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Szekciók 
 

 

 Állatélettan és Takarmányozástan Szekció (6 dolgozat)  

 Állatökológia és Természetvédelmi Állattan Szekció (8 dolgozat) 

 Állattenyésztés-tudomány Szekció (12 dolgozat) 

 Erdő- és vadgazdálkodás Szekció (7 dolgozat) 

 Genetika, Növénynemesítés és Biotechnológia Szekció (8 dolgozat) 

 Haltudományok Szekció (9 dolgozat)  

 Kertészet Szekció (10 dolgozat) 

 Környezettudomány Szekció (9 dolgozat) 

 Környezetvédelem és Környezetbiológia Szekció (9 dolgozat) 

 Növénytermesztés és Gyepgazdálkodás Szekció (10 dolgozat)  

 Növényvédelem Szekció (6 dolgozat) 

 Talajtan és Agrokémia Szekció (8 dolgozat) 

 Természetvédelem és Tájökológia Szekció (9 dolgozat) 

 

 

Kari program 
 

 

8:30 Ünnepélyes megnyitó (helye: MK Kari Tanácsterem) 

 

9:00 Szekcióülések 

• Állatélettan és Takarmányozástan Szekció (Takarmányozástani Tanszék 

Gyakorlója) 

• Állatökológia és Természetvédelmi Állattan Szekció (211. szemináriumi terem) 

• Állattenyésztés-tudomány Szekció (MK Kari Tanácsterem) 

• Erdő- és Vadgazdálkodás (Vadvilág Megőrzési Intézet, Bertóti István terem) 

• Genetika, Növénynemesítés és Biotechnológia Szekció (Növénytermesztési 

Intézet, Sipos Sándor terem) 

• Haltudományok Szekció (Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Humánstúdió) 

• Kertészet Szekció (210. szemináriumi terem) 

• Környezettudomány Szekció (Kémia és Biokémia Tanszék, Tanszéki Könyvtár) 

• Környezetvédelem és Környezetbiológia Szekció (101. szemináriumi terem) 

• Növénytermesztés és Gyepgazdálkodás Szekció (Növénytermesztési Intézet, 

Győrffy Béla terem) 

• Növényvédelem Szekció (Növényvédelmi Intézet, Integrált növényvédelmi és 

gyomszabályozási gyakorló) 

• Talajtan és Agrokémia Szekció (Talajtani és Agrokémiai Tanszékének Talajtani 

Oktató terme) 

• Természetvédelem és Tájökológia Szekció (215. szemináriumi terem) 

 

17:00 Eredményhirdetés és díjátadó ünnepség (helye: SZIE Aula) 

 

18:00 Zárófogadás (helye: SZIE Aula)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állatélettan és Takarmányozástan Szekció 
 

 

 

 

Elnök: Dr. Mézes Miklós egyetemi tanár 

 

 

 

Titkár: Pelyhe Csilla PhD hallgató 

 

 

 

Tagok: 

Dr. Bárdos László professor emeritus 

Dr. Balogh Krisztián tudományos munkatárs 

Dr. Gregosits Balázs kutatás-fejlesztési igazgató 

Dr. Senánszki Csaba ügyvezető igazgató 

 

 

Helye: Takarmányozástani Tanszék Gyakorlója 



 

A PARADICSOMTÖRKÖLY HATÁSA BROJLERCSIRKE EGYES 

TERMELÉSI ÉS HÚSMINŐSÉGI PARAMÉTEREIRE 

 

Effects of Dry Tomato Pulp on certain production and meat quality traits of 

broiler chicken 
 

Szerző:  Holbok László, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Takrmányozási 

és  takarmánybiztonsági Mérnök MSc II. évfolyam 

Témavezető: Balláné Dr. Erdélyi Márta, Egyetemi docens, Szent István Egyetem, 

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő, Állattudományi 

Alapok Intézet, Takarmányozástani Tanszék 

   

A paradicsomtörköly a konzervipar egyik legnagyobb mennyiségben képződő 

mellékterméke, amely döntően a paradicsom héját, magját és a gyümölcshús rostos alkotóit 

tartalmazza. Magas víztartalma ill. rosttartalma miatt mindeddig döntően kérődzők 

takarmányozásában használták fel. Baromfi takarmányozásban történő felhasználásáról és 

hatásairól azonban viszonylag keveset tudunk, habár szárított formában könnyen bekeverhető 

az abrakkeverékbe. 

 

A kisérletben Cobb 500 szexált kakas állományt (n= 156) állítottunk be. Az állatokat 6 

kezelési csoportba osztottuk, kezelésenként két ismétlésben. Két kísérleti csoport 

takarmányába paradicsomtörkölyt kevertünk 2,5 ill. 5% koncentrációban. Továbbá négy 

pozitív kontroll csoportot alakítottunk ki, melyek közül kettőben a paradicsomtörköllyel 

összevethető rosttartalmú rosthordozót kevertünk a takarmányba a két kísérleti csoporttal 

azonos (2,5 ill. 5%) koncentrációkban. A másik két pozitív kontroll csoport takarmányába a 

rosthordozó mellett kantaxantint kevertünk, amellyel a paradicsomtörköly esetleges színező 

hatásának intenzitását kívántuk összevetni. A kísérlet 6 hétig tartott. Ez idő alatt heti 

rendszerességgel mértük a testúlyt és a takarmányfogyasztást. A hatodik hét végén 

laboratóriumi vágást végeztünk, amelynek során egyes vágási és húsminőségi paramétereket 

vizsgáltunk. 

 

A termelési paraméterek tekintetében a paradicsomtörköly nem okozott lemaradást, 

sőt vágás idejére az 5%-os bekeverési arány bizonyult legkedvezőbbnek élősúly tekintetében. 

Meg kell jegyezni azonban, hogy takarmányfogyasztás is e csoportban volt a legnagyobb. 

 

A vizsgált húsminőségi paraméterek közül kiemelendő a hússzín, ezen belül 

elsődlegesen a sárga szín intenzitását növelte a paradicsomtörköly, amely viszont nem 

feltétlenül kedvező a fogyasztói megítélés szempontjából. Ehhez hozzájárul az a tapasztalat is, 

hogy a hús porhanyóssága is romlik a bekeverési arány növelésével. Ugyanakkor a csepegési 

veszteség jelentős mértékben csökkent a bekevert paradicsomtörköly mennyiségének 

emelésével. 



 

KAKUKKFŰ ÉS ROZMARING KIEGÉSZÍTÉSEK HATÁSÁNAK 

VIZSGÁLATA PECSENYELUDAK TERMELÉSÉRE 
 

The effect of Thym and Rosemary supplement in goose meat production 
 

Szerző: Körözsi Virág, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar 3. évfolyam  

Témavezetők: Dr. Kovács-Weber Mária, egyetemi tanársegéd, Állattenyésztés-tudományi 

Intézet 

 Balláné Dr. Erdélyi Márta, egyetemi docens, Állattudományi Alapok Intézet  

 

A gazdasági állataink közül a baromfifajok teszik ki a húsipari alapanyag legnagyobb 

részét. Közéjük tartozik a lúd is, mely faj rendkívül sok lehetőséget rejt magában. Húsa 

különböző, ám csekély mértékben tartalmaz zsiradékot, így beilleszthető a mai 

egészségorientált táplálkozásba. Napjainkban egyre fontosabb, hogy olyan élelmiszer kerüljön 

asztalunkra, ami ízletes, egészséges és kalória szegény. Eme okokból kifolyólag az emberek 

egyre tudatosabban választják ki az ételek hozzávalóit, így a húsféléket is. A húsalapanyag 

előállítása során is egyre jobban figyelembe veszik, hogy egészséges termékeket 

alkalmazzanak az termelés során. Fontos kritériummá vált a természetes adalékanyagok 

használata, így a gyógynövények felhasználása is. 

Napjainkban az élelmiszer előállítás során egyre inkább előtérbe kerül a mesterséges 

adalékok csekélyebb mértékű használata. Fontos kritériummá vált ez a takarmányok 

előállítása során is. 

Dolgozatom során megvizsgáltam, hogy a takarmányhoz adagolt antioxidáns hatású 

gyógynövények (kakukkfű és rozmaring) milyen hatással vannak a teljes értékű 

takarmánykeverék eltarthatóságára és emellett milyen befolyása van a húsminőség 

alakulására.  

A takarmányozási kísérletek során kontroll, illetve kísérleti csoportot alakítottunk ki. 

A kontroll csoport a kereskedelmi forgalomban kapható teljes értékű takarmánykeveréket 

fogyasztotta, míg a kísérleti csoport premixébe – kísérletenként eltérő mértékben – 

gyógynövény őrleményt kevertünk.  

Három hónapos időtartamú takarmány tárolási kísérletet folytattunk a beltartalom és 

az avasodást jelző mérőszámok nyomon követésével. 

A kísérletek során nyomon követtük az állatok termelési mutatóit, úgy, mint a 

takarmány fogyasztást, takarmány értékesítést és a testtömeg gyarapodást.  

A pecsenyelúd előállítása során vizsgáltuk továbbá a hús minőségi paramétereit 

(összcsíraszám, Salmonella, Campylobacter, szelén tartalom, pH, szín, csepegési veszteség, 

beltartalom, zsírsav-összetétel, konyhatechnikai veszteségek, porhanyósság, organoleptikus 

tulajdonságok). 

A vizsgálati paraméterekből kitűnik, hogy a gyógynövényes kiegészítés pozitív hatást fejtett 

ki. Azonban az első vizsgálat alkalmával a bekevert gyógynövény mennyisége csekélynek 

bizonyult és nem tudta minden tekintetben kielégítő mértékben helyettesíteni a kontroll 

takarmányban található mesterséges antioxidánsokat. Ezért a második kísérlet során a 

bekevert mennyiséget megduplázva már teljes mértékben kedvező eredményeket kaptunk. A 

kísérlet során kiderült, hogy a gyógynövénnyel dúsított takarmányt fogyasztó egyedeknek a 

takarmány-értékesítése kedvezőbben alakult, mint a kontroll csoporté. 



 

KEVERÉKTAKARMÁNYOZÁSRA ALAPOZOTT PIACI 

PONTYNEVELÉS EREDMÉNYEI HAZAI KÖRTÖLTÉSES HALSTAVI 

RENDSZERBEN 
 

Complete feed-based market sized carp rearing’s results in Hungarian paddy 

pond system 
 

Szerző: Nagy Ádám Péter, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 

Takarmányozási- és Takarmánybiztonsági MSc, II. évfolyam  

Témavezetők: Dr. Hegyi Árpád, tudományos főmunkatárs, Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, 

Halgazdálkodási Tanszék 

 Mészáros Erika, tanszéki mérnök, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 

Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási Tanszék 

 

 Magyarországon a piaci ponty halastavi előállításában még mindig a több mint száz 

éve alkalmazott abraktakarmányozásra alapozott technológia dominál. Az elmúlt években volt 

jó néhány kistavas (telelő méretű) kísérlet, ami igazolni látszik, hogy nem csak a külföldi 

intenzív rendszerekben, hanem hazánkban, a ponty előállításában is van helye a teljes érékű 

takarmánykeverékkel történő halnevelésnek. 

 

Ezt próbálta meg alátámasztani a nagytavas körülmények mellett a Szabolcsi Halászati 

Kft. 17 ha-os termelő körtöltéses halastaván beállított kísérlet is, amelyben a cél a kihelyezett 

halak növekedésének, növekedési ütemének és húsminőségének vizsgálata volt a tó 

vízbiológiai paramétereinek nyomon-követése mellett. A kísérelt alatt magasabb népesítési 

sűrűséget választottunk a hagyományos neveléshez viszonyítva. Kétféle korosztályt 

helyeztünk ki. Az egyik korosztály az előző évben ivadékról nevelt 0,12 kg-os átlagsúlyú 

csoport volt, a másik korosztályt pedig 0,44 kg-os átlagsúllyal helyeztük ki.  

 

Hipotézisünk szerint mindkét korosztálynak el kellett érni a piaci méretet a 

keveréktakarmányra alapozott technológia mellett kedvező időjárási (tartós 20 °C feletti 

vízhőmérséklet esetén) körülmények között. 

 

A kísérlet befejezésével elmondhatjuk, hogy feltevésünk helyes volt, hiszen mind a két ponty 

korosztállyal sikerült elérni a piaci méretet, úgy hogy a tóban szerves trágya felhasználás nem 

történt. Ez olyan szempontból is fontos, hogy a természetes táplálék igazán nem vett részt a 

végtermék mennyiségi és minőségi alakulásában. A nagyobb népesítési sűrűség és a 

keveréktakarmánnyal bejutatott szerves anyag nem okozott oxigénhiányos környezetet. A 

vízkémiai tulajdonságokat azonban kismértékben módosította, a vizsgált paraméterek egy 

kivételtől eltekintve a megengedett határértéken belül alakultak.  



 

A SZÁRÍTOTT ALMATÖRKÖLY ETETÉS HATÁSA A NAPI 

TAKARMÁNYADAG TÁPLÁLÓANYAGAINAK 

EMÉSZTHETŐSÉGÉRE LOVAKBAN 

 

The effect of the dried apple pomace in horses, on the digestibility of the 

nutrients in a daily diet 

 
Szerző:  Radeczky Dániel Mezőgazdaság- és környezettudományi Kar, Állattenyésztő 

mérnök Bsc., IV. évfolyam  

Témavezető:  Dr. Hausenblasz József tud. munkatárs, Mezőgazdaság- és környezettudományi 

Kar Állattudományi Alapok Intézet, Takarmányozástani Tanszék  

 

Hazánkban évente 350-400 ezer tonna léalma kerül feldolgozásra, melynek 25%-a, az 

almalé-gyártás során keletkezett melléktermék, a kiváló beltartalmi értékekkel és jótékony 

hatásokkal rendelkező almatörköly. Az almatörköly takarmányozási célú felhasználása a 

szakirodalmakban szegényes és csak más állatfajok takarmányozásában vizsgálták 

Magyarországon. Az almatörköly legelterjedtebb és legegyszerűbb tartósítási módja a 

szárítás. Ezért kísérletem célja az volt, hogy a szárított almatörköly etetés hatását vizsgáljam a 

lovak takarmányozásában. A cél elérése érdekében, jelzőanyagos (HCl oldhatatlan hamu) 

módszerrel, kihasználási kísérletet végeztem, hogy megállapítsam, milyen hatással van a 

szárított almatörköly a lovakkal etetett napi takarmányadagok táplálóanyagainak 

(nyersfehérje, nyerszsír, nyersrost, N-m.k.a.) látszólagos emészthetőségére. 

 

A kísérletet hat, lipicai fajtájú, kifejlett, közel azonos korú és súlyú, munkát nem 

végző, üres kancával végeztem. A lovakkal a táplálóanyag-szükségletüknek megfelelő, a 

gyakorlatban szokásos szénából és zabból álló napi takarmányadagokat etettünk. A kísérlet 

három szakaszból állt. Az I. szakaszban nem kaptak szárított almatörkölyt, a II. szakaszban 

0,3 kg, míg a III. szakaszban 0,6 kg szárított almatörköllyel egészítettem ki a napi adagjukat. 

 

Az eredmények alapján megállapítható volt, hogy már a kisebb szinten (0,3 kg/napi 

adag) történő almatörköly etetés hatására is javult a napi takarmányadag táplálóanyagainak 

emészthetősége, amit a 0,6 kg/napi adagos mennyiség tovább javított. A vizsgálatból 

származó emésztési együtthatókkal számolva a takarmányadagok emészthető energia (DE 

MJ/kg sza.) értékei is növekedtek. 

 



 

GYÓGYNÖVÉNYEKKEL HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

TENYÉSZLUDAK TERMELÉSÉRE 

 

Study on the effect of the herbs for the breeding goose production 

 
Szerző: Sidó Ilona, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztő 

mérnöki szak 3. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Kovács-Weber Mária egyetemi tanársegéd, Mezőgazdaság- és 

környezettudományi Kar, Állattenyésztés-tudományi Intézet 

  Balláné Dr. Erdélyi Márta egyetemi docens, Mezőgazdaság- és 

környezettudományi Kar, Állattudományi Alapok Intézet 

 

Gazdasági állataink közül a baromfifajok találhatók meg világszerte a legnagyobb 

számban. A világ népesség növekedése megköveteli a baromfiállományok és a napos állat 

előállítás növelését, mindezt úgy, hogy az a szülőpár állományok takarmányozásától indulva a 

végtermék vágóra szállításáig kielégítse az egészséges táplálkozás iránti fokozódó igényeket 

és eleget tegyen az egyre szigorodó állatvédelmi szabályoknak, előírásoknak. 

A dolgozatomban két kísérlet eredményeit részleteztem. Az első kísérletnél zárt és 

félintenzív tartásmódot hasonlítottuk össze, mivel a második kísérletnél ezen a két 

tartásmódban állt rendelkezésünkre a vizsgálatot végrehajtani. A második kísérleti 

állománynál pedig már a piaci forgalomban kapható teljes értékű takarmány keverékkel 

szemben vizsgáltuk a gyógynövényes takarmányt. A kísérleti állományról elmondható, hogy 

összességében jobb eredményeket produkált, mint a kontroll állomány.  

A takarmányok eltarthatóságát tárolási vizsgálati rendszeren belül vizsgáltuk 

(Weendei-analízis, savszám, peroxidszám, hexanal, premix antioxidáns tartalma). 

Az I. osztályú napos liba előállítás alatt megvizsgáltuk a tojások mennyiségét, a 

tojástermelés intenzitását és a keltethetőséget, továbbá a keltetés alatti lámpázás eredményeit 

(termékeny-, üres-, véres- és elhalt tojások száma). 

A premixben vizsgált paramétereknél (BHT, E-vitamin, A-vitamin) megfigyelhető 

volt, hogy a gyógynövényekkel kiegészített takarmányban az adagolásnak megfelelően 

alacsonyabb eredményeket kaptunk. Így valóban vizsgálható volt a gyógynövények 

antioxidánsokat helyettesítő hatása. 

A gyógynövényes takarmány savszáma, peroxidszáma és hexanal tartalma kisebb 

mértékű növekedést produkált az eltarthatósági vizsgálat három hónapja során, mint a kontroll 

takarmányé. 

Minden vizsgált termelési paraméter esetében elmondható, hogy a gyógynövényes 

takarmánykeverék következtében ugyan eltérő mértékben, de javulás figyelhető meg. 

Az első kísérlet során, a mikor a tartásmódokat hasonlítottuk össze a zártan tartott 

állománynak mind a tojástermelése, mind a termékenysége, és nem utolsó sorban a 

keltethetősége is jobb volt, mint a félintenzíven tartott állományé. 

A második kísérletnél a kísérleti állomány tojástermelése és keltethetősége jobb volt, 

viszont a termékenysége kicsivel rosszabb, mint a kontroll állományé. 

Összességében elmondható, hogy a gyógynövények nem csak hogy helyettesíthetik a 

mesterséges antioxidánsokat, de még a termelési eredményeket is javíthatják. 



 

A GLUTATION-REDOX RENDSZER ÉS A LIPIDPEROXIDÁCIÓS 

FOLYAMATOK VIZSGÁLATA TERMÉSZETES ANTIOXIDÁNSOK 

ADAGOLÁSÁNAK HATÁSÁRA HÍZÓSERTÉSEK MÁJÁBAN 

 

Investigation the effect of Thym and Rosemary supplement on the progress of 

glutathion-redox system and lipid peroxidation in the liver of fattening pigs 

 
Szerző:  Szabó Rubina Tünde, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 

Ökotoxikológus szak, III. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Kovács-Weber Mária, tanársegéd, MKK, ÁTTI 

  Dr. Mézes Miklós, egyetemi tanár, MKK, ÁTAI 
 

 

A népesség növekedés megköveteli a sertéstermelés növelését, miközben az egészséges 

táplálkozás iránti igényeknek és az élelmiszeripari előírásoknak is meg kell felelni. A 

lipidperoxidáció (LP) során keletkező szabad gyökök a környezetükben lévő összes alapvető 

biomolekulát képesek károsítani. Az antioxidánsok (AO) megszakítják a kontrollálatlan 

láncreakciót. Egyes gyógynövények hatóanyagai is ilyen antioxidáns tulajdonsággal bírnak. 

Kísérletünkben két antioxidáns hatású gyógynövényőrlemény (rozmaring és kakukkfű) 

hatását vizsgáltuk a májban kialakuló LP folyamatokban bekövetkező változások kapcsán, 

amit az MDA (malondialdehid) tartalommal, a redukált glutation (GSH) tartalommal és a 

glutation peroxidáz (GSHPx) aktivitással követtünk nyomon. 

Az 1. kísérletben a kontroll csoport takarmányozása a kereskedelmi forgalomban kapható 

takarmánykeverékkel történt. A kísérleti csoport takarmányába hozzáadott AO-tartalmú 

premixet és szárított rozmaringot+ kakukkfüvet is kevertek. Azt vizsgáltuk, hogy a 

gyógynövények a premix antioxidánsai mellett is képesek-e számottevő hatás kifejtésére. A 

gyógynövények adagolása vélhetően fokozta az AO hatást, ami a LP szintjét jelző MDA-

szintben is megnyilvánult (nem szignifikánsan), azonban ez a GSH értékekben nem 

mutatkozott meg, a kontroll csoport értékei szignifikánsan magasabbak voltak, mint a 

gyógynövényeséi (GSH: P<0,001). A GSHPx esetében is ez figyelhető meg, azonban 

statisztikailag nem igazolható mértékben. 

A 2. kísérlet annyiban különbözött az elsőtől, hogy a kísérleti takarmányban AO-mentes 

premixet használtunk gyógynövényes kiegészítéssel, csak a kontroll csoport takarmányában 

használtunk AO-kiegészített premixet. A gyógynövényekkel helyettesíthetőnek tűnnek a 

mesterséges antioxidánsok, hiszen ebben az esetben is a gyógynövényes csoport máj-

homogenizátumának MDA-tartalma volt alacsonyabb. A GSH-tartalom a két csoport esetében 

gyakorlatilag ugyanazt az eredményt adta, a GSHPx aktivitás viszont a gyógynövény-

kiegészítésben részesült csoport esetében szignifikánsan magasabbnak bizonyult (P<0,01). 

Eredményeink alapján elmondható, hogy a kísérletben használt gyógynövények befolyásolják 

a LP folyamatokat a sertések szervezetében, továbbá fontos eredménynek tekintjük, hogy az 

eredmények azt mutatják, hogy természetes anyagokkal akár jobb eredmények is elérhetők. 

Azonban ennek kapcsán további vizsgálatokra lenne szükség. 
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Számos, akár igen veszélyes betegség terjesztői lehetnek a szúnyogok. A 

felmelegedésnek köszönhetően számolnunk kell azzal, hogy még több fajuk Hazánkban is 

megjelenhet, mint ahogy az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) is megtelepedett már 

Európában. 

A kémiai szúnyogirtás több veszélyt hordoz magában; a hatóanyagok a szúnyogok 

mellett más ízeltlábúakra és szinte a teljes vízi ökoszisztémára is hathatnak, hosszú távú 

alkalmazásuk rezisztenciát okozhat. A fizikai védekezésben (szúnyogháló alkalmazása, 

ultrahangos készülékek, füstölő spirál) már nem a szúnyogok elpusztítása, hanem az ember és 

a kellemetlenkedő rovar találkozását próbálják megakadályozni. A lakó- és munkahelyi 

környezet pangó vizeinek felmérése és megszüntetése viszont már a szúnyogok 

állománycsökkentésére is alkalmas, bár teljes egészében nem tudja megszüntetni a 

szúnyoginváziót. Biológiai védekezés alapja, hogy az ízeltlábúakra veszélytelen Bacillus 

thuringiensis baktérium kizárólag a csípő szúnyogokra hat. Azonban a gyérítést nehezíti, 

hogy a szúnyogok tenyészőhelyét azonban sokszor nagyon nehéz felderíteni. Izraeli kutatók 

beszámoltak arról, hogy egy hátonúszó poloska faj (Notonecta maculata) jelenléte (feromon 

hatás) a szúnyogok petézési hajlandóságát gátolta. Célul tűztem ki, hogy egy hazai 

hanyattúszó-poloskafaj (N. viridis) segítségével megvizsgáljam, milyen mértékben lehet a 

házi szúnyog (Culex pipiens molestus) petézését gátolni. 

Három egymást követő kísérletet - melyet a SZIE Állattenyésztési Tanüzem területén 

folytattam le - 14 vízzel telt edénnyel (28×19×14 cm/5 l) végeztem, úgy, hogy 7 edénybe 

poloskát egy kisebb perforált oldalú műanyag edénybe zártam (feromonok átjárhatósága 

(Pp)), 7 edénybe (kontroll (Kp)) nem helyeztem poloskát. Az első fázishoz mind a 14 

edényhez ugyanazt a vizet használtuk, ami a SZIE Halgazdálákodási Tanszék udvarán lévő 

tóból származó plankton hálóval átszűrt tóvíz volt. 3 nap alatt a poloskák által kibocsájtott 

feromonok részben gátolták csak a petézésüket a házi szúnyogoknak; Pp=30,3±16,7 

petecsomó, Kp=18,3±6,2 petecsomó. 

A második fázishoz azokban az edényekben, amelyekben poloskát helyeztem el, azzal 

a vízzel töltöttem fel, mely a tanszéki poloskanevelő tárolójából származott. Az eredmény 

pozitív lett, vagyis azokban az edényekben, amelyekben poloska is volt, mindössze két 

alkalommal találtam szúnyog petecsomót a kísérlet ideje alatt; Pp=4,1±2,6 petecsomó, 

Kp=0,1±0,4 petecsomó. Azonban ki kell hangsúlyozni, hogy ebben az esetben két faktort is 

változtattunk. A harmadik etapban megpróbáltuk megismételni a kísérletet, azonban olyan 

kevés petét raktak az edényekbe, hogy az eredményeket nem lehet biztonságosan kiértékelni. 

Munkám előkísérleti eredménnyel zárultak, ami előrevetíti a további kísérleti beállításokat, 

illetve további kutatás alapjául szolgálhatnak. 
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A szabadon élő fonálférgek a talaj mikrofaunájának legfontosabb csoportját alkotják. 

Jelenlétük és populációs változásaik nyomon követése információkat ad a talajban működő 

anyag- és energiaáramlási rendszerekről, a terresztris táplálékláncról és a területen élő flóra és 

fauna állapotáról. 

Vizsgálataink célja a talajlakó fonálféreg fauna, kiemelten a fitonematoda állomány 

időjárás változásokra és területhasználati eltérésekre adott reakcióinak vizsgálata és felmérése 

egy alföldi, arid kistérségben, különböző mikroklímájú és természetességi állapotú 

területeken.  

A talajlakó növényi nedvszívó fonálféreg fauna néhány meghatározó csoportjának reakcióit 

vizsgáltuk a nyári szárazságra egy felhagyott zártkerti szőlő kultúrában, összehasonlítva egy 

művelt kiskerttel és a Közép-Tiszai TK határában lévő ártéri terület viszonyaival. 

Ez a bevezető kutatás egyes antropogén, illetve klimatikus változások nematológiai hatásait 

igyekszik felmérni, különös figyelmet fordítva a fontos kártevőket is magába foglaló 

Longidoridae család, elsősorban a Xiphinema genus populációinak nyomon követésére. 

Vizsgálataink egy arid és a szárazodás által különösen fenyegetett kistérségben zajlanak és 

különböző mikroklímával, valamint természeti állapotokkal jellemezhető mintavételi területek 

összehasonlításán alapulnak. 

 A genus kutatása a jövőben különösen fontos lehet, mivel eredményeim szerint a 

taxon egyes fajai meglehetősen ellenállónak bizonyulnak az időjárás változásaira. A 

legnagyobb mennyiségben a felhagyott zártkerti kultúrában voltak jelen, ami arra utalhat, 

hogy a csoport tagjai elsősorban az antropogén jellegű, illetve az emberi beavatkozások alól 

kivett élőhelyeken érvényesülnek jól. 

Az egyes fajok elterjedési területének a klíma megváltozásából adódó átalakulása 

maga után vonhatja, hogy a hazai faunában új elemek jelennek meg, vagy eddig is megfigyelt 

fajok szerepe és súlya átalakul.  

Ennek következtében előfordulhat, hogy a családban a dominancia viszonyok a 

kártékony vírusvektor fajok javára változnak meg, mert ezek némelyike kifejezetten jól tűri a 

jelenlegi hazainál melegebb és szárazabb viszonyokat (pl. a Mediterráneumban nagyon 

elterjedt Xiphinema index, vagy a Balkánon domináns Xiphinema pachtaicum). 

Mivel korábbi vizsgálatok szerint a hazai agrárterületek Longidoridae fajkészlete aránylag 

limitált, emiatt is fontos a természetközelibb, például ártéri területek bevonása is az ilyen 

jellegű vizsgálatokba. 
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A vizsgálat célja a Dunában élő puhatestűek kimutatása, az eltűntnek vélt fajok 

felkutatása, és az inváziós fajok felbecsülése volt. Ezt különböző területeken végzett 

hordalékvizsgálatokon keresztül mértem fel. Három mintaterületen dolgoztam, Újpesten egy 

ártéri erdőben, Óbudán a római-parton, és a Hajógyári sziget északi csúcsánál. Azért 

választottam ezt a vizsgálati módszert, mert ez a lehető legkevesebb zavarással jár, mégis 

rengeteg információt adhat, könnyen kivitelezhető, nem igényel drága berendezéseket. Szinte 

bárhol és bármikor elvégezhető, az időjárási és áradási viszonyok függvényében. Ezen 

egyszerűen és költségtakarékosan elvégezhető eljárásnak a hatékonyságát igyekeztem 

tesztelni, egy év gyűjtéseinek eredményeit összehasonlítva a szakirodalomban az adott 

területre fellelhető fajlistákkal. 

A Dunában előforduló puhatestű élőlények maradványai, a meszes csiga- és 

kagylóhéjak az állat elpusztulása után is sokáig fennmaradnak, és előbb-utóbb a part menti 

hordalékban részévé válnak, amit „molluszkum”-nak is neveznek. A frissen elpusztult állatok 

héját könnyen meg lehet különböztetni a régebben elpusztult állatok héjától. Ez azért fontos, 

mert így különbséget lehet tenni a ma is előforduló és az egykor itt élt élőlények közt. A friss 

héjak alapján a recens faunáról tudtam biztos következtetéseket levonni, míg a régebbi héjak a 

területen korábban előfordult állatokról árulkodtak. Különlegességként megemlítendő, hogy a 

mintákban fosszilis leletek is előfordultak. Ilyen a feltehetőleg miocén korú Turitella csiga 

maradványa és a balatoni kecskeköröm néven ismert Congeria ungula caprae kagylóból 

származó bélkő. A héjakon lévő morfológiai bélyegek alapján a különböző taxonok jól 

elkülöníthetőek akkor is ha az állat már nem él. 

Az általam választott vizsgálati módszer során nem aktív életközösségeket figyeltem 

meg, hanem olyan un. „sírközösségeket”, melyek haláluk után váltak egy cönózissá. Tehát az 

együtt megtalált héjak nem feltétlenül éltek együtt térben, vagy időben, egyet lehet biztosan 

megállapítani, hogy ezek a fajok előfordultak vagy előfordulnak a Duna vízrendszerében. A 

vizsgálatok eredményei nagyjából megfelelnek az elvártnak. A szakirodalmakban invazívként 

és gyakoriként számon tartott fajok valóban tömegesen kerültek elő a mintáimból, és gyakran 

volt köztük frissen elpusztult egyedtől származó héj. Ilyen volt pl. a Theodoxus fluviatilis, 

mely a gyűjtések során talált friss héjak kb. 17%-át, vagy a Lythoglyphus naticoides, mely a 

frissen talált héjak 35%-át tette ki. A friss héjak közel felét, 41%-át a Corbicula fluminea 

fajhoz tartozó kagylóhéjak alkották. Voltak azonban eltérések is. Akadtak fajok, melyek 

szakirodalom szerint előfordulnak ugyan a Dunában, az én gyűjtéseim alapján nem lehetett 

kimutatni.  

Összességében véve úgy gondolom, a hordalékvizsgálatok alkalmasak fajok kimutatására, az 

előfordulás megállapítására, az egykori és jelenlegi fauna változásainak összevetésére, vagy 

hosszabb távú monitorozásra, akár invazív fajok nyomon követésére, de önmagában nem elég 

ahhoz, hogy reprezentatív képet adjon a recens faunáról. 
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A lápi póc a Kárpát-medence endemikus, reliktum faja, melynek állományai a lecsapolások, 

lápok kiszáradása, özönhalfajok térnyerése miatt egyre csökkennek. Szerepel az IUCN Vörös 

Listáján (VU= sebezhető faj), valamint a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok 

és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv („Élőhelyvédelmi irányelv”) II. számú 

függelékében, mint közösségi jelentőségű állatfaj. Magyarországon fokozottan védett, eszmei 

értéke 250.000.- Ft. Fennmaradt élőhelyeinek védelme – elsősorban az invazív halfajok gyors 

térnyerése miatt – nem elegendő a faj fennmaradásához, ezért növekvő szerepet kell, hogy 

kapjon a lápi póc ex situ védelme is. A „Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram” a veresegyházi 

Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület indította el 2008-ban. 2009-ben a SZIE, 

MKK, KTI, Halgazdálkodási Tanszéke csatlakozott a programhoz saját szaporítású és 

nevelésű lápi póc, széles kárász és védett réticsík telepítésekkel az újonnan létrehozott 

élőhelyekre (1-7. sz. Illés-tavak, Szadai Mintaterület). Az idei évben Szadáról származó lápi 

pócokkal végeztünk szaporodásbiológiai kísérleteket. Egy 2 m2-es alapterületű kádban 6 ívó 

helyet kínáltam fel ívás előtt álló, betelepített 3 póc ikrásnak és 10 tejesnek, 3-3 ismétlésben: 

homok, kavics, műnövény, homok+műnövény, kavics+műnövény, szabad kád aljzat. A 

betelepített 3 ikrás mindegyike egy-egy tejessel párba állt és a kavics+műnövényes aljzatot 

választották, két pár le is ívott rá. Ez meglepő eredmény, mert a lápi póc élőhelyére egyáltalán 

nem jellemző ez az ívási aljzat jelenlét (szuperinger). Az ikrások mellől, akik a fészket őrizték 

az ikrákat kiemeltem (548 ikra), és keltető edényekben ellenőrzött körülmények között 

inkubáltam. A kikelt lárvákat 1-1 db. 15 literes belső szűrős akváriumban neveltem 1 hónapig. 

Az egy hónapos halakat visszatelepítettem a 2m2-es kádba és ott folytattam a nevelésüket. 

Saját szaporításból származó pócokból 2013. június 18.-án 330, és szeptember 16-án 66 

egyedet (+7 anyahalat) telepítettünk ki a Szadai Mintaterület egy tavába (természetvédelmi 

értéken számolva összesen 100,75 millió Ft értékben). Kavics+műnövény aljzatú mobil ívató 

fészkeket építettem, amelyeket jövőre a természetben is ki fogunk próbálni. Ennek lényege, 

hogy sikeres alkalmazás esetén nem lesz szükség az anyahalak befogására a szaporításokhoz. 

Legfontosabb célunk, hogy a lápi póc természetes állományainak fennmaradását elősegítsük, 

melyhez indukált szaporításra és új élőhelyek kialakítására (mint későbbi telepítési 

donorterületekre) egyaránt szükség van. A Szadai tó komplex élőhely monitoringját 

(vízminőség, vegetáció, gerinctelen makrofauna, halállomány) és a telepítéseket a 

továbbiakban folytatjuk. 
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Kutatásunk során a sporthorgászati szempontból fontos márványpisztráng (Salmo 

marmoratus), és a hozzá evolúciósan közel álló, gazdaságilag rendkívül jelentős sebes 

pisztráng (Salmo trutta fario) spermamélyhűtésével foglalkoztunk. A márványpisztráng 

esetében két különböző védőanyagot (metanolt és DMSO-t) hasonlítottunk össze, valamint a 

mélyhűtött sperma felolvasztása és felhasználása között eltelt idő motilitásra, és az ikrák 

kelési arányára gyakorolt hatását vizsgáltuk. A sperma mintavételét, mélyhűtését és a 

termékenyítést a Szlovéniában található Tolmini Horgász Egyesület pisztrángtelepén 

végeztük. A sebes pisztránggal folytatott kísérletek során is arra kerestük a választ, hogy a 

felolvasztás után eltelt idő befolyásolja-e a sperma motilitását illetve termékenyítő 

képességét, és ha igen, hogyan. A sperma mintavételét, mélyhűtését valamint a termékenyítést 

a Bükk hegységben található Lillafüredi Pisztrángtelepen végeztük el. 

Első vizsgálatunkhoz lefejtük 10 márványpisztráng spermáját, és frissen megmértük 

azok motilitását. Az 5 legjobb minőségű mintát mélyhűtöttük le folyékony nitrogén gőzében a 

két védőanyag jelenlétében. A műszalmák felolvasztása után 2, 10 és 60 perccel CASA 

(Computer-assisted Sperm Analysis) rendszer segítségével megmértük a minták progresszív 

motilitásának átlagát, mely minden időpontban a metanollal kezelt spermák esetében volt 

magasabb. Ezzel párhuzamosan 15-15g ikrát termékenyítettünk a minták felolvasztását 

követő 0., 10. és 60. percben, továbbá friss spermával is, az ikraminőség ellenőrzése 

érdekében. Az ikra inkubációját követően meghatároztuk a kelő lárvák százalékos arányát, és 

a kelési átlagból is az derült ki, hogy a metanol hatásosabb védőanyag. A metanol 

jelenlétében mélyhűtött sperma felolvasztás utáni azonnali felhasználásakor az ikrák 55 ± 13 

%-ából kelt ki lárva, de még egy óra várakozás után is 13 ± 16 % volt az arányuk. 

Sebes pisztráng esetében a különböző egyedektől lefejt 10 spermamintából 6-ot, a 

frissen legmagasabb motilitással bírókat mélyhűtöttük. Következő lépésként a felolvasztásuk 

után 2, 10 és 60 perccel vizsgáltuk őket: CASA segítségével megmértük a progresszív 

motilitásukat, majd kiszámoltuk azok átlagát. Mindhárom esetben 55 % körüli volt az 

eredmény, amit a tárolási idő nem befolyásolt. Emellett a mintákkal termékenyítést is 

végeztünk a felolvasztástól számított 0., 10. és 60. percben, amelyből kiderült, hogy tárolási 

időtől függetlenül az ikrák átlagosan 37 %-a jutott szempontos stádiumba. Figyelemre méltó, 

hogy a legtöbb szempontos ikrát (44 ± 22 %) az egy óra tárolás utáni termékenyítéskor 

számoltuk, mely még a kontrollnál is magasabb érték volt (34 ± 19 %)! 

Kísérleteink eredményeképpen megállapítottuk, hogy márványpisztráng esetében a metanol 

effektívebb védőanyag a DMSO-nál, és bár a kikelt halak száma némileg csökkent a tárolási 

idő növelésével, az általunk használt eljárással még 60 perc után is sikeres volt a 

termékenyülés. Sebes pisztrángok spermájának vizsgálatakor pisztrángfélékhez képest 

szokatlanul magas motilitást és termékenyülést mértünk, amit nem befolyásolt a felolvasztás 

utáni tárolás ideje. 
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Az időjárási tényezők (csapadék, hőmérséklet) és a táplálékkészlet változásának hatását 

vizsgáltuk egy Békés megyei barna rétihéja populáció reprodukciójára, a fenti tényezőkben 

markánsan eltérő két év – 2007 és 2013 – költési paramétereinek összehasonlításával. A 

reprodukció eredményességét a lerakott tojások, a kikelt és kirepült fiókák számának nyomon 

követésével, valamint az ezekből képezett hányadosok (kikelési, kirepülési és teljes 

költéssiker, melyek a költési szezon különböző szakaszainak sikerességét jelzik) segítségével 

mértük. A napi hőmérsékleti minimumok és maximumok, valamint a napi csapadék 

mennyiség mérése mellett a költési időszakban monitoroztuk az egyik legfontosabb 

zsákmánycsoport, a kisemlősök állományváltozásait is. Az időjárás, a zsákmány populációk 

egyedszámának csökkentésén keresztül, erőteljes hatást gyakorolhat a reprodukcióra. Az 

áttelelő állományra nézve a legveszélyesebb az, ha a fagypont alatti-közeli időszakot rövid 

felmelegedés követi számottevő esővel, majd újabb lehűlés következik be. Ilyenkor ugyanis a 

kisemlősök járatai beáznak, az állatok megfáznak és nagy részük vagy akár a teljes állomány 

elpusztul. 2007 időjárása ebből a szempontból igen kedvezően alakult. Február elejétől végig 

fagypont fölött volt a napi minimum hőmérséklet. Ez a szokatlanul enyhe időjárás biztosan 

hozzájárult a kisemlősök, ezen belül a mezei pocok (Microtus arvalis) sikeres átteleléséhez, 

megalapozva a faj 2007-es gradációját. Ezzel szemben 2013-ban február eleje és április első 

hete között 4-szer csökkent a hőmérséklet fagypont alá napokra, amelyeket kb. 1-1 hétig tartó 

felmelegedés (ahol a napi minimumok legmagasabb értékei 6-10 °C-ot értek el) követett. 

Ugyanakkor ezen enyhébb periódus mindegyikében volt csapadék, egyre növekvő 

mennyiségben (periódusonként összesen 12, 32, ill. 44 mm). A szinte szabályosan váltakozó, 

4-6 napos fagyos, majd azokat követő – számottevő csapadékkal kísért – kb. 1 hetes melegebb 

időszakok megpecsételték a területen élő kisemlősök sorsát: áprilisban és májusban egyetlen 

mezei pockot sem, júniusban csupán 5 példányt fogtunk az 1 hektáros mintaterületen. A 

zsákmányfajok állományváltozásai közvetlenül és azonnali, erőteljes hatást gyakorolhatnak a 

ragadozó madarak reprodukciós sikerére. 2007-ben a barna rétihéják több tojást raktak, 

azokból több fióka kelt ki, ill. a fiókák közül több repült ki mint 2013-ban, a különbségek 

mindenhol szignifikánsak. 2007-ben már a tojásrakás idején (április vége, ill. május) nagy 

számban volt jelen mezei pocok a területen (6, ill. 76 példány/ha), ezért voltak nagyobbak a 

tojásszámok, a szezonban tovább emelkedő mezei pocok létszám (92 példány/ha) miatt pedig 

2007 a kikelt fiókák, ill. a sikeresen felnevelt és kirepített fiókák számát tekintve is messze 

felülmúlta 2013-at, amikor a mezei pocok létszáma mélyponton volt (0 példány/ha április-

májusban, 5 példány/ha júniusban). A kalkulált költési siker mutatók között is jelentős 

különbségek voltak a vizsgált két évben: a kikelési és kirepülési siker 2013-ban több mint 

30%-al volt rosszabb, mint 2007-ben, míg a teljes költési siker több mint 50%-al, szignifikáns 

különbséget a kirepülési sikernél tapasztaltunk. 
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Sir Charles Darwin a „Fajok eredete” munkájában (1859) is foglalkozott azzal a 

felvetéssel, hogy egyes halak terjedésében miként vesznek részt a madarak. Úgy találta – és 

ez a gondolat igen erősen gyökeret vert -, hogy egyes halfajok ragadós ikrája az arra úszó 

vízimadarak tollába, lábára ragadhat, majd a környezeti tényezőktől függően rövidebb-

hosszabb utazás után életképességét megtartva egy másik vízrendszerbe is kerülhet. Azonban 

ennek a valószínűsége igen alacsony; a halak ikrája néhány másodpercig tartja meg 

ragadóságát, illetve a madarak repülése során gyorsan kiszáradhat. Régóta ismert tény, hogy a 

madarak bélrendszerében egyes növények magvai túlélik az emésztési folyamatokat, így is 

segítve elterjedésüket, de alacsonyabb rendű állatfajokban sem ismeretlen ez a passzív 

elterjedési mód.  

 Kutatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk, vajon az élő embriót tartalmazó 

halikrák a kacsa bélrendszerén áthaladva túlélnek-e és képesek-e kikelni. 

 Vizsgálatainkhoz széles kárász (Carassius carassius), ezüstkárász (Carassius gibelio) 

és compó (Tinca tinca) indukált szaporítása során nyert termékenyített ikráit használtunk fel, 

3 féle módon; egy részét apró békalencse (Lemna minor) gyökerére ragadt, a másik részét 

ikrakezelésen átesett (ikraragadóság elvétele) majd érlelő edényekben keltetett, harmadik 

része pedig természetes utón letapadt ikrák képezték. 

 Az etetési kísérletet a KÁTKI-ban hajtottuk végre, 1.-3. kísérleti ciklusban 10-10, a 4.-

6. ciklusban 6-6 vadas színű magyar kacsát (Anas platyrhynchos domestica, KÁTKI génbank) 

telepítettünk egyedi kacsanevelő ketrecekbe, illetve rekeszekbe. A kísérleti ciklusokban 

kétféle etetési stratégiát alkalmaztunk: 1-5 napos embriót tartalmazó ikrákat közvetlenül a 

kacsa nyitott csőrén keresztül juttattuk be Pasteur pipettával, illetve ikraszemeket tartalmazó 

békalencsét kínáltunk fel a kacsáknak. A madarak a békelencsét minden esetben elfogadták. 

Az emésztési idő 0,5-1,5 óra volt és a hat kísérleti ciklusból 4 esetben találtunk életképes 

embriót tartalmazó ikraszemet a kacsák ürülékében. Az összegyűjtött ikraszemeket tovább 

inkubáltuk, belőlük lárvákat keltettük. Ezüst kárász esetében az egynapos embriót tartalmazó 

ikraszemek 0-2,5% haladt át a béltraktuson, az áthaladt ikrák 0-67%-ban ki is keltek. Ezüst 

kárász idősebb ikratételei már megemésztődtek (valószínűleg vékonyodik az ikrahéj), míg 

compó esetében az egynapos ikratétel is megemésztődött (kisebb ikraétmérő=vékonyabb 

ikrahéj). Tudomásunk szerint ez az első eset, amikor bizonyítani sikerült, hogy a kacsák 

táplálkozásuk során vízinövényekre tapadt ikraszemeket elfogyasztva - emésztési 

tökéletlenségük révén - képesek részt venni egyes halak elterjedésében. 



 

MON810 KUKORICAFAJTA HOSSZÚ TÁVÚ HATÁSA FOLSOMIA 

CANDIDA (COLLEMBOLA) BÉLRENDSZERÉNEK SZÖVETTANI 

SZERKEZETÉRE 
 

Long-term effects of MON810 maize on the digestive system's histological 

structure of Folsomia candida (Collembola) 
 

Szerző: Weisz Máté, Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar, Ökotoxikológus 

MSc., II. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Bakonyi Gábor, egyetemi tanár, Mezőgazdaság és Környezettudományi 

Kar, Állattani és Állatökológiai Tanszék 

 Dr. Halasy Katalin, egyetemi tanár, Állatorvos-tudományi Kar, Anatómiai 

és Szövettani Tanszék 

 

Napjainkban a kukorica a legnagyobb mennyiségben termesztett gabonaféle. A 

globális termőterület 35%-án olyan genetikailag módosított kukoricát (Bt-kukorica) 

termesztenek, amely a kukoricamoly kártevőt károsító fehérjét (Bt-toxin) termel. A Bt-toxin a 

kukoricamoly lárvájának bélrendszerét károsítja, ami a lárvák pusztulásához vezet. A Bt-

növényekben a Bt-toxin az összes növényi részben folyamatosan termelődik, ezért 

monokultúrás termesztés esetén a talajba folyamatosan, éveken keresztül jut be a Bt-toxin. 

Mivel a Bt-toxin lebomlási ideje rendkívül hosszú is lehet, a talajban élő állatok folyamatos 

kitettségben élnek a Bt-toxinnal. Ennek ellenére a legtöbb Bt-toxin hatásvizsgálat 

laboratóriumi körülmények között zajlott, rövidtávú hatásokat vizsgálva. 

Az ugróvillások a talajban és annak felszínén élő ízeltlábú állatok. Részt vesznek a 

talaj lebontó folyamatokban, a mikorrhizák fogyasztásával közvetetten stimulálhatják a 

növények növekedését, valamint a patogén gombafajok fogyasztásával a növényi betegségek 

terjedését is gátolhatják. Ezekből következik, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű 

jelenlétük a talajban, nem csak ökológiai, hanem mezőgazdasági szempontból is fontos. A 

Folsomia candida faj talaj ökotoxikológiai vizsgálatokban gyakran használt modellszervezet, 

mert laboratóriumi tartása egyszerű, valamint a környezetben elterjedt, így biológiailag 

releváns. 

Vizsgálatom során 6 éve MON810 kukoricafajtát fogyasztó F. candida tenyészet 

egyedeinek bélrendszerét hasonlítottam össze közel izogénes kukoricafajtát fogyasztó F. 

candida állatok bélrendszerével. Az állatok bélrendszerét fény- és elektronmikroszkópos 

felvételeken vizsgáltam. 

A vizsgálat során mind a bélszerkezet struktúrájában, mind a bélhámsejtek 

finomszerkezetében különbségeket találtam. A fénymikroszkópos vizsgálat során a Bt- 

kukoricát fogyasztó állatok bélüregét határoló bélhámsejtek alakja szabálytalanabb volt és a 

kutikuláris szegély sem volt egyenletes. Az elektronmikroszkópos felvételeken a Bt-kukoricát 

fogyasztó állatok bélhámsejtjein szabálytalan alakú apikális kitűrődések voltak, rajtuk a 

mikrovillusok finomszerkezete rendezetlen volt. A bélhámsejtekben nagyméretű 

tápláléktörmeléket tartalmazó szemcsék voltak, amik a tökéletlen emésztési folyamatokra 

utalnak. A Bt-kukoricát fogyasztó állatok bélhámsejtjeiben megváltozott a sejtmag denzitása 

is, valamint a citoplazmában nagyobb mennyiségű endoplazmatikus retikulum volt 

megfigyelhető. Ezek fokozott génexpresszióra és fehérje átíródásra utalnak, tehát a Bt-

kukoricát fogyasztó állatok bélhámsejtjeiben megváltozott anyagcsere-folyamatok zajlanak, 

amelyeknek hátterében valószínűleg a bélrendszer károsodása áll. 
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Magyarország komoly juhászati múlttal rendelkezik annak ellenére, hogy az ágazat mára 

veszített jelentőségéből. A hortobágyi és a gyimesi racka két olyan ősi fajta, mely hosszú 

ideig meghatározó volt a hazai juhászatban. Előbbivel az alföldi-, utóbbival a hegyvidéki 

legelőket hasznosították. E két fajta tenyésztési célja mára szinte kizárólag a génmegőrzést 

szolgálja. Emellett turisztikai jelentősége van, annak ellenére, hogy helye volna a modern 

árutermelésben is, főleg speciális élelmiszerek előállításában. Mivel gazdaságilag nem tartják 

fontos fajtáknak, így a róluk szerzett tudományos adatok kisszámúak. Ezt az űrt szeretnénk 

pótolni vizsgálatainkkal, melynek célja a fajta részletesebb megismerése, illetve 

gazdaságosságának elemzése. Elsőként végeztünk ultrahangos hosszú hátizom vastagság 

mérést, illetve összehasonlítottuk a fajták vérmérsékletét. A kiválasztott éves jerkéket 

többszöri mérlegeléssel és kondíciópontozással követtük nyomon. A telep gazdasági adatait 

feldolgozva keresünk választ a gazdaságosság kérdésére. 

A vizsgálatban 33 juh vett részt, 10 fehér hortobágyi, 13 fekete hortobágyi és 10 gyimesi 

racka, mind azonos legelőn, egy csoportban tartva, szabad legeltetési módszerrel.  

Az első mérést 2013. május 22-én, a második mérést 2013. július 8-án végeztük. Az első 

alkalommal súlymérést, ultrahangos hosszú hátizom vastagság mérést illetve 

kondícióbírálatot, második alkalommal, éves korban, súlymérést és vérmérséklet teszteket 

(mérleg teszt és menekülési sebesség teszt) végeztünk illetve felhasználtuk a választáskor 

mért súlyadatokat is. A telep működési és gazdasági adatainak feldolgozása is megtörtént. 

Az eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a gyimesi racka jerkéknek mind a választásig 

tartó súlygyarapodása, mind az éves kori súlya nagyobb volt. Továbbá megállapítottuk, hogy 

a fehér és a fekete színváltozatú hortobágyi rackák vérmérséklete között szignifikáns 

különbséget tudtunk kimutatni, a fehér színváltozatú jerkék pontszáma 1,80, míg a fekete 

színváltozatnak 3,3 pont (P<0,05). A menekülési sebességben is kimutatható a két 

színváltozat közötti különbség: fehér rackák 0,91 m/s, míg a fekete rackák 1,51 m/s 

sebességgel (P<0,05)  tették meg a teszt során kijelölt távolságot (1,7 m). 

Mérési eredményeink alapján megállapítható, hogy mind vérmérsékletben, mind 

súlygyarapodásban szignifikáns különbség van a gyimesi és magyar racka, a magyar rackán 

belül pedig a fehér és a fekete változatok között. A tapasztaltak alapján kimondhatjuk, hogy 

az épület nélküli kizárólag legelőre alapozott juhtenyésztés, megfelelő fajtaválasztás és 

odafigyelés mellett jövedelmező lehet. A gyimesi racka súlygyarapodási eredményei arra 

engednek következtetni, hogy e fajtának szerepe lehet a modern árutermelésben. 

 

 



 

NYÚL SPERMA MÉLYHŰTÉSE TEJ ALAPÚ HÍGÍTÓK 

FELHASZNÁLÁSÁVAL 

 

The use of milk based diulents during deepfreezing of rabbit sperm 
 

Szerző: Balogh Laura MKK, Állattenyésztő mérnök BSc, III. évf. 

Témavezetők: Dr. Bodó Szilárd, egyetemi docens, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 

Kar, Állattenyésztés-tudományi Intézet 

 Kerekes Andrea, PhD hallgató, Mezőgazdasági Biotechnológiai 

Kutatóközpont 

 

A 2008-as statisztikai adatokhoz képest nőtt a világ nyúlállománya. A létszám növekedéséhez 

hozzájárult a ma már széles körben alkalmazott mesterséges termékenyítés, mely több 

évtizede alkalmazott eljárás és számos előnnyel bír.   

A nyúltartó telepeken legtöbbször friss, többszörösére hígított ondómintát használnak, 

ritkábban annak mélyhűtött változatát. A veszélyeztetett fajták illetve transzgénikus 

állatmodellek ex situ genetikai anyagának megóvása érdekében génbankok hozhatók létre. 

Spermabankok használatakor biztonságos mélyhűtési technológiákat kell alkalmazni, amik 

megfelelnek előre meghatározott és elvárt követelményeknek (pl.: kórokozó mentesség). 

Fagyasztást megelőzően az ondót általában olyan oldatokkal hígítják, melyek tojássárgája 

alapúak (Mocé és mtsai, 2003). Ezen hígítók alkalmazása esetén azonban fennáll a bakteriális 

infekció veszélye. Ennek elkerülése érdekében más, aszeptikus hígító létrehozására tettem 

kísérletet, mely kereskedelmi forgalomban csíramentesített formában elérhető tejfélék 

felhasználását jelenti. E célra a tehéntej ESL és UHT 1,5% és 2,8%-os változatát, illetve ezek 

liofilizált formáját használtam föl. A létrehozott hígítók krioprotektív hatását a fagyasztott 

minták felolvasztását követően vetettem össze Kovács-Foote féle, a hímivarsejtek élő/holt és 

akroszóma integritásának állapotát kimutató fénymikroszkópos festés segítségével.  

A kísérleti mérések alapján arra a megállapításra jutottam, hogy a 1,5%-os, csökkentett 

zsírtartalmú ESL tej alapú hígító alkalmazásával elérhető a hagyományos, tojássárgáját 

tartalmazó hígítóval biztosítható eredmény, így a tojássárgája a 1,5%-os ESL tejjel 

térfogatarányosan helyettesíthető. 
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A kecsketej, mint az egészséges táplálkozás és életmód része számos előnyös tulajdonsággal 

rendelkezik az emberi szervezet számára. Ahhoz viszont, hogy ezek a jótékony hatások 

érvényesüljenek mind a tej, mind pedig az abból készült tejtermékek esetében, higiéniai és 

minőségi szempontból kifogástalan alapanyag, ez esetben nyerstej előállítása szükséges. 

Vizsgálatunk célja a két tőgybimbó alakulás, valamint a nyert tej összetétele, beltartalmi 

értékei, szomatikus sejtszáma, baktériumszáma és kimutatható patogén fajok, vagyis higiéniai 

minősége közötti összefüggések megállapítása volt. A vizsgálatokban egy Valkó melletti 

tenyészetben termelő 24 alpesi, vegyes laktációjú, átlagosan laktációnként 400 liter termelésű 

anyakecske vett részt. Az állatokat mélyalmos, istállózott rendszerben tartották, az ad libitum 

lucernaszéna mellett egyedenként napi 350-450 g tejelő kecske takarmánykeverék kiegészítést 

kaptak. A tejminta-gyűjtésekre az esti fejések alkalmával a laktáció első, középső és utolsó 

szakaszában került sor, melyek során kiválogattunk 12-12 hengeres, illetve tölcséres 

tőgybimbóval rendelkező anyakecskét, melyektől egy 50 ml-es és egy 10 ml-es tégelybe 

mintákat gyűjtöttünk, az 50 ml (bronopol és natamycin tartalmazó) tejmintát tartalmazó 

tégelyből pH érték, elektromos vezetőképesség, beltartalom, szomatikus sejtszám és 

baktériumszám meghatározása, a 10 ml-es mintából baktériumfajok azonosítása történt. A 

beltartalom, szomatikus sejtszám és bakteriális tulajdonságok meghatározását az 

Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft gödöllői laboratóriuma végezte, a tejminták pH-, 

valamint elektromos vezetőképesség értékeinek meghatározása saját mérések alapján történt. 

A vizsgálatok eredményeképpen megállapítottuk, hogy a tőgybimbó típusának (hengeres vagy 

tölcséres) mérsékelt hatása volt a kecsketej higiéniai tulajdonságainak alakulására, így a 

hengeres tőgybimbóval rendelkező kecskék szomatikus sejtszám és baktériumszám értéke 

kedvezőbb (P>0,1). A tölcséres tőgybimbóval rendelkezők 51 százalékából, míg a hengeres 

tőgybimbójúak csupán 36 százalékából lehetett kimutatni un. minor patogén fajokat (pl. CNS, 

Corynebacterium sp.) (P<0,05) és csak a tölcséres kecskétől származó mintában volt 

tőgygyulladást okozó staphylococcus aureus és strepctococcus dysgalactiae. Emellett a 

tölcséres tőgybimbójú kecskéktől vett minták 5%-a tartalmazott 500.000 CFU feletti 

baktériumszámot, illetve kétmillió feletti szomatikus sejtszámot. Mindezek alapján a tölcséres 

tőgybimbóval rendelkező kecskék tejének bakteriális minősége kedvezőtlenebb, valamint 

ilyen állatokban nagyobb eséllyel fognak tőgyegészségügyi problémák kialakulni. 
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Vizsgálatunk során 364 lacaune anyajuh vérmérséklet pontozását végeztük el Sipos Ede 

magántenyésztő Győr-Moson-Sopron megyében található mórichidai tenyészetében. 

Vizsgálatunk célja a tejelő juhok vérmérséklete és napi tejmennyisége közötti kapcsolat 

kimutatása, igazolva az állatjólét szerepének fontosságát, valamint a szelekciós tenyésztői 

munkában a vérmérséklet alkalmazhatóságát a tejtermelő juhászatok elősegítésére.  

Az első vérmérséklet értékelést 2013. május 2-án végeztük, a további három vizsgálat a havi 

befejésnek megfelelően 28 naponként volt esedékes, az utolsó mérés július 25-ére esett. A 

vérmérséklet pontozása 1-5 skálán terjedő rendszerben történt, az állatokat a fejőállásban 

mutatott viselkedésük alapján, az 1-es pontszámmal az ideges, nyugtalan, az 5-ös 

pontszámmal a nyugodt egyedeket értékeltük. A befejések napján gyűjtött tejmintákat 

megmértük aktuális savasság, illetve elektromos vezetőképesség szempontjából, a szomatikus 

sejtszám kimutatását a gödöllői ÁT Kft.-ben végeztettük el.  

A vérmérséklet megbízható értékeléséhez szükséges limitáló mérések számának 

meghatározásával igyekeztünk az állattenyésztési gyakorlat számára hasznos információval 

szolgálni. Értékeltük, hogy egyazon anyajuhnak hogyan változik a vérmérséklet pontszáma a 

laktáció során, illetve a fejőállásba történő beérkezés és az állatok vérmérséklete között van-e 

összefüggés. 

További fontos vizsgálati célunk a tej minőségének mérőszámaként vizsgált szomatikus 

sejtszám és a két fizikai tulajdonság a pH és az elektromos vezetőképesség és a vérmérséklet 

közti kapcsolat keresése, mely tulajdonságok vizsgálatával kimutatható, hogy a különböző 

vérmérsékletű juhok tejének minősége hogyan változik a mérések során. Az elektromos 

vezetőképesség vizsgálatát fontosnak ítéltük a szomatikus sejtszámmal való szoros kapcsolata 

révén. Összefüggést kerestünk a vérmérséklet és a tej minőségi értékcsökkenését jelző 

elektromos vezetőképesség, valamint a szomatikus sejtszám között. 
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 Az állatvédelem hosszú úton haladt végig, míg filozófiából alapelvek, alapelvekből 

pedig törvények fejlődtek, melyek kimondják, hogy az állat jóllétének biztosítása az ember 

erkölcsi kötelessége. A XXI. században ez a fejlődés tovább haladt, ma már az állatokkal való 

bánásmódot, mint a termékminőséget is befolyásoló tényezőt tartják számon. A tojás 

fogyasztói minőségét nem csak annak mennyiségi és minőségi paraméterei határozzák meg, 

de a vevőközönség egyre nagyobb figyelmet szentel azon állatok jóllétének, melyektől a 

termék származik. 

 Kutatásom célja felmérni a magyar tojótyúktartás helyzetét állatvédelmi szempontból, 

továbbá az állatvédelmi törvények helytállóságát vizsgáltam hazai környezetben. Felmérésem 

során az ország több pontján eltérő termelési technológiát alkalmazó telepeket látogattam, 

ahol az állatok megfigyelését végeztem. A telepek felszereltségét, az állatok jólléti állapotát 

két teszt elvégzésével számszerűsítettem. 

 Kutatásom alapjául a Welfare Quality System® felmérési rendszere, a tojótyúk tartást 

vizsgáló tesztje szolgált. Ez alapján felmértem a tojók egészségi állapotát, viselkedésüket és 

az őket körülvevő technológiai paramétereket (tartás, takarmányozás). 

  A másik egy kérdőíves felmérés, mely a témában hatályos jogszabályok alapján 

készült (98/58/EK irányelv, 99/74/EK irányelv, 32/1999 FVM rendelet). Ebben a nem 

Welfare Quality® releváns szempontok, továbbá a jó tartás elemei, a jó táplálás, jó egészség 

kritériumai kerülnek ellenőrzésre. 

 A felmérés során megállapítottam, hogy ezen tesztek kiegészítik egymást, a főbb 

állatvédelmi pontokat teljesen lefedik, így hazai környezetben alkalmazásuk egyidejűleg 

javasolható. A mérés eredményéből az a tanulság vonható le, hogy Magyarországon a 

tojótyúktartás területén különös figyelmet fordítanak az Európai Uniós és hazai állatvédelmi 

törvények betartására. A törvények módosulása nyomán a technológia átalakítást, vagy 

szükség esetén a technológia cserét elvégezték, a paraméterek megegyeznek az előírtakkal, 

még ha ez esetenként az állomány csökkenését is vonta maga után. Mégis a különböző, 

jogszabályoknak megfelelő telepek állatai más-más jólléti állapotot mutattak, mely azt 

sugallja, hogy a törvényben foglalt módosítások fontosak, de nem kizárólagosak. Nagy 

szerepet játszik a fajta, a környezetgazdagítás mértéke, és legfontosabb a jó gazda 

gondossága. 

 

"Minden élő szervezetnek, amely az ember teljes felügyelete alatt áll, meg kell adni annak 

lehetőségét, hogy olyan környezetben éljen, amely megfelel genetikai adottságainak és 

lehetővé teszi, hogy fizikailag és élettani értelemben is egészséges egyeddé fejlődhessék." 

(Hurnik, J. F., 1995) 
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Az automatizált fejési rendszerek bevezetése óta a fejőrobotok értékelése mind állatjólléti, 

mind termelési vonatkozását tekintve egyre hangsúlyosabb kutatási terület. A szívritmus-

variancia (heart rate variability, HRV) vegetatív idegrendszeri tónust jól tükröző paraméterei 

segítségével a szimpatikus és a paraszimpatikus tónus aktivitása egymástól elkülönítetten 

mérhető, így ezek az értékek a stressz meghatározására is alkalmasak. 

Dolgozatomban tejelő tehenek (n=18) viselkedését és HRV értékeit hasonlítottam össze 

hagyományos fejési technológiában (2×8 állásos paralel elrendezésű fejőház), illetve 

fejőrobotban (DeLaval VMS) történő fejés során, 2 hónappal az átszoktatási időszak után egy 

fél-intenzív, hazai tehenészetben Polar Equine RS 800 CX szívritmus-mérő készülékekkel. 

Célom a két fejési rendszer az állatok viselkedésére és szívműködésére kifejtett hatásainak 

összehasonlítása volt fekvés (krónikus stressz kimutatása) és fejés során (akut stressz mérése). 

Az állatok saját maguk kontrolljai voltak, így az egyedek közti szívműködésbeli és 

viselkedésbeli különbségek nem befolyásolhatták eredményeimet. 

A HRV paramétereit idő- (HR, RMSSD) és frekvenciatartományban (HF, LF/HF), ill. 

Poincaré-grafikon segítségével (SD1, SD2, SD2/SD1) határoztam meg fekvés és a fejés 

elkülönített szakaszai során mindkét fejési rendszerben. A viselkedést (lépésszám/perc a fejés 

előkészítés, ill. a fejés közben) videofelvételek alapján határoztam meg. 

Fekvés közben nagyobb paraszimpatikus aktivitás (nagyobb HF és kisebb LF/HF) volt 

tapasztalható a robotizált fejési rendszerben (0,010 és 0,009; sorrendben), azonban HR-ben 

nem volt statisztikailag igazolható a különbség (fejőház: 65,32±1,20 szívverés/perc vs. 

fejőrobot: 64,86±0,67 szívverés/perc). Az átlagos lépésszán a fejés előkészítés és a fejés során 

is szignifikánsan nagyobb volt a fejőrobotban tapasztalt értékeknél (P=0,000 mindkét 

esetben). A HR – az előkészítést és a fejés első percét kivéve – az elővárakozóban, a 

fejőházba/fejőrobotba való belépés előtt, a fő fejési időszakban, a fejés utolsó percében, a 

teljes fejést (előkészítés+fejés) és a fejőállásban/fejőrobotban töltött teljes időt tekintve is 

nagyobb volt a fejőházi fejés alatt (P=0,000; P=0,000; P=0,010; P=0,028; P=0,046, P=0,005, 

sorrendben). A szimpatikus aktivitást jelző mutatók (SD2 és SD2/SD1) a fejőkelyhek 

felhelyezését megelőző időszakokban (elővárakozó, a fejőházba/fejőrobotba való belépés 

előtt, ill. a fejés előkészítése során) nagyobbak voltak a hagyományos fejési rendszerben 

(P=0,12, ill. P=0,13; P=0.012, ill. P=0,004; P=0,033, ill. P=0,031, sorrendben). A frekvencia-

tartományban számított paraméterekben nem mutatkozott statisztikailag igazolható 

különbség. Korábbi kutatási eredményekkel ellentétben, mind a viselkedés, mind a HRV 

tekintetében nagyobb stressz-szintet találtam a fejőházi fejés során, amely az elővárakozóban, 

a fejőházba való belépés előtt és a fejés előkészítése során volt a legkifejezettebb. Ennek 

hátterében a robotfejés során alkalmazott teljesen önkéntes tehénforgalom és a fejőrobot 

önkéntes látogatása, illetve az előkészítés során az emberi tényező megléte/ill. hiánya állhat. 
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Minden élőlény a környezetéhez való alkalmazkodás során egyedi viselkedésbeli és 

fiziológiai változásokat mutat. A juh faj (Ovis aries) jellegzetessége a háziállatfajok között, 

hogy az ember számára általában kevésbé feltűnő, visszafogott viselkedési mintákkal reagál, 

ezért nehezebb elbírálni, hogy egy adott stresszor a valóságban mit jelent az állat számára.  A 

fiziológiai változások azonban jól nyomonkövethetőek, objektíven jellemzik a belső 

válaszreakciókat és könnyen mérhetők. Ha a juhok számára erős stresszorral- jelen esetben 

izolációval- látható és elbírálható viselkedésbeli válaszreakciót indukálunk, akkor, 

összefüggéseket keresve a párhuzamos élettani folyamatokkal, feltérképezhetjük az állatok 

vérmérsékletét és annak következményeit. Az állati termék- előállítás során meghatározó az 

anyagcserefolyamatok hatékonysága, irányultsága (anabolikus vagy katabolikus), intenzitása 

és egyensúlya. Mindezen folyamatok szabályozásában az a neuroendokrin rendszeren alapuló, 

pszichológiai és fiziológiai konstitúció vesz részt, amelyet vérmérsékletnek nevezünk; amely 

jól öröklődik és egyedi váltzatosságot mutat, tehát szelektálható.  

Jelen munkámban ezen szakterület kutatásainak eredményét igyekeztem összefoglalni, 

értelmezni és összehasonlítani saját kísérleti eredményeinkkel. Vizsgálatunk során német 

húsmerinó kosbárányok (n=20) teljesítményét értékeltük a vérmérsékletük és egyes 

vérparamétereik változásának ismeretében. A 38 napos STV alatt háromszori vérvétellel és 

viselkedési teszttel követtünk nyomon 10 nyugodt és 10 ideges alaptermészetű, azonos 

körülmények között tartott, hasonló korú kosbárány teljesítményét. A vérmintákat a SZIE 

Állatélettani és Állat-egészségtani Tanszék laboratóriumában vizsgáltuk a következő 

vérparaméterekre: haematokrit, vérglükóz, albumin, összfehérje, szérum fruktózamin, 

kreatinin, karbamid, kalcium, triglicerid, összkoleszterin, AST; valamint a SZIE Állatorvos-

tudományi Karon vizsgáltattuk meg a vérminták kortizol- szintjét. A különböző vérmérsékleti 

adottságú bárányok különböző mértékű stresszreakciót mutattak a mérlegteszt során (izolációs 

stressz, valamint idegen környezet) amely tükrözi a vizsgálat során mért teljesítményüket. 

Röviden elmondható, hogy azok a vérparaméterek mutattak növekedést, amelyek 

összefüggésben vannak a stressz okozta katabolikus folyamatokkal. A kísérlet során jól 

látszott, hogy az ideges temperamentumú bárányok teljesítménye elmaradt a nyugodt 

társaikétól és ezt az anyagcsererét jellemző, megvizsgált vérparaméterek is alátámasztották. 
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A Salmonella baktériumok fertőzése során kialakuló salmonellosis napjainkban 

Európa-szerte problémákat okoz az állategészségügyben és a közegészségügyben egyaránt. A 

salmonellák a legváltozatosabb és a legszélesebb gazdakötődéssel bíró baktériumok, több 

mint 2000 szerotípusuk ismert, ezért a fertőzés kialakulásának és terjedésének megelőzése 

csak összetett és korrekt munkával lehetséges. Hazánkban az Európai Unióhoz történő 

csatlakozásunk után az unió irányelveit követve 2002-ben létrejött a 49/2002. (V. 24.) FVM 

rendelet, amely kimondja, hogy a S. Enteritidis és S. Typhimurium okozta salmonellosis és a 

baromfitífusz ellen az állattartó telepnek védekeznie kötelező, és a mentesség fenntartására 

kell törekedni. 

Kutatásunk során egy 60 kérdésből álló kérdőívet állítottunk össze állattartó telepek 

számára. A nyomtatványon az általános információkon kívül a minőségirányítási rendszer 

ismeretére, az állatállományra, a takarmány és vízhasználatra, a telep takarítására, a személyi 

higiéniára és a szállításra vonatkozó kérdéseket fogalmaztunk meg, tehát átvilágítottuk a 

fertőzöttség és terjedés szempontjából kritikus pontokat.  

Felmérésünk célja az volt, hogy reális képet kapjunk arról, hogy a felmérésben részt 

vevő telepek mennyire tájékozottak azt illetően, hogy milyen óvintézkedéseket kell 

megtenniük annak érdekében, hogy elkerüljék a Salmonella baktériumok által okozott 

fertőzéseket és visszaszorítsák a kórokozók számát. 

Az eredmény alapvetően pozitívnak mondható. A kérdőívekben adott válaszokból 

kiderül, hogy a telepek kiemelkedő figyelmet fordítanak a fertőzés kialakulásának 

megelőzésére és az állomány Salmonella mentességének fenntartására. 

Azonban hiányosságok mutatkoznak a minőségirányítási rendszer ismeretével, illetve 

helyes használatával kapcsolatban. Az ivóvíz minőségének ellenőrzésére és az itató 

berendezések higiéniai karbantartására néhány telepen nem fordítanak elegendő figyelmet. 

További problémákat okoz a takarítás nem minden területre kiterjedő alapossága. A személyi 

higiéniával kapcsolatos kérdésekre sem kaptunk teljesen kielégítő válaszokat, feltehetően ezt 

a pontot a legkörülményesebb ellenőrizni és itt a szabályok, előírások betartatása is 

problémákba ütközhet. A többi kritikus pontot tekintve általában egységes, kielégítő, 

megnyugtató válaszokat kaptunk. 

Precízebb, körültekintőbb munkával és az ismeretek bővítésével a fentebb említett 

hiányosságok is kiküszöbölhetőek. 
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 Vizsgálatomban egészséges (mozgáskép pont: 1–2, N=28) és sánta (mozgáskép pont: 

3–5, N=24) tejelő holstein-fríz tehenek szívritmusát (heart rate, HR), szívritmus-variancia 

(heart rate variability, HRV) paramétereit és viselkedését (lépésszám-értékeit) értékeltem 

hagyományos fejőházi fejés és rektális vizsgálat során. Célom volt annak megállapítása, hogy 

a fejés, ill. a rektális palpáció mely szakaszában találhatóak különbségek a két csoport 

szívműködési értékei és viselkedése közben. A HRV paramétereit idő- (HR, RMSSD) és 

frekvencia-tartományban (LF, HF, LF/HF arány), illetve Poincaré-grafikon (SD1, DS2, 

SD2/SD1) segítségével számítottam ki. Fejés során: (1) előkészítési fázis, (2) fő fejési 

időszak, (3) a fejőkehely levételétől a fejőállás elhagyásáig eltelt várakozás időszaka. Négy 

perc tartamú rektális vizsgálat során: (1) a rektális vizsgálat előtti pihenés, (2) a rektális 

vizsgálat első 2 perce, (3) a rektális vizsgálat második 2 perce, (4) teljes rektális vizsgálat, ill. 

a vizsgálat után eltelt 15 perces „megnyugvási időszak” 5 perces intervallumokra osztva. 

A fejés értékelése: A sánta tehenek rövid-távú HRV értékei (HR, RMSSD, SD1, SD2/SD1) 

nagyobbak voltak a fejés előkészítő szakaszában, mint az egészséges állatok ugyanezen 

mutatói (P=0,026; P=0,009; P=0,009; P=0,045, sorrendben). A fő fejési időszakban az 

SD2/SD1 paramétert leszámítva minden mutatóban (HR, RMSSD, LF, HF, LF/HF, SD1, 

SD2) érdemi elérést tapasztaltam (P=0,048; P=0,040; P=0,044; P=0,044; P=0,044; P=0,040; 

P=0,047, sorrendben). A fő fejési időszak során regisztrált lépések száma nagyobb volt a 

sánta tehenek esetében az egészségesekkel összehasonlítva (P=0,031). A fejés utáni várakozás 

szakaszában a HR, az RMSSD és az SD1 mutatók nagyobbak voltak a sánta állatok esetében 

(P=0,039; P=0,039; P=0,039, sorrendben). A fejés szakaszai során tapasztalt különbségek a 

sánta tehenek nagyobb paraszimpatikus idegrendszeri aktivitását mutatták. Eredményeim 

magyarázata a sánta teheneket az elővárakozóban ért korábbi nagyobb mértékű stressz, illetve 

az érintett állatok kisebb vegetatív idegrendszeri válaszkészsége a rövidtávú stresszre. 

A rektális vizsgálat értékelése: a lépésszámok hasonlóak voltak a két csoport esetében. A 

fejéssel ellentétben, a rektális vizsgálat során nem találtam statisztikailag igazolható 

különbséget a sánta és egészséges tehenek HRV paramétereiben. A rektális vizsgálat utáni 

első 5 percben azonban érdemi különbség adódott az rMSSD, HF, LF/HF, SD1 és az 

SD2/SD1 mutatókban (P=0,047, P=0,039, P=0,039, P=0,047 és P=0,007, sorrendben). A 

megnyugvási időszak második 5 perce során csak a HF, az LF/HF és az SD2/SD1 mutatott 

statisztikailag is igazolható különbséget a két csoport között (P=0,037, P=0,037 és P=0,048, 

sorrendben). A fejéstől eltérően a rektális vemhességvizsgálat során a sánta állatok hasonló 

viselkedési és szívműködési reakciókat mutattak, mint egészséges társaik, azonban a palpáció 

utáni 5 percben nagyobb volt paraszimpatikus idegrendszeri aktivitásuk (RMSSD↑, HF↑, 

SD2↑), párhuzamosan a lecsökkent szimpatikus tónussal (LF/HF↓ and SD2/SD1↓). 
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Földünk egyik legdinamikusabban fejlődő állattenyésztési ágazatává nőtte ki magát a 

kecsketenyésztés és a kecsketej-termelés. Ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt 40 évben a 

kétszeresére nőtt a kecsketej-termelés a világon. Jelenleg körülbelül 924 millió kecske él a 

Földön, a világ kecsketej-termelése 17,09 millió tonna (FAO, 2011).  

A magyarországi kecskeállomány a rendszerváltást követően, 2000-ben érte el a csúcspontot, 

amikor is 189 ezer volt a kecskeállomány létszáma. Ezután drasztikus csökkenés következett 

be, 2010-re csupán 58 ezer db kecskét jegyeztek fel. Azonban 2011-ben növekvő tendenciát 

mutatott az országos állomány, ugyanis 75 000-re ugrott fel a kecskelétszám (FAO, 2011).  

A kecsketej jelentőségét jól mutatja, hogy a beltartalmi mutatói közül, többek között a 

zsírsavak összetétele és mennyisége sokkal kedvezőbb. mint a tehéntejé, emiatt fogyasztása 

sok pozitívummal jár a humán egészségre nézve. 

Az állat egészségi állapota fontos szerepet játszik a termelt tej összetételében. Tőgybetegség 

esetén gyakran megváltozik a tej összetétele, különösen a tőgygyulladás okoz a tejben 

mélyreható változást. A tej biológiai alkotórészei közé tartoznak a szomatikus sejtek és a 

mikrobák. Állandóan jut a tejbe több- kevesebb sejtes elem a tőgy szöveteiből és a vérből a 

tejképződés közben. A szomatikus sejtszám mennyiségét az állat életkora, a laktáció szakasza 

(évszak), fajta és a gazdaság (tartás-, fejéstechnológia, higiéniai viszonyok), illetve az ellés 

típusai is befolyásolja. 

Vizsgálatunk célja a szomatikus sejtszám hatásának vizsgálata a kecsketej egyes kémiai, 

fizikai és higiéniai tulajdonságaira.  

A vizsgálatokat 2012 évre vonatkozóan a Kiskunfélegyházán található Alpesi 

törzstenyészetben végeztük el. A vizsgálatban 32 vegyes laktáció számú anyakecske vett 

részt. Mintavételre 3 alkalommal került sor (laktáció elején, közepén és végén), minden 

alkalomnál véletlenszerűen választottuk ki az anyákat. A minta kifejése kézzel történt.  

A kapott mintákat a gödöllői ÁT Kft., illetve az Intézet saját laboratóriumában kerültek 

feldolgozásra. A kísérlet során vizsgáltuk a tejmintákban a szomatikus sejtszámot, a 

baktériumszámot, tejfehérje-, tejzsír- és tejcukortartalmat, fagyáspontot, pH értéket és 

elektromos vezetőképességet.  

Pozitív (P<0,01) összefüggés mutatkozott a szomatikus sejtszám és a fehérjetartalom 

(r=0,56), valamint a pH érték (r=0,40) között. Negatív összefüggést mutattunk ki a 

szomatikus sejtszám és a tejcukor (r=-0,35), elektromos vezetőképesség (r=-0,40) és a 

fagyáspont (r=-0,34) között. A szomatikus sejtszám pozitív összefüggést mutatott az összes 

baktériumszámmal. (r=0,68). Eredményeink szerint a szomatikus sejtszám nagysága lényeges 

hatással van a termelt kecsketej mennyiségére, összetételére, fizikai és higiéniai 

tulajdonságaira. 
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Az utóbbi években nem csak hazánkban, hanem nemzetközi szinten is egyre szélesebb 

körben bontakozik ki a régi, kihalóban lévő háziállatfajták megmentésére irányuló törekvés. 

Dolgozatom célkitűzése az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság és a Fővárosi Növény- és 

Állatkert közös tulajdonát képző jósvafői hucul ménes génállományának vizsgálata, mely első 

sorban az állomány beltenyészettségére irányul.  

Az őshonos lófajta fennállása óta kétszer szenvedett el palacknyak-hatást, ami azt 

jelenti, hogy legalább kétszer érte olyan hatás, mely után a létszámnövekedés egy beszűkült 

genetikai változatosságú populációból zajlott le. Ebből adódóan a tenyésztőknek törekedniük 

kell a rokon- és beltenyésztés elkerülésére és visszaszorítására, a genetikai variabilitás 

fenntartására, ami az egyes egyedek, illetve a teljes állomány genetikai szerkezetének 

ismerete nélkül lehetetlen. A fajtát Magyarországon kívül Romániában, Lengyelországban, 

Szlovákiában, Csehországban és Ausztriában tenyésztik. Az állományok nagysága az egyes 

országokban eltérő, de a tenyészállatok száma európai szintem is csupán 2000 körül mozog.  

A hazai tenyésztőszervezet - a Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete - által 2011-ben 

kiadott méneskönyv adatai szerint hazánkban jelenleg 22 mén és 252 kanca vesz részt a 

fajtafenntartásban.  

Hazánk legnagyobb törzstenyészetében, a jósvafői ménesben a vizsgálat idején 186 ló 

volt, melyből ivarukat tekintve 43 mén, 125 kanca és 18 herélt. A vizsgálat a ménes genetikai 

készletének feltárására irányult, melyben az egyedek és az állomány beltenyésztettségét 

vizsgáltam. A beltenyésztettség számokkal történő kifejezésére Wright (1921) módszerét 

alkalmaztam. A Wright-féle együttható egy olyan matematikai képlet, mely a közös ősök 

számát és a generációs távolságot veszi figyelembe a beltenyésztettségi együttható 

kiszámításakor. Az együttható értékét befolyásolja a pedigré hossza és teljessége, tehát minél 

teljesebb és több nemzedékre visszavezethető a pedigré, annál pontosabb a koefficiens. A 

számítások során az egyedek 5 generációnyi ősét vizsgáltam. Az eredményeket 

csoportosítottam külön a kancacsaládok és a ménvonalak alapján is. 

Az így kapott eredmények alapján összefoglalóan elmondható, hogy a jósvafői ménes 

lovainak beltenyésztettsége nem jelentős, olyan egyedek is előfordultak, melyekre nem 

lehetett felírni a Wright-féle képletet, ami azt jelenti, hogy a felmenők között nem volt közös 

ős. Tehát a korábbi tenyésztői munka a fajtát ért palacknyak hatás ellenére a vizsgált 

szempontból eredményesnek tekinthető. 
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Dolgozatomban a galopplovak tartástechnológiájából és idomításából adódó 

viselkedési problémák okát kutattam.   

A lóverseny Széchenyi István közreműködésével 185 éves hagyományokra tekint 

vissza Magyarországon. A galoppversenyeken induló angol telivér fajtára kifejezetten 

jellemző, hogy igen érzékeny és a versenyekből adódó hatalmas fizikai és szellemi terhelés 

miatt ezek a lovak nehezen viselik a stresszt.  

Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy a lovak tartási körülményei 

nagymértékben eltérnek a természetestől, amelyhez folyamatosan alkalmazkodniuk kell. A 

versenylovakat a fokozott igénybevétel és a lehető legnagyobb teljesítmény elérése érdekében 

a természetben megszokottól eltérően takarmányozzuk. A természetes táplálékfelvételre nincs 

mód, ugyanis nincsenek akkora összefüggő területek, amelyeken a szükséges mennyiségű 

szálas takarmányhoz hozzá tudnának jutni. E lovak így az abraktakarmány és a vitaminok 

mellett csak kiegészítésként kapják a szálas takarmányt. A folyamatos igénybevétel miatt  

megfelelő mennyiségű pihenésre van szükségük, ami abban az esetben, ha szabadon 

mozognának, nem valósulhatna meg. A speciális elhelyezés azt is szolgálja, hogy a lovak 

sérülésveszélyét minimalizáljuk.  

E különleges tartási körülmények ugyanakkor számos viselkedési problémát 

indukálnak, abból adódóan, hogy a lovak az ösztönös igényeiket nem tudják kielégíteni, így 

nem tudnak együtt játszani, a szociális szükségleteiknek eleget tenni.  

A dolgozatomban a hazai és külföldi szakirodalom megállapításaiból kiindulva egy 

saját kérdőív segítségével vizsgálom a Magyarországon idomításban álló galopplovak 

viselkedési sajátosságait. A kérdőívben az általános tartástechnológiai és idomítási eljárások 

jellemzésén túl, a legjellemzőbb viselkedési problémákra koncentráltam. A leggyakrabban 

előforduló viselkedési zavarok közé tartoznak a boxjárás, szitálás, karórágás-levegőnyelés és 

a nyelvöltögetés. A megvizsgált 50 egyed sajátosságait figyelembe véve arra lehet 

következtetni, hogy a galopplovak közel 30%-ánál figyelhető meg valamilyen magatartási 

zavar, vagy sztereotípia.  

