  11,6 ± 0,7 7,0 ± 03 

Z2 + alacsony 62,1 ± 1,8  4,8 ± 0,7 7,5 ± 0,6 

Z3 + magas 36,8 ± 7,2  4,9 ± 1,0 3,3 ± 0,4 

Két-utas ANOVA F-értéke 

Zn    7,58* 0,06 n.sz. 14,17** 

Ugróvillás   10,42*** 13,23*** 30,61*** 

Zn x Ugróvillás   0,51 n.sz. 4,95* 3,50 n.sz. 

Tukey HSD (Ugróvillás hatás) 

nincs-alacsony   n.sz. ** n.sz. 

nincs-magas   ** *** *** 

alacsony-magas   ** n.sz. *** 

***: p<0,001, **: p<0,01, *: p<0,05, n.sz.: nem szignifikáns 
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A talajba kevert cink növelte a növényekben mért Zn koncentrációt, mind a 

hajtás mind a gyökér esetében és erıteljesen fokozta a Zn koncentrációt a 

talajban (p<0,001) (11. táblázat). Az AM-gombával történt oltás fokozta a 

hajtás (p<0,05) és gyökér Zn koncentrációját (p<0,01), de nem befolyásolta a 

talajban mérhetı Zn koncentrációt (9. táblázat). 

Alacsonyabb Zn koncentrációt mértünk a növények gyökerében, ha 

ugróvillások voltak a rendszerben függetlenül az állatok denzitásától (p<0,05). 

A gyökér Zn tartalmánál interakció mutatkozott az ugróvillások és a Zn hatása 

között. A talaj Zn tartalmát és a hajtások Zn koncentrációját nem befolyásolta 

az ugróvillások jelenléte. A növények C és N tartalma gyakorlatilag 

megegyezett minden kezelés esetében. 
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11. táblázat: A mikorrhizált növények Zn tartalma a különbözı ugróvillás és Zn 

kezelések mellett (átlag ± SD).  A két utas ANOVA és a Tukey HSD post hoc 

teszt eredményei. 

 
 

Kezelések Zn 
Ugróvillás 
denzitás 

Hajtás Zn 
mg kg-1 

Gyökér Zn 
mg kg-1 

Talaj Zn 
mg kg-1 

N1 - - 51 ± 8 100 ± 18 37 ±  2 

N2 - alacsony 49 ± 4 76 ± 17 37 ±  1 

N3 - magas 66 ± 6 84 ± 9 35 ±  2 

Z1 + - 233  ± 28 1154 ± 208 223 ± 68 

Z2 + alacsony 359 ± 91 579 ± 43 212 ± 10 

Z3 + magas 189 ± 37 570 ± 63 232 ± 12 

Két-utas ANOVA F-értéke 

Zn    41,49*** 133,60*** 88,37*** 

Ugróvillás   1,55 n.sz. 8,95** 1,72 n.sz. 

Zn x Ugróvillás   2,13 n.sz. 8,06** 1,70 n.sz. 

Tukey HSD (Ugróvillás hatás) 

nincs-alacsony   n.sz. >* n.sz. 

nincs-magas   n.sz. >* n.sz. 

alacsony-magas   n.sz. n.sz. n.sz. 

***: p<0,001, **: p<0,01, *: p<0,05, n.sz.: nem szignifikáns 
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4.5. Új tudományos eredmények 
 

A Folsomia candida ugróvillás fajról bizonyítottuk, hogy 48 óra alatt 

nem fogyasztott a Glomus mossea és Glomus intraradices AM-gomba fajok 

nedves agaron felkínált spóráiból. 

A Sinella coeca ugróvillás fajról elsıként publikáltuk, hogy ez a faj 

laboratóriumi körülmények között elfogyasztja a Glomus mossea és Glomus 

intraradices AM-gomba fajok spóráit. 

 

Elsıként igazoltuk, hogy a Folsomia candida és Sinella coeca ugróvillás 

fajok képesek talajba kevert Glomus mossea mikorrhiza oltóanyagból (spórák, 

hifák, mikorrhizált gyökér darabok) a mikorrhizáltságot egy addig nem 

mikorrhizált kukorica növényre átvinni. Kísérleteink szerint a mikorrhiza 

átvitelének intenzitása különbözött a vizsgált két ugróvillás fajnál (S. coeca, F. 

candida). A F. candida faj hatékonyabban terjesztette a mikorrhizáltságot, mint 

a S. coeca ugróvillás faj.  

 
Kísérletünkben bizonyítottuk, hogy az ugróvillások aktivitása a 

hifahálózatra gyakorolt negatív hatás révén csökkenti a növények által az AM-

gomba rendszeren keresztül felvett nitrogén mennyiségét. 

 

Kísérletünkben igazoltuk, hogy az ugróvillások denzitásfüggıen hatnak 

az AM-gombák növekedésére és abundanciájára. Nagy denzitás (50000 

állat/m2) esetén csökkentették az AM-gomba kolonizáció mértékét, míg kis 

denzitás (20000 állat/m2) mellett nem voltak hatással rá.  

Bizonyítottuk, hogy a nagy és a kis denzitásban jelenlévı ugróvillások egyaránt 

csökkentették a növények Zn felvételét. Ezért feltételezzük, hogy az 

ugróvillások nem csak az AM-gomba rendszeren keresztül képesek 

befolyásolni a kukorica növények Zn felvételét. 
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"A természeti jelenségek magyarázatához 
nem szabad több okot felvenni, mint 
amennyi igaz, s amennyi a szóban lévı 
jelenség magyarázatához szükséges." 

(Isaac Newton) 
 

5. KÖVETKEZTETÉS ÉS JAVASLATOK 
 

Ebben a fejezetben diszkutálom az eredményeinket. 

