
SZIE MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

 

A TDK prezentációt az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt támogatta. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

 

 

 

 

 

SZENT ISTVÁN EGYETEM 

MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARI 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 

ELŐADÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÓI 

 

 

 

 

 

Gödöllő 

2018 



SZIE MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

 

 

SZENT ISTVÁN EGYETEM 

MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARI 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 

ELŐADÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÓI 

 

 

Konferencia időpontja: 2018. november 21. 

Konferencia helyszíne: SZIE Gödöllői Campus 

 

 

 

 

Szerkesztette: S.-Falusi Eszter és Pető Ákos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-963-269-791-8 

Kiadó: Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft. 

Kiadásért felelős személy: Lajos Mihály, ügyvezető 



SZIE MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

 

SZENT ISTVÁN EGYETEM 

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kari 

Tudományos Diákköri Konferencia 
 

 

Kari program 

 

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

 

9:00 Szekcióülések 

• Állattenyésztés-tudomány Szekció (MK Kari Tanácsterem) 

• Haltudományok Szekció (TTI, Humánstúdió) 

• Kertészet, Genetika és Biotechnológia Szekció (NTI, Győrffy Béla terem) 

• Környezettudomány Szekció (NTI, Sipos Sándor terem) 

• Növényvédelem Szekció (NVI, Növényvédelmi állattani gyakorló) 

• Takarmányozástan Szekció (ÁTAI, Takarmányozástani Tanszék gyakorló) 

• Természetvédelem Szekció (IV. előadó)  

• Vadgazdálkodás Szekció (VMI, Bertóti István terem) 

 

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

 



SZIE MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

 

 

 

 

Állattenyésztés-tudomány Szekció 
 

 

 

Elnök:  

Dr. Póti Péter intézetigazgató, egyetemi docens, ÁTTI 

 

 

 

Szekciófelelős és titkár: 

 

Dr. Pajor Ferenc egyetemi docens, ÁTTI 

 

 

 

Tagok: 

 

Abayné dr. Hamar Enikő  egyetemi adjunktus, ÁTTI 

Dr. Hidas András egyetemi docens, ÁTTI 

Dr. Egerszegi István egyetemi docens, ÁTTI 

Szabó Csaba egyetemi adjunktus, ÁTAI 

Dr. Micsutka Attila járási főállatorvos, 

Nógrád Megyei Kormányhivatal PJH 

 

 

 

Helye: 

 

 

 

MK Kari Tanácsterem 

 



SZIE MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

 

A TDK prezentációt az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt támogatta. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

 

HOLSTEIN-FRÍZ SZARVASMARHÁK IKERELLÉS VIZSGÁLATA 

Investigation of twin calving in Holstein Frisean cows 

Szerző:  El-Shahadat Gábor, Állattenyésztő mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Egerszegi István, egyetemi docens, ÁTTI 

 Dr. Kern László, állatorvos, Nemzeti Agrárkutatási Innovációs Központ 

Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutató Intézet (Herceghalom) 

 

A világ tejtermelése rohamosan növekszik, ami arra készteti a gazdaságokat, hogy 

minél jobban ellenőrzött körülmények között kezelje az állatokat ezzel törekedve a termelés 

maximalizálására. Az ikerellés olyan nem kívánatos jelenség a tejelő szarvasmarha telepeken, 

amely nagymértékben csökkenti a termelést. Erre az egyre gyakrabban tapasztalt jelenségre 

szeretném felhívni a dolgozatommal a célközönség figyelmét. 

A vizsgálataim kiterjedtek az ikerellés után fellépő szaparodásbiológiai zavarok 

leírására, valamint a különböző negatív következmények összegzésére azért, hogy a holstein-

fríz szarvasmarhát tenyésztő/tartó gazdaságok nagyobb figyelmet szenteljenek az ikerellés 

elkerülésére. 

 A vizsgálataim során három különböző telepen jártam és gyűjtöttem adatokat a 2016 

és 2018 közötti időszakot áttekintve. A RISKA telepirányítási rendszerből gyűjtöttem ki a 

szükséges adatokat, azonban voltak olyan információk, amelyeket nem vittek fel az 

adatbázisba, ezért a régebben használatos papír alapú feljegyzéseket is át kellett 

tanulmányozzam. 

A dolgozatomban vizsgáltam az öröklődhetőségét az ikerellésnek, az ikerellésre való 

hajlamot annak függvényében, hogy hányadik ellése volt az adott tehénnek. A kutatásom 

során kitérek az ivari arányokra az ikerborjak esetében, a vemhesség hosszára, az utolsó 

termékenyítés megnövekedett sorszámára és az egyre magasabb szamú üres napok számára az 

ikerellést követően, ami a magzatburok visszatartással és a különböző stádiumú 

méhgyulladással van szoros összefüggésben. 

Az általam vizsgált telepeken az ikerellésre való hajlam a harmadik ellésnél volt a 

legmagasabb (ellések száma átlagosan 3,14 volt). Az utolsó termékenyítés sorszáma 

lényegesen megnövekedett azoknál a teheneknél, amelyek előző alkalommal ikerborjakat 

hoztak a világra. Ez megnöveli az üresen maradt napok számát is, ami nagy anyagi kiesést 

okoz a tejelő telepnek. Ezen felül a veszteséget tovább növeli az állatorvosi költség és a 

gyógykezeléshez szükséges eszközök. Az utolsó termékenyítés sorszáma az általam vizsgált 

telepeken átlagosan 3,56 volt. Az üres napok száma ikerellést követően fokozott mértékben 

növekedett a magzatburok visszatartás és a méhgyulladás miatt. Ezeknél a teheneknél ez a 

szám meghaladta a 188 napot. 

Az egészséges életben maradt ikerborjaknál az ivarok esetében nem fedezhető fel 

számottevő eltérés. Eszerint a 48,113%-uk üszőborjú és 51,887%-uk bikaborjú volt. 