A megállapításaim a kérdőíveken túl a saját tapasztalataimon is alapulnak. 2009 óta 

folyamatosan napi szinten dolgozom a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. telephelyén 

idomításban álló lovakkal. Az elmúlt években összesen mintegy ötven lóval foglalkoztam, 

aktívan részt vettem a tréningezésükben, mint munkalovas. A napi munkával, idomítással és 

lovaglással kapcsolatos megfigyeléseimet beépítettem az elemzésembe. 
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AZ ÜREGI NYÚL ÉLŐHELYPREFERENCIÁJÁNAK ÉS 

KÖRNYEZETÉRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA EGY 

TELEPÍTETT ERDŐBEN 

Study on the habitat preference and impact of European rabbits in a forest 

plantation 

Szerző: Biró Bálint, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Vadgazda mérnöki 

  BSc, III. 

Témavezető: Dr. Szemethy László, Egyetemi docens, MKK Vadvilág Megőrzési Intézet 

Hazánk területéről az üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus) a XX. század folyamán 

szinte teljesen eltűnt. Napjainkban a faj újbóli, gyors állománynövekedését tapasztaljuk. E faj 

jelentős vadászati potenciállal bír, így ökológiai igényeinek és környezetére gyakorolt 

hatásainak minél alaposabb vizsgálata, megértése elengedhetetlen a fajjal történő jövőbeni 

eredményes gazdálkodás érdekében. 

Jelen vizsgálat arra keresi a választ, hogy az üregi nyúl miként befolyásolja 

környezetét, mik az ökológiai igényei, illetve, hogy milyen intézkedésekre, beavatkozásokra 

lehet szükség a jövőbeni gazdálkodás során. 

A vizsgálat helyszínéül Nyáregyháza és Csévharaszt község határán fekvő 

elsődlegesen gazdasági célú erdők szolgáltak. A faj környezetre gyakorolt hatásaiból a direkt 

hatások (táplálkozásból eredő hatások) vizsgálata történt meg. A kifejtett direkt hatások 

vizsgálatát mind a lágyszárú, mind pedig a fásszárú vegetáción elvégeztem. A nyulak 

lágyszárúakra kifejtett hatását klasszikus kizárási kísérlettel; fásszárú vegetációra kifejtett 

hatásukat (hántás) pedig rugalmas sávtranszekt módszerrel vizsgáltam. A kutatás során a faj 

által preferált élőhelyek felmérésére is sor került. Az élőhelypreferencia mértékét az 

előzetesen felvételezett várak térbeli elhelyezkedéséből számoltam, az Ivlev index 

segítségével. 

A részletes élőhelypreferencia vizsgálat adatai szerint a nyulak előnyben részesítették 

a sűrű állományú, meggy (Prunus spp.) elegyes részleteket (I=+0,9). A sűrű vegetációjú 

foltok preferenciáját az irodalmi adatok is alátámasztják, azonban, a meggy elegyedésű részek 

előnyben részesítését a meggy hántottsága nem indokolja (I=+0,2). Egyértelmű hántottsági 

preferenciát olyan fajok esetében találtam, melyek közepes mértékben hántottak, annak 

ellenére, hogy a kínálatban alacsony volt a részesedésük (pl.: tövises lepényfa (Gleditsia 

triacanthos): I=+1; egybibés galagonya (Crataegus monogyna): I=+1). Az üregi nyúl jelentős 

károsítást kizárólag a meggy hántásával okozhat; azonban ez a faj nem célállomány, ezért a 

gazdasági kár nem számottevő. A tuskósorra kihelyezett kvadrátegyüttes elkerített részében a 

parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) magassága és levélszáma is szignifikáns különbséget 

mutatott (növénymagasság: df=5; Welch t=4,143; p=0,009; levélszám: df=5; Welch t=3,672; 

p=0,0144). 

A faj újbóli betelepülése - ennek a vizsgálatnak az eredményei alapján - 

egyértelműen pozitív. Lágyszárú vegetációra kifejtett hatása a "kívánatos" fajok közé sorolja, 

hiszen rágásával visszaszorítja az agresszívan terjedő, parlagfüvet. Preferált élőhelyei alapján, 

hazánk területének jelentős hányada megfelel a faj ökológiai igényeinek, így vadgazdálkodási 

hasznosítása sok vadgazdálkodási egységnek kínál kifizetődő alternatívát. 

A vizsgálatban szereplő, homoktalajon lévő, intenzíven kezelt ültetvények kitűnő élőhelyet 

kínálnak az üregi nyúlnak. Ezeken az élőhelyeken belül is a tuskósorok szerepe a 

legfontosabb. Eredményeim alapján az üregi nyúl állományt a tuskósorok létesítésével, vagy 

felszámolásával lehetne szabályozni, a gazdasági céltól függően. A vadgazdálkodó és az 

erdőgazdálkodó közötti konfrontálódásra - a várakozásokkal ellentétben - nem ad lehetőséget, 

hiszen erdészeti szempontból fontos fafajokban kártétele jelentéktelen. 



 

CSERJESZINT KÍNÁLATÁNAK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA EGY 

PATÁSOKTÓL ELZÁRT REZERVÁTUM MAGTERÜLETEN 

Seasonal change of understory food supply in a fenced forest reserve core area 

Szerző: Eszes Dorottya Réka, MKK, Vadgazda mérnök BSc, IV. évf. 

Témavezető: Dr. Katona Krisztián, egyetemi docens, Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar, Vadvilág Megőrzési Intézet 

 

Az erdőrezervátum-hálózat kijelölése 1989-ben indult el hazánkban. Az erdei 

ökoszisztéma-rezervátumok (röviden erdőrezervátum) a természetes vagy természetközeli 

erdei életközösség megóvását, a természetes ökológiai és evolúciós folyamatok szabad 

érvényesülését, valamint e folyamatok kutatását szolgáló erdőterületek. Fontos szempont az 

erdők természetessége vagyis, hogy milyen mértékben hasonlít az adott területen előforduló 

erdőállomány az adott termőhelyi viszonyok mellett egykor tenyésző érintetlen őserdőkre.  

Az erdőben megtalálható életformák életképessége és kölcsönhatása a rendszer 

épségén alapul. A természet törvényei alapján működő rendszerben megtalálható minden 

elem szükséges és fontos szerepet tölt be. A természet ilyen fontos elemei a növényevő patás 

vadfajok is. Ezek a vadfajok táplálkozásukkal, viselkedésükkel hozzájárulnak az erdő 

összetételének, szerkezetének kialakulásához. 

Az általunk vizsgált terület a Gödöllői dombság területén elhelyezkedő Nagy Istrázsa-

hegy erdőrezervátum magterülete volt, mely fokozott védelmet élvez. Az emberek és patás 

vadfajaink elől kerítéssel elzárt. Az itt folytatott terepi felvételezéseink célja egyrészt a 

cserjeszint táplálékkínálatának és a rajta található vadrágásnak a felmérése volt, olyan 

környezetben, ahol elvileg nem találhatók meg a nagyvad fajok. Másrészt vizsgáltuk hogyan 

alakul a főfafaj és egyéb fásszárú fajok aránya a cserjeszintben egy olyan területen, ahol nem 

működhet a nagytestű növényevők természetes szelektáló, szabályozó hatása. Mindemellett 

felmértük, hogy észlelhető-e a növényevők jelenléte és hatása az elzárt területen. 

A felmérések folyamán kétféle módszerrel dolgoztunk azonos mintavételi pontokon és 

azonos időpontokban (szezonálisan). Az egyik adatgyűjtési forma a SZIE MKK VadVilág 

Megőrzési Intézetben kidolgozott és alkalmazott módszer, melynek célja a nagytestű 

növényevő fajok számára aktuálisan elérhető kínálat és fogyasztás felmérése (hajtásszámlálás 

és rágott hajtások számlálása). A másik az MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet 

munkatársai által kidolgozott és használt rezervátum-felmérő módszer, ami a hazai 

erdőrezervátumok hosszú távú természetes dinamikájának vizsgálatát szolgálja (50 cm-nél 

nagyobb egyedek összes és rágott töveinek számlálása). 

Ha a tőszámokat (rezervátum-módszer) vesszük alapul, akkor tavasszal, nyáron és 

ősszel a leggyakrabban megtalált faj a mezei juhar volt, míg télen a kőrisfajokból (magas, 

virágos) felvételeztünk a legtöbbet. A VMI módszerrel mérve (hajtásszámlálás) mindig a 

mezei juhar rendelkezett a legtöbb hajtással átlagosan. A terület fő fafaját, a kocsánytalan 

tölgyet tőszámlálás esetében csak nyáron regisztráltuk a cserjeszintben, mivel nem voltak 50 

cm-nél magasabb egyedei. Hajtásszámlálást tekintve viszont nyáron és ősszel is. A 

rezervátum módszerrel a galagonya, a csíkos és bibircses kecskerágó rágottsága volt 

szezonálisan a legmagasabb. A VMI módszernél a legnagyobb rágottsággal minden 

évszakban más és más faj rendelkezett (vadrózsa, kőrisek, bibircses kecskerágó). Viszont 

egyik módszerrel sem találtunk rágást a kocsánytalan tölgyön.  

Eredményeink szerint a jelen levő patások szelektív rágása ilyen állománysűrűségnél 

még elkerüli a főfafajt, mindezt azonban a cserjeszint változatossága is befolyásolja. 



 

A LOVAS KÖZELÍTÉS, MINT TERMÉSZETKÍMÉLŐ 

ANYAGMOZGATÁSI MÓDSZER HELYZETE A HAZAI 

ERDŐTERÜLETEKEN 

 

State of horse logging, a sustainable timber transportation method in hungarian 

forests 
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Természetvédelmi mérnök B.Sc., IV. évf. 
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(Mezőgazdasági-és Környezettudományi Kar, Környezet- és 

Tájgazdálkodási Intézet, Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék) 

Az erdészeti üzem gépesítését megelőzően (1955 előtt) a lovas közelítés megszokott 

folyamat volt az erdőgazdálkodás során, napjainkra azonban szinte feledésbe merült. 

Erdőjáróként, lótartóként vagy a hagyományos gazdálkodás iránt érdeklődőként egyaránt alig 

találkozni a lovas/fogatos közelítés fogalmával.  

Adataimat terepen gyűjtöttem a lovas közelítést alkalmazó erdőgazdálkodókkal készített 

félig strukturált interjúk segítségével. Őket az összes hazai erdészet megkeresésével kutattam 

fel. 106 erdészetet kerestem fel telefonon, amely alapján feltérképeztem a lovas közelítés 

gyakoriságát az állami erdőterületeken. Összesen 16 vállalkozónál figyeltem meg 

személyesen az állati erő hasznosítását a gyakorlatban, közülük 15-en dolgoztak 

természetvédelmi oltalom alatt álló erdőterületen is. A terepi megfigyelések során a 

következők célok vezéreltek: felmérni milyen szempontok alapján döntenek a ló használata 

mellett, a lovas fakitermelés milyen előnyökkel és hátrányokkal bír több nézőpontot is 

figyelembe véve, a vállalkozó tapasztalatát begyűjteni, továbbá a használt lófajtákat és 

típusokat megfigyelni. A természetkímélő gazdálkodás részeként elterjedt vasló jellemzőit 

összehasonlítottam az igazi lóéval. 

A 106 erdészet közül 28 alkalmaz olyan vállalkozót, amely a közelítést lóval hajtja 

végre. Ez az összes erdészetnek a 26,42%-a. Az erdészetek 9,43%-a elvétve, csak nagyon 

ritkán foglalkozik lovas közelítéssel. Leggyakrabban törzskiválasztó és növedékfokozó 

gyérítések esetében kapnak megbízást, mert gazdaságosabb és a lovak számára kímélőbb. A 

16 vállalkozó 37%-a sodrott lovakat használ, ezt követi a muraközi típus 29%-ban, és 

megtalálhatóak a magyar hidegvérű lovak 11%-ban. 1 ló napi átlagos teljesítménye 15,9 m
3
. 1 

ló átlagosan 0,81 m
3
 rakományt húz el. Összesen 3 erdészetnek vannak saját lovai, a 

vállalkozók tőlük bérlik a „munkaeszközüket”. Minden gazdálkodónál döntő érv a lovak 

használata mellett a hagyományőrzés és a kíméletesség.  

A lovas faanyagmozgatásnak legelterjedtebb módja a vonszolás, amely során a lóhoz 

rögzített hámfához lánccal, illetve kötéllel kapcsolják a megmozgatni kívánt faanyagot. 

Egyszer lőcsös szekérrel dolgoztak, kétszer említették, hogy erdészeti közelítő kullóval is 

szoktak közelíteni, de ezek elterjedtsége csekély.  

A módszer legfőbb előnyei a talaj, a visszamaradó fák és az újulat védelme. 

Környezetvédelmi jelentősége, hogy nincs károsanyag-kibocsátása, nincs szükség 

üzemanyagra, továbbá az általa felhasznált energia megtermelhető a gazdálkodó által is. 

Hátránya, hogy teljesítménye a gépi művelésnél kisebb, kevés a lóhoz értő ember, és a velük 

való munka speciális életformát követel meg. 



 

KÁRTEVŐGYÉRÍTÉS SORÁN KIALAKULT MÉRGEZÉSEK HATÁSA 

VÉDETT ÉS EGYÉB NEM CÉLZOTT FAJOKRA  
 

Effects of vertebrate pest management using poison-baits on protected birds and 

non-target species. 
 

Szerző: Jakab Tamás, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Vadgazda 

mérnök, 3. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Bíró Zsolt, egyetemi docens, Szent István Egyetem, Vadvilág Megőrzési 

Intézet 

 Dr. Déri János, mikrobiológus-szakállatorvos, Hortobágyi Madárkórház 

Alapítvány 

 

Az emberi faj számára kártékony ragadozók és más mezőgazdasági kártevők 

létszámának apasztása egyidős az állattartás, illetve a növénytermesztés megjelenésével.  A 

mérgezett csalétekkel történő ragadozógyérítés az egyik legelterjedtebb módszer világszerte 

annak ellenére, hogy alkalmazása sok országban illegális. Az Európai Unióban a Berni 

Egyezmény és a Madárvédelmi Irányelv szintén tiltja. De az Egyesült Államokban is egy 

1947-ben alkotott törvény alapján bíróság elé állítják azokat, akik a különböző peszticideket 

nem rendeltetésnek megfelelően használják fel, és emiatt illegális mérgezéseket okoznak. Ha 

ragadozó madár teteme található a kihelyezett csalétkek közelében, akkor a vándormadarak, a 

fehérfejű rétisas (Haliaeetus leucocephalus), és a szirti sas (Aquila chrysaetos), valamint a 

veszélyeztetett fajok védelme érdekében hozott törvények, illetve számos más törvény alapján 

is felelősségre vonhatók az elkövetők. Magyarországon a körülményektől függően méreggel 

való visszaélésért, állatkínzásért, valamint természetkárosításért büntethető, amely a természet 

védelmének „legerősebb” felelősségi formája, és a büntetőjoghoz kapcsolódik. 

Az elsődleges, vagy másodlagos mérgezés a hatóanyag szervezetbe történő 

bekerülésének körülményeitől függően alakul ki. A csaliként szolgáló állati tetemeket, állati 

részeket általában nagy koncentrációjú inszekticiddel preparálják, amely lehet folyékony, 

szemcsés, vagy por konzisztenciájú. A madarak számára ezek a főleg szerves foszforsav 

észter hatóanyagú inszekticidek kis mennyiségben is végzetesek, legtöbbször a méreg 

felvételének helyén elpusztulva találnak rájuk. A mérgezések hatása a különböző ragadozó és 

dögevő fajokra és azok populációira nagyrészt ismeretlen, ezért éreztem szükségét e témában 

való kutatásnak. 

Elsődleges célkitűzéseim alapján azt vizsgáltam, hogy főként a Hortobágyi 

Madárkórházban mérgezéssel, vagy annak gyanújával kezelt fajok hol és milyen körülmények 

között mérgeződtek, milyen hatóanyag mutatható ki szervezetükből, milyen új toxinokat 

alkalmaznak, azoknak milyen hatása van az adott fajra, milyen érdekcsoportok állnak a 

hátterében, mi az indíték és melyek a célfajok, ami miatt mérgeznek, illetve milyen legális 

módszerek lehetnek alkalmasak a nem szelektív, illegális mérgezések kiváltására. Munkám 

során kiemelt figyelmet fordítottam a vadgazdálkodásnak.  

A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy egy olyan problémarendszert igyekeztem 

feltérképezni, amely az indíték megszületésétől kezdve végigvezet minket egészen a védett- 

vagy fokozottan védett, illetve nem célzott fajok pusztításáig, valamint azon túlmutatva 

rávilágít azokra a humán-egészségügyi kockázatokra, amikor a mérgező közvetlenül vagy 

közvetve a saját vagy más testi épségét, életét is kockáztatja cselekményével. Ezen kívül azt 

szeretném érzékeltetni, hogy egy természeti rendszerben szorosan egymás mellett gazdálkodó 

különböző érdekcsoportok együttműködésének a hiánya, problémáinak és gazdálkodásának 

pontos ismerete nélkül milyen károkat okoznak, amikor a mérgezés mellett döntenek. 



 

GÍMSZARVAS (CERVUS ELAPHUS) BIKÁK EGYES KORBECSLÉSI 
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Szerző: Kovács Imre, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Vadgazda 

mérnök szak, IV. évfolyam 

Témavezető: Bleier Norbert, egyetemi tanársegéd (Mezőgazdaság- és Környezet-

tudományi Kar, Vadvilág Megőrzési Intézet)  

 

Munkámban a gímszarvas (Cervus elaphus L., 1758) korbecslésének jelentőségét, a 

trófeabírálat jogszabályi hátterét és a különböző korbecslési módszereket, ill. azok tesztelését 

mutattam be. Dolgozatom célkitűzése volt a Gemenc Zrt. hajósi vadászterületéről származó 

18 gímbika mintáján elvégzett, zápfogak cementréteg-számlálásán alapuló saját korbecslésem 

és egyéb korbecslési adatok összehasonlítása, valamint egyes anatómiai képleteken felvehető 

méretek és az életkor változása között fennálló kapcsolat tanulmányozása. 

A cementrétegek alapján becsült korok, ill. a trófeabírálaton és a vadászok által, 

valamint a Vadvilág Megőrzési Intézetben fényképek és az M3 fog kopottsága alapján adott 

korbecslések közti kapcsolatot regresszió- és korrelációanalízissel vizsgáltam. A foghézag és 

a rágófogsor hossza, az I1 és M3 fog paraméterei, valamint a kor között szintén vizsgáltam az 

összefüggés meglétét és erősségét (korreláció-elemzés), ill. azt, hogy az életkor miként 

befolyásolja az adott méreteket (regresszió-elemzés). 

Az eredmények alapján saját cementzóna-számlálásom sem a trófeabírálat, sem a 

vadászok, sem a VMI munkatársának korbecsléseivel nem volt statisztikailag kimutatható 

kapcsolatban. Megállapítottam, hogy a foghézag és a rágófogsor hosszának mérése vagy az 

ezekből számított index nem alkalmas a korbecslési eljárásban való használatra. Az I1 fogak 

fogkorona magassága és teljes hossza, ezek aránya, ill. a két I1 fog koronáinak együttes 

szélessége a cementrétegek alapján végzett korbecsléssel statisztikailag igazolható lineáris 

kapcsolatban állt. Az M3 esetében sem az első, sem a második ív koronamagassága nem volt 

statisztikailag igazolható kapcsolatban a cementzónás korbecsléssel. Az M3-fotójáról becsült 

kor és a mért koronahosszak között szignifikáns, lineáris kapcsolat állt fenn. 

A kapott eredmények tükrében javaslatokat tettem a cementréteg-számlálásnak a 

trófeabírálati rendszerbe való beépítésének lehetőségeivel, a módszer további kutatásokban 

való vizsgálatával, a fogcsiszolat-készítés folyamatának és alkalmazott gépeinek 

fejlesztésével, valamint a becsült kor és az állkapcsokon, ill. a fogakon mért paraméterek 

összefüggéseinek további tanulmányozásával kapcsolatban. 
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A Hanság keleti peremén, Lébény község határában fekvő Tölgy-erdő egy 109 

hektáros, 1999 óta védett terület, amely a „Natura 2000” hálózat része. Az erdőben jelenleg 

zajló folyamatok jobb megértéséhez különösen fontos a korábbi állapotok ismerete, hiszen a 

használat megváltozása, a természetközeli növényzet megváltozását, átalakulását 

eredményezi. 

A jelenlegi állapot feltárása érdekében 2013-ban megtörtént a vegetáció erdőrészlet-

szintű felmérése, amely során természetességi adatok gyűjtésére is sor került. Az erdő 

múltjának rekonstruálása irodalmi és levéltári anyagok, valamint történeti térképek és archív 

légifotók alapján vált lehetségessé. 

A korábbi irodalmi adatokat kiegészítve elkészült a terület fajlistája, amely a 2013-as 

adatokkal bővítve összesen 133 fajt tartalmaz. Mivel az erdő állapotának megítélése 

szempontjából kiemelt jelentőségű a tavaszi aszpektus lágyszárú növényzete is, a terepi 

bejárások alapján azokról elterjedési térkép készült. Az egyes erdőrészletek növényi 

összetétele közötti hasonlóság hierarchikus klaszteranalízissel került vizsgálatra, míg a 

növényzet jelenlegi állapotának, átalakulásának és az erdőhasználat időbeli változásának 

összevetése a korábbi erdészeti üzemtervek térinformatikai feldolgozásával, a legjelentősebb 

fásszárú fajok időbeli arány-változásának megjelenítésével történt. 

A gazdálkodási múltat összevetve a vegetációval és a természetességi vizsgálatok 

eredményeivel megállapítható, hogy a leginkább természetközeli erdőrészletek az erdő 

nyugati részén találhatóak. A Tölgy-erdő növényzetének szempontjából kiemelt jelentősége 

van a korábbi használatnak, míg a legjelentősebb változást a leromlott erdőállományok 

arányának növekedése és az idegenhonos, inváziós fajok megjelenése, terjedése jelenti. 

Utóbbi természetvédelmi szempontból is kiemelt kérdés, mert a korábban betelepített akác 

(Robinia pseudoacacia) és az inváziós bálványfa (Ailanthus altissima), mint átalakító fajok, 

az erdő arculatát jelentősen megváltoztatták. 
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Magyarország mindig híres volt apróvad állományáról. A két világháború között egyenesen 

apróvad-paradicsomként tartottak számon a világban. Az utóbbi időben az apróvad 

populációk erőteljesen csökkentek, de a jelenlegi állományra is jellemző, hogy első sorban 

mezőgazdasági területeket használnak élettérként. Ezek között van néhány tipikusan 

kultúrakövető faj. 

Ez a nagy létszámú apróvad a szántóföldeken találja meg életfeltételeit, ezt használja 

habitatként és itt is táplálkozik. A térbeli egybeesésből adódóan az apróvad és termesztett 

növény populációk szoros kölcsönhatásban vannak egymással. A vadállomány részéről a 

legerősebb hatás a táplálkozásukhoz kötődik. Itt a folyamatosan jelen lévő apróvadon kívül a 

nagyvad populációk hatása is jelentős lehet bizonyos esetekben. 

A magyar mezőgazdaság egyik meghatározó növénye a búza. Minthogy szántóterületeink 

körülbelül negyedén ez a növény kultúra található, a különböző vadfajok nagy 

valószínűséggel találkoznak vele. A növényevő vadfajok a búzát táplálékként fogyasztják, 

ami adott esetben vadkárként jelentkezik. 

A vadkár megítélése kettős, mert első ránézésre, ami a növénytermesztőnek kár, az a 

vadgazdának haszon. Ebből a kettősségből adódik, hogy a jelenség megítélése nem egységes, 

attól függ, melyik csoport véleményét vesszük alapul. Az elfogyasztott növények alapján 

logikus kárról beszélni a növénytermesztés részéről, míg a másik oldalról, bizonyos elméletek 

szerint, még növekedést stimuláló hatása is lehet a búza rágásának. 

Kísérleteink során azt próbáltuk tisztázni, hogy a búzát ért károsodás milyen mértékben 

csökkenti a termés mennyiségét. Ennek érdekében meghatározott mértékű vadkárt 

szimuláltunk az állományban. A kár mértékén kívül a kárenyhítésre használható agrotechnikai 

megoldások tisztázását is célul tűztük ki. 

Eredményeinkből jól látható, hogy a szimulált vadkár egyértelmű hatással volt a búza 

termésmennyiségére, még ha nem is olyan mértékben, mint előre várható volt. Illetve arra 

vonatkozólag is értékes információkat nyertünk, hogy komoly potenciál található az 

agrotechnikai kárenyhítés tekintetében. 
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A Magyarországon élő gyújtoványfüvek (Linaria nemzetség) jelentősége több 

szempontból is meghatározó, ám a sokszínűségével és megjelenési formáival ellentétben 

kevés róla az ismeret. A kutatás a nemzetség „négy” hazánkban élő fajával foglalkozik.  

Vizsgálatainkban az alábbi fajok szerepelnek: közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris), 

rekettyelevelű gyújtoványfű (Linaria genistifolia), keskenylevelű gyújtoványfű (Linaria 

angustissima) és a Bieberstein-gyújtoványfű (Linaria biebersteinii). Komplexitásukat két 

részről kell megközelíteni. Elsődleges szempont, hogy könnyedén kereszteződnek egymással, 

amely újabb hibrid formák létrejöttét eredményezi. Másodsorban, pedig megfigyelhető 

közöttük védett-, gyógy- és lehetséges invazív faj is.  A Linaria biebersteinii hazánkban 

védett növény 10000 Ft-os eszmei értékkel bír, azonban egyes szakirodalmi feldolgozások 

arra utalnak, hogy, mint a Linaria genistifolia és a Linaria vulgaris hibridjeként jelent meg. 

Ezek közül a Linaria vulgaris-t gyógynövényként alkalmazzák, a Linaria genistifolia pedig, 

mint lehetséges invazív faj van jelen hazánkban.  A botanikusok és taxonómusok számára is 

kérdéses még az egyes fajok azonosítása, melyet morfológiai hasonlóságuk is alátámaszt. 

A kutatás célja, hogy segítsük a rendszertani hovatartozásuk tisztázását, megfejtsük 

hibridizációs képességüket, elkülönítsük az egyes fajokat, meghatározva azok hibrid 

változatait és a populáció szintű genetikai diverzitás kimutatása. Tanulmányozásukat két 

irányból kezdtük meg, mely magába foglalja olyan genetikai markerek használatát, melyeket 

már más fajokban sikeresen alkalmaztak filogenetikai vizsgálatoknál, illetve olyan specifikus 

primerek tervezését, melyek csak az adott fajra jellemzőek. Munkánk során különböző PCR 

alapú technikákat alkalmazunk, amelyeket sejtmagi és kloroplasztisz kódoló és nem kódoló 

régiókra specifikus primerekkel végzünk el. Populációgenetikai vizsgálatokra ISSR (Inter 

Simple Sequence Repeats) markerekből kiindulva mikroszatellit primereket fejlesztünk, 

melyek a fajok elkülönítése mellett diverzitás vizsgálatokra is alkalmasak. A kapott 

fragmentumokat megszekvenáltatjuk és a szekvencia ismeretében fajspecifikus markerek 

fejlesztését célozzuk meg. Az eddig elért eredmények kimutatták, hogy nem csak a fajok 

között, hanem fajon belül is nagyfokú polimorfizmus határozható meg.  

 

A kutatást a Béres Alapítvány a Teljes Életért Közhasznú Szervezet, valamint a Kutató 

Kari Kiválóság Támogatás-17586-4/TUDPOL támogatta.  
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 Tudományos diákköri munkám során egér kiméra embriókat hoztam létre. Azt 

vizsgáltam, hogy hogyan befolyásolja a létrehozott kiméra embriók fejlődését a donor 

embrióból származó sejtek (blasztomerek) genotípusa, illetve a tenyésztő médium összetétele. 

Az egér embriók, őssejtek genetikai módosítására sokféle módszert fejlesztettek ki napjainkig. 

Az így létrehozott transzgénikus egereket mind a fejlődés biológiai vizsgálatok során, mind 

pedig az orvoskutatás területén elterjedten alkalmazzák. Két egér embriót aggregáltatva, 

kiméra embriókat lehet létrehozni. Amennyiben tetraploid gazda embriókat használunk, a 

donor embrióból származó blasztomerekből identikus kettes, vagy hármas ikreket lehet 

létrehozni. Ezt a módszert nevezik tetraploid komplementációs technológiának. 

 Kísérleteimet az MBK, Állatbiotechnológiai Intézetében végeztem, ahol a tetraploid 

komplementációs technológia alkalmazásával, identikus iker egereket szeretnének létrehozni. 

Az identikus ikrek létrehozásának jelentősége az, hogy ezek az iker egerek ugyan abból a 

gazda embrióból származnak, így genotípusuk teljesen megegyezik. A donor, illetve a gazda 

embriók eltérő genotípusú egér törzsekből származtak. Azt  az ideális  donor-gazda embrió 

genotípus kombinációt kerestük, amiből a legnagyobb arányban sikerülhet iker egereket 

létrehoznunk.  

A munkámat két periódusra lehet felosztani. Az első periódus januártól májusig tartott, 

míg a második periódus júniusban volt. A fúzionált embriók aránya (tavasz 54,3% június 

67,3%), a sikeres beültetések száma (tavasz 16,6%/ június 26,8%) és a megszületett egerek 

aránya  júniusban jóval magasabb volt, mint a munka első felében (tavasz 1,8 %/június 8,2%). 

A júniusban elért jobb eredmények részben annak is köszönhetőek, hogy nagyobb gyakorlatot 

szereztünk addigra a kiméra előállításban, de szerepet játszott az is, hogy júniusban 

optimálisabb volt az egerek reprodukciós fázisa is. CD1/EGFP donor embriókat alkalmazva 

jóval magasabb arányban sikerült kiméra egereket létrehozni, mint C57Bl/6 genotípus 

esetében (CD1/EGFP 16.7%,/ C57Bl6 3,4%). 

 Az embriódarabolás az identikus ikrek létrehozásának egy alternatív módszere lehet. 

Amennyiben sikerülne inhibitorokkal megakadályozni a primitív endoderma kifejlődését, 

ezzel párhuzamosan megnövelni az epiblaszt sejtek számát, lehetségessé válhatna embrió 

darabolással is, iker egereket létrehozni. Előzetes eredményeim azt mutatják, hogy a 2i 

médiumban tenyésztett embriók esetében az OCT4 pozitív epiblaszt sejtek aránya 

megnövekedett, így esély lehet iker egerek létrehozására ezzel a technológiával is. 
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 Több évtizede foglalkoztatja a kutatókat az, hogyan lehetne iker egereket létrehozni. 

Különböző kísérleti megközelítéseket dolgoztak ki. Szedercsíra, vagy hólyagcsíra állapotú 

embriókat próbáltak meg kettévágni, két-, négy-, nyolc-sejtes embriókat szedtek szét 

blasztomerekre, aggregáltattak zona pellucida nélküli embriókat, majd ezeket a fél embriókat, 

kimérákat, blasztomereket, álvemhes nőstényekbe visszaültetve próbáltak meg iker embriókat 

létrehozni, több kevesebb sikerrel. Mára az iker kutatások segítségével számos új felfedezés 

látott napvilágot. Az iker vizsgálatok hasznosságát meggyőzően támasztják alá a 

szívrendellenességek, illetve a magas koleszterin szint okozta megbetegedések vizsgálata 

terén elért új eredmények. Az iker egerek összehasonlításából kapott adatok értékes új 

információkat adhatnak mind orvosbiológiai, mind pedig az agrárkutatások területén. Iker 

egereket használva a vizsgálatokban lényegesen csökkenteni lehetne azon állatok számát, 

melyek szükségesek releváns statisztikai adatok létrehozásához. 

 Kísérleteink során aggregációs kimérákat állítottunk elő. A kiméra olyan élőlény, 

amelyet két fajhoz vagy fajtához tartozó egyed, vagy embrió szöveteiből, sejtjeiből hoznak 

létre. A vizsgálataink célja tetraploid aggregációs kimérák előállításával (tetraploid 

koplementációval) ikrek létrehozása C57Bl/6, EGFP/CD1 és C57Bl/6 albínó egértörzsek 

felhasználásával. Az így létrehozott identikus kettes vagy hármas iker egerek a sejtmag 

átültetéses klónozástól eltérően sejtmagi -és citoplazmában található mitokondriális DNS 

szinten is azonosak lesznek. 

 A tetraploid embriókat elektrofúzióval állítjuk elő. A kísérletem első felében a 

legoptimálisabb fúziós paraméterek beállítása és az erre legalkalmasabb egértörzs megtalálása 

volt a feladatom. A fuzionált tetraploid embriók aránya CD1 egerek esetében volt a 

legnagyobb (82,92%). A legjobb eredményeket akkor kaptuk, amikor az embriókat az 

elektromos cellában kétszer, 45 µs tartó, 2 kV/cm-es négyszögjel karakterisztikájú, 40V 

egyenáramú elektromos impulzus adásával kezeltük (CD1 továbbfejlődés 47,56%, C57Bl/6 

27%). 

 Ezután a tovább fejlődött négy-sejtes tetraploid CD1 és C57Bl/6 albínó egérembriókat 

aggregáltattam 4 vagy 2 (egy embrióból 4 kiméra) blasztomerrel. Vizsgálataim során a 

tetraploid gazda embrió genotípusának hatását figyeltem a megszületett kiméra embriók 

számára. Megfigyeltem, hogy különféle genotípusú gazda embriók esetében nincs nagy 

különbség a megszületett egerek %-os (3,1%CD1/4,5%C57BL/6) arányát tekintve. Mind a 

fúziós eredmények, mind a megszületett kiméra embriók aránya azt mutatja, hogy a CD1 

egértörzs alkalmas tetraploid komplementációs technológiával iker egerek létrehozására. 
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TDK dolgozatom témája a pillangósvirágú modellnövény, a Medicago truncatula és a 

Sinorhizobium medicae, nitrogénkötő baktérium között kialakuló szimbiotikus nitrogénkötés 

vizsgálata. Munkám során olyan növényi géneket, ill. genetikai lókuszokat vizsgáltam, 

melyek részt vesznek ebben a folyamatban.  

TDK munkám célja két, a szimbiotikus nitrogénkötésben hibát szenvedett növény 

vizsgálata, és a génazonosításhoz szükséges kezdeti lépések megtétele volt. Vizsgálataink 

egyik tárgya a NF-FN9199 (Noble Foundation–Fast Neutron) mutáns növény, ami 

nitrogénkötő gümő kialakítására képtelen, ún. nod- mutáns. Ebben a növényben a szimbiózis 

kialakulása a szimbiotikus kölcsönhatlés elején elakad. A másik szimbiotkius mutáns (NF-

FN9285) gyökerén képződtek szimbiotkus gümők, de azokban nem zajlott hatékony 

nitrogénkötés, ún. Fix- vagy ineffektív gümők keletkeztek. Munkám célja a két szimbiotikus 

lókusz genetikai térképhelyének és a NF-FN9285 mutáns szimbiotikus fenotípusának 

meghatározása volt. 

Első lépésként meghatároztuk a mutáns fenotípust eredményező genetikai lókuszok 

térképhelyzetét. Mindkét mutáns fenotípust olyan genetikai régióba térképeztük, amelyben 

már korábban azonosított szimbiotikus gének is elhelyezkednek. Ezért meg kellett 

vizsgálnunk az új és a korábbi mutánsok allélikus viszonyait. Az F1 allélteszt eredménye 

rávilágított, hogy az NF-FN9199 és a korábban azonosított nsp2 mutánsok ugyanabban a 

génben hibásak. A mutáció azonosításához elkezdtük az NSP2 gén szekvenciájának 

meghatározását az NF-FN9199 mutánsban. Az NF-FN9285 mutánssal végzett allélteszt 

eredménye azt jelezte számunkra, hogy ez a mutáns nem allélikus a dnf2 és 13U mutánsokkal, 

azaz feltehetően egy szimbiotikus mutánst azonosítottunk.  

Az NF-NF9285 mutáns fenotípusának vizsgálatához vad típusú és mutáns növényeket 

egy lacZ markergént hordozó S. meliloti törzzsel fertőztem, és -galaktozidáz festést követően 

vizsgáltam a gümők fenotípusát. Megállapítottuk, hogy a mutáns gümő fenotípusa hasonlít a 

vad típusúéhoz, azonban a nitrogénkötő zónában kevesebb baktérium található. A mutánsban 

a hibás gén azonosítását pozicionális klónozással tervezzük meghatározni. Ehhez elkezdtük a 

mutáns lókusz helyzetének meghatározását. Időhiány miatt egyelőre 24 egyedből álló 

szegregáló F2 populáció DNS mintáit használtuk. A M. truncatula molekuláris markereinek 

vizsgálatával pontosítottuk a NF-FN9285 mutáns lókusz térképhelyzetét a 4-es kromoszómán 

(LG 4). A gén pontos helyzetének megállapításához és a gén izolálásához további munkára 

lesz szükség, melyhez először a szegregáló populáció kibővítésére van szükség. 

http://www.abc.hu/hu/intezetek/genetikai-intezet/noevenygenomikai-es-noeveny-mikroba-interakcio-csoport.html


 

MAGYAROSZÁGON ÉLŐ VÉDETT HÉRICS FAJOK 

POPULÁCIÓGENETIKAI VIZSGÁLATA 

 

Population genetics investigation of the Hungarian protected Adonis species 

 
Szerző: Mohácsi Tamás, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Mezőgazdasági 

biotechnológus szak, II. évfolyam 

Témavezető:  Dr. Szőke Antal egyetemi adjunktus, Mezőgazdasági- és Környezettudományi 

Kar, Genetika és Biotechnológiai Intézet 

 

Magyarországon négy hérics faj található meg, ebből kettő évelő és védett, a tavaszi 

hérics (Adonis vernalis) és az erdélyi hérics (Adonis x hybrida). A tavaszi hérics állomány a 

mezőgazdasági művelés következtében, illetve gyógynövényként való gyűjtése miatt 

megritkult. Az erdélyi héricset a kipusztulás fenyegeti, a magyar flóra egyik leginkább 

veszélyeztetett faja, hiszen a magyarországi, csorvási állományon kívül mindössze két helyről 

ismert. Morfológiai hasonlóságuk miatt megkülönböztetésük a botanikusok számára is nehéz. 

Ismereteink mindkét fajjal kapcsolatban csekély, ex-situ fenntartásuk és szaporításuk 

nehézkes, ezért a populációk megismerése fontos a fajok megőrzése érdekében. A genetikai 

variációk vizsgálata és megfigyelése segíthet megértetni a különböző biológiai jelenségek 

molekuláris alapjait a növényekben. Amíg nem sikerül a teljes növényvilágot a szekvenálási 

projektbe bevonni, addig a genetikai variációk magyarázataként, a molekuláris markerek 

fenotípusokhoz való viszonyuk segítségével nyújtanak számunkra szükséges jellemzőket, 

ismérveket adott fajról. Napjainkban a DNS alapú marker technikákat rutinszerűen 

alkalmazzák a növények ökológiai, evolúciós, taxonómiai és filogenetikai vizsgálataiban. 

 Kutatásaink célja a Magyarországon található tavaszi és erdélyi hérics populációk 

közötti genetikai diverzitás kimutatása, a fajok megkülönböztetésének és taxonómiai 

besorolásának megkönnyítése. Az ország több helyéről származó mintákat különböző PCR 

alapú módszerekkel vizsgáltuk. Az ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) technikát már más 

növény fajokban is sikeresen alkalmaztak különböző genetikai vizsgálatok során. A markerek 

segítségével a különböző élőhelyekről származó növények között hosszpolimorfizmus 

mutatható ki, így a populációk közötti diverzitás vizsgálható. A kapott polimorf 

fragmentumok szekvenciája alapján mikroszatellit markereket fejlesztünk. Ezek lehetővé 

teszik a populáción belüli és populációk közötti variabilitás felmérését, amelyek 

hozzájárulhatnak a fajok eredeti élőhelyen történő megőrzéséhez. 

 

TDK dolgozatunkat Kutató Kari Kiválósági Támogatás-17586-4/2013/TUDPOL támogatta. 



 

XANTHOMONAS ELLENI REZISZTENCIA ADAPTÁLÁSA ÉS 

VIZSGÁLATA ARABIDOPSIS THALIANA NÖVÉNYEKEN 

 

Adaptation and investigation of the resistance against Xanthomonas spp. on 

Arabidopsis thaliana 
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Témavezetők: Dr. Szőke Antal, tudományos munkatárs, Genetika és Biotechnológiai Intézet 

Dr. Kaló Péter, tudományos főmunkatárs, Növénygenomikai és Növény-

mikroba Interakció Csoport, MBK 

Dr. Szabó Zoltán, tudományos munkatárs, Növénygenomikai és Növény-

mikroba Interakció Csoport, MBK 

 

 

A káposzta- és burgonyafélék fenntartható és alacsony vegyszerhasználatú szabadföldi 

termesztésében a Xanthomonas patogének elleni védekezés egyetlen megoldását a rezisztens 

fajták alkalmazása jelenti. A fajtaelőállítás során az utóbbi 25 évben a nemesítők távoli rokon 

fajták és vonalak keresztezésével rasszspecifikus rezisztenciák bevitelére koncentráltak. TDK 

dolgozatom témája a paprikában (Capsicum annuum) azonosított Xanthomonas elleni 

rezisztencia adaptálása és vizsgálata volt Arabidopsis thaliana növényeken. 

Dolgozatom célja a hazai és nemzetközi tanulmányokban leírt paprikából azonosított 

recesszív, széles rasszspecifitású rezisztencia (bs5) molekuláris hátterének és 

adaptálhatóságának vizsgálata volt. Az MBK Növénygenomikai és Növény-mikroba 

Interakció Csoportjában korábban azonosítottak egy jelölt gént (Cabs5), aminek mutációja 

feltehetően rezisztenciát biztosít paprikában a Xanthomonas fertőzéssel szemben.  

Munkám során a paprika gén homológjainak szerepét vizsgáltam Arabidopsis 

thaliana-ban. A szekvencia hasonlóság alapján azonosított két Arabidopsis homológ gén 

funkciójának, és a rezisztenciában betöltött szerepének igazolásához inszerciós Arabidopsis 

vonalakat teszteltünk, melyekben a transzpozon beépülésének köszönhetően 

funkcióképtelenné váltak. Az egyszeres mutánsok keresztezését követően a megvizsgált 

Arabidopsis thaliana F2 nemzedékekben homozigóta dupla mutáns egyedeket azonosítottunk. 

Az egyszeres és dupla mutáns A. thaliana növényekben Xanthomonas campestris 

fertőzést követően festési és génexpressziós módszerekkel vizsgáltuk a különböző 

fenotípusokat, a fertőzés mértékét és időbeli kialakulását. 



 

A ’PLAINSMAN V./CAPPELLE DESPREZ’ SZÁRAZSÁGTŰRÉSI 

TÉRKÉPEZÉSI POPULÁCIÓ FENOTIPIZÁLÁSI EREDMÉNYEI 

 

Results of phenityping with Plainsman V./Capelle Desprez drought tolerant 

mapping population 
 

Szerző: Nagy Éva, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar, Mezőgazdasági 

biotechnológus Msc, 2.évfolyam 

Témavezetők: Dr. Pauk János, kutatási igazgató helyettes, Gabonakutató Non-profit 

Közhasznú Kft, Biotechnológia Osztály 

 Dr. Kiss Erzsébet, egyetemi tanár, intézetigazgató Szent István Egyetem  

Genetika és Biotechnológiai Intézet  

 A szárazság és a vízhiány világszerte az egyik legfontosabb terméscsökkentő tényező. 

