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CHAROLAIS TEHENEK KONDÍCIÓJÁNAK ÉRTÉKELÉSE EGY 

HAZAI TENYÉSZETBEN A TERMELÉSI TULAJDONSÁGOKKAL 

ÖSSZEFÜGGÉSBEN 
 

Evaluation of body condition of Charolais cows in a Hungarian herd 
 

Szerző: Andi-Pádár Viktória, Állattenyésztő mérnök BSc. III. évfolyam 

Témavezető: Dr. Vertséné dr. Zándoki Rita, egyetemi adjunktus, ÁTTI 

 

A hazai szarvasmarhatenyésztés húshasznú szektorában mind létszámát, mind a 

megtermelt áru minőségét tekintve vezető szerepet tölt be a charolais fajta. Akár 

árutermelésről, akár tenyészállat-jelöltek előállításáról van szó, a húshasznú tehenek 

szaporasága és borjúnevelő képessége a legfontosabb értékmérő tulajdonságok közé 

tartoznak, mivel mindkét esetben a választott borjú jelent az értéket a gazda számára. 

Optimálisnak az tekinthető, ha a tehéntől minden évben leválasztható egy borjú. 

Megfelelő termelést csak megfelelő körülményektől lehet a haszonállatoktól elvárni – 

olyan egyedtől, amelynek erőnléti és tápláltsági állapota (kondíciója) nem megfelelő, nem is 

számíthatunk magas termelési mutatókra. A kondíció értékelésére többféle pontozási 

módszert dolgoztak már ki, közös jellemzőjük, hogy kivitelezésük könnyen elsajátítható, nem 

igényel sok időráfordítást (a mérlegelésekkel ill. vemhességvizsgálatokkal összeköthető), a 

tenyésztő maga is elvégezheti. A tehenek kondíciójának különböző életszakaszokban való 

változása természetes jelenség: hazai körülmények között általános jelenség, hogy a téli 

időszak alatt valamennyit veszítenek a kondíciójukból, és ez történik az ellés utáni időszakban 

is. Amitől óvakodni kell, az a tartós alultápláltság illetve túltápláltság, illetve a szélsőséges 

ingadozások. Rendszeres ivarzást és korai termékenyülést csak jó, de nem elhízott 

kondícióban lévő tehenektől lehet elvárni. 

Vizsgálatomat egy hazai charolais törzstenyészetben végeztem a 2015-2016. években. 

Az amerikai 1-9 pontos kondícióbírálati rendszer szerint (1 nagyon sovány – 9 erősen 

elhízott) pontoztam a tehenek kondícióját 2015 telén és koratavaszán az ellés előtt 3-4 héttel, 

illetve az ellés után 1 hónap elteltével.  214 tehén adatait tudtam így értékelni. Feljegyzésre 

került a tehenek 2015-ös és 2016-ellési időpontja, így kiszámítottam a két ellés között eltelt 

időt. A 2015-ben született borjak választási súlyát 205 napra korrigáltuk a hazai gyakorlatnak 

megfelelően. Az adatok statisztikai értékelését az SPSS 22,0 programcsomaggal értékeltem. 

Az alapstatisztikai számításokon túl, a folytonos változókra normalitásvizsgálatot végeztem. 

Az összehasonlítások Mann-Whitney teszttel és egyutas variancia-analízissel történtek. Az 

összefüsség-vizsgálatoknál Spearmann féle rangkorrelációs együtthatót számítottam. 

A vizsgálatok alapján saját tapasztalatom is az volt, hogy a kondíció értékelése 

könnyen és gyorsan elsajátítható. Az állomány a téli takarmányozási időszakban 

általánosságban közepes kondícióval volt jellemezhető, szélsőségesen alultáplált egyedek 

egyáltalán nem fordultak elő. A tehenek az ellést követő időszakban a tehenek kondíciója 

igazolhatóan visszaesett, ami nem meglepő, hiszen a borjúnevelés első időszakát is a téli 

szálláson töltötték. A két ellés közti idő igen kedvezően alakult, a bőven 400 nap feletti 

országos átlaghoz képest 386,88 nap volt! A kondíció medián értéke ellés előtt 5 (min: 3, 

max: 8); ellés után 1 hónappal 4 (min: 3, max: 7). A tehenek ellés előtti és utáni kondíciója 

nem, a kondíciócsökkenés értéke azonban igazolható hatással volt két ellés között eltelt 

idejükre. A 2 és 3 kondíciópontszámot veszített egyedek két ellés közti ideje magasabb 

(P<0,05) volt a 0 vagy 1 pontot vesztett csoportokhoz képest. A kondíciópontszámok a borjak 

választási súlyára nem voltak hatással (P>0,05). 
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MAGYARTARKA TENYÉSZBIKAJELÖLTEK ÜZEMI 

SAJÁTTELJESÍTMÉNY-VIZSGÁLATI EREDMÉNYEINEK 

ÉRTÉKELÉSE 

Evaluation of self performance test results of Hungarian Simmental sire 

candidates 

Szerző: Ecker András, Állattenyésztő mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Vertséné dr. Zándoki Rita, egyetemi adjunktus, ÁTTI 

 Dr. Húth Balázs, Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 

 

A hazai szarvasmarhatenyésztésben mind termelési, mind tenyésztés-történeti 

szempontból nagy szerepe van a magyar tarka fajtának, melynek jövője az 1972-es 

Minisztertanácsi határozatot követően kérdésesnek látszott, de az 1989-ben megalakult 

Magyartarka Tenyésztők Egyesülete tevékenysége által a fajta újra méltán népszerűvé vált.  

Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően a húshasznú anyateheneket tartó 

gazdák jelentős mértékű támogatáshoz juthattak. Ez ösztönzött több hazai tenyésztőt arra, 

hogy magyartarka állományát húshasznú irányban tenyéssze tovább. A húshasznú 

anyatehenek száma így az utóbbi évtizedekben emelkedett. Mivel az előbb említett ok miatt a 

húshasznú magyartarka állomány jelentős része az addig fejt állományokból lett kialakítva, és 

a tejtermelés értékmérő tulajdonságai negatív korrelációban vannak a hústermelő képességgel, 

a húshasznú magyartarkát tartó gazdaságokban kiemelt szerepe van a jó hizodalmasságot 

örökítő tenyészbikák kiválasztásában a gazdaságosság növelése érdekében. A húshasznú 

tenyésztés egyetlen terméke ugyanis a választott borjú, cél a minél magasabb választási súly 

elérése.  

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete mind központi, mind üzemi sajátteljesítmény 

vizsgálatokat is szervez. 

Dolgozatomban két éven át (2015-2017) követtem nyomon a húshasznú magyartarka 

tenyészbika jelöltek sajátteljesítmény-vizsgálati eredményeinek alakulását az üzemi STV-

telepeken. A következő jellemzőket értékeltem: STV-be kerülési súly (kg), STV-be kerülési 

kor (nap), STV zárási súly (kg), STV zárási kor (nap), STV alatti tömeggyarapodás (g/nap), 

életnapi tömeggyarapodás (g/nap). 

Az adatok statisztikai értékelését SPSS 22.0 programmal végeztem. Az alapstatisztikai 

mutatók számítása mellett normalitásvizsgálatot is végeztem. Ennek eredménye alapján az 

évjáratok összehasonlítása független 2 mintás t-próbával, a tenyészetek összehasonlítása 

egyutas variancia analízissel történt. Az összefüggéseket Pearson-féle korreláció analízissel 

értékeltem. 

Eredményeim alátámasztják, hogy e hazai fajtánk hazai körülmények között a 

fiatalkori tömeggyarapodás tekintetében (STV alatti tömeggyarapodás: 1789 g/nap) 

versenyképes lehet a húshasznosítású világfajtákkal. Az évjáratok között az STV alatti napi 

tömeggyarapodásban nem, csak az életnapi gyarapodásban tapasztaltam eltérést (P<0,05), ami 

nagyrészt az STV-be állításkori életkor és élősúly különbségből adódik. Az üzemek között 

mindkét évben igazolható (P<0,05) eltérések voltak az eredményekben, mind a beállításkori 

életkorban és élősúlyban, mind a napi tömeggyarapodási értékekben. Az STV-be állítási súly 

laza negatív összefüggésben volt az STV alatti napi súlygyarapodással (-0,23; P<0,05), míg 

az életnapi gyarapodással laza pozitív volt korrelációja (0,21; P<0,05). Az STV-be állítási 

életkor mindkét gyarapodási mutatóval laza negatív összefüggésben volt (-0,19 és -0,27; 

P<0,05). Az életnapi és az STV alatti napi gyarapodás között közepesen szoros, pozitív 

korrelációt (0,52; P<0,001) számítottam. 
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SPERMA ELŐKÉSZÍTÉSI MÓDSZEREK IN VITRO FERTILIZÁCIÓ 

SZÁMÁRA 

Investigation of sperm preparation methods for in vitro fertilization 

 
Szerző:  Esső Zsuzsanna, Állattenyésztő mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Egerszegi István, egyetemi docens, ÁTTI 

 Magyar Andrea, PhD hallgató, Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola 

 Dr. Bodó Szilárd, tudományos főmunkatárs, NAIK, MBK-ÁTHK 

 

A különféle okokból, váratlanul elpusztult, de genetikai szempontból értékes kanoktól 

származó hímivarsejtek megőrzésének egyik módja az egyedek mellékhere eredetű 

spermiumainak mélyhűtése. A lefagyasztott, majd felolvasztott mellékhere eredetű 

spermiumok egyik alkalmazása az „in vitro fertilizációs” kísérletekben való felhasználás, 

amelyhez jó minőségű mintákra van szükség. 

A vizsgálataink célja az volt, hogy felolvasztás után megállapítsuk a mellékheréből 

származó spermiumok motilitásában, valamint feltételezett termékenyítő képességében 

bekövetkező változásokat az „in vitro” eltartás során. 

A rendelkezésünkre álló 5 mellékhere eredetű minta keverve került felhasználásra 

eltérő hígítási arányban különböző tápfolyadékokban (P-FM, PGM, Sp-wash) a 

legmegfelelőbb oldat kiválasztása céljából. Eltartási próbát végeztünk, melynek időtartama 3 

óra volt. Ez idő alatt a spermiumokat 38,5°C-on kevert gázas (5 % CO2 és 5% O2) 

inkubátorban tartottuk. A kísérlet során fél óránként szubjektív módszerrel fáziskontraszt 

mikroszkóp segítségével meghatároztuk a sejtek motilitását. Az egyedi különbségek 

meghatározására az 5 különböző sperma mintán megismételtük az eltartást PGM oldatban.. 

Kovács-Foote festést végeztünk annak érdekében, hogy megállapítsuk az élő-elhalt sejt 

arányt, valamint az akroszóma sérülések mértékét. 

A hőtűrési stressz próba eredményeinek alapján  lehetőségünk nyílik a legjobban 

teljesítő termékenyítőanyagot kiválasztani, amivel nagy fokú javulást érhető el az in vitro 

fertilizációs kísérleteink során. 
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AZ ANGOL TELIVÉR SZEREPE A MODERN UGRÓLOVAK 

TENYÉSZTÉSÉBEN 

 
 

Szerző:  Ihos Erika, Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök MSc. I. 

évfolyam 

Témavezetők:  Abayné dr. Hamar Enikő, egyetemi adjunktus, ÁTTI 

 

Dolgozatomban arra kerestem a választ, hogy az angol telivér milyen szerepet tölt be a mai 

modern ugrólovak tenyésztésében. Első lépésként, tájékozódásul, tanulmányoztam az angol 

telivér jellemzőit, hasznosítási lehetőségeit és annak bevett szokásait, valamint a díjugrató sportot 

magát, és a sport által a lóval szemben támasztott követelményeket. Ezt követően saját 

vizsgálatom alapjául az elmúlt öt, illetve hat év összesített ranglista eredményeit vettem alapul. A 

ranglistán szereplő első ötven lóval dolgoztam. Külön számoltam a nemzetközi viszonylatban, 

illetve a magyar viszonylatban legjobbnak számító egyedekkel, hogy a hazai helyzetre is lehessen 

egy kis rálátásom. Vizsgálatomban összesítettem az elmúlt évek legjobb eredményeit, és az ezeket 

elérő lovak pedigré vizsgálatával folytattam a munkát. Ötödik ősi sorig vizsgálva számoltam a 

telivér felmenőket, majd telivérezettségi százalékot számoltam. Később a telivérezettségi százalék 

alapján csoportokra osztottam a vizsgált állomány, és statisztikailag vizsgáltam, az egyes 

csoportokba eső egyedek gyakoriságát. Mindezek után a telivérezettség és az eredmények 

összefüggését az SPSS program segítségével vizsgáltam statisztikai szempontból, a csoportokra 

való tekintet nélkül, egy adathalmazként kezelve a nemzetközileg eredményes lovak listáját, és 

egy külön adathalmazként a hazai lovak listáját. A vizsgálat sajnos egyik esetben sem hozott 

pozitív eredményt, szignifikáns összefüggés nem volt kimutatható az eredmények és a 

telivérezettség mértéke között. Ennek fényében arra a következtetésre jutottam, hogy az angol 

telivér szerepe a mai modern fajták kialakításában jelentős volt, és annak ellenére, hogy a vizsgált 

állomány igen jelentős részében, sőt szinte mondhatni egészében megtalálható, azonban a mai, 

ugrólovakkal szemben támasztott követelmények kielégítésére nem jellemző az angol telivér 

tudatos, nemesítő jellegű használata a tenyésztésben. Tehát a mai ugrólovak telivérezettsége 

valószínűsíthetően csak az egykori fajta kialakító- és átalakító keresztezések következménye. 
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KÖRNYEZETI- ÉS GENETIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A 

MAGYARORSZÁGI ANGOL TELIVÉR POPULÁCIÓRA A 

VERSENYTELJESÍTMÉNY ÉS TENYÉSZTÉS TÜKRÉBEN 

The infuence of different environmental- and genetic factors on the racing 

performance of thoroughbred horses 

 
Szerző: Kis Judit, Állattenyésztő mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezetők: Tóthné dr. Maros Katalin, egyetemi docens, ÁTTI 

Dr. Gaál Szabolcs, hendikepper, Kincsem Park 

 

Dolgozatomban az angol telivérek – ezen belül a galopplovak – sikerességét 

befolyásoló tényezőket vizsgáltam értékmérő tulajdonságokon keresztül. Kíváncsi voltam 

arra, hogy az egyes környezeti- és genetikai tényezők milyen mértékben vannak hatással az 

egyed versenyteljesítményére, illetve a későbbi tenyésztésben betöltött szerepére.  

Kutatásom során, egy tíz évet felölelő időszakon át, 1999-től 2009-ig gyűjtöttem 

adatokat az angol telivér populáció egyedeiről. Az 1052 lovat felölelő adatbázisomban egy 

lényeges szűrési kritérium volt, hogy csak azoknak a tenyészeteknek a lovait vegyem 

figyelembe, melyektől a 10 év alatt legalább 10 csikó jutott el a felkészítő munkáig. A 

vizsgált lovak, ha nem is versenyeztek, de legalább tréning listára lettek adva, így 

megpróbálták őket versenyre is felkészíteni. A vizsgált adatok között van a lovak neme és 

származása (apa, anya), a tenyésztő ménes, az egyedek GHP (general hendikep) száma, a 

trénerek- és a trénerváltások száma, az összes nyeremény, egy futásra jutó nyeremény, 

versenyzett évek száma, tenyésztésbe vétel, első futási kor és futott versenyek száma is.  

A vizsgált egyedek 17,5%-a nem jutott el a versenyzésig. A többi ló eredményeinek 

értékelése során jól látszik a GHP és pénznyeremények szoros korrelációja, az apaállatok és a 

tenyészet illetve a karrier során történő trénerváltás pozitív hatása az egyed 

versenyeredményére. A kancák némileg nagyobb számban képviseltették magukat a 

versenyeken, az össznyeremény a mének (és heréltek) javára billent. A tenyésztésbe vételnél 

sok esetben nem volt szempont a versenyteljesítmény, ennek köszönhetően a genetikai 

előrehaladás jelentős lassulása vagy hanyatlása is észrevehető. 

Vizsgálatomat fontosnak és indokoltnak tartom abból a szempontból, hogy ennek 

segítségével a jövőben talán sikeresebben tenyészthetünk olyan angol telivéreket, amelyek 

tudását és képességét mind a hazai, mind a külföldi versenypályán kamatoztathatjuk. 
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KÜLÖNBÖZŐ GENOTÍPUSÚ ANYAJUHOK BÁRÁNYNEVELŐ 

KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

 

Evaluation of lamb rearing ability of ewes in different genotypes 

 
Szerző: Laczkó Hajnalka, Mezőgazdasági mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezető: Dr. Pajor Ferenc, egyetemi docens, ÁTTI 

 

A hazai juhállomány meghatározó része merinó fajtacsoportba tartozó egyedekből áll. 

Egy juhászat gazdaságossága az egy értékesített anyára eső éves bárányszámon alapul. A 

hazai merinó állomány szaporasága viszont elmarad a kívánt mértéktől.  

A kísérletemet Újmohácson, saját családi gazdaságunkban végeztem. A juhnyájban 

keresztezéseket vizsgáltam. Évekkel ezelőtt a kiinduló állomány merinó fajtába tartozó juh 

volt. Két tejelő fajtájú kossal (brit tejelő, lacaune) végeztünk keresztezéseket (F1, R1 és R2) a 

vizsgálati állomány kialakítására, a végtermék előállító kos Ile de france fajtájú volt. 

Célkitűzésem az volt, hogy megállapítsam melyik keresztezés hozza a legjobb eredményt a 

szaporasági mutatók és a báránykori súlygyarapodás tekintetében. Az állományt genotípus 

alapján 6 csoportra osztottam: magyar merinó, magyar merinó x brit tejelő F1, magyar merinó 

x brit tejelő R1, magyar merinó x lacaune F1, magyar merinó x lacaune R1, magyar merinó x 

lacaune R2. A szaporasági mutatókra az egész állományt vizsgáltam, ez 160-180 anyajuhot 

jelentett. Az adatokat 2014-2017 közötti időszakban gyűjtöttem és elemeztem. A báránykori 

súlygyarapodást genotípusonként 5-5 anyajuh szaporulatánál nemenként külön vizsgáltam. A 

bárányokat születés és jelölés után digitális mérleggel, 0,1 pontossággal mértem meg és 

jegyeztem fel, majd 4 és 8 hetes korban ismét mértem a megjelölt egyedeket.  

A vizsgálatok eredményeképpen megállapítottam, hogy a keresztezések hatására 

jelentősen javult az egy anyára jutó élve született bárány és azok választásig történő 

súlygyarapodása. A szaporasági mutatókban jelentős javulást értünk el a különböző 

keresztezésekkel. A legmagasabb eredményt több éves átlag alapján, (1,725 bárány/anyajuh,) 

a magyar merinó x lacaune R1 genotípusú anyák érték el. A választásig tartó súlygyarapodás 

eredményei alapján is a magyar merinó x lacaune R1 genotípusú anyák mutatkoztak a 

legjobbnak. 2016 őszén átlagosan 345 g/nap, 2017 tavaszán 325 g/nap-os súlygyarapodást 

értek el ezeknek a genotípusú anyáknak a bárányai.  

Mindezek az eredmények alapján megállapítható, hogy a keresztezések mindenképpen 

pozitív hatással vannak a vizsgált értékmérő tulajdonságokra, a lacaune fajta kiváló 

keresztezési partner lehet a hazai juhállományok számára. 
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AZ ŐSHONOS ÉS HÚSHIBRID BAROMFIFAJTÁK ÉS AZOK F1-ES, 

F2-ES KERESZTEZÉSEINEK ETOLÓGIAI VIZSGÁLATA 

The native and broiler poultry breed and the ethological investigation of F1, F2 

crossing 
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Témavezető: Tóthné dr. Maros Katalin, egyetemi docens, ÁTTI 

 
Az őshonos és a húshibrid fajták és azok keresztezéseinél kíváncsi voltam, hogy milyen 

viselkedésbeli különbségeket mutatnak. A témám egy kísérletből adódott, mely a Lab-Nyúl Kft. 

alsótoldi telepén zajlott, ahol őshonos és húshibrid tyúkfajtákkal (és azok keresztezéseivel) folyt 

kísérlet, melybe tudtam vizsgálni a fajták, csoportok etológiai viselkedését (félénkség, 

takarmányfogyasztás, kifutóhasználat). A dolgozatom egyik felében az itt kapott eredményeimmel 

foglalkozom, míg a második felében a Haszonállat Génmegőrzési Központban (HáGK) az 

őshonos tyúkfajták körében a tollcsipkedést, mely a nagyüzemi tojótyúktartásban a legnagyobb 

gazdasági kárt okozhatja, és a félénkséget vizsgáltam. 

A takarmányfogyasztás vizsgálatát a következőképpen végeztem. 48 csoportról, 10 héten 

keresztül, heti egy alkalommal, különböző napszakokban (reggel, délben, este) videó felvételeket 

készítettem. A videók alapján megnéztem, hogy az adott csoportban, egy adott időpontban, az 

egyedek hány %-a fogyaszt takarmányt. 

A kifutóhasználat vizsgálatát 24 csoportról, 6 héten keresztül, az előbbiekben ismertetett 

módszer szerint (hetente egyszer reggel, délben, este) végeztem el. Ez esetben azt vizsgáltam, 

hogy az egyedek hány %-ka tartózkodik a kifutón, egy adott időpontban. 

A félősséget (Lab-Nyúl Kft.) a csirkék mérlegelésekor állapítottam meg, ezt azonban csak 

az extenzív takarmánnyal etetett csoportoknál tudtam elemezni. Az egyedeket, a mérlegelés során, 

félős (ugrál, csipog) illetve nem félős (nem csipog,…) kategóriába soroltam. 

A tollcsipkedés vizsgálatát az őshonos magyar tyúkfajták körében, a HáGK-ban végeztem. 

A 7 őshonos tyúkfajtánál a kakasok csipkedettsége szerint (csipkedett, érintetlen) történt a fajták 

osztályozása 3-3 alkalommal (2017.márc.; 2017.júl.). 

A HáGK-ban végzett félénkség vizsgálatánál betereltem az ólba a fajtákat, és egy stopper 

segítségével mértem az eltelt időt egészen addig, amíg nem jött ki 6 db állat, közbe figyeltem, 

hogy az 1. kakas és az 1. tyúk mennyi idő alatt jön ki az ólból. 

A takarmányfogyasztás elemzésénél kiderült, hogy a napszak szerint az állomány átlagát 

tekintve nem különbözik egymástól (F(2,32)=0,83; p>0,05). Extenzív és intenzív takarmányozás a 

fogyasztást, nem befolyásolja (Páratlan T teszt: extenzív vs intenzív T(22)=0,00; p≈1). A kifutós és 

zárt tartás nincs összefüggéssel a fajták/csoportok takarmány felhasználására (Páratlan T teszt: 

T(23)=1,535; p>0,05) 

Az intenzív takarmánnyal tartott állatok, nagyobb arányban használták a kifutókat és 

aktívabbak voltak a reggeli órákban, míg az extenzívek főleg az esti órákban használták azokat. 

A legfélősebbek az őshonos keresztezések, legkevésbé a tiszta Ross és Cobb csirkék. A 

kifutós illetve csak az ólban tartott állományok között nem volt eltérés a félősség tekintetében 

(félős kint vs félős bent ill. nem félős kint vs nem félős bent, %-os adatokkal számolva; Mann-

Whitney teszt, p > 0.05). 

A tollcsipkedés legintenzívebben a fehér erdélyi kopasz nyakúra volt jellemző. Ez az érték 

kifutós tartás esetén se javult. 

Az őshonos tyúkfajták körében vizsgált félősség eredményei, nem mutatnak összefüggést 

egymással (1. kakas, 1. tyúk, 6db egyed). De az elmondható, hogy a kakasok előbb jöttek ki az 

ólból, mint a tyúkok. 
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ŐSHONOS ÉS INTENZÍV ALAPON LÉTREHOZOTT KERESZTEZÉSI 

KONSTRUKCIÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA TERMÉK- ÉS 

HÚSMINŐSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ TULAJDONSÁGAIK ALAPJÁN, 

PULYKA FAJBAN 

Comparison of conducting constructions established by native and intensive 

basis according to relevant characteristics of product and meat quality, 

in turkey species 
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 Dr. Bódi László, tudományos főmunkatárs, Haszonállat-génmegőrzési 

Központ, Gödöllő 

 

Jelen tanulmány egy, az Európai Unió által támogatott projekt célkitűzéseit és 

eredményeit hivatott bemutatni. Az „AGR_PIAC_13” azonosítószámú, „Piacorientált kutatás-

fejlesztési tevékenység támogatása az agrár-, élelmiszeriparban„ nevezetű pályázat célja olyan 

kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek a későbbi ipari hasznosítás 

szempontjából jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, tudományos ismeretek 

bővülését vagy agrár-élelmiszeripari termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek 

prototípusainak kifejlesztését eredményezik. 

A Lab-Nyúl Kft. konzorciumi vezetésével a Haszonállat-génmegőrzési Központ, 

valamint a SZIE-MKK Állattenyésztés-tudományi Intézet részvételével lezajlott kutatás célja 

olyan konstrukciók létrehozása volt, amelyek alternatívát jelenthetnek az őshonos, ellenálló, 

ugyanakkor gyengébb termelésű fajták, és a mai gyengébb, de gyors növekedésű hibridek 

között. A kísérlet során réz, bronz és Hybrid Converter pulykákat kereszteztünk kétféle ivari 

kombinációban. A kutatási folyamat több nagy egységre osztható. Az első szakaszban a 

három vonalat új fajtát előállító módszerrel kereszteztük, mely során az egyik szülő réz, vagy 

bronz fajta volt, a másik pedig Converter hibrid. Ezt mindkét ivar esetében elvégeztük, így 

négy konstrukció jött létre. Ezt követően, a vizsgálati eredményekre alapozva, további 

csoportok kialakítására került sor. A keresztezési eljárás során mesterséges termékenyítést 

alkalmaztunk. A kísérlet utolsó szakaszában, 2016-ban már hat csoport telepítése történt meg.  

Az egyedeket a felnevelés során, valamint a vágóhídon is több szempont alapján 

vizsgáltuk. A kutatás igen széles spektrumú. A tanulmányban azon paramétereket fejtem ki 

bővebben, melyek vizsgálatakor személyesen is részt vettem, ezek pedig a következők: 

testtömeg, növekedés különböző húsminőségi értékmérők, mint vízmegtartó képesség, 

hússzín, pH érték, vezetőképesség, olvadási, sütési és hűlési veszteség, porhanyósság. 

Az eredmények alapján a Hybrid Converter apai vonallal rendelkező konstrukciók 

hozták a legjobb eredményeket termék- és húsminőséggel összefüggő tulajdonságaik alapján. 

Mindemellett megállapítható, hogy a bronz fajtával történő keresztezés tűnik előnyösebbnek, 

mivel nagyobb értékes hústömeget ad. Azon csoportok egyedei, melyek réz anyai vonallal 

rendelkeznek erős-közép, illetve felső kategóriába sorolhatóak, köszönhetően alacsony 

tömegveszteségi értékeinek. További tenyésztésük, valamint vizsgálatuk kitűnő eredményeik 

miatt javasolt. 
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KÜLÖNBÖZŐ GENOTÍPUSÚ KANOK HATÁSA F1 (MNF×ML) 

KOCÁK TERMELÉSI MUTATÓIRA 

Effect of various boar genotypes on production parameters of F1(HLW×HL) 

sows 
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Témavezető: Dr. Egerszegi István, egyetemi docens, ÁTTI 

 

A hazai sertéstenyésztés hosszú múltra tekint vissza, fénykora az 1970-80-as évekre 

tehető, mikor átlagosan 8-9 millió sertést tartottunk, viszont jelenleg az ágazat mélyponton áll. 

A KSH 2017-es első féléves közlése szerint 2,8 millió regisztrált egyed van az országban. Az 

1990-es évektől kezdve fokozatosan csökkent az ország sertés- állománya és a jelenlegi 

létszám a legalacsonyabb. Mindemellett elmondható, hogy a tartás-, takarmányozás-

technológia és a genetikai előrehaladás sem fejlődött megfelelő ütemben. A naturális mutatók 

terén az európai versenytársaktól lemaradtunk és emellett a termelőknek egyre szigorúbb 

előírásoknak kell megfelelniük, amely miatt sok gazda a szektor elhagyására kényszerült. 

Jelentős visszaesés látható az egyéni gazdaságok számában, melynek oka az említett 

tényezőkön kívül a méretgazdaságosság problémája. 

Az előbb említettek miatt, vizsgálataim helyszínéül családi gazdaságunk választottam, 

ahol jelenleg 90 anyakoca és szaporulata található. Genetikai hátterét tekintve magyar 

nagyfehér x magyar lapály (MNFxML) az anyai vonal, az apai partnerek egy hungahib-39-es 

(PxH), egy duroc x pietrain (DxP) és egy magyar lapály (L) tenyészkan. Méréseimet 2015 

októberében kezdtem és 2016 novemberéig tartott. Tenyészkanonként 10-10 kocát és ezek 

szaporulatát vizsgáltam. A következő adatokat vettem fel: az összes született és az élve 

született malacok száma, kan és emse malacok aránya, az egyedi születési súlyok, a választási 

alomtömeg, valamint a hízó állatok beállítási és végsúlyát, valamint az életkorát vágáskor. A 

kapott adatokat az R statisztikai programmal értékeltem. 

A harminc kocától összesen 415 malac született, ebből 373 élő egyedet jegyeztem fel, 

az átlagos alomlétszám 12,43±3,04 volt. A kan: emse malacok aránya enyhe koca túlsúlyt 

mutatott (46,38%:53,62%). A legnagyobb almokat a DxP kannal búgatott kocák (13,2±2,4) 

produkálták, a legnagyobb születési súlyokat pedig a PxH végtermék malacoknál (1,49±0,32 

kg) mértem. A különböző genotípusok nevelési és hízlalási eredményei között nem tudtam 

statisztikailag igazolható különbséget kimutatni, habár mind a hízlalás alatti testtömeg 

gyarapodást, mind a hízó elkészülési idejét tekintve a PxH végtermékek bizonyultak a 

legjobbnak. 

Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a családi gazdaságunkban mindhárom 

befejező kannal eredményesen és a nagyüzemi eredményekkel is lépést tartó termék állítható 

elő. 
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JUHOK IVARZÁS INDUKCIÓS MÓDSZERÉNEK VIZSGÁLATA 

SUFFOLK ÁLLOMÁNYBAN A SZAPORODÁSBIOLÓGIAI 

MUTATÓKRA NÉZVE 

Investigation of estrus induction method on reproductive performance in a 

Suffolk flock 
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Témavezetők: Dr. Egerszegi István, egyetemi docens, ÁTTI 

 

Magyarországon a juhtartásnak ezeréves hagyományai vannak. Ennek ellenére a mai 

magyar juhágazat helyzete nem nevezhető kedvezőnek. Az egykor oly keresett gyapjú ma már 

inkább nyűg, a telepek nagy része elavult, modernizálásra szorul. Az idejétmúlt technológia 

nem megfelelő a modern, specializált fajtákkal, keresztezési konstrukciókkal való 

termeléshez, ami rontja a jövedelmezőséget. Az ágazat helyzetének a javításához 

elengedhetetlen a profit növelése, amit a szaporulat fokozásával és az év során több 

időszakban, irányítottan állítanának elő. A bárány felvásárlási árak az év folyamán bizonyos 

ünnepekhez igazodnak, ezért célszerű úgy elletni, hogy ezen ünnepek idejére elkészüljenek a 

bárányok. Az ellések idejét a szezonon kívül ivarzás indukciós módszerekkel 

befolyásolhatjuk. A gazdaságosság szempontjából ezek a módszerek indokoltak, hiszen ezek 

segítségével jóval nagyobb többletjövedelemre tehetünk szert, mint amennyibe az ivarzás 

indukció kerül. A kifejezetten szezonális fajtának tartott Suffolk esetében nem áll 

rendelkezésünkre hazai adat az ivarzás indukció hatékonyságáról. 

Kísérleteinket egy magántenyésztőnél végeztük, 66 suffolk anyajuhon 2016 

áprilisában. A petefészek működés blokkolása érdekében két hétig kezeltük őket progesztagén 

készítménnyel, melyet hüvelyszivacs (Chronogest, MSD) segítségével juttattunk az állatok 

szervezetébe. Két hét után kivettük a hüvelyszivacsokat és 500 NE PMSG-t (Folligon, 

Intervet) adagoltunk az anyajuhoknak intramuszkuláris injekció formájában. Harminchat 

órával később az anyák a kosok alá kerültek. Háremszerű pároztatást alkalmaztunk, egy 

koshoz 5-7 anyajuhot osztottunk be. A koseresztést követő 55 napon ultrahangos (Autonola 

51353A, 3,5 MHz-es konvex fejjel) vemhesség vizsgálatot végeztünk. Az ellések alkalmával 

a született bárányok számát, nemét regisztráltuk. A bárányok báránykori és anyás ÜSTV 

tömeggyarapodását is mértük. 