Érdekesség azonban, hogy mindhárom általam vizsgált telepen a bikaborjak voltak 

többségben. 
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FÁCÁN ÉS PECSENYECSIRKE MELLHÚSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ 

ELEMZÉSE 

Comparative analysis of the breast meat of pheasant and broiler chicken 

Szerző:  Feigl Andrea Gabriella, Állattenyésztő mérnök MSc. I. évfolyam 

Témavezetők: Balláné Dr. Erdélyi Márta, egyetemi docens, ÁTAI 

 Dr. Kovács-Weber Mária, egyetemi docens, ÁTTI 

 
Az élelmiszer és a táplálkozás fontossága már az emberiség kezdete óta nagy figyelmet 

kap. Az étkezési szokások ősidőktől kezdve folyamatosan változtak egészen napjainkig (vallási 

okokból, konyhatechnika fejlődése révén, valamint a változó minőségi és mennyiségi 

szempontoknak köszönhetően). Ez idő alatt nem csak az emberiség gondolkodása, de elvárásai is 

nagymértékben megváltoztak. Manapság számos felmérés alapján az elsődleges fogyasztói 

szempont: jó áron hozzájutni minél kiválóbb minőségű élelmiszerekhez.  

A hús az egyik legnépszerűbb táplálékforrás a humán élelmezésben. A hús, tápanyagban 

gazdag, fontos fehérje-, zsír-, és ásványianyag-forrás. A folyamatosan növekvő húsfogyasztás 

egyre inkább a szárnyas húsok irányába (pl. pecsenyecsirke), azon belül a mellhús irányába 

tolódott el. A vad-, illetve vörös húsok pedig teljesen háttérbe szorulnak még napjainkban is, 

annak ellenére, hogy tápanyag-összetétele sokkal kedvezőbb táplálkozásélettani szempontból. Az 

is megfigyelhető, hogy az emberek nem ismerik ezeket a hús fajtákat, tartózkodnak tőlük. 

Ráadásul a legtöbb esetben magasabb árral is számolni kell például a vadhúsok esetében.  

Vizsgálatunk célja, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható pecsenyecsirke mellhúsát 

összehasonlítsuk a zárt tartásban nevelt fácánéval egyes objektíven detektálható, fogyasztói 

szempontból jelentős paraméter vizsgálatán keresztül. A kutatás során a következő paramétereket 

vizsgáltuk: a hús kémhatása, színe, a konyhatechnikai veszteségek (sütési és hűlési veszteség), a 

porhanyósság (Warner-Bratzler nyíróerő érték). 

A fent említett paraméterek alapján kívánom bemutatni a pecsenyecsirke és a fácán 

mellhús közötti különbségeket és az élettani háttér feltérképezésével következtetéseket levonni 

arra vonatkozóan, hogy ezek a különbségek miből adódhatnak, valamint vizsgálataimban 

szeretnék kitérni arra, hogy a kevésbé ismert, ámbár manapság inkább kuriózumnak számító fácán 

mellhús kedvezőbb húsminőségi paraméterekkel rendelkezik-e, mint a hipermarketekben 

megtalálható brojlercsirke mellhús. 

A kémhatás tekintetében elmondható, hogy 24 órás hűtve tárolást követően a 

pecsenyecsirke mellhús kémhatása a kritikus 5,8 alácsökkent, míg a fácáné azt meghaladta, így ez 

esetleges mikrobiológiai veszélyforrást jelenthet. 

A vadhúsokkal kapcsolatban a közvéleményben az terjedt el, hogy sötétebbek, mint az 

egyéb gazdasági állatok húsa. Műszeres méréseink alapján elmondható, hogy fácán húsa 

világosabb, mint a pecsenyecsirkéé (L*p=54,26; L*f=69,5), ugyanakkor sokkal nagyobb piros 

(a*p=2,58; a*f=74,21) és sárga (b*p=15,52; b*f=33,82) színintenzitást mutat. Ennek köszönhető, 

hogy az emberi szem számára a két hús valóban egyértelműen elkülöníthető. A sülési és hűlési 

veszteség a két faj mintáiban hasonlóan alakult cáfolva a tévhitet, hogy a brojlercsirke húsának 

víztartó képessége gyenge. 

Sokan úgy vélekednek, hogy a vadhúsok kevésbé porhanyósak, mint a gazdasági állataink 

húsa. Ez kísérletünkben nem volt igazolható, mivel a fácán mellhús porhanyósabbnak bizonyult 

az nyíróerő mérések eredményei alapján. 

Eredményeink rávilágítanak arra, hogy a fogyasztói előítéletek olykor téves alapokon 

nyugszanak. Így a bemutatásra kerülő kísérlet segíthet a fácánhús népszerűsítésében és a benne 

rejlő lehetőségek feltárásában. 
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SZÁRAZ FEKVÉSŰ GYEPTERÜLET ÁLLATELTATÓ-

KÉPESSÉGÉNEK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ MÓDSZERREL 

Estimatement of livestock capability on dry-lained areas with several type of 

methods 

Szerző: Hirth Mirella, Mezőgazdasági mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Póti Péter, intézetigazgató egyetemi docens, ÁTTI 

 Dr. Bajnok Márta, tudományos munkatárs, NTI 

 

Hazánkban megtalálhatok azok a feltételek, amelyek szükségesek a gazdaságosan 

működő juhtenyészettek kialakításához. Mindehhez szükség lenne a megfelelő szakértelem, 

az adott környezeti viszonyok között, a megcélzott piaci elvárásoknak megfelelő mennyiségű, 

minőségű alapanyagot előállítani képes juhászatokra, ezzel összefüggő fajta kiválasztásra, a 

fajtának megfelelő tartási- és takarmányozási-technológia alkalmazására, a gyep-és 

legelőhasználatra. 

Dolgozatomban ezért áttekintésre kerül a hazai gyepgazdálkodás, a magyarországi 

juhtenyésztés, valamint, a magyar merinó juhfajta aktuális helyzete, továbbá a bösztöri 

gyephasználati kísérlettel összefüggő eredmények bemutatása, kiértékelése. 