Magyarországon a csapadékeloszlásban évről-évre nagy különbségek mutatkoznak, a 

gabonafélék vegetációs periódusának végén tapasztalható szárazság mellett a tavaszi 

csapadékhiány is egyre gyakoribb. 

 A szárazságtűrés komplex tulajdonság, amelynek kialakításában számos gén játszik 

szerepet. Mind ettől függetlenül, a szárazságtűrést, a környezeti tényezők is alapvetően 

befolyásolják. A számos alap és alkalmazott kutatási eredmény ellenére a jelleg genetikai és 

élettani háttere még nem teljesen ismert. Egy genotípus vízhiányra adott válasza sok 

tényezőtől függ, ezért megbízhatóan toleráns genotípusok kialakítása nagy körültekintést és 

komplex megközelítést igényel. 

  Diákköri munkám során a szegedi Gabonakutató Kft. Biotchnológia Osztályán folyó 

szárazságtűrési genetikai kutatásba kapcsolódtam be.  A vizsgálatokhoz alkalmas térképezési 

populáció fenotipizálási kutatásainak egy részét végeztem el, aminek eredményeit TDK 

dolgozatomban foglaltam össze. A precíz fenotipizálás elvégzésére azért van szükség, mert a 

további kutatásokhoz (genotipizálás) nélkülözhetetlenek a fenotipusból nyert eredmények. A 

térképezési populáció az amerikai származású ’Plainsman V’ (♀), közismerten szárazságtűrő 

búzafajta, valamint a szárazságra érzékeny francia származású ’Capelle Desprez’ (♂) fajta 

keresztezésével jött létre. A hasadó F2 nemzedékből a tiszta vonalak (homozigóta) 

portoktenyészet alkalmazásával születtek. A teljes térképezési populáció több mint négyszáz 

DH (doubled haploid) törzsből állt. A fenotípus eredmények összegzése után, az első fontos 

feladatom az volt, hogy a populáció méretet lecsökkentsem, könnyen kezelhető méretre (kb. 

100-150 pop. méretre). Arra törekedtünk, hogy a populációban a szűkítés ne okozzon 

megoszlásbeli összetételben eltérést. A méret szűkítést a növénymagasság, kalászolási idő, 

termésmennyiség, ezer szem tömeg adatok alapján végeztem el, úgy hogy a tulajdonságok 

normál eloszlása, a szűkített populációban ne változzon meg. Jelenleg a szűkített térképezési 

populáció 137 DH törzsből áll. A szárazságtűrési kísérletet, kontrollált körülmények között, 

üvegházban állítottuk be. A szárazság hatását (fenotípus) a földfeletti száraztömeg, 

növénymagasság és egyedi szemtermés vízmegvonás hatására kialakult mennyiségi adatok 

depresszióján mértem. Kísérleti adataim harmadik csoportja a levágott levelek vízmegtartó 

képességének vizsgálatára irányult, amit szintén a szűkített populáción végeztem el. 

 Kísérleteimmel hozzájárultam, ahhoz, hogy a térképezési populáció méretét könnyen 

kezelhető populáció méretre csökkentsük le. Ezen túl kísérleteimben, a vízmegvonással 

előidézett szárazság és optimális öntözésből nyert fenotípus adatokkal (depresszió mértéke), 

hozzájárultam a genetikai kutatás fontos szakaszához. 



 

FRAGARIA VESCA SAM-DEKARBOXILÁZ ÉS SPERMIDIN-SZINTÁZ 

ENZIMET KÓDOLÓ GÉNEK PROMÓTEREINEK VIZSGÁLATA 

 

Study on promoters of Fragaria vesca SAM-decarboxylase and Spermidine-

synthase genes 
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Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar, Szent István Egyetem 

 

A poliaminok esszenciális alkotói a prokarióta és eukarióta organizmusoknak. 

Szerepet játszanak a sejtosztódásban, járulékos gyökerek és a gumók fejlődésében, virágzást 

és ontogenezist indukálnak. Nem tekinthetőek hormonnak, de a növényi metabolikus 

folyamatokban nélkülözhetetlenek, teljes hiányuk letális lenne. 

A SAM-szintáz fehérje a növényekben kulcsenzim a metionin és az ATP 

összekapcsolásában, mely folyamat során S-adenozil-L-metionin (SAM) keletkezik. A SAM 

közös prekurzora mind az etilén, mind a poliamin bioszintézisnek, de számos szubsztrátja 

lehet transzmetiláció során, többek közt DNS, foszfolipidek és fehérjék is. A SAM-ból ACC-

szintáz hatására elindul az etilén bioszintézise, mely nagy szerepet játszik a növények 

természetes öregedésében, a gyümölcsök érésében. Ha azonban a SAM dekarboxilálódik a 

SAM-dekarboxiláz hatására, akkor részt vesz a putrescin spermidinné, később sperminné 

alakításában egy-egy aminopropil csoport donoraként. Korábbi vizsgálatok igazolták, hogy ha 

a spermin szint megnő, akkor a növény ellenállóbbá válik az abiotikus stresszekkel szemben.  

A Genetika és Biotechnológia Intézet korábbi kutatásai során a poliamin 

bioszintézisben részt vevő feltételezhetően érés-specifikus SAM-dekarboxiláz és Spermidin-

szintáz gének promóter régióit sikerült azonosítani, mely szekvenciákon etilénhez kötődő cisz 

szabályozó elemeket találtunk. 

Ezen gének promótereinek vizsgálatával és a gének funkciójának megismerésével 

hozzájárulunk annak tisztázásához, hogy milyen hatással lehet az etilén a nem-klimaktérikus 

szamóca gyümölcs érésére.  

A promóterekben található szabályozó régiók funkcionális vizsgálata céljából 

tranziens expressziós rendszerrel dolgozunk Nicotiana benthamiana modellnövényen. Az 

sGFP riportergén felhasználásával vizsgáljuk a promóterrégiók működését illtetve 

indukálhatóságát különböző szövettípusokban és fejlettségi állapotokban, így ellenőrizve, 

hogy a promóter mely szövetekben és a növény (gyümölcs) milyen fejlődési fázisában 

működik. 

Célunk tehát ezen gének promótereinek funkcionális jellemzése és ezen keresztül a 

nem klimaktérikus Fragaria vesca érésben betöltött szerepének tisztázása. 

 

A kutatásokat az OTKA 101195 és a Kutató Kari Kiválósági Támogatás 17586-

4/2013/TUDPOL pályázatok támogatták. 
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A NÁTRIUM-FLUORID SZUBLETÁLIS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

A ZEBRADÁNIÓ (DANIO RERIO) EMRBIÓK ÉS LÁRVÁK 

FEJLŐDÉSÉRE 

 

Studying the sublethal effects of sodium fluoride to zebrafish (Danio rerio) 

embryo and larvea 
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A fluorid ion élő szervezetekre gyakorolt hatása már évtizedek óta foglalkoztatja a kutatókat. 

Ennek egyik fő oka, hogy a fluorid egy igen reaktív, erős oxidáló tulajdonságú ion, mely 

számos útón kerülhet a szervezetbe. 

A humán vonatkozású fluorid terhelés esetében az ivóvízzel és táplálékkal, valamint a 

belégzés útján felvett ion mennyisége akár igen jelentős is lehet. Emiatt több ország, egyes 

régióiban a lakosság jelentős része szenved fluorózisban, mely betegség a krónikus fluorid 

mérgezés hatására alakul ki. 

A fluorózis tanulmányozására kutatók több állat modellt is használtak az elmúlt évtizedekben. 

A halak, mint modell szervezetek alkalmazása a fluorózis tanulmányozásában csak néhány 

évre tekinthet vissza. A hal modellek bevonását a fluorid terhelés vizsgálatába indokolja az is, 

hogy a felszíni vizek különböző koncentrációban tartalmazhatnak fluoridot. Egyes vulkanikus 

területeken mennyisége a vizekben igen magas is lehet (˃10 mg F/l). A vizek fluorid tartalmát 

a természetes folyamatokon kívül az antropogén hatások is növelhetik. Az alumínium 

kohászat, az üveg- és téglagyártás, valamint a mezőgazdaágból származó peszticidek és 

műtrágyák a legjelentősebb szennyező források. Ezért a fluorid terhelés halakra gyakorolt 

hatásának vizsgálata ökotoxikológiai szempontból is fontos kérdés 

A zebradánió (Danio rerio) jelenleg az egyik leggyakrabban használt hal modell szervezet. 

Számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, mely kiváló alanyává teszi a fejlődésbiológiai és 

genetikai, a tumorbiológiai, a viselkedésbiológiai, a toxikológiai és a farmakológiai 

vizsgálatoknak is. Az utóbbi időben mind gyakrabban alkalmazzák a fajt egyes betegségek 

állati szervezeten történő modellezésénél is. 

Vizsgálatunk elődleges célja volt a fluorid ion zebradánió lárvák porc és csontfejlődésére 

gyakorolt hatásának vizsgálata. A kísérlet során, 10 napon keresztül kezeltük az embriókat 50, 

100, 200, 300, 400, és 500 ppm-es NaF oldattal. Minden koncentráció esetében a kezelést 3 

ismétlésben végeztük, koncentrációnként 250-250 embrióval. Az 5. naptól a 10.-ig naponta 

vettünk mintákat szövettani vizsgálathoz és teljes testen történő porc-csont festéshez. 

Szövettani metszetek alapján vizsgáltuk a porc sejtek fejlődését, valamint a fiatal halak 

vázrendszerének fejlődését is, szöveti szinten. 

A teljes lárvák Alcián kékklel és Alizarin vörössel történő festésekor a legnagyobb 

koncentráció esetében több egyednél csökkent mértékű kalcifikációt tapasztaltunk. 
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Az ivóvíz az ember által fogyasztásra alkalmas víz. Vizsgálatok kimutatták, hogy az 

ivóvízben bizonyos nagyságrendben, a ma ismert analitikai módszerekkel vizsgálva, mintegy 

200 különböző molekula található, melyek a hagyományos szűrés és kémiai kezelést követően 

is visszamaradnak. Megvizsgálva ezen molekulák szerkezetét, közöttük több olyan vegyület is 

található, melyek karcinogén, mutagén, teratogén, neurotoxikus és immunszupresszív hatással 

rendelkeznek. A hatások tanulmányozását modellszervezetek segítségével végzik, amelyekkel 

szemben mind inkább kritérium az emlős modellek kiváltása más élőlényekkel vagy élő 

rendszerekkel. 

A hal, mint taxonómiai csoport az egyetlen kizárólag vízben élő gerinces állatfaj és 

ezért nélkülözhetetlen része az integrált toxikológiai vizsgálatoknak. A halakon belül 

elsősorban a zebradániónak (Danio rerio) van kiemelt jelentősége a laboratóriumi vizsgálatok 

szempontjából. 

Munkánk során egy víztisztítási melléktermék vegyület, a 4-etilbenzaldehid hatását 

vizsgáltuk ezen halfaj embrióin. A munka célja az embrióteszttel nyerhető alapvető 

toxikológiai paraméterek meghatározása, valamint két genotoxicitást vizsgáló módszer, a 

Comet Assay és a RAPD PCR összevetése volt. 

Az embrió teszt során az LC50 és LC10 értékeket állapítottuk meg, valamint 72 órával a 

termékenyülés után fotókon dokumentáltuk az észlelt torzulásokat. A 24., 42., 72., 96. és 120. 

órában az LC50 értékek a következő képen alakultak: 31,45 mg/l, 30,85 mg/l, 27,52 mg/l, 

22,01 mg/l valamint 18,44 mg/l; az LC10 értékek pedig 26,91 mg/l, 25,06 mg/l, 18,81 mg/l, 

14,82 mg/l és 8,49 mg/l voltak. A mikroszkópos vizsgálat során megállapítottuk, hogy a 4-

etilbenzaldehid már az LC10 alatti koncentrációkban is perikardiális ödémát, a farok 

torzulását, göbszerű képletek kialakulását, valamint a farok szélének szabálytalan alakulását 

eredményezi. Ezen göbszerű képletek más anyagok hatására történő kialakulásáról nem 

találtunk információt az irodalomban. 
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A számítógépes spermavizsgálat (Computer Assisted Sperm Analysis) gyors és 

objektív mód a sperma minőségének megállapítására: segítségével standardizálható a 

spermavizsgálat, ezáltal a különböző toxikus anyagok spermára gyakorolt hatása kvantitatív 

módon becsülhető. Vizsgálataink e standardizációs folyamat kezdeti lépései. Kísérleteink 

során két fluoridtartalmú vegyület (nátrium-fluorid (NaF), 5-fluorouracil (5-FU)) spermiumok 

motilitására kifejtett hatását teszteltük. Vizsgálatainkat zebradánió (Danio rerio) fajban 

végeztük el. Ezenkívül lépéseket tettünk a zebradánió sperma toxikológiai vizsgálatának 

optimalizálására. 

Mindkét vegyület tesztelése során 3 koncentrációt és egy kontroll csoportot 

vizsgáltunk 2 ismétlésben (5 hím/koncentráció). A NaF-ot 100, 200 és 500 mg/l 

koncentrációkban vizsgáltuk, 96 órás expozíciót alkalmazva. Az 5-FU esetében 0,01, 1 és 100 

μg/l koncentrációkat teszteltünk, valamint oldószerként dimetil-szulfoxidot használtunk a 

halak 7 hónapos kitettsége alatt. Ebben az esetben oldószeres kontroll csoport beállítása is 

történt. A kísérlet végén a halak heréit eltávolítottuk, pontyféléknél használt immobilizáló 

oldatba helyeztük (200 mmol KCl, 30 mmol Tris, pH 8), pépesítettük, majd az ivarterméket 

számítógépes spermavizsgálatnak vetettük alá. A sperma aktiválásához NaF esetében 

csapvizet, míg az 5-FU vizsgálata során pontyféléknél használt aktiváló oldatot (45 mmol 

NaCl, 5 mmol KCl, 30 mmol Tris, pH 8) használtunk. A standardizációs folyamat fontos 

lépéseként összehasonlítottunk két immobilizáló oldatot (pontyféle immobilizáló oldat, 

Hanks-féle sóoldat), továbbá három aktiváló oldatot (pontyféle aktiváló oldat, desztillált víz, 

zebradániók tartására használt rendszervíz (25
o
C, pH 7,0 ± 0,2, vezetőképesség 525 ± 50 μS)). 

A NaF esetében az alkalmazott koncentrációk nem voltak szignifikáns hatással a 

spermiumok progresszív motilitására (kontroll 33,04±19,89%, 100 mg/l 22,58±16,52%, 200 

mg/l 29,08±14,5%, 500 mg/l 26,41±12,73%, p=0,6707). Az 5-FU szignifikáns hatással volt a 

sejtek progresszív motilitására (p=0,0233), de a hatás nem dózisfüggő (kontroll 

35,84±12,87%, oldószeres kontroll 29,07±17,79%, 0,01 μg/l 16,41±9,19%, 1 g/l 

24,63±18,64%, 100 μg/l 18,62±11,96%). 

Az aktiváló és immobilizáló oldatok összehasonlítása során, az első 10 másodperc 

alatt a Hanks-féle sóoldattal immobilizált mintáknál nagyobb progresszív motilitást lehetett 

mérni: aktiváló oldattal aktiválva 36,5±15,17%, desztillált vízzel 64,34±7,68%, 

rendszervízzel pedig 59,91±11,53% volt a progresszív motilitás, míg az immobilizáló oldattal 

kezelt mintáknál, az aktiváló oldatok előző sorrendjében 32,55±23,21%, 59,45±24,19%, 

valamint 54,02±21,17% motilitást mértünk. Tíz másodperc után viszont az immobilizáló oldat 

bizonyult jobbnak minden mérés alkalmával: például 60 másodpercnél pontyféle aktiválóval 

aktiválva 34,85±14,36%, desztillált vízzel 23,51±9,7%, rendszervízzel pedig 17,97±10,12% 

progresszív motilitást mértünk, míg Hanks-féle sóoldattal immobilizálva, az aktiváló oldatok 

előző sorrendjében 32,14±12,86%, 10,88±9,26%, valamint 12,57±8,37% progresszív 

motilitást tapasztaltunk. Az aktiválás során 40 másodpercig desztillált vízzel mértük a 

legnagyobb progresszív motilitást, míg 40 másodperc után a pontyféléknél használt aktiváló 

oldattal. Ezek az eredmények kulcsfontosságúak a standardizációt tekintve. 
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Az emberiség egyik legrégibb törekvése, hogy élelmiszereit tartósítsa és a szűkösebb 

időkre tárolja. A gyümölcstartósításnak is többféle módja alakult ki az idők folyamán. 

A Kirsche Kft. már több, mint 20 éve dolgoz fel és állít elő saját termeléséből származó 

meggytermékeket. A Kirsche Kft. által előállított alkoholos meggy a konyakmeggy-bonbon 

alapanyaga. 

Az élelmiszeripar nem tartozik a legszennyezőbb tevékenységek közé, mégis egyes 

iparágak melléktermékei felhalmozódhatnak, és nem megfelelő kezelésük környezeti 

problémákat okozhat. Az alkoholos meggy előállítása során melléktermékként alkoholos 

meggylé képződik, amely rendelkezik a meggy minden íz, szín, aroma jellemzőjével, illetve 

az alkoholos meggyben található 24 %-os alkoholtartalommal. A korábban szesziparban 

értékesített mellékterméket jövedéki adóval terhelt termékek közé sorolták, valamint magas 

alkoholtartalma miatt veszélyes hulladéknak minősül, így szennyvízbe sem vezethető. 

Kutatásom tárgyát az alkoholos meggylé (kiindulási anyag) ártalmatlanítása és 

újrahasznosítása céljából létrehozott filmbepárló készülék hatékonyságának vizsgálata, és 

bontási kísérleteinek toxikológiai szempontú összehasonlítása képezte. 

Munkám során a kiindulási anyag és a filmbepárló készülék 3 különböző bontási 

frakcióját (világos és sötét frakció) vizsgáltam. A bontott frakciók tulajdonképpen 

alkoholmentes meggysűrítmény (sötét frakció, továbbiakban S.) és kb. 27 V/V %-os etil-

alkohol (világos frakció, továbbiakban V.). A bontási hatékonyság megállapítására a minták 

96 órás félhalálos dózisait választottuk ki (Dil TLm). 

Vizsgálataimat zebradánió (Danio rerio) fajon végeztem, amely napjaink egyik 

legkedveltebb tesztszervezete, a halak modellállata. Népszerűségét többek közt könnyű 

tartása, tenyésztése, ismert genomja, embriogenezisének ex utero fejlődése okozza. 

A zebradánió akut embrió vizsgálatokat a MSZ EN ISO 15 088 Vízminőség, szennyvíz 

akut toxicitásának meghatározása zebrahalikrával Magyar Szabvány alapján végeztem el. A 

felnőtt halak akut tesztelésénél az OECD 203 guideline előírásait alkalmaztam. 

Az eredményekből kiderül, hogy a kiindulási anyag mind az embriók (Dil TLm=663x), 

mind a felnőtt halak esetében (Dil TLm=361x) toxikusabb volt a bontási frakcióknál. A 3 

bontási kísérletből a III. bontás frakciói bizonyultak a legkevésbé toxikusnak (S. embrió Dil 

TLm=89x, V. embrió Dil TLm=5x; S. adult Dil TLm=352x, V. adult Dil TLm=34x,), bizonyítva 

a bepárló berendezés hatékonyságát. 
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A mintavételi módszerek szelektivitásának problémája régóta ismert. Az egyes víztípusokra 

alkalmazott mintavételi protokoll fejlesztése nagyban hozzájárulhat az eredmények 

pontosságához. Tanszékünk a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretén belül elnyert 

pályázat („Sustainable nature conservation on Hungarian Natura 2000  sites”) 

résztvevőjeként az alkalmazott monitoring módszerek hibáinak, hiányosságainak feltárását, a 

módszerek fejlesztését, új módszerek bevezetését, a nehezen monitorozható és ebből fakadóan 

adathiányos Natura 2000 jelölő fajok (Aspius aspius, Rhodeus sericeus (védett!), Cobitis 

elongatoides (védett!), Barbus peloponnesius petenyi (fokozottan védett!)) pontosabb 

állománybecslését vállalta a Mátra Természetvédelmi Terület területén található 

kisvízfolyásokon (Csernely patak, Zagyva, Bene patak, Tarna). Ajánlások szerint 

kisvízhozamú víztestek monitorozását nappal kell végrehajtani, azonban a Tarnában (káli 

szakasz) nappal és éjjel elektromos halászattal, pontabundancia-módszerrel is mintáztuk a 

halközösséget  nyáron és ősszel. 

A két mintavétel alapján a Csernely-patakból 6 faj, a Zagyvából 9 faj, a Bene-patakból 14 faj, 

a Tarnából 23 faj került elő. A legnagyobb Shannon-féle diverzitást a Tarna éjszakai 

mintavételei során kaptuk (1,861), míg a legalacsonyabbat a Zagyvában tapasztaltuk (1,34). A 

legmagasabb egyenletességet (Evenness) a Csernely-patak esetén tapasztaltunk (0,8379), míg 

a legalacsonyabb a Tarna nappali mintavételei alapján adódtak (0,2896). Az egyedszám-alapú 

rarefaction analízis eredményei alapján minden mintavétel reprezentatívnak tekinthető, mivel 

a görbék a telítési szakaszba érnek. A Bray-Curtis-index alapján végzett Cluster analízis 

alapján a mintavételi területek között nagyobb a különbség, mint a napszak hatása. A Tarna a 

Zagyvával képez egy csoportot, míg a Bene-patak a Csernely-patakkal tartozik egy csoportba. 

A Jaccard index alapján végzett Cluster analízis más képet mutat. Itt a Csernely-patak 

jelentősen eltér a másik három mintavételi helytől, míg a Tarna a Bene-patakhoz áll közelebb. 

A pontabundancia mintavételi módszer következetes, standardizált alkalmazásával az 

élőhelyek heterogenitása a halközösség strukturális viszonyaival jól bizonyítható. 
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A keltetőházi indukált szaporítás során nyert nagymennyiségű ikrát ún. Zuger-üveges 

rendszerben gondozzák a hallárvák keléséig. Ezekben a rendszerekben a leggyakrabban 

előforduló ikrakárosítók a vízi penészgombák (Saprolegnia spp). A megjelenő penészgombák 

a nem megtermékenyült ikrákon jó táptalajt találnak, és igen gyorsan felszaporodnak. A 

kialakult gombafonalakhoz élő, megtermékenyített ikraszemek is hozzá ragadnak, és azokat is 

behálózza a penész, amely az embriók elhalásához, vagy torz keléséhez vezet. A vízi penész 

ezekkel a folyamatokkal hatalmas károkat okozhat, ezért az ikrát kezelni kell gombaölő 

szerekkel.  

A leggyakrabban alkalmazott vízi penész elleni szer a malachitzöld és formalin, 

azonban káros hatásuk miatt (halakra és vízi szervezetekre, planktonikus élőlényekre erősen 

mérgező, mutagén hatású anyagok, karcinogén hatásuk korlátozott mértékben bizonyítható) 

az Európai Unió egyértelmű törekvése ezen szerek betiltása, azonban ma még nincs olyan 

szer, ami kiválthatná használatát, így hazánkban megtűrt szerként még rendszeresen 

alkalmazzák. Ezért fontos, hogy ezen környezetkárosító anyagok kiváltására olyan 

természetes anyagot találjunk, amely megfelelő hatású, azonban nagy mennyiségben sem 

okoz természetvédelmi problémát.  

Célunk volt, hogy az akvarisztikában az akváriumi víz pH beállítására már gyakran 

használt mézgás égerfa tobozait teszteljük az ikrakezelésben. Megvizsgáltuk, hogy ha a vízbe 

áztatott tobozokból nyert oldattal kezeljük az ikrákat, akkor megakadályozható-e a 

penészesedésük a keltetés során. Vízcserés és vízcsere nélküli Petri-csészés kísérleti 

rendszerben különböző koncentrációjú égertobozos oldatokkal kezeltem két halfaj ikráit 

(ponty, ezüstkárász) és hasonlítottam össze a gyakorlatban használt szerekkel szemben.   

Ezenkívül vizsgáltam az égertobozok pH csökkentő hatását és a különböző földrajzi helyekről 

(Dunaújváros, Gödöllő, Hannover (Németország)) gyűjtött tobozok hatásbeli különbségeit is. 

Az eredmények azt mutatták, hogy a 0,4 g/l-es vízcserés égertobozos kezelés esetében 

szignifikánsan igazolhatóan (Kruskal-Wallis teszt, p<0,05) jobb kelési eredményeket értünk 

el a gyakorlatban használt formalinos- és a kontroll tanninos kezelésekhez képest. Az 

égertobozos vízcsere nélküli kezelések a nagyobb koncentrációkban az ikrahéj keményedését 

okozták. Így elmondható csak vízcserés rendszerben érdemes az alkalmazásuk, mert az 

ikrahéj megkeményedése miatt nem tudnak a lárvák kikelni, így csökken a kelési százalékuk. 

 A különböző fákról gyűjtött toboznál hatásbeli különbségeket tapasztaltam, de 

mindhárom 0,4 g/l-es vízcserés égertobozos kezelések esetében jobb eredményeket 

tapasztaltam a kelési és penészesedési százalékokban a kezelés nélküli kontrollcsoportokhoz 

képest.  

További vizsgálatok szükségesek az eltérő vízkeménységben alkalmazott dózisokról, a 

gyűjtés és beáztatási protokollról, hogy üzemi körülmények között is megkezdhessük a 

mézgás éger tobozból nyert oldatok tesztelését.  
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A mintavételi módszerek szelektivitásának problémája régóta ismert. Az egyes 

víztípusokra alkalmazott mintavételi protokoll fejlesztése nagyban hozzájárulhat az 

eredmények pontosságához. Tanszékünk a Svájci- Magyar Együttműködési Program keretén 

belül elnyert pályázat (Sustainable nature conservation on Hungarian Nature 200 sites) 

résztvevőjeként az alkalmazott monitoring módszerek hibáinak hiányosságainak feltárását, a 

módszerek fejlesztését, új módszerek bevezetését a nehezen monitorozható és ebből fakadóan 

adathiányos Natura 2000 jelölő fajok (Aspius aspius, Misgurnus fossilis (védett), Rhodeus 

sericeus (védett), Cobitis elongatoides (védett), Umbra krameri (fokozottan védett) pontosabb 

állománybecslését vállalta a Kiskunsági Nemzeti Park területén található kis vízfolyásokon 

(Kunsági csatorna, Kelemenszéki tápcsatorna, Dunavölgyi csatorna (DVCS), III. sz. 

övcsatorna). Ajánlások szerint a kisvízhozamú víztestek monitorozását nappal kell 

végrehajtani, azonban a DVCS esetében nappal és éjjel elektromos halászattal, 

pontabundancia- módszerrel is mintáztuk a halközösséget nyáron és ősszel.  

A két mintavétel alapján a Kiskunsági csatornából 21 faj, a Kelemenszéki 

tápcsatornából 13 faj, a III. sz. övcsatornából 12 faj, a DVCS-ből 19 faj került elő. A 

legnagyobb Shannon-féle diverzitást a Kelemenszéki tápcsatorna mintavételei során kaptuk 

(1,732), míg a legalacsonyabbat a III. Övcsatornában tapasztaltuk (0,9892). A legmagasabb 

egyenletességet (Evenness) a Kelemenszéki tápcsatorna esetén tapasztaltunk (0,435), ami még 

ebben az esetben is viszonylag alacsony, míg a legalacsonyabb a III. Övcsatorna mintavételei 

alapján adódtak (0,2241). Az egyedszám-alapú rarefaction analízis eredményei alapján a 

mintavételek reprezentatívnak tekinthető, bár a III. Övcsatorna esetén a görbe még nem érte el 

teljesen a telítési szakaszt. A Bray-Curtis-index alapján végzett Cluster analízis alapján a 

mintavételi területek között nagyobb a különbség, mint a napszak hatása. A Dunavölgyi 

csatorna a Kiskunsági csatornával képez egy csoportot, majd ehhez a két vízfolyáshoz 

csatlakozik a Kelemenszéki tápcsatorna, végül pedig a III. Övcsatorna, melynek erőteljes 

elkülönülése az igen magas lápi póc (Umbra krameri) abundanciának, illetve a szivárványos 

ökle (Rhodeus sericeus) és a bodorka (Rutilus rutilus) teljes hiányának valamint a küsz 

(Alburnus alburnus) nagyon alacsony abundanciájának köszönhető. A Jaccard index alapján 

végzett Cluster analízis kissé más képet mutat. Itt is a DVCS és a Kiskunsági csatorna 

kapcsolódik egymáshoz legszorosabban, azonban a következő kapcsolat a III. Övcsatornával 

tapasztalható és a Kelemnszéki tápcsatorna válik el leginkább. Ez pedig valószínűsíthetően 

annak köszönhető, hogy 3 faj (küsz, tarka géb Proterorhinus marmoratus, razbóra 

Pseudorasbora parva) kizárólag ebből a vízből hiányzott valamint 2 faj (törpeharcsa Ictalurus 

nebulosus, széles kárász×ezüstkárás hibrid) csak ebből a vízből került elő. 



 

EGY ÚJ HALÁSZATI MÓDSZER 

 

Novel method of fishery 
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A tengeri hálós halászat fogási technológia során fellépő mellé-vagy járulékosfogás (a 

véletlenszerűen elejtett nem célhalak, tengeri emlősök-, teknősök- és madarak elpusztítását 

jelenti) mértéke annyira nagy, hogy önmagában ezt a problémát az iparszerű halászat egyik 

legvégzetesebb környezeti hatásaként tartják számon.  

          Az európai kontinentális akvakultúrában, így a hazai tógazdaságokban a víz 

újrahasznosítása jelenti az egyik fő problémát. Egyes nevelés technológiai gyakorlatban 

(például előnevelt ivadékok lehalászata) az egész tavat le kell engedni, hogy a halakat vissza 

tudják fogni. 

         A találmány a tengeri halászat során a kistestű halak megfogása mellett a mellé-fogások 

mértékének minimalizálását - ez a tengeri emlősök, teknősök és madarak teljes megóvását 

jelenti - a tógazdaságokban a vízeresztés nélküli lehalászást hívatott megoldani. 

Elgondolásunk a bálnák által alkalmazott vadásztechnikán alapul; a bálnák kis csoportokban 

kis mélységekben levegő buborékokat fújnak ki koncentrikus, egyre szűkülő körű úszásuk 

során, amik feltörve a felszínre a kisebb halakat összetömörödésre készteti a vízszínen 

(vizuális és hanghatás miatt a halak nem merik áttörni a buborékfüggönyt), majd az 

összezsúfolódott halakra rontanak rá.  

A találmány két fő részből épül fel; 1.) hordozható kompresszor. 2.) vontatható - (tengeri 

alkalmazás), vagy húzható (tógazdaság) csővezeték, amin meghatározott távolságokban 

elhelyezett nyomásszabályzó szelepeken keresztül átáramló levegőbiztosítás buborékfüggönyt 

állít elő. A csővezeték mélységi vezetését a beáramló levegőmennyiség, a csővezeték önsúlya, 

valamint a megfelelő távolságokban elhelyezkedő súlyok szabályozzák. A csővezeték 

flexibilitása okán kistestű halrajok terelésére alkalmazható (tengeri halászat). Édesvízi 

használatkor az előnevelő tavak vízét nem szükséges leengedni, mert sérülésmentesen lehet 

vele a halakat terelni az egyik végbe felállított varsarendszer felé. 



 

KÍSÉRLET AZ EURÓPAI ANGOLNA SZAPORÍTÁSÁRA 

 

Attempts for propagation of European eel 
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Az angolna fajok a katadrom halak csoportjába tartoznak, amely azt jelenti, hogy egy 

hosszantartó édesvizi életszakasz után a tengerbe vándorolnak szaporodni. Az angolna 

tenyésztéséről a szó szoros értelmében nem beszélhetünk, csak felneveléséről, hiszen még 

senkinek sem sikerült lárvát mesterséges szaporítást követően felnevelni. A farmok 

ivadékszükségletüket természetes vízi fogásból nyerik. Azonban a vízszennyezés, az 

Anguillicola crassus fertőzöttség, valamint a kontinentális vizekbe bevándorló ivadék és az 

elvándorló ezüst angolnák túlhalászata miatt a világ angolna állományai csökkennek, melynek 

mértéke az európai angolna esetében oly súlyos, hogy ez a faj önerőből, segítség nélkül 

valószínűleg nem képes fennmaradni. 

Az angolna Balatonban egy különleges állományt alkot. 1961-1991 időperiódusban 

telepítették folyamatosan, jelenleg egy túlkoros, bezárt állományt alkot mely az ivarérés 

szempontjából jelentősen különbözik más édesvízi populációktól, melyeknek sósvízi 

kapcsolata is van. Életük során a magas kort elérő egyedek zsírdepóiban tavi 

csúcsragadozóként, a táplálékláncon tovahaladó sokféle vegyület halmozódhat fel, ahonnan a 

zsírlebontás fázisában egyes toxikus ágensek visszakerülnek a keringésbe és az 

életfolyamatokat, köztük az érzékeny reproduktív folyamatokat károsíthatják. A balatoni 

állományban a közel 100%-os fertőzöttségi rátát okozó invazív Anguillicoloides crassus 

úszóhólyag parazita is jelentősen rontja az ivarérési és érlelési folyamatokat. Hipotézisünk 

szerint amennyiben az idős angolnákat mentesíteni lehet a parazitózisoktól, valamint a káros 

anyagoktól in vivo, úgy ikrás halak esetében a teljes oogenezis sikeresen indukálható. Rövid 

ideig tartó gyógykezelés (Mebendazol, Levamisol) követő hosszabb ideig tartó 

méregtelenítési - (tőzeg és zeolit) és hagyományos ivarérlelési folyamat eredményeként a 

szaporodási képességet ösztönözni tudtuk és a 4 ikrásból fejt ovulált ikra jelezte, hogy sikerült 

a teljes oogenezist indukálni. 
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MIKORRHIZÁLT IPARI PARADICSOMFAJTÁK FŐ ANTIOXIDÁNS 

HATÁSÚ VEGYÜLETEINEK VIZSGÁLATA HPLC TECHNIKÁVAL 
 

Analysis of main antioxidant compounds in mycorrhizaed processing tomato 

species with HPLC technique 
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A növények gyökere és a talajban élő mikorrhiza gombák közötti mutualista kapcsolat 

számos előnnyel jár a növény számára, mind a tápanyagok felvételét és a szélsőségekkel 

szembeni ellenállás mértékét tekintve, így a mikorrhizás kezelések növelhetik a 

terméshozamot és a termésbiztonságot. Ez különösen fontos napjainkban, a klímaváltozás 

okozta időjárási szélsőségek időszakában. A termésbiztonság, termésmennyiség mellett a 

termés minősége sem elhanyagolható, s míg a mikorrhizás kezelés hatásait a növényre számos 

kutatómunka elemzi, viszont a termés beltartalmi értékeire gyakorolt hatásairól jelenleg még 

keveset tudunk. Vizsgálataimat éppen ezért az emberi táplálkozásban rendkívüli szerepet 

betöltő paradicsom zöldségfaj kapcsán folytattam, hiszen elsődleges forrása számunkra több 

antioxidáns hatású vegyületnek, amelyek fontos szerepet töltenek be egészségünk 

megőrzésében és betegségek megelőzésében. Munkám célja az arbuszkuláris mikorrhizával 

történő kezelés hatásainak vizsgálata a Heinz, UnoRosso, Triple Red (hagyományos bogyó-

átlagtömegű ipari hibridek) és Strombolino (cseresznye típusú ipari fajta) paradicsomfajták 

likopin, β-karotin és C-vitamin tartalmára, amelyek a paradicsomban található fő antioxidáns 

hatású vegyületek. A három vegyület koncentrációját a mintákban nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfiás módszerrel (HPLC) mértem meg. A Heinz fajta esetében C-vitamin 

meghatározást nem végeztem. A mérések értékelését követően és az elvégzett 

varianciaanalízisek alapján (5%-os szignifikancia szintet tekintve) elmondható, hogy a 

likopin koncentráció a Heinz fajtánál a kezelés hatására szignifikánsan* (p=0,042) nőtt, míg a 

β-karotin koncentráció nem változott szignifikánsan. A Triple Red esetében a likopin és β-

karotin koncentráció nem változott szignifikánsan, míg a C-vitamin tartalom szignifikánsan** 

(p=0,010) nőtt. Az UnoRosso esetében a likopin és β-karotin koncentráció nem változott 

szignifikánsan, míg a C-vitamin koncentráció szintén szignifikánsan nőtt (p=0,082), de csak 

10%-os szignifikancia szintet figyelembe véve. A Strombolino esetében a likopin, a β-karotin 

és a C-vitamin koncentráció sem változott szignifikánsan. A vizsgált fajták és a mikorrhiza 

kapcsolatára végzett kéttényezős varianciaanalízis alapján a mikorrhizás kezelésnek és a 

fajtának sem volt szignifikáns hatása a likopin koncentrációváltozásában. A mikorrhizás 

kezelés hatása nem volt szignifikáns, de a fajtának szignifikáns*** (p=8,23*10
-8

) hatása volt a 

β-karotin koncentrációra, kölcsönhatás nem volt tapasztalható. A C-vitamin koncentrációra a 

mikorrhizás kezelés szignifikáns* (p=0,022), míg a fajta megválasztása különösen 

szignifikáns*** (p=6,15*10
-5

) hatást gyakorolt, valamint a C-vitamin esetében szignifikáns** 

(p=0,001) a kapcsolat a fajta és a mikorrhizás kezelés hatása között. 



 

A PHYLLOSTACHYS NEMZETSÉG FENOLÓGIAI VIZSGÁLATA 
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Célom az volt, hogy a Szent István Egyetem MKK Botanikus Kertjében található 

Phyllostachys nemzetséget (összesen 33 taxont) vizsgálva képet kapjak a hazai viszonyok 

között nevelt bambuszok kihajtásának idejéről (levél és szár-rügy), valamint a lombcsere 

menetéről. A két éves (2012-2013) vizsgálataim során továbbá mértem a 

levélhüvelyek/leveles hajtások hosszát, és hogy hány új levél fejlődött ki rajtuk taxononként. 

 Hogy könnyebben összehasonlíthassam a taxonokat, két csoportra bontottam őket 

hidegtűrésük szempontjából: télállókra (-25ºC-tól -20ºC-ig fagytűrők) és kevésbé télállókra (-

20ºC-ig fagytűrők). A vizsgált 33 taxon közül csak néhánynál jelentkezett mindkét évben 

levél fagykárosodás, ami befolyásolhatta a vizsgálatokat. 

A levélrügyek 2013-ban az elhúzódó fagyok miatt a 2012-es mérésekhez képest egy 

hónappal később indultak meg, de a fejlődésük változatlan maradt. Taxononként változó volt 

a két év minimum és maximum levélhüvely/leveles hajtás hossz növekedése, de a télállóbbak 

2013-ban átlagosan hosszabb levélhüvelyeket/leveles hajtásokat produkáltak, míg a kevésbé 

télállóak rövidebbet, mint 2012-ben. Minden taxon esetében jellemző volt, hogy minél 

hosszabbak voltak a levélhüvelyek/leveles hajtások, annál több levél jelent meg rajtuk. 

 A lombcserét vizsgálva bebizonyosodott, hogy az ellentmondásos irodalmi adatokkal 

szemben a levelek élettartama 1 év: már megkezdődött az új levelek kifejlődése, miközben a 

fokozatosan egymás után elszáradó tavalyi (1 éves) levelek lehullottak a növényekről. 

 Az új szárak (szárrügyek) megjelenésének megfigyelésekor 2012-ben az első hajtások 

az április 23-ai, míg 2013-ban az április 24-ei héten jelentek meg. Ebből látszik, hogy a 

levelekkel ellentétben a hajtások megjelenésében nem volt eltérés a két év között. Jellemző 

volt továbbá hogy azoknál a taxonoknál, amelyek a legtöbb új szárat hozták, a később fejlődő, 

vagy vékonyabb szárrügyek egy hossznövekedési stagnálási periódust követően elpusztultak 

akkor, amikor a korábban megjelenő szár rügyekből kifejlődött szárak első levelei 

megjelentek. 

 Összességében elmondható, hogy a vizsgált taxonok zöme sikeresen alkalmazható 

lenne, mint dísznövény Magyarországon. 
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A világon, az egyik legjelentősebb zöldségnövényünk a paradicsom. Fontosságát termesztett 

felületének aránya és gazdasági jelentőségének nagysága fejezi ki. Táplálkozás élettani 

szerepe szintén lényeges, mivel a benne lévő antioxidánsok egészségmegőrző hatásuk 

pozitívan befolyásolják az emberi szervezetet. 

Kutatási témám az ipari cseresznyeparadicsom. Ez a típus külalakban és beltartalmi 

értékeiben is nagyban eltér a megszokott nagybogyójú paradicsom fajtáktól. Az ipari 

cseresznyeparadicsom az étkezési paradicsomhoz képest magasabb Brix˚ értéket produkál, 

ami magas cukortartalmat, illetve magas antioxidáns tartalmat jelent. 

Kísérletemet 2012 nyarán végeztem a Szent István Egyetem, GAK Kht. Kertészeti 

Tanüzemének területén. Célom, az öntözés és az Arbuszkuláris mikorrhiza hatásának a 

megállapítása volt az ipari cseresznyeparadicsom termésének minőségi és mennyiségi 

paramétereire nézve. A kísérlet kontroll állományból és 2 kezelésből: 1 öntözött, és 1 

öntözött, mikorrhizával kezelt állományból állt. Véletlen blokk elrendezésben, 4 ismétlést 

tartalmazott. A kontroll a kísérlet időtartama alatt nem kapott öntözővizet, míg a kezelések 

csepegtető berendezéssel jutottak vízhez. Ezen kívül, a kiültetésekor Arbuszkuláris 

mikorrhizát juttattunk ki az egyik kezelés palántái alá. A betakarítás folyamán, a leszedett 

termés tömegét és darabszámát, érett, repedt és zöld kategóriákban, ismétlésenként 

rögzítettük. 

A 2012-es évben, a tenyészidőszak ideje alatt 219,4 mm csapadék hullott le, így a 

körülmények ideálisak voltak az öntözési kísérlet végrehajtásához. Megállapítottuk, hogy az 

öntözésnek szignifikáns hatása van mind a bogyónövekedés során, mind a betakarított 

termésmennyiség értékében. Az öntözött állományban nagyobb és több érett bogyót 

takarítottunk be, ezzel szemben kontroll állománynál az ellenkezőjét figyeltük meg. A 

mikorrhizált kezelés szintén magasabb eredményt produkált a kontrollhoz képest, ám az 

öntözöttet nem haladta meg szignifikánsan. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy a gomba 

és a 100%-os öntözés együttesen már nem fejt ki lényegesen nagyobb hatás, mintha kevesebb 

öntözővíz mellett használnánk a mikorrhizát. 

A július végi nagyobb mennyiségű csapadék negatív hatással volt a termésmennyiség 

alakulására. Mivel a cseresznyeparadicsom termése érés közben is növekszik, a csapadék még 

jobban rásegített erre, így az érett bogyókon hosszirányú repedések jelentek meg, amik a 

minőségi értéküket csökkentették. Következtetésként, a csapadék mennyiségét és idejét 

figyelembe véve kell meghatározni a betakarítás időpontját. 

A termésmennyiségre készült összefüggés vizsgálatokból azt a következtetést vontuk le, hogy 

a bogyók átlagtömege nagyobb arányban befolyásolja a termésmennyiség alakulását, mint a 

darabszámuk. A beltartalmi eredmények összehasonlítása kimutatta, hogy a kontroll 

magasabb Brix értékkel rendelkezik a kezelésekhez képest. 