A vemhességvizsgálat során az anyajuhok 72,7% -át (48 anya) találtuk vemhesnek, 

azonban csak az anyák 66,6%-a (44 anya) ellett meg. A vemhességvizsgálatról utólag 

kijelenthető, hogy 1,5% fals-negatív és 7,57% fals-pozitív eredmény született, bár ez utóbbi 

esetben nem zárható ki a magzatok korai elvesztése sem. Az egy ellésre jutó bárányok száma 

1,61, míg az egy anyajuhra jutó bárányok száma minimálisan, de meghaladta az 1 

bárány/anya értéket (1,078). 

Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a suffolk fajta estében is hasonló 

hatásfokkal alkalmazható ez az ivarzás indukciós módszer, mint más eddig vizsgált juhfajták 

esetében. Az eljárás abban az esetben tekinthető gazdaságosnak, ha az 1 bárány/anya értéket 

eléri. 
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HÚSMINŐSÉG, ÉS TERMELÉS VIZSGÁLATA RÉGI MAGYAR 

TYÚKFAJTÁK RÉSZVÉTELÉVEL KIALAKÍTOTT 

KERESZTEZÉSEKBEN 

Inspecion of the meat quality and production in hungarian traditional crossbred 

chicken species 
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A napjainkra jellemző fogyasztói igények változása a baromfiágazatot is érinti. A 

fogyasztók egy része előnyben részesítik a szabadtartásban nevelt baromfitól származó 

termékeket, azonban az ipari körülményekhez szokott húshibridek szervezete az extenzív 

tartásmódot nem tolerálja. Az extenzív tartásmódhoz a régi illetve régóta honosult magyar 

baromfifajaink kiválóan alkalmazkodtak, és ilyen feltételek között is kedvező minőségű húst 

képesek előállítani. Ugyanakkor a húshozamuk elmarad a köztenyésztésben lévő 

hibdridekétől.  

A kutatás célja, hogy az őshonos sárga magyar tyúk bevonásával végzett 

keresztezésekből származó egyedek hústermelését és -minőségét vizsgálva, olyan genotípus 

kiválasztása, amely alkalmas lehet az új fogyasztói igények kielégítésére.  

A kísérlet során négy genotípust vizsgáltunk, amelyekben eltérő részarányt képviselt a 

sárga magyar tyúk, a Tetra H és a Harco (Sárga magyar 100%, Tetra H 50%xSárga magyar 

50%, Tetra H 75%xSárga magyar 25%, Tetra H 50%xSárga magyar 25%x Harco 25%). 

Minden genotípusnak két különböző nyersfehérje és metabolizálható energia tartalmú 

takarmánykeveréket adagoltunk. Egy az intenzív tartásra jellemző beltartalmi értékkel 

rendelkező takarmánykeveréket (FF), valamint egy alacsonyabb értékekkel rendelkező 

takarmánykeveréket (CS). A 16. élethétben végzett próbavágások során vizsgáltuk az 

élőtömeget, a vágott tömeget, a comb-,és melltömeget, valamint ezek egymáshoz viszonyított 

arányait. Húsminőségi szempontból a mell és comb színét és pH-ját mértük meg, valamint a 

konyhatechnikailag elkészített mell porhanyósságát is.  

Az élő- és vágott tömeg esetében a takarmánykeverékek és genotípusok hatása eltérő 

mértékben mutatkozott meg. Azonban ezek a hatások már nem jelentkeztek szignifikánsan 

sem a vágási% esetében, sem az értékes húsrészek arányában. A legnagyobb vágási kihozatalt 

CS takarmánykeverék esetében a (25% Super Harco 25% sárga magyar tyúk 50% Tetra H) 

genotípus érte el, míg az FF takarmánnyal táplált genotípusok közül a (Tetra H 75%xSárga 

magyar 25 %) produkálta a legjobb eredményt. Habár a tisztavérű sárga magyar tyúkok 

vágási% alacsonyabb volt, mint a keresztezett genotípusoké, a különbségek nem voltak 

szignifikánsak. A szín és pH mérések esetében csak csekély mértékű eltéréseket találtunk. A 

porhanyósság mérése során statisztikailag igazolható különbségeket találtunk a sárga magyar 

tyúk (2,88 kg) és Tetra H 25%xSárga magyar 75% genotípusú keresztezés (3,56 kg) között.  

Eredményeink alapján elmondható, hogy a sárga magyar tyúk hústermelési 

tulajdonságait kismértékben felülmúlják a keresztezett genotípusok, ugyanakkor a kedvező 

húsminőségi tulajdonságain nem változtatnak. További vizsgálatok elvégzését javasoljuk 

intenzívtől eltérő technológiákban is, amelyek alapján kijelölhetők lehetnek a köztenyésztés 

számára hasznosítható genotípusok, ez által hozzájárulva a sárga magyar tyúk 

génmegőrzéséhez. 
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Az autofágia avagy sejtes önemésztés az eukarióta sejtek életéhez szükséges 

esszenciális lebontó folyamat, mely során a citoplazma lebontásra kerülő komponensei egy 

kettős membránnal határolt, folyamatosan növekvő kompartmentbe (a fagofórba vagy izoláló 

membránba) kerülnek, ami teljes záródásakor autofagoszómává alakul. Ennek fúziója a 

lizoszómákkal a körbezárt tartalom emésztődését eredményezi. Az autofágiának fontos 

fiziológiás szerepe van, a folyamat defektusa kapcsolatba hozható számos kórképpel, így a 

tumoros és neurodegeneratív elváltozásokkal, valamint a patogén fertőzésekre adott elégtelen 

válaszreakciókkal. 

Az autofágia folyamatának egyik kulcsfehérjéje élesztőben az ubiquitin-szerű Atg8 

(Drosophila melanogaster-ben Atg8a/b, emlősökben az LC3 és a GABARAP fehérjék az 

orthológjai), ami szükséges az autofagoszómák biogeneziséhez. Ez a fehérje C-terminálisán 

történő proteolitikus hasítást követően a szabaddá váló glicin aminosavon lipidálódik, ami 

elengedhetetlen az Atg8 membrán asszociációjához és normális funkciójához. A lipidált Atg8 

fehérjét az autofagoszóma formálódásának és az autofág progresszió alapvető markerének 

tekintik, ennek létrehozásában az Atg4 proteáz, az Atg7és Atg3 E1- és E2-szerű enzimek, 

valamint az E3-szerű Atg12-Atg5:Atg16 komplex játszik szerepet. 

Kísérletünk célja az ecetmuslica két Atg8 fehérjéjének vizsgálata, azon belül annak 

eldöntése, hogy az Atg8b az Atg8a-hoz hasonló mértékben és körülmények között 

lipidálódik-e? Ennek vizsgálatára hoztunk létre egy olyan in vitro lipidációs rendszert, 

melyben bakteriálisan expresszált fehérjék felhasználásával, megfelelő méretű és összetételű 

liposzómák alkalmazásával sejtmentes környezetben vizsgálhatjuk az autofágia ezen alapvető 

lépését. Jelen pillanatban az Atg8a és Atg8b fehérjéket, valamint az Atg3 fehérjét tisztítottuk 

bakteriális rendszerben. Próbálkozásaink ellenére az Atg7 fehérje az alkalmazott törzsekből az 

erőteljes degradáció miatt nem tisztítható kellő mennyiségben, így ennek élesztőben történő 

kifejeztetését terveztük meg. Az in vitro lipidációs rendszerhez sikeresen készítettünk 

különböző telített/telítetlen zsírsav arányú liposzómákat E.coli lipid extraktumokból.  

A fentiek alapján elmondhatom, hogy az Atg7 fehérje termelésének megoldását 

követőn sikeresen létrehozunk egy olyan minimál lipidációs rendszert, mellyel eredményesen 

össze tudjuk hasonlítani az Atg8a és Atg8b lipidálódását. 

A rendszer alkalmazhatósága azonban túlmutat a fenti kérdés megválaszolásán. Ebben a 

szisztémában eredményesen vizsgálhatjuk az autofágia ezen alapfolyamatának nemcsak 

fehérjetermészetű, hanem más, aktív kis molekulájú modulátorait is. Irodalmi adatokból 

ismert, hogy egyes patogének a számukra végzetes autofág folyamat kikerülésére az Atg8 

homológok lipidációjának gátlására alkalmas fehérjéket termelnek, ezeknek részletes 

vizsgálatára is alkalmas lesz az in vitro lipidációs rendszerünk. 
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A Rhodiola rosea a Crassulaceae családba tartozó tradicionális gyógynövény. A 

modern orvostudomány adaptogén növényként ismeri. Többféle gyógyhatást tulajdonítanak 

neki, többek között serkenti a központi idegrendszer működését, jótékonyan hat a hosszú távú 

memóriára és a koncentrációs képességre, a szív működésére, illetve szerepe lehet a rák 

leküzdésében. Adaptogén hatását fő hatóanyagainak, a szalidrozidnak és a rozavineknek 

tulajdonítják, ezek főként a gyökérben és a rizómában halmozódnak fel. A növényben 

felhalmozódó szalidrozid tartalom széles skálán változik, irodalmi adatok alapján a 

termőhelyi adottságok és a faj nagy genetikai variabilitása is befolyásolja.  

Kutatásunk célja több termőhelyről származó Rhodiola rosea egyedek 

összehasonlítása, illetve genetikai diverzitásuk felmérése kloroplasztisz markerekkel. A 

kloroplasztisz genom egyes szekvenciái alkalmasak lehetnek a fajok illetve fajon belüli 

haplotípusok elkülönítésére, a meghatározott célszekvenciák amplifikálására univerzális 

primerpárok használhatóak. Tizenhat, egymástól távol eső populációból származó  egyedet 

vizsgáltuk hat  kloroplasztisz markerrel. Ehhez PCR segítségével amplifikáltuk a megfelelő 

szakaszokat, majd agaróz gélelektroforézissel ellenőriztük az amplifikáció sikerességét, végül 

meghatároztuk az egyes amplikonok szekvenciáját. A szekvenciákat bioinformatikai 

eszközökkel összehasonlítottuk egymással. 

A szekvenciák vizsgálata során több SNP-t, inszerciót és deléciót is találtunk. Ezek 

alapján haplotípusokat tudtunk elkülöníteni, amelyeket haplotípus hálozat ábrán ábrázoltunk. 

Vizsgálatunk eredményei új adatok, melyek információval szolgálnak a Rhodiola rosea faj 

feltételezett géncentrumból, a Qinghai-Tibeti Platóról való elterjedési útvonalára 

vonatkozóan. 
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A gödöllői Haszonállat-génmegőrzési Központban végzett, mára a mindennapi 

gazdálkodási gyakorlatból kiszorult őshonos magyar baromfifajták megőrzésére irányuló 

génbanki kutatómunkához kapcsolódva kísérletünk fő célja olyan interspecifikus hibrid 

(recipiens) előállítása, amely sterilitása által képes más, megőrizni kívánt fajta embrionális 

ősivarsejtjeinek (donor sejtek) befogadására és genetikai anyagának továbbörökítésére, így 

utódaival visszanyerhető a donor genotípus.  

Céljaink elérése érdekében gyöngytyúk tojókat mesterségesen termékenyítettünk 

házityúk kakasok kevert spermájával. A tojások inkubálása folyamán vizsgáltuk a kelésidőt (a 

házityúké 21 nap, a gyöngytyúké 28 nap), a termékenységet, az elhalt embriók fenotípusát és 

az esetleges kromoszómális rendellenességek előfordulását. Megfigyeltük az embriók 

ivarszerv-fejlődését, a kikelt hibrideket pedig ivarérésig neveltük. A nevelés során leírtuk a 

hibridek külső jellegzetességeit, valamint 16 és 30 hetes kor között 2 hetente 6 egyedet 

levágtunk és dokumentáltuk az ivarszervek fejlődését. Ezekből szövettani és genetikai 

vizsgálatra mintát vettünk, hogy alátámasszuk azt az elméletünket, mely szerint ezek az 

egyedek fajok közötti hibridek, és sterilek.  

A kelésidő 21 és 27 nap között változott, elhúzódó kelésről számolhatunk be. A 

mesterséges termékenyítésből származó tojások 31,7%-a terméketlennek bizonyult, 29,58%-

uknál állapítottunk meg nagyon korai embrióelhalást, illetve 13,3% esetében az embrió a 

fejlődés megindulását követő 5 napon belül elpusztult. 6,65 % fajhibrid kelt ki, további 10% 

életképes volt, de befulladt, mert nem tudta megtörni az extrém kemény gyöngytyúk tojás 

héját.  

A kromoszómavizsgálat során a minták 2,7%-nál állapítottunk meg kromoszóma 

rendellenességet (mozaikosságot, ill. aneuploidiát), ami más irodalmi adatokkal összevetve 

átlagosnak számít. A kromoszóma vizsgálatok további eredménye, hogy sikerült 

meghatároznunk az elhalt embriók nemét, ami alapján 56,76% kakasnak, 43,24% pedig 

tojónak bizonyult. Ez azért lehet fontos információ, mert a kikelt és felnevelt egyedek nemét 

az eddig általánosan ivarmeghatározásra használt 3-4 féle primer párral nem sikerült 

meghatározni. Ezen a téren további vizsgálatokat tervezünk végezni.  

A kikelt hibridek (6,7%) külső megjelenését tekintve alapvetően két fenotípust 

figyeltünk meg, egy sötétebb barna, illetve egy világosabb barnás-vöröses változatot, 

gyöngytyúkra jellemző sávozottsággal, azonban a sisak, a taraj és az állebeny minden esetben 

hiányzik. 

Eredményeink alapján elmondható, hogy a létrehozott fajhibridek alkalmasak lehetnek 

házityúk ősivarsejtek befogadására. Terveink szerint a kísérlet következő éveiben először 

vitális fluoreszcens festékkel jelölt, majd a megőrizni kívánt fajták ősivarsejtjeinek (PGC) 

injektálását fogjuk elvégezni, 3 napos recipiens hibrid embriókba. 
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Az emberiség táplálék-ellátásában kiemelt jelentőségű a sertés. Annak ellenére, hogy 

számos kultúrában nem fogyasztják, a sertéshús-előállítás világszinten jelentős 

állattenyésztési ágazat. A termelékenység és versenyképesség javítása érdekében a 

hagyományos nemesítési eljárásokon túl biotechnológiai eljárások is bevonásra kerültek. Az 

in vitro embrió-előállítás és embriókori ivarmeghatározás segítségével lerövidíthető a 

generációs intervallum (pubertás kor előtti ivarsejtek kinyerése) és elérhető lehet a 

meghatározott ivararányú tenyészállomány előállítása is. 

Kutatásunk során célunk volt olyan egy-sejt PCR beállítása, mellyel nagy 

pontossággal lehet in vitro előállított embriók ivarát meghatározni. 

Munkánk során elsőként sertés méh és mellékhere szövetmintákból fenol-kloroformos 

extrakcióval izolált DNS mintákkal állítottuk be az ivarspecifikus PCR-t. Több primer 

tesztelése után pozitív kontrollként a mindkét nemre jellemző sertés mitokondriális 12S rRNS 

génszekvenciát (SUS12S) választottuk, míg az Y kromoszóma kimutatására a sertés hím-

specifikus ismétlődő szekvenciát (SUSYa/SUSYb) alkalmaztuk a duplex PCR során. Ezt 

követően gradiens PCR segítségével optimalizáltuk a primer tapadási hőmérsékletet, majd 

nőstény és hím hígítási sorokon (15ng/µl, 10 ng/µl, 5 ng/µl, 1 ng/µl, 0,5 ng/ µl)  állítottuk be a 

reakciót. Ezután 2 µl PCR vizet tartalmazó PCR csövekbe helyeztünk vágóhídról származó 

petefészkekből kinyert petesejteket és in vitro fertilizációval előállított embriókból származó 

blasztomereket. Ezen csöveket alkalmaztuk a PCR során annak érdekében, hogy beállítsuk az 

embrió ivarának meghatározáshoz szükséges, egy-sejtre jellemző DNS mennyiséget (6pg/ul). 

Végezetül az embriók savas vagy lézeres zona pellucida eltávolítását követően a 

blasztomereket egyedileg számozott 2 µl PCR vizet tartalmazó PCR csövekbe helyeztük és 

ezekkel teszteltük az egy-sejt PCR pontosságát. Az egy embrióból származó blasztomereknél 

ugyanazt a nemet kaptuk. A keletkezett PCR termékek 2%-os agaróz gélen futtatva jól 

elkülöníthetőek: nőstény esetében egy, hímek esetében két sáv detektálható. 

A PCR eljárással sikerült beállítanunk egy-sejt szintjén is az ivarmeghatározást sertés 

embriókon, így a módszer a későbbiekben nagy pontossággal alkalmazható biopszián átesett 

embriók nemének meghatározására. 
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A kárpátmedencei krajnai méh (Apis mellifera carnica pannonica) állomány genetikai 

diverzitásának és tisztaságának felmérését kezdtük el genomikai alapon fejlesztett DNS 

markerek segítségével. A különböző családokban az anyák genotípusait STR markerek 

segítségével tudjuk meghatározni. Ezen markerek segítségével a populáció genetikai 

vizsgálata során képet kapunk arról, hogy milyen elterjedt a tiszta krajnai genotípust. Az 

eredmények ismeretében lehet kiválasztani, hogy melyek azok a családok, amelyek genetikai 

anyagát érdemes hosszútávon, ex situ in vitro tárolni. A felolvasztott hímivarsejtekkel  

későbbiekben méhanyákat mesterségesen lehet termékenyíteni, így visszaállíthatók, illetve 

irányított keresztezésekbe állíthatók az eltárolt vonalak. 

A gaméta bank alapja, hogy olyan mélyhűtési eljárással rendelkezzünk, amivel 

tolerálható mértékű károsodás mellett hosszútávon tárolhatók el a spermiumok úgy hogy 

megőrizzék az életképességüket, mozgékonyságukat és termékenyítőképességüket. A 

mélyhűtés történhet lassú vagy gyors fagyasztással. A spermiumokat manuális, provokált 

ejakulációval (a mesterséges termékenyítésnél alkalmazott technika), illetve szervpreparálásos 

módon nyerhetjük ki. 

Vizsgálataink célja az volt, hogy kidolgozzunk egy, a méh faj spermiumainak, 

kinyerésére és mélyhűtésére használható módszert. Munkánk során kifejlesztettünk egy 

sztereomikroszkópos preparálási módszert. A módszer során el kell távolítani a here fejét, 

majd torát. Az apocrita derékrésznél háti oldalon hosszában fel kell vágni a szelvényeket, így 

láthatóvá tehetjük a belső szerveket. Könnyedén elkülöníthető a járulékos mirigy, és az ahhoz 

szorosan kapcsolódó Szeminalis Vezikulum (SV), amely a spermiumokat tartalmazza. A SV-t 

kiemelve, sperma hígítóba helyezve sztereomikroszkóp alatt a szerv csipesszel történő 

összenyomásával kinyertük a spermiumokat a folyadékba. Motilitásukat fáziskontraszt 

mikroszkóppal ellenőriztük. A spermiumokat tartalmazó médiumot centrifugáltuk, a 

felülúszót eltávolítottuk, és a csapadékot meghatározott mennyiségre hígítottuk. Az ily módon 

előkészített, hígított spermiumokat 3:2 arányban kevertük össze krioprotektív anyaggal 

(CPA). A kísérletek során megállapítottuk, hogy a DMSO-s keverék nem toxikus a 

spermiumok számára. A CPA-val kevert spermiumot műszalmákba töltve tört jégbe 

helyeztük. Ezt követően a minták egyik felét közvetlenül a folyékony nitrogént (LN2) 

tartalmazó tartályba helyeztük; a másik felét pedig először egy programozható 

fagyasztógépbe, amely -40C
o
-ig hűtötte a spermiumokat. A felolvasztás során vízfürdőbe 

helyeztük a szalmákat. A mintákat rövid inkubáció után újból motilitás vizsgálatnak vetettük 

alá. Azt találtuk, hogy mind a két hígító esetében nagyon hasonló eredmények születtek. A 

10%-os töménységű DMSO-s oldattal kevert spermiumok kivétel nélkül elpusztultak a 

fagyasztás során, míg a 25%-os koncentrációjú DMSO-s oldattal kevert spermiumok enyhén 

vesztettek ugyan a motilitásukból, de túl élték a fagyasztást, de csak a programozható 

fagyasztógép használata során. 
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Az elmúlt évtizedekben az európai angolna (Anguilla anguilla) állomány létszáma 

világszerte drasztikusan csökkent, mind az üvegangolna mind az ezüstangolna fogása 

jelentősen visszaesett, ezért 2008-ban a faj felkerült a Természetvédelmi Világszövetség 

(IUCN: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources-) Vörös 

Listájára, mint súlyosan veszélyeztetett halfaj. A gazdaságilag is fontos halfaj megmentésére 

számos kutatócsoport végez szaporítási célú vizsgálatokat.  

A SZIE Halgazdasági Tanszék kutatói célul tűzték ki a világon egyedülálló, 

elöregedett (minimálisan 26 éves) balatoni angolna állomány szaporodási potenciáljának 

javítását, az indukált oogenezis során remobilizálódó, ismeretlen károsító tényezők kiszűrését 

in vivó módszerekkel (tőzeg és zeolit filtráció). Kísérleteinkben a szűrő egységek nélküli 

recirkulációs rendszerekben tartott anyahalak petesejtjei a kezelési időszak (14-16 hét) végére 

az előrehaladott atresia jeleit mutatták, ovuláció nem volt kiváltható, míg a zeolit és tőzeg 

szűrővel ellátott rendszerekben a szakirodalom által elfogadott normális ikrafejlődést mértünk 

és több alkalommal is sikeres ovulációt értünk el. 

Kísérleteink második részében detoxikációs szűrés mellett tartott ikrás csoportoknál 

vizsgáltuk a maturáció alatti só adaptáció jellegét. A szakirodalmi információk újragondolása 

során felmerült a lehetősége annak, hogy az angolna fogságban történő indukált oogenezise 

időszakában az ozmoreguláció sótűrő (eurihalin) jellegű, ellentétben a reprodukció más 

szakaszaival (termékenyülés, embriogenezis, lárvagenezis), amelyek bizonyítottan sztenohalin 

jellegűek (vízi szervezetek a víz sótartalmának csak kis eltéréseit képesek elviselni). E 

feltételezés bizonyítására érlelési kísérleteket végeztünk a tengervíztől eltérő, alacsonyabb 

osmolalitású érlelő közegben.  Hetenként alkalmazott hormonpótlást és detoxikáló filtráció 

mellett az angolnákat 3 különböző ion tartalmú vízben érleltük (10-40 mOzm/kg ozmolalitású 

édesvízben, 190-250 mOzm/kg ozmolalitású izotóniás (ozmoconforming) oldatban és 

kontrollként 1008-1035 mOzm/kg ozmolalitású mesterséges tengervízben).  Megállapítottuk, 

hogy sikeres oogenezis nemcsak tengervízre jellemző só viszonyok mellett, hanem ettől eltérő 

iontartalmú vizekben is sikeresen végezhető. A gonado-szomatikus index (GSI), a 

gonadfejlődés biológiai mutatója alapján a legnagyobb petefészek fejlődést az izozmotikus 

érlelő vízben mértük (GSI átlagosan 30 %), ami a maturáció eurihalin jellegét igazolja. Ez az 

eredmény alátámasztja feltételezésünket, miszerint az eurihalin életszakaszban a maturáció 

alatt mind a hipozmotikus édesvízi közegben mind a hiperozmotikus tengervízben az angolna 

a szervezete homeosztázisának (274-300 mOzm/kg) fenntartására kénytelen nagyobb 

energiamennyiséget felhasználni, mint a szervezete só szintjéhez közeli izotóniás közegben 
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A Közép-Európában jellemző tavi rendszerek esetében nem történt jelentős technológiai 

váltás az elmúlt 20 évben, bár az elmúlt években mutatkoztak jelek mind a fajdiverzifikáció, mind 

az agrotechnikai elemek (pl. táppal etetés) tekintetében. Ennek az intenzifikációnak az 

előmozdítói elsősorban a fokozódó madárkártétel, a jó minőségű víz elérhetősége és az általános 

költségek emelkedése. 

A magyar akvakultúra számára fokozott kihívásként mutatkozó fajválaszték bővítés 

technológiai hátterét elsősorban a teljes értékű táppal való takarmányozás elterjedése, illetve a 

tógazdasági termelés intenzitásának növelését szolgáló technikai fejlődés (pl. tavi ketreces 

halnevelő rendszerek) adhatja. 

A csapósügér őshonos halfajunk. Húsa fehér, szálkátlan, jó minőségű. Zárt rendszerű 

intenzív termeléséhez gazdasági alapot magas termelési értéke nyújthat, a technológiai hátteret 

pedig a teljes értékű táppal való takarmányozás lehetősége biztosíthatja. Termelésbe vonásával 

egyszerre bővíthetnénk a termelési-, illetve fajszerkezetet és szélesíthetnénk a haltermékek piacát. 

Dolgozatomban célul tűztem ki a csapósügér medencés utónevelését követő teljes szezonú tavi 

ketreces nevelés lehetőségének vizsgálatát. 

Vizsgálataimat a Szabolcsi Halászati Kft. tiszavasvári tóegységében végeztem a 2015. évi 

tenyésszezonban. Mesterséges szaporításból származó és keltetőházban, medencés környezetben 

előnevelt sügérivadékot tavi ketrecekben neveltünk tovább. Háromszáz egyed testtömegének 

lemérésével megbecsültük a népesítő anyag egyedeinek átlagos tömegét, ami 1,84 ± 0,89 gramm 

(szórás ± átlag) volt. Kihelyezéskor a népesítő anyagot egyenlő arányban raktuk szét egy ketreces 

halnevelő egység három ketrecébe. Természetesen a nevelési környezet, a feletetett takarmány 

mennyisége és minősége azonos volt a három ketrec esetében. A fontosabb környezeti 

paramétereket folyamatosan rögzítettük a kísérlet folyamán. A testtömeg gyarapodást a 

tenyésszezon közepén és végén ketrecenként száz-száz egyed testtömegének lemérésével 

határoztuk meg. 

A variancia analízis szignifikáns különbséget mutatott a kezdeti és a szezon közepén mért 

testtömeg értékek között. A statisztikai próba szintén szignifikáns különbséget igazolt a szezon 

közepén mért és a kísérlet lezárásakor meghatározott testtömeg értékek között. 

A kísérletek alapján levonhattuk azt a következtetést, hogy a nevelési környezet 

esetenként szélsőségesnek tekinthető elemei (magas vízhőmérséklet, ezzel együtt járó 

oxigénhiány) nem befolyásolta negatívan a halak általános állapotát és nem vetette vissza a halak 

növekedését. 

Munkánkat a Kutató Kari Kiválósági Támogatás (9878/2015/FEKUT) és a K+F 

Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (VKSZ_12-1-2013-0078), Az akvakultúra ágazat 

kitörési pontjainak komplex, versenyképességet szolgáló fejlesztése c. projekt támogatta. 
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A külső termékenyítés útján szaporodó csontoshalak spermiumai a herecsatornákban, 

valamint az ondóvezetőben inaktívak. Az édesvízi halfajok nagy részében a spermiumok 

aktivációját az őket körülvevő folyadék ozmolalitásának csökkenése váltja ki. Korábbi 

megfigyelések szerint a ponty fajban az izozmotikus ovariális folyadék önmagában nem, 

vízzel hígítva azonban a spermiumokat nem csak aktiválta, hanem a motilitásukat hosszú 

ideig igen magas értéken tudta tartani. 

Elgondolásunk alapja az volt, hogy a szeminális folyadékban mozdulatlan spermiumsejtek 

a petefészek ozmokomform környezetében (ovariális folyadék) sem fognak aktiválódni. Az 

első kísérleti ciklusban ponty modell fajjal dolgoztunk és különböző időben (2-12 óra) az 

ikrafejés előtt spermamintákat juttattunk a petevezető csatornán keresztül a petefészeküregbe. 

Az ovuláció után kifejt ikra tételhez további hímivarsejteket már nem adtunk, hanem a 

korábban bejuttatott spermiumokat aktiválva (sós-karbamidos oldat segítségével) végeztük el 

a termékenyítést. Egy csoport kontrollt is kialakítottunk, ahol a keltetőházi halszaporításban 

alkalmazott gyakorlat által végeztük a szaporítást. Minden spermainjektált haltól fejlődő 

embriót tartalmazó ikrákat nyertünk, azonban a termékenyülési értékek (gerinchúros 

állapotban értékelve) nagy egyedi szórásokat mutattak; sperma injektált: 24,2 – 81,2%, átlag 

46,6%, kontroll: 42,1 – 91,2%, átlag = 79,2%. Egy alkalommal pedig a spontán elszórt ikra 

termékenyülése 52% volt.  

A sikeres kísérleti eredményekből kiindulva továbbfejlesztettük a módszerünket. Az új 

elgondolásunk az volt, hogy a sperma szeminális folyadéka alkalmas vivőanyaga lehet a 

hormonkezelésnek, míg a spermiumsejtek az életképességüket megtartva részt tudnak venni a 

termékenyítésben. A másik kísérleti ciklusban Afrikai harcsával dolgoztunk. Pontyhipofízist 

porítottunk, majd sperma hozzáadásával képeztünk szuszpenziót, amit katéteren keresztül 

juttattunk a petefészekbe. 10 órával a kezelés után minden kezelt hal sikeresen ovulált. A 

kevert ikratételeket két részre osztottuk. Egy részét a fejést követően rögtön aktiváltuk vízzel, 

a másik részhez frissen nyert spermát adtunk a vízaktiváció előtt (kontroll, ami az ikrák 

termékenyülő képességét mutatja meg). A petefészekmosáson átesett halak ikratétele nem 

mutatott stasztikailag igazolható különbséget a kontroll tételek között (74.7±18.4% 

petefészekmosás, 75.1±11.5% kontroll, p<0,05). Hasonlóan a pontyban végzett 

kísérleteinkhez megfigyeltük, hogy két afrikai harcsa anya spontán elszórt ikratételeket (kb 5-

10 gramm), amelyek termékenyültek. 

Eredményeink azt bizonyítják, hogy a petefészek mosásos technikával bejutatott 

spermium sejtek megőrzik biológiai aktivitásukat petefészki viszonyok között, (minimum 10-

12 óráig), valamint a szeminális folyadék alkalmas vivőanyag hormon bejuttatásra. Ezzel a 

módszerrel nincs szükség a keltetőházi szaporítási technikában általánosan alkalmazott 

hormoninjekcióra, valamint szaporításkor nincs szükség a tejesek jelenlétére. 
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Egy konzorciális együttműködés keretén belül célul tűztük ki vadponty jellegű 

pontyok nyomon követésén telepítésüket követő 3 hétig egy erre kijelölt tóban. A Budapesti 

Műszaki és Gazdaság tudományi Egyetem által kifejlesztett aktív jeladórendszer két részből 

állt, egyfelől saját fejlesztésű jeladókból, másfelől a jeleket fogadó bázis állomásokból. A 

bázisállomásokat a jelölés előtt kitelepítettük, majd 15 db pontyra (átlagsúly 1,5-2kg) 

jeladókat helyeztünk fel. Az aktív jeladót perlon fonallal, sebvarró tűvel és ércsipesz 

segítségével erősítettük fel közvetlenül a hátúszó alá a hátizomba. Az adatokat folyamatosan 

archiválta az a bázisállomás, amely mellett a hal elúszott. Az adatok letöltését követően 10 db 

hal 3 hetes óránkénti rögzített adatsorát használtam fel elemzésre. Az elemzést óránkénti 

megtett úszás és távolság, a jeladóba épített nyomásérzékelési adatok (vízoszlopmagasságban 

pozícionált hely), valamint hőmérsékleti adatok segítették. A telepített tóról készült 2D és 3D 

medertérképekre illesztettem a halankénti rögzített mozgásokat. 

Az adatok alapján az első 7 napban a mozgás aktivitásjelentős volt, amely betudható 

az új élettér megismerésének. ezt követően az összes megtett út/nap/hal jelentősen csökkent. 

A jelölt halak mozgásában napszaki ritmus lehetet kimutatni. Ez alapján négy jól 

elkülöníthető időszakot tudunk elkülöníteni: 

-6.00-9.00 óra között a legkisebb a mozgás (átlagosan 14 m/óra) 

-9.00-21.00 óra között folyamatosan nő (átlagosan 16,6-21 m/óra) 

-21.00-3.00 óra között a legaktívabbak (átlagosan 23-24 m/óra) 

-3.00-6.00 óra között csökkent (átlagosan 17 m/óra), a reggeli órákig. Egyértelműen a 

napfelkelte időszakban mozogtak a legkevesebbet és éjfélkor a legtöbbet, ami a táplálkozási 

intenzitásukból is adódhat. A kapott adatok alapján 20.00-02.00 között legaktívabbak a 

pontyok. A mozgás intenzitás és mélységi tartózkodás között (vízhőmérséklet és 

nyomásértékek között) összefüggést sikerült kimutatni, amely a tartózkodási helyre jellemző 

vízrétegek hőmérséklet különbségeire is utal. Nem sikerült ugyanakkor csoportképzésre utaló 

jeleket találni, a jelölt pontyok egyedi napszaki mozgást és helypreferenciát mutattak a 

vizsgált időszakban. 