 

A F. candida-val végzett AM-gomba spórafogyasztási kísérletben 

kapott eredmények jó egyezést mutatnak az irodalmi adatokkal, miszerint az 

állatok vizes agaron nem eszik a G. mosseae AM-gombafaj spóráit (Moore és 

mts., 1985). Egy vizsgálatban a F. candida ugróvillás faj a G. macrocarpum 

AM-gomba fajjal szemben az Alternaria arnata szaprotróf gombát preferálta 

(Klironomos és Kendrick, 1996) és csak a gyökértıl távoli vékony hifákat 

fogyasztotta el. Ez alátámasztja a kísérletünkben kapott eredményeket, 

miszerint a Glomus fajok spóráit a F. candida nem fogyasztja el, viszont a 

hifákat igen. 

A S. coeca-ra vonatkozó irodalmi adatokat nem találtunk, így új 

eredmény, hogy ez a faj fogyasztja a G. mosseae és G. intraradices AM-gomba 

spórákat laboratóriumi körülmények között. Mindez arra hívja fel a figyelmet, 

hogy az ugróvillás fajok AM-gomba spóra fogyasztása között különbségek 

vannak. Következésképpen különbözı ugróvillás együttesek különbözı 

hatásokkal lehetnek az ökoszisztémák AM-gomba együtteseinek struktúrájára 

és funkcióira. 

 

Igen kevés információ áll rendelkezésre arról, hogy az ugróvillások 

képesek-e az AM-gombák terjesztésére a talajokban? Egyedül Klironomos és 

Moutoglis (1999) szolgáltat erre bizonyítékot, akik megállapították, hogy a F. 



 66 

candida ugróvillás jelenléte elısegítette egy szomszédos növény kolonizációját 

három AM-gomba faj (Glomus etunicatum, Scutellospora calospora, 

Acaulospora denticulata) esetében. Tenyészedényes kísérletünk fı eredményét, 

miszerint mind a két ugróvillás faj terjesztette az AM-gombát a talajban, a fent 

említett kísérlet G. etunicatum AM-gomba fajnál kapott eredményeivel vetem 

össze. Klironomos és Moutoglis kísérletében különbözı fajú, de azonos 

génbuszba tartozó gomba fajjal dolgozott, mint mi és a gazdanövényük sem 

kukorica, hanem lándzsás útifő (Plantago lanceolata) volt. Ezen kívül még egy 

nagyon fontos különbséget találunk a kísérleti beállítások között: ık azt 

vizsgálták, hogy egy már mikorrhizált növényrıl mennyi idı alatt és milyen 

távolságra jut át a mikorrhizáltság ugróvillások nélkül és ugróvillások 

jelenlétében. A mi kísérletünkben, pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy a talajba 

kevert mikorrhiza oltóanyagból képesek-e az ugróvillások átjuttatni a 

mikorrhizáltságot egy 10 centiméter távolságban lévı steril növényre. A 

kísérleti beállítások különbségei ellenére az adatok összevethetıek és 

lényegében hasonló eredményt adnak. Kísérletükben ugróvillások nélkül a G. 

etunicatum AM-gomba faj rövid távolságon (5-15-cm) már az elsı héten 

átterjedt a szomszédos növényre, azoban a kísérlet végéig (14 hét) sem jutott 

messzebbre, mint 20 centiméter. Hangsúlyozni szeretném, hogy itt egy aktív 

mikorrhiza rendszerrıl volt szó és a Glomus fajok irodalmi adatok szerint 

gyorsan fejlesztenek extra és intraradikális hifákat (Klironomos és mts., 1998). 

Az ugróvillások jelenlétében azonban a 14 hét alatt az akár 50 centiméter 

távolságban lévı lándzsás útifő gazdanövényeken is kialakult a mikorrhizáltság, 

azaz a F. candida ugróvillás faj képes volt a mikorrhiza inokulumok 

terjesztésére a talajban, akárcsak a mi kísérletünkben. Klironomos és Moutoglis 

(1999) két hipotézist állít fel az eredményeik magyarázatára: 1.) az állatok 

megrágták a vékony hifákat, ezáltal stimulálták azok növekedését, íly módon 

segítették a szomszédos növények kolonizációját, 2.) az ugróvillások a 

mikorrhiza hifákat és spórákat a steril növények közelébe szállították.  
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A mi esetünkben a legvalószínőbb magyarázat, hogy az ugróvillások 

hifafragmentumokat (vagy egyéb AM-gomba részeket) vittek át az oltóanyagot 

tartalmazó kompartmentbıl és a meg nem emésztett hifákból indult a 

mikorrhiza kialakulása. A spórák túl nagyok ahhoz, hogy egészben átjussanank 

az állatok bélcsatornáján, a kültakarón való szállítás pedig szintén elég 

valószínőtlen a spórák nagy mérete miatt (kísérletesen megpróbáltunk spórákat 

illeszteni ugróvillások testfelszínére, de egyetlen esetben sem tapadtak oda a 

spórák, nem publikált adat). Mivel esetünkben nem egy aktív mikorrhizáról 

terjesztették az ugróvillások egy új növényre a gombát, ezért a hifa 

növekedésének stimulációja is legfeljebb a hifarendszer kialakulásának 

serkentésében játszhatott szerepet. 