A fajta összehasonlítás során egy ipari paradicsomot hasonlítottunk össze a kísérletben 

használt fajtával, amelynek eredményeként elmondható, hogy beltartalmi értékeiben 

lényegesen jobb a cseresznyeparadicsom fajta, mint a nagybogyójú ipari paradicsom.  



 

AZ IPARI PARADICSOM VÍZOLDHATÓ SZÁRAZANYAG-, LIKOPIN-, 

ÉS POLIFENOL-TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA LÁTHATÓ ÉS 

KÖZELI INFRAVÖRÖS SPEKTROSZKÓPIÁVAL 

Determination of soluble solids, lycopene and polyphenol content in processing 

tomato using visible and near-infrared reflectance spectroscopy 

Szerző: Szántó Csongor, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 

Kertészmérnök BSc, III. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Pék Zoltán, Egyetemi Docens, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
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 Szuvandzsiev Péter, PhD hallgató, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 

Kar, Kertészeti Technológiai Intézet 

A paradicsom az emberiség élelmiszer-ellátásban jelentős szerepet játszik. A világ 

paradicsomtermelése 2011-ben több mint 159 millió tonna volt, ebből 37,6 millió tonna volt 

ipari paradicsom, ezzel a 11. legnagyobb mennyiségben előállított mezőgazdasági termék a 

Földön. A magyarországi termelés 2012-ben 107 ezer tonna volt, amiből 15 ezer tonna volt 

ipari paradicsom.  

Táplálkozás-élettani jelentőségét az bogyóban található antioxidáns vegyületek adják, melyek 

közül a legfontosabbak a likopin, polifenolok, és a C-vitamin. Rendszeres fogyasztása 

csökkentheti az érrendszeri megbetegedések és a rákos elváltozások, elsősorban a prosztatarák 

kialakulásának kockázatát. Az ipari paradicsom feldolgozása során a hőkezeléses eljárással 

készített termékek C-vitamin tartalma csökken, a biológiailag hozzáférhető likopin és az 

antioxidáns aktivitás növekszik, a flavonoid és fenol koncentrációban szignifikáns változás 

nem tapasztalható. Ebből kifolyólag a termés vízoldható szárazanyag-, likopin-, és polifenol-

tartalmának mérésével következtetni lehet a feldolgozott termék minőségére, beltartalmi 

értékére. 

A kísérlet során a látható és közeli infravörös tartományban mérő, hordozható 

spektroradiométer felhasználhatóságát vizsgáltuk, mellyel kiváltható a karotinoidok és más 

antioxidáns vegyületek idő- és munkaigényes, nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával 

(HPLC) végzett analízise. A méréshez ASDFieldSpec HandHeld 2™ Portable 

Spectroradiometert használtunk, melynek mérési tartománya 325-1075nm-ig terjed, 1nm-es 

felbontással. Négy ipari paradicsomfajta (Uno Rosso F1, Heinz 9663 F1, Triple Red F1, Ug 

Red F1) püréjének reflektanciáját mértük. A minták analitikai elemzése után a vizsgált 

beltartalmi mutatók és a spektrális reflektancia közötti összefüggést kerestük, amihez a 

részleges legkisebb négyzetek modellszámítási módszert (PLSR) alkalmaztuk. A kalibrációs 

modellt a korrelációs koefficienssel és a kalibráció standard hibájával értékeltük. A 

korrelációs koefficiens R
2
= 0,96; 0,96; 0,95 volt vízoldható szárazanyag-, likopin-, és 

pofinenol-tartalomra. A standard hiba 0,20; 0,86 és 3,23 volt, sorrendben, ami átlagos likopin 

és polifenol tartalom mellett 1% alatti hibát jelent. A módszer – további tökéletesítés 

követően – gyors, egyszerű, munkaerő-hatékony megoldást jelenthet az ipari paradicsom 

roncsolásmentes beltartalmi vizsgálatára, ami széleskörű felhasználhatóságot eredményezhet 

a jövőben. 



 

A TERHELÉS HATÁSA A FURMINT SZŐLŐFAJTA VEGETATÍV- ÉS 

GENERATÍV JELLEMZŐIRE, VALAMINT A TERMÉS MENNYISÉGI- 

ÉS NÉHÁNY MINŐSÉGI PARAMÉTERÉRE 

Effect of load on vegetative and generative characteristics of ’Furmint’ variety 

in aspect of some quantitative and qualitative parameters of yield   
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Tokaj-hegyalján mintegy négy évszázada folyik hagyományos módon a borkészítés, 

amely a legismertebb borvidékké tette a világon. A termesztett fajták köre igen szűk, ezért az 

évjáratnak és a fitotechnikának jelentős hatása van a kialakult minőségre. 

Kísérletemben a terhelés hatásának kimutatását tűztem ki célul, a tőke vegetatív- és 

generatív jellemzőire, valamint a termés mennyiségi- és néhány minőségi paraméterére. Az 

alkalmazott kezelések, a nyugalmi időszakban végzett fás metszéskor meghagyott világos 

rügyek, illetve a virágzáskor és zsendüléskor végzett fürtválogatással kerültek beállításra. Az 

így kialakított kezeléskombinációk a következők voltak: 4, 6 és 12 világos rügyre metszett 

tőkék, ezeken kívül, a 6 világos rügyre metszett tőkéken virágzáskori és zsendüléskori 

fürtválogatást végeztem összesen 9 fürtre. A kontroll állomány pedig 8 világosrügyre 

visszametszett tőkékből állt, melyek a helyi átlagos terhelésnek feleltek meg. 

A tőke növekedési jellemzőit, a Csepregi-féle tőkefelvételezés mutatóinak segítségével, 

élettani sajátosságait pedig a levelek SPAD, hiperspektrális illetve a fluoreszcencia 

felvételeiből nyertük. 

A kezelések kevésbé mutattak különbséget a terhelések, mint a szezonális változás 

hatására a levél jellemzők szempontjából. 

Az eredményekből nemcsak a tőke számára optimális mennyiségi paraméterekre lehet 

következtetni, hanem az emberi fogyasztás szempontjából hasznos beltartalmi értékek 

kedvezőbb mennyiségére is. 

 



 

A SZAMÓCA SZÁRAZANYAGTARTALMÁNAK  MEGHATÁROZÁSA 
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visible and near-infrared reflectance spectroscopy 

Szerző: Tóth Bence, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Kertészmérnök 

BSc, II. évfolyam 

Témavezetők:      Dr. Prokaj Enikő, Egyetemi Adjunktus, Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar, Kertészeti Intézet 

Szuvandzsiev Péter, PhD hallgató, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 

Kar, Kertészeti Intézet 

 

   Magyarországon és a világon egyaránt fontos szezonális gyümölcs a szamóca. A legkorábbi 

hazai gyümölcsként szakítja meg a téli választék egyhangúságát. A világon a 

termésmennyisége 2011-ben 4,3 millió tonna volt, amiből a legnagyobb mennyiséget az 

Amerikai Egyesült Államok termeli. Magyarországon évjárattól függően, megközelítőleg 

3500 tonna termést takarítanak be a szamócából. 

   Magas antioxidáns tartalma a táplálkozásban betöltött szerepét, megkérdőjelezhetetlenné 

teszi. Jelentős mennyiségű C-vitamint tartalmaz, valamint nagy mennyiségben fellelhetők 

benne fenol vegyületek, amelyek táplálkozás élettani szempontból pozitív hatást fejtenek ki az 

emberi szervezetre. Továbbá tartalmaz folsavat, ami a sejt osztódásban játszik fontos szerepet. 

Megtaláljuk benne a szalicilsavat is aminek már régóta köztudott a láz- és gyulladáscsökkentő 

hatása.  

   A genotípus, a termesztéstechnológia és a környezeti feltételek nagyban befolyásolják a 

szamóca termésének beltartalmi értékeit. Gyakran takarítják be 3/4-ed érett (rózsaszín), vagy 

akár fél érett állapotban annak érdekében, hogy a postharvest veszteségeket minél 

alacsonyabb szintre szorítsák. Ez azonban nagymértékben csökkentheti a termés beltartalmi- 

és az élvezeti értékét. A szamóca esetében is, mint sok más termésben, a sav és a cukor aránya 

nagymértékben befolyásolja az ízt, amely szoros összefüggést mutat a Brix, vagy más néven 

összes vízoldható szárazanyag tartalommal. 

   A refraktometriás mérést elkerülendő gyors és akár abszolút roncsolásmentes módszerek 

lehetnek a spektroszkópiás mérések. Kísérletünk során a látható és közeli infravörös 

tartományban mérő, hordozható spektroradiométer felhasználhatóságát vizsgáltuk 

szamócafajtákon. A méréshez ASD FieldSpec HandHeld 2™ Portable Spectroradiométert 

használtunk, melynek mérési tartománya 325-1075nm-ig terjed, 1nm-es felbontással. A 

minták refraktometriás elemzése után a vizsgált beltartalmi mutató és a spektrális reflektancia 

közötti összefüggést kerestük, amihez a részleges legkisebb négyzetek modellszámítási 

módszert (PLSR) alkalmaztuk. Szoros összefüggést sikerült kimutatni az összes vízoldható 

szárazanyag tartalom és a reflektancia között a látható és az infravörös tartomány bizonyos 

szakaszaiban.  A módszer, további tökéletesítés követően, gyors, egyszerű, munkaerő-

hatékony megoldást jelenthet a szamóca roncsolásmentes beltartalmi vizsgálatára, ami 

széleskörű felhasználhatóságot eredményezhet akár a minőségellenőrzés terén is. 

  



 

LEVENDULAFAJTÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 

 

Comparative analysis of lavander cultivars 

 
Szerző: Tóth Frida, MKK, Kertészmérnöki szak, 3. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Koczka Noémi egyetemi adjunktus,  

 Dr. Tulok Mária, c. egyetemi docens MKK Kertészeti Technológiai Intézet 

  

 

Dolgozatom célja két levendulafaj (Lavandula angustifolia Mill. – valódi levendula, 

Lavandula x intermedia Emeric – hibrid levendula) 10 külföldi fajtájának (6 valódi levendula- 

és 4 hibrid levendulafajta) összehasonlító produkció-biológiai vizsgálata. 

A levendulafajok drogjait (szárított virág és a friss virágból kinyert illóolaj) 

napjainkban is széleskörűen felhasználják a gyógyászatban, a kozmetika- és illatszer-iparban. 

Jelenleg hazánkban a két levendulafajnak csak 1-1 államilag elismert fajtája van. A 

termesztők részéről felmerült az igény, hogy külföldi fajtákról – a hazai viszonyok között is – 

megbízható tájékoztatást kapjanak 

A több évre tervezett kísérlet helyszíne a Balaton-felvidéken található Dörgicsei 

Levendula Major Kft. A fajták vizsgálata során a morfológiai tulajdonságok mellett (levél- és 

virágszín, virágzat hosszúsága, levélméret stb.) két alkalommal mértem fajtánként 5-5 

egyeden a növekedési erélyt (növénymagasság, tőátmérő, tövenkénti virágzati szárak száma), 

majd betakarításkor a friss- és drogtömeget. A hatóanyag-vizsgálatokat a BCE Gyógy- és 

Aromanövények Tanszék segítségével végeztük el. 

Az egyik fő termesztési cél, a droghozam szempontjából szignifikánsan legnagyobb 

hozamú fajták: L. x intermedia 'Dwarf Blue' (6,81 g/tő) és 'Edelweiss' (8,31g/tő), L. 

angustifolia 'Essence Purple' (11,34g/tő). A virágdrog illóolajtartalma minden fajtánál elérte 

a Ph. Hg. VIII. által előírt 13ml/kg értéket. Az illóolaj összetétele alapján a vizsgálat 

körülményei között a –a magas linalil-acetát-tartalom miatt– szintén a Lavandula x 

intermedia ’Dwarf Blue’ (30,28%) és a Lavandula angustifolia ’Essence Purple’ (25,08%) 

lehet perspektivikus. 

A másodéves állományban végzett egyéves eredményeim tájékoztató jellegűek, a 

kísérlet folytatása feltétlenül szükséges, hiszen a levendula 3-4. évben éri el teljes 

termőképességét és az illóolaj mennyiségét, minőségét számtalan tényező befolyásolja. 

Munkámat a „BÉRES NÍVÓDÍJ ” pályázat támogatásával végeztem el. 
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Examination of flowering of raspberry cultivars in mobil block greenhouse 
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Tudományos diákköri dolgozatomban magyar málnafajtákat vizsgáltam mobil 

blokkfólia alatt. A fóliás málnatermesztés Nyugat-Európában igen elterjedt, a fólia 

segítségével kiküszöbölik a kedvezőtlen időjárási tényezőket, valamint meghosszabbítják a 

szedési szezont. Dolgozatom célja, hogy a virágzásdinamikát, az érés lefutását és a 

termésmennyiséget vizsgálva megállapítsam mely fajták a legígéretesebbek a fóliás 

termesztés szempontjából. A vizsgált fajták: Eszterházai kétszertermő, Dorka (sarjon termők), 

Julcsi, Fertődi narancs (kétszertermők), Fertődi Vénusz, Fertődi zamatos (egyszer termők). A 

kísérlet a Kertészeti Technológiai Intézet szakmai irányítása alatt a GAK Nonprofit Kft. 

Kertészeti Tanüzemében folyik, KITE vándorfólia alatt (újabban mobil blokkfólia), 4 

véletlenszerűen elrendezett ismétlésben, 400 m
2
-en. A kísérletet 2011. november 30-án 

telepítettük, majd a kihajtást követően, folyamatosan vizsgáltuk a paramétereket: a virágok 

számát hajtásonként, a virágos hajtásokat vesszőnként, az érés lefolyását,  a 

termésmennyiségeket, a bogyók méretének alakulását. Egyelőre csak az első év eredményeit 

tudtam feldolgozni, de az már most is látszik, hogy mindegyik fajta életerős, erőteljes 

növekedésű. A 2012-es évben a Dorka és az Eszterházai kétszertermő a fagyok beálltáig 

tudott nagy mennyiségben teremni. Sajnálatos módon a Dorka részterméseire esik szét, így 

friss piacra nem alkalmas. Ez a tény az idei szezonban javulást mutatott. Az Eszterházai 

kétszertermő mutatós, nagy bogyóival tökéletes áru a friss piacra. Mivel október elején 

lekerült a fólia, így nem tudtam megfigyelni, vajon ténylegesen meddig tudnak termést hozni, 

de enyhe fagymentesítő fűtéssel, akár egy luxus terméket is tudnánk értékesíteni 

Karácsonykor. Az idei virágzás figyelés során már látszik, hogy nagy termés mennyiség 

várható. A virágzást és terméshozást tekintve a hat fajta szépen kiegészíti egymást, 

legkorábban a Fertődi Vénusz érik, majd a Fertődi narancs, követi aztán sorrendben majdnem 

egyszerre beindul a Julcsi, az Eszterházai kétszertermő (a vesszőkön, majd folyamatosan a 

sarjakon), Fertődi zamatos és végül a Dorka (a vesszőkön, majd folyamatosan a sarjakon), így 

igen hosszú szedési időt tudunk biztosítani június második dekádjától október végéig. Mivel 

csak 2 év adata áll rendelkezésre, mindenképp érdemes további megfigyeléseket végezni. 
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Examination of growth of raspberry cultivars in mobile block greenhouse 
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A tudományos diákköri dolgozatom célja, hogy különböző hazai málnafajtákat 

értékeljek fólia alatti termeszthetőségük szempontjából. Melyek azok a fajták, amelyek 

tudják, biztosítani az idény hosszabbítását, melyik tudd tovább teremni vagy esetleg jobb 

minőséget adni intenzív körülmények között is. A vizsgált fajták: Eszterházai kétszertermő, 

Dorka (sarjon termők), Julcsi, Fertődi narancs (kétszertermők), Fertődi Vénusz, Fertődi 

zamatos (egyszer termők). A kísérlet a SZIE MKK Kertészeti Technológiai Intézet és a GAK 

Nonprofit Kft. Kertészeti Tanüzemében folyik, KITE vándorfólia alatt (újabban mobil 

blokkfólia) a nyugati 2 hajóban, 4 randomizált ismétlésben, 400 m
2
-en. A kísérletet 2011. 

november 30-án telepítettük. Tavasszal, a kihajtás kezdetétől, folyamatosan vizsgáltuk a 

paramétereket, a növekedés dinamikáját, a sarjképződés ütemét és mennyiségét (mértem a 

hajtások hosszát és számát). A fóliás kísérlettel szeretnénk bebizonyítani, hogy kontrollált 

körülmények között, nagyobb mennyiséget és jobb minőséget lehet elérni (párhuzamosan 

vizsgálják a beltartalmi értékeket is). A szaporítóanyag minősége nagyon jó volt, hiszen a 

kései telepítés (enyhe idő) ellenére 240 db málnatőből pár darab nem hajtott ki (kevesebb, 

mint 5%). Az elsőéves eredmények alapján a mindegyik fajtánál elégséges sarj képződött a 

következő év megalapozásához. Első mérésnél (2012. május közepe) minden tő átlagosan 1-3 

hajtást hozott, melyek magassága fajtától függően eltérő volt. A hajtások számát további 

három alkalommal vizsgáltam egy bizonyos idő elteltével. 2013-ban ugyanezeket a 

paramétereket vizsgáltam, az adatok még értékelés alatt állnak, de már jelentős különbség 

látszik a hat fajta növekedésében és sarjtermelő képességében is. Eddigi tapasztalatom alapján 

kiválóan megfelel a fóliás termesztésre a Dorka és az Eszterházai kétszertermő fajta, hiszen 

ezek bevált metszési technikája minimálisra csökkenti a vesszőbetegségek megjelenését, és a 

növényvédő szerek használatát. A fóliában egyébként is biológiai növényvédelmet 

alkalmazunk. Érdemes lenne a kísérletet tovább folytatni, (akár MSc diplomaként is), már 

csak azért is, hogy az évek alatt, milyen problémák mutathatóak ki a málna állományban és 

azokra milyen megoldásokat találhatunk ennél a termesztéstechnológiánál. 



 

ÖNTÖZÉS HATÁSA AZ IPARI PARADICSOM TERMÉSÉNEK 

MENNYISÉGÉRE ÉS MINŐSÉGÉRE 
 

The effect of irrigation on processing tomatoes fruit quantity and quality 
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A világon az egyik legjelentősebb termesztett zöldségnövényünk a paradicsom. Ez 

nem csak kellemes ízével, hanem az egészségre igen pozitív hatással lévő összetevőivel is, 

mint például a likopin (antioxidáns), vitamin C,B1-2-3, valamint különböző ásványi sók és 

rost tartalmával magyarázható. 

A kísérletemben én az ipari paradicsomot, azon belül is az Uno Rosso F1 fajtát 

vizsgáltam. Ezt a fajtát elsősorban ipari felhasználásra, püré előállításra használják. Így 

nemcsak a termésmennyiséget, hanem a termésminőséget is vizsgáltam. 

A kísérlet Gödöllőn, a Szent István Egyetem GAK Kht. Kertészeti Tanüzemében volt 

berendezve. Összesen 9 sort tartalmazott a kísérlet, amiből kettő sor kontroll volt, vagyis 

külön nem lett öntözve, kettő sor az ideális öntözővíz mennyiségének a felét kapta, kettő sor 

az ideális öntözővíz mennyiségének 75%-át, kettő sor az ideális öntözővíz mennyiségének 

100%-át, valamint egy sor az ideális öntözővíz mennyiségének 100%-át valamint 

Arbuszkuláris mikorrhizát szórtunk az ültető gödrükbe. 

A szedésre augusztus 14.-én került sor, egymenetes betakarítás formájában. A 

kontrollból és a kezelésekből 4-4 ismétlést szedtünk, igyekeztünk ismétlésenként 10-10 

növényt felszedni. A növények szárát közvetlenül a talaj felett elvágtuk, ismétlésenként külön 

rekeszekbe gyűjtöttük, majd súlyukat lemértük. Ezután rekeszenként leszedtük a bogyókat, 

majd szétválogattuk őket és megszámoltuk, valamint súlyukat is lemértük. A válogatás három 

csoportba történt: zöld, érett és beteg kategóriába. Ezen kívül még beltartalmi vizsgálatra 

adott mennyiségű bogyóból mintákat válogattunk össze, melyek laborokban kivizsgáltattunk. 

A termésmennyiség, bogyó darabszám, bogyó átlagtömeg és Brix
0
 tekintetében a 

100%-osan öntözött állomány produkálta a legjobb eredményeket, ezzel alátámasztva, hogy 

Magyarországon egy két igen csapadékos évtől eltekintve, öntözött körülmények mellett a 

leggazdaságosabb ipari paradicsomot termeszteni. 
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A biodízel gyártása során keletkező glicerin melléktermék semlegessé tétele, 

fertőtlenítése költséges eljárás. Ezért célkitűzéseink között szerepelt egy olyan felhasználási 

mód lehetségessé tétele, amellyel a glicerint hatékonyan fel lehet használni talajjavítás 

céljából. A biodízel gyártása során az olajnövények által felvett tápanyagok nagy része a 

glicerines fázisban koncentrálódik, ebből kifolyólag ezeket a talajból felvett tápanyagokat 

célszerű lenne visszajuttatni a talajba. 

A glicerin hatását az angolperjére, a talajra és a benne lakó mikro,- és makro faunára 

vizsgáltuk. A mikrokozmosz kísérletek 1000 cm
3
-s üvegedényekben lettek beállítva, 

melyekbe 500 gramm talajt tettünk. Kísérleti növényként angolperjét, kísérleti állatként pedig 

trágyagilisztát (Eisenia fetida) alkalmaztunk. A talajt 40 cm
3
 0,5 % C-tartalmú glicerinnel 

valamint 40 cm
3
 100 ppm-es nitrogénnel (1000 mg N dm-1 KNO3), valamint a kettő 

kombinációjával kezeltük és ezeken kívül készítettünk egy kontroll mintát is. Minden típusú 

kezelésből három ismétlést állítottunk be. A kísérlet inkubációs ideje a beállítástól számítva 6 

hét volt. A mikrokozmoszokat a 14.-21.-28.-ik napokon bontottuk szét. A kísérlet alatt a 

földigiliszták tömegváltozását és méretnövekedését vizsgáltuk. 

Eredményként megállapítottuk, hogy a glicerin tartalmú kezelésekben a glicerin 

csírázás gátló hatása miatt a növények növekedése lassabban indult meg, majd a kísérlet alatt 

ez a tendencia megváltozott. A glicerin tartalmú mintákban egészséges, szépen növekedő 

angolperje volt megfigyelhető, ezzel ellentétben a kontroll és a nitrogén tartalmú 

kezelésekben az angolperje pusztulásnak indult. A talaj minősége a kontroll, nitrogén és a 

nitrogén+glicerines kezelésben jelentősen leromlott, az angolperje kipusztult, gyökérzete 

eltűnt. 

A giliszták átlagos tömege a kontroll kezelésekben csökkent, a nitrogénes 

kezelésekben megfigyelhetően nem érezték jól magukat a kísérleti állatok, sok közülük 

kimászott az üvegedényből, és holtan találtunk rájuk az edények mellett. A glicerinnel kezelt 

mintákban a giliszták átlagos tömege szignifikánsan növekedett. A nitrogén+ glicerines 

kezelés a kontrollhoz képest nem mutatott jelentős eltérést, ugyanakkor a giliszták tömege 

gyarapodást mutatott. Megfigyelhetően ebben a kezelésben volt a legkevesebb hatása a 

vegyszereknek. 

A glicerin hatásait jelenleg is vizsgáljuk állattani és mikrobiológiai szempontokból, 

annak reményében, hogy ezekről az eredményekről is beszámolhatunk a későbbiekben. 

Állattani szempontból a mikrofaunára (Nematoda), mikrobiológiai nézőpontból a 

baktériumokra és talajgombákra gyakorolt hatásait vizsgáljuk a glicerines és a nitrogénes 

kezelésnek. 



 

A MÁTRASZENTIMREI BÁNYA DNY-I MEDDŐHÁNYÓJÁN ÉS 
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Számos szennyezőanyag veszélyezteti környezetünket, amelyek közül a nehézfémek 

okozta környezeti károk súlyosan terhelik a talaj, növény, víz, levegő rendszereket. A 

nehézfémek mindegyikéről elmondható, hogy antropogén behatások nélkül is előfordulnak a 

természetben. Azonban az emberi behatás gyakran drasztikusan megváltoztatja ezen anyagok 

mennyiségét főként az ipartelepek, bányák és a sűrűn lakott területek mentén. A természetes 

úton jelenlevő mennyiség is káros lehet bizonyos esetekben és ma már alig van a földön olyan 

hely, ahol ne lehetne kimutatni valamilyen az embertől származó szennyezést vagy feltárni 

valamely emberi tevékenység által kiváltott káros folyamatot. 

 

A fentiek miatt választottam a nehézfém-koncentráció meghatározását, mert érdekelt, 

hogy a Mátrában található mátraszentimrei bánya meddőhányójának környezetében milyen 

mennyiségben találhatóak nehézfémek, illetve hogyan hat ez a környezet a helyi növények 

nehézfémtartalmára. A bánya által kitermelt kőzet miocén korú andezit, amelyben 

hidrotermális telérek húzódnak. A leggyakoribb érc a területen a szfalerit, de előfordul még 

antimon, és a kvarc több formája is. A szfalerit a legfontosabb cinkérc ásvány és gyakran a 

galliumot, indiumot és a kadmiumot is a szfaleritből nyerik ki. 

 

A talajmintákat átlagosan 0-30 cm-es mélységből vettem. A növénymintáknál pedig 

közönséges nyírről (Betula pendula) és közönséges gyertyánról (Carpinus betulus) gyűjtöttem 

levélmintákat. A két faj azért volt indokolt, mert a meddőhányó középső, nyílt részén csak 

nyírfák, míg a külső erdősebb részén csak gyertyánok voltak elérhetőek. 

 

A mintákat Milestone 1200 mega típusú mikrohullámú roncsolóban készítettem elő a 

méréshez. A mintáim FAAS műszerrel, abszorpciós üzemmódban illetve ICP-OES műszerrel 

tudtam vizsgálni. 

 

Vizsgálatom célja, hogy összefüggést tárjak fel a talaj nehézfémtartalma és a 

növényekben található nehézfém koncentrációja között, illetve képet kapjak a meddőhányó és 

környéke nehézfém szennyezettségéről. 



 

KOLONTÁRI VÖRÖSISZAPTÁROZÓ KÖRNYÉKÉNEK 

KÖRNYEZETANALITIKAI VIZSGÁLATA ÉS 

REKULTIVÁCIÓJÁNAK JELLEMZÉSE 
 

Environmental analysis and characteristics of the recultivation of the red mud 

reservoir in Kolontár   
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A Magyar Alumínium Zrt. tulajdonában lévő Ajkai timföldgyár 10-es tározójának 

északnyugati sarka 2010. október 4-én átszakadt. A nagy mennyiségű, mintegy 700 m
3
 

térfogatú, erősen lúgos folyadék, nagy erővel zúdult ki a tározóból, ezzel elöntve Kolontárt, 

Devecsert, Somlóvásárhelyt továbbá a Torna patakot. A 30-35 km/h-s sebességgel kiömlő 

vörösiszap Magyarország eddigi legnagyobb ökológiai következményekkel járó ipari 

katasztrófáját okozta. A kiáradó vörösiszapban 10 ember vesztette életét, százak megsérültek, 

lakóépületek, és mezőgazdasági területek váltak használhatatlanná.   

A vörösiszap az alumíniumgyártás mellékterméke. Az eljárás során bauxitból lúggal 

kivonják az alumíniumtartalmú anyagokat, az ebből visszamaradó nátronlúgos maradék anyag 

alkotja a vörösiszapot. Jellegzetes színét a magas vas-oxid tartalma miatt kapta, ám emellett 

számos más elemet is tartalmaz, többek között alumíniumot, titánt, vanádiumot és kobaltot. A 

vörösiszap tározók létrejöttét mind a megfelelő felhasználás hiánya, mind stratégiai okok 

indokolják.  

A Magyar Tudományos Akadémia Talajtani Kutatóintézet szakemberei négy nappal a 

katasztrófát követően Devecseren és Kolontáron mintát vettek a talaj egy méter mélységű 

szelvényéből. A mintavételezés azt a célt szolgálta, hogy megállapítsák, hogy a már négy 

napja területet borító vörösiszapból szivárgott e szennyező anyag a mélyebb rétegekbe. A 

mintavételi pontok között négy iszappal elöntött, és egy épségben maradt terület volt. Ezután 

a különböző mélységű talajminták nehézfémtartalmát megmérték.  

Két és fél évvel a katasztrófa, és az MTA-TAKI mintavételezése után, elmentem a 

vörösiszap sújtotta területre és az egyszer már megvizsgált, és rekultivált területről mintákat 

vettem. A mintákat szintén öt különböző helyről vettem, ugyanonnan, ahonnan a katasztrófa 

után az MTA munkatársai vettek. Minden helyszínen 0-20, 20-40, 40-60 és 60-80 cm 

mélységből vettem mintákat, majd ezeket kiszárítottam. A már száraz mintákat átszitáltam, 

majd egy roncsolás következett, ezután meg lett mérve a nehézfémtartalmuk.  

Dolgozatom célja, hogy a katasztrófa utáni mérési eredményeket összevessem az 

általam készített mérésekkel. Szeretném megvizsgálni, hogy milyen eredményeket hoztak a 

friss vizsgálatok, valamint a különböző talajrétegekben vannak e jelen a vörösiszapra jellemző 

szennyezők. Valamint, hogy a katasztrófa után történt helyreállítások és rekultivációk 

mennyire lettek sikeresek. 

 



 

A KÁLIUMTRÁGYÁZÁS JELENTŐSÉGE, ÉS HATÁSA A BURGONYA 

HOZAMÁRA 
 

The importance and the effect of potassium fertilization on the yield of potato 
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Úgy gondolom, hogy a mezőgazdaságban az egyik legfontosabb kérdés a talajok tápanyag 

utánpótlása, s ezen tápanyagok hasznosulása a növényekben. Az egyre növekvő népesség 

élelmiszer ellátottságát folyamatosan biztosítanunk kell. Ugyanakkora területen kell nagyobb 

terméshozamot elérnünk, hogy el tudjuk látni a Föld lakosságát és állatait. Ez a nagymértékű 

termelés még a jó minőségű talajok tápanyagkészleteit is kimeríti, ezért a termesztett 

növények betakarítása után nélkülözhetetlen a talaj tápanyagkészletének pótolása. E nélkül 

tápanyag szegénnyé válna, ez által csökkenne a megtermeszthető növények 

termésmennyisége. A talaj romlásával és a termésmennyiség csökkenésével pedig 

veszélyeztetjük unokáink jövőjét.  

Ebben a témában jelenleg is sok kutatás és kísérlet folyik. Jómagam 2011-ben kapcsolódtam 

be a Nemzetközi Kálium Intézet (International Potash Institute) napjainkban is folyó 

kísérletébe, amit Albánia, Csehország, Lengyelország és Magyarország is egy időben végez.  

A dolgozatban kitértem a mikro és makro elemek jellemzőire, és hogy miért és mennyit 

igényel belőle a növény, illetve lehetnek-e egymás antagonistái. Betekintést nyújtottam a 

burgonya növény ökológiai igényeibe és termesztésébe a nagyvilágban és hazánkban. Fő 

célként a burgonya termésnövekedését vizsgáltam aszerint, hogy a különböző műtrágya 

adagok mennyivel növelték a termés mennyiségét. Az eredményeimet összevettem több 

külföldi és magyar kísérlet eredményeivel. Vizsgáltam, hogy a káliumtrágyázás tényleg 

növeli-e a termés mennyiségét, illetve a végzett kísérletekben összefüggéseket kerestem a 

kálium és a vizsgált elemek között.  



 

CSIPERKEGOMBA KOMPOSZTOK, MESTERSÉGESEN 

SZENNYEZETT VIZEKBŐL TÖRTÉNŐ Cu
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 MEGKÖTŐ 

KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA, RÁZATÁSOS MÓDSZERREL 
 

Analysis of Cu
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Napjainkban, a környezetvédelem és az alternatív energiaforrásokkal való 

gazdálkodás, egyre nagyobb hangsúlyt kap. Ennek fényében, az ipari és lakossági 

fogyasztásból származó hulladékokat és egyéb melléktermékeket is körültekintően kell 

kezelni. Ez alól a keletkezett szennyvizek tisztítása sem kivétel. Az ipari és kommunális 

eredetű szennyvizek tisztítása során, kiemelten fontos a nehézfém tartalom lehető legnagyobb 

mértékű csökkentése. Munkámban olyan alternatív nehézfém eltávolítási javaslatot 

szándékozom bemutatni, mellyel – reményeim szerint – szintén sikeresen lehet a szennyvizek 

nehézfém (azon belül is Cu
2+

) tartalmát megkötni és így eltávolítani. Ebből következően, be 

lehet tartani a befogadókba vezetés feltételeként előírt „B” szennyezettségi határértéket. 

 

Munkám kísérleti részét a Kémia és Biokémia Tanszék laboratóriumaiban végeztem. 

Munkámban mesterségesen (általam) szennyezett vizeket használtam fel. CuSO4 x 5 H2O –

ból készített törzsoldatokkal dolgoztam, 100 mg/l, 50 mg/l és 20 mg/l hígítási 

koncentrációkban. A megkötő képesség vizsgálatához, csiperkegomba komposztot 

alkalmaztam, melyet egy erre szakosodott gazdálkodásból szereztem be. Ez egy olyan 

speciális komposzt-fajta, mely rendelkezik a komposztok érettségi állapotára jellemző 

elvárásokkal, ugyanakkor magában hordozza a gombafajták egyedi jellemzőit is. A 

viszonylag nagy fajlagos felület miatt, előzetes tájékozódás alapján, a komposztot 

potenciálisan alkalmasnak találtam a kísérleti feladat elvégzéséhez. A munkámban egy olyan 

módszert alkalmaztam, melyet témavezetőm dolgozott ki, és fejleszt a Tanszéken. Ez a 

módszer a rázatásos módon történő megkötés. Előre beállított rázatási fordulatszámmal (480 

f/min) és időtartammal (3x50 min) dolgozva, könnyen be lehet állítani a komposzt és a 

szennyvíz együttes tartózkodási feltételeit. 

 

A hígítási koncentrációkat három párhuzamosban alkalmaztam, a rázatáshoz bemért 

komposzt tömege minden esetben 10 g volt. A rázatást követően, desztillált vizes mosást 

alkalmaztam, hogy a szűrlet sorozat mérésekor meghatározhassam a vízmosható (vagyis 

gyengébben kötődő) Cu
2+

 arányát. A mosásokat követően, a kapott mintákat leszűrtem 

(vákuum szűrőn is) és elroncsoltam, hogy a szerves anyagok jelenléte ne legyen zavaró 

hatással a Cu
2+

 mérés során. A roncsolást szabvány szerint előírt módon végeztem, HNO3 és 

H2O2 reagensek segítségével. A kapott szűrletek Cu
2+

 tartalmát atomabszorpciós spektrométer 

segítségével mértem le. A mérések eredménye alapján megállapítható, hogy a 100 mg/l 

koncentrációjú hígítás esetén, a visszamért koncentráció igen magas volt, ugyanakkor a többi 

alkalmazott koncentráció esetében, a roncsoláskor történt 5x hígításnak is köszönhetően, a 

megkötést sikeresnek mondhatjuk, mivel a Cu
2+

 mennyiség jelentős részét sikerült a 

komposzt felületén megköttetni.  

 



 

MEZŐGAZDASÁGBAN HASZNÁLT TALAJOLTÓANYAGOK 

ENZIMAKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ 

SZUBSZTRÁTOKON 

 

Enzyme activity assay of agricultural soil inoculants on different substrates 
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A mai világban a mezőgazdaság számos problémával küzd. Talajainkat kimerítettük és a 

túlzott mennyiségű műtrágya, növényvédőszer és egyéb kemikália használatával a talajéletet 

csaknem kiirtottuk. A legtöbb közülük elsavanyodott, szerkezete leromlott, melyek hatására a 

tápanyagok kimosódtak a növények számára hasznosítható felső rétegekből.  

Napjainkban kezd csak újra terjedni a talaj oltóanyagok használata, melyek a fent említett 

problémáknak egyik megoldását jelentheti. Tartalmazzák a talaj természetes mikroflórájának 

baktérium és gomba törzseit, ezért fontosnak tartom bizonyítani jelentőségüket és 

hatékonyságukat a mezőgazdasági termesztésben. Elsősorban hozzájárulnak a kultúrnövények 

terméshozamának növekedéséhez, emellett nem elhanyagolható képessége a nehezen bomló 

növényi maradványok gyors lebontása, mely a következő termesztési időszakban már 

hasznosulni tud a növények számára. A talajt képes fertőtleníteni, a patogén 

mikroorganizmusok életterét beszűkíteni, ezzel a kórokozók és a kártevők okozta 

mezőgazdasági károkat mérsékelni.  

A növényi maradványok lebontása, a növény sejtfalának lízisével kezdőik, ami főként 

nehezen bontható rendkívül összetett struktúrájú biopolimerből, a lignocellulózból 

(cellulózból, hemicellulózból és ligninből) épül fel. A biológiai úton történő lebontásában 

fontos szerepük van a talajlakó mikroorganizmusoknak, melyek képesek az erre specifizált 

enzimek termelésére. 

Fontosnak tartottam népszerű oltóanyagok részletesebb vizsgálatát. Kiválasztottam három 

(két baktériumokat tartalmazó anyagot és egy védett szaprofita gombákat tartalmazó) 

oltóanyagot. Négy különböző szubsztráton (Nutrient, lignin, szalma, xilán) két sejtfalbontó 

enzim (lignin-peroxidáz, 1-4 β xilanáz) koncentrációját vizsgáltam spektrofotométer 

segítségével.  

Mind három oltóanyagnál, laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálat során, mind a 

négy szubsztráton mérhető enzimkoncentrációt sikerült kimutatnom. Továbbá kiemelhető, a 

vizsgálat későbbi szántóföldre történő kihelyezésének fontossága, mellyel kézzelfogható 

bizonyíték is felmutathatóvá válna a talajoltóanyagok használata mellett. 



 

TALAJ, NÖVÉNY ÉS VÍZ RENDSZER NEHÉZFÉMTERHELÉSÉNEK 
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TDK munkámban, a Mátrában, Párádsasvár község közelében található Béke-táró 

meddőhányójának nehézfém tartalmát vizsgáltam. Elemzéseim elsősorban a kifolyó 

csurgalékvízre és meddőhányóra irányult, valamint arra, hogy e tényezők milyen hatással 

vannak a környezetükben található talajra, vízre és növényekre. A vizsgált terület a Mártai 

Tájvédelmi Körzet része, ebből a szempontból is lényeges, hogy tudjuk, milyen hatással van a 

térségre. 

 

A Béke-táró létrejötte, a Névtelenbérc, a Nagylápafő, a Nagy-Lipót és a Kis-Lipót, a 

Nyírjes térségben található ércvagyon felkutatására szolgált. A munkálatok az 1960-as évek 

elején kezdődtek meg, hogy megfelelő mennyiségű érccel tudják ellátni a recski finomítót. 

MÁFI kezdeményezett a mélyebb szintekre irányuló fúrásokat melynek során, ólom-

cinkércesedést találtak nagy mélységben, 779–782 m-en, dús, 16%-os ólom-, réz-, cink- és 

216 g/t-s ezüsttartalommal. Azonban a bányászat hanyatlása miatt a kitermelésre nem került 

sor, és a 60-as évek közepén az érckutatások leálltak, de jelentős mennyiségű meddőanyagot 

hagytak, a mára már erdő található a területen. Az elmúlt évek szélsőséges időjárása és heves 

esőzései sok meddőanyagot hordtak le az alacsonyabb fekvésű területekre. 

 

A vizsgálatok során a csurgalékvíz pH-ja lúgos tartományba esett, a 3 héten keresztül 

zajló, ismételt mérések során, ez kedvez a nehézfémek immobolizálásának. A meddő anyaga 

jelentős részben kalcit alapkőzetben dús, amely szintén jól ellensúlyozza az ércbomlásokból 

származó savas hatást, de ennek bizonyítására további vizsgálatok szükségesek. Mindezek 

ellenére a terhelés jelentős lehet a hirtelen, nagy intenzitású és – mennyiségű (különösen 

savas kémhatású) csapadék következtében. A hányón nehézfémek közül elsősorban, a cink, az 

ólom, a réz, a kadmium és a vas fordul elő, főként e fémek mennyiségének felderítésére 

folytak a kutatómunkálatok. 

 

Már korábban említettem, hogy a hányó területét, közel 50 év távlatában, már a 

növények kezdik ismét meghódítani, és a fás pionír fafajok közül a Közönséges Nyír (Betula 

Pendula) terjedt el főként. A növények jelentős mennyiségben akkumulálhatják a 

nehézfémeket, és ha e fákat megfelelően kezeljük, akkor nagyban megkönnyíthetik a térség 

kármentesítését.  

 

Méréseimhez a mintákat szárítottam, őröltem és szitáltam, majd 

salétromsavas/hidrogén-peroxidos mikrohullámú roncsolással tártam fel és a 

nehézfémtartalmat ICP-OES műszeren vizsgáltam. 



 

KÜLÖNBÖZŐ ÍZESÍTÉSŰ BOJLIK HATÁSA A VÍZ FIZIKAI ÉS 
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„Amennyiben egy tésztát éven át a horgászathoz szeretnél használni, akkor keverd 

össze méhviasszal és mézzel, tűz előtt gyúrd azt össze kezeiddel, majd formálj belőle 

golyókat és éven át fognak tartani.” 

Ezt a tanácsot olvashatjuk Isaak Walton „Tökéletes horgász” című művében, mely az 

első horgászkönyv a világon. Tehát már 1653-ban létezett ennek a speciális horgászcsalinak 

az ötlete, amit később, a 1970-es években Fred Wilton, egy angol dokkmunkás kezdett el 

tökéletesíteni a „High Nutritive Value” teória kifejlesztésével. E szerint a pontyok ösztönösen 

érzékelik a magasabb tápértékű csalit. Így Wilton receptje magas proteintartalmú, 

tejfehérjéket és tojást tartalmazó tészta volt, melyet golyókká formálva forró vízben főzött. 

Az első kész bojlikat 1977-ben a „Phillips Yeast Products” nevű cég hozta piacra „Hi-

Pro” néven, Garry Savage fejlesztései alapján, mára, pedig már több száz cég gyárt különböző 

összetételű, méretű és ízesítésű bojlikat. Sőt, napjainkban nagy népszerűségnek örvend a 

házilag készített bojli, melynek alkotóelemeit és ízesítéseit a horgászok egyenként 

válogathatják össze, hiszen a boltokban már a készítéshez szükséges anyagokat és kellékeket 

is be lehet szerezni. 

A kutatásunk fő célja volt megvizsgálni, hogy a kereskedelemben kapható különböző 

bojlik milyen hatással vannak a víz fizikai és kémiai tulajdonságaira.  

A vizsgálatokhoz kereskedelmi forgalomban kapható hat különféle bojlit szereztünk 

be, amelyekből ízesítéseként egységnyi mennyiséget helyeztünk azonos mennyiségű tóvízbe. 

Mintavétel hetente történt, melyekből fizikai és kémiai tulajdonságokat határoztunk meg (pl. 

oxigén háztartás, pH, foszfor és nitrogénformák stb.). Az eredmények tükrében elmondhatjuk, 

hogy minden ízesítésű csali nagymértékben terhelte a kísérleti környezetet, de mind közül egy 

kiemelten okozott negatív hatásokat a kísérleti víztestben. 



