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TRANSZGÉNIKUS NYÚLVONAL ALAPÍTÁSA ÉS GENOTIPIZÁLÁSA 

Establishment and genotyping of the transgenic rabbit line 

Szerző: Boldis Klaudia Mária, Állattenyésztő mérnök, III. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Bodó Szilárd, egyetemi docens, ÁTTI 
 Dr. Kerekes Andrea, tudományos munkatárs, NAIK Mezőgazdasági 

Biotechnológiai Kutatóközpont 
 

A transzgénikus állatokra napjainkban jelentős szerep jut mind az alap, mind pedig az 
alkalmazott kutatások során. A megfelelő és precíz eredmények, valamint ismételhetőség 
érdekében, nem csupán jól leírt protokollra vagy frissen elkészített oldatokra van szükség, 
hanem nagyon fontos tenyésztési munkára is. Minden kutatás alapja, melyet állatokkal 
végzünk egy stabil megbízható állatvonal kialakítása. 

Kísérleteim célja volt két klasszikus mikroinjektálással létrehozott transzgénikus 
állatból homozigóta vonal létrehozása. Feladataim közé tartozott az állatok ondóvétele és 
kezelése, mesterséges termékenyítése és a megszületett utódok genotipizálása PCR 
technikával. Alapító egyedként két transzgénre heterozigóta állat szolgált. Mindkét egyedet 
vad típusúval kereszteztem, majd rokon keresztezéssel tenyésztettem tovább. Mielőtt a 
transzgénikus alapító bakkal termékenyítettem PCR-rel megállapítottam, hogy spermiuma 
hordozza a transzgént. 

Ezután a bakkal 5 vad típusú nőstényt termékenyítettem, amelyből 3 ellett. Az utódok 
ivarát 8 hetesen állapítottam meg, majd három hónap után termékenyítettem őket. 
Testvérkeresztezéssel az F1 nemzedékből három nőstényt három különböző hímmel 
termékenyítettem, amely során 28 utód született. Ezekből DNS mintát vettem fülcsipkézéssel, 
majd Spektrofotométerrel történő koncentrációmérés után a mintákat genotipizáltam PCR-rel 
és 1,5%-os agaróz gél öntés után gélelektroforézisnek vettem alá. 

Megállapítottam, hogy az egyes egyedek hetero- vagy homozigóták-e a transzgénre 
nézve. Az F2 nemzedékből 3 bizonyított homozigóta nőstényt egy bizonyított homozigóta 
bakkal termékenyítettem, amely során az összes utód homozigóta genotípusú lett. 
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NÉMET JUHÁSZKUTYA, MALINOIS FAJTÁK ÉS A 
KERESZTEZÉSÜKBŐL SZÁRMAZÓ EGYEDEK VISELKEDÉSE 

Behaviour test on german shepherd, belgan malinois breeds and on their crosses 

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

Témavezető(k): Fazekas Natasa, tanársegéd, ÁTTI 
 

Dolgozatom témája két, munka és hobbi célra egyaránt kedvelt kutyafajta, a német 
juhászkutya és a malinois, illetve a két fajta tervszerű keresztezéséből származó egyedek 
viselkedésének vizsgálata. Külföldön a malinois-németjuhász keverékek alkalmazása 
szolgálati célra már bevett szokás, hazánkban pedig fokozatosan növekvő tendenciát mutat, 
habár szakirodalma a témának egyelőre nincs. Ezért, és az ebtenyésztésben a fajtatiszta 
tenyésztés jelentős túlsúlya miatt dolgozatom célja volt vizsgálni, hogy van-e mérhető 
viselkedésbeli különbség a fajtatiszta egyedek és a keverékeik között, alkalmasabb-e 
viselkedési jegyek alapján valamelyik fajta vagy a fajtakonstrukció munkakutyának, valamint 
szolgálati célra. 

Vizsgálataimat 2019. május-augusztus között, négy helyszínen végeztem, összesen 25 
kutya bevonásával (német juhászkutya n=8, malinois n=7, keresztezett n=10). A vizsgált 
kutyák mindegyike kifejlett egyed, életkoruk 16 hónap és és 12 év közötti (átlag 47,64±36,96 
hó), a kanok (n=13) és szukák (n=12) aránya a mintában kiegyenlített. Változóként 
vizsgáltam, hogy az egyedek ivartalanítottak-e vagy ivarosak, képzettek-e valamilyen szinten, 
mi a használati cél (sportkutyák, munkakutyák és továbbértékesítésre szánt egyedek), 
valamint, hogy állatvédő szervezettől kerültek-e gazdáikhoz.  Az általam végrehajtott kísérlet 
a svéd munkakutya szövetség (SWDA) által kidolgozott és validált viselkedés teszt egyik 
változata, amelynek segítségével 6 különböző teszthelyzetben (társas érintkezés, játék, élelem, 
hirtelen megjelenés, fémes zaj, ijesztő személy) összesen húsz viselkedési reakciót 
vizsgáltam, a viselkedési válaszok intezitását 1-től 5-ig terjedő skálán (fél pontokat is adva) 
értékeltem. Az egyes helyzetek feladatonkénti részpontszámainak összegét és átlagát, 
valamint az egyes részfeladatokból szakirodalmi források alapján számítható temperamentum 
alaptulajdonságok (társaságkedvelés, játékosság, kiváncsiság/bátorság) pontszámait Excel 
táblázatban rögzítettem és az SPSS programcsomaggal értékeltem. 

A kutyák fajtája az ijesztő személyre adott reakcióra volt a minta alapján szignifikáns 
(P≤0,5) hatással (ANOVA), páros t-próbák alapján ennek átlaga igazoltan különböző mind a 
német juhászkutyák és a malinois-k, mind a malinois-k és a keverékek között, míg a német 
juhászok és a keresztezettek között nincs különbség. A malinois-k pontszámainak átlaga a 
fémes zajra is szignifikánsan kisebb, mint a keresztezett csoporté. A kutyák életkora a hirtelen 
megjelenés (r=-0,465, p=0,019) és az ijesztő személy helyzetek pontszámaival (r=-0,574, 
p=0,003) közepesen szoros negatív korrelációban áll. A 2 év alatti és az ennél idősebb kutyák 
reakciója nem csak az ijesztő személy teszthelyzetben, hanem a bátorság/kiváncsiság 
személyiségjegyben is eltér. A kanok és a szukák között semmiben nem mutattam ki 
igazolható különbséget, míg az ivartalanítás a játékosság személyiségjegyre van hatással: az 
ivaros egyedek pontszámai kisebbek. Az alapszintű képzés nem okozott eltérést a mintában; a 
magas szinten képzett egyedek az élelemre kifejezettebb, míg a hirtelen megjelenésre kevésbé 
intenzív reakciót mutattak. Az eladásra szánt kutyák a társaságkedvelés temperamentum 
alaptulajdonságban értek el nagyobb pontszámot a munkakutyáknál. 
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KÉT PAPAGÁJFAJ TOJÁSTERMELÉSI, KELÉSI ÉS 
FIÓKANEVELÉSI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA 

Examination of egg production, hatching and rearing parameters of two 
parrot species 

Szerző: Gallová Scarlett, Állattenyésztő mérnök BSc., V. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Kovács-Weber Mária, egyetemi docens, ÁTTI 
 
Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy mi határozza meg azt, hogy egy költő pár hány 

tojást rak egy szezon költései alatt, mi okozza, amennyiben nem kelnek ki a fiókák, továbbá 
képes-e felnevelni az összes fiókát vagy betegség, elhullás miatt nagy lesz-e a kiesés, továbbá 
hogy kell-e emberi beavatkozás ahhoz, hogy az elutasított fióka életben maradjon. 
Vizsgálataim tárgyát két faj a Nimfa (N) és a Pennant (P) képezte. Ezen vizsgálataimat 2015-
től kezdve számos adat állt rendelkezésemre, amelyeket teljes mértékben saját megfigyelések 
alapján gyűjtöttem össze. Vizsgáltam az egyes párok megtojt tojásainak számát, ezen belül a 
kikelt és ki nem kelt tojások arányát, illetve a ki nem kelt tojások vizsgálatával a kikelés 
elmaradásának okát. A kikelt fiókák nyomonkövetésével vizsgáltam az életképesek, a betegek 
és az elpusztultak arányát is. Mindezen adatokat fészekrakási ciklusonként (N 2 fészekalj/év; 
P 1 fészekalj/év), továbbá teljes tenyészszezonra vetítve, illetve az adott pár teljes 5 éves 
teljesítményét is értékelve. Összehasonlítottam az egyes fajba tartozó párok teljesítményét, 
majd a két vizsgált faj összteljesítményét is annak érdekében, hogy fény derülhessen arra, 
hogy melyek azok a párok, illetve hogy melyik az a faj, amelyek gazdaságosabban 
tenyészthető(k). 

Ezek a tényezők alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a vizsgált időszak alatt a 
Nimfa papagájok kimagaslóan jobban teljesítettek az első kelés során kikelt és a felnevelt 
fiókák számát tekintve (N kikelt:60 db, N felnevelt:60 db), mint a Pennant- papagájok (P 
kikelt: 25 db, P felnevelt:24 db). Ha viszont a kikelt arányát tekintjük (kelési %), akkor a 
Nimfák (61%) eredményei kimagaslóan jobbak, mint a Pennantokéi (41%). 

A ki nem kelt tojások vizsgálata alapján elmondható, hogy befulladt és terméketlen 
tojások egyaránt előfordultak: a Nimfa papagájok esetében (ki nem kelt:58 (39%), 
befullad:17, terméketlen:41), csakúgy mint a Pennant-papagájoknál (ki nem kelt:35 (59%), 
befulladt:10, terméketlen:19) arányaiban több terméketlen tojás fordult elő, mint befulladt. 
Ennek értelmében érdemes volna a továbbiakban a párok hím egyedeinek takarmányozásában 
a termékenységet fokozó tényezőkre jobban koncentrálni. A Nimfa papagájok teljesítménye 
abban az esetben is jobbnak bizonyult, amennyiben a Pennantokét csupán az egyik, illetve a 
második fészekaljukhoz hasonlítjuk és nem a teljes tenyészidőszakban nyújtott 
teljesítményükhöz. 

Számos esetben egyértelműen látszik, hogy a két faj között ezért vannak számszerűen 
nagy eltérések a vizsgált tulajdonságokban, azonban amennyiben arányszámokat vizsgálunk, 
akkor számos esetben a fentiekben említett paraméterek mellett például az elpusztult fiókák 
arányában a Pennantok mutatják a jobb eredményeket (N: 8,6%; P: 2,8%). A dolgozatban 
csak érintőlegesen tárgyalt gazdasági megfontolások és a fentiekben bemutatott eredmények 
alapján elmondható, hogy az egyéb járulékos feladatokat (pl. kézből nevelés) és a faji 
sajátosságokból adódó eltérő felnevelési időtartamot tekintve a Nimfák tenyésztése és tartása 
célszerűbb és gazdaságosabb, még annak ellenére is, hogy a Pennantok egyedi értéke 
többszöröse a Nimfákéinak. 
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A MIOSZTATIN GÉNPOLIMORFIZMUS FELMÉRÉSE HAZAI 
ANGOL TELIVÉR ÁLLOMÁNYON 

Assessment of myostatin gene polymorphism in thoroughbred horses in Hungary 

Szerző:   Kis Judit, Mezőgazdasági biotechnológus MSc., II. évfolyam 

Témavezető(k):  Dr. Bodó Szilárd, egyetemi docens, ÁTTI 
 Dr. Anton István, főosztályvezető, NAIK Állattenyésztési, Takarmányozási 

és Húsipari Kutató Intézet (Herceghalom) 
 Dr. Zsolnai Attila, csoportvezető, NAIK Állattenyésztési, Takarmányozási 

és Húsipari Kutató Intézet (Herceghalom) 
 

Dolgozatomban angol telivérek – ezen belül a galopplovak – sikerességének kulcsát 
kerestem, biotechnológiai módszerek segítségével. Az angol telivérek genomjában több olyan 
specifikus lókusz van, melyek összefüggésbe hozhatók a fajta szempontjából értékes 
tulajdonságokkal (pl.: állóképesség, gyorsaság, kitartás). Egy közelmúltban azonosított 
genomi régió, az ECA18 magába foglalja a miosztatin (MSTN) gént is, amely jelentősen 
befolyásolja a galopplovak versenykarrierét. Ennek vizsgálatával elkülöníthetők egymástól a 
genotípusok, melyek a vázizomzat fejlődésén keresztül meghatározzák az optimális 
versenytávra való alkalmasságot. Elsődleges célkitűzésem az egyedek genotipizálása volt, 
aminek segítségével akár az ellést követően meghatározható, hogy az állat milyen távú 
versenyre lesz a legalkalmasabb. A genotipizálást 150 egyeden végeztem el, PCR-RFLP 
módszerrel. A vizsgált lovak mindegyike a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok dióspusztai angol 
telivér állományából származott. A kapott genotípusok közül – aszerint, hogy az egyed 
rövidtávú (C/C), középtávú (C/T), vagy hosszútávú (T/T) volt a vizsgálat alapján – ötvenet 
tovább vizsgálva, csoportokra osztottam azokat, majd múltbéli versenykarrierük alapján 
értékeltem, hogy a kapott genotípus igazolja-e a fenotípust (retrospektív megközelítés). 

A lovak teljesítményét több fenotípusos mérőszámmal is lehet jellemezni, ilyen 
például a generálhendikep (GHP), a legjobb versenytáv (BRD, Best Race Distance), a verseny 
lefutási ideje, helyezések, nyerések, életnyeremény, éves nyeremény, egy futásra jutó 
nyeremény, versenyzett évek száma, első futási kor. Ezeket az adatokat minden egyednél és 
minden futásnál rögzítettem és a környezeti tényezőkre vonatkozó információkkal (pl.: 
futófelület típusa, állapota) egy adatbázisba építettem. 

A genotípuseloszlás azt mutatta, hogy a C/T genotípusú egyedek a leggyakoribbak, ezt 
követik a rövidtávúak és legkisebb számban fordulnak elő a „vad típusú”, hosszútávú 
egyedek. A kapott genotípust nem minden esetben igazolta a fenotípus, ezek lehetséges okait 
dolgozatomban szintén vizsgáltam. Ezt a munkát jelentősnek tartom abból a szempontból, 
hogy a módszert egy komplex modellbe építve, célzott tréninggel társítva sokkal 
eredményesebb lovakat nevelhetünk és futtathatunk a jövőben. 
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AZ ÓRIÁS KOSORRÚ NYÚL EGYES TERMELÉSI ÉS HÚSMINŐSÉGI 
PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA A TAKARMÁNYOZÁS 

TÜKRÉBEN 

Nutrition of French lop and it’s effect on certain production and meat quality 
parameters 

Szerző:  Kiss Brigitta Gyöngyi, Állattenyésztő mérnök BSc., IV. évfolyam 

Témavezető(k): Balláné Dr. Erdélyi Márta, egyetemi docens, ÁTAI 
 

Célomnak fogalmaztam meg az antibiotikum-mentes, kiváló minőségű, egészséges 
nyúlhús előállítását, háztáji-, nagyüzemi tartásban. Ezért gyógynövények kipróbálására 
terveztem egy etetési-kísérletet az óriás kosorrú fajtájú nyúllal. A Herbamix termékcsaládból 
a Basic premixet kevertettem a Farmer-Mix Kft. által gyártott óriás nyúltápba.  

Kísérletem 2019.02.19.-én került beállításra 40 db nyúllal, melyek ekkor 8 hetesek 
voltak. Mélyalmos tartástechnológiában 4 csoportot alakítottam ki, minden csoportban 10 db 
nyúl került elhelyezésre. I. csoport (kezelt) esetében fitobiotikummal kiegészített óriás 
nyúltáp került felhasználásra. II. csoportot (kontroll) mindössze óriás nyúltáppal 
takarmányoztam. III. csoportnál (kezelt) fitobiotikumok mellett abrak kiegészítést 
alkalmaztam. IV. csoport (kontroll) óriás nyúltápot, illetve abrak kiegészítést kapott. Réti 
széna és a víz ad libitum a nyulak rendelkezésére állt. Minden héten mérésre került a 
takarmányfogyasztás és a súlygyarapodás, egyedenként és csoportonként. A kísérlet ideje 
alatt az elhullást is jegyeztem. A 10 hetes etetési időtartam 2019.04.30.-án fejeződött be, 
ekkor a nyulak vágása is megtörtént. Ezt követően, meghatároztam a vágott test-, combok-, 
mellső végtagok-, hosszanti hátizom súlyát. A következő lépés a Takarmányozástani Tanszék 
laborjában húsminőség vizsgálat volt, ahol porhanyósságot, színt, pH-t, konyhatechnikai 
veszteségeket mértem, illetve organoleptikus próbát végeztem. Végül összehasonlítottam a 
kontroll és a kezelt csoportokat. 

Eredményeimet több vizsgálat alapján határoztam meg, egyértelműen látszott, hogy a 
legjobb súlygyarapodása az I. csoportnak volt, mindemellett a legjobb 
takarmányértékesítéssel is ez a csoport bírt. A vágott test és az értékes húsrészek aránya is 
ebben a csoportban volt a legtöbb. Nem elhanyagolható szempont, hogy csak innen nem 
történt elhullás. A nyulak elhullását enterocolitis vagy bélkokcidiózis okozta. Az 
organoleptikus vizsgálat eredményei szerint, húsuk omlós, kellemes ízű és illatú volt, míg a 
kontroll csoportoknak a húsa kevésbé volt omlós, ízében és illatában is átlagosnak voltak 
tekinthetők.  Már a felnevelési időszakban és a kísérlet alatt sem kaptak a nyulak 
antibiotikumot. A gyógynövény premixxel kezelt csoportok és kontroll csoportok között 
jelentős különbséget láttam. Úgy gondolom, a termelési mutatók javíthatók, ha gyógynövény 
kiegészítést adunk nyulainknak, mely az emésztőszervi megbetegedések ellen is preventív 
hatással bír. Manapság az antibiotikum rezisztencia veszélye óriási, ezért elsődleges cél ennek 
a használatát csökkenteni, természetes gyógymódokat előtérbe helyezni, illetve a legjobb 
ellenállóképességű egyedeket tovább tenyészteni. 
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ELTÉRŐ FÉNYFORRÁSOK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
PECSENYECSIRKÉK TERMELÉSI PARAMÉTEREIRE 

Investigation of the effect of different light sources on production parameters for 
chicken 

Szerző: Pap Tibor István, Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök, 

 MSc. II. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Kovács-Weber Mária, egyetemi docens, ÁTTI 
 

A legújabb LED technológiával és okos vezérlő egységekkel oda jutottunk, hogy 
utánozni tudjuk a természetes napfényt, illetve a nap-keltét és -nyugtát is. Ez a baromfi ágazat 
számára is különös jelentőséggel bír. Vizsgálatunk arra irányult, hogy a hagyományos izzókat 
és az újtechnológiás LED világítótesteket kísérleti körülmények között hasonlítsuk össze, 
vizsgálva, hogy azok hatással vannak-e a brojlerek termelési paramétereire és húsminőségére.  

Kísérletünkben két Cobb 500-as brojlerekből álló csoportot hoztunk létre 5-5 
ismétlésben (n=40), összesen 400 madárral. Mindkét csoport azonos takarmányt fogyasztott, 
továbbá minden tartástechnológiai tényező azonos volt még a fény tekintetében is 
(megvilágított órák hossza, hullámhossz, fényerősség). A különbséget az adta, hogy az egyik 
csoportnál LED-es megvilágítást (L) alkalmaztunk, míg a másik csoportnál hagyományos 
izzókat (I). Célkitűzéseink között első sorban annak vizsgálata szerepelt, hogy a kétféle 
megvilágítási mód eredményez-e a két csoport között a pecsenyecsirkék súlygyarapodását, 
takarmányértékesítését és húsminőségét tekintve különbséget. Ennek érdekében minden 
csoportot heti rendszerességgel mérlegeltünk, illetve folyamatosan mértük a 
takarmányfogyasztást is, melyből a takarmány-értékesítést számoltuk. A nevelési időszak végén 
(42. nap) minden ismétlésből 4-4 állatot extermináltunk (n=20; kezelésenként) és a tőlük 
származó mintákat további vizsgálatoknak vetettük alá. A máj, a vese, a bursa Fabrici és a lép 
tömegét mértük, majd összevetettük a vágott tömeggel kiszámolva a relatív szervtömeget. 
Továbbá a vágási-kitermelési mutatókat is vizsgálva mértük a vágott- és a grill tömeget, a mell, 
a comb és a szárny tömegét, illetve arányát. A mellhúsok különböző tulajdonságait vizsgáltuk: 
pH, szín, csepegési veszteség, sütési és hűlési veszteség, nyíróerő/porhanyósság és beltartalom 
(nedvesség, fehérje, zsír). Számítottuk a színinger-különbséget. 

Az eredményekből látható, hogy bár igen csekély mértékben volt különbség a 
csoportok között. A súlygyarapodásban minimálisnak tűnő (40 g) különbség adódott a L 
csoport javára, ami a termelő számára nagylétszámú állat estében lényeges anyagi többletet 
jelenthet, akárcsak a relatív melltömeg, amely egy százalékkal jobb lett a L csoport esetében. 
Különbséget mutatott a relatív májtömeg (I:1,49 g/g; L:1,69g/g; p=0,009) és relatív léptömeg 
(I:0,06 g/g; L:0,07g/g; p=0,046) is, ami arra enged következtetni, hogy ezen szerveket érintő 
anyagcserefolyamatok nem maradtak érintetlenül. A konyhatechnikai paraméterek esetében 
nagyon különös volt, hogy a nyíróerő az izzóval megvilágított csoportnál lényegesen nagyobb 
értéket mutatott (L: 1,78 kg, I: 2,09 kg), tehát kevésbe volt porhanyós. Mindezek és további 
eredményeink alapján azt állapíthatjuk meg, hogy érdemes a LED technológiára átállni, mert 
számos esetben felfedezhetjük előnyös hatásait. 
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A HIGIÉNIA HATÁSA A KOLOSZTRUM MINŐSÉGÉRE EGY HAZAI 
TEJTERMELŐ SZARVASMARHA TELEPEN 

The effect of hygiene on colostrum immune content and its effect on calves 
immune system 

Szerző:  Szakolczi Dóra Lúcia, Állattenyésztő mérnök, BSc. IV. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Pajor Ferenc, egyetemi docens, ÁTTI 
 Sramek Ágnes, Ph.D. hallgató 
 

A hazai tejtermelő gazdaságok számára kiemelt jelentőségű a megfelelő állatállomány, 
illetve utánpótlás kialakítása. Napjaink szarvasmarha tenyésztésének egyik sarkalatos pontja a 
borjúnevelés, melynek technológiája meghatározza a szaporulat veszteségmentes, gazdaságos 
felnevelését, továbbá az egész ágazat jövőbeni jövedelmezőségét. Ezért különösen fontos a 
megfelelően kidolgozott és betartott borjúnevelési technológia kivitelezése, ugyanis az 
utánpótlást szolgáló tenyészüszők minősége nagymértékben ettől függ. A legtöbb problémát a 
fiatalkori megbetegedésekből eredő növekedésbeli és/ vagy fejlődésbeli visszamaradások 
okozzák, melyek szaporodásbiológiai zavarokhoz vezethetnek, illetve kihathatnak a későbbi 
tejtermelésre is. 

Megfelelő minőségű és mennyiségű kolosztrum itatásával mérsékelhetők a borjú 
korban előforduló megbetegedések, illetve az ebből eredő elhullások száma is. Ebből 
következik, hogy a tőgyegészség és tőgyhigiénia nem csak az árutej termelés szempontjából 
kiemelkedő kritériuma a szarvasmarhatenyésztés tejtermelő ágazatának, hanem a borjúnevelés 
szempontjából is igen fontos. Tőgyegészségügyi problémával rendelkező tehén tejét nem 
tanácsos megitatni a borjúval (pl. S. aureus; E. coli), illetve a szennyezett tej és itatási 
eszközök sem optimálisak a borjúnevelés során, főként újszülött korban. Tehát állat egészségi 
állapota fontos szerepet játszik a termelt tej, illetve kolosztrum összetételében. 

Kísérletünk célja, a tejminőség hatásának vizsgálata a kolosztrum immunanyag 
tartalmára, illetve annak itatást követő felszívódására. A vizsgálatokat 2018-2019 évre 
vonatkozóan, egy Bugyi nagyközségben található Holstein Fríz szarvasmarha tenyészetben 
végeztük el. A vizsgálat két részből állt. Az első rész folyamán 89 vegyes laktáció számú 
tehéntől vettünk két alkalommal aszeptikus tejmintát. Az első mintavételre apasztás előtt, az 
utolsó fejés alkalmával került sor. Minden alkalomnál véletlenszerűen választottuk ki a 
teheneket. A második mintavétel közvetlen ellés után történt ugyanazon 89 egyedtől. A minta 
kifejése mindkét esetben kézzel történt.  

