
1 oldal/ összesen 2

Kutatási beszámoló

a KPI 12/13/28.04.2015, illetve a Sapientia EMTE 252/10/28.04.2015 nyilvántartási azonosítóval
rendelkező szerződéses kutatás második szakaszára vonatkozóan (2015. december 1. - 2016. augusztus 31.)

A kutatás címe:
A talajtakarás komplex hatásának vizsgálata a talaj-növény rendszerben

Kutatócsoport:
Erdélyi Kinga Erika, egyetemi hallgató, Sapientia EMTE, Kertészmérnöki Szak (tag)
dr. Fazakas Csaba, egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, Kertészmérnöki Tanszék (tag)
Gábor Rolland-Barna, egyetemi hallgató, Sapientia EMTE, Kertészmérnöki Szak (tag)
dr. Kentelky Endre, egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, Kertészmérnöki Tanszék (tag)
dr. Moldován Csaba, egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, Kertészmérnöki Tanszék (tag)
dr. Nyárádi Imre-István, egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, Kertészmérnöki Tanszék (kutatásvezető)
Vajda Szende, egyetemi hallgató, Sapientia EMTE, Kertészmérnöki Szak (tag)

A kutatás célkitűzése:
A kutatás alapját képező többéves szabadföldi kísérlet során elsősorban azonosítani

szeretnénk a talaj-növény rendszerben a talajtakarás által befolyásolt termés-meghatározó
(kölcsön)hatásokat, illetve megállapítani ennek közvetlen és közvetett hatását az alábbiak tükrében:

-a talaj hőforgalma és vízgazdálkodása,
-a gyomnövények numerikus jelenléte és gravimetrikus borítása,
-a tesztnövény növekedésdinamikája és fejlődése, valamint biomassza produkciója.

A kutatás második szakaszában elvégzett feladatok:
A kutatás második szakaszában, a kutatócsoport tagjai, időrendi sorrendben, az alábbi

feladatokat teljesítették:
 -a szabadföldi kísérlet 2015-ős tenyészideje során begyűjtött objektív adatok (24768 adat)

elektronikus rendszerbe való bevezetése és rendszerezése, valamint a szabadföldi kísérlet
helyszínén regisztrált meteorológiai adatok rendszerezése (Gábor Rolland-Barna, dr.
Fazakas Csaba, dr. Nyárádi Imre-István, Vajda Szende);

 -a szabadföldi kísérlet második évi beállításához szükséges szántóterület kijelölése,
előkészítése (dr. Nyárádi Imre-István);

 -a kutatáshoz szükséges kiegészítő jellegű leltári tárgyak, kutatás-specifikus fogyóanyagok
és egyéb segédeszközök beszerzése (dr. Nyárádi Imre-István);
 -a 2015-ben véglegesített kísérleti protokollúmnak megfelelően történő szabadföldi
kísérlet beállítása a Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar Kertészmérnöki Tanszékéhez
tartozó Gyógynövénykertben (dr. Fazakas Csaba, Gábor Rolland-Barna, dr. Nyárádi Imre-
István, Vajda Szende);

 -a kultúrnövény állományának üzemi termesztéstechnológia szerinti létesítése és fenntartása
specifikus növényápolási munkálatokkal (dr. Fazakas Csaba, Gábor Rolland-Barna, dr.
Moldován Csaba, dr. Nyárádi Imre-István, Vajda Szende);
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 -a szabadföldi kísérlet protokollúmában meghatározott adatgyűjtés az alábbiakra
vonatkozóan:
o -kultúrnövény (bazsalikom) -növénymagasság (14 naponként)

-szárvastagság (14 naponként)
-epigeikus biomassza tömeg (betakarításkor)

o talaj -nedvesség (7 naponként)
-hőmérséklet (7 naponként)
-penetrációs ellenállás (betakarítás után)

o gyomnövények fajonkénti -egyedszáma (28 naponként)
-epigeikus tömege (28 naponként)

(dr. Fazakas Csaba, Gábor Rolland-Barna, dr. Kentelky Endre, dr. Moldován Csaba, dr. Nyárádi
Imre-István, Vajda Szende);
Megjegyzendő, hogy a 2016-os tenyészidőszakban a szubjektív adatgyűjtés július 1-jén, az objektív
adatgyűjtés pedig augusztus 12-én kezdődött. Mindkettő a továbbiakban is folytatódik, várhatóan
október közepéig.
 -a szabadföldi kísérlet helyszínéről történő meteorológiai adatgyűjtés folytatása (dr. Fazakas

Csaba).

2016. júl. 26. 2016. aug. 29.
A szabadföldi kísérlet látványképe

A kutatás második szakaszában elért eredmények:
A kutatás e szakaszában beállított második kísérleti évben, jelen beszámoló véglegesítéséig,

7080 közvetlen kutatói segédlettel mért adatot rögzítettünk.
A szabadföldi kísérlet első évében begyűjtött kísérleti adatok elsődleges feldolgozása során

sikerült azonosítani azon talaj-növény rendszerben történő (kölcsön)hatásokat és ezek tendenciáit,
amelyeknek meghatározó szerepük van a kultúrnövény biomassza produkciója, illetve a termesztési
folyamat gazdaságossága tekintetében. Ezekre alapozva a második kísérleti év eredményeinek
összesítését követően lehetővé válik kutatásunk elsődleges eredményeinek közzététele.

Helyszíni bemutatók révén a szabadföldi kísérlet tapasztalatait sikerült átadni szakirányos
BSc. és MSc. hallgatók, valamint termesztők körében, akik mindezen előzetes tapasztalatokat és
eredményeket gyakorlati tevékenységük során felhasználhatják.
Köszönjük a KPI-nek és a Sapientia EMTE-nek kutatásunk támogatását.

Marosvásárhely, 2016. augusztus 29. dr. Nyárádi Imre-István, kutatásvezető