Az adatok elemzését folytatjuk, remélve hogy, jobban megismerjük a telepített 

pontyok mozgását, illetve elhelyezkedésüket egy viszonylag kisebb átlagmélységű 

halastóban. Az eredmények tükrében érdekesek lehetnek olyan, elsősorban ragadozó halfajok 

(pl. a csuka) vizsgálata is amelyeknek mozgása lényegesen eltér a békés halfajoktól. 
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Kutatásom során célul tűztem ki a jászkeszeg sperma vizsgálatát, egy hatékony 

mélyhűtési protokoll előkészítését, illetve a mélyhűtés hatásának elemzését, lárvamorfológiai 

elváltozások detektálásán keresztül. 

A vizsgálataink során vizsgáltuk a pMOT (%), a VCL (µm/s), és az STR (%) 

értékeket. A fent említett motilitási paramétereket 48 órán át 24 óránként mértük CASA 

rendszer segítségével. Vizsgáltuk a spermiumok mozgásának időtartamát az aktivációt követő 

10, 20, 30, 60, 90 és 120 másodpercben friss és felolvasztott minták esetében egyaránt. A 

mélyhűtést egy a pontyfélékre kidolgozott módszerrel végeztük (Horváth et al. 2003, Bernáth 

et al. 2017). Ellenőriztük a lárvamorfológia elváltozásokat a mélyhűtött és a kontroll 

csoportokban. 

A motilitás már 24 órás (6 ± 5%) hűtve tárolás után szignifikánsan csökkent a frissen 

fejt spermához képest (49 ± 22%). A pMOT nem változott szignifikánsan az aktiválás utáni 

10-120 másodpercen belül, és az STR érték sem csökkent a friss spermában. Szignifikánsan 

alacsonyabb VCL értéket figyeltünk meg a 90 (33 ± 3 μm/s) és a 120 (31 ± 4 μm/s) 

másodperces mérés esetében a 10 másodpernél (51 ± 11 μm/s) kapott értékhez képest, illetve 

a 120 másodpercnél mért eredmény (48 ± 12 μm/s) és a 20 másodperces (48±12 µm/s) mérés 

között. A felolvasztott spermamintában az aktivációt követő 10-120 másodpercen belül nem 

volt jelentős csökkenés. A friss (49 ± 19%) és mélyhűtött (22 ± 22%) sperma motilitása 

között nem találtunk statisztikai különbséget. Hasonló tendenciát tapasztaltunk a kelési 

eredmények esetében, friss (22 ± 15%), és mélyhűtött spermával (33 ± 18%). A deformált 

lárvák esetében találtunk statisztikailag igazolható különbséget a friss és a mélyhűtött 

csoportok aránya között. A kontroll csoportnál a perikardiális és sziködémás deformitások 

fordultak elő magasabb arányban, míg a mélyhűtött csoport esetében a kraniofaciális és 

szemdeformált lárvák voltak gyakoribbak. Az eredményeink alapján elmondható, hogy a 

kísérlet során alkalmazott mélyhűtési eljárás alkalmas a jászkeszeg spermájának 

fagyasztására. 
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Napjainkban az élelmiszerek és takarmányok mikotoxin szennyezettségének 

problémája jelentős, hiszen a globális klímaváltozás következtében egyre gyakoribbak az 

időjárási szélsőségek, amelyek hozzájárulnak a mikotoxinok termelődéséhez. Több kutatás is 

alátámasztja, hogy már minden magyarországi régióban megtalálhatóak az Aspergillus fajok, 

amelyek többek között az Ochratoxin A (továbbiakban: OTA) termeléséért is felelősek. A 

mikotoxin szennyezettség semlegesítésére számos módszer ismert, melyek közül egyre 

nagyobb figyelmet kapnak a biodegradációs eljárások, amelyek során képződhetnek olyan 

vegyületek, amelyek mérgezőbbek lehetnek az eredeti toxinnál. Ebből kifolyólag az eközben 

keletkező metabolitok biológiai hatását is vizsgálni kell (EFSA).  

Kísérleteink célja volt, hogy a Cupriavidus basilensis ŐR16 jelzésű baktériumtörzs 

OTA-bontó képességét minősítsük mikroinjektálási módszer segítségével. Kísérleteink során 

minden tesztoldat esetében 75 µm, 100 µm, 150 µm és 200 µm átmérőjű cseppeket 

injektáltunk közvetlenül a termékenyülés után a zebradánió embriókba, majd 120 órás korban 

letális és szubletális végpontokra vizsgálatuk őket. A mikroinjektálási módszer hatásának 

vizsgálatára egy semleges oldatot (Zebrafish Ringer’s solution), a bontási tesztközeg 

hatásának vizsgálatára LB táptalajt injektáltunk a legnagyobb cseppátmérőn. A teljes 

injektálási sorozatot a bontásnál használt kiindulási mikotoxin oldattal (OTA 5 ppm), a 

baktérium toxin nélküli fermentációja utáni anyagcseretermékkel és a baktérium OTA bontási 

melléktermékével végeztük el.  

Az eredmények alapján elmondható, hogy az adott cseppméretek mellett sem az 

injektálás, sem az LB táptalaj nem hat károsan az embriókra, a mortalitás ezekben az 

esetekben 10% alatt maradt. Ezzel szemben az 5 ppm-es OTA oldat injektálási eredményei a 

legnagyobb cseppméret esetében már több mint 80%-os pusztulást mutattak. Megállapítottuk, 

hogy az ŐR 16 jelzésű baktériumtörzs a normál életfolyamata során is termel toxikus 

anyagokat, 200 µm-es cseppátmérő esetén 50%-os mortalitást tapasztaltunk, azonban ennek 

hatása jóval alacsonyabb az OTA oldat azonos dózisaihoz képest. A baktérium OTA bontási 

melléktermékének eredményei szintén alacsonyabb toxicitást mutatnak a kiindulási OTA 

oldathoz képest, 38,5%-os mortalitást tapasztaltunk a legnagyobb cseppátmérő esetén, 

amelyek statisztikailag nem mutattak szignifikáns különbséget az ŐR 16 normál 

anyagcseretermékeinek toxicitásával. 

Következtetésként elmondható, hogy az ŐR 16 jelzésű baktériumtörzs alkalmazható 

lehet zárt térben OTA-szennyezett takarmány detoxifikációjára. 
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A molekuláris biológiai és genetikai kutatások fejlődésének és technológiai 

előrehaladásának köszönhetően egyre több halfajon végeznek különféle genetikai 

vizsgálatokat, azonban leginkább olyan fajok vannak az ilyen jellegű kutatások fókuszában, 

melyek természetvédelmi szempontból különösen veszélyeztetettek vagy a társadalom 

számára nagy gazdasági jelentőséggel bírnak. A kősüllő (Sander volgensis) egy olyan 

őshonos faj, amely kedvelt a horgászok körében, azonban gazdaságilag kevésbé jelentős 

közeli rokonához, a süllőhöz (Sander lucioperca) képest, talán ezzel is magyarázható, hogy 

kevés az elérhető hazai és külföldi szakirodalom, valamint kutatási eredmény, ami a faj 

genetikai hátterével foglalkozott.  

Munkám célja a hazai süllő populációra már kifejlesztett és sikerrel alkalmazott 

mikroszatellit markerek adaptálása a kősüllőre, későbbi populáció genetikai vizsgálatokhoz. 

Két hazai kősüllő populációból, Szarvasról (6 db) és Kisköréről (9 db) kaptam mintákat, 

melyekből DNS-t izoláltam. Ezt követően a süllő esetében már sikerrel alkalmazott 16 marker 

adaptációjára tettem kísérletet. A markerek kimutatására alkalmazott PCR reakciók 

protokolljait optimalizáltam, a hőmérséklet és a reakció összetevőinek mennyiségi 

változtatásaival. A markerek adaptálásának sikerességét fragmentanalízissel ellenőriztem és a 

kapott adatokat a továbbiakban felhasználtam elővizsgálatokra, amelyek segítséget 

nyújthatnak a vizsgált állományok későbbi populáció genetikai analíziséhez és a legjobban 

alkalmazható markerek kiválasztásához. 

A legideálisabb markerek kiválasztása során vizsgáltam az egyes markerekre jellemző 

polimorf információs tartalmat (PIC), az egyes területekre jellemző heterozigozitási értéket és 

a vizsgált egyedek adott lókuszokon lévő alléljainak számát, azok frekvenciáját, 

mérettertományát. A vizsgált 16 markerből 14 adaptációja volt sikeres, azonban 3 

monomorfnak bizonyult. 11 db kellő mértékben polimorf, sőt 4 marker a meglehetősen 

informatív kategóriába esett. Az eredmények szerint a süllőre kifejlesztett mikroszatellit 

markereket sikeresen lehet adaptálni a kősüllőre és azok, nagyobb (reprezentatív) számú 

egyeden végzett vizsgálata esetén, alkalmasak lehetnek populációk genetikai jellemzésére, az 

állományok diverzitásának felmérésére. 
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A CSUKA (ESOX LUCIUS) SPERMA MOTILITÁS-VIZSGÁLATÁNAK 
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The methodical improvement of motility assessment and cryopreservation in 

Northern pike (Esox lucius) sperm 
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Dolgozatom célkitűzései az alábbiak voltak: az oltás hatása a spermaminőségre, 

általunk kidolgozott hígító tesztelése a mélyhűtés során, fejt és préselt sperma minőségének 

vizsgálata a mélyhűtés előtt, illetve a felolvasztást követően.  

Munkánk során a halakat a kísérleteink megkezdése előtt 48 órával oltottuk be 

(3,5mg/testtömeg kg pontyhipofízissel), majd a kísérlettől függően, fejéssel, vagy a here 

kioperálásával jutottunk hozzá a spermához. Az utóbbi metódus használata esetén a heréket 

egy szitaszöveten keresztül préseltük le. A két féle mintavételi módszert kísérletesen össze is 

hasonlítottuk. A mintákat ezután további felhasználásig 4°C-on tároltuk. A motilitás 

vizsgálatokat a CASA rendszer segítségével végeztük el. A mélyhűtéshez, a vizsgálat során 

kifejlesztett hígítókat alkalmaztuk. Az oldatokhoz két féle cukrot (150mM glükóz, 150mM 

trehalóz) használtunk fel, melyeket különböző hígítási arányokban összehasonlítottunk (1:3, 

1:9, 1:19). Az oltás, sperma motilitásra kifejtettet hatásának vizsgálata során, megállapítottuk, 

hogy mind a progresszív motilitás (pMOT), mind pedig a hímivarsejtek sebessége a 

ténylegesen megtett, teljes mozgási útvonalra számolva (VCL) jelentősen nőtt az oltás 

hatására (pMOT: 43±20%, VCL: 98±16µm/s), azonban a here tömegében, illetve a 

gonadoszomatikus indexben nem volt jelentős változás.  

A glükózzal mindenesetben magasabb pMOT-ot rögzítettünk. VCL esetében csak 1:3-

as és 1:9-es, STR –nél (a hímivarsejt átlagolt mozgási útvonalának az egyenestől számított 

eltérése) csak 1:3-as hígítás mellett mutatott jelentősebb eltérést a glükóz, a trehalózzal 

szemben. A fejt és kioperált heréből származó sperma összehasonlítása során, sem a 

mélyhűtést megelőzően, sem pedig a mélyhűtést követően, nem volt szignifikáns eltérés. 

Megfigyeltük azonban, hogy a mélyhűtést hatására a préselt spermánál nagy számban 

csökkent a pMOT (friss: 85±10%, mélyhűtött: 29±17%), míg a fejt sperma esetén nem történt 

lényeges változás a friss és a mélyhűtött sperma között (friss: 65±12%, mélyhűtött: 37±27%). 

Kísérleteink során igazoltuk az oltás, sperma mozgására kifejtett pozitív hatását. Az 

eredményeink alapján továbbra is ajánlott a hormonális indukció használata, mind 

szaporodási szezonban, mind azon kívül. Az általunk fejlesztett hígító eredményesen 

alkalmazható mélyhűtés során. A fejt és préselt sperma vizsgálata során nem találtunk 

lényeges eltérést a két csoport között, azonban a kinyerhető mennyiség a here kioperálása 

indokolt. 

Munkánkat az Európai Halászati Alap, Halászati Operatív Program III. tengelye 

(„Európai Halászati Alap: a megújuló halászatért” – az Európai Unió és Magyarország 

támogatásával) és a GINOP-2.1.1-15-2015-00645 kódszámú pályázatok támogatták. 
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Napjainkban minden tevékenység kapcsán felmerül a fenntarthatóság elve és annak 

gyakorlati megvalósítása. Következésképpen, a környezetvédelmi munka során is mindinkább 

szem előtt kell tartani a felhasznált energiaforrások minimalizálását. Az Amerikai 

Környezetvédelmi Hivatal 2010-ben már konkrét szempontrendszert és ajánlást fogalmaz meg 

„zöld remediáció” fogalom alatt, melyben kiemelt szerepet kap az egyre inkább vizsgált és 

fejlődő, szennyezőanyag degradáció mikroorganizmusok segítségével. A permeábilis reaktív 

résfalak (Permeable Reactive Barrier) illetve biofilm alapú permeábilis bioreaktív résfalak 

(„biobarrier”), mint passzív, in situ kármentesítési technológiák egyre nagyobb teret kapnak 

költséghatékonyságuk, fenntarthatóságuk révén. Környezeti és gazdasági szempontból 

kiemelt jelentőséggel bír, hogy ezen rendszerek hatékonyságát még inkább növeljük és minél 

szélesebb területen alkalmazhatóvá tegyük. 

A kutatás célja egy kísérleti modellrendszer kialakítása, mely hosszútávú lehetőséget 

biztosít biofilm alapú reaktív biorésfalak tanulmányozására jó biofilmképző és 

szénhidrogénbontó tulajdonsággal rendelkező baktériumok, bakteriális konzorciumok 

felhasználásával. Továbbá, a modellrendszer lehetőséget ad mikroorganizmusok, különböző 

hordozóanyagok közötti kölcsönhatások vizsgálatára laboratóriumi körülmények között. 

 A kialakított rendszer tesztelése, az általam választott gumigranulátummal, mint 

biofilm hordozóval ment végbe. A vizsgálatokhoz a Pseudomonas sp. BFB4_1, jó toluolbontó 

és biofilmképző baktériumtörzs került felhasználásra benzoesav, mint modellszennyező 

jelenlétében. A „biobarrier” rendszer az aerob körülmények fenntartása végett levegőztető 

rendszerrel lett ellátva. A modell szennyezőanyag (benzoesav) mikrobiális bontását nagy 

hatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC) ellenőriztük. 

A steril körülmények kialakítására hidrogén-peroxid sterilizáló oldat került 

alkalmazásra. A kísérletek során a benzoesav könnyen alkalmazható, jól mérhető 

modellszennyezőnek bizonyult. A két teljes vizsgálat eredményeképp szignifikáns különbség 

mutatkozott a negatív kontroll és a baktérium szuszpenzióval kezelt hordozó, szennyezőanyag 

bontásának mértéke között.  

A kutatás következményeként a kialakított modellrendszer alkalmassá vált a későbbi 

biofilm alapú szennyezőanyag eltávolítási módszerek vizsgálatára. 
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A növények és gombák között legelterjedtebb szimbiózis az arbuszkuláris mikorrhiza. 

A gombamicéliumok jelentősen növelik a növény felszívó felületét – s ezáltal fokozzák a 

tápanyag- és vízfelvételt -, miközben a növények a gombák számára nélkülözhetetlen 

szénvegyületeket, illetve vitaminokat szolgáltatnak. Célunk, hogy vizsgáljuk a 

növényegyedek és gombák közötti anyagáramot, különösen a növényi produkció azon részét, 

amelyet a növények a velük kapcsolatban élő mikroorganizmusoknak adnak át. 

A kutatás során kisparcellás kísérletben egész vegetációs periódusra vonatkozó 

szénforgalmi méréseket végeztünk a talaj, a növények és a mikorrhiza gombák CO2-

kibocsátására vonatkozóan abból a célból, hogy számszerűsítsük a folyamatban részt vevő 

autotróf és heterotróf komponensek hozzájárulását a talaj CO2-kibocsátásához. Emellett 

laboratóriumi körülmények között stresszkezelt egyedeken vizsgáltuk, hogy a mikorrhiza 

gombák játszhatnak-e szerepet a növényegyedek között végbemenő anyagáramban. A 

gyökerek kizárására mindkét kísérleti fázisban 40 mikronos hálókat alkalmaztunk. A 

kisparcellás kísérletben a talaj összes CO2-kibocsátásának 60-80%-át a heterotróf, 8-10 %-át a 

mikorrhiza, a maradék 10-30%-át pedig a növényi komponensek tették ki, de ezek az értékek 

a kukoricanövények fenológiai állapotával párhuzamosan változtak a vegetációs időszak alatt. 

A laboratóriumi kísérletek során a fluoreszcencia paraméterek nem mutattak nagy eltéréseket 

a különböző kezelések között, de a stresszkezelés után egy héttel a fotoszintézis értékek 

jelentősen csökkentek azon egyedek esetében, melyek felszín alatti mikorrhizák általi fizikai 

érintkezését nem gátoltuk.  

Mindezek alapján megállapítható, hogy a mikorrhiza gombák szerepe kiemelkedő a 

talajlégzésben, ugyanis jelentős mértékben részesülnek a növény által megkötött szénből. 
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A szénhidrogének fontos energiaforrások, amelyeket az iparban és a mindennapi 

életben egyaránt alkalmazunk. Ugyanakkor a szénhidrogének és származékai környezeti 

kockázatot jelentenek, hiszen számos veszélyes vegyi anyagokat tartalmaznak (pl. benzol, 

toluol), melyek az ökoszisztémára és az élőlényekre nézve problémát jelentenek. A 

szénhidrogének környezetbe való kijutása, a talajt terméketlenné teheti, mélyebb rétegekbe 

szivárogva az ott található vízkészletet is veszélyeztetheti. Ezek az anyagok nehezen 

bomlanak le a környezetben valamint az állati és emberi szervezetben felhalmozódva toxikus 

és mutagén hatásuk révén a szervezet károsodását és elváltozását okozhatják. A szennyezett 

helyszínek helyreállításának szükségessége új technológiák (bioremediáció) kifejlesztéséhez 

vezetett, melyek a szennyező anyagok teljes megsemmisítését hangsúlyozzák, nem pedig az 

ártalmatlanítás szokásos megközelítését, amikor a szennyezés gyakran egyik közegből egy 

másikba kerül át (pl. fiziko-kémiai eljárások). A bioremediáció, a mikroorganizmusok vagy a 

mikrobiális folyamatok felhasználása a környezeti szennyezők degradálására az új 

technológiák közé tartozik. 
Következésképpen, a kutatásom célja egy egyidejűleg biofilm képző és 

szénhidrogénbontó képességgel is rendelkező bakteriális konzorcium kifejlesztése, amely 

potenciális alapként szolgálhat a jövőben innovatív biofilm alapú in situ bioremediációs 

rendszerek kialakításához (reaktív biorésfalak). A konzorcium kialakításának előfeltétele, 

hogy a közösséget alkotó eltérő tulajdonságokkal rendelkező baktériumok egyazon 

tápközegben képesek legyenek nagy számban az együtt szaporodásra. Ennek megfelelően 

vizsgálataim során elsőként jó biofilmképző és BTEX-bontó képességgel jellemezhető 

baktériumtörzsek (Pseudomonas sp. BFHA4_7, Pseudoxanthomonas sp. BUG14 és 

BFB1_13-as izolátum) tenyésztési körülményeit optimalizáltam. Beazonosításra kerültek 

azok a tenyésztési paraméterek (tápoldat, hőmérséklet, pH és NaCl koncentráció), amelyek 

mellett mindhárom vizsgált baktérium jó növekedést mutatott. A következő kutatási 

szakaszban a szaporodásukhoz szükséges optimális tápoldatban az izolátumokat együtt-

tenyésztési-, szociomikrobiológiai vizsgálatnak vetettem alá. Az inkubációs idő 

előrehaladtával egy molekuláris ujjlenyomat módszerrel (T-RFLP) vizsgáltam előre 

meghatározott időpontokban az egyes izolátumok konzorciumon belüli részarányát a 

tápoldatban. 



SZIE MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

 

 

FELÜLETAKTÍV ANYAG HATÓANYAGÚ BABAÁPOLÁSI 

TERMÉKEK IRRITÁCIÓS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

Determination of the irritating effect of baby cleansers containing the surfactant 

Szerző: Forgács Enikő Rita, Mezőgazdasági mérnök BSc. III. évfolyam 

Témavezető: Mérőné dr. Nótás Erika, egyetemi docens, KÖTI 

 

Manapság mindenki használ anionos felületaktív hatóanyagú készítményeket fürdésre, 

kézmosásra, hajmosásra, mosásra. Ezekből a tisztító hatású tenzidekből állnak a szappanok, 

de megtalálhatók a tusfürdőkben, samponokban és a mosószerekben is. Erős tisztító, zsíroldó 

hatásuk van és jó a habzóképességük, de irritációt, ekcémás kiütéseket, allergiát is 

okozhatnak, különösen a kisgyermekeknél.  

Mivel a téma mindig érdekelt, megvizsgáltam több babaápolási terméket, és 

összehasonlítottam a felnőttek számára készült hasonló termékekkel. A minták irritatív hatását 

a Zein teszttel határoztam meg. Ezt Ernst Götte német kutató fejlesztette ki. A módszert közel 

tíz éve használják a SZIE Kémia Tanszékén, az eredetihez képest néhány paraméter 

módosításával. A módszer lényege, hogy a bőr helyettesítésére használt, a bőrrel közel azonos 

aminosavakat tartalmazó kukoricafehérjéből, a zein-porból a 30 °C-os, 1 órás rázatás során a 

vizsgált termékek 1m/v%-os oldatai által kivont nitrogén mennyiségét határoztam meg 

Kjeldahl roncsolással, majd ezt követően Parnass-Wagner vízgőzdesztillációval és a fejlődött 

ammónia kénsavas titrálásával. Mivel az irritációs hatás elsősorban az anionos tenzid 

koncentrációtól függ, ezért meghatároztam ezt is a minták kationaktív mérőoldattal történő, 

kétfázisú titrálásával. Megmértem a minták 1%-os oldatának kémhatását is, mivel a lúgos 

kémhatás is okozhat irritációt. Regresszió analízist végeztem a vizsgált jellemzők közti 

összefüggések megállapítása érdekében. A vizsgált minták között szerepelt a babák és a 

felnőttek részére készült szappan, sampon, tusfürdő és mosószer is. 

Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a hagyományos kemény szappanok 

jóval irritatívabbak a többi terméknél. A babák részére készült Babylove szappan irritációs 

hatása a legnagyobb (379 mgN/100 ml szűrlet), a második legirritatívabb termékénél, a 

felnőtteknek készült Fa szappanénál kb. 30%-kal irritatívabb. A vizsgált samponok, 

tusfürdők, mosószerek nem irritatívak, zein számuk 20-23 mgN/100 ml szűrlet közötti.  

A pH mérés során lúgos volt a két kemény szappan (Babylove 10,12pH; Fa 10,07pH), 

a mosószerek kémhatása gyengén lúgos (Ariel baby: 8,15pH; Biopon color: 8,36pH). A többi 

vizsgált termék kémhatása gyengén savas vagy közel semleges (pH=4,31-6,84), közelít a bőr 

5,5 pH értékéhez. Az anionos tenzid koncentráció a Babylove és a Fa kemény szappannál volt 

a legmagasabb, közel 100 m/m%. A többi termék anionos tenzid koncentrációja jóval kisebb, 

10-20 m/m% közötti értéket mértem az Ariel baby folyékony mosószer, a Dove nourishing 

shower gel, a Kék fehér baba tusfürdő és a felnőtteknek készült Today sampon esetében. A 

többi termék viszonylag kevés, 10% alatti anionos tenzidet tartalmaz, (Biopon color 

mosószer, Gabi tusfürdő, Johnson’s baby sampon). 

A regresszió analízis szerint szoros összefüggés van a termékek irritációs hatása és 

anionaktív koncentrációja között. 

Ezek a vizsgálatok rendkívül fontosak az egészségünk megőrzése érdekében, és az 

eredmények ismerete elő fogja segíteni a tudatos vásárlók helyes döntését. 
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Az ökológiai kutatásokban gyakran használatosak a szén, illetve nitrogén izotópjai a 

táplálékhálózatokon belüli anyagáramlások nyomon követésére. Kutatásaink során a stabil 

szénizotóp (
13

C/
12

C) arányt használtuk a szénforgalom vizsgálatára. Ez a technika lehetővé 

teszi, hogy a talajbeli komponenseket az általuk kibocsátott szén-dioxid szénizotóp arány 

szerint elválasszuk. Egy növényről sohasem beszélünk önmagában a szénforgalom vizsgálata 

során. A növény-talaj rendszerben nagy szerepet játszanak a talajban szabadon élő, vagy 

gyökérkapcsolt mikroorganizmusok. Ezeknek az autotróf és heterotróf szervezeteknek a 

növények gyökerein keresztül kapott szénhidrátok által, a globális szénkörforgásban is nagy 

jelentőségük van. Különbség a kétfajta életmód között, hogy míg az autotróf organizmusok 

csak a növényen keresztül jutnak ezekhez az anyagokhoz, a heterotrófok elsősorban lebontó 

folyamatokon keresztül. Célunk e kétfajta komponens kibocsátásának elválasztása volt. 

A méréseket laborban, tenyészedénybe ültetett kukoricákon végeztük. Gázanalizátor 

(Picarro G-1101i) segítségével vizsgáltuk a talaj CO2 kibocsátását és a talajbeli komponensek 

elkülönülését. Emellett fotoszintézis, biomassza, illetve abiotikus környezeti tényezők 

(talajhőmérséklet, talajnedvesség, léghőmérséklet, relatív páratartalom) mérését is végeztük. 

Kísérleteztünk továbbá a növényi CO2 asszimiláció mértékének változtatásával is. A 

szén-dioxid felvételt manipuláltuk 3 különböző kezelést alkalmazva. Az első 12 órás a 

második 24 órás megvilágítást jelentett, a harmadik pedig 24 órás fény megvonást. A 

növényekkel párhuzamosan növények nélküli talajminták CO2 kibocsátását is nyomon 

követtük. Egy-egy mérési ciklusban (összesen 3 ciklus) 5 napon keresztül 15 növényen és 

mellette 10 db talajmintán végeztük a vizsgálatokat.  

Eredményeink alapján a fotoszintézis által felvett CO2 nagymértékben meghatározza a 

talajból kibocsátott CO2 mennyiségét. A 24 órán át sötétben tartott növények 20%-al 

kevesebb CO2-ot bocsátottak ki a talajon keresztül, az asszimilátumok azonban már a 

megvilágítás kezdetét követő 3 órán belül megjelentek a kibocsátott szén-dioxidban. A 

különbség ellenére a stabil szénizotóp aránya nem változott a kezelés hatására, azaz a 

komponensek a kezelések során hasonló mértékben változtak. Ez az úgy nevezett „priming 

effect”-re utal, hogy a növények által felvett CO2 közvetlenül vagy a talajon keresztül az ott 

élő mikroorganizmusok aktivitására jelentős hatással van. 

Mindez azt mutatja, hogy a növények által felvett szénmennyiséget - mint biotikus 

faktort - figyelembe kell venni a szénforgalmi modellekben, illetve, hogy a növényi produkció 

jelentős része továbbadódik a talajba, a gyökerek és a kapcsolódó mikrobák számára. 
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A XXI. századi civilizált társadalmunk életminőség színvonalának fenntartásához, 

minden előállítási és működési folyamatához energiára van szükség, melynek alapját a 

fosszilis energiahordozók teszik ki. Az egyre fokozódó és kielégíthetetlen keresletünk ezen 

nem megújuló erőforrások iránt nagymértékű környezetszennyezéshez vezetett a Földön. 

Hazánkban a szénhidrogén szennyezések főleg kitermelés, szállítás és tárolás során 

következnek be. A közelmúlt eseményei (pl.: Exxon Waldez – 1989; Deepwater Horizon – 

2010) jól tükrözik a kőolaj és származékai által okozott szennyezések káros hatásait. A 

különböző kőolajtermékek komponensei az élőlényekre és az emberi egészségre nézve 

karcinogén, mutagén és teratogén hatással lehetnek, ezért szükség van az eltávolításukra. 

Mind a mai napig a legkörnyezetkímélőbb és legköltséghatékonyabb eljárás a biológiai úton 

történő eltávolítás (bioremediáció), a baktériumok általi lebontás (biodegradáció). 

Általánosan elfogadott tény, hogy a szénhidrogénekkel szennyezett talajok, talajvizek 

oxigén koncentrációja egy jól definiálható mikroaerob oxigénszinttel (O2 ≤ 2 mg/L) 

jellemezhető, a heterotróf szervezetek szennyezés hatására megnövekedett aktivitásának 

köszönhetően. Következésképpen, annak érdekében, hogy hatékony biológiai eltávolítást 

tudjunk elérni in situ, figyelmünket a mikroaerob lebontó szervezetekre kell 

összpontosítanunk. A szénhidrogének biológiai lebonthatóságát vizsgáló kutatások 

túlnyomórészt az aerob, vagy anaerob körülményekre fókuszálnak. Ebből kifolyólag, 

kutatásom célja mikroaerob BTEX-bontó (benzol, toluol, etil-benzol, orto-, meta-, para-xilol) 

baktériumok szelektív dúsítása és izolálása, valamint jellemzése. A baktériumokat szelektív 

dúsítás révén egy közép-magyarországi régióban található BTEX-el szennyezett mikroaerob 

talajvízben kialakult biofilm mintából izoláltam. A kiinduló biofilm baktériumközösségben 

dúsítás hatására lejátszódó szerkezetbeli változását molekuláris ujjlenyomat módszerrel (T-

RFLP) vizsgáltam. Az izolátumok szénhidrogénbontó képességének pontos meghatározására 

tömegspektrométerrel összekapcsolt gázkromatográfot (GC-MS) használtam. A biofilmképző 

képesség meghatározására egy időben 24 különböző biofilm hordozó vizsgálatára alkalmas 

CDC reaktort alkalmaztam. A vizsgálatokhoz kiválasztott baktérium törzseket korábbi 

tesztelési eredmények alapján választottam ki. 

Eredményül a biofilm minta mikroaerob dúsítása után 14 darab baktérium törzset 

sikerült izolálni, melyek főként a Béta- és a Gamma-proteobaktériumok osztályába tartoznak. 

A Pseudomonas és a Rhizobium nemzetség képviselői kiemelkedő biofilmképző képességgel 

rendelkeznek. A GC-MS vizsgálatokból kiderült, hogy a legszélesebb spektrumú BTEX-

bontó képességgel a Pseudomonas nemzetség tagjai rendelkeztek. 
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A mai intenzív mezőgazdasági termelés fenntartásához elengedhetetlen a talajokkal 

való törődés és annak termékenységének megőrzése. Ehhez megkerülhetetlenül szükség van a 

talajban lokalizált élőlények és az itt zajló tevékenységek részletes ismeretére.  

Az elpusztult növényi részek lebontásában és a tápanyagok feltáródásában jelentős 

szerepet töltenek be a talajban lakó állatok. Ezeket az élőlényeket több csoportba sorolhatjuk 

be, elsősorban méretbeli tulajdonságok alapján. Az említett csoportok a következők: mikro-, 

mezo-, makro- és megafauna. Az általam vizsgált két csoport az ugróvillások és a fonálférgek, 

akiknek a legtöbb fajuk a mezofaunába tartozik, azonban bizonyos képviselőik a mikrofauna 

csoportjába sorolhatóak. Jelentőségük abban rejlik, hogy táplálkozásuk során feldarabolják a 

bomló növényi hulladékokat, ezáltal elősegítve a mikrobiális lebontást valamint szelektív 

fogyasztásukkal szabályozzák a lebontó folyamatokat. Ezen szerepük miatt kiemelkedően 

fontosak a talaj termékenysége szempontjából és a tápanyag körforgásban is nélkülözhetetlen 

feladatot töltenek be.  

A műtrágyázás folyamata megkerülhetetlen az általunk elvárt termésmennyiség 

fenntartásában, azonban mindez jelentős mértékben befolyásolja a talajban zajló 

folyamatokat. A talajállatok populációira, egészen pontosan ezek diverzitására a műtrágyák 

negatívan hatnak. A kijuttatás után fellépő „só-hatás” kezdetekben súlyos mortalitást okoznak 

a talajlakó élőlényeknél. Kísérleteim során a három különböző dózisban alkalmazott nitrogén 

műtrágya minden koncentrációban növelte a mortalitást, mind az ugróvillásoknál, mind a 

fonálférgeknél. Az ugróvillások esetében ezen túl reprodukció csökkentő hatást is találtunk. 

Azonban a laboratóriumi egyfajos tesztek eredményeit fenntartásokkal kell kezelni és a terepi 

vizsgálatok szükségességét hangsúlyozni. 
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A világ egyik legjelentősebb termesztett zöldségnövénye a paradicsom, több mint 5 

millió hektár vetésterülettel. A FAO 2014. évi adatai szerint e területről, több mint 170 millió 

tonna termés került betakarításra. A sokéves szakszerű nemesítői munka révén, napjainkban 

fajták helyett túlnyomórészt hibrideket termesztenek, melyek a vásárlói szokások és igények 

által alakított egyenletes piros színnel, valamint azonos bogyómérettel rendelkeznek. 