Érdekes eredménye a vizsgálatunknak, hogy a F. candida esetében (ez a 

faj a megelızı kísérletben nem fogyasztotta a G. mosseae spórákat) 

erıteljesebb mikorrhizáltságot találtunk, mint a S. coeca-nál, amelyik faj 

fogyasztott a spórákból. A jelenség több módon is magyarázható. Moore (1985) 

laboratóriumi kísérleteiben azt találta, hogy a F. candida nem fogyasztja a G. 

mosseae spórákat. Megelızı kísérletünk adatai is ezt a megállapítást támasztják 

alá. Klironomos és Kendrick (1996) arra az eredményre jutott, hogy a 

gyökérhez közeli vaskos Glomus macrocarpum hifákat valóban nem 

fogyasztották a F. candida ugróvillások, de a gyökértıl távoli vékony hifákat 

igen. A mikorrhizáltság terjesztése ekkor az ürülékbe bekerülı 

hifafragmentumok segítségével valósulna meg.  

Arra vonatkozóan, hogy különbséget találtunk a két ugróvillás faj 

esetében az újonnan kolonizált kukorica növény mikorrhizáltsági mutatóiban a 

következı hipotézisek állíthatóak fel: 1.) Az ugróvillások megrágják a 

növények hajszálgyökereit, ami stresszhatást jelent a növények számára, a 

különbözı stresszhatások pedig fokozzák a növények igényét a szimbiotikus 

kapcsolat kialakítására. Lehetséges, hogy a két ugróvillás faj a gyökereket nem 

egyforma intenzitással fogyasztja, és a F. candida erıteljesebben sérti a 



 68 

növények hajszálgyökereit, növeli a stresszhatást és fokozza a kolonizáció 

mértékét. 2.) Az ugróvillások a talajban nem csak a mikorrhiza egyes részeit, de 

a szaprotróf gombákat is elfogyasztják (Anderson és Healey, 1972; Bakonyi és 

mts., 1994; Bakonyi, 1998). Fontos folyamat a talaj tápanyagainak 

körforgalmában, hogy a talajban élı mikroarthropodák az elfogyasztott szerves 

anyagokat mineralizálják. Ha a F. candida a G. mosseae AM-gombát nem, 

viszont más a talajban jelelnlévı gombafajokat elfogyasztott, akkor többlet 

mineralizált szervetlen tápanyagforrást, elsısorban nitrogént biztosított a 

növénynek és egyúttal az AM-gombának is. 3.) A S. coeca ugróvillásnál 

kialakult kisebb mértékő kolonizációban az állatok viselkedése is szerepet 

játszhat. E faj egyedei sokat tartózkodtak a spórákat, hifákat, mikorrhizált 

gyökérdarabokat tartalmazó edényben (személyes megfigyelés). A S. coeca 

csekélyebb mozgási aktivitása is okozhatta, hogy a növények gyökerein az 

externális hifa mennyisége kisebb volt ebben a kezelésben, mint a F. candida-t 

tartalmazó kezelésben.  

A spóraszám meghatározásnál a negatív kontroll (csak kukorica steril 

talajban) kezelésnél is átlagosan 19,08 ± 2,82 darab spórát számoltunk egy 

gramm talajban. Ennek oka, hogy a talajban lévı spóraszám nem mindig mutat 

szoros korrelációt a mikorrhiza aktivitással. A kontroll edényekben talált 

spóraszám a talajban eleve meglévı nyugvó állapotú, idıs, meghatározatlan 

fajú AM-gombaspórákat foglalja magában. A mesterséges fertızés esetében ez 

az érték szignifikánsan magasabb, hiszen a talajhoz spórát tartalmazó talajt 

kevertünk. A F. candida-t tartalmazó kezelés esetében alacsonyabb 

spóraszámot találtunk a mesterségesen fertızött kezeléshez viszonyítva. Az 

alacsonyabb spóraszámot ennél a fajnál a talajban eredetileg jelenlévı AM-

gombafajok nyugvó spóráinak elfogyasztása okozhatta. Igaz, hogy a F. candida 

a jelen kísérletben a G. mosseae spórákat nem fogyasztotta, viszont Moore és 

mts. (1985) vizsgálatában fogyasztotta a Glomus fasciculatum és a Gigaspora 

rosea spóráit. A S. coeca fajnál kimutatott magasabb spóraszámot okozhatta, 
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hogy az állatok többet tartozkódtak a spórákat és hifákat tartalmazó edényben 

(személyes megfigyelés), és intenzíven fogyasztották az itt található G. mosseae 

spórákat, míg a tenyészedény talajában lévı eredeti spórákat ezzel 

összefüggésben nem vagy csak kevéssé fogyasztották. 

Az irodalmi adatoknak (Kaiser és Lussenhop, 1991; Posta, 1997; 

Warnock, 1982) megfelelıen a jobban kolonizált növények biomasszája 

(Folsomia candida és mesterségesen oltott kezelés) nagyobb volt, mint a nem 

kolonizált növényeké (ugróvillás nélküli kezelés). A növények víztartalma az 

ugróvillás nélküli és a Sinella coeca kezeléseknél szignifikánsan alacsonyabb 

volt, mint a Folsomia candida és a mesterségesen fertızött kezeléseknél. Ezzel 

párhuzamosan az alacsony víztartalmú növényeknél a talaj víztartalma 

szignifikánsan magasabb volt, mint a másik két csoportban. Annál a két 

kezelésnél mértünk alacsonyabb víztartalmat a növényekben, ahol a 

mikorrhizáltsági mutatók is alacsonyabbak voltak.  