Ezért dolgozatom célja: a magyarországi gyephasznosítás és juhtenyésztés jelenlegi 

helyzetének rövid bemutatása, a magyar merinó bemutatása és értékelése, a bösztöri száraz 

fekvésű természetes gyepterület jelenlegi állapotának bemutatása, a bösztöri gyepterület 

állateltartó képességének becslése több módszerrel, eredményeim alapján javaslattétel a kor 

elvárásainak megfelelő gyep- és legelőhasználatra, ami alapjául szolgálhat a környezet 

állapotát javító gazdaságos juhtartásnak. 

A célok megvalósításának érdekében a bösztöri száraz fekvésű gyepen végzett (2006-

tól 2010-ig) nyírási próbából gyűjtött adatokat használtam fel. A nyírási próbához kialakított 

mintaterületen három különböző legelő-hasznosítási módszer került szimulálásra (kétszeri-, 

háromszor- és négyszeri hasznosítás), a mintaterület 9 parcellából ált, egy-egy parcella mérete 

4x4 m volt. Ezen mintaterületről származó minták tárolása és mérése minden esetben 

elszigetelten történt. 

A vizsgált évekre különböző módszerekkel állapítottam meg a bösztöri gyep 

állateltartó képességét, Ilyen módszer volt a Barcsák & Kertész (1986) által kidolgozott, és 

Tasi (2010) által továbbfejlesztett módszer. A másik módszert Póti ajánlásával az alábbi 

képlet alapján készítettem el:  

ÁEKéves= BFHéves/ASZéves. 

Eredményeim alapján elmondható, hogy fűhozam és a szárazanyag hozam értékei 

alapján számított állateltartó képességek között eltérések tapasztaltunk, melyet az egyes 

növedékek közötti szárazanyag-tartalombeli eltérések, a különböző fenofázisban lévő 

különböző gyepalkotó növények okozzák. A szélsőséges évjáratok is jelentősen befolyásolták 

a gyep fűhozamát és szárazanyaghozamát, ezek által pedig az állateltartó képességet. A 

szélsőséges időjárás mellett a hasznosítási gyakoriság is befolyással volt a gyep állateltartó 

képességére. Ez alapján azt mondható el, hogy a legtöbb esetben a négyszeri hasznosítási 

gyakorisággal érhettük el a legmagasabb állateltartó képességet. A kapott adatok alapján az is 

elmondható, hogy egy nagyon aszályos évben (mint például a 2009 évben) körülbelül dupla 

akkora területre van szükség egy adott létszámú juhállomány legelői takarmányozásához, 

mint egy közepesen csapadékos (mint például a 2006-os, 2008-as) évben. 
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NÚBIAI FAJTÁVAL TÖRTÉNŐ KERESZTEZÉS HATÁSA A TEJ 

BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE EGY PARLAGI KECSKE 

ÁLLOMÁNYBAN 

The effect of crossing with the Nubian breed on the milk content in a goat flock 

Szerző:   Horváth Réka, Állattenyésztő mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezetők:  Dr. Pajor Ferenc, egyetemi docens, ÁTTI 

 Dr. Egerszegi István, egyetemi docens, ÁTTI 

 

Az elmúlt fél évszázad során a kecske még mindig nem tudta kivívni magának az őt 

megillető helyet a haszonállatok közt, pedig a lakosság jelentős része tisztában van vele, hogy 

ennek az állatfajnak sokkal jobb minőségű a teje, mint a szarvasmarháénak. Napjainkra már 

tudományos tényekkel alátámasztott, hogy a kecsketej könnyeben emészthető, esszenciális 

aminosav készlete kedvezőbb, zsírban oldódó vitaminokban és egyes ásványianyagokban, 

gazdagabb, melyek jelentős szereppel bírnak a mai modern táplálkozásban. A kecskét sokszor 

illették a „szegényember tehene” jelzővel, mert ez az „igénytelen” állat majdhogynem 

ugyanúgy ellátja a feladatát akár egy tehén, még akkor is, ha szinte csak konyhai hulladékon, 

és más kérődzők számára értéktelen táplálékokon van tartva.  A kecsketejből készülő sajtok, 

általában jelentős gasztronómia élményt nyújtanak, rendkívül ízletesek, de ennek ellenére a 

Világ más részein sokkal nagyobb jelentőséggel bír a kecsketej, és népszerűbb az abból 

készült termékek fogyasztása, mint hazánkban. 

Dolgozatom célja, hogy bemutassam, ha egy magyar parlagi állományt núbiai fajtával 

keresztezünk, melyet jelentős tejtermelés és nagyon jó beltartalmi értékek jellemeznek, az 

milyen módon változtatja meg az eredeti állomány tejtermelési tulajdonságait, főleg a 

beltartalmi értékeit. A három évig tartó vizsgált állomány kezdetben 21 egyedből állt, melyek 

közt volt tisztavérű parlagi, parlagi x núbiai F1 és parlagi x núbiai visszakeresztezett (R1 és 

R2) genotípusok. A vizsgálat során ennek a három genotípusnak a tejét vizsgáltuk meg. 

Júniustól októberig három mérést végeztünk el, mely során meghatároztuk a tej zsír, fehérje, 

laktóz és szárazanyagtartalmát. A tej beltartalmának meghatározását LactoScope™ 

készülékkel (Delta Instruments Ltd., Netherlands) végeztem. A keresztezés hatására tej zsír, 

fehérje, tejcukor és a szárazanyag tartalma is növekedett a tisztavérű parlagi kecskék 

tejösszetételével összehasonlítva. Az eredményekből arra következtethetünk, hogy a núbiai 

kecske fajtának keresztezési partnerként történő felhasználásával rendkívül jó alapanyagot tud 

biztosítani pl. a sajtgyártáshoz, ami várhatóan a jövőben egyre inkább el fog terjedni 

hazánkban, és nem mellékesen, a minőség terén is fel tudja venni a versenyt az import 

kecskesajtokkal. 



