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"Termesztes-technologiai beavatkozasok hatasa arbuszkularis
mikorrhiza gombakozossegekre szantofoldi es kerteszeti kultiirakban"

cimii doktori ertekezeserol

A talajtani ismeretek iranti igeny mar az 1500-as evek elejen megjelent
Leonardo da Vinci (1452-1519) megfogalmazasaban, amely szerint "Tobbet
tudunk az egitestek mozgasarol, mint a talajrol, mely a labunk alatt van." Ez a
tudasvagy termeszetes es esetenkent kenyszerii motivaciokbol fakadva ma is
reneszanszat eli.

Napjainkban a globalis nepessegnovekedesbol eredo elelmezeskrizis, a
klimavaltozas es a szennyezo kornyezeti hatasok kovetkezmenyei, a
szociookonomiai alapii tarsadalmi igenyek es a fenntarthatosag kovetelmenye
egyre inkabb az alapveto eroforrasok, igy a talaj fele forditjak a figyelmet.
Ezen erdeklodes egyik fokuszat a talajtermekenyseg es az ezt befolyasolo
tenyezok, ezen beliil a talajbiologia tudomanyteriilete jelenti.

A tudomanyos alap- es alkalmazott kutatasi eredmenyek ismerete nelkiil
az okologiai es okonomiai viszonyokhoz egyarant illeszkedo, a termeszetes
eroforrasok vedelmet, a talaj termekenysegenek megovasat szolgalo
fenntarthato novenytermesztes nem valosithato meg.

Hazank a termeszeti eroforrasok tekinteteben szerenyen ellatott,
ugyanakkor a mezogazdasagi termelesre alkalmas talajokban igen gazdag. A
jelentos volumenii, arutermelesi celu szantoix)ldi novenytermesztes kezdete a
XIV. szazadra teheto. Hosszu ideig a termeles szinvonalanak alapvetoen a
talaj ok termeszetes termokepessege szabott hatart.

A XIX. szazadban megjelent harom, a fejlodes szempontjabol
meghatarozo jelentosegu tenyezo i) az agrokemia, amely sosem latott
lehetosegeket teremtett a novenytaplalasban es a novenyvedelemben, ii) a gepi
vonoero, amely dontoen atalakftotta es hatekonyabba tette a talajmuvelest, iii)
a novenynemesites, amely a genetikai eszkoztarat allitotta a mezogazdasag
szolgalataba.

Csaknem egy evszazadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a megnovekedett
igenybevetel, a fokozott talaj hasznalat, esetenkent pedig a szakszeriitlen
gazdalkodas kovetkezmenyekent a talajzsarolas, a talajok degradaciqja a
tudomany vizsgalatanak targyava valjon.



A talajbiologiai kutatasok jelentos multtal rendelkeznek a hazai es a
nemzetkozi tudomanyban egyarant. A talajtermekenyseget befolyasolo,
meghatarozo tenyezok koreben az eloszervezetek szerepenek mind
reszletesebb vizsgalatat egyreszt a szakmai igenyek, kerdesfelvetesek teszik
sziiksegesse, masreszt a tudomanyos fejlodesnek koszonhetoen a kutatasok
teriileten mind nagyobb ,,felbontast", uj megkozeliteseket lehetove tevo
modszerek, eszkozok .(muszeres analitika, molekularis biologiai, genetikai
vizsgalati modszerek) es azok folyamatos fejlodese szolgaljak.

A Jelolt kutatasi teriilete a talajbiologiara, annak egy specialis
szegmensere az arbuszkularis mikorrhiza gombakozossegekre iranyul.
Munkassaga soran vizsgalta a rhizoszfera biotikus es abiotikus tenyezoit,
okologiai. aspektusait, valamint a termesztes-technologia egyes elemeinek
hatasat

Az ertekezes a Jelolt tobb evtizedes munkajanak osszefoglalasa,
Kiilonleges teriilete az ertekezesnek a talajlako izeltlabuak - az ugrovillasok
(CollembolaK) es az arbuszkularis mikorrhiza gombak kapcsolatanak feltarasa,
tenyadatainak elemzese. Kiemelesre erdemes a kerteszeti kulturak - paprika,
muskatli — eseteben a kutatasi eredmenyek kozvetlen gyakorlati jelentosege,
alkalmazhatosaga.