 

A harmadik kísérletünkben mért AM-gomba hifahosszak értéke 4,25 és 

6,85 m/g talaj közé esett. Hasonló eredményekre jutottak egy másik kísérletben, 

amit három AM-gomba fajjal végeztek, amelyek a következıek voltak: G. 

intraradices, G. caledonium, G. invermaium (Larsen és Jakobsen, 1996). Ebben 

a kísérletben az ugróvillások csökkentették az AM-gomba hifahosszát 14, 37 és 

39%-al (a gombák sorrendjében) a gomba partnertıl függıen. A mi 

vizsgálatunkban 20%-al mértünk alacsonyabb hifahosszt az ugróvillások 

jelenlétében. Ez az eredmény jó egyezést mutat azokkal az irodalmi adatokkal, 

amelyek arról számolnak be, hogy az ugróvillások az optimálisnál nagyobb 

denzitásban csökkentik az AM-gomba növekedését (Bakonyi és mts., 2002; 

Warnock és mts., 1982) és a mikrobiális biomasszát (Kaneda és Kaneko, 2002).  

Más szerzık inkább a szaprotróf gombák szerepét hangsúlyozzák a 

növények nitrogén felvételében, mivel kísérleteikben az ugróvillások a 

konidiális gombákat preferálták a mikorrhiza-gombákkal szemben (Klironomos 
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és Kendrick, 1996). Véleményük szerint az ugróvillások a szaprotróf gombák 

fogyasztásával serkentik a mikrobiális aktivitást és a mineralizációt és a 

mikorrhizák kevésésé fontosak ezekben a folyamatokban. Kísérletünkben a 

kukorica növények 15N izotóp felvétele csak az AM-gomba hifarendszerén 

keresztül történhetett, mivel a jelzéshez használt ammónium ionok mobilitása a 

talajban csekély. A kísérleti edény végén elhelyezett jelölıanyaghoz a kukorica 

növények semmilyen más úton nem juthattak hozzá, csak a gyökereket a jelölt 

nitrogénforrással összekötı AM-gomba hifahálózatán keresztül. Mivel az 

ugróvillások jelenlétében a 15N felvétel csökkent, ez mutatja, hogy az 

ugróvillások jelenléte negatívan hatott az AM-gomba hifahálózatára. Ezt 

bizonyítja a csökkent hifahossz is. Ez az elsı közvetlen bizonyíték arra, hogy 

ugróvillások az AM-gomba hifarendszerét károsítják és ezzel a kukoricanövény 

nitrogén felvételét csökkentik. A teljes nitrogéntartalom is csökkent az 

ugróvillások jelenlétében, ebben a folyamatban valóban szerepe lehet a 

szaprotróf gombák elfogyasztásának is, de a jelölt nitrogén felvételének 

csökkenése bizonyosan az AM-gomba micéliumhálózat sérülésének az 

eredménye. 

Eredményeinkkel ellentétben Cole és mts. (2004) kísérletükben arra a 

következtetésre jutottak, hogy a mikroarthropodák befolyásolják a mikróba 

közösségeket, de nincsenek hatással a mikróbák vagy a növény nitrogén 

felvételére. Azonban egy fajnál hasonló eredményre jutottak, a Ceratophysella 

denticulata ugróvillás faj monokulturában csökkentette a gyökerek 15N 

felvételét az ı kísérleteikben is. 

A mi eredményeink azt az elképzelést támasztják alá, hogy az 

ugróvillások fogyasztják az AM-gombákat a szaprotróf gombák jelenlétében is, 

és képesek befolyásolni az AM-gomba hifahosszát és funkcióit természetes 

körülmények között is (Bakonyi és mts., 2002). Szabadföldön termesztett 

növények esetében mindig számolnunk kell azzal, hogy a hozam fokozására 

vagy a növények jobb víz- és tápanyagellátására kijuttatott AM-gombák, 
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bekerülve a talaj táplálékhálózatába másképpen viselkednek, mint egy 

ellenırzött laboratóriumi kísérletben, ahol csak a gazdanövények és az AM-

gombák a kísérlet szereplıi.  

 

Az AM-gombák növények növekedését segítı hatására számos példát 

találunk (Bethlenfalvay és mts., 1988; Biró és mts., 2000). Negyedik 

kísérletünkben a mikorrhizával történt oltás nem emelte ugyan szignifikánsan a 

kukoricanövények hajtás száraztömegét, de a hajtás /gyökér arány magasabb 

volt a mikorrhizált növények esetében. Ezek az adatok jó egyezést mutatnak 

Kaiser és Lussenhop (1991), Posta és Füleky (1997a, b) valamint Warnock és 

mts. (1982) adataival, miszerint a kísérleteikben szereplı növények AM-

gombával oltva magasabb hajtás/gyökér aránnyal rendelkeztek a nem 

mikorrhizált növényekhez képest.  

Az irodalomban a legkülönbözıbb adatokat találjuk abban a 

kérdéskörben, hogy milyen az AM-gomba oltás hatása a növények cink 

felvételre. Sok szerzı a mikorrhiza gombák nehézfém toxikozist kivédı hatását 

hangsúlyozza. Egy fehér herével végzett kísérlet során a növekvı cink 

koncentráció (0-400 mg/kg) fokozta a levelekbe és a gyökérbe felvett cink 

mennyiségét, de ez növekedés nagyobb mértékő volt a nem mikorrhizált 

növények csoportjában (Zhu és mts., 2001). Hasonló eredményeket kaptak egy 

angolperjével végzett kísérletben, ahol az alkalmazott nehézfém koncentrációk 

a következıek voltak: 0, 30, 90, 270 mg/kg. Az AM-gomba jelenlétében 

magasabb Zn koncentrációt mértek a növények gyökereiben, ami 

megakadályozta a Zn hajtásokba áramlását, ezáltal csökkentve a nehézfém 

toxikózis hatásait (Takács és Vörös, 2003). Kukorica esetében alacsonyabb Zn 

koncentrációt mértek az AM-gombával oltott egyedek esetében összehasonlítva 

a nem oltott egyedekkel (Weissernhorn és mts., 1995). 