SZIE MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

ELTÉRŐ ÉTKEZÉSI TOJÁSTERMELÉSI TECHNOLÓGIÁK 

ELEMZÉSE 

Analysis of different egg production technologies 

Szerző:  Kulcsár Roxána, Állattenyésztő mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Kovács-Weber Mária, egyetemi docens, ÁTTI 

 Szabó Rubina Tünde, Ph.D. hallgató, ÁTTI 

 Pákozd Gergely, üzemvezető, PÁK-TO Kft. 

 

Az emberek egyik alapvető élelmiszere a tojás, amely értékes tápanyagai révén hozzájárul az 

emberi szervezet működéséhez. A tojótyúkokat, amelyek ezt a rendkívül értékes élelmiszert állítják 

elő, hazánkban döntően ketreces technológiában tartják. A ketrecek felépítésére és a technológia egyéb 

elemeire szigorú szabályok vonatkoznak, melyek kiterjednek állatjólléti aspektusokra is. 

Az általam kiválasztott gazdaságban a fenti szabályozásoknak megfelelő ketrecekben 

termelnek a tojóhibridek. Ennek a zárt rendszernek nagy előnye, hogy mesterségesen alakítják ki a 

tyúkok környezetét. Így a tojásrakás időszaka alatt a lehető legkedvezőbb körülményeket tudjuk 

létrehozni. Ilyen a hosszú megvilágítás, a szellőztetés, a rendszeres trágya-eltávolítás és az ezáltal 

kialakuló mikroklíma is. A tojóidőszak megindulásakor gyorsan nő a megtermelt tojás mennyisége, 

majd csúcsot követően fokozatosan csökken. Végül annyira minimális lesz a tojások száma, hogy a 

gazdaság kénytelen eladni az állományt, s fiatal álatokkal helyettesíteni. Azonban van egy másik 

lehetőség is, a mesterségesen előidézett vedletés. Ennek célja, hogy a teljes tollazatváltást követően 

újabb termelési ciklust indukáljunk ugyanazon állománynál. Erre számtalan lehetőség áll 

rendelkezésre: a megvilágítás időtartamának és intenzitásának csökkentése, a takarmány 

összetételének megváltoztatása, a takarmány és ivóvízfogyasztás mennyiségének mérséklése. 

Vizsgálatom célja a PÁK-TO Kft. vedletési módszerének összehasonlító elemzése és az 

állatok vedletés előtti és utáni állapotának és tojástermelésének vizsgálatával, az egyes állattartó 

egységek függvényében. Vizsgáltam a tojástermelés mértékét a megtermelt tojások mennyiségén és 

minőségén keresztül, továbbá a vedletés alatti elhullás mértékét minden állattartó egységben, 

összefüggéseket keresve a technológia és a termelés között is. 

Megfigyeléseim az 1-es ól 2014-2017 és 2-es ól 2015-2017 közötti időszakára terjednek ki. 

Ezen időszak alatt négy Hy-Line Brown tojóállomány termelése zajlott. Az 1-es ólban minkét 

tojástermelési periódusnál, míg a 2-es ólban csak 2016-2017 között történt vedletés. A gazdaság 

számos adatot rögzített ezekről az időszakokról – amely munkában gyakornokként aktívan részt 

vettem. A vizsgált paraméterek: elhullás, termelési görbe, S, M, L és XL méretű tojások száma, törött- 

és lágyhéjú tojások mennyisége, tojások átlagsúlya. 

Az eredmények a tojásméretek eloszlásában, szakirodalomban leírtakhoz hasonlóan alakultak. 

Így a vedletést követően a nagyobb méretű tojások mennyisége meghatározó. Ez együtt jár a tojás 

átlagsúlyának növekedésével is, ami lényegesen nagyobb, mint a vedletés megelőző időszakban. Az 

azonos években termelő ólakat, ezen felül különböző évjáratokat hasonlítottam össze egymással. Az 

elemzés majdnem minden paraméternél szignifikáns különbséget mutatott. Megfigyelhető továbbá, 

hogy a vedletés folyamán drasztikusan megnő az elhullás mértéke. A törött héjú tojások 

előfordulásának mértékére hatással vannak a ketrecek eszközeinek (ülőrúd, etető és itató, tojófészek) 

elrendezése. A két ól közül a 1-es ólban lényegesen csekélyebb a törött tojások mennyisége, mint a 2-

es ólban. Ez a megállapítás egymást követő tojóidőszakokra egyaránt vonatkozik. A vedletés előtt a 

lágyhéjú tojások nagyobb számban jelentek meg a termelés folyamán. Azonban vedletés követően 

mérséklődik mennyiségük. 

A tollváltással meghosszabbított termelés megfelelő lehet azon gazdaságok számára, akik nem 

selejtezik az első tojóidőszak után az állományt, annak ellenére, hogy a tyúkok a vedletés alatt 30-40 

napig nem termelnek hasznot a gazdaságnak, illetve az újabb ciklus beindulásakor pedig nagyobb 

méretű tojások termelése történik. 
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A TŐGYGYULLADÁS KÁRTÉTELE, VALAMINT AZ ELLENE 

ALKALMAZOTT VÉDEKEZÉSI MÓDSZEREK ÉRTÉKELÉSE EGY 

HAZAI TEJELŐ TEHENÉSZETBEN 

Injury of mastitis and evaluation of the applied defensive methods at a home 

dairy-farm 

Szerző: László Viktória, Állattenyésztő mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Kovács Alfréd, egyetemi docens, ÁTTI 

 Dr. Jánosi Szilárd, laboratóriumvezető, NÉBIH ÁDI Bakteriológiai 

Laboratórium 

 

A tejelő tehenészetek életében a tőgygyulladás, mint elsőszámú veszteségforrás, már 

hosszú évek óta a figyelem középpontjában van, jelentősége egyre növekszik a jelenkorban is. 

