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Kezelés Leírás
KONTROLL (K) Normál avar input

NINCS AVAR (NA) A talaj feletti avar inputot eltávolítják a parcelláról. Az avar eltávolítása gereblyézéssel
történik.

DUPLA AVAR (DA) A talaj feletti avart megduplázzák annak az avarnak a felhasználásával, amelyet a
NINCS AVAR kezelésből távolítottak el.

DUPLA FA (DF) A talajfeletti fa inputot ágdarabok hozzáadásával megduplázzák.

NINCS GYÖKÉR 
(NGY)

A gyökerek növekedését kizárják a parcellából. A parcellát körülárkolják. Az árokba
olyan gyökérálló műanyag fóliát vagy műanyag lemezt helyeznek, amelyik
megakadályozza, a gyökereknek a parcellába történő benövését. A gyökér-
avarprodukció kizárására a parcella növényzetét el kell távolítani.

NINCS INPUT (NI) A föld feletti avar inputot, kizárják, mint a NINCS AVAR kezelés esetében, a föld alatti
gyökéravart kizárják, mint a NINCS GYÖKÉR kezelés esetében.

Vizsgálatainkat egy mérsékelt övi cseres tölgyes erdőben, egy nemzetközi tartamkísérlet
keretében (Síkfőkút DIRT Project) végeztük.
Célunk annak vizsgálata volt, hogy a felszínt érő környezeti hatások, különösen az avarinput
(szerves anyag mennyiségi és minőségi) változásai milyen intenzitással érik el a talaj mélyebb
rétegeit, illetve ezek a hatások milyen hogyan változtatják meg a talaj biológiai jellemzőit?
Vizsgálataink során meghatároztuk a talaj β-glükozidáz és dehidrogenáz-, enzim aktivitását
valamint szerves anyagának minőségét. Emellett meghatároztuk a talaj nedvességtartalmát és
pH értékét is. Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy az avartakaró tartós eltávolítása a talaj
hőháztartását szélsőséges irányba befolyásolta, növelte a talaj hőingását, továbbá a talaj
nedvességtartalmának a csökkenését eredményezte. Az avarinput csökkentésével a talaj pH
értéke savas irányba tolódott el. Tíz év elteltével az avarmegvonásnak – szerves anyag
csökkenésnek - erősebb hatása volt az enzim aktivitásokra, mint a megnövelt avarinputnak

Bevezetés

Anyag és módszer

A talaj pH-ját vizes szuszpenzióból mértük; 5 g légszáraz talajhoz 50 ml desztillált vizet adtunk. A
könnyen kioldható (gyengén kötött), a nehezen kioldható (erősen kötött) és a maradék
humuszfrakció (humin) meghatározását Tyurin és Kononova (1934) eredeti humuszfrakcionálási
módszere szerint végeztük (Hargitai /1988/ nyomán). Az 1,4-β-glükozidáz enzimaktivitásának
meghatározását Sinsabaugh et al. (1999) módszere szerint, a talaj dehidrogenáz
enzimaktivitásának mérését Thalmann (1968) módosított (Veres at al. 2013) módszere alapján
végeztük. A talajnedvesség, talaj pH és talajenzim vizsgálatok során mért értékeket
varianciaanalízissel értékeltük. A vizsgálatok során elfogadható szignifikancia szintnek az 5%-ot
választottuk (p=0,05), az ilyen, vagy ennél kisebb p-érték esetén tekintettük a vizsgált
csoportokat szignifikánsan különbözőnek.

Eredmények és tárgyalásuk

Következtetések

A talaj évi átlagos pH értékében szignifikáns
különbségeket találtunk a kezelések között
(p<0,001) mind a három évben. Kimutattuk, hogy
az avarmegvonásos kezelések esetében (NA,
NGY, NI) a K-hoz képest csökkent a talaj pH-ja,
míg a duplázásos kezeléseknél (DA, DF) nőtt.
Ezzel egyidejűleg az avarmegvonásos
kezeléseknél a talaj Ca2+- és Mg2+- tartalma
csökkent, míg a duplázásos kezeléseknél nőtt.