A kísérlet második részében a vizsgált tehenek borjaitól vettünk vért. A vérvételre a 
borjak 3 és 15 napos kora között került sor. A vérszérumot optikai refraktométer segítségével 
vizsgáltuk meg, melyből meg tudtuk határozni annak immunglobulin tartalmát. A tej- és 
vérmintákból kapott eredményeket statisztikailag kiértékeltük, és kapott eredmények alapján 
vontuk le következtetéseinket és tettük meg javaslatainkat. 
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TEJTERMELŐ MEDITERRÁN BIVALY TARTÁSA ÉS TERMELÉSI 
EREDMÉNYEI A MEZŐTÚRI ITALIAGRO KFT-NÉL 

Dairy Mediterranean Buffalo keeping and production results at Italiagro Kft. 

Szerző: Takács Ádám Tamás, Állattenyésztő mérnök, BSc. IV. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Bodnár Ákos, egyetemi adjunktus, ÁTTI 
 Kiss Zoltán, szaktanácsadó, Italiagro Kft. 

 
A hazai bivalytartással kapcsolatban elmondhatjuk, hogy szinte az egész ország 

területén találkozhatunk bivalycsordákkal. Ugyanakkor a jelenlegi helyzet szerint az ország 
őshonos állományának nagy része állami tulajdonban és azon belül is a védett területeken a 
Kiskunsági, Hortobágyi, Balatonfelvidéki, a Körös-Maros és Fertő-Hansági nemzeti 
parkokban található. Ezen állományok termelés alatt nem állnak, vagy csak csekély 
mértékben járulnak hozzá a bivalytermékek előállításhoz, esetlegesen az adott mezőgazdasági 
ágazat fejlődéséhez. 

Jelenlegi fő célkitűzésem saját észrevételem alapján fogalmazódott meg 2015-ben, 
amikor is külföldi befektetőknek köszönhetően Jász-Nagykun-Szolnok megye déli területén, 
pontosabban Mezőtúr külterületén létesítettek egy telepet, ahol a fő állattenyésztési és tartási 
tevékenység egy új lehetőséget tárt elém. Ezen lehetőségnek köszönhetem, hogy elkezdtem 
foglalkozni a hazai bivalytartás helyzetével és e lehetőség mutatta meg nekem, hogy mekkora 
innovációs fejlődést hozhat számunkra egy új genetikai vonal, a mediterrán vagy európai 
bivaly bevezetése, tartása. 

Dolgozatom témájában ismertetni szeretném a vízi bivaly faj helyzetét a világban, 
illetve európai viszonylatban, továbbá egyfajta összemérést kívánok vázolni az adott európai 
fajták termelési mutatói között. Főbb szempontként bemutatom az újonnan alkalmazott 
genetika (mediterrán olasz) magyarországi termelési eredményeit a magyar őshonos bivaly 
(magyar házi bivaly) termelési eredményeivel összevetve. 

Az eredmények ismertetése során képet kaphatunk arról, hogy a vizsgált fajta képes 
ugyanazon termelési átlagot hozni az olaszországitól eltérő, magyarországi klimatikus 
viszonyok, illetve tartási és takarmányozási körülmények között. 
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BIOTECHNIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A JUHTENYÉSZTÉS 
FEJLESZTÉSÉBEN 

Applying biotechnical methods to improve sheep breeding 

Szerzők: Titz Gréta, Állattenyésztő mérnök, BSc. V. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Egerszegi István, egyetemi docens, ÁTTI  
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Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet 
 

Dolgozatom elsődleges célja a napjainkban használt biotechnikai eljárások 
bemutatása. A technológiák nagy részét rutinszerűen alkalmazza már az a kutatócsoport, mely 
a vizsgálatomat támogatta és felügyelte. Gyakorlati tapasztalataikat a dolgozat fontos 
elemének tekintem. 

A világ vezető juhtenyésztő államaiban egyre hangsúlyosabbá válik a friss vagy 
fagyasztott szaporítóanyagok felhasználása. Rendkívül széles körben elterjedt az úgynevezett 
on-farm mesterséges termékenyítés, amely a ’70-es évektől egyre nagyobb teret hódít. A 
nagyhatású genetikai értékek elterjesztése a világon ma már egyértelműen részét képezi a 
globális tenyésztésnek. Ezt a folyamatot nagymértékben gyorsítja a mélyhűtött 
örökítőanyagok alkalmazása. 

Vizsgálatainkban arra szerettem volna rámutatni, hogy a hazai, kevés elemszámú friss 
spermával történő mesterséges termékenyítés bkk 3tt43yy a. számára. Célunk az volt, hogy 
berichont du cher és blanche du massif central egyeden végezzünk andrológiai vizsgálatokat, 
majd fő termékenyítési szezonban már statisztikailag is értékelhető anyajuhokon használjuk 
fel az előzőleg folyamatosan vizsgált kosok szaporítóanyagát. A jövőben Magyarországon is 
fontos szerepet kell hogy betöltsön a korszerűbbé váló mesterséges termékenyítési technikák 
elterjedése a törzstenyészetekben a genetikai előrehaladás intenzív növekedésének érdekében. 
Ez az egyik nagy hatású módszer, amellyel meg tudjuk gyorsítani egy-egy fajtán belül a 
szelekciós előrehaladást. Célom az, hogy a dolgozatommal hozzájáruljak a kiskérődző ágazat 
biotechnológiai kutatásokat végző munkacsoportok eredményeihez. 

Vizsgálatink azt támasztották alá, hogy a kosok szaporítóanyagára hatást gyakorol az 
életkoruk, valamint rendkívül gyorsan befolyásolja szaporítóanyaguk minőségét az időjárás, 
ugyanakkor azt látjuk bizonyosodni, hogy a fiatal egyedek spermiumtermelésének 
regenerációja egy-egy kedvezőtlen időszakot követően sokkal intenzívebb, mint az idősebb 
(6-8 éves), jó kondíciójú, termelésre alkalmas kosok esetén. Megfigyeléseink a gyakorlati 
szakemberek számára nagyon hasznos információt nyújtanak. 

Ez az előtanulmány alapozza meg jövőbeli kutatásaimat, mely során szeretnék minél 
több a fent említett fajtába tartozó kost megvizsgálni és minden évszakban elvégezni a 
kísérletet, akár több éven keresztül is, hogy egységes képet tudjak alkotni a hazánkban 
található állatok ondótermelésének változásairól. 
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HAZAI TERMESZTÉSŰ GMO MENTES SZÓJAFAJTÁK 
TAKARMÁNYOZÁSI ÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ANALITIKAI VIZSGÁLATOKKAL 

Determination of the nutritional value of GMO-free soybean varieties grown in 
Hungary by comparative analytical tests 
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A GMO mentes takarmányozás hazánkban megoldandó feladat. A külföldről vásárolt 

szója általában génmódosított, míg itthon csak a hagyományosan nemesített fajták termesztése 
engedélyezett. A szója vetésterülete Magyarországon az utóbbi években megduplázódott. A 
hazánkban termelt szója kiemelt jelentőségét a GMO mentessége adja. Azonban a hazánkban 
jelenleg termelt alapanyag minősége elmarad a külföldi szójababétól, amely nem csupán a 
nálunk biztonsággal beérő fajták genetikai sajátosságaiból, hanem az alkalmazott termesztés 
technológiai elemekből is adódik. Fontos elemezni, hogy hazánk GMO mentes 
szójaalapanyag-ellátása érdekében, a szójabab takarmányozási értékét miként befolyásolja az 
eltérő fajta, a termőterület, illetve az agrotechnika. A jelenlegi piac elvárása, hogy az eladásra 
kínált szójabab nyersfehérje értéke érje el a minimum 30-33%-ot, míg a nyerszsírtartalom a 
19-20%-ot. Az elmúlt évek tendenciáját nézve azonban ez nem minden esetben valósul meg. 
Ezt az alapanyagot kell beillesztenünk a monogasztrikus állatok takarmányozásánál a 
keveréktakarmányokba. Ugyanakkor nem rendelkezünk pontos információval a hazánkban 
termesztett szójabab táplálóanyag-tartalmáról. 

E kérdéskör tisztázáshoz három, különböző termőterületen termesztett 3 szójababfajta 
beltartalmi paramétereit szeretném meghatározni. Az összehasonlító vizsgálatokban szeretnék 
választ kapni arra, hogy a szójababminták egyes beltartalmi értékei, fajta és termőhely szerint 
eltérőek-e, különös tekintettel a növendék állatok takarmányozása szempontjából kiemelkedő 
fontosságú nyersfehérje-, illetve aminosav-tartalomra. 

Az eredmények reményeink szerint elősegítik, hogy az állattenyésztők kiváló, 
nagyobb táplálóanyag-tartalommal rendelkező és egészségesebb takarmány alapanyaghoz 
jussanak. A szerteágazó laborvizsgálatokkal kívánom bizonyítani az egyes fajták beltartalmi 
erősségeit, vagy éppen gyengeségeit és kapcsolatot találni a termőhely és az alkalmazott 
agrotechnika között. A végső cél, hogy a vizsgálati eredmények alapján megfelelő 
mennyiségű és minőségű GMO mentes takarmány alapanyagot állítsunk elő. A kísérletek 
eredményei hozzájárulnak a hazai fehérjeforrások táplálóértékének objektív megítéléséhez és 
egy hazai adatbázis kialakításához. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-2-II-SZIE-33 kódszámú Új 
Nemzeti Kiválóság Programjának szakmai támogatásával készült. 

A kutatást a VEKOP-2.1.1-15-2016-00177 számú, „A GMO mentes minőségi 
takarmány szójatermesztés technológiájának kidolgozása és felhasználásának lehetőségei a 
sertéstakarmányozásban” című pályázat támogatta. 
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A DOMOLYKÓ (SQUALIUS CEPHALUS) IVADÉKNEVELÉSE 
RECIRKULÁCIÓS RENDSZERBEN 

Fry rearing of chub (Squalius cephalus) in recirculation aquaculture system 

Szerző: Bartucz Tamás, Mezőgazdasági mérnök, BSc. III. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Csorbai Balázs, tudományos segédmunkatárs, AKI HALT 
 Dr. Bokor Zoltán, tudományos főmunkatárs, AKI HALT 
 

A magyar természetesvízi halgazdálkodás céljai az elmúlt évtizedekben jelentősen 
átalakultak. Míg korábban elsősorban a lehalászott halhús mennyiségének növelése volt az 
elsődleges szempont, addig napjainkra előtérbe kerültek a fenntarthatósági és ökológiai 
szempontok, valamint a rekreációs célú hasznosítás. A célok változásával párhuzamosan 
átalakult a népesítő anyag igény is: egyre nagyobb szerepet kapnak az eddig nem, vagy csak 
ritkán szaporított elsősorban horgászigényekre számot tartó fajok, így a domolykó is. 

Ez a faj hazánkban elterjedt pontyféle, melynek horgászati szerepe évről-évre nő, 
viszont természetesvízi állományai sok helyen megfogyatkoztak köszönhetően a 
túlhasznosításnak, az ívóhelyek eltűnésének, valamint a vízszennyezéseknek. Éppen ezért a 
domolykó mesterséges szaporítására, illetve ivadéknevelésére szükség lenne. Sajnos azonban 
megállapítható az is, hogy a hazai haltermelés gerincét adó tógazdasági haltermelés több okból 
(vízminőség, népesítési szerkezet) sem alkalmas a jelentős mennyiségű domolykó előállítására. 
Szóba jöhet még a zárt, recirkulációs rendszerekben történő halnevelés, mely képes biztosítani a 
domolykó számára megfelelő vízparamétereket, de ebben a környezetben csak komplex, 
kidolgozott technológia mentén képzelhető el a halnevelés. Tudományos munkám során ezt a 
nevelési technológiát kívántam megalapozni, kiemelt figyelmet fordítva a teljesértékű 
haltakarmányok alkalmazására. 

A SZIE Halgazdálkodási Tanszékén zajló kísérleteim során indukált szaporításból 
származó 3 napos lárvát népesítettem 20 db/l egyedsűrűségben, 10 literes medencékbe, 
melyeket azonos vízminőséget biztosító recirkulációs halnevelő rendszerhez csatoltam. A 
rendszer részét képezte egy mechanikai és egy biológiai szűrő, UV fénnyel működő 
fertőtlenítő berendezés, automata hőszabályozó rendszer (a vízhőmérséklet 20±1 °C volt). A 
kísérletbe vont 12 medencét random módon 3 csoportra osztottam és háromféle kísérleti 
takarmányozási rendszert alkalmaztam. Az első csoportban kimondottan apróállatevő, 
pontyfélék számára kidolgozott teljesértékű haltakarmányt, a második csoportban 
dekapszulált sórák petét, míg a harmadikban felerészben dekapszulált petét felerészben 
teljesértékű haltápot etettem. A kísérelt 28 napig tartott. Vizsgáltam a halak megmaradását, 
kiinduláskor a 14. és 28. napon megmértem a teljes testhosszukat, nedves és légszáraz 
testtömegüket. 

A kapott eredmények azt mutatták, hogy a domolykó jól nevelhető zárt, recirkulációs 
rendszerben, de az egyes eltérő módon takarmányozott csoportok között jelentős a különbség: 
mind a megmaradás (96%, 83%, 41%), mind a testhossz (16 mm, 15 mm, 11 mm), mind a 
nedves testtömeg (36 mg, 28 mg, 14 mg), mind pedig a száraz testtömeg (6 mg, 5 mg, 2 mg) 
esetében. Minden mért paraméternél a dekapszulált sórák pete bizonyult a legjobbnak és a 
teljesértékű takarmány a legrosszabbnak. 

A vizsgálatot a MAHOP-2.1.1-2016-2017-00002 (RESEARCHFISH) azonosítójú, „A 
horgászati- és halgazdálkodás szempontból jelentős halfajok tenyésztését és termelését 
támogató technológia-, tudástranszfer és innovációs infrastruktúra fejlesztése” című pályázat 
támogatta. 
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A NÉPESÍTÉSI SŰRŰSÉG NÖVEKEDÉSRE ÉS 
MEGMARADÁSRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A 

MÁRNA (BARBUS BARBUS) INTENZÍV RENDSZERBEN 
TÖRTÉNŐ ELŐNEVELÉSE SORÁN 

The effects of different stocking densities on the growth and survival rate of 
barbel, Barbus barbus during advanced fry rearing in RAS 

Szerző: Békési Richárd, Állattenyésztő mérnök, BSc. IV. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Szabó Tamás, egyetemi docens, AKI HALT 
 Molnár József, Ph.D. hallgató, AKI HALT 
 Dr. Müller Tamás, tudományos főmunkatárs, AKI HALT 
 

Márna zsenge ivadékának előnevelését intenzív halnevelő rendszer 12 literes 
akváriumaiban végeztük. Két különböző népesítési sűrűség (50, 100 zsenge ivadék/liter) 
hatását vizsgáltuk három ismétlésben. A kísérlet kezdete a nem-táplálkozó lárvák 
elúszásának napja, időtartama 21 nap volt. A víz hőmérséklete az előnevelés során 20,0 ± 1,0 
ºC, az oxigénkoncentráció 8,0 ± 1,0 mg/l, a napi megvilágítás időtartama 12 óra volt. 

A halakat az első 7 napban Artemia petéből keltetett lárvával etettük. A 8-9. napon az 
élő eleség mellett ivadék előnevelő tápot is kaptak. Ezt követően a halakat kizárólag 
mesterséges takarmánnyal etettük. A halakat napi három alkalommal (8.00, 12.00 és 16.00 
órakor) ad libitum takarmányoztuk. Az átlagos testhosszt és testsúlyt a kísérlet elején és 
végén határoztuk meg. A megmaradást a kísérlet végén állapítottuk meg. 

A kísérlet kezdetén a zsenge ivadék hossza 14,2 ± 0,4 mm, testtömege 11,0 ± 1,77 
mg, a végén a négy kezelés három ismétlésének átlagában 19,4 ± 2,35 mm, illetve 629,3 ± 
161,6 mg volt. A megmaradás minden csoportban 95 % felett volt. Megállapítottuk, hogy a 
magasabb népesítési sűrűség alkalmazása esetén a kísérlet végén meghatározott átlagos 
testtömeg nem, de az átlagos testhossz szignifikánsan alacsonyabb volt, mint az alacsonyabb 
népesítési sűrűség esetén. 

Gazdasági szempontok alapján az „50 db/literes” népesítési sűrűség alkalmazását 
javasoljuk hasonló feltételeket biztosító halnevelő rendszerek esetében, de például kapacitás 
hiány esetében a magasabb népesítési sűrűség alkalmazásának lehetőségét sem kell 
elvetnünk. 
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NAGY MENNYISÉGBEN MÉLYHŰTÖTT CSUKA (ESOX LUCIUS) 
SPERMA ALKALMAZÁSA KELTETŐHÁZI SZAPORÍTÁS SORÁN ÉS 

A KIKELT LÁRVÁK FEJLŐDÉSTANI VIZSGÁLATA 

The investigation of growth, survival and malformation rate in hatchery reared 
northern pike (Esox lucius) larvae obtained from 3 different large-scale sperm 

cryopreservation methods 
Szerző:  Izsák Tibor, Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök, 

MSc. I. évfolyam 

Témavezető(k):  Molnár József, Ph.D. hallgató, AKI HALT 
 Dr. Bokor Zoltán, tudományos főmunkatárs, AKI HALT 
 Dr. Bernáth Gergely, tudományos munkatárs, AKI HALT 
 

Kutatásunk során keltetőházi körülmények között végeztük el a csuka sperma fagyasztását 
programozható fagyasztó berendezésben, 10 ml kriocső és 5 ml műszalma, valamint polisztirol 
dobozban 5 ml műszalma esetében. A felolvasztott spermát a keltetőházi szaporítás során nagy 
mennyiségű ikra (250 g) termékenyítéséhez használtuk fel. A kutatás során testhossz és nedves 
testtömeg mérést, valamint lárva morfológiai vizsgálatokat végeztük három különböző 
lárvafejlődési stádiumban. Szignifikánsan alacsonyabb testtömeget mértünk a kontroll csoportban 
(kikelt lárva:8,11±1,26mg, táplálkozó lárva: 16,48±2,04 mg), mint a polisztirol doboz (5 ml, 
kikelt lárva:8,45±0,89mg, táplálkozó lárva:17,38±2,25 mg) és a kriocső (kikelt lárva: 8,39±1,49 
mg, táplálkozó lárva:17,28±1,95mg) esetében. A táplálkozó lárva stádiumban szignifikánsan 
magasabb testtömeget figyeltünk meg a CRF (5 ml, 17,58±2,18 mg) csoportban, mint a kontroll 
csoportban. A kikelt lárva stádiumban szignifikánsan alacsonyabb volt a testtömeg a CRF (5ml, 
7,87±0,85 mg) módszer alkalmazása mellett, mint a polisztirol doboz (5 ml) és a kriocső esetében. 
Szignifikánsan alacsonyabb testhosszt rögzítettünk a kontroll csoport (kikelt lárva: 8,22±0,86 mm, 
táplálkozó lárva: 14,52±0,82 mm) esetében, mint a mélyhűtött csoportokban (polisztirol doboz 5 
ml-kikelt lárva: 8,37±0,68 mm, táplálkozó lárva: 14,83±0,88 mm, CRF 5 ml-kikelt lárva: 
8,49±0,67mm, táplálkozó lárva: 14,71±0,69 mm, kriocső-kikelt lárva: 8,54±0,66 mm, táplálkozó 
lárva: 14,86±0,79mm). A kikelt lárva stádiumban szignifikánsan alacsonyabb testhosszt 
figyeltünk meg a p. doboz (5 ml) használata mellett, mint a CRF (5 ml) és a kriocső esetében. A 
lárvamegmaradás esetében nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget a kontroll (69%) és a 
mélyhűtött (kriocső 74%, CRF műszalma 74%, polisztirol doboz 80%) csoportok között. A 
három különböző lárvafejlődési stádium morfológiai vizsgálatai nem mutattak statisztikailag 
igazolható eltérést a kontroll és a három mélyhűtött csoport között. A közvetlen kelés utáni lárva 
stádiumban magasabb volt a deformitás mértéke, mint a nem táplálkozó és az 5 napos táplálkozó 
lárvaszakaszban. A stádiumok között fellépő különbség feltételezhetően a morfológiai 
rendellenességek miatt elhullott halak, ezáltal a torz halak arányának csökkenésével 
magyarázható.  

Eredményeink igazolták, hogy a lárvák megmaradását, valamint fejlődését nem 
befolyásolták negatívan az alkalmazott spermamélyhűtés módszerek az általunk vizsgált 
fejlődési periódusban. 

Kísérleteinket a GINOP-2.1.1-15-2015-00645, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 és 
a Halászati Operatív Program III. tengelye, valamint Bernáth Gergely Bolyai János Kutatási 
(BO/00508/18/4) Ösztöndíja és Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-4-es és 
ÚNKP-19-2-II-SZIE-20 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült. 
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MEGFIGYELÉSEK EGY ALTERNATÍV HALLÁRVA NEVELÉS 
MÓDSZER ALKALMAZÁSA SORÁN 

Observation on experiment of alternative fish larvae rearing 

Szerző: Kaiser Zsófi, Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök, 

MSc. I. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Müller Tamás, tudományos főmunkatárs, AKI HALT 
Gazsi Gyöngyi, tanszéki mérnök, AKI HALT 
Dr. Urbányi Béla, egyetemi tanár, AKI HALT 

 
A haltenyésztés sikerességének egyik kritikus pontja a lárvatartás és ezen belül a 

lárvatakarmányozás. Ebben az életszakaszban a lárvák takarmányozása jelentősen eltér a 
későbbi életszakaszok igényeitől. Halfajtól függően az ikrából való kikelést követő néhány 
napos korban a tartaléktápanyag felélésével párhuzamosan kialakul az emésztőszerv rendszer 
az emésztőenzimtermelő szervek kifejlődésével és megkezdődik az aktív táplálkozás 
szakasza. Ebben az életszakaszban a külső hámréteg nagyon vékony, a légzőszervek még nem 
alakultak ki teljesen, így az anyagcsere gázok cseréje, az anyagcsere termékek kiválasztása 
részben bőrön keresztül történik meg. 

Szakirodalmi adatok alapján már az ikrahéjban fejlődő embriók is képesek felvenni 
bizonyos nagyságú oldott anyagokat a környezetből (aktív transzport), valamint a kikelő, de 
még aktívan nem táplálkozó lárvák is hámjukon keresztül. Korábbi tanszéki kísérletekben 
megfigyelték, hogy étkezési cukros (szacharóz) és aszkorbinsav oldatban a hallárvák táplálás 
nélkül is több hétig életben voltak tarthatóak. Mivel egyes halfajok lárvatakarmányozása (lásd 
angolna) igencsak nagy nehézségekbe ütközik, így a korábbi megfigyeléseket felhasználva 
kísérleteket terveztünk annak eldöntésére, hogy egy glükóz oldatban (mint a sejtek energia- és 
metabolitforrású monoszacharid forrás) táplálkozásukat megkezdő zebradánió (Danio rerio) 
lárvák nevelhetők-e. Egy előkísérlet tapasztalatait felhasználva egy módosított kísérletet 
állítottunk be keléstől számított 5 napos lárvákkal (n=50 lárva/1 L víz). 6 különféle kezelést 
állítottunk be 3-3 ismétlésben, a kísérlet 9 napig tartott; kontroll csoport -hagyományos 
takarmányozott -(K), takarmányozás nélkül és vízcsere nélkül - (ÉVN), takarmányozás 
nélkül, de napi vízcserével - (ÉV), glükóz oldatba vízcsere nélkül - (GVN), glükóz oldatban 
vízcserével (GV) tartott halak csoportjai. Ezenkívül volt egy glükóz oldat kezelés halak nélkül 
(GNVNH). Az elhullásban a kísérleti csoportok a kezelések közötti különbségek miatt nem 
különböztek jelentősen egymástól (8-18%), míg az elért testhosszt figyelembe véve a 
legnagyobb testhosszt a K, majd ezt követően GV értek el, a legkisebb növekedést pedig az 
ÉV. A kezelések közti különbséget (részben) a glükózoldatban megjelenő csillós szervezetek 
(potenciális táplálékforrás), valamint az eltérő vízminőségadatok magyarázzák. 

A kísérleteket tovább folytatjuk a kezelések elsődleges hatásának pontosabb 
feltérképezéséhez.  
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A LIGULA PAVLOVSKII PARAZITA HATÁSA A FOLYAMI GÉBEK 
(NEOGOBIUS FLUVIATILIS) SZAPORODÁSÁRA 

Effect of Ligula pavlovskii on the reproduction of monkey goby (Neogobius 
fluviatilis) 

Szerző: Megyeri Eszter, Természetvédelmi mérnök BSc, IV. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Hegyi Árpád, tudományos főmunkatárs, AKI HALT 
 Dr. Vitál Zoltán, tudományos munkatárs, ÖK-BLI 
 

Az inváziós állat- és növényfajok terjedése napjainkban – az élőhelyek degradációja 
után – a második legnagyobb problémát jelenti Földünk sokszínűségének csökkenése 
szempontjából. A világ bármely táján járva megfigyelhető az idegenhonos özönfajok 
térhódítása, mely ellen való küzdelem kiemelten fontos eszköze a honos élővilág 
megőrzésének. 