Más kísérletekben a mikorrhizált növényegyedek több Zn-et vettek fel, 

mind a hajtásba, mind a gyökérbe, mint a mikorrhiza nélküliek. Azonban a Zn 
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koncentráció a gyökerekben mindig magasabb volt, mint a hajtásban (Jansa és 

mts., 2003; Joner és Leyval 2001; Oudeh és mts., 2002). A mi eredményeink 

ezen utóbbi eredményekhez állnak közel, azaz a mikorrhiza oltás fokozta a 

kukorica Zn felvételét a gyökérbe és a hajtásba egyaránt. Weissenhorn és mts. 

(1995) szerint az AM-gombák hatása a növények nehézfém felvételére erısen 

függ a növény növekedésének körülményeitıl, a gomba partnertıl és a 

nehézfém jellegétıl egyaránt. Ezen kívül az alkalmazott nehézfém koncentráció 

és a gazdanövény faji hovatartozása is fontos faktor. A jelenleg rendelkezésre 

álló adatok alapján általános következtetéseket még nem lehet levonni. További 

kutatások végzésére van szükség, hogy az ugróvillások szerepét meg tudjuk 

állapítani a mikorrhizált növények (ezen belül is a kukorica) Zn felvételére, 

cinkkel szennyezett talajon. 

A Zn szennyezés bizonyos körülmények között csökkenti (Bi és mts., 

2003, Takács és Vörös, 2003), más kísérleti beállítások mellett növeli (Zhu és 

mts., 2001)  vagy nem befolyásolja az AM-gomba kolonizációt (Li és Christie, 

2001). Chen és mts. (2001) kimutatták, hogy a Zn koncentráció tízszer 

magasabb lehet az AM-gomba hifákban, mint a növényi szövetekben. A mi 

kísérletünkben a Zn jelenléte a talajban szignifikánsan növelte az AM-gomba 

kolonizáció mértékét és a Zn-nek pozítiv hatása volt minden kezelés esetében a 

hifa hosszra. Ez azt jelenti, hogy a talaj magas Zn koncentrációja minden 

bizonnyal fokozott hifaprodukcióra késztette az AM-gombákat. Íly módon az 

AM-gombák elısegítették, hogy a Zn a gyökér zónában maradjon, hiszen az 

AM-gombával történt oltás nagyobb arányban fokozta a gyökerek Zn felvételét, 

mint a hajtásokét. Ezek az eredmények az AM-gombáknak a 

nehézfémtoxikózist kivédı szerepét támogatják a kukorica esetében. 

A Folsomia candida ugróvillás faj megeszi az egyes Glomus rendbe 

tartozó AM-gomba fajok hifáit (Moore és mts., 1985). Ezzel összhangban a 

saját adataink azt mutatják, hogy a F. candida elfogyasztja a Glomus 

intraradices gomba faj hifáit, de nem eszi meg a spórákat (nem publikált 
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adatok). Jelen kísérletünk eredményei szerint is a F. candida a talajban 

fogyasztja a G. intraradices AM-gomba fajt, hiszen nagy denzitásban az 

ugróvillások szignifikánsan csökkentették az AM-gomba kolonizáció mértékét 

és a talajban mért hifahosszt, de alacsony denzitás mellett nem gyakoroltak 

hatást a fenti paraméterekre. Szignifikáns különbség mutatkozott a kolonizáció 

mértékében a két alkalmazott denzitás között is. Bakonyi és mts. (2002) arra az 

eredményre jutottak, hogy mikorrhiza kolonizáció 0,2-0,4 egyed/g talaj Sinella 

coeca sőrőség mellett volt a legmagasabb közel 60%, a mi kísérletünkben a kis 

denzitásnál (0,4 egyed/g talaj) mért kolonizációs érték 56,8 % volt a cink 

nélküli kezelés esetében. A mi kísérletünkben nagy denzitás mellett (1 egyed/g 

talaj) 29,4 %-os mikorrhiza kolonizációt mértünk, ami szintén nagyon hasonló a 

Bakonyi és mts. (2002) által publikált eredményhez, ık 1,6 egyed/g talaj 

denzitás mellett 30%-os mikorrhiza kolonizációt mértek kukorica 

gazdanövényeken.  

Finlay (1985) hasonló eredményre jutott, amikor a mikorrhiza oltás 

hatékonyságát vizsgálta két különbözı ugróvillás denzitás mellett. Kísérletében 

az Onychiurus ambulans ugróvillás fajjal dolgozott. Arra az eredményre jutott, 

hogy az ugróvillások nagy denzitásban csökkentették az externális hifák hosszát 

a talajban, míg optimális denzitás esetén az AM-gomba inokulumok terjesztése 

és a hifák növekedésének stimulálása kompenzálta az állatok 

hifafogyasztásának hatását. Jelen kísérletben a hifahossz adatok jó egyezést 

mutatnak a kolonizációs adatokkal és Finlay (1985) eredményeivel, nagy 

denzitásban csökkent, míg alacsony denzitás mellett nem változott a hifahossz a 

talajban. A két alkalmazott denzitás között is szignifikáns eltérés mutatkozott a 

hifa hosszban.   

Kísérletünkben a különbözı ugróvillás denzitások hatása a növényi 

biomasszában is jelentkezett, alacsony ugróvillás denzitás mellett a növények 

nagyobbra nıttek és a száraz tömegük is magasabb volt, mint nagy denzitás 

mellett. Ezek a különbségek a mikorrhiza-formációkban bekövetkezett 
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változásokra vezethetıek vissza, hiszen tudjuk, hogy a mikorrhiza kolonizációs 

rátájának és az extraradikális hifáknak a csökkenése a növények növekedési 

ütemének csökkenését vonja maga után (Hodge, 2000; Finlay, 1985; 

Mcgonigle, 1995; Warnock és mts., 1982). 