 

CINK MEGKÖTŐDÉS VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ KORÚ TALAJ-

BIOSZÉN RENDSZEREKBEN 
 

Investigation of zinc adsorption in soil-charcoal systems with different ages 
 

Szerző: Zságer Gergő, Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar, 

Környezetmérnök, IV. évfolyam 
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Bioszénnek nevezzük a biomassza oxigénmentes, magas hőmérsékleten történő 

elégetése után visszamaradt anyagot, melyet talajjavítás céljából állítanak elő. Tapasztalatok 

szerint, ha a talaj bioszénnel gazdagodik tápanyag-gazdálkodása, vízmegkötő-képessége 

jelentősen javul, miáltal termékenysége megnő. Jelentős megfigyelés továbbá, hogy ezen 

talajok esetében a nitrogén és szén-dioxid emisszió csökken. 

Viszonylag kevés adat áll még rendelkezésünkre a bioszénnel kezelt talajok hosszútávon 

tapasztalható eredményeit illetően, holott szakirodalmi tapasztalatok alapján a bioszén 

életideje még a biológiailag legaktívabb talajokban is több tíz évre tehető. 

A faszenet nem sorolják a bioszenek közé, hiszen nem talajjavítás céljából állítják elő, 

viszont fizikailag és kémiailag hasonló paraméterekkel rendelkezik. Nagy előnye továbbá, 

hogy már nem működő faszénégető boksák vizsgálata során információkhoz juthatunk, 

hogyan válik a faszén több tíz év alatt a talaj szerves részévé. 

A faszén növényi eredetű anyagok levegőtől elzárt térben történő hevítése révén 

előállított termék. Szivacsos szerkezetű, nagy felülettel rendelkezik, melyen mind fizikai 

mind kémiai adszorpciós folyamatok lejátszódására van lehetőség.  

A nehézfémek megkötődését talajokban fizikai és kémiai paraméterek (pH, szerves 

anyag és agyagtartalom, hőmérséklet, áramlási sebesség stb.) jelentősen befolyásolják. A 

pirolízis útján előállított bioszenek, illetve a faszén pH-ja lúgos tartományba esnek, továbbá 

jelentős mennyiségű szerves makromolekulát tartalmaznak. 

A cink a nehézfémek közé tartozik, de biológiai szempontból esszenciális mikroelem, 

igen sok enzim lényeges alkotórésze. Koncentrációja a talajban általában alacsony.  

Jelenlegi munkámat azzal a céllal végeztem, hogy megvizsgáljam, a faszén hatását a 

talaj cinkmegkötő képességére egy 25 éves illetve egy 80 éves faszén-talaj rendszerben a 

kontroll talajhoz képest. A bükkben olyan faszénégető boksák helyéről gyűjtöttünk 

talajmintát, ahol bizonyos ideje (25 és 80 éve) abbamaradt a szénégetés.  

Ezeken a talajmintákon 3 ismétlésben cink adszorpciós kísérleteket végeztem 0 - 5000 µgZn/g 

terhelés tartományban.  

A 25 éves talaj-faszén rendszer jóval több cink megkötésére képes mint a kontrol 

illetve a 80 éves faszén talaj rendszer. A 80 éves és a kontroll talaj cinkmegkötése között 

jelentős különbséget nem találtam. Megállapítottam, hogy ebben az agyagbemosódásos barna 

erdőtalajban 80 év alatt a bioszén hatása nehézfém megkötés szempontjából eltompult, 

viszont 25 éves talaj még jelentős mennyiségben tartalmazza a cinkmegkötés szempontjából 

jelentős szerves anyagot, amelyet a talajvizsgálatok is alátámasztottak. 

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/FoldLegk.htm
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Az elmúlt évtizedekben a műanyagok felhasználása jelentős mértékben növekedett. A 

műanyaghulladékok visszaforgatása kis hatásfokkal valósul meg, így a hosszú ideig át nem 

alakuló, hulladékká váló csomagolóanyagok egyik fejlesztési iránya a biológiai 

lebonthatóság. 

A biológiai lebonthatóság tesztelésére különféle szabványok léteznek, de nincs 

egységesen elfogadott módszer, gyakran jelentős abiotikus hatás után vizsgálják a 

biodegradációt. Ez a metódus nem felel meg a biológiai hulladékkezelésre szánt lebomló 

műanyagokat érintő körülményeknek, így vizsgálataim célja a különböző típusú biológiailag 

lebomlónak jelzett, ill. lebomlónak szánt műanyagok tényleges biológiai degradációjának 

igazolása vagy cáfolása volt, komposztálási és laboratóriumi körülmények között beállított 

kísérletek során. 

A komposztálási kísérlet során különböző műanyag fóliákat ágyaztam be hat hétre egy 

hulladékkezelő telep komposztprizmájába. A két ismétléssel végzett komposztálási kísérletek 

alatt a természetes, megújuló nyersanyag alapú fóliák döntő hányada lebomlott (komposztálás 

után eredeti formájában nem volt visszanyerhető), míg a tiszta polietilén (PE) és az adalékolt 

PE fóliák értékelhető tömegcsökkenést nem mutattak. 

A megújuló és a nem megújuló nyersanyag alapú műanyagokat laboratóriumi bontási 

kísérletben is megvizsgáltam. A bontási kísérlethez komposztból és talajból vett 

műanyagminták felületéről izolált és 16S rDNS alapon, faj szinten identifikált 31 baktérium 

törzs különböző összetételű konzorciumait alkalmaztam. A vizsgálatokba az általam izolált és 

azonosított három új faj jelöltet (két Microbacterium nov. sp. és egy Acinetobacter nov. sp.)  

is bevontam. Mérőeszközként Oxitop rendszert használtam, amely a fejlődő CO2 lúgban való 

elnyeletése során fellépő nyomáscsökkenés mérésének elvén alapul, így a különböző 

kezelések respirációs aktivitásának összehasonlítását teszi lehetővé. A 60 napos laboratóriumi 

lebontási kísérletekhez a komposztálás során jól bomló műanyagokat valamint a kontrollként 

használt tiszta és adalékolt PE fóliákat durva szemcséjű por formátumban adtam a folyékony 

táptalajhoz. A kísérlet eredménye megerősíti a komposztálás során tapasztaltakat: a PE 

alapanyagú fóliák csak mikrobiális hatás során nem alakulnak át olyan ütemben, mint a 

megújuló nyersanyagból készített polimerek. 

Kísérleteim további vizsgálatokat tesznek szükségessé, illetve alapoznak meg, de az 

már most megállapítható, hogy a különböző adalékkal kevert polietilének a biológiai 

hulladékkezelés gyakorlatában – ahol UV sugárzás, mint a műanyagokat főként öregítő 

abiotikus hatás nem jelentkezik – nem állják meg a helyüket. 

Kutató munkámat a Kutató Kari Kiválósági Támogatás – Research Centre of 

Excellence – 17586-4/2013/TUDPOL és a TÁMOP - 4.2.1. B-11/2/KMR-2011-0003 

programok támogatásával végeztem. 
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Kutatási tevékenységem során az erdő és egyéb vegetációtüzek okait, hatásait, 

megelőzési és elhárítási lehetőségeit kívántam megismerni Heves megyében.  A 

vegetációtüzek a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb jelenségek a világban és 

Magyarországon is. A vegetációtüzek közös jellemzője, hogy rövid idő alatt kialakulhatnak és 

nagyarányú pusztítást végezhetnek, előrejelzésük pedig szinte lehetetlen.  Kiemelhető az is, 

hogy a vegetációtüzek a természeti katasztrófák olyan csoportját alkotják, amelyek szinte 

mindig közvetlen vagy közvetett emberi hatásra alakulnak ki, ezért a megelőzés hatékonysága 

és a védekezés sikeressége is nagyban függ a társadalmi szemlélet alakulásától. 

           Heves megyét azért választottam kutatásom színhelyéül, mert vegetáció-földrajzi 

szempontból az Északi-középhegység és az Alföld találkozásában helyezkedik el, emiatt 

változatos és sokszínű növényzet jellemző rá, hazánk egyedülálló természeti és tájképi értékei 

közül több is Heves megyében található, ill. a megyében nagyarányú a gazdálkodás és sajnos 

a térség a társadalmi problémáktól sem mentes.  Fentiek együttesen nagy kockázatot 

teremtenek a vegetációtüzek kialakulása tekintetében. 

Munkám első részében szakirodalmi adatok alapján általános jellemzést adok Heves 

megye földrajzi helyzetéről, a jellegzetes vegetációtípusokról, illetve a terület társadalmi-

gazdasági viszonyairól.  Ezt követi a vegetációtüzek osztályozása, kialakulásuk okainak, 

környezeti hatásaiknak a bemutatása, illetve a vegetációtüzek elleni védekezés stratégiai 

módszereinek és az ezen a szakterületen folyó előremutató kutatásoknak az ismertetése. 

Kutatásaim során kísérleteket végeztem, illetve az interjúkészítés és a kérdőíves 

felvételezés módszereit is alkalmaztam.  A kísérletek során különböző vegetációminták 

gyulladási és égési tulajdonságait vizsgáltam meg. A kérdőívek célcsoportját Heves megyei 

gazdálkodók alkották, ezzel képet kaptam arról, hogy milyen gyakoriságúak és mértékűek a 

tűzesetek, illetve milyen kapcsolatban állnak a gazdálkodók a megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatósággal. Interjúkat az erdészet, a természetvédelem és a katasztrófavédelem 

szakembereivel készítettem, hogy megismerjem álláspontjukat a vegetációtüzekről és az 

ellenük való védekezés lehetőségeiről. 

Kutató munkámat a Kutató Kari Kiválósági Támogatás – Research Centre of 

Excellence – 17586-4/2013/TUDPOL támogatásával végeztem. 
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Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül a megelőzés, a természeti és gazdasági 

valamint lakott területek szennyezésre való érzékenységének kérdése, a prediktív modellezés. 

A kutatási témám fő célja az volt, hogy a szakemberek rádöbbenjenek arra, hogy a tájba 

illesztés előtt érdemes megismerni a Mátra vegyi szennyezésekre való érzékenységét. 

Modellezés által próbálom igazolni, hogy nem szabad csak úgy új beruházásokat építeni a 

Mátrán, mert ennek súlyos következményei lesznek. 

Bemutatom a vizsgálati terület legfontosabb veszélyforrásait. 

Szó lesz a Mátrában előforduló talajtípusokról, de részletesebben írok a talajerózióról, ami 

nagyban hozzájárul a vegyi anyagok terjedéséhez. 

Elkészítem a hegység lejtőkategória térképét, csapadék összegyülekezési modelljét, elemzem 

a területet erózióveszélyeztetettség szempontjából és összevetem az érzékeny talajtípussal, 

meredekséggel bíró, degradált, valamint árvíz által veszélyeztetett területeket a potenciális 

szennyezőforrások elhelyezkedésével. Áttekintem a Mátrában előforduló veszélyes anyagokat 

és javaslatokat teszek a természetbe jutásuk, mobilizálódásuk megelőzése érdekében. 

Modellezés segítségével következtetéseket vonok le, hogy a réz, cink, arzén és ólom mennyire 

befolyásolja a környezetének állapotát. 

Az eredmények kiértékelése egyelőre még folyamatban van. A célkitűzéseimnek 

megfelelően vizsgálom az árhullámmal veszélyeztetett települések; külszíni fejtések, feltalaj 

nélküli felszínek; erdőpusztulás, szennyezett külterületi rész; erózióveszélyeztetett felületek és 

turisztikai célokból túlhasznált területeket. Megnézem a területek számát, kiterjedésüket és a 

veszélyes anyagok előfordulását. Értékelem ezek egymásra hatását, mérlegelem a környezetbe 

illő tervezés lehetőségeit. 

 



 

BAKTÉRIUM TÖRZSGYŰJTEMÉNY PAH BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK 

VIZSGÁLATA ÉS FOKOZÁSA UV MUTAGENEZISSEL 

 

(Examination PAH degrading potential of bacterial strain collection and 

increasing by UV mutagenesis) 
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A poliaromás szénhidrogének, mint szennyezőanyagok, kőolajokban, 

kőolajszármazékokban, illetve termékeiben előforduló, valamint szerves anyagok tökéletlen 

égése során keletkező vegyületek, amelyek nehezen lebonthatók, perzisztensek. 

Környezetvédelmi jelentőségüket növeli, hogy humán egészségügyi hatásaikat tekintve eddig 

hét PAH vegyületről bizonyosodott be humán karcinogén hatás, továbbá egyeseknek 

mutagén, teratogén, valamint hormonháztartást zavaró (EDC) hatásaik is ismertek. Munkám 

célja olyan mikroszervezetek keresése volt, melyek okszerűen alkalmazhatóak PAH 

vegyületek biológiai lebontására.  

Ennek érdekében a Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék 

törzsgyűjteményének felhasználásával olyan mikrobákat választottunk ki, amelyeket 

korábban kőolajszármazékokkal (TPH, BTEX, PAH) szennyezett területekről (talaj-, 

talajvízmintákból) izoláltak. A kiválasztott mikroszervezetekkel bontási kísérleteket 

végeztünk, amelyek során degradációs képességüket vizsgáltuk három munkafázisban. Az 

első lépésben három PAH vegyület [benza(a)pirén, benz(a)antracén, fluorantén]  bontására 

alkalmas törzseket szelektáltunk (B. Zhao et al., 2009 nyomán). A második szakaszban 

folyékony táptalajban rázatott mikroba tenyészetet alkalmaztunk, hogy a törzsek PAH 

degradációs képességét elemezzük. A harmadik munkaszakaszban OxiTop respirációs 

vizsgálatot végeztünk PAH, és TPH szennyezett kárhelyről származó talajmintán. 

Ezen eredményekre alapozva kiválasztottunk olyan törzseket, melyeknek a PAH 

bontási képességét kívántuk fokozni UV besugárzás alkalmazásával. Egyes szakirodalmak 

szerint ezzel a módszerrel magasabb bontási képesség érhető el (B. Debajit et al., 2012). A 

módszer lényege olyan genetikai mutáció indukálása, amellyel a degradációs képesség 

fokozható. A kísérletet három beállításban végeztük, melyben a legjobb bontó (Rhodococcus 

erythropolis, AK-35) vad típusú törzsek telepeit 10, 20, valamint 30 másodpercig UV fénnyel 

kezeltük. A kezelt telepekkel microplate-n összeállított bontási rendszert állítottunk össze, 

amelyben benza(a)pirén-t alkalmaztunk. Elsődleges célunk volt, hogy kiválasszuk azokat a 

telepeket, melyek az UV besugárzás hatására magasabb sejtnövekedést mutatnak (OD mérés 

alapján), mint a vad típusú törzs. Ezzel párhuzamosan szintén szelekciós céllal alkalmaztunk 

rezazurin színreakción alapuló módszert (T.F. Guerin et al., 2001 nyomán). A rezazurin 

reagens pozitív színreakciót ad amennyiben  szénhidrogén bontás történik a rendszerben, ami 

kvantitatív módszerrel (620 nm) összehasonlítható. Az eredmények alapján kiválasztottuk 

azokat a telepeket, amelyek a két szelekciós kísérlet alapján jobb eredményt mutattak a vad 

típusú törzsnél, majd ezeknek in vitro folyékony közegben vizsgáltuk a bontási képességét 

benza(a)pirénnel, illetve gázolaj-kőolaj keverékével. 

 A kutatási munka a Kutató Kari Kiválósági Támogatás - Research Centre of 

Excellence - 17586-4/2013/TUDPOL valamint a GOP 1.1.1-09/1-2010-0224 

pályázatok támogatásával valósult meg. 
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Biological wastewater treatment solution by use of a combined toxicity-profiling 

method  
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Napjainkban a világ növekvő népessége miatt fokozott igény támadt a tisztított víz 

újrafelhasználására,  a talajvíz visszapótlására. Az egyre szigorúbbá váló környezet- és 

természetvédelmi szabályozások hatására előtérbe kerültek a természet közeli 

szennyvíztisztítási eljárások. Ilyen technológiát fejlesztett ki az Organica Technológiák Zrt., 

amelynek alapja a növények gyökérzetében kialakuló biológiai sokféleség lehetőségének 

maximális kihasználása. 

A vízben oldott szerves és szervetlen anyagok minősége és mennyisége a vízminősítés 

szempontjából döntő szerepet játszik. Fontos a vízminőség kémiai analitikai vizsgálata 

különböző komponensekre (pl.: KOI, BOI, ammónia-, nitrit-, nitrát-ion, stb.), amely adatokat 

értékelve megtudjuk, hogy a víztisztítási technológia követi-e a vízminőségi előírásokat. 

Azonban ezek az adatok nem mutatják minden esetben a valós állapotot, így szükséges a 

vízkémiai tesztek kibővítése ökotoxikológiai tesztekkel, valamint biológiai hatást mérő 

eszközökkel. Dolgozatomban az Organica Food Chain Reactor (FCR) rendszer reaktoraiból 

és a befolyó szennyvízből vett mintákat vizsgáltam. A célunk az új módszerrel történő 

szennyvíztisztítás hatékonyságának igazolása volt.  

Vizsgálati módszereink során pro és eukarióta tesztszervezeteket alkalmazva egy 

komplex értékelési rendszert állítottunk össze. (1) A vízminták toxicitásának megállapítására 

szolgált az Aliivibrio fischeri tesztszervezetet alkalmazó lumuneszcencia gátlási teszt és (2) a 

Pseudomonas fluorescens növekedés-gátlási teszt, amely a szennyezők talajbaktériumokra 

kifejtett káros hatásának kimutatására alkalmas. A (3) genotoxicitás kimutatására az E. coli 

alapú SOS-Chromo teszt szolgált, illetve (4) a hormonhatású anyagok jelenléte a 

BLYAS/BLYES tesztrendszerrel kimutatható, amely a Saccharomyces cerevisiae 

biolumineszcens genetikailag módosított törzseit alkalmazza és humán ösztrogén/androgén 

receptor gének segítségével az androgén és ösztrogén hatást jelzi fénykibocsátás változással; 

egy kontroll BLYR törzzsel pedig a citotoxicitást is vizsgálja. 

 Az eredmények kiértékelése során azt tapasztaltuk, hogy a befolyó nyers 

szennyvízminták, valamelyik vizsgált biológiai hatás tekintetében kifogásolhatóak voltak. A 

szennyvíztisztító kaszkádrendszerén keresztül haladva a mikrobiológiai lebontás hatására 

ezek a szennyező komponensek lebomlottak. Érdekes, hogy a detoxifikációs hatékonyság 

nem mondható lineárisnak az egyes reaktorokon keresztül, mivel egyes esetekben valamely 

káros hatás megjelenését tapasztaltuk a középső reaktorokban. Ebben az esetben nagy 

valószínűséggel a bomlástermékek hatására megjelenő cito/geno/hormonhatásról lehet szó. 

Vizsgálataink alapján a kifolyó szennyvíz egyik vizsgált (öko)toxikológiai paraméter 

tekintetében sem volt kifogásolható, így az Organica FCR technológia sikeresnek mondható 

nemcsak a makro-szervesanyag eltávolítás tekintetében, hanem olyan mikroszennyezők 

tekintetében is, amelyek endokrin rendszert zavaró vagy genotoxikus hatással rendelkeznek. 

Köszönetnyilvánítás: Ezt a projectet a Kutató Kari Kiválósági Támogatás– Research 

Centre of Excellence- 17586-4/2013/TUDPOL és Organica-Biorem KMOP-1.1.1-09/1-2009-

0009 project támogatta. Külön köszönet a BLYES/BLYR törzsekért a Tennessee Egyetem 

kutatóinak (Knoxville, Tennessee). 
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A műanyagipar fellendülése óta vita tárgyát képezi a műanyag hulladékok 

újrahasznosításának illetve megsemmisítésének a kérdésköre, utóbbi kapcsán pedig a 

műanyagok környezetben való lebomlása. Évente körülbelül 245 millió tonna műanyagot 

állítanak elő, amelynek nagy része előbb-utóbb hulladékká válik. 

Ezen probléma egyik megoldása lehet biológiailag lebomló műanyagok előállítása és 

használata. Fontos kérdés azonban, hogy mit jelent a „környezetben lebomló műanyag” 

kifejezés, ami sajnos könnyen félrevezeti a műanyagok bonthatóságában nem jártas 

köztudatot. 

A Talajtani és Agrokémiai Tanszék laboratóriumában végzett kísérletben egy éven 

keresztül követtem nyomon az alappolimerként polietilént tartalmazó fóliák talajban való 

viselkedését vezetőképesség és kapacitásmérés segítségével. Az egyes műanyag fóliák 

talajból való kiemelése után a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék (Heffner 

Tamás hallgató) révén információkhoz jutottam a polimer fóliák egyes paramétereinek 

(szakítószilárdság, szakadási nyúlás) változásáról, illetve jelenleg is folynak vizsgálatok a fent 

említett műanyag fóliák mikrobiológiai elemzésének céljából. (SZIE Környezetvédelmi és 

Környezetbiztonsági Tanszék - Bordós Gábor).  

Az alábbi három féle PE fóliát vizsgáltam: (I) csak alacsony sűrűségű polietilénből 

mint alappolimerből áll (LDPE), (II) adalékanyagként hőre lágyuló keményítőt tartalmaz, (III) 

adalékanyagként változó vegyértékű fémsókat tartalmaz. 

A fóliák 6 x 10 cm-es tasak formájában álltak rendelkezésre, mindegyikből 12 

ismétléssel dolgoztam. A kísérletet főzőpoharakban állítottam be úgy, hogy a fóliákat talajjal 

megtöltve a főzőpohárba tettem, és a főzőpohár és a fólia közötti teret is talajjal töltöttem 

meg. A két egymástól fóliával elzárt térbe helyeztem el a mérő elektródokat. Az így előállított 

mintákat a megfelelő nedvességtartalom biztosítása érdekében előre beállított 

nedvességtartalmú zárható műanyag dobozokban tároltam, melyben a megfelelő 

oxigéntartalom jelenlétéről levegőztetéssel gondoskodtam. A kísérlet beállításához ismert 

paraméterekkel rendelkező talajt használtam, melyben előzetesen beállítottam az általunk 

optimálisnak tartott tápanyag- és nedvességtartalmat. 

A változásokat heti rendszerességgel végzett kapacitás és vezetőképesség mérésekkel 

követtem nyomon, valamint havonta egy-egy minta kiemelését követően vizsgáltam a fóliák 

esetleges szemmel látható eltéréseit. 

A mért kapacitási eredmények alapján megállapítottam, hogy a keményítőt is tartalmazó 

polietilén fólia vékonyodott legnagyobb mértékben. Ez a minta rendelkezett a legkisebb 

szakítószilárdság értékekkel is, ami a hőre lágyuló keményítő jelenlétének köszönhető. A 

keményítő teljes mértékben képes lebomlani a talajban, ezáltal a fólián repedések, pórusok 

jelentek meg.  

A változó vegyértékű fémsókat tartalmazó fóliák kisebb eltérést mutattak, mivel nem 

állt rendelkezésre a degradációjukhoz szükséges UV fény. A kísérletet fénytől elzártan 

végeztem, ezzel modellezve, hogy mi történhet a fóliákkal deponálást követően, hiszen a 

valóságban is legnagyobb hányaduk szemétlerakóra kerül. A legkisebb változást a kizárólag 

polietilénből álló fólia mutatta. 
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Environmental safety examination of Acinetobacter species 
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Bizonyos fakultatív patogén kórokozók egyre nagyobb közegészségügyi problémát 

jelentenek, mivel nem csupán klinikai körülmények között, hanem a környezetben is 

általánosan elterjedtek. Humán egészségügyi vonatkozásban jelentőségüket fokozza az 

antibiotikum rezisztencia kialakulása és terjedése, mely esetükben multirezisztenciához 

vezethet.  

Munkánk során figyelmünket az Acinetobacter nemzetség tagjainak részletes 

vizsgálatára fordítottuk, mivel az utóbbi években mind gyakrabban számolnak be a 

multirezisztencia fokozódásáról klinikai környezetben izolált képviselőik között.  

Célunk egy környezeti eredetű izolátumokat tartalmazó törzsgyűjtemény létrehozása 

és folyamatos bővítése, melyet környezeti minták (felszíni, felszín alatti víz, földtani közeg) 

feldolgozásával, majd a mintákból nyert tiszta tenyészetek hagyományos mikrobiológiai és 

molekuláris genetikai (16S rDNS) alapokon nyugvó fajazonosításával értünk el.  

A környezeti eredetű törzsek antibiotikum rezisztenciájáról a szakirodalomban kevés 

információt találtunk, így további célunk volt az általunk azonosított Acinetobacter 

izolátumok antibiotikum rezisztencia profiljának megállapítása (E-teszt).  

Igazolni kívántuk a biodegradációs képességekre vonatkozó szakirodalmi adatokat, 

így célkitűzéseink között szerepelt az izolátumok szénhidrogén-bontási vizsgálatainak 

elvégezése gravimetriás módszerrel, illetve az alifás szénhidrogének bontását meghatározó 

egyes génszakaszok kimutatása.  

Mintavételeinket folyamatosan bővítve 2011 és 2013 között, 20 kárhelyről származó, 

350, szénhidrogénnel szennyezett, valamint 3 helyszínről, halastavakból származó 16 

környezeti minta vizsgálata alapján, egy általunk kidolgozott többlépcsős izolálási 

módszeregyüttes kialakításával sikeresen gyarapítottuk Acinetobacter törzsgyűjteményünket. 

Megállapítottuk, hogy a környezeti eredetű izolátumoknál – klinikai társaikhoz hasonlóan – 

többszörös antibiotikum rezisztencia detektálható, valamint több esetben a rezisztencia 

fokozódására utaló jelek tapasztalhatóak. Az esetenként kiváló szénhidrogén-bontási és jó 

adaptációs képességekkel jellemezhető Acinetobacter fajok a szénhidrogénnel szennyezett 

környezetben, valamint felszíni vizekben, halastavakban is megjelenhetnek, patogén jellegük 

és antibiotikum rezisztenciájuk révén veszélyeztethetik az emberi egészséget. 

 

Kutatómunkánkat a Kutató Kari Kiválósági Támogatás – Research Centre of 

Excellence – 17586-4/2013/TUDPOL és a TÁMOP - 4.2.1. B-11/2/KMR-2011-0003 

pályázatok támogatásával végeztük. 
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A zearalenon (ZEA) a Fusarium gombafajok által termelt mikotoxin, mely 

gabonanövényeket, elsősorban a kukoricát és a búzát fertőzi. Mindezeknek ismeretében a 

mikotoxinok eliminálása az élelmiszerekből és a takarmányokból egyre sürgetőbb feladattá 

vált, hiszen a ZEA természetes ösztrogénhez hasonló hatása révén reprodukciós és 

szaporodásbiológiai zavart okoz a haszonállatokban és az emberekben egyaránt. A mikotoxin 

eltávolításra az egyik legmegfelelőbb megoldást a biodetoxifikáció jelenti, melynek során 

mikroorganizmusok vagy enzimek végzik a mikotoxinok lebontását. 

Egy korábbi kutatásban már vizsgáltuk a ZEA biodegradációját, melynek 

screeneléséhez sikeresen alkalmaztuk a Saccharomyces cerevisiae genetikailag módosított 

BLYES/BLYR törzseinek fénykibocsátásán alapuló bioriporter rendszert. A biológiai 

hatáselemzés eredményeit kémiai analitikával (HPLC-FLD) és immunanalitikával (ELISA) is 

alátámasztottuk. A három módszer előnyeit magába foglaló komplex elemzés szerinti 

legígéretesebb törzseknek a Rhodococcus nemzettség tagjai bizonyultak. 

Kutatásaink jelentőségét bizonyítja, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal 

(EFSA) elfogadott egy listát a biztonságosnak minősített (QPS - Qualified Presumption of 

Safety) mikroorganizmusokról. Az EFSA ajánlása szerint a listán szereplő 

mikroorganizmusok alkalmazhatóak a takarmány és élelmiszerláncban. A Rhodococcus 

nemzetség tagjai ugyan nem szerepelnek a QPS listán, de enzimalapú preparátumok 

alkalmazása sikeres megoldást jelentene a mikotoxinok eliminációjára. 

Jelen kutatásunkban Rhodococcus fajok extracelluláris kivonataival dolgoztunk, hogy 

fényt derítsünk a ZEA biodetoxifikációjában résztvevő enzimatikus folyamatokra. A 

felszaporított sejtszuszpenziót szétválasztottuk, majd a továbbiakban csak a sejtmentes 

extraktummal dolgoztunk, melyet 1 µg/ml végkoncentráció eléréséig ZEA-val 

kontamináltunk. Ezt követően a ZEA-t tartalmazó extracelluláris kivonatokat 7 napig, 28°C-

on inkubáltuk, és 24 óránként mintáztuk a biodegradáció nyomon követése érdekében. Az 

enzimek indukált vagy konstitutív termelésének felderítésére, a törzsszuszpenziókat a 

szétválasztás előtt ZEA-val illetve anélkül szaporítottuk. További kísérleteket folytattunk, az 

extra- és intracelluláris enzimek vizsgálatára, így a mintákat kétféle módon kezeltük: az 

extracelluláris enzimeket felülúszó mintában vizsgáltuk, míg az intracelluláris enzimek 

hozzáférhetősége érdekében a felszaporított sejtszuszpenzióból ultrahangos feltárás után 

nyertük ki a sejtmentes extraktumot. 

Kísérleteink során a vizsgált törzsek nem igényeltek a ZEA sikeres 

biodegradációjához előinkubációt, így nagy valószínűséggel a ZEA bontásáért felelős 

enzimek konstitútív módon termelődnek. Bontási kísérletünkben az ultrahangos feltárással 

nem kezelt szuszpenzióból készített felülúszó folyadékban nem volt mérhető biodegradáció; a 

roncsoláson átesett sejteknél viszont több törzs extracelluláris kivonata is képes volt a 

hormonhatást csökkenteni. Eredményeink igazolják, hogy a ZEA degradációjáért 

konstitutívan termelődő, intracelluláris enzimek felelősek. 

Köszönetnyilvánítás: Kutató Kari Kiválósági Támogatás - Research Centre of 

Excellence - 17586-4/2013/TUDPOL, TÁMOP-4.2.1B-11/2/KMR-2011-0003, The 

Tennessee University (Knoxville, Tennessee). 
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Magyarország jelenleg előnyben részesíti az értékes és meghatározott mennyiségű  

primer ásványi kavics készleteket, minthogy az építkezések, s autópályák létesítése során 

építési-bontási hulladékból nyert másodnyersanyagú termékekkel helyettesítené azokat, pedig 

az építési-bontási tevékenység során létrejött építési-bontási hulladékfajták a hasznosítható 

anyagok igen széles változatát tartalmazzák. A barnamezős beruházások növekedésével 

párhuzamosan növekszik a keletkezett hulladék mennyisége is, így a továbbiakban e 

hulladékfajták mennyisége igen nagy számban fog előfordulni. Ennek ellenére a hulladékból 

nyert másodnyersanyagú termékek térhódításának gátat szab a kavics, mint primer ásványi 

nyersanyag folyamatos, s alacsony költségű bányászata. 

Az alacsonyabb fajlagos előállítást lehetővé tevő külszíni fejtés hátrányba helyezi a hulladék 

előkezelés során nyert termékeket, hiszen a kavics kitermelés költségének fajlagos ára közel 

fele mértékű, mint az inert hulladékból nyert másodnyersanyagé. 

A dolgozat vizsgálata során célul tűztem ki a fent említett állítás igazolásaként  

egy hazai vállalkozás nem veszélyes építési-bontási hulladékkezelés (ártalmatlanítás, illetve 

előkezelési művelet) gazdasági folyamatából származó költségtételeinek bemutatását, egyúttal 

annak a számításként kapott eredményeit hasonlítottam össze egy hazai külszíni bányászati 

tevékenységet végző kavics kitermelési (környezeti feltételekkel, illetve környezeti feltételek 

nélküli) folyamatának pénzügyi viszonyainak változásával a XX. századi magyar közgazdász 

Ladó László által létrehozott lineáris Ár-Költség-Fedezet-Nyereség (ÁKFN) struktúra 

segítségével. 

Az így elvégzett összehasonlítások bebizonyították, hogy a gazdasági számítások 

során a primer ásványi nyersanyag kitermelése – a környezeti tényezőktől eltekintve – fele 

annyi fajlagos kezelési költséggel jár, mint ugyanannyi építési-bontási hulladék 

másodnyersanyaggá történő átalakítása, s miközben e tevékenységek árbevételeinek összege 

nagyságrendben megegyeznek, addig a bányászat környezeti megítélése messze meghaladja a 

hulladék előkezelési művelet környezeti megítélését. A számítások során kijelenthetjük, hogy 

egyedül a magasabb környezeti kockázatot jellemző ártalmatlanítási művelethez jár 

alacsonyabb árbevétel. 

Az ily módon kapott eredmények függvényében, oly gazdasági eszközöket lehetne 

bevezetni, s alkalmazni, mellyel a másodnyersanyagú termékek előállítása kerülne előtérbe a 

kimeríthető primer ásványi nyersanyaggal szemben. 
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Az őszi búza a legfontosabb gabonafélénk. A búza egyik legfontosabb jelentősége a 

nagyfokú ökológiai alkalmazkodó képessége. A trópusi és sarkvidéki területek kivételével, 

valamennyi országban megbízható az őszi búza termesztése. A búza azért is fontos növénye a 

magyar tájnak, mert a belőle készült búzaliszt értékes táplálék, mert olyan nagy arányban 

tartalmaz szénhidrátot és fehérjét, amilyen arányban az emberi szervezetnek e táplálóanyagra 

szüksége van. Továbbá, kiemelkedő értéke, hogy kenyérnek elkészítve könnyen emészthető. 

A búza korpa szintén értékes termék, gazdasági állataink fontos abraktakarmánya. 

Az emberiség fejlődésével, a Föld lakosságának szaporodásával alapvető 

követelménnyé vált a folyamatos, nagy tömegű, megfelelő beltartalmi értékekkel rendelkező  

búza termesztése. Az intenzív növénytáplálás azonban elengedhetetlen, a termés hozamok 

növekedéséhez, ami viszont költség és energia igényes folyamatok. A műtrágyák 

előállításához általában olyan fosszilis energiára van szükség amely igen kis mennyiségben 

fordulnak elő a Földön. Ezért is fontos, hogy csak annyi és olyan műtrágyát használjunk, 

amely feltétlenül szükséges és költség hatékony terméshozam előállítására képes. A 

fenntartható növénytáplálás érdekében, a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítanunk a 

kijuttatandó műtrágya mennyiségre és az ezzel járó mérési technikákra.  

A dolgozatban SPAD mérőműszerrel vizsgáltam két őszi búza fajta (MV Magdaléna, 

MV Toborzó) klorofill tartalmát különböző nitrogén ellátottsági szinteken. Az eredményeket 

kiértékelve következtettem a növények nitrogén ellátottságára, mely meghatározza a termés 

mennyiségét és minőségét. A szántóföldi kutatásokat Hatvan-Nagygombos határában végzem 

jelenleg is.  

A kísérleteim eredményéből arra a megállapításra jutottam, hogy a N dózisának 

növelése az őszi búza élettani (SPAD mérés) és beltartalmi (NIR) paramétereire bizonyítható 

hatása van. A május végi, június eleji SPAD értékekből, már biztonsággal következtethetünk 

a várható termés mennyiségére és minőségére. Ez az eljárás hozzájárulhat a tényleges növényi 

szükségletre alapozott műtrágyázáshoz.  
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Magyarország összterületének közel a felén folyik szántóföldi növénytermesztés. A 

növénytermesztés fenntarthatósága érdekében elvárható az altalaj, és kiemelt módon a feltalaj, 

vagyis a talaj termőrétegének megóvása. E cél teljesítése művelési szemléletváltozást kíván, 

mivel a sokáig helyesnek sokmenetes – és szervesanyag-vesztő műveléssel a talajok állapota 

leromlott, a talajok érzékennyé váltak a szélsőséges időjárással szemben. 

 A talaj fizikai, biológiai és kémiai állapotát az adott körülményekhez képest mindig a 

lehető legkedvezőbb szinten kell tartani, és lehetőség szerint javítani. A hangsúlyt a 

mezőgazdaságban is, mint mindenhol, a kármegelőzésre kell fektetni. Olyan környezet 

tudatos művelést kell alkalmazni, amelynek eredményeként a talaj tolerálni képes az egyre 

szélsőségesebb klimatikus hatásokat.  

 2012-ben a SZIE Növénytermesztési Intézet Földműveléstani Tanszékén kezdődött el 

a dolgozat témáját adó kutatási munka, amely szántóföldi körülmények között a talaj 

minőségi jellemzőinek vizsgálatára irányul. A kísérlet helyszínéül a Dunántúlon, Komárom-

Esztergom megyében, Szomód község határában lévő szántóföldi parcella szolgál. A kutatás 

célja egyrészt a rendszeresen művelt feltalaj agronómiai szerkezeti arányainak nyomon 

követése eltérő művelési módszer alkalmazása esetén. További feladat annak vizsgálata, hogy 

a művelési módszerek miként hatnak a talajnedvesség alakulására, a lazult-réteg mélységére, 

alakítanak-e vagy éppen enyhítik a művelési talpakat. Vizsgálati cél az is, hogy milyen 

mértékben tömörödik vissza a talaj a művelést követően, és mennyi idő alatt, valamint a 

növények gyökérzete milyen irányban fejlődik a folyamatosan változó fizikai és biológiai 

minőséget mutató talajban. A megfigyelés részét képezi a talaj érzékenységének és biológiai 

életének vizsgálata a változékony klíma, és a különböző talajművelési módok függvényében. 

A kutatásokat az elmúlt évek szélsőséges időjárása, vagyis az emlékezetesen 

csapadékos 2010. év, az azt követő aszályos 2011-2012. tenyészidők problémái, és mindezek 

talajokra gyakorolt sajátos hatása ösztönözte. A növénytermesztés számos kihívással nézett 

szembe a múltban is, és néz szembe a jelenben is. Ezek közé kell sorolni a klímajelenségeket 

is. Jelen kutatás remélhetően hozzájárul ahhoz, hogy a gazdálkodók nem csak akkor fordulnak 

a kárenyhítő módszerek felé, amikor nagy a baj, hanem időben megismerve a kármegelőzési 

módszereket, azokat okszerűen, és tudatosan alkalmazni lesznek képesek. 
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A közel múltban és napjainkban egyre nagyobb teret nyer és vélhetőleg a jövőben 

egyre fontosabb lesz az üvegházhatás elleni küzdelem, melynek egyik lehetősége a megújuló 

energiák egyre nagyobb mértékű előállítása és felhasználása, valamint az energia 

felhasználásban a szemléletek átalakítása. A megújuló energia bizonyos esetekben 

mezőgazdaságra alapozott, vagy főtermék, vagy melléktermékekből történő előállítás révén. 

Így a mezőgazdasági termelésnek az élelmiszer előállítás mellett az energia igény 

kiszolgálásában is egyre nagyobb szerep jut. Magyarország rendkívül jó adottságokkal 

rendelkezik ezeken a területeken, melyek sajnos még alig kihasználtak. Az élelmiszer-

termelés bőven biztosítja a belső fogyasztást, de a melléktermék és a feleslegben előállított 

termékek feldolgozása gyerekcipőben jár, így lényegében alapanyag előállítók vagyunk a 

külföldi feldolgozó üzemek számára. 

Dolgozatom egy olyan rendszer bemutatásával foglalkozik, amelyik a fenti problémák 

és prioritások figyelembevételével lett kialakítva és a működtetéséhez a hagyományos 

növénytermesztéshez képest nem használ fel több fosszilis energiát. Sőt az energia farmon 

nincs fosszilis energia felhasználás, hiszen a rendszer energia igényét fásszárú 

energiaültetvényekről származó faaprítékkal működő gőzkazánnal biztosítják. 

A másik szomorú aktualitást a 2012-es gazdasági évben jelentkező aflatoxin probléma 

adja. Az energia farmon a toxinnal erősen szennyezett kukorica felhasználását vizsgáltam, 

összehasonlítva a nem szennyezett termények feldolgozásával. 

A nálunk kialakított rendszer alkalmas aflatoxinnal szennyezett termékek 

feldolgozására is. A telepre történő beérkezést és ideiglenes tárolást követően, az etanol 

üzemben 96 %-os un. nyers alkoholt állítunk elő, melyet bioetanol célzattal értékesítünk. A 

melléktermékként képződő szeszmoslékot zárt rendszeren keresztül a biogáz üzem 

előtartályába szivattyúzzuk át, ahol hozzákeverjük az állattenyésztési telepekről származó 

hígtrágyát, majd kevert állapotban a biogáz üzem fermentoraiba kerül, ahol anaerob 

erjesztéssel biogáz állítunk elő belőle baktériumok segítségével. Az erjesztés befejezését 

követően a leerjedt fermentlevet utótárolókban gyűjtjük és a talajvizsgálati eredmények 

figyelembe vételével a szántó területeinkre szórjuk ki, tápanyagként a következő évben 

termesztésre kerülő növények számára. A rendszerben történő feltárás alatt lényegében 

minden szerves vegyület lebomlik, és mivel az anaerob és aerob folyamatok váltakoznak, a 

végén egy teljesen steril, toxintól és mikrobáktól mentes, folyékony halmazállapotú, könnyen 

kezelhető anyag kerül vissza a földekre, mely minden makro-, mezo- és mikroelemet 

tartalmaz, amit az előző évben lehoztunk a földekről.  
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A búza kiemelt fontosságú gabonanövényünk, amelyet világviszonylatban és 

hazánkban is a legnagyobb területen termesztenek. A trópusok, sivatagok és sarkvidékek 

kivételével szinte mindenhol előfordul, termesztéséhez a mérsékelt égöv nyújt ideális 

feltételeket. Lisztjéből készül az életet jelentő kenyér, jelentőségét azonban nem csak a humán 

élelmezés adja. Az állattenyésztés és állattartás fontos abraktakarmánya, szalmája pedig 

alomanyagként kerül hasznosításra. A növény bizonyos részeit az ipar veszi igénybe, egyre nő 

az energetikai célokra való felhasználás is továbbá minden évben jelentős vetőmag előállítás 

történik.  

 

Magyarországon adottak a környezeti feltételek a kitűnő minőségű vetőmag termesztéséhez, 

azonban ez nem elegendő, hiszen csak kellő szakértelemmel lehet kiaknázni a lehetőségeket. 

A jó agrotechnika, ezen belül is a megfelelő tápanyag utánpótlás elengedhetetlen része a 

vetőmag előállításnak. Sorsdöntő szerepet tölt be a fajtaválasztás is, hiszen a tájegységenként 

eltérő környezethez illeszkedő fajtára van szükség. A magban rejlő értékek alapos szakmai 

odafigyeléssel őrizhetők meg. Mechanikai keveredés vagy idegentermékenyülés okán 

azonban a fajták bizonyos időközönként felújításra szorulnak. 

 

Kísérletem célja különböző termesztéstechnológiai tényezők hatásának vizsgálata volt az őszi 

búza vetőmag előállítására vonatkozóan. A vizsgálat fő pontja a tápanyagellátás, ezen belül is 

a nitrogén műtrágya hatásának vizsgálata volt. Munkámat a Növénytermesztési Intézet 

nagygombosi kísérleti terén illetve az egyetemi kutatólaborban végeztem 2012-ben. 