Az elmúlt pár évtized egyik legszámottevőbb vízhez kötött terjedése a ponto-kaszpi 
régióból (Fekete-, Azovi- és Kaszpi-tenger) származó gébfélék inváziója, melyek napjainkban 
széles körben meghódították Európa belső vizeit. Vizsgált fajunk a folyami géb (Neogobius 
fluviatilis) egy Ponto-Kaszpi gébféle, melyet a Balatonból először 1970-ben mutattak ki. Azóta a 
tó általánosan elterjedt halfaja. Jelenlegi állományára magasfokú Ligula pavlovskii fertőzöttség 
jellemző, mely parazita jelentős negatív hatást fejt ki a faj fertőzött egyedeire nézve.  

A tudományos munka során az inváziós folyami géb parazitájának hatását kívánjuk 
vizsgálni a folyami gébek szaporodására. Ehhez 2018-ban összesen 547 folyami géb egyedet 
gyűjtöttünk be Tihany és Siófok környékéről, havi rendszerességgel április és október között. A 
boncolás során megmértük a halak teljes és zsigerelt testtömegét, a nőstények esetében a 
petefészek tömegét, valamint feljegyeztük az egyedekben található galandféreg tömegét és 
egyedszámát. A gyűjtött egyedek közül 340 nőstény és 207 hím került ki, melyek közül 226 
nőstény petefészkének tartalmát, ikráit megszámoltam és megmértem. Az adatokból később 
meghatároztuk az egyedek gonado-szomatikus index értékét, mely a gonádtömeg arányát jelenti 
a teljes testtömeghez képest (GSI = (Wikra / Whal)*100). Ezen kívül mértünk parazita indexet, 
amely a parazita tömegének arányát viszonyítja a teljes testtömeghez (PI = (Wlig / Whal)*100). 

Az eredményeket a gonado-szomatikus index, az ikraszám, az ikraméret változásán 
keresztül alapoztuk meg. A nőstény és hím egyedek szempontjából egyaránt vizsgáltuk a 
változásokat. A vizsgált egyedek szempontjából kimutatható, hogy a nőstények esetében a 
gonado-szomatikus index értékre a parazita mérete hatással van. Az ikraszám a halak 
testhosszával egyenesen arányosan nőtt, valamint az ikrák számát sem a parazita jelenléte, 
sem a mérete nem befolyásolta. Ezzel ellentétben a vizsgálatokból kiderült, hogy az ikrák 
méretére mind a parazita jelenléte, mind annak mérete hatással volt.  

Összefoglalva természetesen rengeteg dolog függvénye a halak ikraméretének 
alakulása, viszont jelen esetben az átlagos ikraméretre hatással volt a parazita. A parazita 
jelentősen befolyásolja a folyami gébek szaporodását, a gonado-szomatikus index alakulásán 
pedig jól látszik, hogy a petefészek teljes testtömeghez viszonyított aránya elmarad a fertőzött 
egyedek esetén, amely az ikraérés lassulásának vagy annak elmaradásának tudható be. 
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A MÁRNA (BARBUS BARBUS) EMBRIÓGENEZISÉNEK ÉS 
LÁRVAFEJLŐDÉSÉNEK MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA 

Microscopic examination of the embryogenesis and larval development of the 
barbel (Barbus barbus) 

Szerző: Molnár József, Állattenyésztő mérnök, BSc. IV. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Szabó Tamás, egyetemi docens, AKI HALT 
 Dr. Csenki-Bakos Zsolt Imre, tudományos főmunkatárs, AKI HALT 

 
A vízfolyások felső szakaszát, az ún. „márna szinttájat” benépesítő halközösség 

névadó faja a márna (Barbus barbus). Horgászati / halászati jelentősége Európa több 
országában kiemelkedő. Az elmúlt másfél évszázadban az emberi tevékenység számos 
vonatkozásban megváltoztatta a folyóvíz-rendszerek természetes állapotát, ami kedvezőtlenül 
hatott többek között a márna állományok alakulására is. A természetes vizek márna 
állományának megőrzéséhez segítséget nyújthat a faj szaporodásbiológiájának ismerete. 
Munkánk során a márna embriógenezisének és lárvafejlődésének egyes szakaszai vizsgáltuk 
nagy felbontású mikroszkóp segítségével. 

A szaporítási kísérlethez felhasznált márna anyákat elektromos halászeszközzel 
kutatói engedély birtokában gyűjtöttük be az Ipoly folyóról. Az ovulált ikrásoktól az ikrát 
tálakba fejtük, amit a helyszínen termékenyítettünk a hímektől lefejt spermával. A 
termékenyített ikrát a SzIE Halgazdálkodási Tanszékére szállítottuk és Zuger üvegekben 
inkubáltuk. A nem-táplálkozó lárva hossza kb. 8 mm, teste áttetsző, nem pigmentált, 
szikzacskója pedig az ikrához hasonlóan élénksárga színű. A nem-táplálkozó lárvát 150 literes 
műanyag edényben tartottuk. Miután a lárvák úszóhólyagjukat feltöltötték levegővel, 
vízszintes testhelyzetet vettek fel méretük ekkor kb. 12 mm. A táplálkozó lárvát recirkulációs 
halnevelő rendszerben neveltük négy hetes korig. 

Az egyedfejlődés korai szakaszainak vizsgálatokhoz LEICA M205 FA fluoreszcens 
sztereómikroszkópot használtunk a fényképfelvételeket Leica LAS X szoftverrel készítettük. 
Morfológiai adatok felvételét követően a jellemző fejlődési állapotok összehasonlító 
vizsgálatához szakirodalmi adatokat használtunk. 



SZIE MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 
 

- 24 - 
 

A BALATONI KŐSÜLLŐ (SANDER VOLGENSIS) ÁLLOMÁNY 
HÍMIVARSEJT MINŐSÉGÉNEK ÉS MÉLYHŰTÉSÉNEK 

VIZSGÁLATA AZ INDUKÁLT SZAPORÍTÁS FEJLESZTÉSE ÉS A 
GÉNBANKI MEGŐRZÉS CÉLJÁBÓL 

The improvement of the quality assessment and cryopreservation methods in 
Volga pikeperch (Sander volgensis) sperm obtained from the Lake Balaton for 

practical and conservation purposes 

Szerző: Nagy Borbála, Mezőgazdasági biotechnológus, MSc. II. évfolyam 
Témavezető(k): Dr. Bernáth Gergely, tudományos munkatárs, AKI HALT 
 Dr. Bokor Zoltán, tudományos főmunkatárs, AKI HALT 
 

A kősüllő egy jelentős horgászhal, melyben igen nagy piaci potenciál rejlik Közép- és 
Kelet-Európa számára. Húsának minősége közeli rokonáéhoz a fogassüllőéhez (Sander 
lucioperca) hasonlóan kiváló. A kősüllő stressz érzékenysége alacsonyabb és jobban tolerálja 
a csökkent oxigén szintet, mint az említett rokonfaj. Keltetőházi szaporítására vonatkozóan 
igen kevés irodalmi adat áll rendelkezésre. A spermamélyhűtés egyszerűbbé és 
gazdaságosabbá teheti a szaporítást, ezáltal elősegítheti a természetes populációk horgászati 
és természetvédelmi célú visszatelepítését egyaránt.  

Munkánk során 3 különböző kísérletet végeztünk sperma kinyerési és mélyhűtési 
módszerek fejlesztésének céljából, melyhez 39 hímet használtunk. A sejtek progresszív 
motilitását a friss és a mélyhűtött mintákban egyaránt számítógépes spermavizsgáló 
rendszerrel végeztük. A fagyasztás minden esetben polisztirol dobozban történt, a folyékony 
nitrogén gőzében. A műszalma méretétől (0,5 és 5 ml) függően a mélyhűtés ideje 3 és 7 perc 
volt. Az első vizsgálat során 4 féle módon nyertünk spermát 5-5 haltól (hagyományos fejés, 
katéter alkalmazása, fejés hígítóba és here préselés). A hagyományosan (5±7%) és a csuka 
hígítóba fejt (8±11%) sperma szignifikánsan alacsonyabb értéket mutatott, mint a préseléssel 
(63±12%) és a katéterrel nyert sperma (92±5%). A következő vizsgálat során módosított 
Tanaka, csuka és glükóz hígítókat hasonlítottunk össze 7 egyed felhasználásával, a mélyhűtés 
során 0,5 ml-es műszalmát használtunk. A glükóz hígítónál mért progresszív motilitás (2±1%) 
szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a módosított Tanaka (40±15%), vagy a csuka hígító 
(25±16%) alkalmazásával kapott érték. Az utolsó kísérlet folyamán 0,5 és 5 ml-es 
műszalmákat (N=5) és kétféle mintavételi módszert (hagyományos fejés és here préselés) 
hasonlítottunk össze keltetőházi körülmények között (N=6-6). A progresszív motilitás értéke 
mindkét módszer (hagyományos fejés (65±35%), here préselés (68±21%)) esetén hasonló 
volt. A minták progresszív motilitása között nem volt szignifikáns különbség a 0,5 (42±8%) 
és 5 (28±12%) ml-es műszalmák összehasonlítása során. Az eredmények alapján hatékony 
sperma kinyerési módszernek bizonyult a hagyományos, a katéteres fejés, valamint a here 
préselés egyaránt, azonban a legnagyobb ivarsejt mennyiséget az utóbbi módszer 
eredményezte. Keltetőházi körülmények között igazoltuk az általunk kidolgozott mélyhűtési 
módszerek alkalmazhatóságát a kősüllő sperma fagyasztása során. 

A kísérletek végrehajtásához a GINOP-2.3.2-15-2016-00004 és a Halászati Operatív 
Program III. tengelye pályázatok járultak hozzá. A kutatás továbbá Bernáth Gergely Bolyai 
János Kutatási (BO/00508/18/4) Ösztöndíjának és Az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium ÚNKP-19-4 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának szakmai 
támogatásával valósult meg. 
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A CSUKA (ESOX LUCIUS) SPERMA ÉS IKRA MEGFELELŐ 
ARÁNYÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A BIZTONSÁGOS 

KELTETŐHÁZI SZAPORÍTÁSHOZ 

Determination of the amount of sperm for successful fertilization of eggs during 
hatchery propagation of northern pike 

Szerző: Nyitrai Márk, Állattenyésztő mérnök, BSc. IV. évfolyam 
Témavezető(k): Dr. Szabó Tamás, egyetemi docens, AKI HALT 

Molnár József, Ph.D. hallgató, AKI HALT 
Dr. Müller Tamás, tudományos főmunkatárs, AKI HALT 

 
A csuka Európa legelterjedtebb ragadozó hala. A kisméretű, gazdasági szempontból 

kevésbé jelentős halfajok fogyasztásával egy megfelelő egyedsűrűségű csukaállomány 
kedvező feltételeket teremthet a természetes vizek hasznosításához. Népesítése 
tógazdaságokba elkerülhetetlen az értéktelen gyomhalak gyérítése érdekében. Horgásztavak 
népesítéséhez és egyéb horgászvizek halasításához kedvelt telepítő anyag. A csuka ökológiai 
és gazdasági jelentősége következtében egyik legkeresettebb exporthalunk. 

A csukaivadék biztonságos előállításának alapja a faj keltetőházi, indukált szaporítása. 
A szaporítás során a tejes halakból csak kis mennyiségű sperma fejhető, ezért a 
termékenyítéshez szükséges tejet kioperált, szétdarabolt és sűrű szöveten átpréselt heréből 
nyerik. A tej kinyerése a hímek feláldozását követeli, ezért fontos az eredményes 
termékenyítéshez minimálisan szükséges sperma mennyiségének meghatározása. 

Munkánk során célul tűztük ki a csukaikra termékenyítéséhez szükséges sperma 
mennyiségének meghatározását nagyüzemi szaporítás során. Kísérleteinket a Ráckevei 
Dunaági Horgász Szövetség és a Dinnyési Halgazdaság Kft. keltetőházában végeztük 2019. 
márciusában. Mindkét gazdaságban három – három nősténytől származó ikrát használtunk fel 
a kísérletekhez. A vizsgált sperma/ikra arányok a következők voltak: 10 ml, 5 ml, illetve 2,5 
ml sperma/1,000 gramm ikra. A kezeléseket két ismétlésben végeztük el. Az ikra 
termékenyülési %-át 18 órával a szaporítást követően (szedercsíra fejlődési állapotban) 
határoztuk meg. Megállapítottuk, hogy 1,000 g száraz állapotú csuka ikra 5 ml, illetve 10 ml 
spermával történő termékenyítése hasonló eredményt ad. Ha az ikrát csak 2,5 ml spermával 
termékenyítjük, akkor a szaporítás hatékonysága valamelyest csökken. 
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LÁPI PÓC FAJVÉDELMI MINTAPROGRAM KERETÉN BELÜL 
TÓVIZSGÁLAT, VALAMINT ÍVATÓ KETRECES LÁPI PÓC 

SZAPORÍTÁS 

Extensive pond investigation and cage spawning and larvae rearing in pilot 
study of the european mudminnow (Umbra krameri) 

Szerző: Pintér Zsófia Petra, Természetvédelmi mérnök, BSc III. évfolyam 
Témavezető(k): Dr. Müller Tamás, tudományos főmunkatárs, AKI HALT 
 Tatár Sándor, alelnök, Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület 
 Dr. Tóth Balázs, hidroökológiai referens, Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság 
 

A lápi póc (Umbra krameri) a Kárpát-medence endemikus, reliktum faja, melynek 
állományai a lecsapolások, a lápok kiszáradása, valamint az özönhalfajok térnyerése miatt 
egyre csökkennek. Szerepel az IUCN Vörös Listáján, az 92/43/EGK irányelv 
(„Élőhelyvédelmi irányelv”) II. számú függelékében, mint közösségi jelentőségű állatfaj, 
Magyarországon fokozottan védett. Fennmaradt élőhelyeinek védelme – elsősorban az 
özönhalak és ezen belül az agresszíven terjeszkedő amurgéb gyors térnyerése miatt – nem 
elegendő a faj fennmaradásához, ezért növekvő szerepet kell, hogy kapjon a lápi póc 
állománymentések, menedéktavak létrehozása és ex situ védelme is. 

A veresegyházi Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület által 2008-ban 
elindított „Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram” keretein belül a SZIE Halgazdálkodási 
Tanszék célja egyes hazai lápi póc állományok megsegítése (halszaporítás és nevelés, 
telepítések, vízminőség vizsgálatok). 2019-ben pedig én is bekapcsolódtam a munkákba.  

Munkám során márciustól szeptemberig 4 alkalommal végeztem 
tómonitoringvizsgálatokat az I. sz. Illéstavon; mederfenék térképezést, plankton- és 
vízminőség méréseket, valamint kiegészítővizsgálatként GoPro kamerával makrogerinctelen 
felmérést. Ezentúl a tanszéken fejlesztett úgynevezett szaporító és lárvanevelő ketrecben II. 
sz. Pócos tóból fogott 4 pár pócpárt telepítettünk fel áprilisban.  

A monitoring vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy a szubmerz 
hínárnövényzet dominálta I. sz. Illéstó a sokrétű abiotikus és biotikus hatások eredményeként 
alternatív stabil állapotból átmeneti állapotba fordult, ami nem kedvez az eddig önfenntartó 
halállományokra. Az eddigi gyakorlatot megváltoztatva most sürgős beavatkozásokra van 
szükség (partmenti növényrendezés, lágyiszap-eltávolítás stb.), hogy ismét lápi póc és 
széleskárászokat lehessen betelepíteni. A ketreces ívatás és lárvanevelés eredményeként 1185 
táplálkozó lárvát telepítettünk ki, ami természetvédelmi értéken 296.250.000 HUF-t jelent.  

A monitoring és szaporítási vizsgálatainkat jövőben tovább folytatjuk.  
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A BALATONI GARDA (PELECUS CULTRATUS, LINNEAUS, 1758) 
POPULÁCIÓJÁNAK FELMÉRÉSE, SZAPORODÁSBIOLÓGIAI 

SAJÁTOSSÁGAINAK VIZSGÁLATA 

Investigation of the sichel (Pelecus cultratus, Linnaeus, 1758) population and 
reproduction characteristics at Lake Balaton 

Szerző: Vancsura Zoltán, Mezőgazdasági mérnök, BSc. IV. évfolyam 
Témavezető(k): Várkonyi Levente, Ph.D. hallgató, AKI HALT 
 Molnár József, Ph.D. hallgató, AKI HALT 
 Dr. Bernáth Gergely, tudományos munkatárs, AKI HALT 
 

A garda, kimagasló jelentőséggel bírt, mint halászzsákmány, azonban az elmúlt 
évtizedben lecsökkent a fogásuk a Balatont érintő változás miatt (természetes táplálék 
csökkenése, egyre növekvő horgászigények). Keltetőházi szaporítása a mai napig nem 
kidolgozott mivel rendkívül stressz érzékeny halfaj. Kutatásunkban célul tűztük ki az 
állomány ichtyometriai paramétereinek felmérését (sztenderd testhossz, átlagos testtömeget, 
ivarszerv típusa), valamint a tejes egyedek szövettani vizsgálata révén a spermiumtermelési 
időszak meghatározását. Havi rendszerességgel gyűjtöttünk mintát állított panelhálós 
módszerrel 2018. áprilistól szeptemberig a Balaton mindkét oldalán. A megfogott hímek 
heréjéből szövetmintát vettünk, majd meghatároztuk a spermiogenezisben résztvevő sejtek 
típusát. A megfogott összesen 127 (tejes: N=61, ikrás: N=66) egyednél rögzített alaktani 
paraméterek alapján az átlagos sztenderd testhossz 26±3 cm, az átlagos testtömeg 157±47 g 
volt. A hímek átlagosan 25±2 cm nagyságúak és 146±38 g súlyúak, míg a női ivarú egyedek 
26±3 cm és 168±53 g voltak. Áprilisi mintavételezés során a tejesek átlagos testhossza: 26±1 
cm, átlagos testtömeg: 171±33 g amíg az ikrás halak átlagos testhossz: 27±2 cm, átlagos 
testtömeg: 189±38 g volt. A májusi halászat során a hímek átlagos testhossza: 26±1 cm, 
átlagos testtömege: 135±13 g, a nőivarú halak testhossza: 27±1 cm, testtömege: 180±9 g volt. 
A szövettani vizsgálatok alapján az áprilisban fogott tejesek esetében, alacsonyabb számban 
spermatogóniumot, nagy számban spermatocitát és spermatidát találtunk, azonban nem volt 
spermium fejlődési stádium. A feltételezett ívási időszakban (május-június) az egyedek 
szövettani metszeteiben nagyszámú spermiumot és csekélyebb mértékben spermatocita és 
spermatida állapotot találtunk. Az augusztusi mintákban kisszámú spermiumot és nagy 
mennyiségű spermatogóniumot rögzítettünk, mely az ívási időszak végét jelezte. A 
szeptemberben fogott egyedek szövettani metszeteinek vizsgálata során a magas 
spermatogónium arány, valamint csekély számú spermatocita állapot volt megtalálható. A 
szövettani vizsgálatok alapján a garda spermációja már májusban megkezdődik, és az aktív 
ivarsejt termelés egészen a nyár végéig elhúzódhat. Korreláció analízis során nem találtunk 
összefüggést a sztenderd testhossz és az ivar között azonban szoros összefüggést fedeztünk fel 
az egyedek ivara és testtömege között. 

Kutatásaink a GINOP-2.3.2-15-2016-00004 és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
ÚNKP-18-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a támogatásával valósultak meg.  
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MIKOTOXIN KEZELÉS HATÁSA IN VITRO TENYÉSZTETT NYÚL 
EMBRIÓRA 

Effect of mycotoxin treatment on early development of in vitro cultured rabbit 
embryos 

Szerző: Balázs Réka, Mezőgazdasági biotechnológus, MSc. II. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Kovács Balázs, tudományos főmunkatárs, AKI HALT 
 Dr. Bodrogi Lilla, tudományos főmunkatárs, NAIK MBK 

 
Az Európai Unió által végzett vizsgálatok szerint a mikotoxinok közül a 

fuzáriumtoxinok igen elterjedtek az európai élelmiszerláncban (Schothorst & Egmond 2004). 
Az egyik legtoxikusabb fuzáriumtoxinok a T-2 és a HT-2 toxin, képesek átjutni az 

anyai placentán is, így a szervezetbe kerülve az embrió, illetve a magzat fejlődésére is 
hatással vannak. 

A vizsgálatok során igen alacsony koncentrációban alkalmaztuk a T-2 toxint az in 
vitro tenyésztett nyúlembriók kezelésére, ami akár az anyai szervezetben is előfordulhat a 
szennyezett táplálék fogyasztása kapcsán. 

A nőstény nyulak mesterséges termékenyítését követően a kinyert nyúlembriókat in 
vitro kezeltem T-2 toxinnal (2,5, 2, 1, 0,5, 0 ng/ml), megfigyeltem az embriófejlődést és 
fotódokumentáltam a kezelést követő időszakban a blasztociszta stádium eléréséig. A 
fotódokumentáció alapján a különböző fejlődési stádiumú embriók arányát számszerűsítettem 
az idő függvényében és vizsgáltam a különböző kezelési koncentrációk hatását az embriók 
fejlődési ütemére, a blasztociszta fejlődési arányra, illetve in vitro tenyésztett blasztociszta 
állapotú nyúlembriók immunhisztokémiai vizsgálatához a módszert adaptáltuk a 
laboratóriumban. 

A vizsgálatainkból megállapítható, hogy 1 ng/ml, 2 ng/ml és 2,5 ng/ml T-2 
mikotoxinnal kezelt embrióknál nem volt szignifikánsan kimutatható eltérés a kezeletlen 
csoporthoz képest sem a blasztociszta, sem az összevont morula+blasztociszta fejlődési arány 
tekintetében.  

A vizsgálati eredmények bővítésével (nagyobb elemszám) a statisztikai értékelés 
megbízhatóságát szeretnénk a későbbiekben növelni. Feltételezzük továbbá, hogy megnövelt 
mikotoxin koncentráció növelésével szignifikáns különbséget fogunk kimutatni a kezelt és 
kezeletlen csoportok között a dolgozatban is vizsgált paraméterek mentén. 
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HÁZI TYÚK PG SEJTVONALAK MÉLYHŰTÉSI 
TECHNOLÓGIÁINAK HATÁSA A SEJTEK VIABILITÁSÁRA ÉS AZ 

RNS EXPRESSZIÓRA 

The effects of the chicken PG cell freezing technologies on cell viability and 
RNA expression 

Szerző: Ecker András, Mezőgazdasági biotechnológus, MSc. II. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Gócza Elen, fősztályvezető, NAIK MBK 
 Dr. Bodó Szilárd, egyetemi docens, ÁTTI 
 

Az utóbbi évtizedekben az őshonos fajok, fajták örökítő anyagának ex situ, in vitro 
eltárolásának lehetőségei egyre meghatározóbb szerepet töltenek be a génmegőrzésben, mivel 
összességében kisebb ráfordítást igényelnek, mint azok in vivo fenntartása. Ezen technikák 
közül emlősök körében a legelterjedtebb a hímivarsejtek mélyhűtése. Madaraknál azonban a 
fent említett módszer csak a hím ivar estében használható, azonban mivel a madaraknál a hím 
ivar a homogametás (ZZ), a spermiumok csak Z kromoszómát tartalmaznak, így a 
spermamélyhűtés során a W-kromoszómához kötött tulajdonságok nem őrizhetők meg. Erre a 
problémára kínál megoldást a PGC (Premordial Germ Cell, ősivarsejt) mélyhűtése. 

Az ősivarsejtek több szempontból is alkalmasak génbank létrehozására. A PGC-k 
viszonylag egyszerűen kinyerhetők a Hamburger-Hamilton táblázat szerinti 16-os stádiumú 
(51-56 órás korú) embriók dorzális aortájának véréből. A vérvétel szájpipettára erősített 
kapilláris segítségével történik. A génmegőrzés ezen fajtája a szigorúan védett fajokra is 
alkalmazható, hiszen a PGC-k leszívása optimális esetben nem letális a donor embrióra. 
Fontos kitérni arra is, hogy a PG-sejtek őssejt tulajdonságuknak köszönhetően több területen 
felhasználhatók a génmódosításban, valamint az állategészségügyben is. 

Kísérletem folyamán két hím (M1, M2 - ZZ) és két nőstény (F1, F2 - ZW) fekete 
erdélyi kopasz nyakú tyúk embrióiból létrehozott PGC vonalat vizsgáltam, két különböző 
összetételű fagyasztó médiummal (FAM1, FAM2) történő mélyhűtés során. A méréseket két 
alkalommal végeztem el, összehasonlítva a fagyasztás előtt, valamint a felolvasztás után (0., 
1. és 7. napon) mért sejtszámokat és viabilitási értékeket. A mintákban az élő/holt sejtek 
arányát propidium-jodidos festés után a NanoEntek által gyártott Arthur elnevezésű 
sejtszámláló készülékkel határoztam meg. 

Ezek után kendermagos kopasznyakú tyúkfajtából származó, négy PGC vonalat 
alkalmazva is megismételtem a kísérletet. Két PGC vonal (A7, B7 - ZZ) előzetesen hőkezelt, 
míg a másik két vonal kontroll, nem hőkezelt (D11, A15 - ZZ) csibék utódjaiból lett alapítva. 
A tenyésztési és fagyasztási paraméterek megegyeztek az első kísérlet sorozatban 
használtakkal. Mindezek után a sejtekből RNS-t nyerünk, cDNS-t írtunk és qPCR-rel 
vizsgáltuk az RNS expressziót. 