A masztitisz következtében, a termelők jelentős pénzbevételtől esnek el évről évre, amely 

pénzösszeg elérheti akár a 16 milliárd forintot is éves szinten. A veszteség három 

veszélyforrásból tevődik össze. A csökkent tejárbevétel, a kezelések költségei és az 

úgynevezett rejtett költségek, amiket a termelők többletként invesztálnak a rendszerébe a 

javulás érdekében, viszont ezeket gyakran nem is tartják számon. Magyarországon jellemzően 

3 állandó főszereplője van a tejlaboratóriumokban végzett, a tőgygyulladások kialakulásáért 

felelős, baktériumok vizsgálati eredményeinek. Jellemzően a Streptococcus uberis, az 

Escherichia coli és a Koaguláz Negatív Staphylococcus-ok. Korábban a legnagyobb 

jelentőséggel bíró, viszont ma már csak a negyedik helyen álló Staphylococcus aureus is 

olykor kitenyésztésre kerül a vizsgálatok során. Továbbá előfordul a Prototheca zopffi is, mint 

tőgygyulladásért felelős alga. Habár a Prototheca zopffi-t inkább a lista végén találhatjuk, 

viszont ettől még nem kevésbé fontos, mint a korábbi években. Minden kórokozó ellen 

hatásos védekezési stratégiákat kell kidolgozni és azokat a lehető legprecízebben végrehajtani. 

A masztitisz elleni védekezési lehetőségek igen széles skálán mozognak. A tejtermelő 

gazdaságok választhatnak a hagyományos, antibiotikumot tartalmazó tőgyinfúziós kezelések 

vagy az alternatív megoldást kínáló opciók közül. Az alternatív módszerek sikeresnek 

bizonyultak az elmúlt 15 esztendő során. A vakcinázásnak köszönhetően mentesítettek több 

magyarországi tehenészetet a Staphylococcus aureus-tól. Az orvosi mézet tartalmazó 

tőgyinfúziók hatékony kiegészítőnek bizonyultak a tőgygyulladás ellen végzett kezelések 

során. Nagy előnyük, hogy nem tartalmaznak antibiotikumot, így nincsen élelmezés-

egészségügyi várakozási idejük, tehát nem keletkezik tejkiesés és nem vonzzák magukkal a 

tejárbevétel csökkenését. Azonban a kezelések önmagukban nem elegendők, ha nem tesszük 

lehetővé a jó higiéniai körülményeket az állatok gyógyulása és egészségük megőrzése 

érdekében. Úgy gondolom, hogy a jó higiénia fenttartása az ember feladata. Különös 

tekintettel a tejelő szarvasmarha telepek esetében, ahol napjában több ezer liter tejet fejnek 

napi kétszeri, akár háromszori alkalommal. Vizsgálataim során, azt tapasztaltam, hogy az 

emberi mulasztás eredményeként jön létre a hatalmas tejárbevétel kiesés és a nagy 

gyógyszerköltség. Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartani, hogy a magyar tehenészetek 

közül sok küzd rossz anyagi helyzettel. Ez a tény elmondható az általam vizsgált majorra is. 

Az etyeki Ödön-major évek óta rossz pénzügyi helyzetben van, amely hátrányosan hat a 

higiéniai körülményekre. A helyzetet tovább rontja a telepen felelhető más betegségek, mint 

például a paratuberkulózis is. A javító célú törekvéseket visszaveti a rosszul kivitelezett 

fejéstechnológia és az istállóhigiéniai kedvezőtlen helyzete. A hibák és hiányosságok 

következtében a telep több millió forintot költ a tőgygyulladásban szenvedő tehenek 

kezelésére, amely költség várhatóan az évek múlásával emelkedni fog, ha nem lépnek fel 

produktívan a csökkentése érdekében. 
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A mai rohanó világunkban a galambtartás és -tenyésztés a legkülönbözőbb 

foglalkozású, helyzetű és korú emberek életében jelent egy semmi mással nem pótolható 

értéket. Hazánkban a múlt század második felétől volt hagyománya a pecsenyegalamb 

előállításnak, de ez a rendszerváltás után szinte teljesen elveszett. 

Kisgyerek korom óta galambtartással és tenyésztéssel foglalkozom szabadidőmben. 

Miután elkezdtem egyetemi tanulmányaimat és egyre nagyobb rálátásom lett az 

állattenyésztés szakszerű menetére és az egyes háziállat fajok tenyésztési eljárásaira, 

rádöbbentem, hogy milyen hiányosakaz általam oly nagyra becsült és kedvelt galambokkal 

kapcsolatos szakmai információk. 

Dolgozatomban postagalamb párok szaporaságát, illetve utódnevelő képességét 

kívántam megvizsgálni különböző tartástechnológiákban. A kapott eredmények és adatok 

alapján vizsgáltam továbbá az egyes paraméterek összefüggéseit, célul tűzve ki olyan 

következtetések levonását, amelyek segíthetik a galambászatban pozitívan értékelt 

tulajdonságokban végezhető szelekciós munkát és a megfelelő technológia kiválasztását. 

A vizsgálatokegy tenyésztőtársam földi galambházában és a családi házunk 

alsóépületének padlásán létesített galambdúcban kialakított 2 eltérő technológiában zajlottak. 

Így 3 különböző tartástechnológiát tudtam felállítani és több szempontból vizsgálni. Két olyan 

fajtát vetettem górcső alá, amit már több éve tartunk és egymással igen közeli rokonságban 

állnak. Ezek az alföldi dudoros postagalamb és a verseny postagalamb voltak. A 3 

technológiában összesen 23 pár termelését vizsgáltam egy termelési ciklusban. Ezek az 

állatok korukat tekintve 2-4 éves kor közöttiek voltak, minden egyed túl volt már legalább egy 

költési időszakon. A február végén történő párosítástól a szeptember közepi szétválasztásig 

folyamatosan gyűjtött adatokat értékelve, továbbá számításokat végezve kaptam információt 

az állatok teljesítményével kapcsolatban. ezen kívül tojásvizsgálatokat is végeztem, melyek 

számszerű információkat szolgáltattak a tojások hosszáról, szélességéről és ezek 

formaindexéről. A költéssel együtt folyamatosan nyomon kísértem a fiókák nevelését, majd 

28-35 napos kor között extermináltam. Minden egyes vágás előtt élőtömeget, majd 

konyhakész állapotban vágott tömeget (grillfertig) mérve. Ezek után a kitermelési százalékot 

számítottam ki. 