 

KUKORICA SZÜLŐVONALAK VIRÁGZÁSI IDEJÉT BEFOLYÁSOLÓ 

TÉNYEZŐK 
 

Factors influencing the flowering time of maize parent lines 
 

Szerző: Pálinkás Lilla, MKK, Mezőgazdasági mérnök, 3. évfolyam 
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Hazánk és talán a világ egyik legfontosabb kultúrnövénye a kukorica, mivel 

felhasználhatósága, hasznosíthatósága sokoldalú, a világ népességének táplálásában közvetlen 

és közvetett szerepe kimagasló. Nem véletlen, hogy Magyarországon is a legnagyobb 

területen termesztett növényünk. 

A kukorica vetőmagtermesztés hazánkban nagy hagyományokkal rendelkezik. 1953-

ban Európában az első államilag minősített beltenyésztéses hibridkukoricát az MTA 

Mezőgazdasági Kutatóintézetében, Martonvásáron nemesítették, mely Pap Endre nevéhez 

köthető. Az első magyar hibridkukorica megszületése az ő nemesítői munkájának köszönhető, 

melyet a magyar növénynemesítés egyik legnagyobb teljesítményeként ismernek el a világon. 

A termelők Magyarországon 1964 óta kizárólag hibrid kukorica-vetőmagot használnak. 

Magyarország az 1990-es évek előtt Európa egyik legnagyobb vetőmag előállító 

országa volt, már 1958-tól több hazai hibrid kukorica-vetőmag előállító üzem is megkezdte 

működését. Ez a 90-es évek után jelentősen lecsökkent, ugyanakkor idővel a külföldi 

nemesítők újra felismerték, hogy hazánkban nagy lehetőségek rejlenek. Így nem véletlen az 

sem, hogy mára hazánkban található Európa legnagyobb vetőmag-előállító üzeme. A Pioneer 

Hi-Bred Termelő és Szolgáltató Zrt. 1996-ban kezdte meg működését Szarvason, mely ma a 

világ legnagyobb kapacitású, világszínvonalon működő kukorica vetőmagüzemévé vált. 

Azért választottam a kukorica vetőmag előállítást kutatási témámként, mert az elmúlt 

3 nyarat a Pioneer Hi-Bred Termelő és Szolgáltató Zrt.-nál töltöttem és ez által betekintést 

nyertem a hibrid-előállítás menetébe. Részt vettem a hibrid kukorica-vetőmag előállításának 

szántóföldi munkálataiban is, feladataim közé tartozott a szülővonalak összevirágzását napi 

szinten ellenőrizni.  

Mivel fontosnak tartom a jó minőségű vetőmag előállítását, így dolgozatom célja a 

minél hatékonyabb, költségtakarékosabb és magas minőségű kukorica vetőmag előállítása. 

A kukorica szülővonalak összevirágzási idejét több tényező is befolyásolhatja: az adott 

szülőpartner morfológiája, a talaj minősége, az éves csapadékmennyiség, de már vetésnél meg 

kell alapozni az anya és apasorok virágzási idejének minél pontosabb összehangolását. 

 



 

A HIBRIDBÚZA TECHNOLÓGIAI ÉS TALAJMŰVELÉSI KÉRDÉSEI  

 

The hybrid wheat cultivation technology and issues 

 
Szerző: Rózsa Ádám , Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar , Mezőgazdasági 

mérnők III. évfolyam 
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 A szántóföldi növénytermesztés egyik alapvető feladata a több, és jobb minőségű 

élelmiszer előállítása, az élelmiszerbiztonság növelése. Nagy kihívás ez, mivel mindezt 

csökkenő termőterületen, gazdaságosan, és környezet kímélően kell megvalósítani.  

A biztonságos termelés alapja az okszerű talajhasználat, nélküle kedvező termés egyre 

nehezebben, és egyre nagyobb költséggel érhető el. A gazdálkodás lehetőségeit a 

közgazdasági környezet változóan alakítja, a klíma pedig igen gyakran – az utóbbi években 

különösen – nehezíti. A kedvező csapadékmennyiség és eloszlás ritkábban, a túl sok vagy a 

túl kevés csapadék mind gyakrabban fordul elő. A talajokat mindkét klíma szélsőség 

károsítja, és az okszerű művelést mindkettő nehezíti.  

A nehéz klíma körülmények ellenére a kedvező talajállapot fenntartása, valamint a 

talajállapot javítása nem csak gazdasági, de környezeti és ökonómiai szempontokból is fontos 

kérdéssé vált. A földművelés eszköztárából, összhangban a termesztési technológiával, és a 

környezetvédelemmel, kiválasztók azok az elemek, amelyekkel hosszabb ideig megőrizhető a 

kedvező talajállapot. Fizikai és biológiai minőségjavítás lehetséges, vagy ezeknek a 

módszereknek a kombinációja. 

 A talajállapot fenntartás és javítás mellé elengedhetetlen az olyan növények 

kiválasztása, amelyek tűrik a szélsőséges klimatikus viszonyokat, továbbá az ellenálló-

képességükből adódóan kevesebb inputanyaggal termeszthetők. Ezeknek a segítségével 

növelhető az élelmiszerbiztonság, fokozható a termésbiztonság, és csökkenthetők a 

termesztési költségek. 

 A témaválasztás a hibridbúza, ebben a növényben lehetőség adódhat a fentebb említett 

problémák mérséklésére. A hibridnövény nagyobb vitalitással, fiziológiai aktivitással,  

robosztussággal bír, s ez a teljesítménytöbblet biztosabb termésszintet nyújthat a nehéz 

termelési helyzetekben (pl. szárazság, kedvezőtlen elővetemény). A téma kidolgozása 

érdekében mezőségi talajon kísérleteket állítottam be, amelyben folyamatosan fenológiai 

vizsgálatokat, és talajállapot ellenőrzést végeztem.  

A kutatás időszerűségét és újszerűségét a talajállapot minőségének folyamatos 

romlása, a környezetvédelmi elvárások növekedése illetve a fokozódó élelmiszerhiány 

támasztja alá. 

 



 

AZ ELTÉRŐ OLTÁSI TECHNIKÁK HATÁSA A SZÓJA 

FEJLŐDÉSÉRE ÉS TERMÉSMENNYISÉGÉRE 

 

The effect of different inoculent methods on growth, and yield of soybean 
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Ma a világ legfontosabb fehérjenövénye a szója. Gazdasági megfontolás és a magas 

természeti potenciál lehetősége ébresztette az igényt a szójatermesztésre alkalmas területek 

kihasználására. Ez az alkalom számos gazdaságot ösztönöz a szójatermesztés kipróbálására - 

országszerte tapasztalhatóan - nem csak a kedvezően Duna közelében fekvő területeken -

hanem az ország számos pontján. Ez a munka abban szeretne segítséget nyújtani, hogy a 

termesztésben kritikus lépések egyikét, az oltást, az azt befolyásoló tényezők (módszer, 

kijuttatott N-hatóanyag hatása) fényében vizsgálja, ezzel segítve a gyakorlati szakemberek 

munkáját. 

A kísérletet két részre osztottam, egyik részét tenyészedényben végeztem, másik részét saját 

gazdaságban, szántóföldön állítottam be. A mintaterület Bács-Kiskun megyében, Érsekcsanád 

község határában helyezkedik el. A két kísérletben 12-12 variánst hoztam létre, amelyeket 4 

nagyobb osztályba lehet sorolni a következő paraméterek alapján:  Kontroll (oltás nélküli), 

talajba bedolgozott baktérium-készítménnyel oltott, magról való oltás oltóporral, talajba való 

baktérium készítmény bedolgozása + oltópor használata (kombinált). 

A nagy egységeken belül a kisebb alegységek a vetés során kijuttatott N hatóanyag 

adagokban különböznek. A szakirodalom által optimálisnak tartott 60 kg és attól 20 kg-mal 

nagyobb, illetve kisebb mennyiségű dózis jelentette a szétosztás alapját. 

A kísérlet főbb céljai, hogy összehasonlítsa az eltérő oltási technikákat a növényre gyakorolt 

hatásuk alapján. Vizsgáltam a tenyészedényes kísérletben a gümőképzés sikerességét a 

növény gyökerén, a növény fejlődése folyamán a növények méretét, levélfelületét, 

feljettségét, virágzási idejét és hüvelyszámát. A szántóföldön pedig a parcellák termését 

értékeltem. 

Eredményül választ kaptam a N gümőképzésre és növényre gyakorolt hatásának kérdésére és 

az oltási technikák befolyására a növény fejlődésében. Végső eredményként ezen hatások 

együttes eredményeként kialakuló termésmennyiségek alapján képessé váltam kiválasztani és 

megindokolni a legeredményesebb eljárást. 

A munka fontosságát és aktualitását megalapozza a takarmányozás jelenlegi helyzete, a 

fehérjehiány és az importfüggőség, illetve egy most induló fehérjeprogram, amely több 

európai ország Duna menti vidékein való széleskörű és sikeresebb szójatermesztését célozza. 



 

SZABÁLYOZTOTT TÁPANYAGLEADÁSÚ MŰTRÁGYÁK HATÁSA 

PÁZSITON   

 

Effect of Controlled Release fertilizers on Turf  

 
Szerző: Tűz Balázs, SZIE-MKK KTI,  Környezetgazdálkodási agrármérnök, 4. 

évefolyam 
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Az intenzív pázsitgyepeken a gyep minőség egyik meghatározó tényezője a tápanyag 

ellátás. A hagyományos műtrágyák rövid hatásúak, a talajból kimosódhatnak tehát környezet 

szennyezőek lehetnek. A szabályozott tápanyag leadású műtrágyák a folyamatos egyenletes 

tápanyag adagolás mellett biztosítják a füvek egyenletes fejlődését, az állandó minőséget, 

nem mosódnak ki a talajból, védik a környezetet.   

 

A minőségi pázsit fenntartás vizsgálatának céljából, tápanyag ellátási kísérletet 

állítottunk be, 2-3 hónapos és 4-5 hónapos hatástartamú műtrágyakezeléssel és a 

hagyományos műtrágya kontrolként való alkalmazása mellett.  

 

Mértük a pázsit minőség változását nyírásonként, ami magába foglalta a gyep 

hozamát, színeződését nyírás előtt és után, valamint a gyepsűrűséget és a begyökerezési 

mélység alakulását.  

 

Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy a közepes hatóidejű tartós műtrágya 

megbízhatóbb hatású a minőségre, különösen a színtartósságot figyelembe véve.  

 

A rövid hatásidejű tartós műtrágyát jellemzi a gyors hatás és egyenletes lemerülés, ami 

a gyep minőségén jól nyomon követhető, de a hatás ideje esetenként lerövidülhet. A fejlődési 

ritmus jó alapot ad a minőségi nyírás megvalósításához.  

 

A hagyományos hatású kontrol műtrágya jó minőséget biztosít, ha gyakran 

alkalmazzuk kis dózisban. A kijuttatás idejét a gyepszíneződés ideje alapján lehet 

megállapítani, ezért ütemezni nem igazán lehet, mert a hatás technológia és időjárás függő. A 

hozamra gyakorolt hatás erős kiugrásokat és visszaeséseket mutat, ami a nyírás minőségét 

befolyásolja a fű fejlődési ütemének ingadozása révén.   

 



 

RÖVID VÁGÁSFORDULÓJÚ FÁS SZÁRÚ 

ENERGETIKAIÜLTETVÉNYEK TALAJVÉDELMI SZEREPE 

 

Short-rotation coppice for soil protection 
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A rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények meghatározó környezeti és ökológiai 

hatással bírnak, mert a rendszeresen változó szántóföldi kultúrákkal szemben 15-20 évre 

stabilitást jelentenek az adott területnek. Emellett az ültetvények hatással vannak a környező 

területek természetes ökoszisztémájára is. A korábban növényvédőszerekkel terhelt talajokat a 

fák szervesanyaggal dúsítják, elősegítik a természetes talajfejlődési folyamatok újbóli 

beindulását. Az évek során nő a talaj szervesanyag-tartalma (humusz), javul a talaj 

kultúrállapota, végbemegy a talaj terhelését okozó vegyi anyagok megkötése, lebontása, 

illetve lebomlása. Ezen ültetvények talajvédelmi szerepe nem elhanyagolható, hiszen az 

erózió és a defláció, mint talajdegradáló tényezők az egész világon egyre jelentősebb gondot 

okoznak. Magyarországon az erózió és a defláció évente több mint 100 millió tonna 

talajmennyiséget hord el, amelynek átlagos humusztartalma 1,5%.  

A témával kapcsolatos vizsgálataimat Gödöllőn a Szent István Egyetem Növénytermesztési és 

Biomassza-hasznosítási Bemutató Központjában végeztem energiafűz (Salix sp.) ültetvényben 

2013-ban. A kísérleti tábla talaja a magyarországi genetikus talajosztályozás szerint főként 

homokon kialakult rozsdabarna erdőtalaj. Az energetikai faültetvény gyenge lejtésű és 

közepesen erodált területen helyezkedik el. A vizsgálataim során talajfizikai (talajellenállás és 

talajnedvesség), fenológiai és az erózió mértékét megbecsülő méréseket végeztem Az eróziós 

mérés során, az ültetvény alsó harmadában található szedimentációs sávban mérőedényeket 

helyeztem el. Az edényeket a talajba süllyesztettem. Szerepük csapadék esetén a víz által 

szállított talajszemcsék befogása volt. Az edények tartalmát többszöri szűrés után 

osztályoztam és különválogattam. 

A mérések alapján, számba véve minden befolyásoló tényezőt, megállapítható, hogy a talaj 

lemosódásának mértékét befolyásolja a művelőút gyomborítottsága, valamint a talaj 

nedvességtartalma és ellenállása. A hagyományos szántóföldi növénytermesztés talajfizikai 

állapotra vonatkozó hatásait már részletesen vizsgálták számos kutatásban, azonban ezen 

eredmények az energetikai faültetvények technológia sajátosságai miatt nem terjeszthetőek ki 

a megfelelő vizsgálatok elvégzése nélkül.  



 

A TALAJKÍMÉLŐ MŰVELÉS HATÁSAI A NEDVESSÉGRE, A 

TERMÉSRE ÉS A KÖLTSÉGEKRE 

 

Impacts of soil preserving tillage on the water content, the yield and the costs 
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Az emberiség jövőjét meghatározó két alapvető tényező, a megfelelő mennyiségű és 

minőségű élelmiszer, és a tiszta víz, szoros kapcsolatban állnak a talajhasználattal. A klíma 

szélsőségek gyakorisága fokozottan irányítja a figyelmet a talajok vízbefogadó képességének 

fenntartására és javítására, és a vízveszteség csökkentésére. A talajnedvesség szabályozásában 

a művelés szerepe vitathatatlan. Bár az utóbbi években a szélsőséges időjárás sok gazdálkodót 

késztetett részben, vagy teljesen az alkalmazkodó művelésre áttérésre, még számosan vannak, 

akik minőség rontóan, szén- és vízvesztően munkálkodnak a talajaikon. Mindez termelési, a 

környezetvédelmi és az ökonómiai szempontjából is hátrányos és elfogadhatatlan.  

  Napjainkban, köszönhetően a célzott kutatásoknak, több módszer található a művelés 

eszköztárában, amelyek alkalmazása révén elfogadható költségszinten javítható a talajok 

klímakárokkal szembeni ellenállása. A kímélő művelési rendszer alapja a lazítás, porhanyítás 

és a keverés, amelyekkel jól helyettesíthető a szántás, amely főként a nyári hónapokban 

súlyos nedvességvesztést okozhat. A folyamatos, azonos mélységben folytatott szántás az 

eketalp-tömörödés révén korlátozza a nedvesség befogadását, és lezárja a mélyebb rétegekből 

a gyökérzónába áramló nedvesség útját. Olyan eljárásokat kell tehát alkalmazni, amelyekkel e 

felsorolt hibák elkerülhetők. 

 Tabajd térségi gazdaságunkban édesapámmal fokozatosan tértünk át a kímélő 

művelésre. A korábban alkalmazott 4-5 év lazítási forduló a száraz tenyészidők gyakorisága 

okán lerövidült, a talajlazítás fontosságban a szántás elé került. 2012. júliusban minden tarló 

talaját meglazítottam, a döntést a 2011. nyár óta tartó csapadékhiány miatt hoztuk meg. 

A fentiekhez kapcsolódóan a kutatások hagyományosan és kímélően művelt, eltérő 

fizikai féleségű talajok állapotának összehasonlítását célozzák. A vizsgált területek eltérő 

méretű és gépesítésű gazdaságokhoz tartoznak. Értékelésre kerül talajok nedvességforgalma, 

mivel hatással van a termésre, a különböző művelési rendszerekre jellemző hajtóanyag-

felhasználás, továbbá a térségben még nem jellemző kukoricatarló forgatás nélküli művelése.  

Az egyik vizsgált gazdaság kis területen, kis teljesítményű gépekkel gazdálkodik 

talajkímélő módon. Ezzel kívánom cáfolni azt a hiedelmet, amely szerint csak nagy 

teljesítményű gépparkkal alkalmazható sikerrel a kímélő technológia.  

A kísérlet időszerűségét a kedvezőtlen talajállapot javításának szükségessége 

indokolja, amely a megváltozott klimatikus viszonyok mellett csak az alkalmazkodó művelési 

eljárásokkal lehetséges. 
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Lakóhelyemen, a Hevesi tájkörzetben már a múlt században is jelentős lucernamag 

termesztést folytattak. Ebben az időszakban kiemelkedő, világszínvonalú volt az export 

tevékenységünk. Ám a 70-es évektől az állatlétszám folyamatos csökkenésével, egyre inkább 

háttérbe szorult a lucerna, ezáltal a mag termesztése is. 

Szakdolgozatomban a lucernamag termesztés technológiáját mutatom be a családi 

gazdaságunk termelésében. A vizsgálataimat a Besenyőtelken, Czakó Pál (Édesapám) 

segítségével végeztem 2010-2013 között, aki három, összesen 20 hektáros területen telepített 

lucernát, melyek vetés előtti talajelőkészítése eltért.  

2010-ban az elővetemény betakarítását követő munkálatokat tanulmányoztam. A búza 

az egyik legkedvezőbb előveteménye, hiszen korán betakarítható és ezután a szükséges 

agrotechnikai munkálatok megfelelően elvégezhetőek. 

2011-ben a tavaszi telepítést követően megfigyeltem, hogy az időjárás miként 

befolyásolta a kaszálások idejét és mennyiségét. A 2012-2013-as években magfogás is történt 

gazdaságunkban. Ezen időszak alatt a gyomosodás mellett megvizsgáltam a magtermések 

mennyiségét és összevetettem az egyes évek időjárásával.  

Minden kaszálás és magbetakarítás előtt nyomonkövettem a gyomborítási arányokat. 

Arra lettem figyelmes, hogy a kaszálások csökkentik a gyomok számát és a gyomösszetételt is 

befolyásolják. Az évek elteltével különböző fajtájú gyomok jelentek meg. 

Megfigyeltem, hogyan befolyásolja a magtermés mennyiségét a vegetáció kritikus 

időszaka. Ekkor a júliusi, augusztusi és a szeptemberi hónapok időjárását vizsgáltam a 

csapadék, a hőmérséklet, a napsütéses órák száma szempontjából. A lucerna számára ebben az 

intervallumban a szárazabb és melegebb időjárás a kedvezőbb. 

Az állóképesség vizsgálat során arra lettem figyelmes, hogy a magtermőképesség 

növelésével és az állóképesség fokozásával csökkent a növények bokrosodó képessége és 

magassága. 

A talajvizsgálati eredmények alapján, összevetettem a hátom talaj humusztartalmát. Ez 

alapján ott teljesített jobban a lucerna, ahol gyengébb minőségű és alacsonyabb 

humusztartalmú volt a talaj. 

Vizsgáltam a lucerna táblák tőszámának alakulását. Itt folyamatos tőszám csökkenést 

tapasztaltam, ám ezzel arányosan nőtt a betakarított mag mennyisége. Ugyanis az idősebb, 

többéves lucernák generatív hajlama és kevésbé sűrű állománya alkalmasabb a 

magtermesztésre. 

A lucerna termesztése és ezen belül a magfogása rendkívül összetett és bonyolult 

folyamat. Véleményem szerint megfelelő szakmai tudás és gyakorlat nélkül nem lehet 

eredményes magtermesztést végezni. 
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A növények fajon belüli változatossága jelentős hatással lehet a rajtuk megtelepedő 

növényevő rovarok népességére, ezen keresztül pedig az általuk okozott károkra. Azaz a fajon 

belül eltérő egyes tulajdonságok a növényi rezisztencia alapvető pillére lehetnek. Közismert, 

hogy a tölgyekre jellemző egyedspecifikus rügyfakadási idő (koránfakadó/későnfakadó) is 

jelentősen befolyásolhatja az egyes faegyedek által elszenvedett rovarkárok jellegét és 

súlyosságát. 

Vizsgálataim fő célja, hogy összefüggéseket keressek fiatal kocsányos tölgy (Quercus 

robur) faegyedek rügyfakadási ideje, illetve a rajtuk kifejlődő egyes herbivor rovarok 

denzitása között. Munkámat 2013-ban, Békéscsaba közelében, egy 10 éves telepített 

kocsányos tölgyesben végeztem, 30 darab, véletlenszerűen kiválasztott és megjelölt mintafa 

egyedi vizsgálatával. A rügyfakadási folyamat aktuális stádiumát 2013. április és május 

hónapban 6 alkalommal faegyedenként osztályoztam. Ezen osztályzatok összegzésével a 

mintafákra rügyfakadási rangsort állapítottam meg. Az egyes fák herbivor rovaregyüttesét 3 

alkalommal (április, május, augusztus), minden fán előre megjelölt 10-10, kb. 40 cm-es 

hajtáson vizsgáltam. Az egyes rovarfajok (esetenként csoportok) fánkénti denzitását (mint 

függő változót) a rügyfakadási rangszámmal (mint független változóval) korreláltatva 

elemeztem. 

Négy gubacsdarázs faj (illetve nemzedék) és két gubacsszúnyog faj esetében 

egyértelmű szignifikáns összefüggéseket találtam. Eszerint a Biorhiza pallida tavaszi 

szexuális nemzedékének gubacsai a koránfakadó, az Andricus fecundatrix aszexuális 

nemzedékének, a Neuroterus numismalis aszexulás nemzedékének, és a Neuroterus 

quercusbaccarum aszexuális nemzedékének gubacsai a későnfakadó egyedeken voltak jelen 

nagyobb denzitással. A Macrodiplosis dryobia és Macrodiplosos volvens nevű 

gubacsszúnyogok népessége szintén a későnfakadó egyedeken volt a magasabb. A többi 

vizsgált rovarfaj esetében (Haltica quercetorum, sodrómolyok, stb.) nem találtam 

rügyfakadásra visszavezethető összefüggéseket. A dolgozatban tárgyalom a fentebbi 

mintázatok lehetséges okait, illetve jelentőségét.  

 



 

KUKORICAHIBRIDEK HERBICIDÉRZÉKENYSÉGÉNEK 

SZÁNTÓFÖLDI VIZSGÁLATA 
 

 Field analysis of herbicide-sensitivity of corn hybrid 
 

Szerző: Gaál Violetta Andrea MKK Ökotoxikológus MSc, II. évfolyam. 

Témavezetők: Dr. Zalai Mihály, egyetemi adjunktus, SZIE, MKK, Növényvédelmi Intézet  

 Czepó Mihály, növényvédő szer fejlesztési vezető, Monsanto Hungária Kft. 

  

 

Hazánk területén a kukorica termesztése évszázados hagyomány a kiváló 

agroökológiai feltételeknek köszönhetően. Felhasználást illetően a legfontosabb 

takarmánynövényünk. A szántóföldi növénytermesztés egyik legnagyobb ellensége a 

gyomborítottság. Az integrált növényvédelem a legelterjedtebb gyomszabályozási eljárás, 

melynek három alappillére az agrotechnikai, a mechanikai és a vegyszeres gyomirtás. A 

kukorica kezdeti fenológiai állapotban gyomosodásra érzékeny, így nélkülözhetetlen az 

összetett növényvédelmi eljárás, míg később jó gyomelnyomóvá válik. A gyomosodási erély 

és a szélsőségessé vált időjárási viszonyok következtében egyre inkább közkedvelté vált a 

hibridkukoricák termesztésbe vonása, és ezek elterjedésével a központi kérdések közé került a 

peszticidek alkalmazhatósága. A termesztésben lévő hibridek eltérő genetikai hátteréből 

adódóan különbözően reagálhatnak a kémiai kezelésre. 

Vizsgálatom fő célkitűzése, hogy a már termesztésben lévő, valamint a 

köztermesztésbe hamarosan bekerülő kukorica hibridek esetében számolhatunk-e, - ha igen 

milyen mértékben – fitotoxikus hatással az engedélyezett, különböző hatóanyagú herbicidek 

alkalmazása során. A gyomirtó szereket két dózisban teszteltük, egy szimpla és egy dupla 

dózisban. 

Továbbá vizsgáltam, hogy a herbicidek, és azok eltérő dózisai milyen mértékben 

befolyásolják a hibridek terméspotenciálját. 

Vizsgálataimat 2013-ban Nagyhörcsökön, egy magángazdálkodó által felajánlott 

parcellán végeztem, egy vetőmag kereskedő cég kísérleti munkájába csatlakozhattam be. A 

kezelések között szerepeltek korai posztemergens, posztemergens és késői posztemergens 

kijuttatásúak is, így kezelés céljából három alkalommal voltunk terepen. 

A kukorica állományra gyakorolt fitotoxikus hatást és a herbicidek hatékonyságát a 

kezeléseket követően 4-5 nap elteltével értékeltük 

A vizuális értékelés során kapott eredmények alapján elmondható, hogy az 

engedélyezett növényvédő szerek szimpla dózisának nincs fitotoxikus hatása a kukorica-

hibridekre, míg az engedélyezett dózisnál nagyobb mennyiségben kijutatott herbicid hatására 

számos hibrid fitotoxikus hatást mutatott. Olyan tünetek jelentkeztek, mint a sárgulás, 

törpülés, gyökér és hajtás deformáció.  

A herbicidek dózisaira adott termésbeli változást a betakarítást követően lesz módom 

értékelni.  

Az eredményeket statisztikai elemzésnek vetettük alá (Kruskal-Wallis-teszt). A 

vizsgálat fontosságát bizonyítja, hogy a vetőmag kereskedő cégek valamint a növényvédő 

szer-fejlesztő cégek a környezetkímélőbb gazdálkodás, továbbá a nagyobb terméspotenciál 

elérése érdekében a szabadföldi vizsgálatok alapján tudnak tanácsot, termesztési technológiát 

ajánlani a kukoricatermesztőknek a még sikeresebb szántóföldi növénytermesztés érdekében. 
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A Mezőföld tájegység természetes élőhelye a szántóföldek közé ékelődött löszvölgyek 

oldalában kialakult löszgyep. Ezen jellegzetes területek a változatos flóra és fauna miatt 

megőrzendő és védendő élőhelyek, melyek közül több védett státuszú. Az agrártáj 

ökoszisztémájában fontos szerepe van a mesterséges élőhelyekkel érintkező természetes 

élőhelyfoltoknak, számos hasznos szervezet (predátorok, pollinátorok) életterei lehetnek. 

Ezek az állandó gyepek ugyanakkor, a kártevők és kórokozók számára is biztosíthatják 

populációik folyamatos fennmaradását, ellentétben a szántóföldeken csak periodikusan 

jelenlévő gazdanövényeikkel. Mind a kórokozók, mind a hasznos szervezetek jelenléte, 

nagyban függ a gyepek komplexitásától, a gyepeket alkotó növényfajok összetételétől. 

A TDK munka célja annak megállapítása, milyen szerepet tölthetnek be ezek a löszgyepek 

egy ismert kártevő és vírus vektor kabócafaj, a csíkos gabonakabóca (Psammotettix alienus) 

életmenetében. Cél volt továbbá annak feltárása, hogy a kabóca által terjesztett vírus, a búza 

törpülés vírus (WDV) jelenléte bizonyítható-e, a vizsgált gyepfoltokban. Fontos szempont 

volt annak összevetése, hogy a vírusfertőzöttség mértéke eltér-e, a természetes, több esetben 

védelem alatt álló területeken, valamint a ruderális gyepekben kimutatható értéktől. A TDK 

munka két szezonon keresztül, két különböző vizsgálatot foglalt magába.  

2012-ben 14, korábban kijelölt gyepfoltban, random mintavétellel gyűjtött, közel 300 növényi 

minta tesztelése történt meg. Az eredmények alapján – bár kevés esetben –igazolható volt a 

vírus jelenléte a löszgyepekben. 

2013-ban az előző évi eredmények alapján, egész szezonon keresztül, hetenkénti mintavétellel 

folyt a vektor faj (P. alienus) egyedeinek monitorozása, mind a gyepekben, mind a 

mezőgazdasági művelés alatt álló táblákban. Az eredmények azt mutatják, hogy bár a 

P.alienus elsődleges élőhelyei a gabonatáblák, a kabócák a gabona eltűnése után (aratás, 

szántás) eljutnak gyepekbe, majd az árvakelés megjelenése, vagy az őszi vetés alkalmával 

visszavándorolnak a gabonatáblákra. Számos gyepalkotó fűfaj hordozója a búza törpülés 

vírusnak és tápnövénye a kabócának, így ezen növények biztosíthatják a kabóca és vírus 

folyamatos jelenlétét a rendszeresen változó növénytakaróval rendelkező mezőgazdasági 

területeken. 
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Dolgozatomban a paprikahajtatás talán legjelentősebb kártevői ellen való biológiai 

védekezés lehetőségeit kutattam. 

A paprikahajtatásnak nagy hagyománya van hazánkban, ezért is fontos a kártevők és 

kórokozók elleni hatékony és gazdaságos védekezés. Jelentősebb kártevői közé tartoznak a 

tripszek (Thysanoptera), melyek a növény föld feletti részein szívogatva okoznak esetenként 

akár súlyos gazdasági károkat. Emellett terjesztői a paprikán és paradicsomon egyaránt jelen 

lévő paradicsom bronzfoltosság vírusnak (TSWV), mely ellen csak a tripszek egyedszámának 

gyérítésével védekezhetünk. 

A biológiai védelem fontos része a hasznos szervezetek, természetes ellenségek, 

ragadozó fajok és rovarpatogének alkalmazása. Közismertebb módszer talán ragadozó atkák 

(pl. Amblyseius fajok) és ragadozó poloskák (Orius fajok) betelepítése hajtató 

berendezésekbe, melyek kereskedelmi forgalomban is kaphatók. Kevésbé ismert, de 

hasonlóan hatékony módszer a rovarpatogén gombák alkalmazása, melyek konídiumait 

tartalmazó készítménye ugyanúgy kapható kereskedelmi forgalomban. Előnyük, hogy hatásuk 

szelektív és alkalmazásuk nem jár semmilyen humán-egészségügyi kockázattal. 

Kísérletem során a Metarhizium, Beauveria és Lecanicillium nemzetségbe tartozó 

rovarpatogén gombák hatását vizsgáltam paprikahajtató fóliasátrakban kijelölt blokkokban. 5 

kezelést különböztettem meg (MET, BEA, LEC, NAT, VÍZ): 1. Metarhizium anisopliae 

rovarpatogén gombafaj konídiumait tartalmazó szuszpenzió. 2. Beauveria bassiana 

rovarpatogén gombafaj konídiumait tartalmazó szuszpenzió. 3. Lecanicillium lecanii 

rovarpatogén gombafaj konídiumait tartalmazó szuszpenzió. 4. Kontrol kezelés a Naturalis 

elnevezésű, Beauveria bassiana rovarpatogén gombafaj konídiumait tartalmazó, kereskedelmi 

forgalomban is kapható készítménnyel. 5. Vizes kontrol. 

Minden kezelést 3 ismétlésben végeztem, a vegetáció során összesen 2 alkalommal 

(2013.07.15. és 2013.08.21.). A fóliasátorban kijelölt blokkok 6 m
2
 alapterületűek voltak, 

ahonnan 2 heti rendszerességgel (összesen 6 alkalommal) mintagyűjtést végeztem. 60 %-os 

propanolt tartalmazó fiolákba blokkonként 10-10 paprikavirágot gyűjtöttem és ezekből 

határoztam meg a területen lévő tripszek és természetes ellenségek fajait és egyedszámát. 

Az esetek többségében a várt eredményt kaptam, a vizes kontrolban fordult elő a 

legtöbb fitofág és ragadozó egyed. A vizsgált rovarpatogén gombák hatékonysága között 

eltéréseket tapasztaltam. Ami a kártevő egyedeket illeti, átlagosan 53,65 %-os csökkenés 

mutatkozott a kezelt területeken, míg a ragadozók esetében 34,4 %-os csökkenés volt 

megfigyelhető. 

Ugyan a vizsgált területen a kártevők és ragadozók előfordulása is nagy 

változatosságot mutatott, de a kapott eredmények alapján elmondható, hogy a vizsgálatban 

szereplő rovarpatogének egyértelműen alkalmasak a tripszek egyedszámának csökkentésére. 



 

MULCSOZOTT ÉS MULCSOZATLAN BURGONYATÁBLÁK 
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A burgonya fontos termesztett növényünk, az emberi táplálkozásban és az állati 

takarmányozásban is egyaránt nagy szerepet kap. A rovarkártevők óriási károkat okozhatnak 

a gumóhozamban, ami jelentős termésveszteséget jelent. A futóbogarak természetes 

ellenségei a különböző talajlakó kártevőknek, lárváknak. Így a biológiai növényvédelemben 

fontos szerepe lehet a természetes élőhelyeket utánzó mulcsozásnak a búvóhelyek létesítése 

miatt. 

Kutatásainkban a mulcsozás biodiverzitást növelő hatását figyeltük meg, ahol a széna-, 

lombmulccsal kezelt és kezeletlen kontroll burgonyaparcellák futóbogár együtteseinek 

fajösszetételét továbbá a begyűjtött fajok egyedszámát térképeztük fel. 

Mintavételezéseinket Barber-féle talajcsapdákkal végeztük, melyeket 2011-ben, 

továbbá 2012-ben június és szeptember között kéthetes intervallumokban ürítettünk. 

Kutatásaink helyszínéül két települést: Pest megyében Budaörsöt és Veszprém 

megyében Hidegkutat választottunk. 

Mindkét helyszínen azonos méretű parcellákat jelöltünk ki a következő 

paraméterekkel: a vizsgált területek teljes mérete művelő utakkal együtt helyszínenként 

168m
2
 volt, melyeken 12 db, 3x4 m nagyságú kisparcellát állítottunk be. Az ismétlések száma 

4 volt, a kezelések száma pedig 3 (széna és lomb mulccsal takart valamint takaratlan 

parcellák). 

Mindkét helyszínen a Harpalini nemzetség fajai viszonylag magas egyedszámban 

fordultak elő. Hidegkúton a nagy selymesfutó (Harpalus rufipes De Geer) viszont a budaörsi 

helyszínen a nagy pöfögő futrinka (Brachinus crepatins L.) jelent meg a legnagyobb 

egyedszámban. 

A kutatás eredményeként elmondható, hogy a széna- és lombmulccsal takart 

burgonyaparcellák futóbogár-közösségei mind faj-, mind egyedszámban felülmúlták a 

mulcsozatlan kontroll parcellákéit. Ez az eredmény mindkét vizsgált területre egyaránt 

vonatkoztatható. 

Az ökológiai gazdaságokban és házikerti körülmények között a szerves mulcsozással 

megfelelő életteret biztosíthatunk a ragadozó futóbogár fajoknak, melyekkel eredményesen 

védekezhetünk a burgonya egyes kártevői ellen. 
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ERÓZIÓS ÉS TÁPANYAGVIZSGÁLATOK A GERÉZDPUSZTAI ÉS 

NOVAJI MINTATERÜLETEKEN 
 

Erosion and nutrient analysis of the study area Gerézdpuszta and Novaj 
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A mezőgazdaságilag megművelt földjeink országunk egyik legnagyobb kincsét adják. 

Olyan természeti érték, amelynek megőrzése nemzeti érdekünk. A talaj alapvető tulajdonsága, 

hogy kellő időben és a szükséges mennyiségben képes a növényeket vízzel és tápanyagokkal 

ellátni, ezáltal lehetővé teszi az elsődleges biomassza termelését, ugyanakkor a talaj a 

növények számára szilárd támaszt is biztosít. Azonban a talaj korlátozottan áll rendelkezésre, 

termőterületeink területi kiterjedése rohamosan zsugorodik. A talaj tehát a levegőhöz és a 

vízhez hasonlóan védelmet igényel! 

Az egész világra kiterjedő, globális problémát a talajdegradációs folyamatok közül a 

talajerózió jelenti. A talajerózió alapvetően egy természetes folyamat, de mint sok mást is, az 

ember ezt a folyamatot is befolyásolja. A termőföld évszázados/évezredes kizsákmányolása, 

az erdők letarolása, a helytelen agrotechnika a világban katasztrofális helyzetet okozott. Ma 

Magyarországon kb. 2,3 millió ha erózióval sújtott terület, melynek 6%-a erősen erodált. 

Mindezt alapvetően az át nem gondolt talajhasználat, a művelési ágak megváltoztatása, a 

talajművelésben kialakult változások, és ennek következtében az ökológiai viszonyok 

számottevő átalakulása okozta. Ez kiegészül a napjainkban egyre szélsőségesebbé váló 

időjárással, az egyre hevesebb és nagymennyiségű csapadékeseményekkel. Bár az erózió és 

defláció elleni védekezésnek számos, hatékony módszere ismert, ezeket az országok, sőt a 

földrészek nagy többségében nem vagy csupán korlátozott mértékben alkalmazzák. A 

vízerózió által okozott talajveszteség mértékét, az eróziót különböző módszerekkel, 

becslésekkel állapítják meg. Ennek vizsgálatához ad helyszínt a Somogy megyei 

Somogyacsa-Gerézdpuszta és a Heves megyei Novaj község határában kijelölt egy-egy 

mintaterület. 

A vizsgálatom célja a két mintaterület évi átlagos talajveszteség mértékének 

meghatározása, melyet CaCO3, TOC (összes szerves anyag), N,P,K tartalom és pH 

vizsgálatokkal egészítek ki. A talajveszteség becslés eredményei igen magas eredményeket 

mutatnak a gerézdpusztai mintaterület esetében, ami összefüggésben van azzal, hogy a lösszel 

borított szántóterületeken igen elterjedt a kapás kultúrák termesztése, másrészről a 

mintaterület több, mint 12% lejtéssel rendelkezik.  

A talaj- és tápanyagveszteség potenciális mértékének meghatározása után összefüggéseket 

keresek az erózió mértéke és az alkalmazott agrotechnikai eljárások között. A kiválasztott két 

mintaterület mind lejtőszögben, mind a művelési eljárások alkalmazásában, szakszerűségében 

különböznek.  

Végezetül megfogalmazom javaslataimat a talajerózió kezelésére, a már meglévő 

negatív folyamatok mérséklésére, esetlegesen visszafordítására. Véleményem szerint 

legfontosabb a degradálódott, művelt területeken a talajvédő gazdálkodás bevezetése, a talaj 

erózióval szembeni ellenállásának növelése, illetve a még meglévő eredeti vegetációval 

rendelkező területek megóvása.  



 

TALAJHETEROGENITÁS VIZSGÁLAT EGY BESENYŐTELKI 

GAZDASÁGBAN 

 

A case study on analyzing soil heterogenity at field level 
 

Szerző: Gál Edina, MKK, Környezetmérnök BSc, IV.évf. 

Témavezető: Dr. Tolner László, egyetemi docens, Mezőgazdaság-és Környezettudományi 

Kar, Talajtani és Agrokémiai Tanszék 

 

A térinformatikának és a távérzékelésnek köszönhetően nagy változások mentek 

végbe a mezőgazdaságban. Ezek eredményeként a gazdálkodók csökkenthetik befektetési 

költségeiket, növelhetik a terméshozamot, jobban figyelemmel tudják kísérni földjeik aktuális 

állapotát és mindezek mellett kímélhetik a környezetet. A precíziós mezőgazdálkodás 

meghatározó elemei a pontos, folyamatos helymeghatározás, magas szintű automatizált terepi 

munkavégzés és szakszerű elemzés térinformatikai és távérzékelési eszközökkel. Így 

elmondhatjuk, hogy elsődleges szempont a termőföldek helyfüggő művelése. Ez az ötlet 

egyre szélesebb körben foglalkoztatja a termelőket világszerte. 

 

Tanulmányom célja az volt, hogy a talajheterogenitás okainak feltárásával hasznos 

segítséget nyújtsak a talajműveléshez. A talaj heterogenitása befolyásolja a talaj 

tulajdonságait és hatással lehet a termékenységre is.  

A munkámhoz felhasznált talajmintákat egy 5 ha-os lucernatábla 0-30 cm mélyen 

művelt talajrétegéből gyűjtöttem. A mintákon az alábbi méréseket végeztem el: pH (KCl), pH 

(H2O), sótartalom (vezetőképesség) mérés, Arany-féle kötöttség, humusztartalom 

meghatározása, könnyen oldható foszfor- és kálium- ion meghatározása, kalcium- és 

magnézium-ion mérése, nitrogén-vizsgálat. 

 

Eredményeim alapján megállapítható, hogy a területen egy nagyobb kiterjedésű szikes 

folt található, amit a vegetáció hiányossága is alátámaszt. Megfigyelhető a magnézium és a 

kálium felhalmozódása a szik folton, melynek oka, hogy a területről kipusztult növényzet nem 

veszi fel a tápanyagot. Dolgozatom célja, hogy a gazdálkodónak segítséget nyújtsak a 

talajművelésben és a tápanyag utánpótlásban, úgy, hogy a talajheterogenitás okozta 

különbségeket a lehető legkisebbre csökkentsük amellett, hogy a környezetet sem terheljük 

túlságosan. Ez a mezőgazdasági tevékenység egy rendkívül összetett és bonyolult folyamat. 

Véleményem szerint megfelelő szakmai tudás, gyakorlat és felkészültség nélkül nem lehet 

eredményes termelést folytatni, ezért van szükség talajtani vizsgálatokkal megalapozott 

elemzésre, majd a termőföld igényeit kielégítő helyes agrotechnikára. 

 



 

A BABATI NYITOTT KERT ALAPÍTVÁNY KÖRNYÉKÉNEK 

TALAJTANI JELLEMZÉSE 

 

Soil characterization in the surroundings of the „Nyitott Kert” Foundation in 

Babat 
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Dolgozatom témája a Gödöllői-dombság területén található Babat-völgyi Nyitott Kert 

Alapítvány környékén elterülő, szántóföldi és kertészeti művelés alatt álló területek talajtani 

szempontú jellemzése. 

A Babat-völgy az Északi-középhegység területén található Gödöllői-dombság része. A 

völgy a XVIII. században Grassalkovich Antal által létrehozott gödöllői uradalom része volt, 

ahol kezdetben a gyenge talajviszonyok miatt csak a legeltetéses állattartás terjedt el.  A 

tájban történt változásokat a különböző korokban készített katonai felmérési térképek 

segítségével lehet nyomon követni, melyeken tapasztalható a terület fokozatos, ember általi 

használatba vétele és az urbanizáció. A völgy területén ma a Szent István Egyetem által 

működtetett tanüzemek találhatóak. 

A kutatás célja a völgy területén már meglévő talajtani vizsgálati eredmények 

összehasonlítása az általunk elvégzett vizsgálatokkal, a területen történt változások feltárása 

céljából. 

Vizsgálataink során eredményeink összehasonlításának alapjául felhasználtam a 2001-

ben készült Babat-völgyi fejlesztési és rekonstrukciós terv talajtani vizsgálati eredményeit. 