Eredményeim azt bizonyítják, hogy míg a 0. és az 1. napon a sejtszámokban és a 
viabilitási értékekben nem kaptam szignifikáns különbséget a fagyasztó médiumok között, 
addig a 7. napra már egyértelműen a FAM2-médium esetében kaptam magasabb 
sejtszámokat, mind a hím, mind a nőstény, mind pedig a hőkezelt PGC vonalak esetében. 
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DUNA MENTI FESTUCA TAXONOK MORFOTAXONÓMIAI ÉS 
PLOIDSZINT REVÍZIÓJA 

Morphotaxonomic and ploid level revision of Festuca spp. along the Danube 

Szerzők: Hurta Adrienn, Természetvédelmi mérnök, BSc. V. évfolyam 

 Fűrész Attila Zoltán, Természetvédelmi mérnök, MSc. I. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Kiss Erzsébet, egyetemi tanár, GMBI  
 Dr. Penksza Károly, egyetemi tanár, NÖFI 
 Pápay Gergely, Ph.D. hallgató 
 

A választott kutatási téma, mellyel dolgozatunkban foglalkozunk, a Duna mentén 
elterülő homoki területek vegetációjának vizsgálata Ausztriától Romániáig. A munka célja, 
hogy a különleges környezeti viszonyok között kialakult vegetáció típus domináns, 
meghatározó Festuca fajait revidiáljuk. A taxonok kromoszómaszám vizsgálatával a 
kromoszómaszámokat ellenőrizzük, ezzel megerősítve vagy elvetve az eddigi irodalomban 
közölt fajok előfordulását. Ezért a területre jellemző fajok mellett a vizsgálatokat ki kellett 
egészítenük nem Duna menti Kárpát-medencei és közép-észak-európai területek taxonjainak, 
illetve a természetközeli, de autóutak mellett húzódó vetett gyepek Festuca taxonjainak 
vizsgálatával is. 

A vizsgált taxonok egyedeinek minden egyes tő 5 virágzatának 22 paraméterét mértük 
és értékeltük többváltozós statisztikai módszerekkel. A kromoszómaszám, ploidszint 
megállapítására low cytometry módszerrel dolgoztunk. 

A morfológia és ploid szintek eredményei alapján a következő fajokat igazoltuk a 
homoki területekről: Festuca vaginata, F. psudovaginata, F. javorkae, F. wagneri. Szlovákia 
területén új fajként találtuk meg a Festuca wagneri és a F. psuedivaginata fajokat. Ezen túl új 
előfordulásokkal sikerült kiegészíteni a Festuca javorkae előfordulási adatait, valamint a 
hazai flórára nézve új fajként fedeztük fel a Festuca brvipila taxont. 

A munkát az OTKA K-125423 pályázat támogatta. 
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PRODUCTION OF AUTOPOLYPLOIDS OF BARLEY AND WHEAT 
VARIETIES TO GENERATE FERTILE WHEAT-BARLEY HYBRIDS 

Árpa és búza fajták autopoliploidjainak előállítása fertilis búza-árpa hibridek 
céljára 

Author: Zainab Quddoos, Agricultural Engineering, BSc. III. year 

Supervisors: Dr. Dávid Polgári, assistant professor, Institute of Genetics, Microbiology 
and Biotechnology (GMBI) 

 Dr. László Sági, senior researcher, Centre for Agricultural Research, 
Agricultural Institute (ATK MGI) 

 
A significant rise in the global population requires increasing production of 

economically important food crops. This elevated demand has motivated modern plant 
breeders, to develop new varieties with genetically supplemented characters. Out of all the 
food crops, wheat and barley have gained considerable importance for genetic improvement 
because of their high nutritional impact. 

There are two aspects of the genetic improvement of plants. The first is genetic 
variation (inherent or induced) and the second is selection (combining desirable traits). In this 
context, polyploidy has played a vital role in the induction of superior traits in plants. The two 
major pathways that lead to polyploidization in plants are somatic doubling and the formation 
of unreduced reproductive cells. To induce artificial polyploids, colchicine has become a 
prevalent antimitotic agent for a long time. 

With recent progress in genomics and biotechnology, efforts have intensified to obtain 
fertile wheat-barley hybrids. Reportedly, sterility has been a limiting factor in these efforts. 
The present work is focused on overcoming this bottleneck of low fertility. An alternate route 
is devised, based on prior autopolyploidization of wheat and barley parents, then crossing and 
selecting fertile hybrids. 

A novel procedure is developed for autopolyploidization of wheat and barley varieties, 
including magnetic field treatments before and after the application of colchicine. A 
significant advancement in this technique has been achieved using a combination of 
gibberellin along with colchicine in a specific concentration, which consequently enhanced 
the growth of the treated seedlings. The present work aims at the genome duplication of 
important wheat (‘Langdon’) and barley (‘Mv Initium’, ‘Daishimochi’, ‘California Mariout’) 
varieties. Analysis of the genomic composition in treated plants by Flow Cytometry (FCM) 
confirmed their shift to higher ploidy levels. The success ratio in the first round of 
development has been between 4-10%, which is significantly higher than in previous reports. 
Fertile seeds have been obtained from these mixoploid plants and germinated afterwards. 
Consequently, genetically multiplied tetraploid barley varieties have been obtained so far. The 
ploidy confirmation for these first-generation tetraploids is done using FCM analysis and 
subsequent mitotic chromosome counts. 

This improved technique and the innovative application of autopolyploidization will 
be a footstep towards a broader use in crop improvement. The successfully duplicated plants 
will be crossed in various predetermined combinations, to achieve fertile hybrids. Moreover, 
understanding the molecular mechanisms shaping and forcing the distant parental genomes to 
cooperate and fuse into a single supra-genome will represent a significant progress. 
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LISZTHARMAT REZISZTENCIA GÉNEK MARKEREZÉSE 
SZŐLŐBEN 

Markering of powdery mildew resistance genes in grape 

Szerző: Szabados Fanni, Mezőgazdasági mérnök, BSc. IV. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Szőke Antal, egyetemi docens, GMBI 
 Dr. Tóth-Lencsés Andrea Kitti, egyetemi adjunktus, GMBI 
 

A szőlő termesztése és a borkészítés évezredek óta nagy jelentőséggel bír az emberi 
kultúrában. Az érzékeny bortermő szőlőt (Vitis vinifera) sok kártevő és kórokozó 
veszélyezteti, azonban a XIX. században megjelent gombás betegségek, a lisztharmat és a 
peronoszpóra okozzák a legnagyobb károkat a szőlőültetvényeken. A jelentős 
terméscsökkenés, valamint a bogyók és a bor minőségének romlása miatt nélkülözhetetlen a 
fungicidek használata, viszont ez rendkívül környezetterhelő lehet, illetve magas költségekkel 
is jár. A rezisztencia nemesítés célja a gombabetegségeknek ellenálló és kiváló minőségű 
fajták előállítása. 

Munkánk során a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete által előállított, két 
különböző eredetű lisztharmat rezisztencia gént hordozó szülők keresztezésével létrehozott 
17-4 kódjelű magonccsalád egyedeit vizsgáltuk.  

A DNS izoláláshoz fiatal szőlőleveleket használtunk fel, a DNS kivonását NucleoSpin 
Plant II Kittel végeztük. A DNS minőségét és mennyiségét NanoDrop ND-1000 
spektrofotométerrel ellenőriztük.  

Kilenc SSR lokuszban vizsgáltuk a magoncok származását, az esetleges 
idegentermékenyülésből származó egyedek azonosítására és további nemesítésből való 
kizárására. Az elválasztást ALF-Express II. készülékkel, 6%-os poliakrilamid gélen vertikális 
gélelektroforézissel végeztük annak érdekében, hogy meghatározzuk a mikroszatellit 
lokuszok pontos allélméreteit. 

A Muscadinia rotundifolia-ból származó Run1 lisztharmat rezisztencia gént hordozó 
magoncok azonosítását a kapcsolt VMC8g9 mikroszatellit és GLP1markerek felhasználásával 
végeztük. 

Ezzel párhuzamosan megkezdtük a Vitis romanetii-ből származó REN4 lisztharmat 
rezisztencia gén kimutatására alkalmas markerek fejlesztését.  

Munkánk távlati célja a mindkét domináns lisztharmat rezisztencia gént (Run1 és 
REN4) hordozó genotípusok azonosítása, amelyek alkalmasak lehetnek a tartós rezisztencia 
kialakítását célzó nemesítési munkának. 

TDK dolgozatunkat a NKFIM K12547 azonosító számú kutatási projektje támogatta. 
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AZ X-KROMOSZÓMA INAKTIVÁCIÓJA EGÉR EBRIONÁLIS 
FIBROBLASZT TENYÉSZETEKBEN 

The observation of X-chromosome inactivation in mouse embryos and 
embryonic fibroblast cultures 

Szerző: Urbán Martin, Mezőgazdasági biotechnológus, MSc. II. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Gócza Elen, fősztályvezető, NAIK MBK 
 Dr. Bodó Szilárd, egyetemi docens, ÁTTI 

 
A biotechnológia egyik fontos vizsgálati területe az embrionális fejlődés megismerése, 

mind a tulajdonságok öröklődésének megismerésének szempontjából, mind a transzgenezis 
eljárásainak alkalmazásához elengedhetetlen. A fejlődés menetének megismerésével 
kiszűrhetővé tehetjük az örökletes betegségeket, növelhetjük haszon állataink termelésének 
effektivitását. Ezen téma körön belül is fontosnak tartottuk az X-kromoszóma 
inaktivációjának alaposabb megismerését, hiszen ezen jelenség pontos ismerete 
elengedhetetlen az öröklődés vizsgálatához a nőstény egyedekben. 

Az X kromoszóma inaktiváció vizsgálatához XGFP/CD-1-es egértözsből (XGFP#4 
törzs) származó hímeket kereszteztünk CD-1-es, EGFP-t nem expresszáló nőstény 
egyedekkel, így a születendő nőstény egyedekben figyelemmel kísérhettük az X kromoszóma 
inaktivációt az embrionális fejlődés során. Az inaktiváció először az egér balsztociszták 
trofektodermájában figyelhető meg, később az embriók testi sejtjeiben ez véletlenszerűen 
történik meg. Emellett EGFP/CD1-es-s egértözsből (EGFP#5 törzs) származó hímekkel is 
végeztem keresztezéseket, melyek kontrolként szolgáltak vizsgálataink során, mivel ezen 
egértörzs az EGFP-t nem az X-kromoszómához kötötten expresszálja, így utódaik összes 
sejtjében megjelent az EGFP expresszió. 

Először 8-sejtes korban lévő embriókat mostam ki a vemhes nőstények 
petevezetőjéből, majd tenyésztettem tovább in vitro blasztociszta állapotig, figyelemmel 
kísérve az EGFP expressziót sztereo, illetve konfokális mikroszkóp segítségével. Emellett 
14,5 napos embriókból alapítottam fibroblaszt tenyészeteket, melyekben a sejtekben fellépő 
véletlenszerű X kromoszóma inaktivációt vizsgáltam tovább. 

 Az XGFP#4 blasztocisztákat CD1 egér embrionális fibroblasztra helyezve, 
azok letapadtak a fibroblaszt felületére. Az ICM sejtekben megfigyelhető volt az EGFP 
expresszió, míg a trofoblaszt sejtekben a tenyésztés elején nem volt kimutatható az EGFP 
expresszió. A letapadást követő harmadik napon azonban a trofoblasztban intenzív EGFP 
expressziót lehetett detektálni egyes óriás trofoblaszt sejtekben.  

Az EGFP#5 embriókból alapított embrionális fibroblaszt tenyészetek (MEF) esetében 
minden sejt erősen expresszálta az EGFP-t. Az XGFP#4 MEF esetében kimutatható volt a 
véletlenszerű X inaktiváció. 

További vizsgálataink során az X kromoszóma aktiváció folyamtát szeretnénk 
vizsgálni XGFP#4 embrionális fibroblaszt tenyészetekben. 
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NEMEK ÉS KORCSOPORTOK KÖZÖTTI ÉRZÉKENYSÉGI 
VIZSGÁLAT PANAGRELLUS REDIVIVUS FONÁLFÉRGEN 

KÜLÖNBÖZŐ SZEMCSEMÉRETŰ CINK-OXID HATÁSÁRA 

Determination of gender- and age-specific toxicity of nanosized and bulk zinc-
oxide to the nematode Panagrellus redivivus 

Szerző: Baranyi Dóra Klára, Környezetmérnök, MSc. II. évfolyam 

Témavezető(k): Kiss Lola Virág, tudományos segédmunkatárs, Állattani és Állatökológiai 
Tanszék 

 
A nanotechnológia az anyagtudományi forradalom újabb mérföldköve, amelyet 

számos tudományterületen alkalmaznak. A nanoanyagok rendkívül kis méretéhez nagy felület 
társul, így más fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkezhetnek, mint nagyszemcsés 
változataik. Azonban hasznos tulajdonságaikat beárnyékolja, hogy új, eddig nem ismert 
módon jelentenek egészségügyi kockázatot. A nanofém-oxidok közé tartozó nano cink-oxid 
sokrétű, egyre intenzívebb felhasználása növeli a környezetbe való kijutásának kockázatát, 
melynek következtében károsíthatja a talaj élővilágát.  

Vizsgálataim célja az volt, hogy a korábbi kutatásokat kiegészítve rámutassak a nemek 
és a korcsoportok közötti érzékenységi különbségekre nagy- és nanoszemcseméretű cink-oxid 
kezelés hatására. Tesztállatként a Panagrellus redivivus fajt választottam. Bár a P. redivius 
populáció nagy százalékát nőstény egyedek alkotják, mégis a váltivarú fonálféreg fajok közé 
soroljuk, emellett egyedfejlődése és a nanoszemcsés cink-oxidra ismert érzékenysége miatt is 
rendkívül alkalmas volt e vizsgálatok elvégzéséhez.  A kísérletekhez kereskedelmi 
forgalomban kapható nanoszemcsés (10-30 nm) és nagyszemcsés (80-200 nm) cink-oxidot 
használtam. A nemek közötti érzékenységi különbségeket vizsgáló teszteknél kevert 
populációból elszeparált adult hím és nőstény egyedeket, a korcsoport béli különbségeket 
célzó kísérleteknél pedig szinkrontenyészetből elszeparált második stádiumú juvenilis, illetve 
adult példányokat használtam fel. Mindkét vizsgálatnál nano- és nagyszemcsés cink-oxid 
különböző koncentrációjú (kontroll; 0,390625; 0,78125; 1,5625; 3,125; 6,25 és 12,5 mg 
ZnO/l) oldataival végeztem akut mortalitási teszteket. A mortalitás teszt során 
összehasonlítottam az élő állatok számát a teszt- és a kontrollpopulációkban.  

A hímek szignifikánsan érzékenyebbnek bizonyultak a nanoszemcsés ZnO-ra a 
nőstényekkel szemben. Ez a különbség nem állt fent egyértelműen a nagyszemcsés anyagnál, 
csak a legmagasabb koncentrációban. Mindkét teszt alatt megfigyelhető volt az endotokia 
matricida jelenség, mely feltételezhetően a ZnO nőstényekre gyakorolt közvetett toxicitását 
mutatja. A korcsoport vizsgálatoknál a második stádiumú juvenilis egyedek halálozási aránya 
magasabb volt, mint az adult egyedek esetében. A szemcseméretek toxicitása között az 
alacsonyabb koncentrációkban tapasztaltunk különbséget, ezeknél a nagyobb szemcseméretű 
bizonyult toxikusabbnak. 

A továbbiakban érdemes Panagrellus redivivus fajjal végzett reprodukciós 
vizsgálatokkal és több egyedfejlődési stádium kísérletbe bevonásával újabb érzékenységi 
tesztekkel is kiegészíteni a különböző szemcseméretű cink-oxid toxikus hatásainak 
megállapítására irányuló kutatásokat. 



SZIE MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 
 

- 39 - 
 

TALAJ SZERVESANYAG TARTALOM TÁBLASZINTŰ 
VÁLTOZATOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA SPEKTROSZKÓPIAI 

MÓDSZEREKKEL 

Observing the quantity of soil organic matter by spectroscopy in a field 
experiment 
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A talajban tárolt szervesanyag bolygónk legfontosabb természetes erőforrása. A 

szervesanyag összetétele, valamint globális eloszlása szorosan kapcsolódik az alapkőzethez, a 
vegetációhoz, valamint bolygónk klímájához. A talajokban tárolt szén mennyisége igen 
jelentős, közelítőleg 80 %-a a szárazföldi ökoszisztémákban tárolt globális szénkészletnek. A 
talaj egy feltételesen megújuló energiaforrás, amely állandó felvételezést igényel a degradáció 
megakadályozása és a fenntartható gazdálkodás elősegítése érdekében. A hagyományos 
talajmintavételnek tér- és időbeli, valamint anyagi korlátai is vannak. Ennek köszönhetően 
egyre nagyobb a kereslet az olyan technológiákra és módszerekre, amelyek gyors, 
költséghatékony és környezetbarát adatfelvételezést és értékelést tesznek lehetővé. 

Mindezen igények kielégítésére alkalmas az infravörös spektroszkópia. A középső 
infravörös tartományban végzett kutatások igazolják, hogy a spektrális mérések alkalmasak a 
talajok kvalitatív és kvantitatív tulajdonságainak jellemzésére. Alacsony költségének és 
időigényének köszönhetően jelentős szerepe lehet a talajvizsgálatok során. A talajokról felvett 
spektrum információban rendkívül gazdag, számos fizikai, kémiai és ásványtani jellemző 
határozható meg egyidejűleg. A talajadatokban mutatkozó nagymértékű változékonyság 
megértéséhez jelentős segítséget nyújt a spektrális adatok vizsgálata. Bizonyos talajalkotók 
(például szerves szén) anyagi sajátosságaiknál fogva jellegzetes spektrális lenyomattal 
rendelkeznek, mely alapján a becslésük és jellemzésük jó eredménnyel elvégezhető. A 
spektrumok kiértékelése komplex folyamat, ezért napjainkban is számos kutatás zajlik a 
módszertan fejlesztésével kapcsolatban. A validációhoz, valamint a nagy pontosságú 
becsléshez többváltozós matematika-statisztikai alapokra épülő kemometriai módszerek 
alkalmazása szükséges. 

A vizsgálathoz szántóföldi művelés alatt álló tábláról, három különböző mélységből 
vettünk bolygatatlan talajmintát, többféle mintavételi pont kijelölési módszer alkalmazásával. 

Munkám során a célkitűzés a talaj szervesanyag tartalmának olyan módszerrel való 
vizsgálata volt, amelyet a hagyományos eljárásokkal összevetve vizsgáltuk annak 
eredményességét. Előzetes eredmények alapján megállapítható, hogy az infravörös 
spektroszkópia jól használható a talaj szerves viszonyainak nagy pontosságú becslésére. 
Munkám eredményeként a laboratóriumi alkalmazást elősegítő módszertani ajánlást is tettem, 
mind a mintavétel módjára, mind a mérések validációjához szükséges mintakiválasztásra. 
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PESZTICID-BIODEGRADÁCIÓ VIZSGÁLATA IMMOBILIZÁLT 
BAKTÉRIUMSEJTEKKEL 

Biodegradation of pesticides by immobilized bacterial cells 

Szerző: Gesztelyi Ákos Gergő, Környezetgazdálkodási agrármérnök, MSc. II. 
évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Háhn Judit, tudományos munkatárs, RET 
 Dr. Harkai Péter, tudományos munkatárs, AKI 
 

A világ szárazföldjeinek 40%-án mezőgazdálkodási tevékenységet folytatnak. 
Ezeknek a területeknek a legnagyobb részén a nagyobb termésátlag elérése érdekében 
különböző növényvédő szereket alkalmaznak, így ezek a területek állandó peszticid-
terhelésnek vannak kitéve. Évente globálisan mintegy 3 millió tonna peszticid hatóanyag 
felhasználásnak következményeként ezek a vegyületek az összes környezeti elemben jelen 
vannak, sokszor az alkalmazás után évtizedekig is. A környezeti elemekbe kerülő vegyületek 
gyakran toxikusak a nem célszervezetekre nézve, az akut toxicitáson kívül számos anyag 
rendelkezik karcinogén, reprotoxikus, vagy endokrin rendszert károsító hatással. Ezek a 
vegyületek nem csak az adott helyen élő társulásokra jelentenek veszélyt, hanem globális 
szinten az egész bioszférára, közte az emberiségre is.  

A peszticidek és vegyületeik eliminálására jól bevált módszer a mikrobiális 
bioremediáció. A folyamat hatékonyságát nagyban növelheti a detoxifikálni képes 
baktériumok immobilizálása. Az immobilizációs (sejtrögzítési) technika lényege, hogy a 
számunkra hasznos baktériumokat egy hordozóba zárjuk, vagy hordozó felületén kötjük meg, 
ami megvédi őket a külső környezet kedvezőtlen fizikai, kémiai és biológiai behatásaitól. 
Ezáltal hosszú időn keresztül biztosítja a sejtek életképességét, valamint a technika 
alkalmazásával növelhető azok metabolikus aktivitása. Az immobilizációs technikák 
rendkívül sokféle hordozóanyagot használnak, közöttük azonban kiemelkedő 
tulajdonságokkal rendelkezik a polivinil-alkohol (PVA), egy vízben oldható polimer, amely 
olcsó, nem toxikus, stabil szerkezetű, de biodegradálható hordozó közeg. 

 Kutatómunkám során a szimmetrikus triazinok csoportjába tartozó, endokrin 
diszruptor hatású gyomirtó szerek, a PSII fotoszintetikus rendszert gátló atrazine és 
terbuthylazine hatóanyagok immobilizált sejtekkel történő egyidejű biodegradációját 
vizsgáltam összevetve a szabad sejtes bontási képességgel. Ennek során a kutatóhelyen 
rendelkezésre álló, korábbi vizsgálatok alapján az atrazine-t hatékonyan biodetoxifikálni 
képes Rhodococcus nemzetségbe tartozó törzspárt immobilizáltam PVA alapú hordozóban. A 
polimer gyöngyökbe zárt sejtekkel 5 liter térfogatú bioreaktorban vizsgáltam a fent 
megnevezett herbicidek egyidejű biodegradációját.  

Az alkalmazott polimer hordozó a fizikai-kémiai behatásokkal szemben ellenálló 
tulajdonságú, amelyben a rögzített baktériumsejtek alkalmasak lehetnek peszticidek 
biodegradációjának megvalósítására szennyezett környezeti elemekben. A továbbiakban 
kutatási eredményeim a változó paraméterek optimalizálása után a gyakorlati alkalmazhatóság 
felé nyitnak utat és segítséget nyújtanak a környezetvédelmi gyakorlat számára olyan 
technológia kifejlesztésében, mellyel peszticidekkel szennyezett közegek költség- és 
energiahatékony bioremediációja valósítható meg. 