A fentiek alapján összetudtam hasonlítani a fajtákat és azok egyes, 

tartástechnológiában nyújtott teljesítményét. Fény derült arra, hogy mennyiben is befolyásolja 

a galambok költését az, hogy a szabadba kijárhatnak-e vagy esetleg zárt tartásban 

szaporodnak és nevelkednek a tenyészidőszak alatt. Egyértelműen megmutatkozott, hogy 

azok a galambok, amelyek napközben többnyire a szabadban tartózkodtak és ez által többet 

mozogtak, fiókáik nevelésére kevésbé fordítottak nagy hangsúlyt. A padlástérben az igen 

szélsőséges nyári melegek megnehezítették az állatok mindennapjait, míg a földi 

galambházban nem voltak hasonlónak kitéve. Az alföldi dudoros postagalambok jól 

érvényesítették szaporodásbiológiai tulajdonságaikat a földi galambházban, míg a verseny 

postagalambok a zárt padlásteret részesítették előnyben. 
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Az elmúlt években a sertéstartóknak az erős piaci kiszolgáltatottság miatt termelési 

színvonalukon jelentősen emelni kellett. Ennek egyik fontos eleme az egy koca után 

kibocsájtott hízók mennyisége. Ilyen eredményeket egyrészt magas genetikai értékű szapora 

kocákkal és kiváló apaállatokkal érhetünk el, másrészt a kocaforgó növelése segíthet. A 

kocaforgó növelésének lehetősége a szoptatási idő csökkentésével lehetséges, viszont ennek 

mind a kocára, mind malacra nézve negatív hatásai lehetnek. 

Vizsgálataim célja az volt, hogy bebizonyítsam a hagyományos választási idő (28 nap) 

kedvezőbb hatással van a kocák szaporodásbiológiai mutatóira és a malacok termelésére a 

korai (21 nap) választással összevetve. A laktáció hossza jelentős hatással van a kocák 

későbbi reprodukciós képességére nézve, mivel ebben az időszakban zajlik le a méh 

involúciója, ami a következő ivarzásra és malacszámra is hatással bír. A malacoknak kritikus 

időszak a választás, így ebben az életszakaszban az egy héttel tovább szoptatott malacok 

várhatóan könnyebben vészelik át az elválasztást, így termelésük is jobb lesz. 

Vizsgálataim helyszínét egy kísérleti sertéstelep adta, ahol az általános telepi 

információk mellett, olyan plusz adatok kerülnek folyamatos felvételezésre, mint a kocák 

testsúly alakulása, szoptatás alatti takarmányfelvétele és a hátszalonna vastagsága. Modern 

technológia segíti a precíz gazdálkodást és az állatok komfortérzetének maximális 

kielégítését, mint például a szoptató kocák takarmányozását a számítógépes önetetők, a 

klímaszabályozást az evaporációs hűtők, szopós és battériás malacok melegítését a padlófűtés. 

A vizsgálatba vont 96 kocától összesen 1215 malac született. A vizsgált kocák közel 

azonos testsúllyal kerültek a fiaztatókba, majd választásra. A szoptatás alatti súlyvesztés is 

hasonló volt (55kg vs 57kg) viszont a szoptatás alatti takarmányfelvételben szignifikáns 

különbséget tapasztaltam (84,5kg ill. 130,10kg***). A 21 napra választott kocák átlag 

12,00db±2,98, a 28 napra választottak 12,89db±3,83 élő malacot hoztak a világra. A 

választott malacszámban (12,28db vs 11,97db) és választási alomsúlyban (87,82kg vs 

65,13kg***) is a négyhetes szoptatási idő bizonyosodott kedvezőbbnek. 

Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a hagyományos választási idővel magasabb 

szintű termelést érhetünk el, mint a koraival. 
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A zebu (Bos indicus) a fejlődő országok egyik legfontosabb gazdasági állatai közé 

tartozik. Hasznosítási lehetősége széles körű, mivel táplálékforráson túl (tej, hús) hasznosítják 

a vágási melléktermékeit is (bőr, szarv, csont, vér, szervestrágya és tüzelőanyag). Ezen 

túlmenően igavonó ereje is rendkívül nagy szerepet tölt be az arid-szemiarid térségek 

lakóinak mindennapi életben. Az évezredek során kiválóan alkalmazkodott a trópusi-

szubtrópusi éghajlati körülményekhez. Remekül bírja a szélsőséges sugárzási és a magas 

hőmérsékleti viszonyokat, a szárazságot, továbbá rendkívül nagy távolságokat képes megtenni 

egy-egy vízlelőhely között. Kifejezetten jól hasznosítja a gyér legelőket. Szervezete rendkívül 

ellenálló számos trópusi-szubtrópusi betegséggel szemben. Többek között a fent említett 

tulajdonságainak köszönhetően válhatott a száraz területek meghatározó gazdasági 

haszonállatává. Használják egyéb szarvasmarha fajták alkalmazkodó képességének javítására 

is, fajtajavító keresztezések fő alanyaként. Mára már hazánkban is kísérleteznek vele: 

húsmarha fajták és brahman zebu keresztezését indították el egy hazai állattartó telepen. 