Az úgynevezett „heirloom”, vagyis „örökség” fajtakör mára teljesen kiszorult az 

áruházak polcairól, a termések külalaki sokszínűsége és a rövid eltarthatósága révén nem illik 

bele az iparszerű termelésbe, ezért sajnos ismertsége is elenyésző. A tájfajták egyik fő 

jellemzője, hogy nem estek át formális nemesítői tevékenységen, genetikai egyediségük a 

gazdák szelekciójának és a sokszínű környezeti tényezőknek köszönhetően alakult ki. A 

hibridektől eltérően újravetés után a szülőnövény tulajdonságai jelennek meg, amelyeket 

megőriztek az egymást követő generációk. Általában egy adott tájkörzethez köthetőek, így 

toleránsak e termőhely biotikus és abiotikus tényezőivel szemben, beltartalmi értékeik pedig 

kiemelkedőek. A paradicsom beltartalmi értékeit befolyásolja többek között a fajta, a 

környezeti tényezők, valamint a termesztéstechnológiai eljárások hatása is. 

Kísérletünket a Szent István Egyetem Kertészeti Intézetének tanüzemében állítottuk 

be, mely során szabadföldi termesztéssel 11 különböző amerikai heirloom paradicsomfajtát 

neveltünk fel, majd a teljes érettségben betakarított bogyók beltartalmi értékeit a Szent István 

Egyetem Regionális Egyetemi Tudásközpontjának Élelmiszeranalitikai Laboratóriumában 

végeztük el. Az eredmények és az organoleptikus vizsgálat alapján öt fajta került 

kiválasztásra, név szerint ’Angora narancs’, ’Csoki csíkos beefsteak’, ’Delicious’, ’Ligaw’ és 

’Rózsaszín méhecske’. Célunk a C vitamin-, és a színanyag tartalom meghatározása volt, 

mely nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás eljárással történt, Hitachi Chromaster HPLC 

műszer segítségével. A HPLC-technikát elsősorban kis molekulatömegű komponensek 

elválasztására, azonosítására, illetve preparálására dolgozták ki, ma már elterjedten 

alkalmazzák makromolekulák analízisére is. Kísérletünk során ellenőriztük a teljes 

érettségben lévő bogyók vízoldható szárazanyagtartalmát (°Bx), paradicsomnál értéke 

általában 4-7 között alakul, meghatározása KRÜSS DR201-95 digitális kézi refraktométerrel 

történt. A vizsgált fajták értéke 3,6 és 6,8 °Bx között alakult, a legmagasabb értéket (6,8 °Bx) 

a ’Ligaw’ nevű fajta érte el. Különleges színük miatt a fajták karotinoid profilja eltér az 

átlagos fajtákétól. C vitamin tartalom tekintetében a fajták meglepően magas értéket mutattak, 

melyek közül kiemelkedő volt a ’Ligaw’ (789 µg/g), utána következett az ’Angora narancs’ 

(461 µg/g), a ’Csoki csíkos beefsteak’ (399 µg/g), a ’Rózsaszín méhecske’ (343 µg/g), végül 

a ’Delicious’ (292 µg/g). Az eredmények tekintetében elmondható, hogy a fajták további 

vizsgálata indokolt lehet különböző környezeti viszonyok mellett is.. 
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Hazánk és a világ egyik legfontosabb kultúrnövénye a kukorica (Zea mays).  

Felhasználhatósága, hasznosíthatósága sokoldalú, valamint a világ népességének táplálásában 

közvetlen és közvetett szerepe is jelentős. Nem véletlen, hogy Magyarországon az egyik 

legnagyobb területen termesztett növényünk. Évről évre egyre nagyobb szerepet tölt be magas 

keményítőtartalma miatt a bioetanol irányú felhasználásban. A nem megújuló energiaforrások 

tartaléka véges, ezért a jövőben a megújuló energiaforrások irányában kell gondolkodni, így a 

bioetanol, mint folyékony üzemanyag ebben megoldás lehet. Az egyik legnagyobb mértékű 

károsanyag kibocsátás a közlekedésből származik. A bioetanolt biológiailag megújuló 

energiaforrásokból (növényekből, valamint növényi hulladékokból) állítanak elő természetes 

úton. Felhasználásával lényegesen csökkenthető az üvegházhatású gázok kibocsátása, ezáltal 

ez környezetbarát megoldás lehet a jövőben, valamint sok környező gazdának ad a termesztett 

kukoricáért kedvező jövedelemforrást. Magyarországon jelenleg két nagyobb bioetanol üzem 

működik. Az egyik Dunaföldváron, a másik Szabadegyházán található.  A közeljövőben 

további bioetanol üzemeket fognak építeni, mivel nagy a külföldi kereslet erre a megújuló 

energiaforrásra. 

A növénynemesítésben folyamatos kutatások zajlanak, hogy olyan kukorica hibrideket 

állítsanak elő, melyeknek magasabb keményítőtartalma. A bioetanol-gyártás azonban nem 

csak a kukoricában lévő keményítő mennyisége, de annak összetétele, az amilóz/amilopektin 

arány is fontos befolyásoló tényező. Az amilopektinben dús keményítő az ipari felhasználás 

szempontjából előnyösebb, mivel a nagyobb szemek jobban duzzadnak, ami azt jelenti, hogy 

a vízfelvevő- és megtartóképességük jobb, valamint a belőle kivont keményítő lágyabb lesz, 

így a bioetanol előállításuk is könnyebb. Ezen új növények lehetővé teszik a nagyobb 

mennyiségű bioetanol kinyerést egységnyi területről, ezáltal a jövőben képesek lesznek 

megfelelően ellátni a járműveket, melyek már ilyen üzemanyaggal működnek.  

Kutatásaim a 2016-os esztendőben a Szent István Egyetem nagygombosi területén került 

beállításra, melynek keretében olyan, többségében magyar nemesítésű hibrideket és fajtákat 

hasonlítottam össze, melyek elérő FAO számmal rendelkeznek. Összesen 16 kukoricahibrid, 

valamint 2 fajta fejlődését figyeltem meg, majd a későbbi vizsgálataimat ezen növények 

keményítőtartalmának összehasonlításával folytattam. A kísérlet összterülete 0,5 ha volt. A 

vetés 2016. május 1- jén történt, 65 ezer db/ha magmennyiséggel. Ezzel egy menetben zajlott 

a tápanyag kijuttatás 200 kg/ha mennyiségben, MAS 27% típusú műtrágyával. 

Kutatásom során azt vizsgáltam, hogy egyes bioetanol felhasználásra alkalmas 

kukoricahibridek adott területen, és adott időjárási körülmények között milyen 

keményítőtartalmat képesek produkálni, valamint mely hibrideket érdemes a kapott 

eredmények alapján azon gazdáknak ajánlani, akik bioetanol hasznosítás céljából termesztik 

ezt a növényt. 
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Jelenkorunk egyik meghatározó olajnövénye a napraforgó (Helianthus annuus L.), 

sikeres termesztésére ezért egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek. Nem csak a termésében 

fellelhető kiemelkedő mennyiségű olajtartalom, hanem az ehhez társuló széleskörű 

felhasználhatóság tette világszerte elterjedtté. Az ipari célú hasznosítás mellett, az 

élelmiszergyártás és a takarmány-előállítás fontos alapanyagaként is szolgál. 

A világon mindenhol az elérhető legnagyobb hozamok realizálására törekednek. 

Ebben kulcsfontosságú szerep jut a rendelkezésre álló termesztéstechnológiák folyamatos 

fejlesztésének, adaptálásának a jelen kor ökológiai és ökonómiai igényeihez. A 

termesztéstechnológia szerves részét képezi az egyes hibrideknek megfelelő vetőmagnorma 

megállapítása is, ugyanis ennek jelentősége sem gazdasági, sem növényélettani 

vonatkozásban nem elhanyagolható. Egyrészt mert a fajta genetikájában hordozott 

tulajdonságok szem előtt tartása nélkülözhetetlen, másrészt pedig, mert a növények optimális 

fejlődésére gyakorolt hatása sem figyelmen kívül hagyható. A sűrűbb állományok növényei 

általában magasabbak és szárátmérőjük vékonyabb, így ezen parcellák növényei 

fogékonyabbak lehetnek a nagyobb esők vagy erősebb széllökések folytán bekövetkező 

gyökérből történő dőlésre, és a sűrűbb növényállomány következtében kialakult párásabb 

mikroklíma miatt nagyobb számban jelentkezhetnek egyes betegségek is. 

Kutatásom során választ szerettem volna kapni arra, hogy az egyes hibridek esetében 

melyik a legkedvezőbb tőszám egyrészt a növény fejlődése és terméseredménye 

szempontjából, másrészt pedig, hogy ezen eredményeket milyen ráfordítás ellenében sikerült 

megvalósítani és meddig lehet emelni, illetve csökkenteni a tőszámot úgy, hogy a 

jövedelmezőség határain belül maradjunk. 

A kísérlet során 10 hibrid és 4 fajtajelölt – melyek a Syngenta Magyarország Kft. 

tulajdonát képezik – teljesítőképességét vizsgáltam kisparcellás kísérletben, 4 eltérő 

tőszámmal, 3 ismétlésben, a pápai Agroprodukt Zrt. területén. A legkisebb beállított tőszám 

40 000 tő/hektár volt, 7000 tő/ha volt a léptékszám, így növekvő sorrendben 47 000 tő/ha, 54 

000 tő/ha és 61 000 tő/ha volt az egyes parcellákban beállított növénysűrűség. A kísérlet 

beállításában és lefolytatásában a PlasmoProtect Kft. munkatársai voltak segítségemre. 

A vizsgálatok során nyomon követtem az egyes parcellák növényeinek fejlődését a 

tenyészidő folyamán. Eredményeim alapján megállapítható, hogy a tőszám emelésével 

fordítottan arányosan csökkent a szárátmérő és a tányérátmérő, a növénymagasság pedig 

rendre növekvő tendenciát mutatott. A növények megdőlése ennek ellenére nem volt 

jellemző, és a várható szintet sem haladta meg az egyes kórokozók jelenléte. Jelen 

eredményeim azonban csak abban az esetben helytállóak, ha több évjáraton keresztül 

folytatott kísérletek eredményei is ezt igazolják. 
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Vizsgálatom célja az volt, hogy megvizsgáljam, van e gyakorlati értelme a magokat 

kiválogatni méret szerint, van e valamilyen összefüggés a növény növekedési erélye és a mag 

különböző paraméterei között.   

Kísérletem során elvégeztem magmorfometriai és közvetlen a növényen mért 

vizsgálatokat is. A 2015-ben felhasznált szaporítóanyagok 2014-ben lettek leszüretelve Észak 

Írországban. Ebben az évben 193 darab maggal és növénnyel foglalkoztam. A rákövetkező 

évben 2016-ban, a 2015-ben begyűjtött Dél-Nyugat skóciai Monreith-ből származó magokkal 

dolgoztam és ebben az évben ugyan 293 darab magnak vizsgáltam a magmorfometriai 

paramétereit, de életképtelenségük miatt 273 darab magonc növekedési adatait mértem. A 

munkám helyszínét a Szent István Egyetem Botanikus Kertje biztosította 2015-ben és 2016-

ban is. A magoncokat sejttálcában neveltem. 2015-ben összesen 10 mérést végeztem el a 

növényeken tolómérővel határoztam meg a növekmény nagyságát mind a 193 növény 

esetében. 2016-ban az előző évi tapasztalatokat levonva csak 5 mérési időpontot ütemeztem 

be, de a mérés folyamata az előző évivel azonos volt. 

A magmorfometriai és a növekedési értékek közötti összefüggésre voltam kíváncsi. A 

magmorfometriai adatok statisztikai feldolgozásakor 2015-ben 18 magmorfometriai 

paramétert hasonlítottam össze 193 darab növény növekedési adatával, majd 2016-ban a 18 

paramétert 273 növénynek a növekedési értékeivel.   A statisztikai feldolgozás során először 

Fitness- indexet hoztunk létre melynek értékei alapján három növénycsoportot képeztünk 

(gyengébb, közepes és erősebb növekedésű). E vizsgálatot egytényezős varianciaanalízissel 

végeztem el. Először csoportokon belüli varianciára végeztük el, de erre érzékenyen reagált, 

ezért a vizsgálatot meg kellett ismételnem csoportpáronként. Ekkor kétmintás t-próbát 

alkalmaztam, de ezen vizsgálat során sem lehetett megállapítani jelentős eltérést a 

magmorfometriai paraméterekben a két növény csoport között. A kutatás utolsó részében 

három magcsoportot (kicsírázott, ki nem csírázott, kicsírázott, de később elpusztult) esetében 

csoportpáronként vizsgáltam az esetleges eltéréseket a magmorfometriai paraméterekben. A 

vizsgálatokat kétmintás t-próbával végeztem el.  

A vizsgálat során kapott eredmények nem igazolták azt, hogy lenne bármilyen 

összefüggés a növény magjának mérete és a növekedési erélye között. Gyakorlati 

szempontból, tehát teljesen felesleges a magokat a kereskedőknek szétkiválogatni, mielőtt 

értékesítenék őket a vevőknek. A 18 magparaméter nincsen hatással a magokból kifejlődő 

magoncok vegetáció közbeni és végi méretére. 
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Dolgozatom és egyben kísérletem célja az volt, hogy vizsgáljam a különböző 

herbicidek gyomirtó hatékonyságát a gyomnövényeken, és a gyomirtószer kultúrnövényre 

gyakorolt hatását. 

Kísérletemben, kukorica, repce és napraforgó kultúrákban, azon belül is több 

hibridben vizsgáltam, hogy az alkalmazott herbicidek, milyen hatásfokkal bírnak a 

gyomnövényeken, illetve okoznak-e tüneti károkat a kultúrnövényen. Elsődlegesen a 

gyomirtó hatékonyságot, és a kultúrnövényre gyakorolt fitotoxikus hatást mértem fel. 

Igyekeztem kutatni, hogy milyen aktualitások vannak napjainkban a vegyszeres 

gyomszabályozásban a kukorica, repce, és napraforgó kultúrákban Magyarországon. Olyan 

kezelési módot próbáltam itthon alkalmazni, amit itthon még nincs engedélyezve, ellenben 

külföldön már igen.  

Kukoricában az alkalmazott herbicidek mindegyikénél kiváló gyomírtó hatékonyságot 

tapasztaltam, azonban fitotoxikus hatást egyik vegyszer sem okozott a kukoricán. Ezen 

eredmények alapján döntő szempont lehet az ár, hogy minél költséghatékonyabban 

végezhessük el a növényvédelmi munkálatokat. Azonban a talajadottságok és a környezeti 

tényezők, öntözhetőség is közrejátszanak a megválasztott kezelési módnál. 

Repcén szintén nem okozott tüneti kárt az alkalmazott herbicid, azonban gyomírtó 

hatékonyságában már közrejátszott, a nagyfokú vadkár miatt kiritkult állomány. és a kései 

kezelés. 

Napraforgóban tapasztalt fitotoxikus tünetek azonban rávilágítanak arra, hogy 

folyamatos nemesítési munkálatok ellenére sajnos még mindig súlyos tüneti károkat tudnak 

okozni egyes herbicidek, azonban kiváló gyomírtó hatékonyságot lehet velük elérni. A 

gondosan megválasztott kezelési móddal viszont kiküszöbölhetők a fitotoxikus tünetek és 

mellette gyommentességet biztosíthatunk a napraforgónak a tenyészidő végéig. 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a sikeres termesztéstechnológia alappillére 

a gondosan megválasztott és megfelelően kivitelezett vegyszeres gyomszabályozás. A 

jövőben további vizsgálatokat szeretnék végezni a vegyszeres gyomszabályozásban. 
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A paradicsom a világ legjelentősebb zöldségfaja (170 millió tonna), melyen belül a 

kizárólag szabadföldön megtermelt ipari paradicsom 40 millió tonnás átlagos évenkénti 

produkciója, 96%-ban az északi félteke országaiban kerül betakarításra. 

A szabadföldi növénytermesztés, így az ipari paradicsom előállítása során is, 

megfigyelhető tendencia az utóbbi években, hogy a termesztők igyekeznek csökkenteni a 

vegyi anyagok felhasználását, mikroorganizmus alapú készítményekkel helyettesítve azokat. 

Ennek egyik lehetséges eszköze a növekedést serkentő rizobaktériumok (plant growth 

promoting rhizobacteria, PGPR) alkalmazásával. 

Kísérletem célja, hogy megvizsgáljam a mikrobiológiai készítménnyel kezelt ipari 

paradicsom állomány viselkedését, különböző vízellátottságú körülmények között. A 

vizsgálatok levél fluoreszcencia méréseket, valamint a termés betakarításkor rögzített 

mennyiségi és minőségi paramétereket tartalmaztak. 

A klorofill fluoreszcencia mérések során, folyamatosan rögzítettük, a leggyakrabban 

használt Fv/Fm hányadost, mely jól jellemzi a fotokémiai rendszer (PSII) 

kvantumhatékonyságát. Az eredmények alátámasztották, hogy a PGPR alkalmazása jelentős 

pozitív hatással volt a kvantumhatékonyságra, különös tekintettel a gyengébb vízellátottságú 

növényállományokban. 

A különböző vízellátottság befolyásolta a betakarított termés mennyiségi és minőségi 

paramétereit. A szedés előtti csapadékos időjárás azonban nem kedvezett az ipari 

feldolgozáshoz szükséges szárazanyagtartalom eléréséhez, így statisztikailag kimutatható 

különbségeket alig sikerült kimutatni. Az eredmények tekintetében elmondható, hogy a 

kezeléskombinációk további vizsgálata indokolt lehet, de mindenképpen korábbi időzítésű 

betakarításra. 
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Burgonyából a FAOSTAT szerint 2014-ben világszerte több, mint 380 millió tonnát 

termelnek, több, mint 19 millió hektáron, így világszintű termés átlaga 20 tonna hektáronként. 

Ezen belül Magyarországon több mint 560 ezer tonnát termelnek, több mint 21 ezer hektáron, 

a termésátlag 27 tonna hektáronként. Népélelmezési szempontból fontos nyersanyag, jó 

energia szolgáltató képessége véget, hisz 18% keményítőt 1% fehérjét tartalmaz, valamint sok 

B és C vitamint. Tárolhatósága jó, akár több évig is eláll megfelelő körülmények között. 

Hazánkban 50 kilogrammot fogyaszt el egy ember egy évben. potenciális termés mennyiségé 

akár 100 tonna is lehet hektáronként, igy elmondható, hogy nagy potenciál van benne nép 

élelmezés szempontjából, hisz manapság egyre kevesebb termő terület jut egy emberre. 

Világszinten megfigyelhető, hogy vetésterülete egyre csökken, de a termés mennyiség 

nem csökken, ez azt jelenti, hogy növekszik a termésátlag, ennek fontos része a fajta 

nemesítés fejlődése, a nagyfokú gépesítés és a vegyszeres védekezés mellet a nagy 

mennyiségű és precízen kijutatott tápanyag, amely általában műtárgya formájában kerül a 

talajba. Fontos cél a minél nagyobb arányú hasznosulásuk, amit sok tényezős befolyásol. 

Általánosságban elmondható, hogy főként makro- és mezoelemek utánpótlására fektetnek 

nagy hangsúlyt, hiszen ezek adják a termés tömegének nagy részét, valamint a mikroelemek 

igen drágák, igy általában kevesebbet juttatnak ki a kelleténél. Pedig egy nagy mennyiségű 

mikroelem trágyázás, amely a kelleténél nagyobb mennységet tartalmaz, javítja a 

hasznosulást és egészségesebb, ellenállóbb állományt eredményez. 

Ennek a nagy mennyiségű mikroelem túlsúlyos tápanyag után pótlásnak a hatásait 

vizsgáltam burgonyában. A kísérlet random elrendezésben került beállításra, melyben makro- 

és mikroelemek kölcsönhatását vizsgáltam. A kapott eredmény szabad szemmel is látható lett. 
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KÜLÖNBÖZŐ SZÓJAFAJTÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A 

BÓDVA-VÖLGYÉBEN 

Comparison of different soybean sorts in the Bódva Valley 
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Dolgozatomban az egyik legfontosabb fehérjenövényünkkel a szójával foglalkoztam. 

Ma az agrárium fő feladata, hogy hazai fehérjenövény termesztéssel ki tudja elégíteni az 

ország fehérjeigényét. Ez azért fontos, hogy az import függőség megszűnjön.  

A gazdálkodók többsége még nem, vagy csak egy-két éve termeszt szóját, ezáltal a 

hozam –tapasztalatlanságból adódóan- nem túl magas. Kísérletemmel szeretnék iránymutatást 

adni a borsodi gazdálkodóknak a szója termesztéstechnológiájáról.  

Hat szójafajtát teszteltem kétféle sortávolságon (76 cm és 25 cm), valamint kétféle 

oltóporral kezelve. A hat fajta a Cardiff, az ES Mentor, az Orion, a Sunrise, az Adsoy és a 

Pedro voltak. Az Orion egy korai-, a Pedro közepes érésű fajta, rajtuk kívül mind igen korai.  

E két fajta bizonyítja azt, hogy a térségben valóban csak az igen korai éréscsoportba tartozó 

fajták termeszthetők biztonsággal. Az Orionnak és a Pedronak olyan magas volt a víztartalma, 

hogy azokat nem tudtuk betakarítani.  

A sortávolságok tesztelését azért tartottam fontosnak, mert a környékbeli gazdák 

véleménye megosztó ezzel kapcsolatban, és sokaknak nincs lehetősége a 45-50 cm-re való 

vetésre. A kukorica sortávolság bizonyult jobbnak. Emellett nem csak a magasabb hozam és 

kevesebb elvetett szem döntött, hanem a sorközművelés lehetősége, amely segítségével a 

tábla vegyszerek nélkül is gyommentesen tartható. 

Az oltópor használata minden olyan termőföldön ajánlott ahol még nem termesztettek 

szóját, de azokon a földeken, amelyek már tartalmazzák a Bradyrhizobium japonicum 

baktériumokat is érdemes oltást végezni, mert jó hatással van a termésre. Ezek a baktériumok 

szimbiózisban élnek a szójával, és képesek a levegőből megkötni a nitrogénszükséglet közel 

70%-át. A vetőmagok többségét már oltva és csávázva hozzák forgalomba, ez megkönnyíti a 

gazdák dolgát. Kísérletem során a magok két féle mikrobiológiai készítménnyel, az Iregi 

natúr szója oltóporral, illetve a BASF által forgalmazott HiStick-kel voltak kezelve. Az 

eredmény egyértelmű volt, a HiStick-kel kezelt fajták mindegyikénél nitrogén gyűjtő gümők 

tucatjai voltak a növények gyökerein, az Iregi esetében egyáltalán, vagy csak néhány gümő 

fejlődött.  

Kísérletem sikerességét igazolja, hogy eredményeim alapján az ES Mentor -3,72t/ha 

termésátlaggal- a térség legsikeresebben termeszthető fajtája, amelyre a környékbeli gazdák 

többsége is esküszik. 
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GYÓGYNÖVÉNYFAJOK CSÍRÁZÓ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 
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Kutatásunk során a következő 9 gyógynövényfaj: orvosi angyalgyökér (Angelica 

archangelica), közönséges bojtorján (Arctium lappa), mángold (Beta vulgaris L. subsp. 

vulgaris var. cicla), sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorius), gyapjas gyűszűvirág (Digitalis 

lanata), orvosi kecskeruta (Galega officinalis), közönséges orbáncfű (Hypericum perforatum), 

szúrós gyöngyajak (Leonurus cardiaca) és parlagi ligetszépe (Oenothera biennis) magjain 

végeztünk csíráztatási teszteket. A vizsgálatokba bevont szaporítóanyag a zánkai 

Gyógynövény-Völgy kertjében termesztett fajok vagy a környező vadon termő állományok 

növényeiről fogott magvak voltak. A kísérletekkel fő célunk volt megismerni e populációk 

csírázási képességét és megvizsgálni csírázásserkentő szerek alkalmazásának hatékonyságát. 

A vizsgálatok során mindegyik faj magjaiból összesen 750-750 db-ot használtunk fel. 

A csíráztatási vizsgálatokat 2 különböző csírázásserkentő szer (gibberellinsav 3 különböző 

töménységben és kálium-nitrát egyféle koncentrációban) felhasználásával folytattuk a 

kezeletlen tételek mellett háromszoros ismétléssel, így egy csoport 50 db magból állt. A 

gibberellinsavval kezelt tételeket 24 órán át áztattuk a megfelelő töménységű oldatban, a 

kálium-nitrát oldat kijuttatása pedig az első öntözés alkalmával történt. A magvakat2 rétegű 

szűrőpapíron csíráztattuk Petri-csészékben, nedvesítéshez kizárólag desztillált vízzel öntöztük 

őket naponta. A csíráztatás 4 héten keresztül tartott. A vizsgálatok minden hét végén 

történtek, ekkor tételenként megszámoltuk és eltávolítottuk a két zöld szikleveles csírákat. Az 

adatokat a vizsgálatok alkalmával rögzítettük, és mindennap feljegyeztük az öntözött Petri-

csészék számát. Az alapszámítások elvégzéséhez és diagramok készítéséhez a Microsoft 

Excel 2010, a szövegszerkesztéshez a Microsoft Word 2010 programokat használtuk. A 

vizsgált tényezők a kezeletlen és a különböző kezelésekben részesült magvak csírázási 

képessége, egymással való összehasonlításuk volt. 

A 9-ből 3 faj (az orvosi angyalgyökér, a sáfrányos szeklice és a közönséges orbáncfű) 

nem csíráztak ki, aminek számos feltételezhető oka is lehet, mint az egyes fajok magvainak 

elégtelen csírázóképessége, a vadon élő populációk bizonytalan csírázó képessége, az egyes 

fajok nyugalmi állapotának megtöréséhez elvégzendő művelet hiánya, nem megfelelő tárolási 

vagy csíráztatási körülmények. 

A közönséges bojtorján esetében az 1000 ppm töménységű gibberellinsavas kezelés 

(32,76%) mind a kontrollhoz (8,0%) képest, mind a többi kezeléshez képest hatékonyabb volt 

a csírázás fokozására. A mángold magjait illetően az összes kezelést összevetve a 100 ppm 

töménységű gibberellinsavas kezelés tűnt a leghatékonyabbnak (76,67%), mivel ez a 

kontrollnál (69,33%) 7,3 %-kal volt hatékonyabb. A gyapjas gyűszűvirág eredményei alapján 

az 500 ppm-es gibberellinsavas kezelés volt a leghatásosabb, amely esetünkben 100%-os 

kelést biztosított. A kecskerutánál kizárólag a GA3 500 ppm-es kezelés hozott a kontrollnál 

valamennyire hatékonyabb csírázást, ezek az eredmények azonban így is alacsonyak voltak 

mind a kontroll (4,6%), mind a kezelt magvak (2,67-6,0%) esetében. A szúrós gyöngyajak 

kontrollcsoportja nagyon gyenge csírázóképességgel (1,33%) rendelkezett, ehhez képest az 

1000 ppm töménységű gibberellinsavas kezelés bizonyult a leghatékonyabbnak (83,33%). A 

parlagi ligetszépének kontroll tételei összesen 4%-os, míg a leghatékonyabbnak bizonyuló 

serkentő kezelés, a KNO3 28,67%-os csírázást eredményeztek. 
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ŐSZI KÁPOSZTAREPCE ALAPMŰVELÉSI MÓDOK 
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Az utóbbi években egyre nagyobb jelentőséggel bír az őszi káposztarepce hazánkban. 

Ezt bizonyítja, hogy az elmúlt évtizedben a vetésterülete jelentősen növekedett. Sokoldalú 

felhasználásnak köszönhetően piaci kereslete nagy és az egyik legtisztességesebb 

jövedelemmel rendelkező növény. A repce technológiája az évek során nagymértékben 

megváltozott, gondolok itt mind az alapművelésre, sortávra, növényvédelemre és ma már a 

fajták mellett hibridekkel is termesztjük. A kutatásaimat egy olyan gazdaságban végeztem, 

amely az ország azon területén helyezkedik el, ahol a természeti adottságok alkalmasak a 

repcetermesztésre. A gazdaság talajművelési-technológiájukat kezdetek óta fejlesztik; ma már 

jobban odafigyelnek a talajvédelemre és az adott növény igényeire is. Sikerük kulcsa, hogy a 

megfelelő „alapokra” építkeznek, amelyet már az elővetemény betakarítása után 

megkezdenek. Azonban ahhoz, hogy még sikeresebbek legyen e téren, már nem csak az a 

fontos, hogy terméshozamot növeljék, hanem az is, hogy minél kevesebb ráfordítással tegyék 

azt. A kiadásokat az alapművelés minimalizálásával vagy esetleg annak elhagyásával is 

csökkenthetik, de ebben az esetben egyensúlyt kell állítani a megfelelő talaj-előkészítés, 

talajminőség és a „spórolás” között. 

A kutatásomat a Vas megyei Hegyfalu község határában található földterületen 

végeztem a 2016-17-es évben. Négyféle alapművelést alkalmaztam (szántás, lazítás, tárcsázás 

direktvetés), hogy bizonyítsam, mely művelési módszerre lehet még sikeresebb és 

gazdaságosabban őszi káposztarepcét termeszteni az adott kistérségben az adott körülmények 

között. A kezelések három ismétlésben kerültek beállításra, véletlen blokk elrendezésben. A 

kísérleti parcellák összterülete 3,6 ha, egyes kezelések 3000 m
2
-es parcellákon kerültek 

beállításra. A tenyészidő folyamán négy alkalommal végeztem a talajellenállás- és, 

talajnedvesség-vizsgálatot, agronómiai szerkezetvizsgálatot, Görbing-féle ásópróbát. 

Folyamatosan monitoringoztam a növények fejlődését, értékeltem az adott gazdaság 

felkészültségét a mindennapi kihívásokra a repce termesztésében. Ezen kívül egy alkalommal 

végeztem növény magasság- és, gyökérhosszúság méréseket, megszámoltam és értékeltem a 

repce növények elágazásainak számát. Betakarítást követően megmértem a parcellánkénti 

termés mennyiségét, majd a mintavétel után a repce olajtartalmát, mely az értékesítés során 

egyik meghatározó árképző paraméter.  

Eredményeim alapján megállapítottam, hogy adott gazdaság, adott felkészültsége 

mellett nem lehet kimutatni jelentős eltérés a különböző technológiákkal termesztett repce 

között. Ennek oka, hogy a több éven keresztül helyesen művelt táblák talajállapota megfelelő, 

így indokolt esetben –a gazdaság által alkalmazott tudatos talajművelési rendszer mellett- nem 

minden esetben szükséges mélyművelést alkalmazni. A sikeres termesztés érdekében meg kell 

vizsgálni és ismerni kell a területeinket, talajainkat, és azok állapotát majd ezután dönthetünk 

az alapművelési mód megválasztásáról, figyelembe véve a környezet tudatos szemléletet és a 

költséget. 
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AVARTAKARÁS ÉS HAMVAS ÁSZKA (PORCELLIONIDES 

PRUINOSUS) EGYEDEK HATÁSA PARADICSOM NÖVÉNYEK 

FEJLŐDÉSÉRE TENYÉSZEDÉNYES KÍSÉRLETBEN 

Effect of mulching and Porcellionides pruinosus individuals (Isopoda, 

Oniscidae) on the development of tomato plants in a pot experiment 
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A természetes takaróanyagok használata legtöbbször előnnyel jár (talajszerkezet 

javítás, hasznos szervezeteknek élőhely és búvóhely, gyomelnyomó képesség stb.), mely 

állítás hitelességét számos tanulmány már bizonyította. A szárazföldi ászkarákok (Oniscidae) 

szerepe azonban növényvédelmi vonatkozásban – hogy jelenlétük inkább káros vagy hasznos 

– még vitatott. A talajban élő makro-gerinctelenek egyik fő csoportját képezik, melyek részt 

vesznek a talaj átalakító- és lebontó folyamataiban (TUF ÉS TUFOVÁ 2005). Egyes források 

azonban, azokat a fajokat, amelyek a nedvdús, lédús élő növényi részeket kedvelik, kerti 

kártevőkként tüntetik fel. Ezen „kártételek” valós mértéke vagy valóságtartalma pedig még 

kérdéses. 

Kutatásunk során a hamvas ászka (Porcellionides pruinosus) szárazföldi ászkarák 

tevékenységének hatását elemeztük. A Növényvédelmi Intézet Kísérleti terén, egy félig fedett 

üvegházban tenyészedényekbe ültetett paradicsompalánták bogyóterméseinek tömegét 

vizsgáltuk 2016-ban és 2017-ben. A tenyészedényekben négyféle kezelést alkalmaztunk 

(kontrol; talajtakarás; ászkarák; talajtakarás és ászkarák). A paradicsomnövények fejlődése 

mellett, a talaj FDA hidrolikus aktivitását is mértük. 

Hipotézisünk, hogy a takart- és ászkarákot tartalmazó talaj mikrobiális aktivitása 

megnő, valamint javítja a paradicsomnövény fejlődését és bogyóhozamát. Továbbá, a kísérlet 

felszámolása során, nagyobb számban lesznek jelen az ászkarák egyedek a talajtakarással 

kombinált kezelésnél. A 2016-ban végzett kísérletünk során a kontroll, illetve az ászkarák és 

talajtakart kettős kezelések termésmennyiségei között, szignifikáns különbséget mutattunk, 

míg 2017-ben ez az eltérés nem jelentkezett.  