A kutatást az NVKP_16-1-2016-0023 pályázat támogatta. 
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MOSÓSZEREK ÖSSZETÉTELE, IRRITÁCIÓS ÉS TISZTÍTÓ HATÁSA 
KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

Relationship between the composition, irritation and cleaning effect of laundry 
detergents 

Szerző: Gyarmati Regina Mária, Környezetmérnök, BSc. IV. évfolyam 

Témavezető(k): Mérőné Dr. Nótás Erika, egyetemi docens, KÖTI 
 

A mosás és ezáltal a mosószerek mindennapi életünk részei. A mosáskor a 
szennyeződést vízben oldott felületaktív anyagok, tenzidek segítségével lazítjuk és oldjuk fel 
a textiliáról, melyek a mosószerek fő összetevői. Ezeknek köszönhetjük mosószereink tisztító 
hatását, melyek bőrkárosító tulajdonságaitól a gyakori és nem megfelelő használat miatt 
sokan szenvednek atópiás dermatitiszben és egyéb bőrbetegségekben. Dolgozatomban eltérő 
állagú és kiszerelésű mosószereket vizsgáltam, mert kíváncsi voltam, hogy azonos márkán 
belül milyen különbségek fedezhetők fel az egyes termékek irritációs- és folttisztító 
hatásában. A dolgozat elkészítése során két márka (Persil és Denkmit) négyféle termékét 
(mosóport, folyékony mosószert, folyékony mosószert kisbabák és érzékeny bőrűek számára 
és mosókapszulát) vizsgáltam. A mosószerek irritációs hatásának vizsgálatához a Zein tesztet 
használtam, amellyel meghatároztam, hogy a mosószer 1%-os oldata mennyi nitrogént von ki 
a bőrt helyettesítő zeinből. Elsősorban az anionos tenzidek határozzák meg a mosószerek 
irritációs hatását. így ezek mennyiségét kétfázisú titrálással vizsgáltam kationos mérőoldat 
segítségével. A mosószerek minősége vizsgálható a folteltávolító hatás módszerével. Ezt a 
minta textíliákon általunk létrehozott foltok segítségével vizsgáltam meg. Mesterségesen 
vittünk fel a textíliákra vörösbor, meggylé és paprikás olajfoltokat. Ezeket a mosószer 
csomagoláson megadott útmutatás szerint kimostuk és a mosás után a foltok fényvisszaverését 
reflexiós spektrofotométerrel vizsgáltuk. Ezen kívül meghatároztam a mosószerek 1%-os 
oldatának kémhatását, valamint azt is vizsgáltam melyik mosószer használata a 
leggazdaságosabb. Regresszió analízissel összehasonlítottam, hogy milyen összefüggés van 
az irritációs hatás, az anionos felületaktív anyag koncentráció és a folteltávolítás 
hatékonysága között. A mosókapszulák vonták ki a legtöbb nitrogént a zeinből, ami összefügg 
azzal, hogy ezeknek a legmagasabb az anionos felületaktív anyag tartalma. Várakozásomnak 
megfelelően, a legkevésbé irritatívak, mindkét márka esetén a Sensitive, babák számára 
gyártott termékek., amely jól magyarázható azzal, hogy ezek tartalmazzák a legkevesebb 
anionos felületaktív anyagot. A folyékony készítmények kémhatása közel semleges, gyengén 
lúgos, de a mosóporok lúgosak szóda ill. szappan tartalmuk miatt. A folteltávolító hatás 
eredményeként arra jutottam, hogy a vörösbor és a meggy foltokkal a Persil mosókapszula, a 
Denkmit mosókapszula és a Denkmit Vollwaschmittel Gel mosószer bánik el a 
leghatékonyabban. A paprikás olajfolt tisztításában a Denkmit Vollwaschmittel Gel a 
leghatékonyabb. 
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POLIMEREK BAKTERIÁLIS BONTHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 
LABORATÓRIUMI KÖRÜLMÁNYEK KÖZÖTT 

Investigation of polymer biodegradation by bacteria under laboratory 
conditions 

Szerző:  Haragos Veronika, Környezetgazdálkodási agrármérnök, MSc. II. évfolyam 
Témavezető(k):  Dr. Háhn Judit, tudományos munkatárs, RET 

 
Napjainkban egyre nagyobb problémát jelentenek a műanyag hulladékok. A 

műanyagokból előállított termékek a rendkívül stabilra tervezett kémiai szerkezetük miatt 
nagyon tartósak és a fizikai-kémiai és biológiai behatásoknak ellenálló anyagok, lebomlásuk 
során általában csak kisebb darabokra fragmentálódnak. Ezek között az 5 mm-nél kisebbeket 
nevezzük mikroműanyagoknak, de az ennél lényegesen apróbb, mikro- ill. nano tartományban 
helyet foglaló részecskék jelentik a legnagyobb kockázatot. A műanyagok a környezetből 
bejutnak a táplálékláncba, a felületükön mikroorganizmusok képesek megtelepedni és 
biofilmet alkotni, valamint különböző vegyületek, anyagok képesek a felületükön 
adszorbeálódni, illetve belőlük kioldódni, az élő szervezetre gyakorolt biológiai hatásaik 
pedig egyelőre nem, vagy csak szegényesen ismertek.  

Kutatásom során célom a polimerek bakteriális bonthatóságának vizsgálata 
laboratóriumi körülmények között.  Ennek első lépése a műanyagok felszínén található 
baktériumok izolálása és faj szintű beazonosítása, melynek segítségével információ nyerhető 
arról, hogy mely baktériumok képesek a műanyagok felszínét kolonizálni. Az izolált 
mikroorganizmusok polimer-metabolizáló képességének vizsgálatát agar feltisztulási-zóna 
alapján kívánom vizsgálni.  

Az eddig begyűjtött műanyagminták felszínéről több, mint 50 baktériumtörzset 
izoláltunk és identifikáltunk faj szinten molekuláris biológiai módszerrel (16S rDNS 
szekvencia analízis). A faji meghatározás után a humán- és környezetegészségügyi kockázatot 
nem jelentő törzseket kiválogattam és azokkal megkezdtem a feltisztulási-zóna vizsgálatokat. 
A nem patogén baktériumtörzsek az Achromobacter, Aeromonas, Bacillus, Brevundimonas 
Cellulomonas, Ensifer, Exiguobacterium, Fictibacillus, Glutamicibacter, Jeotgalibacillus, 
Microbacterium, Oerskovia, Proteus, Pseudomonas, Rhizobium, Rhodococcus, Shewanella és 
Streptomyces nemzetségek tagjai. 

A feltisztulási-zóna vizsgálat során minimál táptalajhoz polietilén port kevertem és 
szonikátor segítségével homogenizáltam. A műanyaggal dúsított táptalajt petricsészékbe 
öntöttem, majd felszínükre szélesztettem a baktériumtörzseket. A 28 napos inkubáció alatt 
rendszeres időközönként ellenőriztem, hogy van-e telepképződés, valamint feltisztulási zóna. 
Az eddig vizsgált törzsek közül ugyan több, mint 30 képes volt növekedni és telepeket alkotni 
a polimerrel dúsított táptalajokon, azonban feltisztulási zóna eddig nem volt megfigyelhető. 

Az eddig elvégzett munkát újabb törzsek izolálásával, vizsgálatával és kisebb 
szemcseátmérőjű polimer alkalmazásával kívánom az Új Nemzeti Kiválóság Program 
pályázat keretein belül tovább folytatni. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-2-I. kódszámú Új Nemzeti 
Kiválóság Programjának szakmai támogatásával készült. 
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KÜLÖNBÖZŐ TALAJTAKARÁSI MÓDOK HATÁSA A TALAJ 
FIZIKAI ÉS KÉMIAI PARAMÉTEREIRE ÉS A FÖLDIGILISZTÁK 

JELENLÉTÉRE 

The effect of different soil covers on the physical, chemical soil parameters and 
earthworm abundance 

Szerző: Selmeczi Dóra Sára, Mezőgazdasági mérnök, BSc. III. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Simon Barbara, egyetemi docens, KÖTI 
 Boziné Pullai Krisztina, Ph.D. hallgató, NVI 
 

Napjainkban a szárazság és a nedvességmegőrzés kulcsfontosságú kérdéskörré vált a 
mezőgazdasági ágazatokban. A talaj nedvességtartalmának és kedvező állapotának megőrzése 
elengedhetetlen a gazdálkodás fenntarthatóságának biztosítása érdekében, mindemellett a talaj 
állapota és a talajlakó élőlények befolyásolják a termésmennyiséget és termésminőséget is. A 
talaj kedvező tulajdonságait számos agrotechnikai módszerrel meg lehet őrizni. 

Kutatásomban kétféle talajtakarásmódnak a - talaj fizikai, kémiai paramétereire és a 
földigiliszták eloszlására mért - hatását vizsgáltam, kétféle kontroll területtel összevetve. A 
kísérlet alapvető célja a különböző kezelések alatti talaj tulajdonságainak vizsgálata, és az 
egyes paraméterek közötti különbségek kimutatása volt. 

A kísérlet helyszíne Ősagárd (Nógrád megye), ahol az extenzív, talajtakarásos 
paradicsomtermesztési kísérletet 2018-ban állították be. 2018 nyarán és őszén, valamint 2019 
tavaszán 2×2 méteres kísérleti parcellák alól gyűjtöttünk kompozit talajmintákat és 
földigilisztákat. A mintavételi helyek a következők voltak: a) agroszövettel takart, b) 
agroszövet és szalma kombinációjával takart, a parcellákat elválasztó c) füves vegetációval 
borított, valamint d) takaratlan, művelt területek talajai. A kémiai paramétereket tekintve 
meghatároztam a talajok kalcium-karbonát tartalmát, szervesanyag tartalmát és kémhatását 
(pH(H2O), pH(KCl)). A fizikai paraméterek közül a talajminták nedvességtartalmát és 
kötöttségét vizsgáltam. A földigiliszták esetében négyzetméterre vetített darabszám és tömeg 
alapján határoztam meg a kezelések alatti egyedeloszlást, a juvenilis és felnőtt egyedeket 
különválasztva, és összegezve egyaránt. 

Eddigi eredményeimet kiértékelve a talaj adottságaiból és homogenitásából eredő 
tulajdonságok, mint a kötöttség, kémhatás, kalcium-karbonát tartalom és a szerves anyag 
tartalom a frissen kihelyezett talajtakarási kezelések miatt még nem mutattak szignifikáns 
különbséget. Lényeges eltérést tapasztaltam azonban a takart területek és a füves vegetációval 
borított területek, illetve a takart területek és a takaratlan területek nedvességtartalma között. 
A kétféle takarásmód között nedvességtartalmat tekintve nem volt számottevő különbség. A 
földigiliszták darabszám és tömeg szerinti megoszlását vizsgálva azt tapasztaltam, hogy a 
legnagyobb egyedszámban a füves vegetációval borított területek talajaiban fordultak elő, 
hiszen számukra itt a legmegfelelőbbek az életkörülmények. A takaróanyaggal borított 
területek talajaiban jóval nagyobb számban voltak jelen, mint a takaratlan területek talajaiban, 
ugyanis a talajtakarás sokkal kedvezőbb talajállapotot hoz létre, ezáltal ideálisabb élőhelyet 
biztosít számukra, mint a takaratlan területek talajai. 

A kutatás az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-1 kódszámú Új 
Nemzeti Kiválóság Programjának szakmai támogatásával készült. 
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Biodegradation of mycotoxins by Cupriavidus type strains 

Szerző: Suhajda Ákos, Környezetgazdálkodási agrármérnök, BSc. III. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Cserháti Mátyás, egyetemi adjunktus, AKI 
 Mohammed Al-Nussairawi, Ph.D. hallgató, AKI 
 Garai Edina, Ph.D. hallgató, AKI 
 

A Cupriavidus nemzetség egy 17 fajból álló, kisszámú baktérium nemzetség. Azért 
kerültek érdeklődésünk középpontjába, mert egy a tanszékünk által izolált környezeti törzs 
(Cupriavidus basilensis ÖR16) rendkívül jó hatékonysággal képes biodetoxifikálni az 
Ochratoxin-A-t, amely az egyik legjelentősebb károkat okozó mikotoxin.  

A mikotoxin dekontamináció egyik legigéretesebb módszere a mikroorganizmusok 
vagy azok enzimjei segítségével történő detoxifikációja. A módszer lehetővé teszi a 
mikotoxinok eltávolítását káros vegyi anyagok használata és tápértékben bekövetkező jelentős 
veszteségek nélkül. 

Az EFSA ajánlása alapján az ilyen célra használandó mikrobák degradációs és 
metabolit hátterét ökotoxikológiai tesztekkel is ellenőrizni kell.  

Sikerült 16 típustörzset beszereznünk a nemzetközi törzsgyűjteményekből, és 5 
mikotoxinra (Aflatoxin = AFB1, Zearalenon = ZEA, T2, deoxinivalenon =DON, Ochratoxin-
A = OTA) elvégeztük a biodegradációs kísérleteket, majd a biodetoxifikáció megvalósulását 
is vizsgáltuk különböző a rendelkezésünkre álló ökotoxikológiai tesztekkel (SOS Chromo 
teszt – AFB1 esetében, BLYES – ZEA esetében).  

Vizsgálataink során az egyik törzs a Cupriavidus numonenzis 4 mikotoxin 
biodegradációjára volt képes (AFB1, ZEA, T2, OTA), mindegyik esetben vizsgáltuk a 
biodetoxifikációs képességet is.  

Az AFB1 esetében 4 törzs mutatott 70% feletti bontást ebből két törzs az AFB1 95% 
biodegradációja mellett teljesen megszüntette genotoxikus hatását is. A ZEA kapcsán négy 
törzs mutatott 80% feletti bontást, ezekből kettő törzs esetében szünt meg az ED (endokrin 
disturbing) hatás, további két törzs a Cupriavidus pinatubonensis és C. basilensis az OTA, T2 
biodegradációjára is képes volt. A T2 toxin esetében 6 törzs mutaott 70% feletti bontási 
képességet, melyek közül egy törzs a Cupriavidus gilardii esetében 95% feletti bontást 
kaptunk. A 16 törzsből összesen 10 törzs mutatott valamelyik toxinra 60%-os vagy nagyobb 
biodegradációs képességet. Egyik törzs sem bontotta a DON toxint. Kísérleteink eredményei 
alapján elmondható, hogy a vizsgált nemzetség ígéretes enzimatikus eszköztára a 
mikotoxinok elleni küzdelemnek. A továbbiakban a különböző mikotoxinok bontásáért 
felelős gének és enzimek identifikálására helyezzük a hangsúlyt, ehhez transzkriptomikát és 
más molekuláris biológiai módszerek alkalmazását tervezzük. Munkánkat az NVKP_16-1-
2016-0009, az NVKP_16-1-2016-0035, FEKUT2019: TUDFO/47138/2019-ITM, a Bólyai 
János Kutatási Ösztöndíj támogatták. 
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MŰVELÉSI RENDSZEREK HATÁSA A TALAJ ÁLLAPOTÁRA, 
VÉDELMÉRE ÉS A NÖVÉNYEKRE 

Impact of tillage systems on soil condition, protection and the plants 

Szerző: Ábrahám Zsófia, Mezőgazdasági mérnök, BSc. IV. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Birkás Márta, egyetemi tanár, NTI 
 

Az utóbbi években az őszi káposztarepce egyre nagyobb szerepet kapott a hazai 
növénytermesztésben. A 2017. évi adatok szerint a kukorica területe 1 000 105 hektár, míg az 
előző évben 1 016 336 hektár volt Magyarországon. A csökkenésben közrejátszik, hogy egyre 
nagyobb figyelmet kapnak az olajos növények. Tekintettel erre, különösen fontos, hogy a 
hazai növénytermesztők minél nagyobb biztonsággal és terméshozammal termesszék a repcét, 
ezzel biztosítva a jövőjüket. Másik lényeges szempont, hogy minél hamarabb és több helyre 
eljusson a repce termesztésének sikeres technológiája, kielégítve így az egyre növekvő piaci 
igényeket. 

A repce gazdaságos termesztését számos tényező segíti, például a könnyebb és 
modernebb talajművelés, vagy a nagyobb hozamú és termőhelyre toleránsabb, strapabíróbb 
hibrid választék. Ezen tényezőknek köszönhetően biztonságosan termelhető rosszabb 
tápanyag-gazdálkodású talajokon is. Nem utolsó szempont az sem, hogy az olaja már 
nemcsak a konyhában kerül felhasználásra, hanem biodízel ágazatba is, egyre népszerűbb 
mind hazánkban mind pedig a világpiacon. 

A kutatási célom a repce viselkedésének tanulmányozása különböző művelési 
rendszerű talajokon. Kísérletemben szántott, tárcsázott és középmélyen lazított talajban 
termesztettünk repcét. A kezeléseket öntözött területeken is beállítottuk. Ezáltal figyelemmel 
kísérhettem a repce fejlődését különböző alapművelésben részesített, valamint öntözött és 
öntözetlen talajokon. 

A termesztés során figyelemmel követtem a növény fejlődését, ezzel párhuzamosan a 
talaj állapotát is, így a kísérlet végére a korábbinál tökéletesebb repce technológia alakult ki. 
A vizsgálat alatt különböző mérési módszerekkel nyomon követtem az agronómiai szerkezet 
változását, a lazult rétegmélységeket, a növény kelését, fejlődését, gyökerezését, áttelelését, 
virágzását és a termés mennyiségét. 

Az eredmények sajátosan alakultak a vizsgálat végére. Az öntözött területek az 
elvártakhoz hozták a nagyobb termést a száraz művelésű talajokkal szemben. Ezen belül a 
szántás bizonyult jobbnak termés szempontjából, míg a száraz régióban a mélylazított terület 
adott több termést. A tárcsázott talajok tűntek a leggyengébbnek mind a két helyen, továbbá a 
növények fejlődése és a talaj állapota sem érte el ebben az esetben a másik két módon művelt 
talajok szintjét. 

Véleményem szerint a repce termesztése hosszútávon is kifizetődő. A jelenleg 
tökéletesnek tartott termesztési technológia egyes megoldásai idővel elavulttá válhatnak. 
Ugyanakkor nem évül el a gazdaságosságra való törekvés talajkímélő megoldásokkal 
megerősítve. 
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NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS TALAJHASZNÁLATI MÓDSZEREK 
ALKALMAZÁSA, FEJLESZTÉSE CSALÁDI GAZDASÁGBAN, 

SZOLNOK TÉRSÉGÉBEN 

Adaptation and innovation in crop and soil management technologies for a 
family farm at the micro-region of the town Szolnok 

Szerző: Bozóki Boglárka, Mezőgazdasági mérnök, BSc. IV. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Birkás Márta, egyetemi tanár, NTI 
 

Kutatásaim középkötött és kötött talajok állapotának vizsgálatait ölelik fel, amelyeket 
családi gazdaságunk által művelt földterületeken végeztem az utóbbi évben. Arra törekedtem, 
hogy megismerhessem e talajok reagálását a különböző művelési beavatkozásokra, továbbá a 
kapott eredményeket bemutassam a hasonló és eltérő körülmények között gazdálkodóknak 
egyaránt. Dolgozatomban bemutatom azokat a művelési és termesztési lehetőségeket, 
amelyekkel biztonságossá tehető a növénytermesztés a klimatikus és más nehézségek ellenére 
is. Úgy látom, hogy az integrált talajművelési és növénytermesztési rendszerek széles körű 
elsajátítása révén a termelés gazdaságossá tehető a környezet károsítása nélkül, mivel a 
fenntarthatóság a termőhelyre adaptált technológiával alapozódik meg.  

A dolgozat bemutatja a családi gazdaságok helyzetét, egyúttal az általunk működtetett 
gazdaságot, a benne termesztett növényeket, valamint az általunk alkalmazott 
növénytermesztési és talajművelési rendszereket. Sajátos része a dolgozatnak az, hogy 
legjobb tudásom szerint mutatom be az alkalmazható technológiákat a kötött talajok 
sajátosságaihoz mérten. Csataszög térségében nehezen művelhető talajokon gazdálkodunk, 
ennek ellenére igyekszünk felvenni a versenyt azokkal, akik jobb talajú termőhelyeken 
folytatnak szántóföldi növénytermesztést. Továbbá bemutatom az általam vizsgált területek 
talajait oly módon, hogy az megfelelően jellemezze a nehéz termőhelyi körülményeket. 
Kutatásom során vizsgáltam a kiválasztott területek talajainak agronómiai szerkezetét, benne 
rög, nagymorzsa, kismorzsa, valamint por frakciók arányait hosszabb időszak alatt. Ezen felül 
vizsgáltam a talajtömörödés mértékét, valamint értékeltem a kutatás során alkalmazott 
talajművelési technológiákat.  

Az összegyűjtött adatok elemzése során a kötött talajok frakcióinak vizsgálatát 
párhuzamba vontam a különböző művelési technológiákkal, valamint a környezeti 
tényezőkkel. A kutatás rávilágított arra, hogy abban az esetben, ha jó időben és megfelelő 
módon alkalmazzuk az általunk választott talajművelési technológiákat, akkor a nehezen 
művelhető, problémásnak mondható talajaink kezelhetővé válnak, nem romlik a fizikai-
biológiai kondíciójuk. Az okszerű művelés és talajkímélés révén elősegíthetjük az egyéb 
termesztési beavatkozások eredményességét is. Vizsgálati eredményeim között fontosnak 
tartom a vetésforgó helyes alkalmazását, mivel a termőhelyre adaptált agrotechnika nélkül 
nem lennénk képesek nagy terméseket elérni ezeken a nehéz talajokon.  

Eddigi vizsgálataim nyomán úgy látom, sokévnyi tapasztalat és próba szükséges 
ahhoz, hogy ezeken a kötött talajokon megfelelő mennyiségű és minőségű termés-produkció 
legyen elérhető. Ugyanakkor a talajok kímélése teszi lehetővé, hogy a fentiekben taglalt 
szempontok figyelembe vételével jövedelmező növénytermesztés legyen elérhető a talajok és 
a környezet minimális károsítása mellett. 
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TÁPELEMHIÁNY VIZSGÁLATA HIPERSPEKTRÁLIS 
REFLEKTANCIA MÉRÉSEK ALAPJÁN CIROK NÖVÉNYEKEN 

Investigations of nutrient deficiency in sorghum plants based on hyperspectral 
reflectance measurements 

Szerző: Czirok Mária Judit, Mezőgazdasági mérnök BSc. III. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Balogh János, egyetemi docens, NÖFI 
 

A növények számára fontos, hogy a szükséges tápanyagok, illetve tápelemek 
megfelelő mennyiségben és minőségben – felvehető formában – rendelkezésükre álljanak. Ezt 
a tápanyagutánpótlási műveletekkel könnyen elvégezhetjük, – legtöbb esetben 
műtrágyaszórással - ugyanakkor figyelembe kell vennünk ennek környezetterhelő hatását. 
Ennek mérséklésére, napjainkban egyre inkább elterjedt, távérzékelésen alapuló, precíziós 
műszereket használunk, amelyek segítségével kimutatható a növényi tápelemhiány egy adott 
területen, így célzottan juttathatjuk ki a tápanyagokat. A precíziós gazdálkodást igyekeznek 
minél szélesebb körben elterjeszteni, hiszen így a gazdálkodók jelentős megtakarításra 
tehetnek szert és védik környezetünket. Vizsgálatunk során az volt a cél, hogy a nitrogént, 
mint a legnagyobb mennyiségben pótólt tápelem hiánytüneteit vizsgáljuk cirok növényeken. 

Laborban és terepen egyaránt végeztünk méréseket. Laborban, a növényeket öthetes 
korukig, tápoldatban neveltük. A tápoldatban lévő nitrogént, a kontroll növényeken kívül még 
négy különböző koncentrációban készítettük el. Így volt 0, 10, 50, 150 százalékos 
nitrogéntartalmú tápoldatunk, amelyet hetente cseréltünk a növények alatt. A hiperspektrális 
mérésekhez Qmini típusú spektrométert használtunk, amely 200-1050 nm hullámhossz 
tartomány között mér. Ezeket a méréseket hetente megismételtük. Ötödik héten a 
fotoszintetikus pigmentek mennyiségi meghatározását is elvégeztük, amelynek eszköze a 
spektrofotométer volt. A terepi méréseket a Kartalon található Gödöllői Tangazdaság Zrt. 
cirok tábláján végeztük a SZIE MKK MÖFI kutatási pályázatához kapcsolódóan, így több 
mindent vizsgáltunk: reflektancia mérések levél- és állományszinten, talajnedvesség és -
hőmérséklet, levélfelület index, talajmintavétel és szénforgalmi mérések tartoztak közéjük. A 
mért spektrumokból többféle vegetációs indexet számoltunk. 

A labormérések során a kezelés hatására jelentős eltérések mutatkoztak a növények 
növekedésében is és a pigmenttartalmukban is. Jelentős különbségek voltak a reflektanciában, 
amelyek a számolt indexekben is megjelentek. Jó összefügéseket találtunk több index és a 
pigmenttartalmak között. A terepi mérések eredményeiből vegetációs index térképeket 
készítettünk.  

Reméljük, hogy eredményeink segítségével a gyakorlatban könnyebbé válik a növényi 
tápanyaghiány detektálása. 
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SZERVES ÉS SZERVETLEN TALAJTAKARÁS ÉS TÁPANYAG-
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A DÁNYI PARADICSOM 

TÁJFAJTÁNÁL 

Comparison of organic and inorganic mulching types and nutrition supplies on 
tomato landrace ”Dány” under extensive, non-irrigated circumstances 

Szerző: Ftaimi Nataly, Növényorvos, MSc. I. évfolyam 

Témavezető(k): Petrikovszki Renáta, Ph.D. hallgató, NVI  
 Dr. Tóth Ferenc, egyetemi docens, NVI 
 

A paradicsom Magyarország és a világ egyik legfontosabb zöldségeként fogyasztott és 
felhasznált kertészeti kultúrnövénye. Ezen belül a tájfajták fontos szerepet játszanak a 
választék bővítésében. Ami különlegessé teszi őket, hogy genetikai állományuk sokáig 
formálódott a biotikus és abiotikus stressz, illetve emberi tevékenység által.  

Az elmúlt évek során egyre nagyobb problémát okoz az aszálykár és az egyenlőtlen 
csapadékeloszlás, amit még tovább fokoznak a szigorú törvények, melyek korlátozzák a 
vízkútfúrási engedélyeket, és további költségeket jelentenek.  

A talajtakarás fontossága egyre nő, ugyanis a helyesen kialakított takaróréteg kedvező 
hatása, hogy csökkenti a párolgást, és megtartja a talajnedvességet a felső talajrétegben, 
ezáltal szabályozza a talaj vízgazdálkodását. Továbbá megakadályozza a gyomnövények 
kelését a kultúrnövény környezetében, és egyenletessé teszi a talaj hőmérsékletét, így a 
talajtakarással jelentős mennyiségű időt és energiát takaríthat meg a gazdálkodó. 

A kísérlet megvalósításához a Dányi determinált paradicsom tájfajtát választottuk. A 
palánták 2019.05.27-én lettek kiültetve Szolnokon. A kísérlet 24 darab, egyenként 4 m2-es 
parcellából és 96 darab növényből ált, és minden parcella 4 növényt tartalmazott. 
Talajtakarásra szalmát és agroszövetet választottunk, melyeket sakktáblaszerűen rendeztünk 
el. A tápanyag-utánpótlásra birka szervestrágyát és műtrágyát választottunk, melyeket a talaj 
felszínére helyeztünk, és hagytuk fokozatosan bemosódni a csapadékkal, ezzel csökkentve az 
aszálykárokat súlyosbító gyökérperzselés kockázatát. Így a parcellák elosztása 6 
szalmatakarás + szervestrágya, 6 szalmatakarás, 6 agroszövet-takarás + műtrágya és 6 
agroszövet-takarásos parcella. A kísérlet folyamán a talajhőmérséklet heti szinten lett mérve 
parcellánként. A bogyók egyenként lettek lemérve és megvizsgálva.  