Felvételezéseinket három mintaterületen végeztük: a biokertészet 0273-as hrsz.-ú belső 

területén, a kertészet szomszédságában található 0274-es hrsz.-ú, valamint a völgy ellentétes 

oldalán található, 0263-as hrsz.-ú szántóföldjén. A helyszíni mintavételezéseket Pürckhauer-

féle szúróbot használatával végeztük 0-100 cm-es mélységben. A felvételezések során hét 

ponton a talaj felső, 0-10 cm-es rétegéből, továbbá egy, a biokertészet területén feltárt 

talajszelvény 3 genetikus szintjéből gyűjtöttünk 1 kg-os talajmintákat laboratóriumi 

vizsgálatok céljából. A minták vizsgálata során a következő méréseket végeztem el: Arany-

féle kötöttség, pH, kalcium-karbonát tartalom, humusz tartalom és összes szervesanyag 

tartalom (izzítási veszteség).  

A helyszíni felvételezések során, a biokertészet területén leginkább barna erdőtalajokat 

és antropogén hatásoknak kitett talajokat találtunk, a külső területeken pedig a lejtőkön 

végbemenő eróziós folyamatok miatt földes kopár, humusz karbonát és lejtőhordalék talajokat 

figyeltünk meg, de található még rozsdabarna erdőtalaj is. Az eredmények értékelése során az 

egyik legszembetűnőbb változás az 1999-es adatokhoz képest az, hogy a vizsgált területek 

humusz tartalma már sehol sem éri el az 1%-os értéket, a kalcium-karbonát tartalom egyes 

területeken látványosan megnőtt, máshol pedig lecsökkent.  

 



 

MODERN TALAJFELVÉTELEZÉSI MÓDSZERTAN ALKALMAZÁSA 

A TALAJ SZERVES SZÉNTARTALMÁNAK MODELLEZÉSÉRE 

 

Soil organic carbon content modeling based on modern soil sampling shame 
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A talaj szerves anyagait a talajban lévő élő, elpusztult, és bomló fázisban lévő organizmusok, 

továbbá szerves szén jelentik. Mindezek táplálékforrást biztosítanak a talajban élő állatok 

számára, hozzájárulnak a talaj termékenységéhez, ez által a biológiai sokféleség 

kialakításához. A szerves anyagok befolyásolják a talaj szerkezetét, ezáltal a kedvezőbb 

vízgazdálkodásának kialakulását, csökkentik a tömörödési hajlamát. A művelés, az erózió, a 

szervesanyag oxidációja, stb. csökkentik a talaj szerves széntartalmát. Többek között e 

folyamatok hatására végbemenő gyors változások miatt a talaj paramétereire vonatkozó 

archív adatok alkalmazása sok esetben nehézséget okoz. Munkám során a Gödöllői-dombság 

talajainak szerves széntartalmának modellezését tűztem ki célul, egy új, Európában még nem 

alkalmazott mintavételezési módszer, és különböző környezeti paraméterek segítségével.  

A mintavételezéshez a Land Degradation Surveillance Framework módszert használtam. A 

mintaterületen a jellemző vegetációra, tájhasználatra, domborzatra és annak különböző 

paramétereire vonatkozó megfigyeléseket talajmintázással egészítettem ki.  

A talajminták szerves szénmennyiségének származtatását a Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 

munkatársainak asszisztálásával, az intézet ASD FieldSpec3 MAX készülékének segítségével 

létrehozott adatok feldolgozásával végeztem.  

A spektroradiométerrel végzett méréseket a talajminták egy részének esetében hagyományos 

laboratóriumi mérésekkel egészítettem ki, így kalibrálva a spektrális méréseket, majd ezek 

alapján származtattam a további minták szerves széntartalmát.  

A talajminták és a területen rendelkezésre álló digitális térképállományok - domborzatmodell, 

műholdfelvételek, talajképző kőzet - segítségével több módszer alkalmazásával származtattam 

a tesztterület szerves széntartalmát a felső talajrétegben. Az eredmények értékelését több 

állomány, így a mintázott pontok egy részének elkülönítésével és egy archív adatbázis 

segítségével végeztem el. 



 

A FÖLDIGILISZTA AKTIVITÁS HATÁSA A TALAJOK KÉMIAI ÉS 

FIZIKAI TULAJDONSÁGAIRA 
 

Effect of earthworm activity on the physical and chemical properties of soils  
 

Szerző: Nagy Vivien Bianka, MKK, Mezőgazdasági mérnök BSc, III. évf. 

Témavezető: Dr. Simon Barbara, egyetemi docens, SZIE MKK Környezettudományi 

Intézet, Talajtani és Agrokémiai Tanszék  

 

A földigiliszták jelentősége már nagyon rég óta ismert az emberek számára. 

Aktivitásuk során levegőztetik, valamint lazítják és keverik a talajt. Az általuk készített 

járatok hozzájárulnak a víz elvezetéséhez, illetve ezek az alagutak a gyökerek számára 

megkönnyítik a termőtalajba hatolást. Tevékenységükkel hozzájárulnak a talaj 

termőképességének javításához, ugyanis ürülékük gazdag tápanyagokban. A talaj 

termékenységének hasznos biológiai indikátorai. 

 

Munkám során vizsgáltam a földigiliszták talajkeverő tevékenységét és 

ürüléktermelését, különböző mennyiségű cukorgyári mésziszap bekeverésével 

modellkísérletben. Szárítópusztáról és Józsefmajorról származó talajmintákkal dolgoztam. 

Mindkét talajtípust száradás után gondosan megtisztítottam, megtörtem, majd 2 mm-es szitán 

átszitáltam. Az előkészített talajokból 1200 grammot kimértem, majd 1,5 literes PET 

palackokba töltöttem (20 cm) és rendszeresen öntöztem úgy, hogy a gravitációs víz az edény 

alján távozni tudjon. Mindegyik mintából beállítottam 3 adagnyi kontrollt, amibe nem került 

mésziszap. Ezen kívül háromszori ismétléssel beállítottam 43 gramm meszet (2,5%) és 86 

gramm meszet (5%) tartalmazó mintát szintén mindkét talajból. Három darab endogeikus 

földigiliszta került minden palack talajába. A kísérlet 8 hétig tartott, folyamatos ellenőrzés 

mellett, állandó hőmérsékletű, sötét helyiségben. Ez idő alatt biztosítottam friss zöld növényi 

részeket a talaj felszínén.  

A palackok megbontása után a 20 cm-es egybefüggő talajoszlopot 5 cm-es rétegenként 

elkülönítettem egymástól. Amennyiben lehetett, a földigiliszta ürülék egy részét 

eltávolítottam és az elhatárolt részeket kellően szétterítve szintén kiraktam száradni. Száradás 

után 6-8 darab aggregátumot szeparáltam el, majd a megmaradt részt szintén megtörtem és 

leszitáltam. 

 

A talajokon elvégzett vizsgálataim a kísérlet beállítása előtt a következők voltak: 

színmeghatározás Munsell-színskálával száraz és nedves talajon, Arany-féle kötöttség 

meghatározása; szervesanyag tartalom meghatározása (Walkley-Black); pH(H2O), pH(KCl) 

mérés. 

 

A kísérlet megbontása után a talajmintákon (az 5 cm-es talajszeleteken) a következő 

vizsgálatokat végeztem el: színmeghatározás Munsell-színskálával száraz és nedves talajon; 

CaCO3 tartalom meghatározás (Scheibler); pH(H2O), pH(KCl) mérés; és a talajszerkezet 

vízállósága (víz csepegtetés).   

 

A kapott kémiai, fizikai és biológiai paraméterek alapján összetett képet kaptunk a 

földigiliszták talajkeverési, illetve talajszerkezet javító aktivitásáról. Számszerűen kifejeztük, 

hogy a hozzáadott CaCO3-ot milyen mértékben és milyen mélyre keverték be a talaj alsóbb 

rétegeibe, s ez a talajszerkezet vízállóságát milyen mértékben fokozta. 



 

TALAJOSZTÁLYOZÁSI EGYSÉGEK MEGHATÁROZÁSA 

REFLEKTANCIA SPEKTROSZKÓPIA ALKALMAZÁSÁVAL 

 

Identification of soil classification units by means of reflectance spectroscopy 

 
Szerző:  Saárossy Márton Gergely, MKK, Mezőgazdasági mérnöki szak, 3. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Michéli Erika, tanszékvezető, egyetemi tanár, MKK, KÖTI,  Talajtani és 

Agrokémiai Tanszék 

            Csorba Ádám, PhD hallgató MKK, KÖTI, Talajtani és Agrokémiai Tanszék/ 

            VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 

 

Az osztályozási rendszerek többsége a számítógép és számos modern talajfel-

vételezési eszköz, többek között a távérzékelés megjelenése előtt fejlődött. Ugyanakkor az 

elmúlt évtized során erőteljes igény mutatkozott számszerű naprakész talajadatok, és egyben a 

talajosztályozási rendszerek modernizálása iránt. 

A korszerű diagnosztikus szemléletű talajosztályozási rendszerekben definiált 

diagnosztikus szintek és tulajdonságok olyan jellemzők összességei és-, kombinációi, mely a 

talajképző folyamatok erősségének, egymásra épülésének és megszakadásának az 

eredményei, illetve a talajfejlődés körülményeinek speciális mutatói. 

A diagnosztikus egységek néhány meghatározó tulajdonsága szabad szemmel is 

felismerhető és leírható, vagy egyszerű vizsgálati módszerekkel terepen is meghatározható. 

Számos diagnosztikai jellemzőt azonban laboratóriumi körülmények között kell 

meghatároznunk, mely számos esetben időigényes folyamat, továbbá drága műszerek 

alkalmazását, illetve környezetre káros kémiai anyagok felhasználását igényli.  

Ezeknek a hagyományos fizikai és kémiai eljárásoknak az alternatíváját, de legalább 

hatékony kiegészítőjét jelenthetik az elektromágneses spektrum látható és közeli infravörös 

tartományában végzett reflektancia mérések. Ezzel az idő és költséghatékony, valamint 

környezetbarát módszerrel számos talajparaméter egyidejű meghatározása lehetséges. 

A munka célja olyan módszernek a kidolgozása, mely a diagnosztikus kritériumok 

által definiált diagnosztikus egységek spektroszkópiai alapon történő meghatározására 

alkalmas. 

A szikes talajokra jellemző odaható só és/vagy a kicserélhető nátrium felhalmozódás 

és azok talajszelvényen belüli eloszlása elkülönítő tulajdonság. Ezek meghatározása a 

dolgozatban bemutatásra kerülő talajokon a reflektancia spektroszkópia alkalmazásával 

sikeresnek bizonyult. Az ígéretes eredménynek alapján gyors, környezetbarát módon tudjuk 

kiváltani vagy kiegészíteni a hagyományos módszerekkel történő vizsgálatokat.  

 



 

PIROLÍZIS MELLÉKTERMÉKEKKEL ÉS BIOGÁZ ÜZEMI 

FERMENTLÉVEL KEZELT TALAJOK VIZSGÁLATA TALAJ-

NÖVÉNY RENDSZERBEN 
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A dolgozat célja különböző pirolízis melléktermékek hatásának vizsgálata, illetve a 

biogáz gyártás melléktermékeként keletkező fermentlével kezelt talajokon, illetve talaj-

növény rendszerben.  

A korábbi eredményeink szerint a vizsgált szennyvíziszap tartalmú fermentlé nem 

tartalmazott potenciálisan toxikus elemeket az 50/2001. (IV. 3.) Kormányrendeletben 

meghatározott koncentrációnál nagyobb mennyiségben, így mezőgazdasági célú felhasználása 

lehetséges; a kísérletet a rendelkezésünkre bocsátott, két féle pirolízis melléktermékre 

állítottuk be.   

A szakirodalomban található adatok alapján megállapított bekeverést követően 

angolperje (Lolium perenne) tesztnövénnyel 1 hónapos növényi modellkísérletet végeztem; 

tenyészedényekbe 200 g keveréket mértem 4 ismétlésben. A növények fejlődését ez időszak 

alatt dokumentáltam, majd a talaj és növénymintákat további vizsgálataimhoz felhasználtam 

A növények learatását követően felmértem a gyökérzet állapotát, fejlettségi szintjét. A 

talajból ezután só% mérést, kálium-kloridos és desztillált vizes pH-meghatározást, AL-P,K 

meghatározást és a talaj szervesanyag-tartalmának meghatározását végeztem Tyurin 

módszerrel. 

A kísérletekből kiderült, hogy a pirolízis melléktermékek nem, vagy csak kis 

mértékben okoznak pozitív változást a talaj-növény rendszerben.  



 

PIROLÍZIS SZILÁRD VÉGTERMÉK ÉS BIOGÁZÜZEMI ERJESZTÉSI 

MARADÉK HATÁSA A NÖVÉNYEKRE TENYÉSZEDÉNYES 

MODELLKÍSÉRLETBEN 
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A dolgozat célja a pirolízis szilárd végtermékek (csontszén és bioszén) és biogázüzemi 

fermentlé együttes hatásának vizsgálata tenyészedényes modellkísérletben. 

A korábbi eredményeink szerint a vizsgált fermentlé (az 50/2001. (IV. 3.) 

Kormányrendelet alapján) mezőgazdasági célú felhasználása lehetséges. A kísérlet során 

modellezni próbáltuk a különféle pirolízis végtermékek és a fermentlé együttes hatását, de 

elsősorban a pirolízis szilárd végtermékekre állítottuk be a kísérletet. 

A modellkísérletben a szakirodalomban található adatok alapján megállapított 

bekeverést követően angolperje (Lolium perenne) tesztnövénnyel kétszer 1 hónapos 

időtartamú kísérletet végeztem 9 kezeléssel minden esetben 4 ismétléssel. A növények 

fejlődését ez időszak alatt dokumentáltam, majd a talaj és növénymintákat további 

vizsgálataimhoz felhasználtam. 

A növények learatását követően sósavas hidrolízist végeztem a mikroelemek és 

esetleges nehézfémtartalom meghatározására. Továbbá kénsavas roncsolást is végeztem az 

összes P és összes K tartalom meghatározására.  

A kísérletek eredményei több esetben sem a várt értékeket mutatták. A pirolízis 

végtermékek nem, vagy csak kevés esetben okoznak pozitív változást, melyet azonban a 

fermentlé hozzáadása javít, vagy egyes esetekben tovább ront.  
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FELHAGYOTT SZŐLŐK TÁJTÖRTÉNETI ÉS BOTANIKAI 

VIZSGÁLATA A KELET-CSERHÁTBAN 

 

Landscape historical and botanical examination of abandoned grapes in the 

Eastern Cserhát montain 
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 A Kelet-Cserhát felhagyott szőlőinek botanikai és tájtörténeti vizsgálata az elmúlt 

években több kutatás tárgyát képzete, néhány terület azonban máig feltáratlan maradt. 

Munkámmal ezt a hiányt szeretném részben pótolni, ezért Kisbárkány, Lucfalva, 

Mátraverebély, Nagykeresztúr és Tar (Zagyvától nyugatra eső része) települések külterületén 

található felhagyott szőlőterületeket vizsgáltam. 

Dolgozatomban elsősorban a területek tájtörténeti vizsgálatára koncentrálok. Az I., II. 

és III. katonai felvételezés, topográfiai és kataszteri térképek, valamint a Hadtörténeti 

Térképtár által rendelkezésemre bocsátott légifotók adataira támaszkodva, térinformatikai 

módszerekkel elemeztem a települések szőlőterületeinek változásait, valamint a felhagyás 

után bekövetkező szukcessziós folyamatokat, illetve antropogén hatásokat. A térképi 

információkat levéltári és statisztikai adatokkal és helyi lakosok beszámolói alapján 

egészítettem ki, hogy teljesebb képet nyújtsak a vizsgált területekről és a szőlőművelés 

változásának okairól. Az összegyűlt információkat a Nógrád megyei szőlőgazdálkodás 

történetének irodalmi adataival vetettem össze. 

A tájtörténeti elemzés fő célja a felhagyott szőlők helyén másodlagosan kialakult, 

természetvédelmi szempontból potenciálisan értékes élőhelyek felkutatása volt, melyek majd 

további botanikai vizsgálatok alapját képezik. Az eredmények alapján 9 ilyen mintaterületet 

jelöltem ki; ebből 4 területen – ahol lehetőségem nyílt a teljes vegetációs időszakban nyomon 

követni a növényzet változását – dokumentáltam az ott fellelhető védett növénytaxonokat, 

előfordulási helyüket ponttérképeken mutatom be. Így 14 védett taxont sikerült feljegyezni, 

melyek a következők: Adonis vernalis, Linum tenuifolium, Erysimum odoratum, Hesperis 

sylvestris, Asyneuma canescens, Aster amellus, Stipa pennata, S. pulcherrima, Epipactis 

microphylla, E. helleborine, Cephalanthera damasonium, C. rubra, Orchis purpurea, O. 

militaris. 

Mivel a szóban forgó települések nem alkotnak összefüggő területet, alapvetően eltérő 

adottságú termőhelyeken kialakult, különböző habitusú élőhelyeket vizsgáltam, ezért ezeket 

egyedileg mutatom be, de a különbségek okainak feltárása mellett törekedtem a hasonlóságok 

bemutatására is. 

Az eredmények alapján képet kapunk a vizsgált területek tájban betöltött funkciójának 

időbeli változásáról, emellett az összegyűlt adatok megfelelő alapot szolgáltatnak a további 

tervezett kutatásokhoz. 

 

 



 

A KALOCSAI ÉRSEKKERT REHABILITÁCIÓJA 

 

Rehabilitation of the Archbishop’s Garden in Kalocsa 
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Dolgozatomban bemutatom a kalocsai Érsekkert rehabilitációjában való munkálataimat. 

2009 óta dolgozom a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és 

Üzemeltetési Irodánál, amikor csak időm engedi. Az elmúlt években főleg a dolgozatomban 

leírt projektelemben vettem ki részem.  

 

Kalocsa emblematikus, azonosításra alkalmas ismertetőjegyei közül kevésbé ismert az, hogy 

érseki székhely. A Kalocsa Szíve Program foglalkozik az Érsekkert felújításával is, amit 

Kalocsa zöld szívének neveznek, mivel ez egy közel 12 hektáros összefüggő zöldterület a 

belvárosban. Az Érsekkert mai funkcióját tekintve közpark, jelenlegi helyzetében elhanyagolt 

történelmi kert, mely időszakosan rendezvényhelyszínként is szolgál.  

 

Kutatásom során fő célom volt az Érsekkert rehabilitációs munkáinak elősegítése, a 

történelmi térképek felkutatása, valamint az eredeti állapot rekonstruálásában való részvétel. 

Fontos célkitűzésemként szerepelt még a kerttervezés megalapozása térképkészítéssel és a 

projektterv készítésében való részvétel, így a Gantt diagram és a SWOT analízis elvégzése is. 

A II. és III. katonai térképek alapján feltártam a kert eredeti úthálózatát. Egy XX. század eleji 

térkép a háborúk miatt hanyatlásnak induló Érsekkertet ábrázolja. A régi térképek alapján a 

rehabilitáció során szinte teljes egészében sikerült megőrizni a történelmileg kialakult 

úthálózatot, csak a burkolatok minősége, egyes helyeken az utak keresztmetszete változik a 

mai kor igényeinek megfelelően.  

 

Fejlesztési javaslatokat tettem a helyi önkormányzat számára. Ilyen javaslattételem volt az, 

hogy egy térinformatikai rendszerben kell kezelni továbbra a kertre és később a városra 

vonatkozó összes grafikus és alfanumerikus adatot, mely rendszer adatnyilvántartásra és 

különböző elemzésekre egyaránt alkalmas. A térinformatikai alapú monitoring rendszer 

alkalmazásával nyomon követhető a kert további sorsa is.  

 

Eredményem még, hogy saját ötleteimmel elősegítettem a projekttervezést, a szabadtéri 

színpad felújítása mellett javasoltam a szabadtéri házasságkötő kialakítását, az életveszélyes 

fák kivágását, a szökőkút és a sétány felújítását, valamint a térfigyelő kamerák felszerelését.  

Ez év augusztusában nyert a pályázatunk. A rehabilitált Érsekkert történelmi, kulturális 

örökségünk megőrzése, ápolása, mely leginkább a lakosság javát szolgálja, hozzájárulhat 

Kalocsa turizmusának fejlesztéséhez is. Ezzel a projekttel a több, mint ezer éves város 

bebizonyította, hogy ennyi idősen is képes megújulni, sőt teszi ezt meglévő, rejtett, 

kihasználatlan potenciálokkal. 



 

GYŰRŰFŰ ÚJJÁÉLEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA A MAGYARORSZÁGI 

FALUMEGÚJÍTÁSI DÍJ PÁLYÁZATON KERESZTÜL 
 

The resurgence of Gyűrűfű in accordance with the Hungarian/European Village 

Renewal Award 
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Dolgozatomban a Baranya megyei Gyűrűfű, az első magyar ökofalvak egyike számára 

készített pályázat megírásával szeretném az ökofalu koncepcióját bemutatni és helyét a 

fenntartható település- és vidékfejlesztésben igazolni. 

A 2013-ban meghirdetett Magyarországi Falumegújítási Díj pályázat célja azon 

települési közösségek felkutatása és díjazása, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon 

végzik jövőbemutató fejlesztési munkájukat. A pályázat mottója- „Jobban élni”- egybevág a 

Gyűrűfűt életre hívó igényekkel, alternatívát kínálva a jelenleg uralkodó fenntarthatatlan 

gazdasági rendszerrel szemben. 

Gyűrűfű egy 1970-ben kihalt, majd 1991-ben egy városi közösség kísérleteképpen 

újjáélesztett - immár öko - falu Baranya megyében. A tervezett kísérlet egy fenntartható 

emberi, társadalmi létezési modell természeti környezetbe integrálása volt olyan távlati céllal, 

hogy ökológiai alapelvekből kiindulva egy kisléptékű településfejlesztési modellt alakítson ki, 

amely a fenntartható fejlődés filozófiájának egyik megvalósítási stratégiája lehet.  

A dolgozatban bemutatom, hogy az 1991-ben megálmodott tervben egy kb. 300 fős, a 

települések minél több jellemzőjével rendelkező, lehetőség szerint minél inkább önellátó, az 

információforgalom előtt nyitott, anyagilag minél zártabb kistelepülés létrehozása szerepelt. 

A hatékonyabb erőforrás felhasználás célkitűzése és a természetközeli életmód megvalósítása 

közti összhang megtalálására a településrendezési tervben is leírt tanyás falu jelleg 

fogalmazódott meg, ahol az ökológiai alapokon történő település tervezésénél a 

mezőgazdaság, erdő szerepe az elsődleges és a társadalmi funkciók szétszórtsága jellemző. 

Célom az ingázási adatok, a foglalkoztatási körülmények, a helyi vállalkozások 

vizsgálatával rámutatni, hogy az ökofalu alapelveinek megfelelően Gyűrűfűnek sikerül-e 

elkerülnie azt a perspektívát, hogy a többi vidéki településhez hasonlóan a helység 

szuburbanizálódik és a vonzásközpont alvótelepülésévé lesz, vagy a közeli városok vonzása 

csupán egy egészséges kölcsönös függést jelenít meg. Célom továbbá, hogy részletes 

tájékoztatást adjak Gyűrűfű koncepciója esetében felállított társadalmi fejlődési modell 

vizsgálatának eddigi eredményéről. 

Munkám során a következő kérdésekre kerestem a választ: Beváltotta-e a 

mintatelepülés a hozzá fűzött reményeket az ökofalu, a vidékfejlesztés, a magyar 

településszerkezet és a természetföldrajzi sajátosságok összefüggéseinek feltárására tett 

kísérlettel? Alkalmazható-e a modell más, hasonló helyi potenciállal rendelkező települések 

esetében is? Milyen perspektívái vannak a gyűrűfűi kezdeményezésnek az elkövetkező 

néhány évtizedben? Milyen kapcsolatba hozható a nemzeti vidékfejlesztési stratégiákkal a 

gyűrűfűi kezdeményezés? 

 Gyűrűfű műszakilag megvalósítható, ugyanakkor a természeti rendszerek logikáját 

követő tervezési elvek mentén, szociális és ökológiai motivációktól vezérelve éledt újjá. A 22 

év elteltével is élő, harmonikusan működő közösséggel bebizonyítható, hogy feloldható az 

ellentmondás a lemaradt, rurális térség és a beléje helyezett mesterségesen létrehozott 

fokozatos, szerves fejlődésen átment ökofalu között. 



 

A DIÓLEVÉL (JUGLANS REGIA L.) KOMPOSZT HATÁSÁNAK 

VIZSGÁLATA RÓMAI SALÁTA TESZTNÖVÉNYEN ÖKOLÓGIAI 

GAZDÁLKODÁSBAN 

 

The effect of the walnut leaf (Juglans regia L.) compost on salad test plant in 

ecological farming 
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Az őszi lombégetés komoly probléma, mivel hozzájárul a levegő szennyezéséhez, 

miközben szerves anyagoktól fosztjuk meg talajunkat. A lombok közül a diófa levelét 

(Juglans regia L.) sokan nem merik beletenni a komposztba, vagy akár kertjükből is 

száműznék, mivel olyan allelokemikáliákat tartalmaz, melyek negatív hatással vannak más 

növények csírázására és fejlődésére. Néhány szakirodalomban olvashatunk azonban arról, 

hogy a diófa lombja megfelelő komposztálás mellett elveszíti kedvezőtlen hatását. 

Munkám során a Babatvölgyi Biokertészeti Tanüzemben római saláta (Lactuca sativa 

var. longifolia) tesztnövényen vizsgáltam a különböző korú diólevélből készült komposztok 

hatását 2012 és 2013-ban három alkalommal, egytényezős, véletlen blokk elrendezésű, négy 

ismétléses kísérletben. Kísérletem célja egyrészt az volt, hogy vizsgáljam a diólevél komposzt 

hatását a palántanevelés során a palánták fejlődésére (kelési százalék, palánta tömeg), 

másrészt a szabadföldi termesztéskor fészektrágyázás során kijuttatott diólomb komposzt 

hatását a saláta terméshozamára. 

Az eredmények alapján, a diólevélnek megfelelő idejű komposztálás után nincs 

negatív hatása a saláta csírázására. A diókomposztos palántaföldben jelentősen kevesebb 

gyom fordult elő, mint a gazdasági komposztban. A palántanevelést követően a palánták a 

gazdasági komposztban – kedvezőbb tápanyagtartalmának köszönhetően – fejlettebbek 

voltak, mint a diólevelesben, de ez utóbbiban is egészséges palánták fejlődtek. Szabadföldi 

termesztéskor sem a palántaföldes, sem pedig a fészektrágyázásos vizsgálatban nem volt 

kimutatható kedvezőtlen hatása a különböző diólevél komposztoknak sem a saláta 

fejlődésére, sem a termés nagyságára, az eredmények egy esetben sem voltak 

kedvezőtlenebbek a kontroll kezelésnél. 

A kísérletem eredményei alapján azt javaslom, hogy a diólevelet inkább a komposztba 

rakják, akár önmagában vagy más lombbal vegyítve, minthogy elégessék és környezetünket 

szennyezzék. 



 

ÉLŐHELY-TÉRKÉPEZÉS TÁVÉRZÉKELÉSES MÓDSZEREKKEL  
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Mapping habitats in the wetlands of Nyirkai-Hany  

using remote sensing methods 
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A távérzékelés rohamosan fejlődő világában az elmúlt évtizedek egyik ígéretes 

fejlesztése a hiperspektrális technológia megalkotása volt. Az új módszerrel készített 

felvételek az eddigiektől (pánkromatikus, multispektrális felvételek) eltérően több száz, 

keskeny spektrális sávot, s ezáltal minden eddiginél több információt tartalmaznak. Bár a 

képek (elő)feldolgozása nagy körültekintést és rengeteg munkát igényel, a technológia 

előnyei már most felkeltették az érdeklődést számtalan tudományterület szakembereiben. 

Kutatásom során élőhely-térképezéshez használok hiperspektrális távérzékeléses 

módszereket. 

A vizsgálati terület a Fertő–Hanság Nemzeti Park törzsterületeként nyilvántartott, a 

2001-ben élőhely-rekonstrukció keretei között elárasztott Nyirkai-Hany egyik medencéje, a 

251 ha nagyságú „Aranyos”. A területről korábban – hagyományos módon, vizuális 

interpretációval – készült már élőhelytérkép, távérzékeléses módszerekkel azonban ez idáig 

nem történt felmérés. Mivel a Nyirkai-Hany elárasztása a Hanság természetes élőhelyeinek 

helyreállítását célzó projekt első lépcsője, az itt végzett kutatások módszerei és eredményei a 

jövőbeni beavatkozások, kezelések nagy segítségére lehetnek. Ennek megfelelően a munkám 

fő célja – a jelenlegi helyzet bemutatásán túl – egy olyan metodológia kidolgozása volt, amely 

a későbbiekben a nagyobb területekre vonatkozó elemzések alapja lehet. 

Az élőhely-térképezés fő lépései – a megfelelő szakirodalmak felkutatása mellett – a 

terepi mintavételezés, a felvételek előfeldolgozása, valamint az osztályozás voltak. Az 

elméleti megvalósítás mellett a munka gyakorlati hasznát is figyelembe kellett venni, vagyis 

az élőhelyek tekintetében olyan kategóriaszám megállapítására volt szükség, amely egy, a 

terepi kezelések alkalmával is használható térkép létrehozását teszi lehetővé. 

A megvalósításnál a fő nehézséget az előfeldolgozás – a pászták „összemozaikolása”, 

a térképezés szempontjából „értéktelen” területek leválogatása –,valamint a felvételeken 

látható – a szegmentálással és osztályozással kapott – nagyszámú kategória csoportokba 

sorolása jelentette. Utóbbihoz a terepi mintavételezéskor lehatárolt, 5 méternél nagyobb 

sugarú vegetációfoltok nyújtottak segítséget. A dolgozatban ennek megvalósítására mutatok 

megoldást. 

Az eredményül kapott térkép nem csupán a Fertő–Hanság Nemzeti Park területén 

folyó kezelések megvalósításához nyújt segítséget, hanem (reményeim szerint) a 

hiperspektrális technológia alkalmazási lehetőségeinek körét is bővíti. 
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The analysis of land use in village Hort based on its agro ecological conditions 
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A dolgozat témája a külterületek szabályozásának felülvizsgálata, fenntartható 

földhasználatot elősegítő szabályozása, valamint az agroökológiai szempontok szerinti 

racionalizálás a településszerkezeti terv átgondolásával. Olyan területhasználati kategóriák 

létrehozása volt a cél, melyek a talajvédelem által szolgálják a gazdaságos termelést, valamint 

segítik az ökológiai egyensúly megtartását, ezáltal heterogén tájszerkezetet teremtenek. Ez 

alapján talajminőségekhez, mezőgazdasági potenciálokhoz jobban alkalmazkodó, heterogén 

településszerkezeti terv elkészítése, mely különös gondot fordít a széleróziós károk 

mérséklésére és a fenntarthatóság követelményeinek kielégítésére. 

A vizsgált tervben nem veszik figyelembe a talaj sokféleségét, nem számolnak élettér 

funkciójával, nem gondoskodnak annak megóvásáról, minek következtében a talajok 

tönkremennek, a termésátlagok pedig nem érik el az optimálisat. Lehetőségein belül sem 

foglalkozik a környezeti és antropogén tényezők negatív hatásaival, azok kezelésével. A 

fenntartható földhasználat és az alkalmazkodó termelés figyelmen kívül hagyása szerepet 

játszik az agrársivatagok létrejöttében. A földhasználatot nem lehet egységesen kezelni: 

Szükséges a különböző adottságú területek lehatárolása valamint javaslattétel arra nézve, 

hogy milyen módon gazdálkodjunk az adott területtel. Ezt a szemléletet tartom szükségesnek 

alkalmazni akkor, amikor a települések szerkezeti terveit készítik el. Ilyen módon lehet a 

fenntarthatóság követelményeinek ezen a téren is eleget tenni. 

A területen a konfliktusok feltárása a településfejlesztési koncepcióból valamint a 

szerkezeti terv és a műholdfelvételek összevetéséből bontakoztak ki. A terv teljes körű 

javításához megkerestem azokat a pontokat, melyek konfliktusforrásként szóba jöhetnek, 

majd ezekre adtam egy megoldási javaslatot. A különböző jellemzőkből összeállított 

ökotípus, majd korrigált konverziós térképek alapján történt a település szerkezeti terv 

külterületeire vonatkozó kijavítása, a helyi potenciáloknak jobban megfelelő övezeti 

lehatárolásokkal. Majd ezt a rendszert korrigáltam a talajtulajdonságoknak megfelelő 

termelhető növénykultúrák termelési adataival. A változó térképeken nyomon követhető, 

hogyan alkalmazkodnak az övezeti ajánlások a különböző fedvények ráépítése után, így a 

szerkezeti terv övezetei megfelelnek az agroökológiai és agroökonómiai elvárásoknak 

egyaránt. A vizsgálati módszerekkel az általános mezőgazdálkodási övezetből levezetett 

további három mezőgazdálkodási övezet létrehozásával, több mint 1000 hektár szántóföld 

került át környezetkímélőbb övezeti kategóriába. Az ökológiai hálózat olyan kiegészítést 

kapott az övezetek módosításaival, mely a természeti funkciók megvalósulását segíti elő. 

Az alkalmazkodó tervezés nem csupán a talaj védelmét jelenti, hanem ahhoz 

kapcsolódó hozadékai vannak. Az ésszerű gazdálkodás szélesebb körű terméskínálatot és 

nagyobb gazdasági hasznot jelent, a gazdálkodás sokszínűsége javít a település összképén, és 

annak élővilágának is nagyobb életteret képes nyújtani.  

Összegezve körültekintőbb tervezéssel élhetőbb környezetet alakíthatunk ki magunk 

körül. 



 

A TERMÉSZETVÉDELMI ÉLŐHELYKEZELÉS HATÁSA MÁTRAI 
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A Bükki Nemzeti Parki igazgatóság területén számos természetvédelmi szempontból jelentős 

területén a legeltetés felhagyása a területek cserjésedését okozta. A Mátra különböző 

területein rétek, gyepek, (fás)legelők helyreállítása indult el és folyik jelenleg is. A kaszálók 

és legelők Magyarország leginkább fajgazdag élőhelyei közé tartoznak, amelyeknek 

fenntartása természetvédelmi és gyepgazdálkodási szempontból is fontos. 

 

A következő területeken végeztünk cönológiai vizsgálatokat: a Sár-hegy, Fallóskút, 

Parádóhuta. Összehasonlítás céljából eltérő mértékben zavart területek felvételeit 

hasonlítottuk össze 2 x 2 méteres kvadrátokkal: természetközeli gyepeken, kaszálókon illetve 

cserjeirtott részeken.  

 

Célunk a vegetáció és a biomassza pontos felmérése volt, amelynek ismeretében a Bükki 

Nemzeti Park Igazgatóság pontosabb információkhoz juthat a Mátrai Tájvédelmi Körzetben 

található gyepek állateltartóképességéről, hogy az adottságokhoz illeszkedő legeltetési és 

kaszálási rendszert, extenzív mezőgazdasági módszereket dolgozzanak ki. 



 

A CSÖNGEI-LEGELŐ NATURA 2000 TERÜLET TERVEZÉSE SORÁN 

FELMERÜLT LEHETŐSÉGEI, PROBLÉMÁI  
 

Csönge-pasture issues and problems during the Nature 2000 planning  
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Diplomamunkámhoz kapcsolódó kutatásaimat az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságán 

folytattam, ahol „Csöngei-legelő” Natura-2000 terület fenntartási tervének a kidolgozására 

kaptam lehetőséget. A terv elkészítése során széleskörű vizsgálat alá vontam a területet, és 

többszöri terepbejárással igyekeztem saját tapasztalatokat is szerezni a feladat megoldásához. 

A Natura 2000 fórumokon a gazdákkal is sikerült kapcsolatba kerülnöm. Mindezek mellett a 

tervezés során jelentkező számos nehézség megoldását is fontosnak tartottam annak 

érdekében, hogy a dolgozatban felvázolt módszer – a gyakorlatban, más területek 

tervezésekor is használva – előrébb mozdítsa a hazai Natura 2000 területek tervezését.  

Az igazgatóságon végzett munkám meglehetősen komplex volt, hiszen egyaránt 

jelentette a precíz adatgyűjtést, a már meglévő adatok aktualizálását, a statisztikai kimutatások 

elkészítését és ezek értékelését, a szükséges térképek elkészítését, a kisemlős monitoringban 

és a botanikai felmérésben való részvételt, a gazdálkodói fórumokon való közreműködést, 

valamint a tájtörténet feltárását a természetvédelem és gazdálkodás szempontjai szerint. 

A 2007-és 2013-as élőhelytérkép feldolgozásával és saját kutatásaim (terepbejárás, 

fórumok, tájtörténet, szakmai konzultációk) alapján fogalmazódott meg bennem a kérdés, 

miszerint fenntartási vagy fejlesztési terv készítése a célravezetőbb a vizsgált terület 

vonatkozásában. A terület ökológiai adottságai a fejlesztést indokolnák, azonban a felmerült 

lehetőségek (a gyepterületek összekötése, az ÖNPI szarvasmarha kihelyezési programja 

keretében a legeltetés/kaszálás újra beindítása vagy az Ürge LIFE program keretében történő 

ürge visszatelepítés) nem valósulhatnak meg, alapvetősen a terület tulajdonosi 

szétaprózottsága és az ebből fakadó érdekellentétek miatt. A másik lehetőség a fenntartási 

terv, melynek keretében megfogalmazott kívánalmaknak betartása fejében a gazdák 

kompenzációs támogatásban részesülnének. Ez azonban még „passzív” stádiumban van, 

hiszen a fórumokon, illetve a személyes egyeztetések alapján kiderült, a gazdáknak 

nehézséget jelent a támogatás igénylése, nem tudják, mit is lehet tenni a területen, s a 

kompenzációs támogatás mértéke sem jelent megfelelő motivációt.  

Amennyiben továbbra is a hagyományos mezőgazdaságba integráltan szeretnénk 

kezelni a Natura 2000-es területeket, akkor változásokra van szükség a támogatási rendszert 

illetően. Ehhez a következő KAP 2014-2020-ig tartó szakaszára megfogalmazott jogi keretek 

jó alapokat sejtetnek. Változást jelenthetne – a jelenlegi rendszerhez képest – például egy 

olyan, a támogatási rendszer működését megalapozó információs adatbázis létrehozása, mely 

segítené a gazdálkodókat a területeikre leginkább alkalmas kezelési eljárások kiválasztásában. 

Így a gazdák az elvégzett „természetvédelmi szolgáltatás” arányában kapnák a támogatást. Ez 

kellő motivációt, átláthatóságot biztosítana, ugyanakkor hozzájárulna a „közpénzeket 

közjavakért” elv érvényesítéséhez is.  

 



 

LABIRINTUSKERT KIALAKÍTÁSA SZÉKESFEHÉRVÁR 

VÁROSÁBAN A KORONÁS PARK PROJEKT KAPCSÁN 

 

Planning labyrinth garden in relation to the Crown park project in the city of 

Székesfehérvár 
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A kötelező egyetemi gyakorlati félévemet szülővárosomban, Székesfehérváron töltöttem a 

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - nél, ahol a Koronás park projektben 

dolgozhattam. A pályázat egy része a projektben kötelezően megjelenítendő elemekre 

vonatkozik, én a fejlesztés további lehetőségeit tártam fel egy labirintuskert kialakításának az 

ötletével. 

A Koronás parkot a volt vidámpark mára elhagyatott 1,8 ha - os területére álmodták meg, itt 

fogják létrehozni a középkori tematikus parkot. Ez a terület központi helyet foglal el, mégis 

évek óta a város szégyenfoltja az elhanyagolt állapotok miatt. A terület 85%-a zöldfelület 

marad, az egyes projektelemek pedig harmonikusan belesimulnak majd a környezetbe. 

Munkám során a főcélom egy középkori labirintuskert és egy fűszerkert megtervezése, 

valamint térképi ábrázolása volt. Az ehhez szükséges információk és tudás felkutatása során a 

labirintusok történetére, a zöldfelületi rendszerek felépítésére, Székesfehérvár történelmére és 

a város környezetvédelmi fejlesztéseire koncentráltam. Hazai és külföldi példákat kutattam 

fel, SWOT analízist készítettem és javaslatokat tettem a park további fejlesztési 

lehetőségeivel kapcsolatban. Végül egy gótikus labirintuskert tervezésére esett a választásom. 

Fejlesztési javaslataim között szerepel a parkfenntarthatóság biztosítása, az infrastruktúra 

környezetbarát módon való fejlesztése (bicikli utak, biciklitároló, city bike rendszer 

kiépítése), egy megfelelő színvonalú és kapacitású látogatóközpont létrehozása és tematikus 

útvonalak kijelölése. 

A labirintuskert ötletével elősegítettem a projektet, gyűjtőmunkát végeztem a tematikus 

parkokkal kapcsolatban és részt vettem a park honlapjának szerkesztésében is. 

A projekt egy éven belül megvalósul és ezáltal a város méltó módon mutathatja be kulturális 

örökségét és jelentőségét. A Koronás park és a benne lévő projektelemek, így a fűszer- és 

sövény labirintus is új turisztikai vonzerőt jelentenek majd Székesfehérvár számára. 

Székesfehérvár középkori koronázó város, ahol a természeti és kulturális vonzerők együttesen 

vannak jelen. A Koronás park kialakításával a látogatók belepillantást nyerhetnek hogyan 

épülhetett fel a középkori Székesfehérvár és megismerkedhetnek a történelmi múlttal. 

Munkám eredménye a labirintus és fűszerkert még különlegesebbé teszi a Koronás parkot. 
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 KITE ZRt 

 Dr. Kuti László 

 MAG Alapítvány 

 Magyar Növénynemesítők Egyesülete 

 Magyar Országos Horgász Szövetség 

(MOHOSZ) 

 Mátrai Borvidék Detki Pincészete 

 Mézes Zoltán, talajvédelmi szakértő 

 MICSU-FARM Kft. 

 Növénytermesztési és Biomassza  

Hasznosítási Bemutató Központ 

 Profikomp Környezettechnika Zrt. 

 ProKat Mérnöki Iroda Kft. HL-LAB 

Talajvizsgáló Laboratóriuma 

 Ráckevei Horgász Egyesület 

 Szabolcsi Halászati Kft. 

 SZIE MKK Állattenyésztés-tudományi 

Intézet  

 SZIE MKK Dékánja 

 SZIE MKK Genetika és Biotechnológiai 

Intézet 

 SZIE MKK Hallgatói Önkormányzat 

 SZIE MKK Környezet- és Tájgazdálkodási 

Intézet 

 SZIE MKK KTI Halgazdálkodási Tanszék 

 SZIE MKK KTI Természetvédelmi és 

Tájökológiai Tanszék 

 SZIE MKK Növényvédelmi Intézet 

 SZIE MKK Talajtani és Agrokémiai 

Tanszék 

 SZIE MKK Vadvilág Megőrzési Intézet 

 SZIE Egyetemi Doktori és Habilitációs 

Tanács 

 Talajvédelmi Alapítvány 

 Tájökológiai Lapok 

 Vad-ész Mérnökiroda Bt. Gödöllő 

 Väderstad Kft. 

 Zaniotech Kft. 

 SZIE MKK Tudományos Diákköri Tanács 

 

 

 

Köszönetünket fejezzük ki minden Támogatónknak, aki segítette hallgatóink önképző, 

kutató munkáját, kiváló munkáik díjazását és a konferencia megrendezését.  
 

  

 