A tudomanyos vita egyik leghalatlanabb feladata az opponense. Nem
veletleniil alakult ki a tortenelem soran az 'advocatus diaboli' szerepkore az
ertekek minden ketseget kizaro megallapitasa erdekeben.

Az opponens feladata, hogy feltarja a mu hibait, ramutasson a
tevedesekre, de egyszersmind hitelt erdemlo bizonyitekokkal alatamasztva ki
kell valasztania, auditalnia kell a valos uj tudomanyos ertekeket,
eredmenyeket is. -

Jelolt tudomanyos kutatomunkaja ismert es elismert, sz:elesk6ru
egyuttmiikodes jellemzi hazai es kiilfoldi kutatokkal, muhelyekkel.

A disszertacio nagyszamu es jelentos uj tudomanyos eredmenyt
tartalmaz a doktori cim elnyeresehez, azonban elofordulnak olyan
hianyossagok, amelyek bar nem csokkentik a mu erteket, megis reszben
kifogasolhatok, illetve szakmai szempontbol magyarazatot igenyelnek,

Eszrevetelek

Az ertekezes szerkezete, szerkesztesmodja es terjedelme megfelel a
disszertaciokkal szemben tamasztott kovetelmenyeknek.



Gondot leginkabb az igen szeles tudomanyteriileti paletta okoz az
olvaso szamara, hiszen a 9 targyalt kutatasi teriilet, amely a nehezfem
stressztol az ugrovillasok eletjelensegein, a tartamkiserleti elemzeseken, a
spora-izolalason, a DNS izolalason, a szekvencia analizisen, a taxonomiai
vizsgalatokon keresztiil egeszen az arbuszkularis mikorrhizak novenyekre es a
talajeletre gyakorolt hatasanak vizsgalataig terjed, igen sokszinii.

Az egyes kutatasi reszek egyenkent is kivaloak, alapos munkat
tukroznek, azonban melysegiikben es a kapott eredmenyeket illetoen nem
egyenszilardsaguak. Mig egyes teriileteken, igy az ugrovillasok
taplalekfogyasztasat illetoen minden bizonnyal vilagelso tudomanyos
megallapitasokkal talalkozik az olvaso, addig pi. a nehezfemekkel kapcsolatos
kutatasok soran csak reszleges eredmenyekre vezetett a kutatomunka.

A tudomanyos elozmenyek bemutatasa az irodalmi attekintes fejezetben
a mikorrhiza altalanos jellemzesetol az arbuszkularis mikorrhiza gombak
filogenetikai rendszerenek ismerteteseig kelloen reszletes. Az olvasoban
hianyerzet tamad a ,,2.6. Termesztesi technologiak hatasa az AM gomba
diverzitasra" fejezet olvasasa soran. Ez a temateriilet bovebb kifejtest erdemelt
volna, az altalanos megallapitasoktol a konkretumokig.

Formai eszrevetel, hogy az irodalmi attekintes fejezet szamos angol
nyelvu abrat tartalmaz (magyar nyelvu cimmel), amelyek koziil egyes
esetekben az abran beliili szoveg olvashatosaga (1. abra), illetve a jelolesek,
rovidltesek magyarazatanak hianya (7. abra) kifogasolhato. Termeszetesen az
informaciokra kivancsi olvaso megfejti, de megkonnyitheto left volna a
feladata.

Az olvaso szamara a legtobb gondot az anyag es modszer megertese,
valamint a vizsgalatok nyomon kovetese okozza. Nem szerencses, sot egyes
esetekben kifejezetten zavaro az anyag es modszer fejezet tagolasa, a
kiserletek bemutatasanak es a mintavetelek (pi. idopont, modszer)
kiilonvalasztasa, majd ezen beliil ujabb hivatkozasok az egyes vizsgalati
modszerekre.

