Egyszerűsített tanulmány egynyári virágokról

Egyszerűsített tanulmány
a 2013-ban ültetett egynyári virágokról gyökéritató-agrooter alkalmazásával.

Készítette: Zákányi Tamás a Székesfehérvár MJV Városgondnokságának üzemeltetési
igazgatóhelyettese
Endrődi László a gyökéritató-agrooter feltalálója a Delap Kft. ügyvezetője.
Vizsgálati helyszín: Székesfehérvár( Ősz u. 3.) Városgondnokság által gondozott közterülete.
Előzmény: Delap Kft kifejlesztette a gyökéritató-agrooter talajkondicionáló termékét, amely
nemzetközileg is szabadalmaztatva lett.
A több éves kutatás eredményeként a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-,
Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság , mint hatóság,(nébih 04.2/199-3/2012) számon
forgalomba hozatali engedélyt adott és előtte a terméket bevizsgáltatta.
A NÉBIH által kijelölt Pécsi Talajbiológiai Laboratóriuma 2011-ben a termék hatékonysági
és engedélyezési vizsgálatát egy regulátor vizsgálat keretében végezte el. A laboratóriumi
vizsgálat nemzetközileg is elfogadott.
A vizsgálatok az alábbi növényekre terjedt ki:
- paradicsom- Lycopersicon esculentum Mill.
- paprika- Capsicum annuum L
- egynyári begónia- Begonia semperflorens. ( Csatolva a teljes vizsgálati
jelentése!)
- egynyári büdöske- Tagetes patula (Csatolva a teljes vizsgálati jelentés!)
Kivonat a vizsgálati jelentésből:
Egynyári begónia
„A kapott eredményeket tekintve összefoglalóan az alábbiakat lehet megállapítani:
- szignifikáns változásokat a gyökéritató mindkét kezelése okozott.
- a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva igazoltan csökkentette a növénymagasságot,
a növényenkénti átlagos levélszámot és az átlagos levélfelületet, azaz a begónia
vegetatív szerveit.
- a kezeletlen kontrollhoz képest szignifikánsan növelte a növényenkénti átlagos
virágszámot és a virágok nagyságát (átmérőjét), azaz a generatív szerveit.
- Ezeket a hatásokat több mint 50 %-os vízmegtakarítással érte el.”
Kisvirágú bársonyvirág (büdöske)
„A megfigyelések eredményeit áttekintve összefoglalóan az alábbiakat lehet
megállapítani:
- szignifikáns változást a gyökéritatónak csak a 70g/cm2-es kezelése okozott
- a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva növelte a bársonyvirág átlagos virágszámát,
az
átlagos levélfelületét és a virágok nagyságát (átmérőjét),
- ezeket a hatásokat több, mint 50 %-os vízmegtakarítással érte el.”

E tanulmány helyszíne és az ültetés:
Székesfehérvár Ősz u.3 melletti parkterületen egymástól tíz méterre két különálló Amőba
„sonka” és Amőba „piskóta” nevű ágyásban egynyári virágokkal való beültetés történt 2013
május 15-én.
A két ágyásba a két domináns egynyári növény a Tagetes és Salvia Farinace lett ültetve.
Az ágyásokba hagyományos magyar fajták kerültek.
A „sonka” ágyásban a növények alá kb. 70gr (egy marék) gyökéritató került tövenként.

A „piskóta” ágyásba gyökéritató nem került.
Mindkét ágyásba a növények azonos távolságra lettek ültetve.

Gyökéritatós „sonka”

Gyökéritató nélküli „piskóta”

Gondozási körülmények:
A két ágyás azonos talajviszonyokkal és gondozással jellemezhető.
A növényeket naponta locsolták, természetszerűleg ha esett az eső akkor nem.

A 2013-as időjárási körülményeket figyelembe véve elmondható, hogy Székesfehérváron az
alábbi időjárási paraméterek voltak( Forrás: eumet, Aigner Szilárd meteorológus):

A két ágyás állapotának felmérése és összehasonlítása 2013 augusztus 23-án:
A két ágyásról készült 23-i felvétel:

"Sonka"

"Piskóta"

Az ágyásokon belül az egyes növényfajták egységes képet mutatnak , azaz nagyságuk
átlagosan egyforma. Így egy ágyásból kiemelt virágok egyértelműen jellemzik az átlagos
virágméreteket.

"Sonka"

"Piskóta"

A két ágyás állapota közötti különbségek, mind a Tagetes, mind a Salvia esetében
megállapítható.

"Sonka"

"Piskóta"

A kiemelt virágok:

"Sonka"

"Piskóta"

"Sonka"

"Piskóta"

A kiemelt virágok mérés utáni paramétereit a következő táblázatok mutatják:

A gyökéritatóval ültetett növények nagyságrendi különbségeket mutatnak, így érdemes
megvizsgálni, hogy adott darabszámú növénnyel mekkora területi fedettség hozható létre.
Ezt a mérést is elvégeztük Tagetes esetében négyzetes területfedettség esetén. Természetesen
rombuszos kötés esetén is könnyen megállapítható a jelentős területfedettség növekedés.

"Piskóta"

"Sonka"

a két grafikai rajz képei méretarányosak
A ritkább ültetés látszólag azt a problémát hozza magával, hogy a gazosodásnak lehetőséget
biztosítunk, de ennek ellensúlyozására a gyökéritatós virágok gyorsabb fejlődése a bezáródást
is felgyorsítja. Ne hagyjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a gyökéritató csak a
haszonnövény alatt van és így csak ő élvezi az előnyöket (nedvességtartás, tápanyag, intenzív
talajélet).

A mellékletben levő regulátor vizsgálati jelentésben a locsolási metódus mutatja milyen
locsolási programot érdemes követni. Ennek kivonata az alábbi ábrán látható (Kisvirágú
bársonyvirág - Tagetes patula). Figyelemreméltó, hogy az ültetést követő első 10 napban, a
gyökeresedés beindulásának idején minden tenyészedény azonos mennyiségű vizet kapott.
Ezek után jóformán csak kétnaponta kaptak és fele annyi vizet a gyökéritatós vizsgálati
növények, mint a kontroll és műtrágyás kezelések. Ez összességében vízmegtakarítást jelent.

A sűrű tőtávolságra történő ültetésnél felmerül azon probléma, hogy nincs élettere a
növénynek és kapáláskor sérülnek a virágok gyökerei, ez további visszamaradást
eredményezhet a növény fejlődésében.
További előnyként jelenik meg, hogy hő stressz esetén sem marad vissza a növény a
gyökéritató alkalmazásával. (lásd Salvia 2013 augusztus 23-i fotó fent)
Kőedényben való ültetés esetén különösen előnyként jelentkezik a vízmegtartás képessége.
Összefoglalás
Az eredmények felvetik annak lehetőségét, hogy az egynyári növények ültetésében és
gondozásában nem csak esztétikai többletet nyerünk, hanem gazdasági előnyök
jelentkezhetnek.
Gyökéritató alkalmazásával a következő jelentős költségmegtakarítások érhetők el.
Költségmegtakarítási lehetőségek:
- minimum 20 %-kal kevesebb virág ára ugyanazon területre,
- minimum 20 %-kal kevesebb ültetési költség,
- minimum 50 %-kal kevesebb locsolási költség,

u.i.: Mivel a többi virágfajtára nem tudtunk összehasonlító elemzést végezni, így csak az
alábbi fotókon mutatjuk be a gyökéritatóval ültetett növényeket.

"Vadex hosszúágyás"

"Petőfi mozi terelősziget"

"Kossuth címer"

"Vasúti kőedények"