Kezdeti eredményeink alapján a két talajtakarási mód nem mutatott különbséget 
tápanyag utánpótlás nélkül, és a talajhőmérsékletben is pár Celsius-fokos eltérést 
tapasztaltunk. Azok a parcellák, ahol alkalmaztuk a talajtakarást és tápanyag-utánpótlást, az 
agroszövetes parcellák jobban produkáltak termésképzés szempontjából, és idő-, valamint 
energiatakarékosabbak voltak. Ugyanakkor a talajheterogenitásra visszavezethető eltérések 
több vizsgált paraméter esetén is felülírták a kezelésekből adódó eltéréseket. 

Az első vizsgálati év tapasztalatai azt mutatják, hogy heterogén termőhelyen mind 
szerves, mind szervetlen talajtakarás és tápanyag-utánpótlás mellett szélsőségesen ingadozó 
terméseredményekre számíthatunk. 
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AGRÁRERDÉSZETI RENDSZER VIZSGÁLATA A FÖLD 
EGYENÉRTÉK ARÁNNYAL A VALAHA TANYÁN 

Evaluation of the effect of landuse efficiency of an agroforestry system at the 
Valaha Farm on the production and profitability by the use of Land Equivalent 

Ratio 

Szerző: Hegedűs Henrietta, Növénytermesztő mérnök, BSc. IV. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Kovács Gergő Péter, egyetemi adjunktus, NTI 
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Az agrárerdészet egy évezredek óta használt gazdálkodási módszer, azonban az ipari 

forradalom változásait követően elkezdtek eltűnni, maga után vonva egy sor negatív 
következményt és velük együtt az alkalmazásukhoz szükséges tudás is elveszett. Az utóbbi 
időben egyre inkább ráismerve a rendszer fontosságára világszinten számos kutatócsoport és 
szervezet kezdett el foglalkozni az agrárerdészettel. 

A dolgozatom elsődleges célja, hogy termelékenységi és jövedelmezőségi 
szempontból vizsgáljon a Föld Egyenérték Arány segítségével, egy működő agrárerdészeti 
területet, a vértesacsai Valaha tanyán, összehasonlítva két környékbeli konvencionális 
gazdaság monokultúrás területeivel. Cél még továbbá, egy olyan módszertan tesztelése 
(FEA), mely termelékenységi és jövedelmezőségi szempontból, valós adatokkal alátámasztott 
eredményeken keresztül tudja értékelni az agrárerdészeti rendszereket, és hogy kiküszöbölje a 
számítással kapcsolatos akadályozó tényezőket, mint például az eltérő fajta, vagy a 
konvencionális és öko gazdálkodási módok különbsége. 

Az árnyaltabb eredmények kimutatása érdekében többféle adatot is alapul vettem a 
Föld Egyenérték Arány számítása során, ilyen a terület, a termés, azt továbbgondolva a 
beltartalmi vizsgálaton alapuló állateltartó képesség és a jövedelem.  

Az adatok összegyűjtését és a számítások elvégzését követően, ha egyik vizsgált 
gazdaságban sem történtek vis major esetek, ebben a gazdasági évben, terület alapon 1,83 és 
2; termés alapon 1,359; jövedelem alapon pedig 2,973 értékű arányt lehetett elérni, az adott 
gazdaságokban. 

Összességében kijelenthető, hogy a különböző adatokat alapul vevő Föld Egyenérték 
Arány alkalmas a gazdaságok termelékenységi és jövedelmezőségi értékelésére, kivéve, ha az 
egyik gazdaság veszteséges. Továbbá az agrárerdészet több szempontból megvizsgálva is 
mindenképpen egy megfontolandó alternatívának bizonyult, ezáltal egy fenntartható jó 
gyakorlatnak mondható. 
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TALAJÁLLAPOT HIBÁK ÉS FELMÉRÉSÜK 

Soil cultivation defects and their recognition 

Szerző: Horváth Mónika, Mezőgazdasági mérnök, BSc. IV. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Birkás Márta, egyetemi tanár, NTI 
 
Dolgozatom témája a talajművelési hibák bemutatása és felismerésük elősegítése. 

Talajműveléssel a fő cél, hogy a talaj megkímélése mellett kedvező feltételek alakuljanak ki a 
termesztendő növények számára. A művelés során azonban, közvetve és közvetlenül is 
változik a termőföld állapota, miközben különböző hibák is kialakulnak a talajokban – pl. 
eketalp-, tárcsatalp-tömörödés –, s ezeket a „betegségeket” időről időre orvosolni kell. A Föld 
népessége növekszik, ezáltal a társadalom élelmiszer igénye is, amely kielégítése csak 
okszerű talajhasználattal lehetséges. 

Munkám során egyszerű és műszeres módszereket is felhasználtam. Néhány 
környékbeli gazdálkodóval rövid interjút készítettem. A célom az volt, hogy megismerjem a 
gazdaságaikat, az általuk legmegfelelőbbnek tartott eszközöket és azok használatát, továbbá 
azon talajok állapotát, amelyet művelnek. Kérdéseimre 5 kisebb családi és 2 
növénytermesztéssel foglalkozó 1000 ha-nál nagyobb területet művelő (Szövetkezetként és 
Kft.-ként működő) gazdaság válaszolt. A részletesebb eredmények érdekében a válaszadók 
közül 4 gazdálkodóval megkezdődött a közös munka. 

Ravazdon 4 szántó művelési ágba tartozó területen többszöri visszaméréssel 
vizsgálatokat végeztem, amelynek során kapcsolatot kerestem az interjúban elmondottak és a 
talajművelés eredményei között. Ásópróbákat végeztem, a lazult réteg mélységét vizsgáltam 
pálcaszondával, a kiemelt mintában a gilisztajáratokból a talajélet aktivitására következtettem. 
Minden vizsgálatkor mintát vettem, amely alkalmas volt arra, hogy szitasor segítségével az 
agronómiai szerkezetre következtetni lehessen.  

Az interjúkból egyértelműen kitűnt, hogy a gazdálkodók többsége a talajállapot 
vizsgálatokat összetévesztik a kémiai talajvizsgálatok eredményeivel. Az interjúban szerepelt 
A, B, C, G gazdaság tábláin készültek a vizsgálatok. „C” gazdaság esetében az átlagos lazult 
réteg mélysége 22 cm volt, amely a szakirodalom alapján végzett mérési módszernek 
megfelelőn „kedvezőtlen állapotnak tekinthető”.  Az A, B, G gazdaságok átlagos mért értékei 
közel azonosak, a többszöri mintavételeket követően 26-27-27 cm volt  az átlagosan a lazult 
réteg mélysége, vagyis közepes talajállapotúnak mondható, ugyanis a mérések többsége 20 és 
30 cm közé esett. Az A, B, C, G gazdaságok mindegyikéről elmondható, hogy a 0,25-10mm 
közötti (rög, morzsa, apró morzsa) talajrészek összesített aránya meghaladja a 80%-ot, ez 
alapján a talajállapot jónak értékelhető, azonban a rögök részaránya a legtöbb esetben 20% 
felett van, amely rossz talajállapotra enged következtetni. 

Dolgozatomban a klíma jelenségekkel is foglalkoztam, mivel a csapadék mennyisége 
és a hőmérséklet változásaihoz a mezőgazdaságban dolgozóknak napról-napra alkalmazkodni 
kell. A globális változás jelei a hétköznapi életben is tapasztalhatók, ugyanis a csapadék 
mennyisége szélsőséges értékek között változott. A talajállapot hibák orvoslása szükséges 
folyamat, ezek kiegészülve a mezőgazdaságban végbemenő újításokkal enyhíthetnek a 
jelenlegi kedvezőtlen állapoton. 

A ravazdi barna erdőtalajokon vett mintáim vizsgálati eredményei alapján elmondható, 
hogy a kijelölt területek mindegyikén jelen van a talajművelési hibákból adódó eketalp és 
tárcsatalp tömörödés. 
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A TALAJMŰVELÉS HATÁSA A TALAJ ÁLLAPOTÁRA ÉS A TALAJ 
BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÁRA 

The tillage effect on the soil condition and the biological activity 

Szerző:  Komáromi Kornél, Mezőgazdasági mérnök, BSc. IV. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Percze Attila, egyetemi docens, NTI 
 
Vizsgálataim célja az őszi búza tarló hagyományos és síktárcsával történő 

tarlókezelésének, és a kukorica forgatásos, és forgatás nélküli talajművelési rendszerének 
összehasonlítása a talaj fizikai, agronómiai paraméterei, valamint a kezelések biológiai 
aktivitása alapján. Kutatásom során a potenciális lehetőségeket kerestem az eltérő talajművelő 
eszközök talajra gyakorolt hatásában. Annak érdekében, hogy a legátfogóbb képet kapjam, 
számos vizsgálatot végeztem el, amelyekből származó eredmények indikátorai a talaj 
állapotának.  

Az őszi búza tarlón végzett eltérő kezelések (különböző eszközökkel végzett 
tarlóhántás) eredményei rámutattak, hogy a sekélyebb, kímélő művelési mód (síktárcsás 
tarlóhántás) kedvezőbb talaj állapotot idéz elő, mint a hagyományos tárcsával végzett 
tarlóhántás. (A síktárcsás kezelés során alacsonyabb por és rög és nagyobb morzsa frakciót 
mértem, de a sekélyebb tarlóhántás kedvező hatását figyeltem meg a talaj nedvességveszteség 
csökkenésének tekintetében is. 

A talaj biológiai aktivitás vizsgálat során a földigiliszta egyedek magasabb aktivitást 
mutattak a síktárcsás kezelésben, valamint megfigyelhető volt, hogy kezelési módtól 
függetlenül magasabb aktivitást eredményezett a nagyobb mennyiségű szerves anyag 
bedolgozása is. Az FDA vizsgálat során nagyobb aktivitást a hagyományos tárcsával történő 
tarlóhántás mutatta.  

A kukorica tarlón végzett kezelések tekintetében megállapítható, hogy a megfelelő 
körülmények között elvégzett, lezárt szántás kedvező feltételeket teremt a talaj élőlényei 
számára és növeli a biológiai aktivitást. A talajnedvesség mérések eredményei alapján a 
szárzúzást követő szántás és kultivátoros művelésekben volt magasabb a talaj felső 50 cm –es 
rétegében tárol víz mennyisége. 



SZIE MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 
 

- 53 - 
 

SZÓJA ÉS CSILLAGFÜRT TERMESZTÉSE, VÁLTOZÓ VETÉSIDŐRE 
ÉS TENYÉSZTERÜLETRE ADOTT REAKCIÓJA MIKROPARCELLÁS 

KÍSÉRLETBEN, GÖDÖLLŐ TÉRSÉGÉBEN 

Growing of soybean and white lupin, the impact of sowing date and production 
area on micro-parcells in the area of Gödöllő 

Szerző: Sánta Bertold, Növénytermesztő mérnök, BSc. IV. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Kassai M. Katalin, egyetemi docens, NTI 
 Borhi András, mezőgazdasági vállalkozó 
 

Magyarországi viszonyok között a hazai növénytermesztés már hosszú ideje és 
napjainkban sem képes kielégíteni az állattenyésztés fehérjeigényét. A keletkezett hiányt 
ennek következtében import útján vagyunk kénytelenek pótolni, vagyis gazdasági állataink 
fehérjeellátása külső források függvénye. A fennálló hiány pótlására éves szinten mintegy 
400-600 ezer tonna extrahált szójadarát importálunk melynek szerepe a vágóhídi 
melléktermékeknek a gazdasági állatok takarmányozásában bevezetett tilalmát követően 
tovább növekedett. 

Ezen probléma orvoslására nyújthat megoldást a fehérvirágú édes csillagfürt 
termesztése. Szójával szembeni előnyei közé tartozik, hogy jobban tűri, sőt igényli a 
hűvösebb időjárási viszonyokat, valamint gyengébb minőségű homokos talajokon érzi jól 
magát így az egyébként szójatermesztésre alkalmatlan hazai homoktalajok is 
fehérjetakarmány előállító területekké válhatnának mely révén, ha teljes mértékben meg nem 
is oldódna a fennálló fehérjehiány kérdésköre de enyhíthetnénk az ország külső forrásoktól 
való függését. 

Dolgozatom során egymással párhuzamba állítom a szója és csillagfürt környezettel 
szemben támasztott igényeit, rávilágítok a növények egyes pozitív, illetve negatív 
tulajdonságaira melyek előre lendíthetik vagy hátráltathatják a hazai termesztés sikerességét, 
valamint ismertetem a termesztéstechnológia főbb elemeit.  

Kísérletem két évet foglal magába. A 2018-as évben előkísérlet jelleggel ES Gladiátor 
indeterminált szójafajta növekedési sajátosságait, valamint magtermésének mennyiségét és 
minőségét vizsgáltam szántóföldi kísérletben Horton. 

A 2019-es évi összehasonlító kísérlet 4 ismétlésben zajlott változó tőszámmal és vetési 
idővel mind csillagfürttel (Nelly) mind pedig szójával (ES Gladiator) Gödöllőn. 

Kísérletem célja, hogy megvizsgáljam, hogy azonos helyen, azonos vetési 
paraméterekkel a szója, avagy a csillagfürt képes egységnyi területen nagyobb mennyiségű 
maghozamot produkálni, illetve az eltolódó vetésidő és változó tenyész terület milyen hatást 
gyakorol a növények habitusára, illetve magtermés hozamára. 

Az eddig feldolgozott eredmények az szakirodalomban foglaltaknak megfelelő 
alakulást mutatnak miszerint a terméshozás kapcsán kulcsfontossággal bír a csillagfürt 
mihamarabbi vetése, valamint a csökkenő tenyész területre adott válasz a növényenkénti 
elágazódások vonatkozásában. 

A szója tenyészidejének hossza következtében még nem születtek feldolgozható és 
értékelhető adatok, ennek következtében a kísérlet eredményeit csakis a dolgozatban tudom 
ismertetni. 



SZIE MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 
 

- 54 - 
 

GYÖKÉRBIOMASSZA BECSLÉSE ELEKTROMOS KAPACITÁS 
MÉRÉSEK ALAPJÁN SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEKEN 

Estimation of root biomass based on electrical capacitance measurements in crops 

Szerző: Sutus Beatrix, Mezőgazdasági mérnök, BSc. III. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Balogh János, egyetemi docens, NÖFI 
 

Az elmúlt évek során több kutatás célja volt olyan mérési módszerek kialakítása, 
illetve továbbfejlesztése, amelyek képet adnak a növényi gyökerek aktuális státuszáról, 
anélkül, hogy kárt tennének a növény fizikai állapotában. A hagyományosan alkalmazott 
mérési módszerek rendkívül idő-és eszközigényesek, mindemellett destruktív hatásúak. 
Alapul véve ezeket a tényeket, fontosnak tartottam olyan újszerű, nem-destruktív eljárások 
elemzését és előtérbe helyezését, amelyek a növény egészséges állapotának megtartása mellett 
nyújtanak becslési lehetőséget mind az aktuális gyökérbiomassza nagyságáról, mind a gyökér 
fizikai állapotáról. Dolgozatom általános célkitűzése szántóföldi növények, azon belül 
elsősorban a kukorica gyökérfejlődésének elektromos gyökérkapacitás méréssel történő 
vizsgálata. A szakirodalom alapján hipotézisem az volt, hogy a mért gyökérkapacitás és a 
gyökér fizikai tulajdonságai között (pl. gyökér friss tömege, gyökér száraz tömege) bizonyos 
korreláció áll fenn. 

Kutatásainkat két részre osztottuk: laboratóriumi és terepi mérésekre. Laboratóriumi 
körülmények között, 5 sorozatban neveltünk kukoricanövényeket, amelyeket állandó 20 
térfogat% -os nedvességtartalmi szinten tartottunk, illetve 2 sorozaton belül 15%-os és 40%-
os beállításokat is végeztünk. A növényeken egyesével végeztük el a kapacitás méréseket, 
amihez a Keysight U1733 LCR mérőt vettük igénybe. A megmért növények hajtását levágtuk, 
friss tömegüket laboratóriumi mérleg használatával megmértük, illetve egy digitális 
tükörreflexes fényképezőgéppel fotót készítettünk róluk. A fotókat az R programmal 
dolgoztuk fel, itt célunk a gyökérzet felszínének a becslése volt. Minden hajtást 
szárítószekrényben, 80 Celsius- fokon tömegállandóságig szárítottunk, majd száraz tömegüket 
ugyancsak laboratóriumi mérlegen mértük meg. Emellett terepi körülmények között, a 
Gödöllői Tangazdaság Zrt. kartali szántóföldi tábláján működő mérőállomáson (SZIE NÖFI), 
cirokkal bevetett területen többféle mérést is elvégeztünk. GPS segítségével 78 meghatározott 
pontot vettünk fel a táblán, minden mérést minden ponton elvégeztünk. A gyökérkapacitás-
mérések mellett mértük még a talajnedvességet, a levélfelületi indexet (LAI), valamint 
mintákat vettünk a gyökerekből. A mért adatokat mind MS Excel táblázatokban mind az R 
program segítségével rendszereztük, és az adatok közötti összefüggéseket lineáris regressziós 
egyenletek használatával határoztuk meg.  

A kutatás során mért gyökérkapacitások és a gyökerek száraz tömege között pozitív 
korrelációt találtunk, tehát a nagyobb száraz tömeggel rendelkező gyökerek esetében nagyobb 
volt a gyökérkapacitás. A gyökerek friss tömegével való összefüggést azonban, bizonyos 
esetekben szorosabbnak találtuk a száraz tömeggel való összefüggésnél. A növény és a talaj 
víztartalma is jelentősen befolyásolta a gyökérkapacitás nagyságát, nagyobb víztartalom 
esetében nagyobb kapacitást mértünk. Térbeli megjelenítést végeztünk a terepi méréseink 
során kapott gyökérkapacitás eredményekről, amit térképi formában készítettünk el. Ez 
alapján elvégeztük a különböző mérési pontokon a gyökérbiomassza becslését, amihez a 
laboratóriumi körülmények között tapasztalt összefüggéseket vettük alapul. 

Reményeink szerint az általunk mért és közölt eredmények más kutatások számára is 
alapul szolgálhatnak gyökérbiomassza-becslési vizsgálatok során. 
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METARHIZIUM ANISOPLIAE ÉS TRICHODERMA ASPERELLUM 
BIOEFFEKTOROK KOMBINÁLT ALKALMAZHATÓSÁGA A 

NÖVÉNYVÉDELEMBEN 

Combined use of bioeffectors Metarhizium anisopliae and Trichoderma 
asperellum in plant protection 

Szerző: Erdős Eszter, Növényorvos, MSc. I. évfolyam  

Témavezető(k): Dr. Turóczi György, egyetemi docens, NVI 

Petrikovszki Renáta, PhD hallgató, NVI 
 

A mezőgazdasági termelésben ma is kockázati tényezőt jelent a károsító szervezetek 
megjelenése, melyek megelőzésére és az ellenük való védekezésre számos lehetőség áll a 
termesztők rendelkezésére. A természetben találhatóak olyan mikroorganizmusok, melyek a 
fenntartható és ökológiai szemléletű növényvédelemben nagy szerepet játszanak, csökkentve 
ezzel a környezetterhelést és a növényvédőszeres kezelésekkel járó költségeket. Napjainkban 
egyre több kutatás irányul ezen mikroorganizmusok biztonságos növényvédelmi 
felhasználhatóságának feltárására. Jelenleg is használnak olyan készítményeket, melyekben 
ezek a hasznos szervezetek képezik az aktív hatóanyagot. A Trichoderma asperellum és 
Metarhizium anisopliae is olyan mikroorganizmusok, melyekről az eddigi kutatások 
eredményei igazolják a károsító szervezetek populációira gyakorolt gyérítő hatásukat, ezáltal 
csökkentve a kártétel mértékét, emellett növény-növekedés-serkentő és termésnövelő hatásuk 
is ismert.  

Szinte semmit sem tudunk viszont ennek a két hasznos szervezetnek az együttes 
alkalmazhatóságáról. Ezért munkám során ennek a két növényvédelmi bioeffektornak a 
kölcsönhatását, illetve kombinálhatóságát vizsgáltam először in vitro körülmények között, 
majd tenyészedényes kísérletben. 

A gombák telepátmérő növekedési dinamikáját vizsgáltam külön-külön és együttesen 
is paradicsom táptalajon in vitro körülmények között. Petri-csészékben M. anisopliae gombát 
szélesztettem és ezek közepére helyeztem T. asperellum korongokat 12 órás időeltolásokkal.  

Eredményeim azt mutatták, hogy a M. anisopliae növekedése gátolt volt a T. 
asperellum -mal egyidejű leoltásnál. Azonban, ha később történt a T. asperellum leoltása, 
egyre nagyobb mértékű gátló hatás volt megfigyelhető a M. anispoliae részéről a T. 
asperellum-ra nézve. További kísérleteim során arra kerestem a választ, hogy mi az optimális 
időintervallum, amellyel előnyt adva mindkét gomba fejlődését elősegíthetem. Az 
eredmények alapján kimutatható volt, hogy a kezdetben lassan fejlődő M. anisopliae 
folyamatos gátló hatást gyakorol az eleinte dinamikusabban növekvő T. asperellum gombára, 
az oltások között eltelt időintervallum előrehaladtával a T. asperellum növekedésének teljes 
gátlása volt megfigyelhető. Tenyészedényekben paradicsom tesztnövényen, Meloidogyne 
incognita károsító bevonásával vizsgáltam a két bioeffektor törzs kombinált 
alkalmazhatóságát, az in vitro kísérletek eredményeire alapozva a kezelések közötti 
időintervallumainak meghatározását. A M. anisopliae gyérítő hatását vizsgáltam a T. 
asperellum ráoltásának függvényében 1 napos időeltolásokkal. A kísérlet eredményei azt 
mutatták, hogy érdemes lenne egyszerre kevesebb tényező hozzáadásával, illetve 
megváltoztatásával elvégezni ezt a kísérletet. Az eltérő időkülönbségekkel végzett kezelések 
ilyen körülmények között is befolyásolták a bioeffektor törzsek hatékonyságát. 

További kísérleteink során az egyes tényezők bioeffektorokra gyakorolt hatását külön-
külön tervezzük vizsgálni. 
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ILLÓOLAJOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEKTROFIZIOLÓGIAI 
ELEMZÉSE A TARKA- ÉS NYERGES SZŐLŐMOLYNÁL 

Comparative electrophysiological analysis of essential oils on European 
grapevine moth and Vine moth 

Szerző: Fazekas Klaudia, Mezőgazdasági mérnök, BSc. IV. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Koczka Noémi, egyetemi adjunktus, KERT 
Dr. Tóth Ferenc, egyetemi docens, NVI 
Dr. Molnár Béla Péter, tudományos főmunkatárs, MTA ATK 

 
A jövedelmező mezőgazdasági termelés érdekében elengedhetetlen a növényvédelem 

és a termésfokozás. Ennek legelterjedtebb módja a különböző vegyszerek alkalmazása, amik 
komoly környezetkárosító hatással bírnak: a szermaradványok kárt okozhatnak az 
ökoszisztémában, az emberi életfolyamatokra is negatív hatással lehetnek, illetve a felelőtlen, 
a rotáció nélküli szerhasználat a kórokozók és kártevők rezisztenciájának kialakulásához 
vezethet. Érdemes tanulmányozni a növények rovarok elleni természetes védekezését, például 
az illóolajok hatását. Ezek alkalmazási lehetőségeire számos tanulmány született, amelyek 
alapul szolgáltak a tarka szőlőmoly (Lobesia botrana) és a nyerges szőlőmoly (Eupoecilia 
amgibuella) ellenei védekezéssel kapcsolatos kutatásainkhoz. Kísérleteimhez öt különböző 
illóolajat használtam a gazdasági forgalomban kapható Naturol készítmények közül, a fahéj 
(Cinnamomum verum), a szegfűszeg (Syzigium aromaticum), az eukaliptusz (Eucalyptus 
globulus), a borsmenta (Mentha x piperita), illetve a kakukkfű (Thymus vulgaris) illóolajokat. 
A vizsgálataimat csápdetektoros gázkromatográf (GC-EAD) készülékkel végeztem, ahol a 
hím és nőstény egyedek preparált csápjain megfigyeltem azokat a vegyületeket, amelyek 
válasz rekaciót váltanak ki, ezt követően az illóolajok komponenseinek gázkromatográfiával 
kapcsolt tömegspektrometriával (GC-MS) végzett szerkezet meghatározás során 
feltérképezett vegyületek retenciós idejét összehasonlítottam a GC-EAD készüléken észlelt 
retenciós időkkel. 33 csáp aktív vegyületet sikerült azonosítani, az eukaliptusznál, 5 (α-pinén, 
α-terpinolén, linalool, terpinén-4-ol, α-terpineol), a fahéj esetében 6 (benzaldehid, p-cimén, 
limonén, fenil-acetaldehid, (Z)-fahéjaldehid, (E)-fahéjaldehid), a borsmenta vizsgálatánál 16 
(etil-2-metilbutirát, 2,5-dietil-tetrahidrofurán, α-pinén, kámfén, β-pinén, mircén, limonén, β-
ocimén, γ-terpinén, α- terpinolen, (E)-mentol, (Z)-Mentol, pulegon, piperiton, mentil acetát), a 
kakukkfűnél szintén 5 (3-karén, α-terpinén, linalol, α-terpineol, timol), a szegfűszegnél pedig 
7 (propilén-glicol, p-cimén, limonén, esztragol, eugenol, β-kariofillén, α-humulén) 
komponens váltott ki választ. Az azonosított vegyületekkel viselkedési vizsgálatok során 
kideríthető, hogy vonzó vagy pedig repellens hatással bírnak az adott faj egyedeire, ezzel 
biztosítva a fenntartható növényvédelmet. 
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KUKORICAHIBRIDEK ELLENÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 
MIKOTOXIN TERMELŐ GOMBAFAJOKKAL (FUSARIUM SPP., 

ASPERGILLUS SPP.) SZEMBEN 

Comparison of resistance of maize hybrids against fungal species (Fusarium 
spp., Aspergillus spp.) producing mycotoxins 

Szerző:  Fejős Andrea Mária, Növényorvos, MSc. II. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Körösi Katalin Orsolya, egyetemi adjunktus, NVI 
Dr. Tóth Beáta, tudományos főmunkatárs, NAIK 

 
Napjaink mezőgazdasági termelésének egyik legnagyobb kihívása a globális 

klímaváltozás következtében fellépő időjárási szélsőségekhez való alkalmazkodás. Ezen 
szélsőséges paraméterek nem csak a kultúrnövényeink alkalmazkodó-, és stressztűrő-
képességét teszik próbára, hanem magukban hordozzák a növényeinket károsító kórokozók és 
kártevő populációk átalakulását is. A másik kihívás, hogy az egyre növekvő népesség számára 
biztosított legyen a megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszerellátás. Európában a 2000-
es évek óta folynak intenzív kutatások a kukoricán előforduló mikotoxin termelő gombák 
jelenlétével kapcsolatban. A kutatások rávilágítottak arra, hogy a megváltozott éghajlati 
feltételek kedveznek a mikotoxint termelő gombák felszaporodásának és fertőzésének. Ezen 
gombafajok elsősorban nem termésveszteséget okoznak, hanem a termény minőségét, 
tárolhatósági feltételeit és felhasználhatóságát befolyásolják kedvezőtlenül, ami végül 
élelmiszerbiztonsági kockázatként léphet fel. 