Nagy ugróvillás denzitásnál csökkent AM-gomba kolonizációt és 

hifahosszt találtunk a talajban, ami a gyökerek alacsonyabb Zn 

koncentrációjához vezetett. A kis denzitásban jelenlévı ugróvillások hasonlóan 

negatívan befolyásolták a gyökerek Zn koncentrációját, noha az AM-gomba 

kolonizáció mértékére és a hifahosszra nem voltak hatással. Ezért feltételezzük, 

hogy a kukorica növények Zn felvételét ebben az esetben az állatok nem 

kizárólag az AM-gomba rendszeren keresztül befolyásolták. Jelen kísérletben 

25% volt a különbség a nem oltott és a mikorrhizált növények Zn felvétele 

között a nem szennyezett talajon és 65% a Zn-el szennyezett kezelések 

esetében, azaz a növények nagy mennyiségő Zn-et vesznek fel a gyökereken 

keresztül is. Más szerzık is hasonló eredményeket kaptak a Zn felvétel 

tekintetében (Kothari és mts., 1990). Mivel az ugróvillások bizonyítottan 

fogyasztják a növények gyökereit (Thimm és Larink, 1995; Petersen, 2002) 

feltételezzük, hogy a mi esetünkben az ugróvillások a növények Zn felvételét 

nem csak az AM-gomba rendszeren keresztül befolyásolták, hanem a növények 

gyökerein keresztül is, noha a pontos mechanizmust még nem ismerjük. 

Endlweber és Scheu (2007) hasonló eredményre jutott egy fehér herével 

(Trifolium repens L.) és angolperjével (Lolium perenne L.) végzett kísérletben, 

miszerint várakozásukkal ellentétben a növények biomasszája és gyökér 

strukturája megváltozott az ugróvillások hatására és ez a változás nem járt 

együtt a mikorrhiza formációk csökkenésével. Véleményük szerint az 

ugróvillások megváltoztatják a tápanyag hozzáférhetıségét és térbeli eloszlását 

a talajban, ez nagyon jól magyarázza a mi kísérletünkben kapott eredményeket 

is. 

Ennek a kísérletnek a fı konklúziója, hogy a F. candida ugróvillás faj 
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képes befolyásolni az AM-gomba rendszer fejlıdését, és ez a hatás függ az 

ugróvillások denzitásától. Az ugróvillások jelenlétében csökkent a kukorica 

növények gyökereinek Zn koncentrációja mind a szenyezett, mind a kontroll 

talajok esetében, noha az ugróvillás denzitás nem jelentkezett számottevı 

faktorként a növények AM-gomba rendszeren keresztül történt Zn felvételében. 

Így azt kell feltételeznünk, hogy az ugróvillások képesek direkt módon 

befolyásolni a növények Zn felvételét, nem csak az AM-gomba-gazdanövény 

rendszeren keresztül. A legvalószínőbb magyarázat erre, hogy az ugróvillások 

táplálkozási aktivitásukkal a gyökerek morfológiáját képesek megváltoztatni, 

valamint a talajban a Zn eloszlását és a növények számára való 

hozzáférhetıségét. 
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5.1. Javaslatok 

 

Kísérleti eredményeink áttekintése után nézzük, hogy milyen további 

vizsgálati irányokat jelölhetünk ki a jövıre nézve. 

Kísérleteink fontos eredménye, hogy az ugróvillások valóban képesek 

pozítiv módon hatni az AM-gombákra, képesek terjeszteni ıket a talajban. 

Ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban további kutatási irány lehet, hogy 

megállapítsuk, hogy mi a pontos mechanizmusa az átvitelnek és milyen 

feltételektıl függ annak sikeressége? Mi az oka, hogy különbséget találtunk a 

két vizsgált ugróvillás faj között? Érdemes lenne megvizsgálni a kísérleteinkben 

használt két ugróvillásnak a kukorica hajszálgyökereire gyakorolt hatását is, 

mivel így tisztázódhatna, hogy a gyökerek fogyasztása valóban stimulálja-e a 

mikorrhiza képzıdést. 

Mivel feltételezzük (de még bizonyítani kell), hogy nem az ugróvillások 

kültakaróján, hanem a bélcsatornán belül szállítódtak az AM-gomba 

propagulumok, fontos kérdés, hogy a bélcsatornán átjutott hifa, illetve spóra 

képes-e kezdeti fertızést létrehozni egy nem mikorrhizált gazdanövényen? 

Ugróvillás ürülékkel, steril növényeken létrehozott mikorrhiza fertızés lehet a 

bizonyíték. Hasonló kísérletet ászkarákokkal és ikerszelvényesekkel már 

végeztek, de azok jóval nagyobb mérete miatt az ürülékben a bélcsatornán 

átjutott spórák is benne lehettek és így hoztak létre sikeres fertızést steril 

növényeken (Rabatin és Stinner, 1988). 

A vizsgálatok új iránya ha megnézzük, hogyan hatnak az ugróvillások 

az AM-gombákra szárítás-újranedvesítés mellett, hiszen az egy sokkal 

életszerőbb kísérleti elrendezés. Ráadásul irodalmi adatok szerint a S. coeca 

ugróvillás eltérı módon hat a mikrobiális biomasszára diszturbált (kiszárított – 

újranedvesített talaj) körülmények között, mint állandó talajnedvesség mellett 

(Bakonyi, 1989). A globális klímaváltozásokat szem elıtt tartva, érdemes 

változó hımérsékleti viszonyok mellett is megvizsgálni az ugróvillások hatását 
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a mikorrhiza rendszerre. Célszerő a különbözı mezıgazdasági beavatkozások 

hatásának a vizsgálata, ílyenek a szántás, növényvédıszerek, mőtrágyázás. 