Kutatásunk hozzájárul az ászkarákokkal kapcsolatos ismeretek bővítéséhez, 

jelenlétükből eredő talaj- és növénybiológiai változások összefüggésrendszerben történő 

vizsgálatához és növényvédelmi szerepük tisztázásához. 
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A MACROPHOMINA PHASEOLINA (TASSI) GOID. ELLENI 

GENETIKAI, BIOLÓGIAI ÉS KÉMIAI VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGEI 

NAPRAFORGÓBAN 

Genetic, Biological and Chemical control 

of Macrophomina phaseolina (TASSI) GOID. infection of sunflower 

 
Szerző: Balázs Viktor, Növényorvos MSc. II. évfolyam 

Témavezető: Dr. Turóczi György, egyetemi docens, NVI 

 

Hazánkban a klímaváltozás hatására az aszályos periódusok sűrűbbé válása, valamint 

az egyenlőtlenebb csapadékeloszlás megjelenése várható. A megváltozott klíma indukálja a 

trópusi, szubtrópusi eredetű kórokozók előtérbe kerülését. Ilyen melegkedvelő, eddig kevésbé 

vizsgált kórokozó a Macrophomina phaseolina, amely új kihívásokat állít a növényvédelem 

és a gazdák számára. 

Dolgozatom célja, ezért a kórokozó elleni genetikai, biológiai, kémiai védekezés 

lehetőségeinek felmérése. 

Munkám során meghatároztam a kórokozó számára optimális táptalajt, és pH 

tartományt. Megállapítottam, hogy a kórokozó a vizsgált pH tartományban (4,00 – 7,00) 

végig képes növekedni, a leggyorsabb növekedést pH 4,6 értéknél mutatta. A tesztelt 

táptalajok közül a paradicsom agaron tapasztaltuk a tenyészetek leggyorsabb fejlődését.  

A természetes körülmények minél jobb megközelítése céljából a fungicid 

érzékenységi vizsgálatot az általunk kidolgozott módszerrel végeztem: a gombát sterilezett 

szűrőpapírra oltottam, és ezt az optimális kémhatású pufferoldattal nedvesített perlittel fedtem 

be. Az egyes fungicideket az előre meghatározott koncentrációkban ugyancsak a perlithez 

kevertem. Az értékelésnél a képződött mikroszkleróciumok számát hasonlítottam a kezeletlen 

kontrolléhoz. A különböző gazdanövényről származó M. phaseolina izolátumok eltérő 

érzékenységet mutattak. A mikroszklerócium képződést legjelentősebb mértékben a 

piraklostrobin + epoxikonazol hatóanyagú készítmény csökkentette. 

A biológiai védekezés lehetőségét már forgalomban lévő, illetve kísérleti antagonista 

baktérium és gomba készítményekkel vizsgáltam (Gliocladium sp., Trichoderma asperellum 

(2 törzs), Aureobasidium pullulans valamint Streptomyces griseoviridis). E védekezési 

lehetőség, ellentétben a fertőzés idejében kijuttatandó fungicidekkel, hosszabb ideig fejtheti ki 

hatását, mivel az antagonista mikroorganizmusok a kijuttatás után képesek tovább szaporodni. 

A fungicid érzékenységi vizsgálati módszerhez hasonló körülmények között a Trichoderma 

T34-es törzse csökkentette leginkább a M. phaseolina mikroszkleróciumainak számát.  

Saját gazdaságunkban kisparcellás kísérletben teszteltem a különféle 

köztermesztésben lévő napraforgó fajták és hibridek érzékenységét a kórokozóval szemben. A 

mesterséges inokulálást különféle fenofázisban végeztem. A kísérlet során jelentős eltérés 

mutatkozott egyes fertőzött állományok tányérátmérőjének nagyságában a kontrollhoz 

viszonyítva. Vizsgáltam a különböző parcellákon a szártőfertőzés mértékét. A vizsgálatba 

vont fajták között jelentős érzékenységbeli különbség volt megállapítható. 

 

Munkám egy része az ÚNKP 2016/2017-es pályázata segítségével valósult meg. 
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HAZAI PARADICSOM TÁJFAJTÁK NÖVÉNYBETEGSÉGEKKEL 

SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

ÖKOLÓGIAI GAZDASÁGOKBAN 

Sensitivity of Hungarian tomato landraces to plant diseases in organic farming 
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Kísérletem során, mely az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) és a Szent 

István Egyetem Növényvédelmi Intézete együttműködése révén jött létre, az ország 

különböző termesztő körzeteiből származó paradicsom tájfajtákat vizsgáltam két helyszínen, 

eltérő termesztési módban. 

Célkitűzésem, hogy összehasonlítsam a különböző paradicsom tájfajták 

növénykórokozókkal szembeni ellenállóságát, szabadföldi és fóliasátras termesztési 

körülmények között, továbbá megfigyeljem, milyen hatással vannak a különböző termesztési 

módok a növényi betegségek megjelenési idejére és mértékére. Mindezek mellett a tájfajták 

termőképességének mennyiségi is minőségi jellemzőit is vizsgáltam a kontroll fajtákhoz 

viszonyítva. Célunk annak megállapítása, hogy alkalmasak-e a vizsgálatokt paradicsom 

tájfajták intenzív termesztésbe vonásra ökológiai gazdálkodásban, és ennek eredményeképp 

az eredmények összessége alapján, jól teljesítő tájfajtákat tudjunk ajánlani a gazdálkodóknak. 

Adataim gyűjtésére két vegetációs időszakban, 2016-ban és 2017-ben került sor. A 

szabadföldi felvételezések egy tahitótfalui, a fóliasátrasnak pedig egy szigetmonostori 

ökológiai gazdaságban történtek Tahitótfalun. A szabadföldi helyszínen összesen 8 

folytonnövő (7 tájfajta és 1 kontroll) és 4 determinált (3 tájfajta és 1 kontroll) fajtát 

vizsgáltunk, míg Szigetmonostoron, a fóliasátorban összesen 9 folytonnövő fajtát 

telepítettünk, melyből 8 tájfajta, egy pedig a kontroll, kereskedelmi forgalomban is kapható 

fajta volt. A termesztés körülményei valamennyi fajta esetében az adott gazdaság szokásos, 

árutermesztési célú módszereivel megegyezőek voltak, külön kísérleti jellegű kezeléseket 

nem végeztünk. A terepi felvételezések során a megfigyelt tünetek alapján azonosítottam a 

növényeken található kórokozó fajokat, illetve felmértem a fertőzés súlyosságát. Mértük a 

fajták termésének mennyiségét, illetve minőségét is. 

Eredményként mind kórtani, mind termesztési érték alapján kimutatható szignifikáns 

eltérést vártam a vizsgált tájfajták között. 
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KAJSZIBARACK ÜLTETVÉNY NÖVÉNYVÉDELMI FELMÉRÉSE 
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A kajszibarack termesztés meghatározó jelentőségű gazdasági tevékenység hazánkban, 

annak ellenére, hogy egyre kevésbé vagyunk sikeresek benne. Hagyományaink és régre nyúló 

termesztési tapasztalataink mellett képesek lehetnénk ennél jóval ígéretesebb eredményekre 

is. A kajszibarack termőterülete azonban különféle okokból (kórokozók, alanyok és fajták 

szerepe stb.) hazánkban rohamosan csökken. 

Dolgozatomban ennek a területcsökkenésnek a növényvédelmi okát vizsgáltam. Míg a sokat 

emlegetett barackmoly és keleti gyümölcsmoly kártétele meglepően elenyésző mértékű volt a 

vizsgált területen, addig egy újra felfedezett, de nagy jelentőségű kórokozó és vektora okozott 

fejtörést a kajszibarack termelőknek. Míg a már megszokott és gyakori kártevők ellen, mint a 

gyümölcsmolyok, már fel vagyunk készülve hatékony növényvédelmi technológiával, az 

újonnan megjelenő fapusztulás problémája előtt azonban tanácstalanul állunk. 

Vizsgálataimmal e probléma okait és megoldását kerestem egy verpeléti kajszibarack 

ültetvényen kísérletezve. 

Munkám során sikeresen felkutattam az ESFY betegség vektorát, a szilva-levélbolhát 

(Cacopsylla pruni) a megfigyelt termőterületen. A rovarokat a Növényvédelmi Intézet 

munkatársainak segítségével kivizsgáltam és ki is mutattam belőlük a fitoplazmát. 

Eredményeim sok helyen igazolást nyertek a külföldi vizsgálati eredményekkel 

összehasonlítva. Azonban a levélbolhák fertőzöttsége kiemelkedően magas volt, hiszen a 

vizsgált rovarminták 35%-ából kimutatható volt a fertőzés. De ez talán magyarázatot adhat a 

szintén rekordmennyiségű kipusztult fa problémájára az ültetvényben. Megfigyeléseim során 

több hibát is felfedeztem a kajszis növényvédelmével, elhelyezkedésével és karbantartásával 

kapcsolatban. De úgy hiszem, hogy a felvetett hibák javításával, ha teljes körű megoldást nem 

is kapunk, mindenképp gyümölcsözőbbé tehetjük a vállalkozást. 
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Hazánkban a piros ribiszke termesztési területe az 1980-as években volt a legnagyobb, 

azóta folyamatosan csökken. A gyümölcs egészségmegőrző szerepe kiváló, vitamintartalma 

magas. A piros ribiszkét a feldolgozóipar széles körben alkalmazza.  Dolgozatomban a családi 

gazdaságunk tulajdonában lévő két ültetvényben előforduló kártevők, gyomnövények és 

kórokozók felmérését végeztem, valamint a két ültetvény növényvédelmét hasonlítottam 

össze és eredményességét vizsgáltam. A két ültetvényben azonos növényvédelmi technológiát 

alkalmazunk, azonban az ültetvények kora eltérő.  

Felvételezéseimet 2016-ban és 2017-ben végeztem, mindkét évben április végétől 

augusztus közepéig, heti rendszerességgel. A kártevők és a gombabetegségek megfigyelése 

érdekében ültetvényenként 20-20 növényt jelöltem ki. Ezeken a károsítók megjelenésének 

idejét jegyeztem fel, és az előfordulást követtem nyomon, valamint azt, hogy milyen 

mértékben vannak jelen. A ribiszkeszitkár (Synanthedon tipuliformis) darázsszitkárr 

(Synanthedon vespiformis) és a köszmétearaszoló (Abraxas grossulariata) rajzásának 

megfigyelését Csalomon gyártmányú RAG típusú szexferomon csapdával végeztem. A 

ragacslapokat hetente, a feromon kapszulát 4-6 hetente cseréltem. A gyomnövények 

felvételezésére a tenyészidőszakban három alkalommal került sor. Mindkét ültetvényben 10x1 

m
2
-en, a sorközökben, valamint a sorokban. A kísérlet ideje alatt a peszticidek mellet a Natur 

Biokal növénykondicionáló szert is kijuttattuk az ültetvényben.  

Mindkét ültetvényben a ribiszkeszitkár bizonyult a legjelentősebb károsítónak, és nagy 

egyedszámban fordult elő a feromoncsapdákban. A kártevő elleni védekezést megnehezíti, 

hogy a rajzási időszak egybeesik a gyümölcs érési idejével, így a vegyszeres védekezés 

nehezen megoldható. A gyümölcs érési időszaka után pedig rövid időn belül a hernyók a 

vessző belsejébe bújnak, így a növényvédő szeres kezelés ekkor sem vezet eredményre. 

Emiatt a növénykondicionáló szer kijuttatásával próbáltuk a növényt minél ellenállóbbá tenni 

a károsítóval szemben. Azonban, valószínűleg a károsító nagy mértékű előfordulása miatt, e 

készítmény alkalmazása nem hozott pozitív eredményt. A darázsszitkár (Synanthedon 

vespiformis) egy viszonylag új károsítója a ribiszkének, jelentősége a bogyós gyümölcsű 

ültetvényekben egyre növekszik. A csapdákban a fogás különbözött a két évben, a fiatalabb 

korú ültetvényben a lepkék egyedszáma minden esetben nagyobb volt. A köszmétearaszoló 

(Abraxas grossulariata) a megfigyelési időszakban a csapdákban nem volt jelen. A 

gombabetegségek közül a drepanopezizás foltosság (Drepanopeziza ribis / Gloeosporidiella 

ribis) és a mikoszferellás foltosság (Mycosphaerella ribis / Septoria ribis) az eddigi 

megfigyelésekhez és leírásokhoz képest később jelent meg, és kis mértékben, ez 

valószínűsíthetően a növénykondicionáló szer hatásának tudható be. Az ültetvényben a 

legjellemzőbb gyomfajok a magról kelő kétszikű növények (Stellaria media, Galium aparine, 

Conyza canadensis), valamint az évelő egy- és kétszikű növények (Elymus repens, Cirsium 

arvense) voltak.  

A vizsgált ültetvények mindkét évben jövedelmezőek voltak, a károsítók elleni 

védekezés, a ribiszkeszitkár kivételével, sikeres volt. 
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Efficacy and selectivity of different pre and postemergent herbicide treatments 

in Clearfield Plus sunflower in 2016 and 2017 
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Magyarországon a napraforgó a 3. legnagyobb területen termesztett kultúrnövényünk a 

kukorica és az őszi búza után, ebből adódóan egyben legfontosabb olajos növényünk is. A KSH 

2017-es adatai alapján a napraforgó termesztési területe 704 ezer hektárt tett ki Magyarországon. 

Hazánkban a herbicid toleráns napraforgó megjelenése a termőterület emelkedése mellett 

magával hozta a termésmennyiség növekedését is, ami azzal magyarázható, hogy ez a technológia 

lehetővé tette a hatékony posztemergens gyomszabályozást napraforgóban. Ennek ellenére 

továbbra is elterjedt gyomszabályozási technológiák a preemergens kezelések is. Hazai átlagos 

termésmennyisége 2,5 t/ha, ami igen kiemelkedő világviszonylatban, de messze áll a növény 

potenciális termőképességétől. A napraforgó hazánkban az olaj előállítás legfontosabb 

alapanyaga. Emellett állati takarmányozásra (mellék és főtermékként egyaránt) és bioetanol 

előállításra is alkalmazzák. 

Célkitűzéseim közt szerepel a preemergens készítmények egymással való 

összehasonlítása, továbbá a preemergens kezelések összehasonlítása posztemergens kezelésekkel 

illetve a kétféle technológia kombinált alkalmazásával 2 év (2016-2017) viszonylatában. 

Vizsgálataim során első lépésben köztermesztésben is nagy jelentőséggel bíró 

preemergens készítményeket-hatékonyságát hasonlítottam össze. E mellett mivel imidazolinon-

ellenálló fajtát alkalmaztunk a kísérletben, így lehetőségem nyílt a napraforgó posztemergens 

kezelésére és annak vizsgálatára is. A kísérletemben felhasznált herbicidek a következők voltak: 

Racer, Dual Gold 960 EC, Galigan 240 EC, Pendigan 330 EC, Gardoprim Plus Gold, 1. évben 

Wing-P, majd 2. évben helyette Spectrum, Pulsar Plus. A szóló és kombinált kezelésekkel együtt 

összesen 8 különböző kezelést alkalmaztunk kontroll hagyása mellett kisparcellán 4 ismétlésben. 

A kapott eredmények alapján megállapítottam, hogy a preemergens kezelések nem voltak 

kellőképpen hatékonyak 2016-ban, ami a bemosó csapadék hiányának tudható be, ám a 2017-es 

évben jó hatékonyságot mutattak. A posztemergens kezelések ezzel szemben kezdetben igen 

eredményesnek bizonyultak, viszont tartamhatásuk csekély volt, így az állománykezelt területek 

visszagyomosodtak 2016-ban, míg 2017-ben ezen kezelések is jobb eredményt értek el. 

A 2 év eredményeit kiértékelve bebizonyosodott, hogy a csapadék hiánya nem csupán a 

preemergens kezeléseknél limitáló tényező. A 2 év eredményei alapján preemergens kezelés 

mindenképpen javasolt, majd amennyiben nem éri el a várt hatást, akkor kiegészítő felülkezelést 

kell alkalmazni a napraforgó termesztéséhez szükséges alacsony gyomborítás elérése érdekében. 
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New data for the organic ground covering materials in potato’s weed control 
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Hazánkban burgonyát közel 19 000 hektáron termesztenek, a termésátlag 20-25 tonna 

hektáronként. A termesztést jelentősen korlátozó tényezők közül a legkritikusabb a megfelelő 

vízellátottság és a sikeres gyomszabályozás. A gyomoknak ismert a termésminőségre és a 

talajvízre gyakorolt negatív hatása. Ezért is fontos az okszerű és helyes gyomszabályozás 

bármely kultúrában. A globális felmelegedés következtében változik hazánk nyári 

csapadékának eloszlása így nagyobb figyelmet kell fordítani a lehullott csapadék megtartására 

és a kompetítor gyomok gazdasági kártételének küszöb alatt tartására. Ezen felül a herbicid 

mentes gyomszabályozás szerves részét képezi a fenntartható mezőgazdaságnak. 

Hazánk, és a világ, egyik alap élelmiszere a burgonya, a növekvő népesség 

élelmezésének egy alappillére ez a faj. Az éghajlatváltozás következményeit figyelembe véve 

a professzionális termesztés fontos részét képezi a csapadékkal való helyes sáfárkodás. Erre 

nyújt megoldást a mulcsozás, ami nem csak a talajnedvességet őrzi meg, hanem a gyomokra 

is nyomást gyakorol. A fenntarthatóságot szem előtt tartva a természetes anyagokat kell 

előtérbe helyezni, például szalma, komposzt, vagy lomb. Kutatásom célja megtalálni azt a 

mulcsozó anyagot, ami kellő nyomást gyakorol a burgonya gyomflórájára és ezáltal a 

talajnedvesség optimalizálására. Céljaim közé tartozik továbbá a termelők munkájának 

megkönnyítése és a fenntartható termesztés technológiák továbbfejlesztése.  

A vizsgálatot a Szent István Egyetem Gödöllői kampuszán a Növényvédelmi Intézet 

kísérleti terén folytattam le két ismétlésben két vegetációs időszakon keresztül 2016-2017-

ben. A felvételezési négyzetek maguk a 2x2 méteres mikroparcellák voltak. A két ismétlés 

36-36 mikroparcellából állt, amelyekben randomizálva helyeztem el 5 különböző talajtakaró 

anyagot. Az anyagok a következők voltak: dió lomb, szalma, komposzt, vegyes lomb és 

kezeletlen kontroll. A gyomfelvételezést háromhetente folytattam, közvetlen borítási 

becslésen alapuló módszerrel az egyes fajokra lebontva. A felvételezéseket gyomlálás 

követte. 

Eredményeim alapján elmondható, hogy a szerves talajtakaró anyagok mérsékelik a 

gyomok jelenlétét, azonban fajonként eltérő mértékben. Mindkét év eredményei 

alátámasztják, hogy a szalmatakarás megfelelő védelmet nyújt a legtöbb gyomfajjal szemben, 

ellenben az apró szulák még itt is felütheti a fejét. A vegyes lombbal való mulcsozás 

visszafogja a kezdeti gyomosodást azonban ez a tulajdonsága idővel csökken. Továbbá a 

komposzttal való mulcsozás elősegítheti a gyomosodást a benne lévő gyom és fás szárúak 

magjai végett, azonban ez az anyag kellő mértékű tápanyagot is biztosít a kultúrnövénynek. A 

dió lomb elfogadható mértékben nyújt védelmet egyes gyomfajok ellen, de itt számolnunk 

kell a lombbal kijuttatott dióra, mint árvakelésre és kompetítorra. 

A vizsgálat után kijelenthetem, hogy kisgazdaságokban megfontolandó lenne a 

szalmával való takarás alkalmazása, a jó gyomelnyomó képessége végett. Ezenfelül érdemes 

lenne további kísérleteket beállítani az eltérő vastagságú takaróanyagok hatékonyságára és 

talajnedvesség megőrző képességükre is, illetve több burgonya fajta termésmennyiségét 

vizsgálni eltérő talajtakarások alatt. Ez a módszer a hazánk munkanélküliséggel sújtott 

régióiban a nagy kézimunka igénye miatt jól adaptálható lehet. 
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A kukorica (Zea mays L.) ma Magyarországon a legnagyobb vetésterülettel rendelkező 

növényünk, az elmúlt 5 év átlagában 1,2 millió hektáron termesztettük. Nemcsak hazánkban, de 

az egész világon óriási jelentőséggel bír, 2014-ben 1038 millió tonnát állítottak elő belőle 

világszerte, melynek 53%-át Észak- és Dél Amerikában termelték meg, és csak 11%-át 

Európában. 

Manapság elterjedt, hogy a kukoricát termesztő országok kukorica-termésversenyt 

rendezzenek. Jelenleg hazánkban 8. éve folyik ilyen verseny. Ezek a versenyek kiváló lehetőséget 

nyújtanak arra, hogy megvizsgáljuk a kukorica potenciális termőképességét olyan körülmények 

között, ahol a gazdasági és ésszerűségi szabályok nem számítanak. Hála ezeknek a 

rendezvényeknek, jelenlegi ismereteink szerint 33,41 t/ha a világrekord termés, amit az Amerikai 

Egyesült Államokban értek el 2015-ben. Ezzel szemben, ha elemezzük a FAO adatait láthatjuk, 

hogy a régió átlagos termésszintje csak 11 t/ha-körüli. Hazánk adatai is aránylanak a világ 

tendenciákhoz. Nálunk az eddigi rekordtermés 18,3 t/ha amit 2010-ben sikerült elérni. Sajnos az 

országos termésátlag rapszodikusan 3,8-8 t/ha között alakult az elmúlt 20 évben.  

Ezen számok alapján a növény termőképességének pusztán csak a 35%-át vagyunk képesek 

kihasználni. A maradék 65% elvész a szántóföldön az abiotikus és biotikus stressz faktorok 

hatására. A biotikus tényezők közül az egyik legnagyobb mennyiségi és minőségi kárt a kezdeti 

gyomosodás okozhatja, mely akár 90%-kal is visszavetheti a termés mennyiségét.  

Céljaim között szerepelt, hogy tanulmányozzam többek között a plasztokinon bioszintézist és 

a fotoszintézist a PSII. rendszerben gátló herbicidek hatékonyságát kiegészítve az adjuváns és 

széfener technológiák lehetőségeinek felmérésével. 

Kutatásiam során a hazánkban közkedvelt posztemergens kukorica herbicidek: Sulcogan, 

Bromotril, Trek P, Calaris Pro, Capreno, Mero, Merlin flexx, és egy mezortion hatóanyagú 

készítmény gyomokra és kultúrnövényre gyakorolt hatását elemeztem. Kísérleteimet 2016-ban és 

2017-ben végeztem. 4 ismétlésben 9 féle kezelést, és egy kezeletlen kontroll területet állítottam 

be, tehát összesen 80db 21m2-es mikro parcellát vizsgáltam. A kísérlet beállítása, értékelése az 

EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) irányelvei szerint történt. 

Eredményeim alapján, a kezeléseket követő, első időszakban mindegyik növényvédőszer 

megfelelő hatékonysággal kezelte a kukorica kezdeti gyomosodási kihívásait. A késői értékelések 

során a 2016-os évben kimagasló eltérés, a területet jellemző T4-es egyszikűek (Setaria spp. és 

Echinochloa crus-galli) esetében jelentkezett. 2017-ben az Amaranthus retroflexus, a Digitaria 

sanguinalis, a Portulaca oleracea, és a Panicum miliaceum voltak az eredményes termesztést 

leginkább veszélyeztető gyomnövények.  

A kapott adatok értékelését követően, lehetőségem van javaslatokat tenni a vizsgált 

termőtájakon alkalmazott termesztéstechnológiai rendszerek változtatására. Célom, hogy a ma 

Magyarországon legnagyobb vetésterülettel rendelkező kukoricának a termesztését, ha csak 

csekély területen is, de kutatásaim által fenntarthatóbbá, produktívabbá tegyem és csökkentsem a 

herbicid fölhasználást. 
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Napjainkban a szőlőtermesztésben az egyik legaktuálisabb növényvédelmi károsító a 

szőlő aranyszínű sárgaságát (Flavesence dorée) okozó fitoplazma (Candidatus Phytoplasma 

vitis). A betegség 2013-ban jelent meg hazánk délnyugati részén és azóta folyamatosan terjed, 

ami komoly kihívást jelent a szőlő növényvédelmét tekintve. Ez a kórokozó már évtizedek óta 

jelen van a nyugat-európai szőlőültetvényekben. A zárlati károsító veszélyessége abban rejlik, 

hogy az általa okozott betegség a jelenlegi növényvédelmi technológiákkal egyelőre 

gyógyíthatatlan. A fertőzés megelőzésére azonban léteznek megoldások, melyeket 

tökéletesítve határozottan felléphetünk a betegség ellen.  

 A kórokozó nagyobb távolságokra főként fertőzött szaporítóanyaggal terjedhet, 

azonban lokális mozgását az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus), mint vektorfaj 

segíti elő. A kártevő 2006 óta van jelen Magyarországon, de mint a Flavesence dorée 

betegséget okozó fitoplazma legfontosabb vektora, a közelmúltban értékelődött fel 

jelentősége. A terjedés féken tartásának egyik kulcsa, a kabóca elleni megfelelő védekezés.  

Tokaj-Hegyalja három hagyományos és két ökológiai szőlő ültetvényében alakítottuk 

ki kísérleti parcelláinkat 2016-ban és 2017-ben, és a lárvakelést, illetve a rajzásdinamikát 

vizsgáltuk. A kabócalárvákat a szőlőlevelek fonákán felvételeztük, mindig az aktuális 

inszekticides kezelés előtt, illetve az azt követő 1., 2., 7. és 10. napon. Minden ültetvényben 4 

sorban, a sorok hosszától függően soronként 500-1000 levelet felvételeztünk. Az imágók 

rajzását sárga ragadós lapcsapdával követtük nyomon, melyeket hetente cseréltünk, 2016-ban 

október elejéig, 2017-ben szeptember 20-ig. Soronként 2-4 sárga ragacslapot helyeztünk ki. 

2016-ban és 2017-ben is csak az ökológiai ültetvényekben találtunk S. titanus lárvát, 

amelyek számára az inszekticides kezelés nem volt hatással. 2016-ban jóval kevesebb volt a 

lárvaszám a vizsgált leveleken.  

Mindkét évben az ökológiai ültetvényekben nagyobb volt az amerikai szőlőkabóca 

imágók száma a sárga ragadós lapcsapdákon a konvencionális ültetvényekhez képest, amelyet 

az inszekticides kezelés valamelyest csökkentett. 



SZIE MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Növényvédelem II. Szekció 
 

 

 

 

Elnök: Dr. Bán Rita, egyetemi docens 

 

 

 

Szekciófelelős: Dr. Szénási Ágnes, egyetemi docens 

Titkár: Geiger Barbara, egyetemi tanársegéd 

 

 

 

Tagok: 
Bűdi János, főosztályvezető 

Dr. Eke István, c. egyetemi docens 

Dr. Pálinkás Zoltán, egyetemi adjunktus 

Dr. Szénási Ágnes, egyetemi docens 

 

 

 

 

 

Helye: Növényvédelmi Intézet, Növénykórtani gyakorló 

 



SZIE MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

 

 

SZÁRAZFÖLDI ÁSZKARÁKOK MIKROHABITAT-

PREFERENCIÁJÁNAK ÉS KÓROKOZÓ-FOGYASZTÁSÁNAK 

VIZSGÁLATA 

Examination of woodlice microhabitat preference and pathogen consumption 

Szerző: Balázs Nóra, Növényorvos MSc. II. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Tóth Ferenc, egyetemi docens, NVI 

Mészárosné Póss Anett, PhD hallgató, NVI 
 

Növényvédelmi szempontból a kórokozók szaporító képleteinek fogyasztása rendkívül 
jelentős, mégis sokszor alábecsült ökoszisztéma szolgáltatás.  Ebben a szolgáltatásban az antagonista 

mikroorganizmusokon túl fontos szerepe lehet a talajlakó és talaj felszínén élő makro-

gerincteleneknek, többek között a szárazföldi ászkarákoknak (Isopoda: Oniscidea). 

Dolgozatom célja megállapítani, hogy e makro-gerinctelenek mely kórokozó gombák 

micéliumát illetve szaporítóképleteit fogyasztják, továbbá ezen képletek laboratóriumi körülmények 

között történő fogyasztása miként hat az ászkarákok kifejlett és juvenilis egyedeinek túlélésére. A 

laboratóriumi kísérletek mellett szabadföldi kisparcellás kísérlet folyamán talajtakarásos burgonyában 

szárazföldi ászkarákok mikrohabitat-preferenciáját követtük nyomon. Az ászkarákok bizonyos fajai 

szaprofita szervezetek lévén előszeretettel tartózkodnak korhadó deszkák, építkezési törmelékek, 

komposzthalmok alatt, melyek egy hulladék feldolgozó üzem területén mind megtalálhatók (Farkas és 

Vilisics 2006). Ennek okán különböző komposztálási technológiát alkalmazó hulladékkezelő 

telepekhez látogattunk el és gyűjtöttünk információt azok ászkarák-faunájáról. 

 Vizsgálataimat 2016-2018 között, a Szent István Egyetem Növényvédelmi Intézet kísérleti 

terén és Növényvédelmi állattani- és Növénykórtani kutatólaborjában, valamint két hulladékkezelő 

telepen (FKF, Pusztazámor és Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft., Gödöllő, Ökörtelek-völgy) végeztem. 

Szabadföldi kísérletünkben talajtakaró anyagként dióavart, vegyes avart, szalmát és komposztot 

használtunk. Felvételezéseinket egyeléses módszerrel, naplemente után, kétheti rendszerességgel 

végeztük. Első laborkísérletem során körterozsda nélküli és körterozsdás (Gymnosporangium sabinae) 

levelekkel tápláltam szárazföldi ászkarákokat. Itt a levélfogyás mellett a rozsdagomba ecídium 

telepeinek fogyását is megvizsgáltam. A második laborkísérlet folyamán Petri-csészékben, 

paradicsomos táptalajra oltott Macrophomina phaseolina, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium sp. 

patogén gombafajok micéliumának és szaporítóképleteinek  fogyását kísértem figyelemmel. A 

kórokozó gombákkal végzett kutatások során a mintákat két héten keresztül, heti kétszer 

tanulmányoztam. A laboratóriumi kísérletek beállításához hamvas ászka (Porcellionides pruinosus) 

egyedeket alkalmaztunk.  

Laboratóriumi kísérletünkből megállapítottuk, hogy az ászkarákok a G. sabinae nélküli 

leveleket szívesebben fogyasztották, ugyanakkor a rozsda ecídium telepeit is megrágták vagy teljesen 

eltüntették. Legintenzívebb micéliumfogyás a S. sclerotiorum esetében volt tapasztalható. A M. 

phaseolina és a Fusarium sp. köztes értékeket adott. A S. sclerotiorum és a M. phaseolina, valamint a 

Fusarium sp. átlagos telepfogyása között szignifikáns különbséget találtunk. Az ászkarákok a S. 

sclerotiorum esetében a gomba kitartó képleteit (szkleróciumait) is károsították. A kifejlett egyedek 

túlélési rátája a M. phaseolina kórokozó gombánál volt a legmagasabb. A juvenilis egyedeknél 

legkevésbé a Macrophomina phaseolina esetében ingadozott az egyedszám, az Aspergillus niger-rel 

fertőződött Petri-csészékben a kísérlet végére az összes juvenilis egyed eltűnt. A túlélő kifejlett 

ászkarákok száma és az átlagos telepfogyás mértéke egyedül a S. sclerotiorum esetében mutatott 

szoros korrelációt. Szabadföldi kísérletünkben 2016-ban a dióvarral mulcsozott parcella szignifikánsan 

eltért a takaratlan és a komposzttal borított területektől, 2017-es évben a szalma, vegyes avar, dióavar 

szignifikánsan különbözött a takaratlan parcellától. Mindkét évben a szárazföldi ászkarákok 

előfordulása a dióavarban volt a legnagyobb, a takaratlan parcellákban jelenlétüket egyáltalán nem 

észleltük. A hulladékkezelő telepekről származó adatok alapján megállapítottuk, hogy minél nagyobb 

bolygatással jár együtt az adott kezelési technológia, annál kisebb faj- és egyedszámban fordulnak elő 

ászkarákok. Kutatásunk hozzájárul az ászkarákokkal kapcsolatos ismereteink bővítéséhez, valamint 

felhívja a figyelmet a szárazföldi ászkarákok hasznos növényvédelmi szerepére. 
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A gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera HÜBNER) (Lepidoptera: Noctuidae) 

világszerte a legnagyobb problémát okozó invazív fajok egyike. Hazánkban 1993-tól 

folyamatosan jelen van és alig egy évtized alatt kiemelkedően jelentős kártevővé vált. A 

diapauzáló bábok gyakoribb áttelelése miatt a jövőben korábbi és nagyobb gradációra, így 

jelentősebb kártételre számíthatunk. A gyapottok bagolylepke elleni hatékony beavatkozás 

ideje rendkívül korlátozott, mivel a kártevő életének számottevő részét a károsított növény 

nehezen hozzáférhető részén tölti (pl.: kukoricán a csövet borító fellevelek alatt), ezért fontos 

a tömeges lárvakelés populációdinamikai ismereteken alapuló lokális előrejelzése, 

szignalizációja. Kutatásom célja ezért a H. armigera rajzás- és populációdinamikáját, továbbá 

a kártétel lokalizációját befolyásoló, elsősorban térbeli tényezők feltárása. 