Dolgozatunk témája egy hazai zebu állomány szociális viselkedésének és napi 

aktivitásának vizsgálata. Vizsgálatainkat egy 43 egyedet számláló, kelet-magyarországi zebu 

állományon végeztük. Nyári időszakban, három napon keresztül figyeltük meg a legelőn 

tartózkodó állatok szociális viselkedését és napi aktivitását. Megfigyeléseinket 24 órás 

videókamerás felvétellel egészítettük ki, amely révén pontos adatokat kaptunk az egyes 

viselkedéselemek eloszlását illetően a nap egyes időszakaiban. Azt tapasztaltuk, hogy a meleg 

hőmérséklettől függetlenül ugyanolyan aktivitást mutattak: egész nap legeltek vagy 

kérődztek, egy csordában maradva. A nagy meleg ellenére az itatót először szinte csak a 

délutáni órákban látogatták meg. Folyamatos csordabeli mozgás jellemezte őket, ez a 

viselkedés kiterjedt az esti órákra is.  
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Dolgozatomban a méh involúciójának lefolyását vizsgáltam holstein-fríz 

állományokban két békés-megyei telepen (Béke Agrár Kft. – Orosháza, Rákóczi 

Mezőgazdasági Szövetkezet – Kétsoprony). Orosházán n=376 ellés adatai álltak 

rendelkezésemre 2017-ből, melyekből -a selejt teheneket figyelmen kívül hagyva- n=38 

magzatburok-visszatartással és n=106 méhgyulladással kezelt tehén adatait vettem 

figyelembe. Míg Kétsopronyban n=467 ellésből magzatburok-visszatartással n=27, 

méhgyulladással n=83 tehén adatait használtam fel szintén 2017-ből.  

A telepeken a RISKA programban szereplő és a telepi egyéni jegyzék általi adatokat 

használtam az elemzésekhez. Az adatok feldolgozása során megnéztem a nem selejtes 

méhgyulladásos és magzatburok-visszamaradással kezelt tehenek adatait és 

összehasonlítottam az egészséges, méhkezelést nem igénylő tehenek adataival. Az elemzések 

során egyértelműen kimutathatóvá vált, hogy a méhgyulladás és a magzatburok-

visszamaradás negatív összefüggést mutat a tejtermeléssel, az üres napok számával és a 

szükséges termékenyítések számával a sikeres vemhesülésig, amelyek komoly gazdasági 

problémát jelentenek országszerte. A nagy tejtermelésre szelektált holstein-fríz fajtában egyre 

gyakrabban találkozunk a különböző szaporodásbiológiai problémákkal, amelybe beletartozik 

az ellést követő regenerációs szakaszban (méhinvolúció) jelentkező kórformák. Ezen 

problémák többsége sajnos teljes mértékben nem küszöbölhető ki, mivel a nagy termelésre 

történő szelekcióval genetikailag is gyengültek a szaporodásbiológiai mutatók, azonban 

különböző hajlamosító tényezők redukálásával csökkenthetők a méhinvolúciós problémák a 

tejelő telepeken, amelyek nagyságrendileg többmillió forintos megtakarítást jelentenének a 

telepek számára. 

Az eredmények alátámasztják, hogy az involúciós betegségek gazdaságilag hátráltató 

tényezőként vannak jelen a tejelő telepek bevételeiben. A két vizsgált telepen átlagosan 3-5 

alkalommal volt szükség gyógykezelésre a magzatburok-visszatartásos (MBV) tehenek 

esetében, méhgyulladáskor (MGY) átlagosan 2,06-2,07 kezelés kellett a gyógyuláshoz. Az 

átlag napi kifejt tejmennyiségre is hatással vannak a betegségek, MBV esetében 22,04, illetve 

25,52 l/nap, MGY fennállásakor 20,5, illetve 21,27 l/nap volt az átlag tejmennyiség, amely 

egészséges egyedek esetében 22,75 és 26,15 l/nap volt az átlagos tejhozam. Az üres napok 

tekintetében akár 1 hónap különbség is lehet a beteg és egészséges egyedek között, amely 

nagyságrendileg három és fél millió Ft-os kiesést jelent 144 kezelt állat, illetve kettő és fél 

millió Ft-ot 110 kezelt állat esetében. A termékenyítésre szintén negatív hatása volt a 

betegségeknek, MBV esetében átlagosan 3,37 illetve 3,05, MGY esetében 3,45 illetve 2,84 

alkalom, míg kezelést nem igénylő állatoknál 2,52 illetve 2,43 alkalom elég volt a sikeres 

termékenyüléshez.  

Az eredmények értékelésekor nyilvánvalóvá vált és alátámasztható az a felvetés, 

miszerint az involúciós problémák megelőzése és időben történő kezelése milliós összegű 

megtakarítést jelentene egy-egy telep számára. Elsősorban a megelőzésre célszerű nagyobb 

hangsúlyt fektetni, amely a hajlamosító tényezők redukálásával érhető el. 
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Az elmúlt években újra előtérbe került a magyar házi bivaly, mint gazdasági 

haszonállat Magyarországon. A világháborúk után jelentősen lecsökkent a bivalyállomány, 

amely napjainkban is alacsony, mindössze néhány ezer egyedre tehető. A természetvédelmi 

területek hasznosítása okán, valamint az ökológiai gazdálkodásban kiemelkedő szerepet 

töltenek be. A tudatos vásárlók számának növekedésével emelhető lenne a hazai 

bivalyállomány, ebben a Magyar Bivalytenyésztők Egyesülete kiemelkedő szerepet játszik. 

Kutatásaim során három telepet figyeltem meg, ahol különböző létszámú egyed él. A 

nagy telepen 119, a közepesen 80, míg a kicsin 60 bivaly található. Legelőre alapozottan 

tartják állataikat, ahol télen széna mellett minimális abrak kiegészítést kapnak. Mindhárom 

telepen növekedési mutatókat és a tartásmódot hasonlítottam össze, továbbá néhány 

viselkedési jellemzőt figyeltem meg.  

A 119 bivaly Pusztaszeren található. Itt az állatok nagy legelőterületen élnek, ahol is 

mindösszesen évente kétszer, a kezelések alkalmával találkoznak emberrel. Egy mérést 

sikerült végezni a telepen, amelynek alapján ivar szerinti közel egy idős éves borjak átlagos 

napi súlygyarapodását számoltuk.  Üszők esetén a napi súlygyarapodás 737 g volt, míg a 

bikáknál 811 g.  A mérések alapján az átlag testtömeg nőivarnál 307 kg, hímivarnál pedig 337 

kg volt.  