A kutatás kiemelt célja az egyes kukorica hibridek közötti ellenállóságbeli 
különbségek kimutatása, az egyes hibridekről izolált mikotoxin termelő gombák molekuláris 
genetikai vizsgálata, valamint a gombák által termelt mikotoxinok mennyiségi meghatározása. 
Kutatásom során a 2018-as és 2019-es gazdasági években ugyanazon 11 kukorica hibrid 
Fusarium és Aspergillus fajok okozta csőfertőzöttségi százalékát mértem fel az ország két 
kukoricatermesztő térségében (Tolna megye, Csongrád megye). A laboratóriumi munkák 
során HPLC módszerrel meghatároztam az egyes minták toxintartalmát (DON, fumonizin, 
aflatoxin). A kukoricaszemek fertőzöttségéért felelős, táptalajon kifejlődött gomba 
izolátumokat első lépésben telepmorfológia alapján azonosítottam, majd a DNS kivonást 
követően szekvencia alapú fajmeghatározást végeztem. A vizsgálatok eredményeképpen 
megállapíthatóvá vált, hogy az adott évben mely toxikus gombafajok felszaporodásának 
kedveztek az éghajlati körülmények, illetve információval rendelkezünk arról is, hogy az 
adott gombafaj DNS-szekvenciájában megtalálhatóak-e a mikotoxintermelésért felelős gének.  

A szántóföldi felvételezés eredményei jól tükrözik az egyes hibridek közötti 
ellenállóságbeli különbségeket. A csőfertőzöttségi százalék ugyan egyik évben sem haladta 
meg az 5%-ot, de míg egyes esetekben csak 1% volt a fertőzöttség, addig más esetben 3-4% 
fertőzöttséget is tapasztaltunk. A toxinvizsgálatok eredménye alapján a 2018-as évben a 
minták határérték alatti fumonizin B1+B2 tartalommal rendelkeztek, az aflatoxin B1 
szennyezettség egy minta esetében volt határérték feletti és két minta esetében tapasztaltam 
határérték feletti DON szennyezettséget. A 2018-as mintákban a Fusarium fajok közül a F. 
verticillioides jelenléte dominált, mellette a F. proliferatum és a F. subglutinans izolátumok 
előfordulása volt jelentős. 

Az egyes hibridek között tehát jelentős ellenállóságbeli különbségek vannak a 
természetes gombafertőződésekkel szemben, ezért a jövőben a termelőknek a hibridválasztás 
során érdemes nagyobb hangsúlyt fektetniük a fuzáriummal szembeni ellenállóságra. 
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PRECÍZIÓS NÖVÉNYVÉDELEM AZ ŐSZI KÁPOSZTAREPCÉBEN 

Precision crop protection in winter oilseed rape 

Szerző: Lados Károly, Növényorvos, MSc. I. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Zalai Mihály, egyetemi adjunktus, NVI  
 

Tudományos Diákköri dolgozatomban az olajos magvúak, azon belül is az őszi 
káposztarepcének (a továbbiakban: repce) precíziós növényvédelmi menetét szeretném 
bemutatni egy sikeres cégen keresztül. Arra teszek kísérletet, hogy képet alkossak arról, 
milyen lehetőségei is vannak egy családi gazdaságnak, hogyan tud sikeresen tevékenykedni a 
nehéz működési feltételek és körülmények dacára, ha precíziós növényvédelmet és 
agrotechnikát alkalmaz, valamint milyen megtakarítások és nyereségek érhetőek el. 

Véleményem szerint van létalapja a növényvédelmi tevékenységek precíziós alapokra 
történő átállításának, azonban ennek nemcsak a szükséges technikai (gépi, érzékelési) háttér 
megléte az előfeltétele, hanem az is, hogy a technológia kidolgozója és az alkalmazója is 
figyelembe vegye, a károsító és hasznos szervezeteket, valamint ismerni kell fejlődésük és 
kártételük változásának tendenciáját, gyorsaságát és a különböző fejlődési fázisokban 
alkalmazható peszticideket is. Ennek hiányában a gyakorlatban több kárt, mint hasznot lehet 
elérni a precíziós gazdálkodás során. Mindez a szakértelem fontosságára hívja fel a figyelmet.  

Összegezve megállapítható, hogy a precíziós gazdálkodás a növényvédőszer 
felhasználás racionalizálásának lehetséges eszköze, amely megfelelő technikai hátteret 
(érzékelő eszköz, kijuttató eszköz) igényel; amelynél fontos a szakértelem (növény-
egészségügyi) és a pontosság (kijuttatás „precizitása”); az üzemi szintű eredményre gyakorolt 
hatása jelentős, akár 40%-os költségmegtakarítás is lehet, de más esetben együtt járhat 25%-
os költségnövekedéssel. 

A kisebb peszticid felhasználás azonban nem jelent minden esetben 
jövedelemnövekedést, de mindenféleképpen fontos környezetvédelmi szempontból, és 
növényvédőszer maradéknak kevésbé kitett élelmiszer (termőföldtől az asztalig) állítható elő. 
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BIOLÓGIAI VÉDEKEZÉS ROVARVEKTOROS TECHNOLÓGIÁVAL 

Biological control with entomovector technology 

Szerző: Szabó Gréta, Növényorvos, MSc. I. évfolyam  

Témavezető(k): Dr. Turóczi György, egyetemi docens, NVI 
Dr. Szénási Ágnes, egyetemi docens, NVI 

 Horváthné Dr. Kiss Tünde, tudományos munkatárs, NBGK-HGI 
 

A magyar méhészeti ágazatban az utóbbi években a méhállomány száma jelentősen 
csökkent. Ennek okaként többek között a rovarölő szereket teszik felelőssé. A legtöbb 
problémát a virágzáskor okozott növényvédelmi kezelések jelentik. A kultúrnövény 
virágzásakor a méhek a virágokat látogatják, viszont a nappal történő kezelések alatt a 
kirepült méhek védtelenek, a készítmények vagy a permetező gépek által sok esetben 
elpusztulhatnak. Ezzel hatalmas kárt okoznak a tavasszal fejlődő vagy épp a betelelés előtt 
álló méhállományban. 

Erre az esetre, a virágzáskor történő kezelések felváltásaként használható az 
entomovektoros technológia. Amikor a méhek látogatják a virágzó növényeket, egy 
antagonista készítménnyel ellátott, egyedi kijárót helyeznek fel a kaptárakra. Az antagonista 
gombák a kijáróban a méhek lábára és szőrzetére tapadnak, majd a méhekkel a virágokra 
jutnak. Az antagonisták itt megakadályozzák a kórokozók megtelepedését. A technológia 
előnye, hogy adott területre kevesebb készítmény kerül kijuttatásra, amelyek csak célzottan a 
virágokra jutnak, a talajra vagy a növények egyéb részeire felesleges anyag nem kerül. 
Emellett nem kell a virágzáskor kezelést folytatni, így a méhek szempontjából is hasznos.  

Célom volt, hogy ne a növényekre gyakorolt hatásokat vizsgáljam, hanem a méhek 
szempontjait vegyem figyelembe. A méhek tisztogatása, virágporgyűjtése következtében a 
testszőrükre tapadt virágport összegyűjtik, majd a 3. pár lábukon található kosárkába 
nyomják. Feltételeztem, hogy a testszőrükre és lábukra tapadt antagonista gombákat is a 
virágporcsomókba gyömöszölik, majd visszaviszik a kaptárba. Emiatt vizsgáltam a kijuttatott 
antagonisták jelenlétét a virágporcsomókban és a mézben. 

A kísérlet alatt a kaptárakra került kétutas kijáróban Trichoderma gombát tartalmazó 
készítményt helyeztem el. Ekkor a méhek által visszavitt virágport virágporszedő segítségével 
begyűjtöttem, majd megvizsgáltam a bennük található gombákat. 

 A laboratóriumi vizsgálatok alapján kiderült, hogy a kísérletben részt vevő, 
angatonistával ellátott családoknál a virágporcsomókban megtalálható a kijáróba helyezett 
Trichoderma gomba. Ezzel szemben a kontroll családokban nem volt jelen ez a gomba, 
viszont egyéb gombafajokat (pl. penészgombák) sikerült azonosítanunk. Ugyanakkor a 
mézben nem volt kimutatható az antagonista gomba. 

A rovarvektoros technológia hatékonyságát már több országban is sikerült 
bebizonyítani. A kísérlet alapján kimondható, hogy a technológia használata nem befolyásolja 
negatív irányban a méhcsalád életét, így biztonsággal használható. 

A termés minőségi és mennyiségi növekedése és az egységnyi területre felhasznált, 
minimális antagonista készítmény mértéke a hagyományos technológiával szemben hatékony 
lehetőséget nyújt. Emellett a beporzók számára is védelmet jelent, így hatékonyan tudják 
végezni a feladatukat, ezzel segítve a terméskötődést.  
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ÚJ TECHNOLÓGIA A CUKORRÉPA GYOMSZABÁLYOZÁS 
HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE 

New technology in sugar beet weed control 

Szerző: Szemerits Eszter, Növényorvos, MSc. I. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Zalai Mihály, egyetemi adjunktus, NVI 
 

TDK dolgozatom témájául egy olyan növényt választottam, amely hazánkban nagy 
múltra tekint vissza, azonban mára vetésterülete jelentősen lecsökkent. Jelenleg 
Magyarországon megközelítőleg 15 000 hektáron termesztenek cukorrépát. A kvótarendszer 
2017 októberét követő eltörlése után szabad versenyre nyílt lehetőség, amelyben hazánknak is 
meg kell állnia a helyét. Magas termelési költségeink ellenére is elmaradunk a nyugat európai 
termelési szinttől, ezért minden olyan lehetőségre nyitottnak kell lennünk, ami segíthet 
gazdaságosabbá tenni a termelést. 

A cukorrépa termesztés jövedelmezőségének kulcs fontosságú eleme a 
gyomszabályozás, ami a költségeknek körülbelül a 20%-át teszi ki. Ha a területünk 
elgyomosodik, az nemcsak a betakarítást nehezíti meg, hanem jelentős terméskieséssel jár. A 
közeljövőben, ha a dezmedifán, etofumezát, fenmedifán hatóanyagok kivonásra kerülnek, akkor 
a termelők kezéből a hagyományos gyomszabályozás alapvető vegyszerei hiányoznak majd. 

Mint, ahogy számos egyéb kultúrában, úgy a cukorrépa termesztésben is sikerült 
herbicid toleráns fajtákat előállítani. A gyomirtó szer tolerancián alapuló technológia mára 
hazánkban is elérhető, de mivel csak néhány éves tapasztalat áll rendelkezésünkre, ezért a 
technológia vizsgálatára jelenleg nagy szükség van. A technológia részét képezi egy 
acetolaktát szintáz (ALS) gátló herbicidre rezisztens cukorrépafajta és az ALS gátló 
hatóanyag, jelen esetben a tienkarbazon-metil és a foramszulfuron. TDK dolgozatomban fő 
célom az, hogy a gyakorlati tapasztalatokat összegyűjtsem és összegezve használható tudást 
adjak át a technológiát kipróbálni, felhasználni szándékozóknak. 

Korábbi vizsgálataimban a Conviso Smart technológia kisparcellás kísérleteit kísértem 
figyelemmel és értékeltem ki. 2019-től már forgalomba került mind a vetőmag, mind a 
növényvédő szer, így a 2019-es évtől kezdve lehetőségem nyílt arra, hogy országszerte több 
helyen megvizsgáljam a herbicid rezisztens technológia hatékonyságát. 

Vizsgálataimat az ország észak-nyugati, dél-nyugati és dél-keleti régiójában végeztem. 
Minden egyes területen a vegetációs idő alatt többször felvételeztem a gyomnövények borítási 
százalékát. A vizsgálati helyszíneken többféle kombinációban történt a hatóanyagok 
kijuttatása. Változó paraméter volt a kezelés ideje, a mennyiség és a szerek kombinációja is. 

Eredményeim alapján elmondható, hogy a herbicid-toleráns gyomszabályozási 
technológia cukorrépa esetében is figyelmet érdemel, mert gazdaságilag, a környezet csökkent 
terhelése szempontjából és a hatékonyság alapján is innovatív lehetőség. 
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COMPARATIVE FEEDING ANALYSIS OF GOLDEN JACKALS 
(CANIS AUREUS) IN HUNGARY 

Aranysakál (Canis aureus) összehasonlító táplálék elemzése 

Author: Shreya Bhattacharya, Wildlife Management Engineering, BSc. III. year 

Supervisor: Dr. Miklós Heltai, professor, Institue for Wildlife Conservation (VMI) 
 
The Golden Jackal (Canis aureus) is a meso-carnivore which has a wide geographical 

distribution range across the world. In Europe, the species has largely extended its range 
across several parts of the continent, including Hungary in the 20th Century. This has led to 
arguments regarding various challenges faced by the management authorities and 
international legal frameworks across Europe. Many stakeholders in Hungary, including the 
game managers, sport hunters and farmers assume that the golden jackal population largely 
affect important game species like roe deer (Capreolus capreolus) and fallow deer (Dama 
dama). In India, the Golden Jackal is among the most common canid species found across the 
country. In fact, scientific studies suggest that the species initially originated from India and 
then gradually spread across several other parts of the world. The primary aim of our study is 
to analyze the feeding ecology of the golden jackals, through stomach content analysis in 
Hungary and provide a comparable insight about the evolution and behavioural adaptations of 
the widespread canid species in several parts of the world, including India. The main 
objectives of the thesis are: (i) to study and compare two sets of stomachs collected from 
different parts of Hungary, within a time frame of approximately 10 years; (ii) to obtain a 
clarification for the several stakeholders in Hungary, that if or not the golden jackals actually 
cause damage to the game species, mainly ungulates (iii) to compare the results of the 
stomach analysis with several other scientific studies conducted in Hungary and other parts of 
the world, thus to obtain a clear understanding of the interdependence of behavioural 
adaptations with varied diverse phylogeography of the species; (iv) to draw a direct 
comparison between the feeding ecology of golden jackals in Hungary with that of India, 
through extensive literature review of published scientific works and primary or secondary 
data collection, in order to obtain a vivid understanding of the evolutionary feeding 
adaptations of the species.The methodology of the study involves the dissection of the 
stomachs collected, through wet techniques; followed by the categorization of the different 
contents as per the analysis requirements. This thesis is expected to provide a better and 
clearer idea about the feeding ecology of the golden jackals based on its behavioural and 
evolutionary adaptations. The outcome of the study can contribute to the effective formulation 
of sustainable conservation measures for the management of golden jackal populations in 
Hungary. Moreover, the study expects to provide some useful insights to different 
stakeholders, in order to avoid misconceptions or conflicts and thus to provide a better 
understanding of the feeding ecology and behavioural evolution of the golden jackals. The 
comparative study is expected to provide a different perspective about the golden jackal 
ecology and adaptations of the species in two different continents, with completely different 
ecosystems and available food sources. 
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A MONOSZLÓI TAR-HEGY FLÓRÁJÁNAK VIZSGÁLATA 

Studies on the flora of the Tar-hegy (Monoszló, Hungary) 

Szerző: Fodor Eszter Anna, Természetvédelmi mérnök, BSc. IV. évfolyam 
Témavezető(k): Dr. Malatinszky Ákos, egyetemi docens, TTI 

 
Kutatásom során a Káli-medence keleti peremén elhelyezkedő monoszlói Tar-hegy 

növényzeti viszonyait vizsgáltam, egykori és jelenlegi tájhasználatának megismerése mellett. A 
Tar-hegyet (303 m), eltérően a közvetlenül mellette található Hegyestű bazalt alapkőzetétől, 
alapvetően mészkő és dolomit építi fel, melyen barna erdőtalajok és bázikus rendzinák alakultak 
ki. A szubmediterrán hatás nagy szerepet játszik természetes növénytakarójának kialakításában, 
és alkalmassá teszi a szőlő- és gyümölcskultúrák telepítésére. A déli, délkeleti lejtőkön 
xerotherm, mészkedvelő molyhos-tölgyes bokorerdőket találunk, melyek fragmentumait 
pusztafüves lejtősztyepprétek, félszáraz gyepek, borókások kötik össze. Az északi oldalon 
cseres-tölgyesek, gyertyános-tölgyesek jellemzőek. Egyes részein máig felismerhetők a néhány 
évtizede még művelés alatt állt szőlőültetvények. A borókás, bokorerdős, lassan 
visszacserjésedő tisztások arról árulkodnak, hogy itt korábban kaszáltak, legeltettek. 

Terepi vizsgálataim során a hegy déli, délkeleti, délnyugati oldalainak felhagyott 
szőlőparcelláit, valamint az ezeket összekötő természetes élőhelyeket mértem fel 2018 júniusa 
és 2019 szeptembere között. Elkészítettem az itt található edényes növényfajok listáját Király 
(2009) határozója segítségével, valamint pont-, illetve folttérképen ábrázoltam a védett és az 
inváziós növényfajokat. Közel 150 növénytaxont írtam össze a területen, ebből 11 védett, míg 2 
inváziós. Pozitívum, hogy az inváziós fajok közül mindössze kettőt azonosítottam a területen, 
ezeket sem tömeges előfordulással. A kanadai aranyvesszőt (Solidago canadensis) kizárólag a 
régi szőlőparcellák középső részében találtam, de ott is csak elvétve egy-egy tövet, míg 
bálványfából (Ailanthus altissima) egyetlen példányt, szintén egy felhagyott parcella szegélyén.  

Magyarország Flóratérképezési Adatbázisából lekérdeztem az általam meghatározott 
védett fajok korábbi előfordulási adatait. A mintaterület a Közép-európai Flóratérképezési 
rácsháló 9171.2 kvadrátjának északkeleti csücskében található. Mindegyik védett fajról voltak 
már korábbi adatok e kvadrátban, kivéve az ezüstös útifűről (Plantago argentea), melyből 3 
tőre bukkantam rá. Tavaszi héricsből (Adonis vernalis) és fekete kökörcsinből (Pulsatilla 
nigricans) számos tövet találtam, mindkét faj telepekben van jelen, folttérképen ábrázoltam 
előfordulásukat. Relatíve nagy egyedszámmal fordult elő még a nagyezerjófű (Dictamnus 
albus) 5 tő, a tarka nőszirom (Iris variegata), a vitézvirág (Anacamptis pyramidalis), és a 
bíboros kosbor (Orchis purpurea), mindhárom faj 10 virágzó tövet számlál, valamint az 
agárkosbor (Orchis morio) 8 tővel.  Ritkábban találtam a kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea 
mollis) 2 tő, a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 2 tő, és az apró nőszirom (Iris pumila) 3 
tővel jelentkező egyedeit.  
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AZ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI PROGRAMOK 
ÉRTÉKELÉSE A MAGAS TERMÉSZETI ÉRTÉKŰ TERÜLETEK 

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLJAI TÜKRÉBEN 

The assessment of MTÉ (High Nature Value areas in Hungary) areas based on 
AKG (Agrarian Environmental Economy Program) 

Szerző:  Kalmár Dorotea, Természetvédelmi mérnök, BSc. III. évfolyam 

Témavezető(k):  Dr. Skutai Julianna, egyetemi docens, TTI 
 

Az értékelésünk célja, hogy a hazai MTÉ területeken igényelt AKG támogatásokat 
megvizsgálva megismerjük, hogy hány hektár olyan terület van, amin a gazdálkodás valóban 
elősegíti a területek természeti és környezeti értékeinek megőrzését. Cél, hogy át tudjuk látni 
az egyes időszakok közti változásokat, és egyezéseket. 

Elsőként az egyes MTÉT-ek támogatható, illetve nem támogatható területeinek 
nagyságát hasonlítottuk össze az összes MTÉT együttes területével, valamint az ország 
területével. Minden területnél megvizsgáltuk, hogy a gazdák milyen kultúrákat igényeltek 
meg 2018-ban, és ezt összehasonlítottuk az országos szintű igénylésekel. 

Az egyes tervezési időszakokban (NVT, UMVP, VP) külön-külön megvizsgáltuk, 
hogy melyik célprogram hány hektárra lett igényelve, illetve, hogy az hány százaléka az 
akkori időszak összes igénylésének. A megkapott eredmények alapján elkészítettünk egy 
táblázatot, ami összefoglalja, hogy az egyes időszakokban az MTÉT-ek mekkora részén 
voltak érvényesek MTÉT vagy egyéb célprogramok/előíráscsoportok, és megmutatja, hogy 
hány hektár olyan terület van, amin tartósan az MTÉT célprogram előírásai voltak a 
meghatározók. Kaptunk olyan területeket, amik végig a három időszak alatt (2004 óta) ehhez 
a célprogramhoz tartoztak, illetve olyanokat, amik kétszer, egyszer vagy egyszer sem. 

A Vidékfejlesztési Program során azokat a területeket, amikre MTÉT tematikus 
előíráscsoportok vonatkoznak részletesen is megvizsgáltuk. Külön szedtük a tematikus 
előíráscsoportokat, és megnéztük, hogy melyikhez hány hektárt földterület tartozik. 

Készítettünk egy olyan táblázatot, amiben szerepel, hogy a területen hány igénylés 
érkezett be, ebből mennyi SAPS, AKG támogatás igénylés, illetve, hogy hány darab lett 
végül, ami meg is kapta a támogatást. 

Külön pontban elemeztük a vállalt választható előírásokat a területen. Minden egyes 
MTÉT-en pontosan látszik, hogy mik, azok, amiket szívesen választanak a gazdák, és melyek 
azok, amiket csak kevesen vállalnak. 

A vizsgált területeket rangsoroltuk a hozzáadott környezeti pontértékeik alapján. A 
gazdák által betartott választható előírások pontjait és a kötelező előírásokhoz rendelt 
pontokat összesítve minden MTÉ területnek lett egy számban kifejezett értéke. Ezeket 
összevetve pedig jól el tudtuk különíteni a legértékesebb területeket. 
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POLLINÁCIÓVIZSGÁLAT KONVENCIONÁLIS, BIO ÉS 
PERMAKULTÚRÁS GAZDÁLKODÁSI RENDSZEREKBEN A 

SZENTENDREI-SZIGETEN 

Assessment of pollinator communities in conventional, organic and 
permaculture farms on the Szentendre Island 

Szerző: Mészáros Fanni Andrea, Környezetgazdálkodási agrármérnök, BSc. IV. 
évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Sárospataki Miklós, egyetemi docens, ÁTAI 

 Szilágyi Alfréd János, PhD hallgató, TTI 
 
Földünk népessége folyamatosan nő, ezzel párhuzamosan az egyének igényei, így az 

élelmiszerigény is egyre nagyobb kihívást jelent a mezőgazdaság számára. A megnövekedett 
igények miatt egyre több területet vonnak intenzív művelés alá, műtrágyák, 
növényvédőszerek és monokultúrás művelés alkalmazásával. Ez a művelés fenyegetést jelent 
az ökoszisztémákra és a biodiverzitásra nézve, ami alól a megporzó – másnéven pollinátor – 
fajok sem kivételek.  Megporzók nélkül viszont romlik a termésátlag, ami a konvencionális 
művelésben még több vegyszer használatát és terület bevonását vonja maga után, míg az 
ökológiai, illetve permakultúrás rendszerek eleve a biodiverzitás megóvására épülnek. 