A vizsgálatokat Nyíradony, valamint Balkány közelében található kukoricatáblákon 

végeztem 2016-ban és 2017-ben. A lepkék rajzásának megfigyelése a második vizsgálati 

évben (4 hónapig) szexferomon csapdákkal történt, a táblák fertőzöttségét pedig a 

mintanövények fertőzöttségi százaléka (mérési egységenként 36 illetve 50 növény) alapján 

határoztam meg. A kukoricatáblák növényállományának fiziológiai állapotának 

feltérképezését Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) értékek - 2017 

augusztusában készült - drónos felvételei alapján végeztem. A szükséges térinformatikai 

manipulációkat QGIS környezetben végeztem, a statisztikai elemzést R program segítségével 

folytattam. 

Megállapítottam, hogy a rajzás lokalizációjában térség szinten is szignifikáns 

különbségek vannak (p= 0.02), a kártételt tekintve azonban ilyen különbségeket nem 

detektáltam (p= 0.08; p= 0.16). Eredményeim szerint a vizsgált táblákon nincs korrelációs 

kapcsolat az első rajzás, illetve a később mért kártételi arány között (p= 0.65). Kimutattam, 

hogy sem a rajzás menete, sem a kártétel megjelenése nem függ szignifikánsan a fényforrások 

jelenlétében megnyilvánuló antropogén hatásoktól (p= 0.33; p=0.73; p= 0.49), sem a 

táblákhoz közvetlenül kapcsolódó féltermészetes élőhelyek arányától (p= 0.38; p= 0.47). 

Tábla szinten megállapítottam, hogy a kukoricatábla adott területén mért átlagos NDVI érték 

és a Helicoverpa armigera kártétel között szignifikáns (p< 0.01) negatív korreláció áll fenn (-

0.75). Ez alapján javaslom a gyapottok bagolylepke területi preferenciájának meghatározására 

irányuló vizsgálatok során az NDVI mérését és értékének figyelembe vételét. 

 

   Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság 

Programjának támogatásával készült. 
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Jelen munkámmal a NÉBIH NTAI Thrips palmi zárlati tripsz fajjal kapcsolatos 

felderítési tervéhez, továbbá az EPPO Alert listáján szereplő Thrips setosus nemzetközi 

EUPHRESCO project keretében történő hazai felderítési munkájához kapcsolódtam. A 

munka elsődleges célkitűzése a T. palmi és a T. setosus első hazai megjelenésének felderítése, 

továbbá annak tisztázása, hogy az elsősorban import dísznövény és zöldség szaporítóanyagot 

felhasználó zárt termesztőberendezésekben jelenleg milyen inváziós és gazdaságilag jelentős 

tripsz fajok, és ezek milyen arányban fordulnak elő hazánkban, továbbá ezek megjelenése 

milyen további gazdasági veszéllyel jár. 

Magyarországon az inváziós Thysanoptera fajok nagyarányú jelenléte a szántóföldi és 

kertészeti kultúrákban egyre jelentősebb. A 2015-ös és 2016-os év júniustól novemberig 

terjedő időszakában összesen 3194 tripsz imágót gyűjtöttünk 44 különböző üvegházból és 

fóliasátorból. 

A domináns kártevő tripsz faj a nyugati virágtripsz Frankliniella occidentalis (2330 

nőstény, 176 hím). Populációja a vizsgálat alatt gyűjtött egyedek 78,45% -át tette ki. 

Mindegyik növénykultúrában nagy számban volt jelen, de legnagyobb arányban a 

következőkben: Callistephus chinensis, Capsicum annuum, Chrysanthemum, Dianthus 

caryophyllus és Gerbera. 

Az Echinothrips americanus faj 274 egyedét találtuk meg dél-alföldi kertészetekben 

(Szeged, Hódmezővásárhely). A kártevő egyelőre nem terjedt tovább az országban, további 

megfigyelése szükséges, továbbterjedésére a Dél-Alföldről számítani lehet. 

2015-ben és 2016-ban a T. tabaci populációi extrém alacsony szinten voltak, 

mindössze 1,6% részaránnyal, összesen 51 T. tabaci lett gyűjtve. A dohánytripsz alacsony 

jelenlétének fő oka nagy valószínűséggel a termesztőberendezések környékének 

gyommentessége és a berendezések korszerű, jól karbantartott állapota volt. Így a 

dohánytripsz nem vagy csak nehezen tudott bejutni a szabadból az üvegházakba, 

fóliasátrakba. 

A polifág F. intonsa részaránya szintén alacsony volt a vizsgált periódusban, de 

meghaladta T. tabaci-ét, részaránya mindösszesen 11% volt. A már említett okok 

akadályozhatták meg a F. intonsa és a predátor Aeolothrips intermedius bekerülését is a 

termesztőberendezésekbe a szabadföldről. 

A többi polifág inváziós üvegházi tripsz faj egyedeit (Heliothrips haemorrhoidalis, 

Parthenothrips dracaenae, Microcephalothrips abdominalis, Thrips setosus és Thrips palmi) 

nem találtuk meg a felvételezésben részt vevő zárt termesztőberendezésekben. A Thrips palmi 

és Thrips setosus további hatósági ellenőrzése indokolt.  

A Thrips setosus nagy valószínűséggel már megtalálható az országban, detektálására a 

Hollandiából importált hortenziákon van a legnagyobb esély. 
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A termesztett növények károsítói ellen számos növényvédelmi eljárást alkalmaznak, 

ami során lehetőség nyílik olyan védekezési rendszerek kidolgozására, melyek figyelembe 

veszik az integrált növényvédelem követelményrendszerét. A kémiai növényvédelem gyakran 

jelent veszélyt a környezetre és élővilágára, beleértve az embert is, míg a biológiai 

növényvédelem feltehetően biztonságosabb megoldásokat kínál. A napjainkban használatos 

biológiai készítmények többsége a Bacillus thuringiensis baktériumfajon alapszik, emellett 

azonban egyre nagyobb szerep jut más mikroorganizmusoknak. Kísérletünkkel szeretnénk két 

rovarpatogén gombafajról (Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana) rendelkezésre álló 

ismereteinket bővíteni, és bemutatni egy nem-célszervezetre gyakorolt hatásukat. 

Feltételezésünk, hogy a két rovarpatogén gombafaj nem rendelkezik negatív hatással a 

Porcellionides pruinosus egyedekre. 

Két laboratóriumi kísérletet végeztünk. Műanyag dobozokba eltérő összetételű talajt 

helyeztünk, melyre különböző egyedszámban ászkákat telepítettünk. A gyakorlatban 

alkalmazott injektálást modellezve a talajba juttattuk M. anisopliae és B. bassiana 

spóraszuszpenziók különféle dózisait. Szobahőmérsékleten, heti két alkalommal 

talajnedvesítés és táplálékpótlás történt. Heti rendszerességgel felvételeztük a mortalitást és 

juvenilis alakok esetleges megjelenését. 

Eredményeink alapján nem mutatkozott szignifikáns különbség a kezelések között, 

tehát egyik paraméter változtatása sem volt hatással a P. pruinosus egyedek mortalitására. 

Nem befolyásolta sem a gombaszuszpenziók dózisa, sem a vizsgált egyedsűrűség, sem a 

vizsgálati időtartam, sem a talajösszetétel. 

Kísérleteinkkel megerősítést nyert hipotézisünk, miszerint a M. anisopliae és B. 

bassiana rovarpatogén gombafajok ártalmatlanok a Porcellionides pruinosus egyedekre. 
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TÖNKÖLYBEN ELŐFORDULÓ FUZÁRIUM FAJOK 

MEGHATÁROZÁSA 

Determination of fusarium species in spelt 
 

Szerző: Kató Hajnalka, Növényorvos MSc. II. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Körösi Katalin, egyetemi adjunktus, NVI 

 Geiger Barbara, egyetemi tanársegéd, NVI 

 

A tönkölybúza (Triticum spelta L.) az emberiség legősibb, legértékesebb 

gabonaféléinek egyike, hazánkban sem ismeretlen termesztése, bár hosszú időn keresztül 

kiszorult a köztermesztésből. A 2016-os évben 13 932 hektáron termesztettek tönkölyt, mely 

jelentős növekedés a 2010-es 2973 hektáros területhez viszonyítva. Jelenkori reneszánszát 

beltartalmi értékeinek és kiváló alkalmazkodóképességének köszönheti, mely egyben lehetővé 

teszi az ökológiai gazdálkodásba való beillesztését. Lisztjét alkalmazzák a sütőiparban, keksz- 

és édesség gyártás során és előszeretettel használják fel gyermektápszer előállításakor is. 

Ezért fontos, hogy termesztése során megakadályozzuk a növénybetegségeket okozó, különös 

tekintettel a minőségét rontó mikotoxintermelő penészek előfordulását, amilyenek például a 

különböző fuzárium fajok. 

A fuzáriózis világszerte elterjedt, napjainkban a gabonafélék egyik legveszélyesebb, 

legnagyobb kihívást jelentő növénybetegsége. Amiért igazán veszélyes, az az általa termelt 

mikotoxinok egészségre gyakorolt hatása. A kalászos gabonákat általában több Fusarium faj 

együttesen fertőzheti. Hazai kutatási eredmények alapján, ezek közül Magyarországon a 

legelterjedtebb a Gibberella zeae/ Fusarium graminearum és a F. culmorum. Ezek mellett az 

elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt a F. avenaceum és a F. poae gyakorisága is. 

Előfordulásuk, jellemzőik leírása főként búzában vizsgált kísérletekre alapozott 

megállapításokon nyugszik. Kísérleteink során célunk volt feltérképezni, hogy 

tönkölybúzában milyen arányban, milyen fuzárium fajok fordulhatnak elő. 

Munkám során a 2016-os évből származó, különböző szántóföldi táblákról begyűjtött 

mintákkal dolgoztam. Minden szántóföldi táblában Franckenkorn fajtát vetettek. Vizsgálataim 

során a különböző minták belső fertőzöttség megállapításához 10 ismétlésben 10-10 magot 

helyeztem fuzárium szelektív táptalajra, és figyeltem a megjelenő micéliumokat. Ezután a 

fuzárium fajok meghatározására kétféle módszert alkalmaztam; egyrészt a szemekből kinőtt 

fuzárium micéliumokat PDA agarra átoltva, majd UV fény alatt növesztve vizsgáltam a kinőtt 

telepek színét, és a makrokonídiumok morfológiáját; másrészt molekuláris genetikai 

vizsgálatot végeztem, mely során 4 db, különböző Fusarium fajokra specifikus indító 

szekvencia-párokat (primereket) használtam. 

Eredményeim alapján megállapítottam, hogy a tönköly esetében is számolni kell a 

mikotoxin termelő fuzáriumok jelenlétével, és a búzához hasonlóan több faj is jelen lehet a 

szemekben. Továbbá megállapítottam, hogy nem minden esetben egyezett meg a két 

módszerrel történő vizsgálat eredménye. 

Munkám az Új Nemzeti Kiválóság Program támogatásával készült. 
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KÉT FOLYTONNÖVŐ PARADICSOM TÁJFAJTA TERMÉSHOZAMÁNAK 

ALAKULÁSA MELOIDOGYNE INCOGNITA FERTŐZÉS MELLETT 

SZABADFÖLDI EXTENZÍV TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 

Monitoring the yield of two tomato landraces in extensive production while 

introducing the root-knot nematode (Meloidogyne incognita) in an open field 

experiment 
 

Szerző: Krausz Dóra, Növényorvos MSc. I. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Tóth Ferenc, egyetemi docens, NVI 

 Petrikovszki Renáta, PhD hallgató, NVI 

 

Magyarország egyik legfontosabb zöldségnövényének, a paradicsomnak számos 

fajtájánál az eredményes, környezettel együttműködő termesztés titkai még feltáratlanok. A 

paradicsomok közt is különlegesek, és eddig a piaci termelésben fel nem fedezettek a 

tájfajták. Számos előnyük közül a legkiemelkedőbb, hogy széles genetikai hátterük lehetővé 

teszi, hogy hasznukra fordítsák a változó körülmények lehetőségeit, ezért tökéletes alanyok a 

növényvédőszer-mentes eljárások teszteléséhez. 

A SZIE MKK Növényvédelmi Intézet egyik kutatócsoportjának tagjaként végzem 

Mór város határában azt a szabadföldi kísérletet, amelyben folytonnövő paradicsom-

tájfajtákat az egyik legjelentősebb kártevőjével, kertészeti gyökérgubacs-fonálféreggel 

(Meloidogyne incognita) fertőztünk meg. 

A termesztés alatt semmilyen növényvédőszert nem juttattunk ki. A kísérletet olyan 

területen végezzük, amely a vizsgálat megkezdése előtt egy évtizedig legelőként funkcionált, 

rajta növénytermesztés nem történt. A kiültetés előtt két hónappal a kijelölt parcellahelyekre 

bedolgozatlan istállótrágya került, a rákövetkező hónapban agroszövetet terítettünk le. 

Összesen negyven különálló, 4 m
2
-es parcellán termesztünk negyven tő indeterminált 

növekedésű paradicsomot: húsz tő sárga bogyójú Ceglédi, és húsz tő piros bogyójú Faddi 

tájfajtát, Meloidogyne-fertőzés és fűkaszálék-takarásos kombinációkkal. Minden parcellát egy 

növény foglal el a támrendszerével. 

Feladatom, hogy kiértékeljem a paradicsomnövények egészségi állapotát, illetve a 

bogyók épségét és piacképességét. Az ültetést követően hetente minimum egyszer 

állományfelmérést végeztem, feljegyeztem a palánták fejlődési rendellenességeit, kártevők 

jelenlétét. A paradicsom érésekor minden héten pontosan követtem a növények 

terméseredményeit. A felvételezések során a gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera) 

hernyója és a zöld vándorpoloska (Nezara viridula) kártétele meghatározó volt, kiváltképp a 

Faddi tájfajtánál. A Ceglédi fajtánál főképp mechanikai sérülések, bogyórepedések és 

hernyókártétel miatt nem lett piacképes a termés több mint negyven százaléka. A 

tenyészidőszak vége felé a fitoftóra és az alternária tünetei a bogyókon is megjelentek. Jelen 

összegzés zárásakor 3571 bogyó került nyilvántartásba, melyek össztömege 331 kg. A bogyók 

tömegét szignifikánsan nem befolyásolta sem a mesterséges Meloidogyne-fertőzés, sem a 

fűkaszálék-takarás. A minőségi paraméterek kiértékelése, a gyökérgubacs-fonálférgek 

jelenlétének felmérése és az adatgyűjtés folyamatban van. 

Eredményeim a növényvédelmi vonatkozásokon túl rámutatnak arra is, hogy egy kis 

utánajárással, kreativitással és kísérletezéssel nem lehetetlen az értékes, de elhanyagolt 

területeket újra művelés alá vonni. 
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SHERPA FAJTÁJÚ KAJSZIBARACK FITOPLAZMA ÉS 

VÍRUSFERTŐZÖTTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

BOLDOGKŐVÁRALJÁN 

Phytoplasma and virus infection of apricot Sherpa in Boldogkőváralja 
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Napjainkban komoly növényvédelmi problémát jelentenek a gyümölcstermesztésben 

azok a növényeket megbetegítő kórokozók, amelyek ellen nincs kidolgozott növényvédelmi 

technológia. Hazánkban a gönci termőtájon évről-évre gondot okoz a kajszi pusztulása, mely 

növeli a termesztés költségeit, rontva ezzel a termesztés gazdaságosságát. A pusztulás 

mértéke évenként és fajtánként is eltérő, átlagos évben 4-5%, szerepet játszhat benne a kajszi 

fitoplazmás megbetegedése, de valódi oka máig ismeretlen.  

Munkám során erre a kérdésre kerestem a választ, egy pusztuló kajszi ültetvény két 

egymást követő évben való tüneti felvételezésével és a fák vírus és fitoplazma 

fertőzöttségének korszerű molekuláris-diagnosztikai módszerekkel való vizsgálatával. 

Boldogkőváralján, egy erősen pusztuló, Sherpa fajtájú kajszibarack ültetvényben 2016-ban 

tüneti felvételezéseket végeztem, mely tüneti felvételezést 2017-ben is megismételtem. A 

vizsgált fák levélmintáinak egy részéből mindkét évben sikerült azonosítanom a Candidatus 

phytoplasma prunorum kórokozó jelenlétét, specifikus primerekkel végzett nested PCR 

eljárással. A két év eredményeit összehasonlítva azonban megállapítottam, hogy a pusztulás, a 

vizuális tünetek és a kórokozó jelenléte nem áll egyértelmű kapcsolatban egymással. A 

pusztulásban szerepet játszó további kórokozók felderítésére a tesztelt kajszibarackfákban 

vírusok jelenlétét vizsgáltam. Ehhez a levélmintákból RNS-t tisztítottam, cDNS-t 

szintetizáltam majd vírus specifikus indítószekvenciákat használva RT-PCR reakcióban 

teszteltem a PPV, a PNRSV, a LChV1, és a CVA vírusok jelenlétét mintáimban, hogy 

kiderítsem, e karantén és kajszin nemrégiben azonosított kórokozók vajon jelen vannak-e, és 

szerepet játszanak-e a vizsgált ültetvény pusztulásában. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság 

Programjának támogatásával készült. 
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FÉLTERMÉSZETES ÉLŐHELYEK HATÁSA A ROVARKÁRTEVŐK 

TERMÉSZETES ELLENSÉGEIRE JÁSZSÁGI ŐSZIBÚZA-

TÁBLÁKBAN 

Effect of semi-natural habitats on natural enemies of insect pests - analysis on 

winter wheat fields of Jászság 
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Az integrált növényvédelem egyik fontos eszköze a természetes ellenségek által 

végzett kártevő-szabályozás. Ezen állatfajok élőhelyigényéről, hatékonyságáról egyre több 

adat áll rendelkezésünkre, de annyi eredmény még nem gyűlt össze, hogy nagy biztonsággal 

összefüggéseket fogalmazhassunk meg különböző élőhelytípusok és a természetes ellenségek 

egyedszáma között. A témában gyűjtött további adatok nagyban segítenék, hogy termesztett 

növénykultúráinkban jobban kihasználhassuk ezt a biológiai kártevő-szabályozást. Így 

vizsgálataimban megkíséreltem feltárni az őszibúza-táblákban Csalamon PALx 

ragacslapokkal fogott természetes ellenségek egyedszáma és a táblák szomszédságában 

elterülő féltermészetes élőhelyek jellege közötti kapcsolatokat.  

A csapdák a féltermészetes élőhelyektől 2, 25, 50 és 75 méterre, kalászmagasságba 

kerültek kihelyezésre 18 táblában, a Jászságban. Rögzítésük két körben történt – 2015 május 

közepén és június végén –, mindkét esetben egy hétig maradtak a táblában. Ezután statisztikai 

elemzéseket végeztem az összesen 72 ragacslapon megszámolt természetesellenség-

egyedszámok alapján. Tíz ellenségcsoportot számoltam össze, de a minta legjelentősebb 

részét Cantharidae, Staphylinidae és Araneae kategóriákba tartozó ragadozók adták, 

elemzéseim így rájuk koncentráltak. Azt is elemeztem, van-e lényeges eltérés az egyes 

féltermészetes élőhely típusokhoz közel illetve távol eső területek fogásszáma között. 

Emellett összehasonlítottam két csapdázási időszak során megjelent egyedek számát. 

Eredményeim egyrészt azt mutatták meg, hogy lágyszárú féltermészetes élőhely 

melletti táblákban jelentősen több természetes ellenség jelent meg, mint fásszárú mellett 

(p=0,005). Cantharidae és Araneae csoportoknál ugyancsak fennállt ez a különbség (p=0,049 

és p=0,017), míg Staphylinidae esetében nem (p=0,493). A szakirodalomban olvasható 

korábbi kísérletek is hasonló eredményről számolnak be. Ugyanakkor, ha a tábla mellett nem 

volt közvetlenül szomszédos féltermészetes élőhely, csapdáimban több Araneae jelent meg, 

mint fásszárú féltermészetes élőhely közelében felállított ragacslapok esetén, amire nem 

találtam lejegyzett példát. Ezek mellett az is megmutatkozott, hogy nincs számottevő 

különbség a féltermészetes élőhelyekhez közel és távol felállított ragacslapok által megfogott 

egyedek száma között (p=0,885). Korábbi, a témában végzett kísérletek fogásszámai szerint – 

melyeket azonban főként talajcsapdákkal végeztek – a tábla szélén több természetes ellenség 

tartózkodik, mint a féltermészetes élőhelyektől távol. A két kör összehasonlításából kiderült, 

lágyszárú és fásszárú féltermészetes élőhelyek szomszédságában az első körben jelentősen 

több Cantharidae és Staphylinidae került elfogásra (Cantharidae: p<0,01 és p=0,041; 

Staphylinidae: p=0,016 és p=0,049). 
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A KÁLIUM-SZORBÁT HATÁSA A SILÓKUKORICA-SZILÁZS 

ERJEDÉSI PARAMÉTEREIRE 

Effects of potassium sorbate on some maize silage fermentation parameters 
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A kutatás elsődleges célja a kálium-szorbát hatásának vizsgálata volt a silókukorica-szilázs 

erjedési folyamataira, erjedési paramétereire. 

Ennek érdekében a szakma szabályainak megfelelően beállításra került összesen 14 (kálium-

szorbátos kezelésben részesült és kontroll) mintából álló kísérlet. A mintavételezés 200 nap 

erjedési időt követően történt, amelyet követően akkreditált laboratóriumok elemezték a 

mintákat.  

A kísérlet eredményei azt mutatták, hogy a kontroll és a kálium-szorbáttal kezelt silókukorica 

növény minták alapanyaga azonos volt, amelyet a szárazanyag, nyersfehérje, nyersrost, 

nyerszsír, nyershamu és keményítő értékek közötti nem szignifikáns különbség bizonyított. A 

szárazanyag veszteség mindegyik mintánál az elfogadható tartományban volt, a különbség 

pedig a kezelt és kezeletlen minták között nem volt szignifikáns, így az erjedési 

paraméterekben kimutatott különbségek a kezelés hatásának voltak tulajdoníthatók.   

A vizsgálat eredményei arra utalnak, hogy a kálium-szorbáttal kezelt mintákban kedvezőbb 

volt az erjedés, mint a kontroll mintákban. A kezelt minták ugyanis több tejsavat tartalmaztak, 

emiatt pH értékük is alacsonyabb volt, ugyanakkor kisebb mennyiséget tartalmaztak, az 

erjedés szempontjából kedvezőtlen, ecetsavból, propionsavból és etanolból, így a tejsav: 

ecetsav arány is kedvezőbb volt. Az említett paraméterek mindegyiknél szignifikáns volt a 

különbség a kezelt és a kontroll minták között.   

Vizsgálatom eredményei alapján bizonyítást nyert a kálium-szorbát silókukorica-szilázs 

erjedési folyamataira gyakorolt pozitív hatása, ezért az annak használatával elérhető 

kedvezőbb erjedési paraméterek alapján annak a gyakorlatban való használata is javasolható. 

Az eredmények azt mutatják, hogy annak alkalmazásával kedvezőbb erjedési minőségű 

takarmány készíthető, ezáltal az ilyen takarmányt fogyasztó állat termelésére is pozitív hatása 

lehet. 
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Az etanol gyártás melléktermékeként keletkező DDGS takarmányozási célú 

felhasználására vonatkozóan az utóbbi években számos kutatás zajlott, így ma már általánosan 

használt fehérjeforrás kérődző és monogasztrikus állataink takarmányozásában. A legújabb 

kukorica alapú alkoholgyártási technológiában e melléktermékből a szárítás előtt centrifugálással 

kinyerik a csíraolaj jelentős részét. Az így képződő nyers kukoricaolaj nagy mennyiségben áll 

rendelkezésre, ugyanakkor a hasznosításának lehetőségeit vizsgáló etetési kísérletek még csak 

korlátozott számban történtek. A kukoricaolajról közismert, hogy gazdag többszörösen telítetlen 

zsírsavakban (elsősorban linolénsavban). Ez potenciálisan kedvező hatást gyakorolhat a baromfi 

termékek minőségére, azonban ezirányú ismereteink még hiányosak. Ezért tudományos diákköri 

munkám során azt kívántam vizsgálni, hogy a nyers kukoricaolaj milyen hatást gyakorol a 

brojlercsirke termelési és egyes húsminőségi paramétereire. 

A kísérletben 120db Cobb szexált kakas napos csibét állítottam be. Az állatokat négy 

csoportban (2 ismétlésben) véletlenszerűen helyeztem el. 21 napos életkorig minden csoportban 

azonos, intenzív brojler nevelő keveréktakarmányt használtunk. Ezt követően a kontroll csoport 

mellett három kísérleti csoportot alakítottam ki, amelyek növekvő koncentrációban (3-4. hét 4%, 

5-6 hét 6% bekeverési aránnyal) kaptak napraforgó (NF), friss (KO) és hőkezelt kukoricaolajat 

(AKO). A nevelés idején naponta rögzítettük az elhullást, heti rendszerességgel mértük az állatok 

testsúlyát és takarmányfogyasztását, majd a 42. napon végzett laboratóriumi vágás során mértük a 

mell, bőr és hasűri zsír színét, a hús víztartó képességét, konyhatechnikai veszteségeit és 

porhanyósságát.  

A kísérlet során a legtöbb vizsgált paraméterben számottevő eltérést nem okozott a 

kukoricaolaj. A hús, a hasűri zsír és a bőr színe azonban megnövekedett sárga színintenzitást 

mutatott a kukoricaolaj hatására a konrollhoz viszonyítva. Ez a változás a fogyasztói döntésben 

fontos szerepet játszhat, ezért gyakorlati jelentőséggel bírhat, amelynek igazolására és 

megerősítésére további kísérletek beállítása szükséges. 
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FITOBIOTIKUMOK HATÁSA A SERTÉSEK TELJESÍTMÉNYÉRE ÉS 
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Az olcsó és hatékony hozamfokozó antibiotikumok felhasználásának lehetősége 2006. 

január 1-től megszűnt az Európai Unióban, ami alternatív módszerek alkalmazását tette 

szükségessé a sertéstartásban is.  Vizsgálatom során, egy kizárólag természetes összetevőkből 

álló, többféle, így például antibakteriális, gyulladáscsökkentő és antioxidáns, aktív 

hatóanyagot tartalmazó gyógynövény kivonatából álló, kereskedelmi forgalomban is elérhető, 

fitobiotikum hatásait mértem fel gyakorlati körülmények között. Vizsgálatom célja egy 

alternatív megoldás kialakítása volt a korábban használt nutritív antibiotikumok 

helyettesítésére, amelynek során felmértem a fitobiotikumok hatását a termelési 

paraméterekre és a sertések egészségi állapotára.  

Kísérletemet két szakaszban valósítottam meg 749, illetve 750 sertés bevonásával. Az 

első szakaszban 352 sertést vizsgáltam, kontrollként pedig 397 állat szolgált. A kísérleti 

csoport takarmánya fitobiotikum készítményt tartalmazott hozamfokozás, illetve az egészségi 

állapot fenntartása, valamit annak lehetséges javítása, céljából. A kiindulási dózis 100 g/t volt, 

amely minden takarmányváltás alkalmával további 100 g/t-val nőtt.  A hízlalási idő átlagosan 

130 nap volt, az állatokat mindkét csoportban átlagosan 21,78 kg súlyban állítottam be. 

Kitelepítéskor az átlagsúly a kontroll csoportban 116,95 kg, míg a kísérleti csoportban 122,11 

kg volt. A második kísérletben 400 sertést vizsgáltam, a kontroll csoport létszáma 350 volt. A 

második kísérletben olyan fitobiotikum tartalmú készítményt alkalmaztam, amely csak 

hozamfokozó hatású, mivel ebben a keverékben az egészségére jótékony hatású 

gyógynövények nem szerepeltek. Ezt az indokolta, hogy az első kísérletben szereplő 

fitobiotikum tartalmú készítmény, tapasztalataink alapján, nem gyakorolt érdemi hatást a 

sertések egészségi állapotára. Emiatt a gyógynövény tartalmú hozamfokozóból felhasznált 

dózis is eltérő volt, egységesen 400 g/t a teljes hízlalási időszak alatt. A hízlalási időszak 

átlagosan 108 nap volt, a betelepítéskori átlagsúly pedig 24,83 kg. Kitelepítéskor az átlagsúly 

a kontroll csoport esetében 109,33 kg, míg a kísérleti csoport esetében 110,77 kg volt. 

A kísérleteim során vizsgált értékmérő tulajdonságok hízósertés esetében bizonyították 

a fitobiotikumok hozamfokozó hatását, a sertések egészségi állapota tekintetében azonban a 

vizsgált időszak alatt nem volt értékelhető javulás. Ennek alapján megállapítottam, hogy a 

vizsgált készítmények kedvezően befolyásolják a hízósertések teljesítményét, azonban 

további fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy a fitobiotikumokban rejlő kedvező hatás az 

egészségi állapot tekintetében is érvényesüljön. 
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Nincsenek hivatalos adataink, de közel 25 ezer hektárra tehető a korai betakarítású, 

tömegtakarmányként hasznosított rozs termőterülete (összehasonlításként: a silókukoricáé 77 

ezer ha volt 2016-ban). Tehát egy olyan növényről és hasznosítási típusról van szó, ami jelen 

van a hazai agráriumban, elérte a silókukorica termőterületének harmadát, mégis nagyon 

kevés az országos adat róla. Előretörésének a klímaváltozás az oka, mert őszi vetésű 

kultúraként hasznosítja a téli csapadékot, de száraz tavaszon is jól terem, és (áprilisban 

betakarítva) kikerüli az aszályos nyári időszakot. Továbbá a korai betakarítású gabonafélékből 

készült szilázsokkal képesek vagyunk a klímaváltozásból adódóan egyre gyakoribb forró 

nyári meleg hatását csökkenteni a tejelő állományokban. Ennek oka, hogy e szilázsok 

ízletesek, kiváló rostemészthetőséggel rendelkeznek, így képesek javítani az étvágyat és 

stabilizálni a tejtermelést még hőségnapokon is.  

Az agrotechnikai hiányosságok és a csapadékszegény tavasz kivédésére a 

tömegtakarmány termesztést irányító szakemberek figyelme a gabona-gabona és a gabona-fű 

keverékek felé kezd fordulni. 

A kutatás célja olyan őszi vetésű - kora tavaszi betakarítású keverékek vizsgálata, 

amelyek kimagasló hozamúak, a nagy termelésű tejelő tehén számára kedvező táplálóanyag-

tartalommal és emészthetőséggel rendelkeznek, továbbá igazodnak a klímaváltozásból adódó 

nehézségekhez a Kárpát-medencében (öntözés nélküli kultúrában) és a gabonakomponens 

révén növelik a termésbiztonságot- a fű segítségével megtartva a minőséget. A vizsgálat célja 

a tritikálé-olaszperje, a tritikálé-őszi zab keverék, és kontrollként a hagyományos tritikálé-

borsó keverék eredményeinek értékelő elemzése és az öregedési modell felállítása. Az 

öregedési modell felállítása hiánypótló információkat ad a „betakarítási ablak” nyújtása és a 

betakarítás optimális időpontjának meghatározása terén. 

A vizsgálatból kiderült, hogy a tritikálé-olaszperje és a tritikálé-zab keverékeknek van 

relevanciája mind hozamban, mind beltartalmi mutatóit tekintve. A tritikálé-borsó keverék a 

várt nyers fehérje tartalomtól elmaradt és korai fenológiai fázisban betakarítva is magas a 

lignin tartalma. A magas lignin tartalommal rosszabb emészthetőség párosul.  

A szakirodalom elemzése és a vizsgálat eredményei alapján arra a következtetésre 

jutottam, hogy a tritikálé-olaszperje és tritikálé-zab keverékeket be lehetne építeni az üszők és 

kistejű teheneink takarmányába. Továbbá a megfelelő faj-és fajtaválasztássa növelhetnénk 

keverékeink hozamát és javíthatnánk beltartalmi mutatóikat. 
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Hazánkban a lőtt vad értékesítése növekedett az utóbbi évtizedben. A 

nagyvadállomány számnövekedésével együtt nőtt a vadhúskihozatal. A fogyasztók leginkább 

a szarvast és a vaddisznót kedvelik. 

Vizsgálatom célja az volt, hogy a zártkertben tenyésztett gímszarvas és a 

szabadterületen lőtt gímszarvas egyes húsminőségi paramétereit összehasonlítsam. A 

tenyésztett gímszarvas húsmintákat a Bőszénfai Szarvasfarm szolgáltatta (8 ünő, 8 spíszer), a 

szabadterületi mintákat (5 tehén, 5 bika) pedig a VADEX Mezőföldi Erdő- és 

Vadgazdálkodási Zrt. vadhúsfeldolgozó üzemétől kaptam. A húsminta a comb egyik 

izomkötegét, a fehérpecsenyét (m. semitendinosus) foglalja magában. Kísérletemben 

vizsgáltam a hús fizikokémiai paramétereit (pH, szín, porhanyósság) és egyes 

konyhatechnikai veszteségeket (olvadási, sülési és hűlési veszteség). 