Hiszen például azt tudjuk, hogy a legeltetésnek komoly hatása van a legeltetett 

terület ugróvillás közösségére (Dombos, 2001). 

Napjainkban a környezetbe kikerülı nehézfémek mennyisége egyre nı 

és mezıgazdasági területeken a táplálékhálózat magasabb szintjeire is eljuthat. 

A cinkkel végzett vizsgálatainkat ki kell terjeszteni más nehézfémekre is, hiszen 

a cinknél toxikusabb nehézfémeknél a mikorrhiza rendszer másként viselkedhet 

és így az ugróvillások hatása is eltérı lehet.  

Fontos cél újabb ugróvillás és AM-gomba fajok bevonása a 

táplálékfogyasztási vizsgálatokba, ezenkívül többfajos mikrokozmosz kísérletek 

elvégzése, amelyekben a tápláléklánc más szintjeirıl is vannak képviselık. 

Végsısoron pedig terepi kísérleteket kellene végezni, hogy meglássuk, hogy az 

eddigi labor és félterepi kísérleti eredményeink hogyan állják meg a helyüket a 

természetes vagy mesterséges életközösségekben. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 
A gazdanövény-AM-gomba kapcsolatok csak a talaj egyéb abiotikus és 

biotikus tényezıinek ismeretében vizsgálhatóak és értelmezhetıek megfelelıen. 

A biotikus tényezık közül a talajfauna egyes tagjai jelentısen befolyásolhatják 

ezt az együttélést. Doktori értekezésemben a mezofauna egy csoportjának az 

ugróvillásoknak az AM-gomba mennyiségére, talajban való elterjedésére és a 

talajban betöltött funkcióira gyakorolt hatásának vizsgálatát célzó kísérleteim 

eredményeit ismertetem.  

Az ugróvillások széles táplálkozási spektrummal rendelkeznek, fı 

táplálékforrásuk a talajban élı különbözı gombák. Ahhoz, hogy az AM-

gombákra gyakorolt hatásukat vizsgáljuk, tudnunk kellett, hogy az általunk 

vizsgált fajok elfogyasztják-e, és ha igen mely részeit fogyasztják az AM-

gombának. A táplálék választási kísérletek eredményeképpen bizonyítottam, 

hogy az ugróvillások válogatnak a felkínált AM-gomba spórák között, és faji 

szintő különbségek vannak az állatok táplálék fogyasztásában. Kísérletünkben a 

F. candida ugróvillás faj nem fogyasztotta, míg a S. coeca ugróvillás faj 

fogyasztotta a Glomus nemzetségbe tartozó két AM-gomba faj nedves agaron 

felkínált spóráit. A G. mossea AM-gomba faj 45%-át, míg a G. intraradices 

AM-gomba faj 71%-át fogyasztotta el a rendelkezésre álló 48 óra alatt. 

A vizsgált ugróvillás fajok egyike tehát fogyasztja az AM-gombák 

spóráit és hifáit, ami nyilván kedvezıtlenül hat az AM-gombák mennyiségére. 

Kérdés, hogy mi okozhatja azt a jelenséget, miszerint a mikorrhizáltság mértéke 

nem alacsony ugróvillás denzitás, hanem egy közepes ugróvillás denzitás 

mellett a legnagyobb? Feltételeztük, hogy az ugróvillások valamilyen módon 

kedvezı hatást is gyakorolnak az AM-gombákra és ezáltal azok 

gazdanövényeinek tápanyagellátottságára. 
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Megvizsgáltuk, hogy két ugróvillás faj (F. candida, S. coeca) 

terjesztheti-e a mikorrhizáltságot a talajban és azt az eredményt kaptuk, hogy 

képesek átvinni AM-gomba oltóanyagot tartalmazó talajból a mikorrhizáltságot 

egy 10 centiméter távolságban lévı nem mikorrhizált kukorica növényre. Ez a 

tény azt jelenti, hogy az ugróvillások jelenléte befolyásolja az AM-gomba 

inokulumok diszpergáltságát a talajban. Az átvitel pontos mechanizmusát 

azonban még nem ismerjük.  

A mikorrhiza-gombák bizonyos körülmények között fontos szerepet 

játszanak a növények tápanyagfelvételében, ezek közül a növények foszfor és 

nitrogén ellátottságára gyakorolt hatásuk kiemelkedıen fontos. A növények 

hifahálózaton keresztül felvett N mennyisége elérheti az összes felvett N 

mennyiségének 25 %-át. Egy következı kísérletünkben arra voltunk kíváncsiak, 

hogy az ugróvillások táplálkozási aktivitásukkal hogyan befolyásolják a 

talajban mérhetı AM-gomba hifahosszt és hogyan hatnak a növények izotóppal 

jelölt N felvételére. Eredményeink azt mutatják, hogy az ugróvillások jelenléte 

csökkentette a hifahosszt és ennek megfelelıen csökkent a növényekbe felvett 

jelölt N és ezeknek a kukorica növényeknek az összes N tartalma is. 

Utolsó kísérletünkben azt vizsgáltuk, hogy milyen hatása van az 

ugróvillásoknak a gazdanövények Zn felvételére, befolyásolja-e az állatok 

jelenléte két különbözı denzitásban a növényekbe felvett Zn mennyiségét?  

Azt az eredményt kaptuk, hogy az ugróvillások nagy denzitásban csökkentették, 

kis denzitásban pedig nem befolyásolták az AM-gombák mennyiségi mutatóit a 

talajban. Azonban a Zn felvételre nem gyakoroltak denzitásfügı hatást, hanem 

az ugróvillások jelenléte mindkét denzitásban csökkentette a növényekbe felvett 

Zn mennyiségét. Ezekbıl az eredményekbıl arra következtethetünk, hogy az 

ugróvillások közvetlen módon hatottak a kukorica növények Zn felvételére, 

azáltal, hogy megváltoztatták a gyökérstruktúrát és a talajban a 

tápanyageloszlását. 



