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Talaj-Növény-Mikroba rendszer: Rizoszféra (szuppresszivitás)

A rizoszféra felépítésének sematikus ábrája 
(Forrás: saját szerkesztés McNear Jr. (2013) nyomán)

A rizoszféra mikroorganizmusai bonyolult rendszerben befolyásolják a növény növekedését
(Forrás: Arshad és Frankenberger nyomán - Oldal (2006))



Talajfizika, -kémia, -biológia

A feltalaj abiotikus és biotikus komponenseinek relatív mennyisége
(Forrás: Jackson és Tischler nyomán (Papp, 1997))



Talajreform – 2022.01.27. - webinar

Talaj táplálékháló

Edafon - Kulcsszereplők



A monokulturális megoldások és hatásaik



Alternatívák a monokultúra árnyalására – hatásuk



Alternatívák a monokultúra árnyalására – hatásuk



Várható együttműködések és hatásaik

A természetes talajokban fellépő és a generális szupresszió típusai és működése

(Forrás: Saját szerkesztés Agtmaal (2015) nyomán)





Simmons et al. (2018): Exploring
the Root Microbiome



Művelésmód: Integrált – Ökológiai – Biodinamikus

Saját képek: 2017. tavasz

B Ö

 3 ültetvény (Azonos abiotikus paraméterek, nincs tápanyagutánpótlás, eltérő fajta és 

művelésmód)

 Biodinamikus (B): 12 traktoros művelet és 3 mechanikai talajbolygatás 

kultivátor (3) /év (2 évente a művelt sor rotálása)

 Integrált (I): 16 traktoros művelet és 5 mechanikai talajbolygatás 

altalajlazító (1), kultivátor (3), eke-minden 2. sor (1) /év (2 évente a művelt sor rotálása)

 Ökológiai (Ö): 17 traktoros művelet és 3 mechanikai talajbolygatás 

kultivátor (2), soraljművelés (1) /év (2 évente a művelt sor rotálása)

I



A detektált nagy denzitású (minimum 10 szekvencia részlet/reads) gombafajok százalékos aránya

a vizsgált szőlőültetvények rizoszférájában

Forrás: Saját eredmények

Művelésmód: Integrált – Ökológiai – Biodinamikus



Alternatívák a monokultúra árnyalására



• 20% feletti patogén arány az intenzíven bolygatott 
feltalajoknál

• Az eróziós szempontból érdekes felszínközeli zónából (F) 
vett minták közül rossz talajszerkezettel írhatóak le az 

intenzíven bolygatott területek

Felszínkezelés – Eróziónak kitett terület

Kovács et al. (2018): Sustainable soil management in the Badacsony
Wine District. 

2015-2019. Termésmennyiségi és minőségi eredmények kezelésenként



Szőlőtermesztés polikultúrában





Allelopátiás hatás





Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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