A hús pH-ja a tenyésztett szarvasok esetén valamelyest meghaladta a tenyészkerti 

egyedek értékeit. Az ivar tekintetében a tehenek húsa kis mértékben savanyúbb pH-t mutatott 

a hímekhez viszonyítva  

A szín esetében a tenyésztett szarvasok húsa világosabb, vörösebb és sárgább volt a 

szabadföldi mintáknál. Tenyésztett állatok mintáiban a nemek összehasonlításakor a spíszerek 

húsa világosabb és vörösebb volt, míg a sárga szín intenzitása az ünőkben bizonyult 

nagyobbnak. A szabadterületi szarvasok között a tehenek húsa sötétebb, ugyanakkor 

gyengébb vörös és sárga intenzitást mutatott a bikákénál.  

A porhanyósság vizsgálat során azt tapasztaltam, hogy a szabadterületről származó 

szarvasok húsának átvágásához nagyobb erőkifejtésre volt szükség, mint a tenyészkerti 

állatok mintái esetén. Az ivarok összehasonlítása pedig mindkét származási hely esetében azt 

mutatta, hogy a bikák húsa kevésbé porhanyós, mint az ünőké, ill. a teheneké.  

A konyhatechnikai veszteségek között az olvadási veszteség a tenyésztett szarvasokból 

származó mintákban volt nagyobb, míg a sülési és a hűlési veszteség a szabadterületről 

származó állatok mintáiban. A nemek összehasonlítása azt mutatja, hogy a hímekben a 

veszteségek nagyobb mértékűek, mint a nőstényekben.  

Eredményeim alapján megállapítható, hogy a szabadterületről származó idősebb 

állatok húsa a legtöbb vizsgált paraméter tekintetében kedvezőtlenebbül alakult, mint a 

tenyésztkerti példányokban. Emellett a két ivar adatainak összehasonlítása arra utal, hogy a 

legtöbb esetben az ünők ill. a tehenek kedvezőbb fogyasztói megítélésre számíthatnak, mint a 

bikák. 
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A mikroalgákat a takarmányipar már több, mint 50 éve képes hasznosítani. Azonban az utóbbi 

évtizedben a megváltozott gazdasági, technológiai és fogyasztói igényeknek köszönhetően terjedt 

el jelentősebben. Biotechnológiai módszerekkel már lehetséges iparszerű méretekben és a korábbi 

gyakorlathoz képest jóval költséghatékonyabban előállítani a mikroalgákat, így olcsóbbá váltak a 

takarmányipar számára is. Ezért az utóbbi években már a termelőknek is kedvezőbb áron és 

kiegyensúlyozottabb minőségben áll rendelkezésére. 

Arra szerettünk volna választ kapni, hogy milyen hatással van adott mértékű mikroalga 

kiegészítés a brojlercsirkék termelési paramétereire és húsminőségére. Illetve mennyiben tud a 

gyakorlatban egyébként alkalmazott takarmányozási protokollal legalább egyenértékű vagy attól 

jobb eredményeket elérni a vizsgált paraméterekben a kísérletbe vont állatoknál. 

A 80 Cobb 500 kakast 2017. március 23-án telepítették le napos korban, két (kontroll (K) és 

alga-kiegészítésben részesült (A)) csoportra osztva (n=40). Ezt követően a vizsgálat 6 héten 

keresztül történt. A kísérletben kukorica-szója alapú kereskedelmi brojler takarmánykeveréket 

alkalmaztunk, 3 fázist kialakítva. A takarmányt dercés állapotban ad libitum etettük. A kísérleti 

csoport takarmányadagjába 5%-os arányban került bekeverésre a Chlorella sp. mikroalga. 

Az állatok testtömege a nevelési időszak alatt szignifikánsan csak a 10. napon tért el (P<0,05) 

(K: 257,33g/A: 285,33g). A takarmányfogyasztásban is ebben az időszakban volt detektálható 

különbség (K: 283,7g/A: 321,4g). A takarmányértékesítés tekintetében elmondható, hogy az első 

mérési időpont kivételével az algás (A) csoport adata volt jobb. A vizsgálat teljes ideje alatt az 

algás (A) csoport testtömeg-gyarapodása volt jobb. Azonban egyik fenti mérésből adódó 

különbség sem bizonyult szignifikáns mértékűnek. A relatív májtömegben sem volt statisztikailag 

értékelhető különbség (P=0,02517, K: 0,018g/A: 0,021g). 

A húsminőség-vizsgálatok (CIELAB L*a*b*) alapján elmondható, hogy a két csoport 

húsmintái szignifikáns mértékben nem térnek el egymástól, azonban az alga-kiegészítésben 

részesült csoportban pirosabb hússzín volt megfigyelhető, nagyrészt ennek köszönhetően a 

színinger különbség ’észrevehető’ (E*KA: 1,67). 

A kiolvadási veszteség tekintetében sem mutatható ki szignifikáns különbség (P= 0,1045 (K: 

7,59%/A: 5,27%), csakúgy, mint a sütési veszteségnél (P= 0,646) (K: 10,24%/A: 10,77%), 

továbbá a hűlési veszteség esetén (P= 0,341) (K: 8,154%/A: 8,85%). 

Összantioxidáns kapacitás (DPPH) mérésünk eredményeként elmondható, hogy az állatok 

antioxidáns státuszát alapjaiban nem változtatta meg a takarmány mikroalga-tartalma, szignifikáns 

különbséget nem tudtunk kimutatni, azonban az látható, hogy tendenciájában az alga-

kiegészítésben részesült csoport antioxidáns státusza volt kedvezőbb. (Első mintavétel: K: 

2,393/A: 2,404); második mintavétel: K: 2,25/A: 2,38). 

Következtetésként levonhatjuk, hogy az alga brojlerek számára ideális lehet, viszont a 

vizsgálat volumene és eredményei miatt további dózisokkal és nagyobb állatlétszámmal végzett 

vizsgálatok javasolhatók. Ezen felül más tényezők vizsgálatát is elvégezném, ilyen lenne az alom 

állapotának nyomon követése, a bélrendszer állapotának monitorozása, továbbá a takarmány és a 

termékek (hús) zsírsav-analízise. 
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A különböző penészgombák által termelt másodlagos anyagcseretermékek 

(mikotoxinok) halak szervezetére gyakorolt, különösen rövidtávú hatása még nem teljesen 

feltárt, de az utóbbi években egyre intenzívebben kutatott kérdéskör. A vizsgálatom tárgyát 

képező „A-” és „B-típusú” trichotecénvázas mikotoxinokról ismert fehérjeszintézist gátló 

hatásuk, mely egyrészt az immunválasz és az antioxidáns védőrendszer aktivitásának 

csökkenését eredményezheti, másrészt termeléscsökkenést okoz. 

Kísérletemben Fusarium penészgombafajok által termelt „A-típusú”(T-2 toxin) és „B-

típusú” (deoxinivalenol /DON/) trichotecénvázas mikotoxinokkal együttesen, három 

különböző koncentrációban szennyezett takarmány rövidtávú hatásait vizsgáltam egynyaras 

pontyokban (testtömeg: 50,42±16,72 g). A kezelt csoportok testtömeg kg-ra vonatkoztatott 

mikotoxin felvétele az egyedenkénti testtömeg és az adott csoportnak juttatott takarmány 

mikotoxin tartalma alapján került kiszámításra, mely a következőképpen alakult: 0,51 mg T-2 

toxin és 1,01 mg DON (T0,5D1 csoport); 1,01 mg T-2 toxin és 2,01 mg DON (T1D2 

csoport); illetve 1,97 mg T-2 toxin és 3,97 mg DON (T2D4 csoport). 

A kísérlet kezdetekor (0 óra) abszolút kontrollként 6 ponty került mintázásra. A 

rövidtávú mikotoxin-terheléses kísérlet kezdetekor 21 ponty/kísérleti csoport került kezelésre 

egyszeri alkalommal, szondán keresztül közvetlenül az emésztőtraktusba juttatva a 

testtömegük 1%-át jelentő kontroll, illetve T-2 toxinnal és DON toxinnal mesterségesen 

szennyezett takarmányt. További mintavételezések 8, 16 és 24 óra elteltével történtek, melyek 

alkalmával a halakból (n=6/csoport) post mortem májmintát (hepatopancreas) vettünk. 

A biokémiai vizsgálatok során a halak májában zajló lipidperoxidációs folyamatok 

intenzitását jelző konjugált diének (CD) és -triének (CT) mennyiségét, valamint a 

malondialdehid (MDA) koncentrációját mértük. A májhomogenizátumok 10000g felülúszó 

frakciójából a redukált glutation (GSH) és a fehérje koncentrációt, valamint a glutation-

peroxidáz (GPx) aktivitást is meghatároztuk. 

Az alkalmazott mikotoxin-terhelések hatására elhullás (9,5%-os) kizárólag a T2D4 

csoport esetében jelentkezett a 8. és 16. órai mintavétel között. 

A különböző dózisú trichotecénvázas mikotoxinokkal együttesen végzett terhelés 

hatására a lipidperoxidációs folyamatok kezdeti szakaszát jelző CD és CT szint a 

béltraktusból felszívódott és a májba ért mikotoxinok szabadgyök-képző (prooxidáns) hatása 

következtében az egyszeri adagú, nagydózisú mikotoxin-terhelés eredményeképpen 16. órai 

mintavétel alkalmával szignifikáns mértékben megemelkedett. A glutation redox rendszer 

gyorsan reagált a prooxidáns hatásra, melyet a 16. órai mintavétel alkalmával, különösen a 

közepes dózisú együttes mikotoxin-terhelésben részesült (T1D2) csoport esetében mért GSH 

koncentráció és GPx aktivitás növekedés is mutat. A glutation redox rendszer mennyiségében 

és aktivitásában bekövetkező változások (növekedés) hatására az MDA koncentráció a T2D4 

csoportban szignifikáns mértékben alacsonyabb értékeket mutatott a 8. és 24. órai 

mintavételek alkalmával, mint a kontroll.  
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KÉT, ELTÉRŐ TARTÁS- ÉS ETETÉSTECHNOLÓGIA 

ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE AZONOS TÁPLÁLÓANYAG 

ELLÁTOTTSÁGÚ ÉS GENETIKAI HÁTTERŰ 

SERTÉSÁLLOMÁNYBAN 

Comparative evaluation of two different keeping and feeding technology in a 

fattening pig population with the same genetic background and fed with the 

same nutrient containing diet 

 
Szerző: Tóth Márk, Állattenyésztő mérnök BSc. III. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Mézes Miklós, egyetemi tanár, ÁTAI 

 Kiss Zoltán, telepvezető 

 

Vizsgálatom célja az volt, hogy egy hazai sertéstelepen felmérjem a tartási és 

takarmányozási rendszerek között gazdasági szempontból, illetve a hízlalás végén a 

színhússzázalék kihozatal és a SEUROP minősítés szempontjából, fennálló eltéréseket azonos 

genotípusú, azonos táplálóanyag tartalmú takarmánnyal etetett, hízóállományok között. A 

vizsgálat során gyűjtött és kiértékelt adatok alapján a gazdaság vezetése dönthet egy esetleges 

korszerűsítés szükségességéről, valamint annak szükségességéréről, különös tekintettel a 

hízlalás gazdaságosságára. 

Vizsgálataimat DanAvl hibridsertéssel végeztem a hízlalási időszak alatt, amelyek 

eltérő tartás- és takarmányozási technológia mellett kerültek elhelyezésre.  Az eltérő 

körülmények között tartott állományokon belül német, illetve és szlovák genetikai hátterű 

állatok teljesítményét is módom volt összehasonlítani. Eredményeim alapján módom volt 

következtetéseket levonni arra vonatkozóan, hogy az eltérő genetikai állományú állatok 

melyik tartási körülményt részesítették előnyben az adott telepen.  

Az egyik vizsgált technológia egy ad libitum, önetetős rendszerű takarmány kiosztás 

volt, amelyben az állatok étvágy szerinti mennyiségben és alkalommal vehették fel a 

takarmányt. A másik egy folyékony rendszerű takarmánykiosztó technológia volt, amely 

naponta hatszor adagolta a takarmányt. Ebben a rendszerben a kiadagolt takarmány 

mennyiségét egy előre meghatározott, a telepi körülményekhez meghatározott, 

takarmánygörbe alapján állapították meg, így mód volt az adott testsúlyra és korcsoportra 

vonatkozóan pontosan meghatározott takarmány mennyiség adagolására.   

A vizsgálataimat a hízóba történő betelepítéskor kezdtem az érkező súly méréséve, 

majd hetente rögzítettem az állomány súlygyarapodást a vágóhídra történő szállításig. Az 

egyedi varianciából adódó hibák elkerülése érdekében csoportonként száz állat mérésére 

került sor alkalmanként. A szállításkor visszamértem a hízlalási időszak alatt elfogyasztott 

takarmányt mennyiségét, a hízlalási napok számát, valamint a szállítási súlyt. A vágást 

követően pedig kiértékeltem a vágóhídon elvégzett SEUROP minősítés, valamint a színhús 

kihozatal százalékos értékét az egyes minősítési csoportok átlagában.  

Az eredmények alapján komplex képet kaphattam a hízlalási napok számának, a napi 

súlygyarapodásnak, a takarmány értékesítésnek, valamint a minősítési adatok ismeretében, 

hogy az a vizsgált telepen melyik technológia irányába, illetve milyen genetikai hátterű 

állomány felé lenne célszerű eltolni a termelést, amellyel a gazdaságosság növelhető. 
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A SILÓKUKORICA EPIFITA FLÓRÁJÁNAK VIZSGÁLATA 

Monitoring the epiphytic flora of maize silage 
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Témavezető: Dr. Mézes Miklós, egyetemi tanár, ÁTAI 

 

Epifita flórának nevezzük együttesen azokat a mikrobákat amelyek a növény felületén 

találhatóak. Az epifita flóra tagjai közül kiemelkedő fontossággal bírnak a tejsavtermelő 

baktériumok, mivel az erjesztett tömegtakarmányaink minőségét, az erjedés folyamatát 

jelentősen befolyásolják. Mégis ilyen irányú hazai kutatások nincsenek. 

A 16. Nemzetközi Szilázs Konferencia egyik előadása azt a témát járta körül, hogy 

miért lehetnek hatástalanok a biológiai adalékanyagok. Az egyik okként az epifita flórát 

jelölték meg, mivel egyes takarmánynövények saját mikrobaflórája rendkívül gazdag az 

erjedés szempontjából kedvező baktériumokban, így a hasonló fajokból álló adalékanyagok 

használata már nem képes számottevő pozitív hatást gyakorolni az erjedés minőségére. 

Kutatásaim céljai között szerepelt a mezofil tejsavtermelő baktériumok számának 

meghatározása hazai silókukoricákon, az eredmények összevetése a jelenleg forgalomban 

lévő biológiai szilázs adalékanyagokban lévő baktériumok számával, illetve az adalékanyagok 

létjogosultságáról való véleményalkotás. 

2017. augusztus-szeptemberében 6 magyarországi gazdaságból, 34 silókukorica mintát 

gyűjtöttem, amelyeken a tejsavtermelő baktériumok számát egy akkreditált laboratórium 

mérte meg.  

Az eredmények azt mutatják, hogy a minták átlagos tejsavtermelő baktérium száma 

közel annyi volt, mint a szakirodalom által említett teljes epifita flóra nagysága.  

A kapott értékek alapján érdemes tovább kutatni ezt a területet, hiszen ha olyan 

eszközöket, módszereket fejlesztenének ki, amellyel gyorsan meg lehetne állapítani az adott 

táblán lévő növényállomány tejsavtermelő baktériumszámát, úgy ahhoz igazodóan történhetne 

az kijutatott adalékanyag mennyisége, vagy esetleg annak elhagyása, amellyel komoly 

költségeket lehetne megtakarítani, illetve a betárolt erjesztett takarmány minőségét javítani. 
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A FÜZÉRI VÁR KÚTJÁNAK ARCHEOBOTANIKAI LELETEI 

Archeobotanical findings from the well of castle of Füzér 

 
Szerző: Csavajda Borbála, Természetvédelmi mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezető: Dr. Gyulai Ferenc, egyetemi tanár, TTI 

  

Kutatásom célja, hogy a füzéri feltárások során begyűjtött növénytani leletanyagot 

feldolgozzam bővítve ezzel a gyűjteménytárat és archeobotanikai módszerek segítségével egy 

elméleti környezet rekonstrukciót készíthessek a füzéri vár korabeli környezetéről, és a vár 

lakóinak életmódjáról, táplálkozásáról. 

A füzéri felsővár várkútjának 2012. októberi feltárása során annak alsó, homogén 

iszapbetöltéséből két mintát kaptunk archeobotanikai feldolgozás céljából. A mintegy 15 kg 

tömegű iszapminták flotálását és szárítását követően bennük jelentős mennyiségű növénytani 

leletanyagot találtunk: szándékos és véletlenszerű feltöltésből származó 92 növényfaj 1426 db 

magját/termését. A gabonafélék szenült szemterméseit leszámítva valamennyi diaszpóra 

szenülésmentesen és többnyire jó állapotban maradt fent. A feldolgozást követően 

archeobotanikai csoportosítást végezetem és elektronikus úton is feldolgoztam a leletanyagot. 

A leletanyag termőhely szerinti ökológiai csoportosítása jól mutatja azt a bőséget, amelyik a 

kultúrnövények, gyomok és a természeti környezetből származó fajok esetében megnyilvánul. 

Az egykori természeti környezetből származó bőséges leletanyag segítségével sikerrel 

következtetünk a vár kora újkori környezetére, ami minden bizonnyal igen változatos lehetett. 

Jelentős volt a vízjárta területek aránya, amint arra a lebegő hínár, nádas, magassásos, 

vízparti, mocsárréti növények maradványai utalnak. A várat körülvevő átlagos vízlellátottságú 

erdőből, valamint annak nedves és árnyékos részeiből, és azok irtásos/cserjés széleiből 

viszonylag sok faj származott. A közelben jelentős nagyságú és változatos rét/legelő is volt, 

hiszen sok, többségében átlagos vízellátottságot kedvelő faj magját mutattuk ki innen. A kutat 

taposásnak kitett területek vették körül. Az idesorolt ruderáliák többségükben átlagos 

termőhelyre utalnak, bár a nedves területeket kedvelők száma is magas, viszont száraz 

részeket kedvelők már alig vannak közöttük. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a 

füzéri uradalom és a vár számos írásos forrással rendelkezik a korszakból. Ezek jórészt 

beszolgáltatási jegyzékek és inventáriumok, mely utóbbiak a bérlő vagy birtokos 

változásokkor kerültek feljegyzésre. Ezekből átfogó képet kapunk a füzéri vár és 

tartozékainak korabeli gazdálkodási viszonyairól. A leletanyagot ez által össze tudtam vetni a 

korabeli történelmi forrásokban található számos termesztett és gyűjtött növénnyel. E mellet a 

leletanyagban felmerülő érdekességeket és a felmerülő kérdéseket, például a vízinövények 

feltűnő arányát is segítenek tisztázni. 

Kutatásom eredményei nem csak a korabeli környezetre, mezőgazdasági viszonyokra 

és életmódra nyújtanak rálátást, de új kutatási lehetőségek alapját is adhatják régészeti, 

kísérleti-régészeti, növénytermesztési és természetvédelmi szempontból. 
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POTENCIÁLIS TERMÉSZETKÖZELI ÉLŐHELYEK 

TÖBBSZEMPONTÚ VIZSGÁLATA GYULA KÜLTERÜLETÉN 

Multi-attribute survey of potential semi-natural habitats in the vicinity of Gyula 

 
Szerző:  Erdei Márta, Természetvédelmi mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezető: Dr. Czóbel Szilárd, egyetemi docens, TTI 

 

A komplex mezőgazdasági élőhelyek zoológiai és vadgazdálkodási szempontból igen 

kutatott témák, azonban botanikai megközelítésből csak kevesen foglalkoztak eddig velük. 

2017 nyarán a Gyulához tartozó Bicerén négy élőhelyet: három felhagyott tanyát, a 

Süli-, a Szabados- és a Szász-tanyát, illetve egy kiserdőt, a Tar-erdőt felvételeztem. Azért 

ezekre esett a választásom, mert az intenzív mezőgazdasági művelés alatt álló agrártájban 

csak a megmaradt élőhelyfoltok jelentenek természetközeli életteret a növény- és 

állatfajoknak. A dolgozat során megfogalmazott fő célkitűzéseim a következők voltak: (1) A 

négy élőhely cönológiai felvételezése, (2) A felmért növényfajok vizsgálata szociális 

magatartás típusaik, természetességi- és relatív ökológiai értékszámaik alapján, (3) További 

növényfajok és az előforduló állatfajok feljegyzése a kiválasztott élőhelyeken. 

A vizsgálat során random pontokon cönológiai felmérést végeztem mind a négy 

területen, ahol 10-10 darab, 5×5 méteres kvadrátban mértem fel az ott előforduló 

növényfajokat, illetve azok becsült százalékos borítását, továbbá feljegyeztem az ott látott 

további növény- és a megfigyelt állatfajokat, valamint az egyéb észlelt jelenségeket. A kapott 

adatokat a szociális magatartás típusok, a természetességi- és a relatív ökológiai értékszámok 

alapján kiértékeltem. 

A négy vizsgált élőhely kvadrátjaiban 73, míg összesen 113 növényfajt találtam. A 

relatíve magas fajszám ellenére mindössze öt faj volt, ami mindenhol előfordult. A legtöbb 

fajt a legkésőbb, míg a legkevesebbet a legrégebben felhagyott tanyában találtam. A szociális 

magatartás típusok közül a Süli-tanyában a meghonosodott idegen fajok (33%), a Tar-erdőben 

a zavarástűrő természetes növényfajok (31%), a Szabados-tanyában a természetes gyomfajok 

(29%), míg a Szász-tanyában pedig a ruderális kompetitorok (26%) voltak jelen a 

legmagasabb arányban. A természetességi értékek alapján a legtermészetesebb élőhelynek a 

Tar-erdő bizonyult, amit a Szabados-, majd a Süli-tanya követ, a legkevésbé természetes 

élőhely a növényzet összetétele alapján a Szász-tanya. A relatív hőigény értékeknél a montán 

lomblevelű mezofil erdők fajai, a relatív talajvíz- és talajnedvesség igénynél a félszáraz 

termőhelyek növényei fordultak elő a legnagyobb arányban. A talajreakció esetén a széles 

tűrésű, indifferens fajok, a relatív nitrogénigénynél a tápanyagban gazdag termőhelyek 

növényei, míg a relatív fényigény vizsgálatakor a félnapfénynövények voltak túlsúlyban. A 

cönológiai csoportok közül a növényfajok közel fele indifferens besorolású, ami jelezheti a 

vizsgált élőhelyeken zajló intenzív vegetációdinamikai folyamatokat. A Raunkiaer-féle 

életformák tekintetében a leggyakoribbak az egyéves növények voltak (28,7%). 

A vizsgált élőhelyek nemcsak élő- és táplálkozóhelyet nyújtanak az ott élő fajoknak, 

de a környező agrárökoszisztémákhoz képest valóságos biológiai forrópontok, annak ellenére, 

hogy a magasabb természetességi értéket jelző fajok aránya még kisebb mértékű. Ezek a 

foltok a tájra jellemző növényfajok számára refúgiumot, míg az inváziós növényeknek az 

elterjedés lehetőségét jelenthetik. 
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Budapesten a nagyarányú emberi jelenlét mellett is igen sok, bár egymástól döntően 

elszigetelt élőhelyfragmentumon maradtak fenn értékes növénytársulások, melyek közül a 

gyepek kiemelkedő fajdiverzitással rendelkeznek  

A kezelések kiemelt szereplői voltak a területen előforduló érzékeny, ritka, vagy 

törvényes oltalom alatt álló növényfajok, így a gyepterületek növelése mellett kiemelkedő 

szempont volt ezek kímélete és lehetőség szerint állományuk gyarapítása. Az egyes 

beavatkozásokat úgy terveztük, hogy a még meglévő magterületektől fokozatosan haladtunk 

kifelé, külön figyelmet fordítva arra, hogy egy-egy beavatkozás során ne nyissunk meg 

egyszerre nagy felületeket a gyom- és özönfajok elterjedésének akadályozása céljából. 

A vizsgált mintaterületen az inváziós fás szárú vegetáció által keletkezett szerves 

anyag többlet fokozatos eltávolítása után, a megnyíló homokpusztagyepek fajainak kedvező 

életkörülményeket lehet hosszú távon biztosítani. A vizsgálat alapján az eltelt időszak alatt a 

kezelt területek homoki vegetációja, ahol a természetvédelmi kezelés 12 éve zajlik, ott ennek 

nyomán a területre az eredetileg jellemző záródó homoki gyeptársulások alakulnak vissza. A 

cönológiai vizsgálatainkkal is ki tudtuk mutatni, hogy a míg nem kívánt flóra elemek, a 

gyomok és az inváziós fajok fokozatosan tűnik el a természetvédelmi területről, addig a 

fajösszetétele a homoki vegetációra nézve szintén egyre kedvezőbb.  

Az eredmények alapján végzett természetvédelmi kezelések során az erdő és cserjés 

területek helyén található állományok, mára természetes vagy természetközeli 

vegetációtípusokat alakítottak ki. A vizsgálataink során kiderült, hogy a magyar vagy homoki 

csenkesz (Festuca vaginata) és a tecei csenkesz (Festuca pseudovaginata) állománya is 

folyamatosan gyarapszik a kezelések hatására, főleg cserje-, erdőirtott területeken. 

A kutatást az OTKA K- 125423 pályázat is támogatta. 
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A kocsányos tölgy (KST) az euro-szibériai erdőssztyepp tölgyesek domináns fafaja. A 

különböző antropogén hatások miatt napjainkra az erdőssztyepp tölgyesek hazánk egyik 

legveszélyeztetettebb élőhely-típusává váltak. Fennmaradásuk elképzelhetetlen a KST 

természetes, megmaradó-túlélő újulata nélkül, ezért kulcsfontosságú az annak napjainkban is 

helyet adó állományok vizsgálata. 

Kutatásunkat a kunadacsi Nagyerdő északi, 300 ha-os tömbjében végeztük. A KST 

egyedek különböző térléptékeken megfigyelhető denzitás-viszonyaira, apparens 

koreloszlására, anyafától való távolságára vonatkozó geostatisztikai elemzéseket ArcGIS 

környezetben végeztük. A denzitás értékeket a KST jelenlétével jellemezhető cellákra 

kalkuláltuk. 

A vizsgálat során 1076, természetes újulatból származó, 1,3 m-es magasságot elért 

KST egyedet észleltünk. Csökkenő térléptékekben vizsgálva a vizsgált egyedek denzitása 

exponenciális növekedést mutatott, amely a természetes, megmaradó-túlélő újulatból 

származó egyedek egyenlőtlen, aggregált térbeli eloszlására vezethető vissza. A denzitás 

átlagos, illetve maximum értéke 7,90 illetve 61,22 egyed/ha volt a legkisebb térléptéken. A 

mellmagassági átmérőből generált apparens koreloszlás kiegyenlített volt. 

Az anyafától való távolság nem bizonyult befolyásoló tényezőnek, amely az akár több 

száz métert lefedő zoochorpropagációnak tulajdonítható. A termőhelytípus-változat sem 

befolyásolta a lokális denzitás-viszonyokat, amely alapján feltételezzük, hogy a helyi 

állomány adaptálódott az erdők fejlődése szempontjából kevésbé kedvezőnek tekinthető 

homoki termőhelyekhez és az erdőssztyepp klímához. A természetes, megmaradó-túlélő 

újulatból származó KST egyedek meghatározó része záródáshiányos állományokban, 

erdőszegélyekben, cserjés tisztásokon, nyiladékokban fordult elő, így feltételezhető, hogy az 

újulat túlélését elsősorban a vegetációszerkezet befolyásolta. 

Meglátásunk szerint a KST természetes újulatára alapozható 

erdőgazdálkodási/erdőkezelési tevékenység, azonban ehhez az erdőrészlet szintjénél 

jelentősen kisebb térléptékben kell az ilyen tevékenységeket tervezni és kivitelezni (észlelni 

és megóvni az életképes újulatot). 
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Training of detecting dogs for exploring the bumble bee nests in order to assess 

the landscape naturalness 
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A poszméhek diverzitása jelentősen csökken Európában és más kontinenseken is. A 

hazai poszméhfajok közül számos veszélyeztetett vagy fokozottan veszélyeztetett kategóriába 

sorolható. Rejtett életmódjuk miatt tartjuk fontosnak azt, hogy olyan módszereket fejlesszünk 

ki, amellyel feldúlás nélkül megtalálhatóak és tanulmányozhatók élőhelyeik, fészkeik. 

Kutatásom célja egy olyan kereső kutya kiképzése, és a kiképzési folyamat bemutatása, 

amelyet a védett poszméhek fészekinek megtalálására használhatunk terepi körülmények 

között. 

Dolgozatom főszereplői két border collie kutyám, Borcsa és Ipoly, akik alapvetően 

nem kereső kutyának, hanem terápiás munkára lettek korábban kiválasztva. Ahogyan a kereső 

munkánál, a terápiás kutyáknál is fontos a jól motiválhatóság, a stabil idegrendszer és a jó 

teherbírás. Mindkét kutya átesett alapfokú kiképzésen, ahol az alapengedelmes feladatokat 

sajátították el (ül, fekszik, helyben marad), valamint igen pici koruktól kezdve kondicionálva 

lettek a klikkerhez. A tanítási folyamat a következő lépésekből állt: (1) az irányok-, a keresés 

módjának-, valamint a megtalálás jelzési módjának tanítása; (2) a szaganyag keresése 

beltérben; (3) a szaganyag keresése kültéren; (4) a kiképző rejti el a szaganyagot; (5) más 

személy rejti el a szaganyagot; valamint (6) kerestetés terepi körülmények között. 

Borcsa a tanítás után 10 ismétlésből 10 alkalommal-, Ipoly pedig 10 ismétlésből 9 alkalommal 

helyesen mutatta (bökéssel, nyalással vagy felvétellel) a szaganyagot illetve annak helyét.  A 

„kinder tojásba” rejtett szaganyag elrejtésekor 10 alkalommal Borcsa mindet megtalálta, míg 

Ipoly 9 alkalommal találta azt meg. Ezt követően a szaganyagot egy tégelybe helyeztük el, 

ekkor Borcsa újfent 100 százalékos teljesítményt nyújtott, azonban Ipoly itt kiesett a 

kiképzésből, mivel őt nem lehetett arra rávenni, hogy a fejét a tégelybe helyezze. A félig 

nyitott térben végzett kísérlet alatt Borcsa az első alkalommal hibásan mutatta a szaganyag 

helyét, azonban miután megszokta az új külső ingereket, az összes többi ismétlésnél jól 

teljesített, végül a kültéren elhelyezett tégelyeknél ismételten 100%-os teljesítményt nyújtott. 

A kiképzés azon részében, amikor egy idegen személy által eldugott mintát kellett a kutyának 

megkeresnie kiderült, hogy a kutya és a felvezető közti kapcsolat túlzottan szoros. A terepen 

végzett kerestetések során rengeteg olyan új információval gazdagodtunk, amelyek 

elősegítették a kutya kiképzésének tökélesítését. A sikeres terepi keresések folyamán összesen 

1 óra 48 percet töltöttünk kereséssel, ez idő alatt a kutya 7,015 km-t, míg a személyek 4,62 

km-t tettek meg, amely alapján megállapítható, hogy a kutya 34% nagyobb távot tett meg, 

mint a személyek. A terepen végzett három kerestetés során 2 alkalommal adott stabil jelzést 

Borcsa, egyik esetben a poszméh fészkelés bizonyítható volt, másik esetben sem 

megerősíteni, sem pedig kizárni nem lehetett a fészek jelenlétét. 

A kutatásunk során bizonyítást nyert, hogy a kutya ilyen célú kiképzésének folyamata 

mindenképp sikeresnek tekinthető, azonban javasoljuk, hogy a jövőben érdemes egy 

kifejezetten keresési célra tenyésztett kutyát választani és kiképezni hasonló feladatra. 
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A vasút, a többi nyomvonalas infrastruktúrához hasonlóan, kettészeli a tájat és ezáltal 

annak meghatározó komponensévé válik és így minden esetben ki is fejti hatását a táj további 

elemeire. Noha a vasút alapvetően a környezetkímélőbb közlekedési módok egyike az 

Europai Unió Fehér Könyve 2050-es határidővel előírja a közúti árufuvarozás vasútra 

költöztetését, aminek egyik előfeltétele a 2030-ra létrejövő tagállamok közötti egységes és 

működő vasúti hálózat megléte. Ennek fényében a hatások vizsgálata már idejekorán indokolt 

lehet, hogy mire a paradigmaváltás (akár teljes mértékben, akár csak részlegesen) teljesül, 

addigra egy olyan infrastruktúrahálózat legyen üzemkész, amely elemeiben és forgalmában 

minimálisan károsítja majd környezetét. Mivel a rendszer elemei komplexitásuknál fogva 

egymástól nehezen szétválaszthatóak, ezért a vizsgálat két károsító tényezőre fókuszál:  

a vasúti pálya menti ruderáliák elterjedése, 

a vasúti forgalom által okozott zajszennyezés. 