A pollinátorok nélkül a termények beporzásának egyharmadát kézi munkával, vagy 
modern technológiákkal kellene végezni, mint például a már ma is rendelkezésre álló 
megporzódrónokkal, vagy sokkal kevesebb élelmiszer állna rendelkezésre. A beporzás a 
virágos növények terméskötéséhez nélkülözhetetlen folyamat, ennek hiányában termesztett 
haszonnövényeink 75%-ának csökkenne a termésmennyisége. A virágos növények rendkívül 
tág körét – becslések szerint 87,5%-át porozzák be állatok, elsősorban rovarok. A 
rovarbeporzók közül a vadméhek és a tenyésztett mézelő méhek kulcsfontosságú szerepet 
játszanak a beporzásban. Csak Európában a 264 haszonnövényfaj 84%-ának beporzását 
végzik állatok, emellett több mint 4000 zöldségfajta van, amelyet a méheknek köszönhetünk. 
Védelmük – és közvetett módon az emberiség védelme – érdekében fontos jobban 
megismernünk a mezőgazdálkodás hatásait a megporzóközösségekre. 

Kutatásomban három féle gazdálkodási rendszerben vizsgálom a 
megporzóközösségeket a Szentendrei-szigeten: permakultúrás, ökológiai és konvencionális 
művelés eredményeit hasonlítottam össze. A megporzók felmérését 4 alkalommal végeztük el 
mindhárom gazdaságban, minden alkalommal más sorrendben haladva. Az észlelt rovarokat a 
felvételezési lapon 14 kategóriában írtuk fel, emellett egy alkalommal elvégeztük szakértő 
segítségével a gazdaságok élőhelytérképezését is ÁNÉR kategóriákba sorolva. 

Vizsgálataink arra irányultak, hogy melyik gazdaságban a legmagasabb a megporzó 
közösségek egyed- és fajszáma, illetve diverzitása, és következtetéseket vontunk le a 
gazdálkodási módszerrel való összefüggésükkel kapcsolatban. Emellett felmértük hogy az 
agrobiodiverzitás, illetve a termesztett növényfajok diverzitása hogyan befolyásolja a 
pollinátorok számát, és hogy hat-e a gazdaság közvetlen környezete a megporzóközösségekre. 
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HANGYABOGLÁRKA POPULÁCIÓK (MACULINEA ALCON & M. 
TELEIUS) MONITOROZÁSA A GÖBÖLYJÁRÁSI-LÁPRÉTEN 

Monitoring of the populations of Alcon Blue (Maculinea alcon) and Scarce 
Large Blue (Maculinea teleius) in the marshland of Göbölyjárás 

Szerző: Nagy Zsolt, Természetvédelmi mérnök, BSc. IV. évfolyam 
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 Peregovits László, szakértő, Pars Szoftverház Kft. 

 
A hangyaboglárkafajok Európa teljes területén erősen veszélyeztetettek speciális 

életmódjuknak, obligát mirmekofíliájuknak és monofágiájuknak köszönhetően. Sikeres 
védelmük érdekében ezért szükséges megismerni különleges élőhelyigényüket és 
élőhelyhasználatukat. Kutatásomban a Göbölyjárási-lápréten megtalálható szürkés 
hangyaboglárka (Maculinea alcon) és vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) populációk 
állományméretének a becslését, a következő évek optimális kaszálási időpontjainak a 
meghatározását, a láprét területén történő kaszálás és búvósávok természetvédelmi szempontú 
értékelését, a fajokat és az élőhelyüket veszélyeztető tényezők feltárását, és a területen 
fellelhető inváziós növényfajok által okozott problémák bemutatását tűztem ki célul. 

A vizsgálatokat 2019 nyarán a Tápiószentmártonhoz tartozó Göbölyjárási-lápréten 
végeztem, amely a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet legjobb állapotában megmaradt 
meszes kiszáradó kékperjés láprétje. A kutatás a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer 
protokollja szerint valósult meg, háromszoros jelölés-visszafogás (triple-catch) módszerével.  

A vizsgálatom során a két hangyaboglárkafaj 1597 egyedét jelöltem meg, a 
visszafogott példányok száma 104 egyed volt. Az NBmR protokolljában megadott 
háromszoros jelölés-visszafogás (triple-catch) módszerrel becsültem a populációméreteket. A 
területet 3 mintavételi blokkra osztottam, és az eredeményekből jól látható, hogy az egyes 
blokkokban a két faj populációmérete eltérő. A triple-catch módszerrel nyert becslések 
statisztikailag nagy hibahatárral rendelkeznek, és nagyon erősen függnek attól, hogy a 
mintavételezési időszakban milyen az aktuális időjárás, valamint az adott faj 
rajzásmorfológiai állapota. 

A további kutatások során, a fentiek értelmében e rovarfajok monitorozására 
célszerűbb lenne kevesebb helyen nagyobb intezitású, a rajzás teljes időtartamára kiterjedő 
mintavételezést végezni. Ebben az esetben az egyedszámbecslés hibahatárai redukálódnának, 
és sokkal jobban mutatnák a populációk valós történéseit, ennek eredményeként az erre 
alapozott élőhelykezelés is megfelelőbb lenne. 
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AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS SZEREPE A 
A JÁKÓPAPAGÁJ (PSITTACUS ERITHACUS) EX SITU VÉDELMÉBEN 

The role of information and mindframing in the ex situ conservation of African 
Grey parrot (Psittacus erithacus) 

Szerző: Oláh Tímea Katalin, Természetvédelmi mérnök, BSc. IV. évfolyam 

Témavezető(k): Tóthné Dr. Maros Katalin, egyetemi docens, ÁTTI 
 Dr. Penksza Károly, egyetemi tanár, NÖFI 
 

Napjainkban egyre súlyosabb méreteket ölt az éghajlatváltozás, a környezetszennyezés 
és az élőhelyek eltűnése, melyek elsődleges kiváltó oka az emberi tevékenység. Nem csupán 
az ember, de számos állat- és növényfaj életfeltételei is romlanak, ezért sok kutató szerint 
napjainkban már elkezdődött a Föld történetének hatodik legnagyobb kihalási hulláma. A 
Természetvédelmi Világszövetség szerint a ma ismert fajok 27-át, vagyis több mint 28.000 
fajt veszélyeztet a kihalás, köztük a madárfajok 14%-a tűnhet el végleg. A papagájok a 
madarak leginkább veszélyeztetett csoportja, az IUCN a papagájfajok közel 28%-át 
nyilvánította veszélyeztetetté. 

Kiváló hangutánzó képessége és intelligenciája miatt a jákópapagáj világszerte az 
egyik legnépszerűbb papagájfaj, gyakran tartják társállatként. A faj iránti hatalmas kereslet 
ösztönzi mind a legális, mind pedig az illegális kereskedelmet annak ellenére, hogy 2007 óta 
tilos a vadon fogott madarak behozatala az Európai Unióba, 2017. január 1-jétől pedig a 
CITES I. függelékébe sorolták, ami azzal jár, hogy tilos lett a faj kereskedelmi célú befogása 
az élőhelyén. További komoly gondot okoz a jákópapagájok élőhelyének, a Kongó-medence 
és Nyugat-Afrika trópusi erdeinek az egyre rohamosabb pusztulása, ami az ott folytatott 
mezőgazdasági és ipari tevékenységek és az urbanizáció következménye. Jogosan merül fel 
tehát a kérdés, miként lehet még jobban visszaszorítani a faj vadon fogott példányai iránti 
keresletet, valamint a már fogságban tartott populációk hogyan tarthatók fenn és 
tenyészthetők hosszú távon újabb vadon fogott madarak nélkül, hogyan segítheti elő a vadon 
élő populációk védelmét a fogságban tartás és tenyésztés, valamint a célzott 
szemléletformálás, ismeretterjesztés. 

Munkám során lekértem az Agrárminisztérium Biodiverzitás- és Génmegőrzési 
Osztályától a nyilvántartási adatokat és statisztikát készítettem a CITES nemzetközi 
nyilvántartása alapján a magyarországi export és import alakulásáról. Továbbá összeállítottam 
két kérdőívet, melyek közül az egyik a papagájokkal kapcsolatos általános ismereteket 
vizsgálta, míg a másik kifejezetten jákópapagájt tartóknak és tenyésztőknek szólt. 

A magyarországi CITES nyilvántartásból rendelkezésre bocsátott összesített adatok az 
IUCN import-export adatai fényében ellentmondásosnak tűnnek. Jelenleg nem érhetők el 
megbízható adatok a magyarországi állomány nagyságáról és összetételéről, noha kiemelt 
jelentősége lenne annak, hogy pontosan ismerjük a fogságban született és a vadon fogott 
egyedek számát, mivel a fogságban született jákópapagájoknál gyakran tapasztalhatók 
viselkedészavarok, melyek között első helyen a tolltépés áll. 

Eredményeim alapján megpróbáltam összefoglalni, hogy az ismeretterjesztés és 
szemléletformálás miként segíthetné a faj védelmét. Az e téren alkalmazott módszereket 
pedig más veszélyeztetett papagájfajokra kiterjesztve hatékonyabbá lehetne tenni a 
tájékoztatást és ezen keresztül általában véve a papagájok ex situ fajvédelmét is. 
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SUCCESS OF STRATEGIES FOR MANAGEMENT AND CONTROL OF 
GIANT AFRICAN SNAIL (ACHATINA FULICA): A META-ANALYSIS 

A közönséges achátcsiga (Achatina fulica) terjeszkedésének visszaszorítására 
alkalmazott módszerek összehasonlítása irodalmi meta-analízis alapján 

Author:  Natalia Pitta-Osses, Wildlife Management Engineering, BSc. II. year 

Supervisor:  Dr. Krisztián Katona, associate professor, Institue for Wildlife Conservation (VMI) 
 

The physiological features of the giant African snail (Achatina fulica) have enhanced 
its wide spread as an invasive species across tropical and subtropical countries. Although 
medical uses of the species can be potentially beneficial, the negative impacts of its presence 
in the nature without any control or management can be highly damaging, including economic 
losses for farmers, transformation of habitats, and health threats both for humans and animals. 
The aim of this study is to measure the trends of different management approaches carried out 
to control the presence and spread of A. fulica as a pest species in several countries. The 
search was carried out in academic search engines, and resulted in 115 studies. 78 papers 
described several features of the snail as a pest species, while the remaining 37 were about 
management and control approaches. The main research topics were the reproduction biology 
and morphological characteristics of A. fulica, and their influence on its spread and survival, 
followed by distribution, ecology and behavior of the snail, in the context of its potential 
negative impacts on human and animal health. The management approaches included the 
application of poisons, use of traps and biological control, as well as manual catching in an 
effort to control the A. fulica burden, reducing its population. Effective control mechanisms 
involved manual catching and application of poison or natural extracts, which act as feeding 
deterrents for this species. The giant African snail continues to be a problem in several 
tropical and subtropical countries. Further studies are recommended to implement effective 
strategies using interdisciplinary approaches involving the local communities. 
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APRÓVADAS ÉLŐHELY FELMÉRÉSE ÉS MINŐSÉGÉNEK 
VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL 

Survey and qualification of small game habitat with GIS 

Szerző: Safranka Péter György, Vadgazda mérnök, BSc. IV. évfolyam 

Témavezető(k): Dr. Heltai Miklós, egyetemi tanár, VMI 
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A második világháborút követően a fölművelési módok alapjaiban változtak meg. A 
mezőgazdaság gyors és folyamatos gépesítését követően a kisparcellás, extenzív 
növénytermesztést felváltotta a nagyparcellás, intenzív művelés. Ennek következtében a 
leírásokból, irodalmi művekből ismert változatos vidéki táj szinte teljesen eltűnt, hatalmas 
monokultúrák, kultúr-sivatagok borítják tenyészidőszakban a tájat, és a megszokott tájjal 
együtt eltűnt egyes helyekről az apróvad is (mezei nyúl, fácán), vagy drasztikusan csökkent az 
állomány. Az intenzív mezőgazdasági gazdálkodásnak számos gazdasági és társadalmi előnye 
van, így rövid távon nem számolhatunk azonnali paradigmaváltással, azonban ez kialakult 
gyakorlat a két legkeresettebb apróvadunk, a mezei nyúl és a fácán élőhelyeinek elvesztéséhez 
vagy leromlásához vezetett, amely az állomány drasztikus csökkenésében manifesztálódott. 

Célom a munkámmal az volt, hogy egy olyan kijelölt, intenzív mezőgazdasági 
művelés alatt álló területet (Karácsond környéke, Heves megye) felmérjek, értékeljek és 
minősítsek a két apróvadfajunk élőhelyi igényeinek alapján, továbbá javaslatokat tegyek arra 
vonatkozólag, hogy az eredmények és a minősítés alapján kell-e emberi beavatkozás és ha 
igen, milyen eszközöket, módszereket lehet alkalmazni annak érdekében, hogy az adott 
feltételek mellett megfelelő élőhelyet találjon mind a fácán, mind a mezei nyúl. 

Munkám során felmértem a kijelölt területet. Egyrészt gyalogosan bejártam, és 
telefonom GPS vevője és egy megfelelő térinformatikai szoftver segítségével rögzítettem, hogy 
hol, milyen növényi borítottság található, másrészt egy másik térinformatikai szoftver, a QGIS 
segítségével a felvett adatok alapján lefedtem a területet, meghatározva az élőhelytípusokat. Az 
adatbázisok lekérdező nyelvével (SQL) lekérdeztem és kiszámoltam az élőhelyfoltok 
nagyságát, és egymáshoz való viszonyát, majd a szakirodalmi leírások és a megszerzett 
tudásom alapján értékeltem a kapott eredményeimet, majd elkészítettem a terület minősítését. 

A terület ugyan több, mint kétharmad részben inenzív mezőgazdasági művelés alatt ál, 
azonban szerkezetéből és változatos növényi borítottságából adódóan nagyon jó minősítést 
kapott, de ezt a potenciált egy jól megtervezett élőhelygazdálkodással nagyon jól ki lehet 
aknázni. Ezért ezt követően javaslatokat tettem arra vonatkozóan, hogy esetlegesen milyen 
beavatkozásra lehet szükség, hogy a jó részeket fenntartsuk, vagy egyes területrészek 
minőségét javítsuk. 
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A HATVAN-GÖDÖLLŐ KÖZÖTTI VASÚTVONAL INVÁZIÓS 
NÖVÉNYÁLLOMÁNYÁNAK FELMÉRÉSE 

The examination of the invasive flora on the Hatvan-Gödöllő railway area 
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A vasútvonalak speciális élőhelyeknek tekinthetők, melyek egyedi, standardizált 
struktúrájukkal eltérnek a körülöttük elhelyezkedő élőhelyektől, így adva teret az idegenhonos 
fajok terjedésének hazánk területén is.  

A dolgozat témájának kiválasztásában fontos szerepet játszottaz, hogy 
Magyarországon kizárólag a vasúti pályaszakaszra és közvetlen környezetére kiterjedő 
vizsgálat eddig nem történt, így most lehetőség nyílt ennek a hiánynak a pótlására, és 
megvizsgálni a vasútvonal szerepét az idegenhonos özönnövények terjeszkedésében.  

A jelen dolgozat a Hatvan-Gödöllő között húzódó vasútvonal és közvetlen környezete 
vizsgálatáról készült, melyben egy 30 kilométeres szakasz került felmérésre. A felmérés 
gyalogos bejárással és vonatról történő megfigyeléssel készült. A 30 kilométeres szakaszt 30 
darab 1 kilométeres szakaszra, ezen belül 120 darab 250 méteres kisszakaszra osztottam. A 
kisszakaszokon belül képzeletben 2,5 méteres szakaszokat állapítottam meg, és az egyes fajok 
jelenlétét a vonalon haladva dokumentáltam a vasúti pálya külső tengelyétől számított 10 
méteres távolságig. Az állomások esetén azok külső határától számítottam a 10 méteres távot. 
Ezzel a módszerrel számszerű adatot kaptam, melyet százalékosan értelmezhettem. 

Összesen 19 inváziós növényfajt írtunk le a felmért 120 kisszakaszon, melyek közül 
legjelentősebbek a fehér akác (Robinia pseudoacacia), a kanadai aranyvessző (Solidago 
canadensis), a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), a zöld juhar (Acer negundo) és a 
közönséges selyemkóró (Asclepia syriaca) voltak. A fehér akác volt az egyetlen, amely 
minden kilométeren legalább egyszer előfordult, a kisszakaszok összesen 90%-án volt jelen. 
Ez messze a legmagasabb érték, mivel a rákövetkező kanadai aranyvessző már csak a 
kisszakaszok 57%-án fordult elő.  

Idegenhonos özönnövény fajoktól mentes kisszakasz nem fordult elő. 
A vizsgálat során megfigyelhető volt, hogy a vizsgált fajok előfordulása nem 

egyenletesen oszlik el a vizsgálati területen, esetenként bizonyos pontokra szerveződnek, 
illetve bizonyos helyeken egyes idegenhonos fajok teljesen eltűnnek. Ebből következik, hogy 
a környező élőhelyek befolyással vannak a vasútvonalon és közvetlen környezetén 
megtelepedő növényekre. Az egyes fajok foltszerű állományai arra is engednek következtetni, 
hogy a vasútvonal esetleg egy nagyobb populáción csupán áthalad, nem alakít ki önállóan egy 
élőhelyet. A stabil, síneket határoló populációk valószínűsíthetően határmezsgye jellegűek, 
mivel a környező területek és a vasútvonal közötti vékony sávot nem kezelik megfelelően, így 
kialakulhatnak stabil állományok.  

A vizsgálat tehát rávilágít, hogy a legtöbb előkerült idegenhonos özönfaj nem kötődik 
kifejezetten a vasútvonal által kialakított élőhelyekhez, csak itt is megtalálják az ideális 
élőhelyet. Ezt az állítást megerősíthetjük a jövőben a vasútvonalra merőleges irányú 
transzekt-vizsgálatok készítésével.  

A Hatvan-Gödöllő vasútvonal különösen fertőzött élőhelynek számít az idegenhonos 
özönnövény fajok szempontjából. 
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AZ ERDEI SZALONKA MAGYARORSZÁGI TELELŐ ÉS FÉSZKELŐ 
ÁLLOMÁNYÁNAK VIZSGÁLATA KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN 

Survey of the wintering and breeding population of the Eurasian woodcock 
(Scolopax rusticola) in Hungary based on questionnaire data 
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Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) hazai teleléséről és költéséről kevés adat áll 
rendelkezésünkre. Alapvetően az őszi és tavaszi vonulás során találkozhatunk a fajjal, azonban 
időről-időre számtalan helyről telelő és fészkelő példányokról hallhatunk beszámolókat. Ezek a 
megfigyelések praktikusak, azonban rendszerezés nélkül nem elégségesek ahhoz, hogy 
egységes, országos képet kapjunk hazánk telelő és fészkelő erdei szalonka állományáról. 
Dolgozatomhoz egységes, elektronikus és papíralapú kérdőívek felhasználásával gyűjtöttem 
adatokat országos szinten, illetve feldolgoztam egy internetes madármegfigyelő adatbázis 
(birding.hu) nyilvános adatait is az adott időszakokra vonatkozóan, melyek az április- május- 
június (illetve, amennyiben volt, akkor július-augusztus), illetve a december- január- február 
közötti időszakokra vonatkozó észlelések. Azt vizsgáltam, hogy (1) hogyan oszlanak meg az 
erdei szalonka fészkelésére és telelésére vonatkozó megfigyelések 2013 és 2019 között 
Magyarországon, valamint hogy (2) jellemzően ugyanazokról a területekről érkezett-e be 
telelési és fészkelési adat a fajról az évek során. 

Az elektronikus, illetve papír alapú kérdőíveket összesen 52 ember töltötte ki, ezek 
közül 39 válasz érkezett vissza teleléssel kapcsolatban, illetve 31 válasz a fészkeléssel 
kapcsolatosan. A kérdőívet kitöltők közül összesen 21 ember látott telelésre, és 8 ember 
fészkelésre utaló jelet. A válaszadók közül összesen 13 ember válaszolta azt, hogy nem 
tapasztalt a kérdéses időszakokban erdei szalonka telelésére vagy fészkelésére utaló jelet, ezek 
közül 3 nemleges válasz érkezett vissza teleléssel és 10 fészkeléssel kapcsolatban. Az internetes 
adatbázisba összesen 112 megfigyelő töltött fel adatokat. 2013-tól 2019-ig télen összesen 113, 
míg tavasszal (április- júniusi időszak) 85 erdei szalonka példányt figyeltek meg országszerte, 
illetve 3 fészket jegyeztek fel a megfigyelők, ebből két helyen rendszeresen költ a faj. 

Az adatok alapján elmondható, hogy az ország bizonyos területein rendszeresen 
előfordulnak fészkelési időszakban erdei szalonkák. Továbbá megállapítható, hogy ahol télen 
láttak erdei szalonkát, ott az esetek nagy részében fészkelési időben is előfordult a faj. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 
AKI  Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet 

AKI HALT Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék 

AKI KKT Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Környezetbiztonsági és Környezettoxikológiai Tanszék 

ÁTAI  Állattudományi Alapok Intézet 

ÁTTI  Állattenyésztés-Tudományi Intézet 

ELTE  Eötvös Loránd Tudományegyetem 

GMBI  Genetikai, Mikrobiológiai- és Biotechnológiai Intézet 

KERT  Kertészeti Intézet 

KÖTI  Környezettudományi Intézet 

MTA ATK Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpont 

MTA ATK MGI Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet 

MTA NÖVI Magyar Tudományos Akadémia, Növényvédelmi Intézet 

NAIK  Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 

NAIK MBK Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet 

NBGK  Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 

NBGK HáGK Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ, Haszonállat-génmegőrzési Központ 

NBGK HGI Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ, Haszonállat-génmegőrzési Intézet 

NÖFI  Növénytani és Ökofiziológiai Intézet 

NTI  Növénytermesztési Intézet 

NVI  Növényvédelmi Intézet 

ÖK BLI  Ökológiai Kutatóközpont, Hal- és konzervációökológiai Kutatócsoport 

SZIE RET Szent István Egyetem, Regionális Tudásközpont 

TTI  Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet 

VMI  Vadvilág Megőrzési Intézet 
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A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 2019. ÉVI TDK 
TEVÉKENYSÉGÉT TÁMOGATTÁK 

 SZIE Rektora 
 SZIE MKK Dékánja és Dékánhelyettesei 
 SZIE Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács 
 SZIE MKK AKI Halgazdálkodási Tanszék 
 SZIE MKK Állattenyésztés-tudományi Intézet 
 SZIE MKK Hallgatói Önkormányzat 
 SZIE MKK Környezettudományi Intézet 
 SZIE MKK Növényvédelmi Intézet 
 SZIE MKK Tudományos Diákköri Tanács 
 SZIE MKK TTI Természetvédelmi és Tájökológiai 

Tanszék 
 SZIE MKK Vadvilág Megőrzési Intézet 
 AgriDron Kft. 
 Agro Aim Hungária Kft. 
 A Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány 
 Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. 
 BIOMI Kft. 
 Bonafarm Csoport 
 Caprivorus Kft. 
 CiToxLAB-Hungary Kft. 
 ConTerra Mérnöki Iroda Kft. 
 Enviroscience Környezetvédelmi és 

Kutatásfejlesztési Kft. 
 Fuchs Tej Kft. 
 GAK Nonprofit Közhasznú Kft. 
 Gödöllői Gazdász Hallgatókért Alapítvány 
 Haltudományok Fejlesztéséért Alapítvány 

 Hegykői Mg. Zrt. 
 Hunor Webmagazin & Safari Magazin 
 Hydro-Fish Kft. 
 IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
 Innoprofit Kft. 
 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
 Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
 Magyar Országos Horgász Szövetség 
 Magyar Talajtani Társaság 
 MTA Ökológiai Kutatóközpont 
 MICSU-FARM Kft. 
 Nematológiai Szakkollégium 
 Orosco Kft. 
 PlasmoProtect Kft. 
 Profikomp Környezettechnika Zrt. 
 Syngenta Magyarország Kft. 
 Szabolcsi Halászati Kft. 
 Talajvédelem.hu 
 Tájökológiai Lapok 
 Tógazda Halászati Zrt. 
 Univer Product Zrt. 
 V-95 Általános Vállalkozási Kft. 
 Vad-ész Mérnökiroda Bt. 
 Vitafort Zrt. 
 WESSLING Hungary Kft. 
 WWF Magyarország 

Köszönetünket fejezzük ki minden Támogatónknak, aki segítette hallgatóink önképző, kutató munkáját, 
kiváló munkáik díjazását és a konferencia megrendezését. 

A TDK konferenciát a Gödöllői Gazdász Hallgatókért Alapítvány és Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi 
Erőforrás Kezelő Nemzeti Tehetség Program NTP-HHTDK-19-0074 azonosító számú pályázata támogatta. 