Az anyag es modszer fejezetben reszletekbe meno pontossaggal es
megfelelo hivatkozasokkal alatamasztva ismerteti a kiilonfele mikrobiologiai
vizsgalatok metodikajat. Az agrokemikus es a novenytermeszto szemszogebol
viszont hianyolhato nehany informacio, mig pi. az oltoanyag-tesztelesek
modszerei eseteben mar-mar kinos reszletesseggel irja le a korulmenyeket
("...muanyag cserepekbe urtettimk, melyeket elozo nap 10%-os hypo-oldattal
fertotlenitettunk, majd alaposan steril csapvizzel atoblltettimk"), ekozben a
termeszto kozeggel kapcsolatos informaciok legalabbis talajtani szempontbol
kerdesesek ("muskatli nevelesere alkalmas szubsztrat...").



A 3.1.1.2. alfejezetben az alkalmazott kezelesek ismertetesenel nem
deriil ki, hogy pi. a 100' kg-ha"1 NPK kezeles pontosan mennyi nitrogent,
foszfort es kaliumot jelent.

Ugyancsak gondot okoz az eredmenyek ertelmezesekor pi. a 3.6.1.2.
modszertani fejezetben az oszi buza eseteben a konkret mintaveteli idopontok
ismertetese helyett a 3.6.1.1. fejezetre torteno hivatkozas, amely a kukorica
mintavetelek idopontjat adja meg. Lehetnek termeszetesen azonosak az
idopontok, azonban a kukorica es a buza eseteben is szerencses lett volna a
datumokon tul - a kukoricanal a fenologiai stadium pi. viragzas, stb. kozlese
mellett is — a nemzetkozileg elfogadott es altalanosan hasznalt BBCH skala
szerinti besorolas megadasa.

Az ertekezesben a kiserleti eredmenyek bemutatasa gondosan
szerkesztett, esztetikus abrakon es reszben tablazatokban tortent. Az
eredmenyek ismertetese megfeleloen reszletes, az eredmenyek alapjan levont
kovetkeztetesek helytalloak, mertektartok.

Dicseretesek a filogenetikai vizsgalatok, amelyek nem csak
modszertanilag, hanem abrazolasmodjukat es logikai rendszeriiket tekintve is
kifogastalanok.

Uj tudomanyos eredmenyek

A Jelolt altal osszeallitott "uj tudomanyos eredmenyek" fejezetben
kozolt 12 pont mindegyike megalapozottan tartalmaz uj, vagy ujszerii
tudomanyos elemeket. Megitelesem szerint az uj tudomanyos eredmenyeket
az alabbiakban lehet osszefoglalni:

1. A Jelolt munkatarsaival elsokent publikalt a Sinella coeca ugrovillas fajrol
arbuszkularis mikorrhiza taplalekfogyasztasi eredmenyeket, amely szerint
elfogyasztja a Glomus mossea es a Glomus intraradices sporait.

2. Ugyancsak elsokent igazoltak, hogy az ugrovillasok kepesek a
mikorrhizaltsagot addig nem mikorrhizalt kukoricara atvinni,- tovabba
ebben faj specifikus kulonbsegeket is megallapitottak.

3. Meghataroztak az arbuszkularis mikorrhiza gombakozossegek diverzitas
ertekeit kukorica monokulturaban, valamint a toszam fuggvenyeben a
molekularis operativ taxonomiai egysegek szamat. Bizonyitottak, hogy az
arbuszkularis mikorrhiza gombakozossegekben a termesztestol fuggoen
eltero molekularis operativ taxonomiai egysegek lehetnek dominansak.



4. Megallapitottak, hogy kiilonbozo vetesforgo rendszerekben a kimutatott es
becsiilt molekularis operativ taxonomiai egysegek szama, valamint a
diverzitas indexek ertekei szezonalis valtozast is mutatnak.

5. Igazoltak, hogy a mikorrhiza oltoanyag mix alkalmazasa adott esetben
novelte a paprika termeseredmenyet, es javaslatot tettek ennek technologiai
alkalmazasara.

Osszegezve biralatomat megallapithato, hogy Posta Katalin disszertacioja
ertekes kutatomunka osszefoglalasa, a mii hiteles adatokat es elsokent kozolt
uj tudomanyos eredmenyeket is tartalmaz. Az ertekezes es a tezisek
megfelelnek a doktori szabalyzatban megfogalmazott kovetelmenyeknek.

Javaslom a doktori ertekezes elfogadasat es nyilvanos vitara bocsatasat,
valamint Jelolt reszere az MTA doktora cim odaiteleset.

Budapest, 2014. aprilis 8.
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