 80 

Az ugróvillások tehát fajtól függıen elfogyasztják a talajban élı AM-

gombák hifáit, spóráit valamint aktivitásuk során szétszakíthatják a talajgombák 

szövevényes hifahálózatát. Ezek a hatások természetesen az AM-gombák 

abundanciájának csökkenését vonják maguk után. Másfelıl azonban az 

ugróvillások a hifák megrágásával stimulálhatják azok növekedését és 

kísérleteink szerint képesek a mikorrhizáltságot egy másik, nem mikorrhizált 

növényre is átvinni. Ezek pedig pozítiv hatások az AM-gombák és a növény 

szempontjából. Ezen ellentétes folyamatok következményeképp az ugróvillások 

hatása az AM-gombákon keresztül a növényi produkcióra lehet pozítiv, negatív 

vagy semleges. Egyik fontos konklúziója a vizsgálatainknak, hogy az 

ugróvillások denzitásától függ elsısorban, hogy milyen módon befolyásolják 

ezek a talajállatok az AM-gombákat és rajtuk keresztül a gazdanövények 

produkcióját.  

Vizsgálataink fontos adatokat szolgáltatnak ahhoz, hogy az ugróvillás-AM-

gomba kapcsolatok természetét terepkörülmények között is jobban 

megérthessük, és az AM-gombákkal végzendı inokuláció eredményeit elıre 

becsülhessük.  
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7. SUMMARY 
 

The symbiosis between host plant and AM-fungi is influenced by 

several biotic and abiotic parameters. First of all, among the biotic parameters, 

the soil fauna can influence this symbiosis. The results of our experiments are 

reviewed how the springtailes (Collembola) can influence the density, spread 

and functions of AM-fungi in the soil. Many species of Collembola graze on 

AMF and different Collembola species have a preference for different AMF 

species. In our experiment, Folsomia candida did not consume the spores of 

Glomus mossea and G. intraradices, but Sinella coeca consumed 45 % of the 

G. mossea spores and 71 % of G. intraradices spores. Several studies report 

that because of the AMF consumption by Collembola, the mycorrhizal 

colonization decreases, having a negative effect on nutrient uptake, growth and 

production of the plants. In fact, this effect depends on Collembola density. At 

optimal densities, Collembola may stimulate AMF growth and development by 

consumption. It is also proved that although the AMF spores are too large to 

pass the Collembola gut in an intact state, the presence of Collembola help the 

AMF to colonize the plants. In our experiment both Collembola species were 

able to disperse mycorrhiza in the soil (10 cm), but the efficiency of dispersal 

was different. F. candida carried the infection more effectively than S. coeca, in 

spite of the fact that F. candida did not consume the spores in the food choice 

experiment. The mechanism of the dispersal of AMF by Collembola is still 

unknown. It is not clear whether the hyphae, the spores in their intact or 

damaged form or another part of the AMF play a role in the spreading process. 

The AMF play important role in the nutrient uptake of plants, with particular 

respect to phosphorus (P) and nitrogen (N). The N uptake of plants through the 

AMF hypha system can reach the 25 percent of the total N demand. In the next 

experiment the question was addressed whether the presence of Collembola 
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may influence the nitrogen uptake of maize plant through AM-fungi system. As 

we demonstrated, hyphal length, N and 15N content of the maize plants and the 

microbial biomass in the root-free compartment were significantly decreased in 

the presence of S. coeca. Presumably, Collembola destructed AMF hyphal 

network that led to decreased nitrogen uptake of plants. The aim of our last 

experiment was to examine whether the presence of Collembola in different 

densities (0.4 and 1 individual g dry soil-1) and their activity have any effect on 

the Zn uptake by maize through the soil – plant – AMF system. In the presence 

of AMF, the Zn content of the plant shoots and roots was significantly higher 

than without AMF. This effect was decreased by Collembola present both at a 

low and a high density. High densities of Collembola decreased the degree of 

the AMF colonization on the plant roots and the hyphal length in the soil, but 

low densities did not influence these parameters. The results of this experiment 

demonstrate that the F. candida-G. intraradices interaction influences the Zn 

uptake of maize, but the mechanisms are still unknown.  

Consequently, the Collembola eat depend on the species on the spores 

and hyphae of AM-fungi in the soil and can disrupt the mycelium network of 

the soil fungi. These effect cause an increase in the abundance of AMF. In the 

other side, Collembola are able to stimulate the growth of AMF by the 

mastication of the hyphae and they can help the colonization of new plants. 

Because of these antagonistic processes, the effect of Collembola on the plant’s 

production through the AMF may be positive, negative or neutral. An important 

conclusion of our experiments is that the density of Collembola is the principal 

factor to determine which way Collembola effect the nutrient uptake of plants 

through the soil – plant – AMF system. 
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8.2. Fényképfelvételek az egyes kísérletekrıl 

 

8.2.1. A kísérletekben használt ugróvillások 

 
 

    
 
 
1. Folsomia candida        2. Sinella coeca 
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8.2.2. A növények nitrogén-felvétele az AM-gomba rendszeren keresztül ugróvillások jelenlétében 

 

 

A kukorica növény 

Az arbuszkuláris mikorrhizát  
tartalmazó része a tenyészedénynek (A) 

A kukoricát és arbuszkuláris mikorrhizát 
egyaránt tartalmazó része a tenyészedénynek (B) 
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