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TeaComposition: Interkontinentális tea-avarlebomlási vizsgálat eredményei egy 
hazai lombhullató erdőben 
Kotroczó Zsolt1, Juhos Katalin1, Djukic Ika2, Fekete István3 
1Szent István Egyetem, Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék, Budapest 
2Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Birmensdorf 
3Nyíregyházi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Nyíregyháza 

2016 júniusában indult egy nemzetközi kezdeményezés, melynek célja, hogy különböző 
klimatikus feltételek között vizsgálja a talajba juttatott szerves anyag bomlását, illetve 
változását. A nemzetközi „TeaComposition” kísérlet 570 kutatóterületet foglal magába, 
kilenc szárazföldi régióban, különböző ökoszisztémákat felölelve. A nemzetközi kutatás első 
szakaszában az elsődleges vizsgálatok a klíma (hőmérséklet és nedvesség), az avarbomlás 
és a földhasználat közötti összefüggések feltárására irányulnak. A kutatásokhoz a Síkfőkút 
Project kutatóterület is csatlakozott, kihasználva a DIRT project adta szerves anyag 
manipulációs adta lehetőségeket. A kutatások másik fő célja az avarbomlásnak és fő 
szabályozóinak vizsgálata, hozzájárulva mind a jelenlegi, mind pedig a jövőbeli éghajlati 
forgatókönyvek kialakításához, egységes protokoll és standard avar (tealevelek) 
alkalmazásával, különböző klimatikus körülmények között. A kísérletek során a 
vizsgálatokhoz teljesen szabványosított és egységes protokollt követnek a kutatáshoz 
csatlakozott területek: (i) ugyanazt a tealevél készlet használja minden helyszín; (ii) az északi 
és a déli féltekén is ugyanabban az évben indultak a kísérletek; (iii) az inkubációs mélység 5 
cm a talajban; (iv) szabványosított és összehasonlítható az inkubációs idő is (3, 12, 24 és 36 
hónap). Két típusú tea alapanyagot került felhasználásra, egy zöld tea (Camellia sinensis) 
leveleket tartalmazó filter, és egy roibos tea (Aspalanthus linearis) alapanyag. Az előbbi 
magas cellulóz tartalmú, gyorsabb bomlási sebességet feltételez, míg az utóbbi magasabb 
lignin tartalommal rendelkezik, melytől a lassúbb bomlást várjuk.  

Előzetes eredményeink alapján a 18 éves avarduplázásos kezelések esetében nagyobb 
tealevél tömegveszteséget tapasztaltunk a szerves anyag megvonásos kezelések talajába 
elhelyezett filterek tömegéhez képet. Mind a nincs gyökér, nincs input és nincs avar 
kezelések esetében hasonlóan lassabb volt a zöld tealevelek bomlási sebessége a dupla avar 
és a dupla fa kezelésekhez képest. A roibos tealevelek esetében hasonló tendenciát 
találtunk. Ugyanakkor, a magasabb lignintartalommal rendelkező roibos tea összességében 
kisebb tömegveszteséget szenvedett, vagyis sokkal lassabb volt a bomlása a zöld levelekhez 
képest. 

Azt feltételezzük, hogy a kiegyenlített nedvességtartalmú és hőmérsékletű talajok esetében 
a gyorsabb bomlás a tartósan kialakult mikrobaközösség magasabb aktivitásával 
magyarázható, ellentétben a megvonásos kezelések esetében, ahol a talajfelszín kitettebb, 
a nedvesség és hőmérséklet viszonyok szélsőségesebb körülmények között változnak. 
Továbbá ezekben a kezelésekben a tartós szerves anyag hiány miatt nem tud megfelelő 
mennyiségű mikrobatömeg tartósan kialakulni, kisebb az aktivitás, emiatt a bomlási 
sebesség is lassabb. 

A [126478] számú projekt, amely a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból 
biztosított támogatással, a KH_17 pályázati program finanszírozásában valósult meg. 
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