A legalacsonyabb talajnedvességet a NA
kezeléseken mértük (33,3 v/v%), a legma-
gasabbat pedig a NGY kezelésen (40,6 v/v%)
az éves átlag értékek alapján. A legmagasabb
talajnedvesség tartalmat a NGY parcellák
talajában mértük, ami egyrészt a növényzet
hiányának (a transpiráció elmaradásának),
másrészt a parcellák gyökérálló (vízálló) fóliával
történő körbehatárolásának, valamint a talajt
borító avarréteg párolgást csökkentő hatásának
tulajdonítható.

Röv.: HSk: könnyen kioldható huminsav frakció; FSk: könnyen
kioldható fulvosav frakció; HSn: nehezen kioldható huminsav
frakció; FSn: nehezen kiold-ható fulvosav frakció; humin: agyagás-
ványokhoz stabilan kötött humusz-anyagok; összes humusz:
HSk+FSk+ HSn+FSn+humin

A DA parcellán mértük a legmagasabb
összes humusz C-tartalmat, azaz a
kísérlet beállításától eltelt 12 év után a
K-hoz viszonyítva az avar bevitel
hatására a humusz C-tartalom nőtt, míg
az elvonás esetében csökkent. A HSk-C
és FSk-C frakciónál a legnagyobb
mennyiséget a DA parcellákban, míg a
legalacsonyabbat a NA parcellákban
mértük, de a NGY és NI kezelések is
hasonlóan alacsony értéket mutattak.

A β-glükozidáz enzimaktivitása szignifikán-
san eltért a vizsgált időszak átlag értékeit te-
kintve (p<0,001). A K, DA és DF parcellákon
szignifikánsan magasabb volt az aktivitás, mint
a NA, NGY és NI parcellákon. Mind három év-
ben a legalacsonyabb aktivitásokat a
megvonásos kezeléseken mértük. A duplázá-
sos kezeléseken a talaj enzimaktivitása maga-
sabb volt a K-nál, de a különbségek csak
egyes hónapokban voltak szignifikánsak. Az
aktivitás nagyobb mértékben csökkent a gyö-
kér megvonással, mint az avarmegvonással.

A K, DA és DF parcellákon szignifikánsan
magasabb volt a dehidrogenáz aktivitás, mint a
NA, NGY és NI esetében. A K mintákban mind
három évben hasonló aktivitás értékeket mértünk,
mint a kezelt parcelláknál. Időbeli trendet is meg-
figyeltünk; a megvonásos kezelések aktivitása
évről-évre csökkent, ami a csökkent mikrobiológiai
aktivitással magyarázható.
Mind három évben a legalacsonyabb aktivitásokat
a megvonásos kezeléseken mértük, míg a
legmagasabb aktivitások a DA és DF parcellákon
voltak. 2010-ben a DA parcellák dehidrogenáz
enzimaktivitása volt szignifikánsan magasabb
(p=0,029).

Megállapítottuk, hogy a kutatás kezdete óta eltelt 10 év után a csökkentett szerves anyag
bevitelnek erősebb hatása volt a talaj biológiai aktivitására, mint a duplázásnak. Az eredmények azt
mutatják, hogy ha az avarprodukció változik mérsékelt övi klíma erdei ökoszisztémájában, az
hatással van a talajban lejátszódó lebontó folyamatokra és tágabb értelemben a tápanyag
körforgalomra, valamint a SOM dinamikára is. A tartós szerves anyag megvonás összességében a
talajok leromlásához, degradációjához vezethet, ugyanakkor a túlzott szerves anyag bevitel nem
duplázza meg a talaj biológiai aktivitását, termőképességét.
Köszönetnyilvánítás: A [126478 és a 125688] számú projektek, amelyek a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított
támogatással, a KH_17 pályázati program finanszírozásában valósultak meg.
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