A vizsgálat során kíváncsiak voltunk a vasúti pálya mentén jellemzően jelenlévő  flóra 

növényzetére, illetve gyakoriságára és arra, hogy ezen növényfajok jelenthetnek-e 

természetvédelmi kockázatot. Emellett a célkitűzések között szerepelt az is, hogy eme 

növényfajok között akad-e olyan, amelyet a természetvédelem és az ember szolgálatába lehet 

állítani úgy, hogy az képes legyen csökkenteni a vonatzaj hatásait. A vizsgálatok egy, a hazai 

viszonylatok alapján átlagosnak mondható fővonali vasúti pálya mentén történtek, amely még 

nem esett át az utóbbi időben jellemző pályafelújításon. Jelenlegi stádiuma tökéletessé teszi, 

hogy egyfajta viszonyítási alapként tekintsünk rá a várható jövőbeli állapotokhoz mérten. A 

nyomvonal mentén három különböző szcenáriónak (kertvárosias terület, természetvédelmi 

terület, mezőgazdasági terület) megfelelő szakaszokon történtek botanikai mintavételezések 

transzekt méréssel. Az eredmények és a felállított fajértékelési szempontok alapján 

elmondható, hogy bizonyos növényfajok alkalmasak lehetnek a zajvédelmi célkitűzések 

szempontjából és invazív jellegük is sok esetben csekély veszélyt jelentett a természetvédelmi 

terület őshonos fajaira nézve köszönhetően a MÁV által alkalmazott védősáv kialakításnak. 
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Kutatásomat a Hortobágyi Nemzeti Park területén, a már hosszú ideje itt élő és a 

rendszerváltás óta mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodók és a területen dolgozó 

természetvédelmi szakemberek kapcsolatáról, konfliktusairól az együttműködés 

lehetőségeiről folytattam. A nemzeti parkon belül a kutatás során Angyalháza, Szelencés és 

Ágota-puszta területeit határoltam le a vizsgálathoz. 

A kutatás újszerűségét adja egyrészt az, hogy a támogatási rendszer változott a 2014-

2020-as időszakban illetve az agráriumban dolgozó szakemberek már készülnek a 2020 utáni 

időszakra is. A másik változás, hogy 2014-től a Hortobágyi Nemzeti Parkban is új 

haszonbérleti szerződéseket kötöttek. E két változás kapcsán már összegyűltek tapasztalatok, 

amelyekre építeni lehetett a kutatás során. 

A kutatás során 20 db fél-strukturált interjút készítettem a területen működő 

mezőgazdálkodókkal, természetvédelemben dolgozó szakemberekkel és falugazdászokkal. A 

mintavétel során a kvalitatív kutatásra jellemzően, nem a minél nagyobb mintaszám volt a 

célom, hanem olyan alanyok felkeresése, akik tudomásom szerint a leginkább érintettek az 

általam vizsgált témában.  Az interjúkkal azt vizsgáltam többek között, hogy a 

megkérdezettek milyennek ítélik meg a természetvédelem és a mezőgazdálkodók kapcsolatát. 

Betarthatóak-e véleményük szerint a haszonbérleti szerződésben foglalt gyephasznosítási 

szabályok? Elégedettek-e a támogatási rendszerrel? Az interjúkat kvalitatív 

tartalomelemzéssel elemeztem. 

Az interjúk elemzése során fő konfliktusforrásként mutatkozott a természetvédelem és 

a gazdák érdekeinek ellentéte (a gazdálkodó számára a profit, míg a természetvédelem 

számára a természeti értékek megóvása élvez prioritást); a területkezelési szabályzatok  eltérő 

megítélése; a gazdák és természetvédők közötti kommunikációs problémái; a nemzeti park 

igazgatóság gazdálkodókat érintő tájékoztatásának hiányosságai; a területhez jutás 

nehézségei; a területek szétdarabolásából eredő legeltetési és kaszálási problémák; a 

kaszálásra vonatkozó korlátozások és a támogatások negatív és pozitív hatásai.  

A legtöbb konfliktus forrása a kapcsolatokban keresendő. A kommunikáció javításával 

a gazdálkodók szemlélete is változhat.  A problémás kérdések tisztázására kerekasztal 

megbeszélések lennének leginkább alkalmasak. A gyepkezelésre vonatkozó szabályzatok 

megítéléséhez alapos kutatások szükségesek.  

Az agrárium, az emberiség élelmezésének egyik legfontosabb forrása, ezért vigyázni 

és óvni kell az eddig elért eredményeket és főképp a benne élő, dolgozó embereket, csakúgy, 

mint természeti értékeinket. A természetkímélő mezőgazdálkodás szélesebb körű elterjesztése 

és a gazdálkodók szemléletformálása a jövőnk meghatározó feladata. 
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A rózsák már nagyon régóta fontos szerepet játszanak kultúránkban; díszitő értékük és 

széleskörű felhasználásuk közismertnek számít. Elsősorban virágát és a termését használják 

élelmiszerként, gyógyszerként sőt kozmetikai szerként is, de a levelének is tulajdonítanak 

gyógyhatást. 

Természetvédelmi szempontból is jelentősek a rózsák, mert egyes fajaik élőhelyük 

állapotának indikátorai lehetnek; egyes ritka fajok védelemre szorulnak; egyéb védelemre 

szoruló állatfajnak is életteret és táplálékot ad. 

Dolgozatomban célul tűztem ki természetvédelmi szempontból jelentős, klasszikus 

taxonómiával elkülönített taxonok önállóságának matematikai alapokon történő megerősítését 

vagy cáfolását. Mivel a Kárpát-medencében 42 rózsafaj és 19 természetes hibrid tenyészik, 

így 11 taxonra szűkítettem a vizsgált fajok és hibridek számát. A kiválasztás 3 szempont 

alapján történt: 1 unikális hibridek legyenek, az elemzésbe szerepeljenek ezek szülőfajai, 

valamint e fajok közeli rokonait képező kisfajok is értékelésre kerüljenek. Az elemzést 8 

paraméter mérése alapján végeztem: levélnyél hossz, pálhalevél hossz, az egyes levélkék 

hossza és szélessége, a levélke szélek mirigyezettsége, kocsányhossz, áltermés átmérő és 

hossz – 59 db herbáriumi lapon összesen mintegy 6000 mérési adatot nyertem. Az adatokat 

varianciaanalízissel értékeltük, mely számos, egyező szórású, normál eloszlású csoport 

átlagának összevetésére alkalmas statisztikai módszer, melyet angol megnevezésének 

kezdőbetűiből generálva: ANalysis Of VAriance = ANOVA-ként is ismernek. Post hoc 

próbaként A Tukey-féle HSD (valódi szignifikáns differencia, más néven Tukey HSD, WSD 

vagy Tukey (a)) próba családszinten ellenőrzi az álpozitivitási arányt. Ez azt jelenti, hogy ha a 

0,05 szinten végzi a próbavételt, akkor a páronkénti összehasonlítások végrehajtásakor 0,05 a 

valószínűsége annak, hogy egy vagy több álpozitív eredmény fordul elő. 

Dolgozatom eredményekei: 

1.) a Rosa agrestis SAVI, a Rosa canina L., a Rosa zalana Wiesb. és a Rosa gallica L. 

alapfajok egymástól matematikai módszerekkel is jól elkülöníthetők; 

2.) a Rosa agrestis SAVI és a Rosa canina L. között jóval nagyobb a hibridizáció 

jelensége, mint azt a morfológiai alapon meghatározott hibridjük, a Rosa 

×belgradensis PANČ. gyakorisága alapján gondolni lehetett; 

3.) a hibridek (R. ×belgradensis PANČ, R. ×barthae KERÉNYI-NAGY, R. ×borhidiana 

KERÉNYI-NAGY, R. ×pomazensis DEGEN ex KERÉNYI-NAGY) esetében a 

heterózishatás érvényesül: a „szülőknél jobban teljesítenek”; 

4.) a Rosa agrestis SAVI kisfajai, a Rosa hungarica A. KERNER és a Rosa facsarii 

KERÉNYI-NAGY faji önállóságát, valamint 

5.) a Rosa gallica L. változatának, a var. magnifica BORBÁS elkülöníthetőségét a 

statisztikai elemzéseink szintén megerősítették.  
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A hazai és külföldi irodalmak alapján hazánk vidraállománya a mintegy kétezres 

egyedszámával az egyik legnagyobb és legstabilabb Európában. A vonatkozó kutatások 

rámutatnak, hogy a vidrák jellemzően fajtól függetlenül a kisméretű, 500g-nál kisebb halakat 

részesítik előnyben. Ezen halzsákmányokban nagy arányban szerepelnek idegenhonos fajok, 

mint például a törpeharcsa fajok (Ameiurus spp.) és az ezüstkárász (Carassius auratus). 

További fontos információ, hogy a vidrák eredendően halra alapozott étrendjüket a környezeti 

lehetőségekhez mérten jelentősen módosíthatják, és az alapvetően másodlagos, kiegészítő 

jellegű táplálékforrások, például kétéltűek, rákok aránya és fontossága jelentősen megnőhet. 

A jelen dolgozatban vázolt felmérésem célja volt, hogy a kijelölt területeket átkutatva 

minél több helyen kimutatassam a vidrák jelenlétét, valamint, hogy elvégezzem a 

mintavétellel gyűjtött adatokból kapott eredmények több szempontú elemzését a környezeti 

tényezők, illetve a hasznosíthatóságuk függvényében. A kiegészítő kérdőíves felmérés célja 

az emberek tájékozottságának illetve a vidrához való hozzáállásának feltérképezése volt. 

A vidrák kutatásának alappillére az IUCN vidra szakértői csoportja által ajánlott 

szempontokat, és a hazai tapasztalatokat összegző, Lanszki József által tökéletesített 

módszertan és a „Vidra előfordulás és élőhely felmérő lap” volt, amelyre a terepi adatokat 

rögzítettem. A felmért helyszínek viszonyait és habitusát részletesen bemutattam, 

fényképekkel alátámasztva. A feldolgozott adatok alapján kapott eredményeket térképen és 

grafikonokon ábrázoltam.  

A vidrafelmérés során kiderült, hogy a vidrák, bár a túlzott zavarást és a szennyezett 

helyeket kerülik, korántsem olyan félénk állatok, mint ahogy az a köztudatban van. Sokaknak 

fogalma sincs róla, hogy a vidra, ha megtalálja az életfeltételeit, akkor az ember közvetlen 

közelében is élhet.  A kutatásaim azt támasztják alá, hogy egy viszonylag kisebb vízhozamú 

patakban is megtalálja az életfeltételeit, akár a hal mellett rovarokkal és kétéltűekkel 

kiegészítve táplálékát. Az elszigeteltebb, vagy rosszabb minőségű vizekben viszont ritkább. 

Az adatokból következtetni lehetett arra, hogy a vidrák hajlamosak eltávolodni a víztől, hogy 

új élőhelyeket keressnek. Azok az eredmények, melyek bizonyítják Ózd belvárosának egyes 

részein az állandó jelenlétüket, és a zavartabb, kedvezőtlenebb területek időszakos 

használatát, mindenképpen érdekesek és unikálisak, felhívják a figyelmet az ökológiai 

folyosók fontosságára. A személyes tapasztalat és a kérdőív rávilágított az emberek hiányos, 

vagy téves tudására, és a horgászok negatív hozzáállására. 

A munkám zárógondolataiként több javaslatot tettem a vidrák élőhelyének javítására, a 

további kutatások irányvonalára, és az emberek szélesebb körű tájékoztatására. 
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A kutatás hat mezei nyúlra felhelyezett GPS telemetriás adó felhelyezésével 

kezdődött, ezek szolgáltatták az élőhely preferenciához szükséges adatokat, 2015 januárjában. 

A terület helyszíne a jászágói vadásztársaság területének egy része. A kutatásom célkitűzései 

a táplálék és élőhely preferencia meghatározása és ezek összevetése egymással.  

A táplálék preferenciát három évszakban (tél, tavasz, nyár), vizsgáltam a területen 

gyűjtött mezei nyúl hullatékok mikroszövettani elemzése alapján. Ezek a vizsgálatok a VMI-

ben található laboratóriumban történtek, ahol egy műemésztés után, fénymikroszkóp 

segítségével (160x nagyítással) próbáltam a lehető legkisebb rendszertani csoportba besorolni 

a mintából véletlenszerűen kigyűjtött 100 darab epidermiszt. 

Az élőhely preferencia (téli, tavaszi) meghatározása a jeladók által elküldött 

tartózkodási pontok alapján meghatározott minimum konvex poligonok, és az ezeken 

elhelyezett random pontok alapján, Bonferroni tesztel és Ivlev-indexekkel határoztuk meg.  

A vizsgálat során a vizsgált három évszakban a táplálék legnagyobb részét egyszikűek 

tették ki. Az egyszikűeken belül az őszi búzát fogyasztottak a legnagyobb mértékben. 

Második helyen kétszikűeket fogyasztottak, közülük a legkedveltebben a lucerna és a repce 

volt. A magfogyasztás télen a legjellemzőbb, a legnagyobb arányban kukoricát fogyasztottak. 

A gyümölcs fogyasztás az év előrehaladtával egyre emelkedik.  

Az élőhely preferencia során, az egyedek között elég nagy eltérések vannak, csak úgy, 

mint az táplálék preferencia során. Egyes egyedek a természet közeli élőhelyeket (szegély, 

tanyahely) kedvelik, míg mások a mezőgazdasági kultúrákban töltik idejük nagy részét, 

megint mások a telepített erdőket, gyepeket, szántókat kedvelik. 
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Az erdei szalonka ivari egyalakúságot mutató madárfaj, az ivar meghatározására 

terepen nincs kellően megbízható módszer. Különböző testméretek vizsgálatával azonban 

megállapítható lehet szabad szemmel nem látható, ám mérésekben kimutatható különbség, 

mely alapján következtetéseket vonhatunk le az ivarok közötti eltérő viselkedést esetleg eltérő 

vonulási stratégiát illetően. A testméretek időbeli alakulását vizsgálva pedig további képet 

kaphatunk a vonulási stratégia eltéréseiről, ivar, vagy akár kor tekintetében is. 

Vizsgálatomban 2752 db erdei szalonka testtömeg-, és szárnyhossz adatait elemeztem. 

A vizsgálatot az Erdei Szalonka Monitoring keretei között gyűjtött, 2015. február közepétől 

április végéig elejtett madarakból származó minták adatait felhasználva végeztem el. Az 

adatokat kéttényezős varianciaanalízissel hasonlítottam össze, ivar- (hím-tojó) és korosztály 

(juvenil-adult) szerinti csoportosítással. A két paraméter heti változásának trendjét Spearman 

korrelációs teszttel ellenőriztem. 

A testtömegek esetében kor és ivar szerint, valamint a két tényező interakciója esetén 

is szignifikáns különbséget találtam. Az adult hímek és a juvenil tojók esetét leszámítva 

minden csoport között szignifikáns eltérés volt kimutatható: a tojók néhány százalékkal 

nehezebbek voltak a hímeknél, és kis mértékben, de az adult madarak nehezebbek voltak a 

juvenileknél. A testtömegek alakulása a mintagyűjtés időpontjának változásával nem 

korrelált. A szárnyhosszak esetében kor és ivar szerinti csoportosítással is szignifikáns 

különbséget találtam, viszont a két tényező interakciója esetén a különbség nem volt 

kimutatható. A hímek szárnyhossza nagyobb volt a tojókénál, és az adult madarak szárnya is 

hosszabb volt a juvenil madarakénál, ám a különbségek mindössze pár százalékosak voltak. A 

szárnyhossz időbeli alakulásával kapcsolatban trendet nem tudtam kimutatni. 

A tojók nagyobb testtömege utalhat egy, az ivarok közti viselkedésbéli különbségre, 

amely kapcsán a hímek nagyobb energiatartalékot élnek fel, mert a tavaszi időszakban 

aktívabbak. Az adult szalonkák vélhetően azért nehezebbek a juvenileknél, mert utóbbiak még 

nem érték el az egyedfejlődés azon stádiumát, amelyet adult fajtársaik már igen. Alternatív 

magyarázat lehet, hogy a fiatalok első útja a költőhelyekre nehezebb, és nagyobb 

igénybevételt jelent, mint tapasztalt társaiknak. Az ivarok közti szárnyhossz eltérés 

magyarázata lehet az, hogy a hímek esetében nagyobb az igény a jobb röpképességre, 

melyhez a hosszabb evezőtollak hozzájárulhatnak. Az adult madarak már levedlették 

fiatalkori tollazatuk egészét, vagy nagy részét, így az evezőtollaikat is. Mivel a juvenil 

madarak még fiatalkori tollaikat viselik, így a tollak hosszának különbsége, illetve eltérő 

kopottsága eredményezheti, hogy az adult madarak szárnyhossza nagyobb. 
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A városok egyre több állatfajnak nyújtanak ideiglenes vagy állandó élőhelyeket. Az 

ember mellé költöző fajok egy része örömöt, más bosszúságot és akár károkat is okoz az 

emberek számára.  

Ez utóbbi fajok esetében csak a beköltöző állományok tudatos kezelése, azaz a városi 

vadgazdálkodás jelenthet valódi megoldást. Ennek célja a gondok oly módú csökkentése, 

hogy közben a konfliktust okozó fajok akár a városi élőhelyeken is fennmaradhassanak, de 

kártételük kezelhető szinten maradjon. 

A vadgazdálkodás nem csak vadászat, hanem a vad élőhelyébe való beavatkozás, a 

vad érdekében (CSÁNYI 2007.). Egy vadfajjal való gazdálkodás csak megfelelő 

alapismeretek birtokában lehet sikeres. Igaz ez a városokban is egyre gyakrabban megjelenő 

vaddisznók esetében. 

A vaddisznó az emberek számára jól ismert és közönségesnek titulált faj. Közönséges, 

mégis életmódjáról és szokásairól keveset tudunk. A rendkívül alkalmazkodó képes vaddisznó 

sokféle élőhelyen, köztük városokban is meg tud élni.  

Az, hogy a vaddisznók kárt tesznek a belvárosi kertekben, parkokban, ez csak 

Magyarországon új keletű probléma, Európában egyre többfelé okoznak jelentős károkat, így 

például Barcelonában és Berlinben is. 

Ahhoz, hogy feltárhassuk, hogy e fajszámára milyen vonzó tényezőket nyújt a város, 

többek között táplálkozásbiológiai vizsgálatokra van szükség, hiszen, ha egy fajjal bármilyen 

beavatkozást szeretnék végezni, akár pozitív vagy negatív irányba, érdemes a táplálkozással 

kezdeni. 

Munkám során a célom az volt, hogy két különböző, egy természetesebb élőhelyről, 

(Pilisi Parkerdő Zrt. Valkói Erdészetének vadászterülete), valamint egy városi élőhelyről, 

(Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészete) gyűjtött vaddisznógyomrokból végezzek 

táplálkozásbiológiai vizsgálatot. 

Valkóról 70 darab, Budapestről pedig 66 darab mintát gyűjtöttem, hogy 

bemutathassam a vaddisznó táplálkozását, összehasonlítsam azt, a két különböző élőhelyen, 

és meghatározzam az elsődleges és másodlagos fontosságú táplálékalkotókat, valamint a 

táplálékmintázatokat a két területen. 

Eredményeim szerint Valkón a legfontosabb táplálékalkotók a makk, kukorica és a 

kétszikű növények, míg Budapesten a makk, a kukorica és az egyszikű növények. Mindkét 

helyen fontosabbak voltak a növényi alkotók, az állati alkotóknál.  

Ugyanakkor összességében más fajok voltak fontosak Budapesten, mint Valkón, a két 

terület táplálék összetétele szignifikánsan különbözött. 
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A szibériai csíkos mókus (Tamias sibiricus), vagy más néven burunduk, 2016. 

augusztusában felkerült az Európai Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 

jegyzékére. Ennek oka, hogy a zárt tartásból kiszabaduló egyedek önálló populációkat hoztak 

létre több környező európai országban is. 

Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy a jelenleg Magyarországon zárt tartásban élő 

burundukok kivadulva valós veszélyt jelenthetnek-e a hazai életközösségekre, képesek 

lehetnek-e szabadon hosszútávon túlélni hazánkban. Ezért vizsgálom, hogy alszanak-e téli 

álmot; hogyan változik a testsúlyuk a tél folyamán; megegyezik-e a szaporodási időszakuk az 

eredeti élőhelyükön leírttal; milyen reprodukciós sikereket képesek elérni; ill. az elválasztott, 

felnevelt szaporulat milyen táplálékforrás hatására fejlődik a legjobban.  

A mókusokat esőtől, széltől két oldalról védett kültéri ketrecekben helyeztem el, így 

tesztelve az alkalmazkodóképessüket a magyarországi időjáráshoz, és eközben mértem a fenti 

kérdéseket megválaszoló paramétereket. 

A vizsgálataim szerint 11 egyed közül csupán 2 egyed merült mély hibernációba a tél 

folyamán, a többi 9 egyed nem aludt téli álmot. Nem voltak nagy testsúly-ingadozások a tél 

folyamán, és az akár 22 napon keresztül hibernált állapotban lévő egyednek sem volt jelentős 

testsúly-csökkenése. A szibériai csíkos mókusok párzásának legfőbb időszaka február vége - 

március elejére esett, míg eredeti élőhelyükön ekkor még téli álmot alszanak, és csak április-

májusban kezdődik a szaporodási időszakuk.  

Egy év alatt a vizsgálatban résztvevő 8 nőstény mókus összesen 59 db kismókust fialt, 

melyekből 55 db-ot neveltek fel sikeresen. Négy egyed fialt második almot is. 

A fiatal mókusokkal végzett etetéses kísérletből kiderült, hogy jelentősen gyorsabban, 

és nagyobbra nőnek, ha fehérjeforráshoz és gyümölcsökhöz is hozzájutnak a magkeveréken 

kívül. 

Összeségében elmondható, hogy egy kiváló alkalmazkodó képességű fajról van szó, 

amely megfelelő körülmények között képes egy év alatt akár meghatszorozni az állományát. 

Azonban hirtelen tömeges inváziótól nem kell tartani, hiszen reprodukciós képessége nem 

hasonlítható más Magyarországon elterjedt rágcsáló fajokéhoz, mint például a 

vándorpatkányéhoz. 
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Dolgozatom célja egy összehasonlítás, melyből megtudom, mennyiben különbözik a 

makik táplálék-preferenciája a természetes élőhelyükön az állatkerti életmódhoz képest. 

Természetesen a táplálék függ attól is, hogy természetes élőhelyükön milyen táplálékforrások 

találhatóak, és attól, hogy a fogságban tartott állatoknak milyen változatos élelmet tudnak 

beszerezni, illetve biztosítani gondozóik. A vizsgálat szempontjából fontos, hogy a 

gyűrűsfarkú makik főként gyümölcsöt esznek, zöldségekkel, levelekkel és virágokkal 

kiegészítve, illetve néha kisebb állatokat is zsákmányolnak. 

Részletesen kívánom megvizsgálni ezt az elméletet külön korra és nemre bontva az 

egyedek táplálékválasztásánál, ezzel vizsgálva, hogy koruk és nemük befolyásolja e az 

eredményeket, illetve, hogy nyáron és télen milyen táplálékot fogyasztanak szívesebben. 

Dolgozatom témája aktuális lehet bármely állatkert számára, hiszen a gyűrűsfarkú 

makikat sebezhető fajként tartják számon az IUCN Vörös listáján, és a veszélyeztetett fajok 

állatkerti védelmének legfontosabb elemét a koordinált fajmegőrző tenyészprogramok 

jelentik, amihez fontos ismerni az állatok mind viselkedésbeli, mind pedig táplálkozásbeli 

jellemzőit. Ehhez segítséget nyújthat tanulmányom is, ugyanis kitűzött céljaim és 

eredményeim segíthetik őket a lemurok táplálékválasztásának megváltozása esetén az okok 

feltárásában, hiszen eredményeim nagyban igazolják a szakirodalmakban leírtakat, miszerint 

az egyes korcsoportok táplálékválasztásai is eltérnek egymástól. 

A szakirodalmakban leírtak szerint a természetben is megfigyeltek kor- és nembeli 

különbségeket. Kutatásom eredményei igazolják egyrészt, hogy a fiatalabb egyedek étrendje 

magasabb cukortartalmú élelmeket tartalmazott, az idősebbeké pedig kevesebb rostot. 

Másrészt azt, hogy nincs egyértelmű különbség az étrendminőségben a domináns és az 

alárendelt egyedek között - de táplálkozási különbségek előfordulnak a hímek és a nőstények 

között, a szoptatási és párosodási időszakokban. Harmadrészt pedig azt is, hogy a gyűrűsfarkú 

makiknak állatkertben is van egy táplálékbázisuk, csakúgy, mint természetes élőhelyükön, 

hiszen a 19-20 féle felkínált táplálékfajták közül megvannak a kedvenceik, amiket az első 15 

percben (a kutatás megfigyelési ideje) elfogyasztanak, a maradékból pedig a nap hátralevő 

részében falatoznak. Ez a táplálékbázis megvan mind nyáron, mind télen a makik étrendjében, 

ugyanis kedvenceiket nagyrészt ugyanazok a gyümölcsök alkotják mindkét évszakban. 
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KÜLÖNBÖZŐ CSAPDÁZÁSI MÓDSZEREK HATÉKONYSÁGÁNAK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Comparison of different trapping methods 

 
Szerző: Ratkai Gábor, Vadgazda mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezető: Dr. Szemethy László, egyetemi docens, VMI 

 

A vadgazdálkodásban jelenleg megfigyelhető trend, miszerint a ragadozógazdálkodás 

- és így a csapdázás is – kezd újra előtérbe kerülni és az apróvadas területeken gazdálkodók 

egyre inkább felismerik e tevékenység jelentőségét, indokolttá tenné, hogy az ezzel 

kapcsolatos szakirodalmi hiányosságok is betöltésre kerüljenek. Ezeket a hiányosságokat 

kívánom e dolgozat keretein belül enyhíteni, az által, hogy összehasonlítom az egyes 

csapdatípusok és csalik hatékonyságait (a fajok szintjéig lebontva), illetve megmérem 

hibázási arányaikat, a rájuk fordított időt és költséget, valamint betekintést nyújtok a jelenleg 

elérhető, ide vonatkozó szakirodalomba. 

Vizsgálatomat a Jászságban végeztem, 4 év adatait feldogozva, három mintaterületen, 

hattyúnyak, kandli, élvefogó láda-, műkotorék, testszorító, létrás, Larsen és „svéd” (Trolle-

Ljungby L84) csapdákkal. 

Az összegyűjtött szakirodalom azt mutatja, hogy a téma jelentősen alulkutatott. Külön 

kezeltem az emlősök és madarak fogására alkalmazott csapdákat. Előbbi közül a hattyúnyak 

és a testszorító csapdák (5,4 fogás/100CSÉ; 6,67 fogás/100CSÉ), utóbbiak közül a Larsen és a 

„svéd” csapdák (18,83 fogás/100CSÉ; 7,04 fogás/100CSÉ) voltak kiemelkedően 

eredményesek. Sorrendben a legmegbízhatóbb (és már a megalapozottságot indokoló 

adatmennyiségen nyugvó) csapda a hattyúnyak volt, még a legmegbízhatatlanabbak a „svéd” 

és a létrás varjúcsapdák. Az elejtett kis róka, kotorék mellett, hattyúnyakban történő 

felkínálása meglepően hatékonynak bizonyult rókára. Általánosan jó csaliknak bizonyultak a 

nyúlfej és galamb. A csapdázás átlagosan körülbelül 27 percet vett igénybe csapdánként. Azt 

is megállapítottam, hogy 2,33 fogás/100CSÉ alatti hatékonysággal veszteséges csapdázni.  

Megállapítottam, hogy jelen esetben a legeredményesebb csapda emlősök fogására a 

hattyúnyak, de veszélyessége miatt hibázásait érdemes lenne felülvizsgálni. Madarak fogására 

a Larsen csapda bizonyult a leghatékonyabb eszköznek, ám ahhoz, hogy elkerülje a 

vandalizmust, módosításokra szorul. Ajánlom többek között a kis rókával való csalizási 

módszer további vizsgálatát is. Csapdázni minél intenzívebben és minél hatékonyabban kell, 

hogy ennek valódi gazdasági eredménye legyen. Eredményeim és a szakirodalomban eddig 

megjelent értékek összhangja változatos képet mutat. 
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A TAVASZI ERDEI SZALONKA ELEJTÉSEK IVARI 

ÖSSZETÉTELÉNEK IDŐBELI MINTÁZATA A 2015. ÉVI 

MINTAGYŰJTÉS ADATAI ALAPJÁN 

Temporal variation of the sex ratio in the spring hunting bag of Eurasian 

woodcock in Hungary in 2015 

 
Szerző: Sápi Gergő, Vadgazda mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezető: Schally Gergely, egyetemi tanársegéd, VMI 

 

Dolgozatomban a 2015 tavaszán (február közepétől április közepéig), az Erdei 

Szalonka monitoring program keretein belül gyűjtött erdei szalonka elejtési adatokat 

(N=3597 db) vizsgáltam. Az alábbi kérdésekre kerestem választ: függ-e az időszaktól a hímek 

és a tojók aránya a terítékben? Van-e különbség a hímek és a tojók elejtési gyakoriságainak 

standonkénti mintázatában? 

A hímek és a tojók arányainak időbeli eloszlásait (elejtés db/hét), valamint ivaronként 

az elejtési gyakoriságok (elejtési hely db/két elejtés között eltelt napok száma) eloszlásait 

Chi
2
 próbával hasonlítottam össze. A tojók arányának időbeli alakulását lineáris regresszióval 

vizsgáltam. A statisztikai értékeléshez az InStat programot használtam. 

A 2015-ben gyűjtött mintában április vége felé közeledve a hímek aránya csökkent, a 

tojóké pedig növekedett, ezt a statisztikai elemzés is alátámasztotta. Eredményeim alapján 

feltételezhető, hogy a tojók kis időeltolódással, később érkeznek meg hazánk területére a 

vonulás során, a hímek pedig inkább sietnek a jó költőhelyek elfoglalására. 

A hímek és a tojók elejtési gyakoriságainak lokális mintázatában szignifikáns 

különbséget találtam. A hímek esetében az egyes elejtések között eltelt napok függvényében 

folyamatosan, meredeken csökkent az elejtési helyek gyakorisága. A tojóknál is tapasztalható 

csökkenés, viszont amellett, hogy a hímekéhez képest sokkal kevésbé meredek, hullámzó 

trendet is mutat. Az ivarok elejtési gyakoriságai közötti különbséget okozhatja a két ivar 

megfigyelhetősége, elejthetősége közötti különbség, de akár a vonulási stratégiájukban 

meglévő különbség is. 
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TDK TEVÉKENYSÉGÉT TÁMOGATJÁK: 

 
 AgriDron Kft. 

 Agro Aim Kft. 

 A Környezetkímélő Agrokémiáért 

Alapítvány 
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 Borealis L.A.T. Hungary Kft. 

 Capriovus Kft. 

 Caussade Semences Hungary Kft. 

 CiToxLAB-Hungary Kft. 

 Ebesi Pulykahízlaló Kft. 

 EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 

 Enviroscience Kft. 

 Eurofins Agroscience Services Kft.  

 GAK Nonprofit Közhasznú Kft. 

 Genezis (Nitrogénművek Zrt.) 

 Gödöllői Tangazdaság Zrt. 

 Haltudományok Fejlesztéséért Alapítvány 

 Hegykői Mg. Zrt. 

 Hubertus Vadkereskedelmi Kft. 

 IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 Innoprofit Kft. 

 Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár 

 Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 

 MAG Alapítvány 

 Magyar Madártani és Természetvédelmi 
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 Magyar Talajtani Társaság 

 Mézes Zoltán ev. 

 Micsu-Farm Kft. 

 

 Monsanto Hungária Kft. 

 Orosco Kft. 
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 Plasmo Protect Kft. 

 Profikomp Környezettechnika Zrt. 
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 SZIE Egyetemi Tehetséggondozási Tanács 

 SZIE MKK AKI Halgazdálkodási Tanszék 

 SZIE MKK Állattenyésztés-tudományi 

Intézet 

 SZIE MKK Dékánja 

 SZIE MKK Hallgatói Önkormányzat 

 SZIE MKK KÖTI Talajtani és Agrokémiai 

Tanszék 

 SZIE MKK NÖFI Növénytani Tanszék 

 SZIE MKK Tudományos Diákköri Tanács 

 SZIE MKK Növényvédelmi Intézet 

 SZIE MKK Vadvilág Megőrzési Intézet 

 Tölgy Természetvédelmi Egyesület 

 Univer Zrt. 

 Vad-ész Mérnökiroda Bt. 

 Väderstad Kft. 

 Yara Hungária Kft. 

 V-Bio Intézményüzemeltetési Kft. 
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