Szurdokpüspökin mind a 60 egyedet megmértük. Itt két mérés eredményéből 

számoltunk átlagos napi súlygyarapodást egyedekre nézve, majd átlagosan. Egyed szinten 

üszőknél a legkisebb súlygyarapodás a második mérésig 468 g, míg a legnagyobb 541 g, 

átlagosan pedig 499 g volt. A bikáknál a legkisebb 455 g, míg a legnagyobb 762 g, átlagosan 

pedig 579 g súlygyarapodást számoltunk.  

A harmadik telep, amely Kesznyétenen található, csak az egyedek viselkedésével 

foglalkoztam, időhiány miatt. 

A három telepet összevetve elmondható, hogy a kísérleti vizsgálatok alapján, 

Pusztaszeren a 365 napra korrigált testsúly üszők esetén 269 kg, bikáknál 296 kg volt. 

Szurdokpüspökin a hímivarnál 211 kg, a nőivarnál pedig 182 kg. A két telep közötti eltérést 

okozhatja a legelő minősége, valamint a téli kiegészítő takarmány. A nagyobb telep 

növekedési mutatói hozzávetőleg megfelelnek a szakirodalomban szereplő eredményeknek. 
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Comparison of the sensitivity of different zebrafish lines used in toxicity tests 

based on acute toxicicty test and molecular genetic method 
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A zebradánió embriókat gyakran használják alternatív modellként a toxikológiában, 

mivel nyomon követhetővé válik a vizsgált anyag hatása az ivadékok fejlődési folyamata 

során. Célunk, hogy két különböző módszer segítségével szignifikáns különbségeket 

mutassunk ki a vizsgált zebradánió vonalak érzékenységét tekintve. Munkánk során három 

anyagot, a 2,3,7,8’-tetraklórdibenzo-p-dioxint (TCDD), az ochratoxin A-t és a 3-amino-9-

etilkarbazolt használtuk fel, melyek a vesében, a májban, az idegrendszerben, valamint a szív- 

és érrendszerben, illetve e szervek kifejlődése során fejtik ki toxikus hatásukat. 

Elsőként az említett három anyaggal 96 órás akut embrió toxicitási tesztet (FET teszt) 

végeztünk a vizsgált vonalakon. A tesztek során megfigyeltük a toxikus anyagok által 

kiváltott fenotípusos változásokat. Ezen tesztek eredményeként minden vonalra és anyagra 

megállapítottuk az adott félhalálos koncentrációt (LC50). 

Bizonyos szervek esetében, azonban a vizuális vizsgálat nehezen végezhető el, illetve 

egyes tünetek rejtve maradhatnak az akut embriótesztek során. Ezekben az esetekben nyújthat 

nagy segítséget az adott célszervben zajló folyamatokat irányító gének expressziójának 

kvantitatív vizsgálata. Kísérletünkben a vad genotípusú embriókban nehezen megfigyelhető 

szervek működését jól jellemző szervspecifikus gének kiválasztása volt a célunk, amelyek 

kvantitatív reverz transzkripciós PCR (qRT-PCR) módszer alkalmazásával megfelelő 

mértékben előrejelzik a célszerv toxikus érintettségét, még azelőtt, hogy a vizsgált vegyület 

hatása fenotípusosan megjelenne. A vizsgálatok során az LC10 érték alatti dózisokkal 

kezeltük a zebradánió embriókat, majd ezt követően génexpressziós vizsgálatokat végeztünk a 

kezelt lárvákkal qRT-PCR módszer segítségével. Az eredményeket háztartási génhez 

viszonyítva egy relatív expressziós szint értéket kaptunk. 

Az eredmények azt mutatták, hogy a vizsgált anyagok hatására az összes gén esetében 

megfigyelhető volt a génexpressziós szint változása a kontroll csoporthoz viszonyítva, 

azonban a változás mértéke nem minden esetben volt elég ahhoz, hogy megfelelően 

reprezentálja az adott szervben bekövetkező toxikus hatásokat. 

Összességében megállapítható, hogy az általunk alkalmazott módszerek alkalmasak 

lehetnek az adott szerv működésében bekövetkező változások felderítésére, elősegítve ezzel a 

vizsgált anyag hatásainak feltérképezését. A génexpressziós vizsgálatok emellett segítséget 

nyújthatnak az akut tesztek eredményein alapuló hosszú távú tesztek dózisainak 

megtervezésénél is. Mivel a felhasznált zebradánió vonalak világszerte ismertek és 

alkalmazottak, így eredményeink akár nemzetközi szinten is felhasználhatók. 
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A tógazdasági környezetben a halivadék-előnevelés szempontjából az egyik 

legfontosabb feladat az időzítés; a kihelyezés időpontjára megfelelő összetételű, méretű és 

mennyiségű zooplankton álljon rendelkezésre. Az évtizedekig alkalmazott 

planktonszelekcióra alapozott ivadéknevelés napjainkra megújításra, továbbfejlesztésre 

szorul. Problémát az okozza, hogy az általánosan alkalmazott foszforsav észter származékokat 

az Európai Unió betiltotta. Környeztünk vegyszerterhelésének csökkentése érdekében 

célszerű olyan alternatív módszereket kidolgozni, amelyek hatékonyak és a környezet 

élővilágára kisebb kockázatot jelentenek. Célul tűztem ki egy kereskedelmi forgalomban lévő 

piretrin származék tesztelést táplálkozásukat megkezdő lárvák esetében, mellyel a ragadozó 

copepodákat lehet eredményesen gyéríteni. Valamint másirányban olyan alternatív 

módszerekkel - „plankton táplálás” - is kísérleteket kezdtem, amellyel el lehet hagyni a 

vegyszer használatot az előnevelő tavak előkészítése során.  

Kísérleteimet zebradánió (D. rerio) és pontylárvákkal (C. carpio) végeztem. 7 

különböző kísérletet állítottam be, a kísérleti arány minden esetben 100 db ragadozó 

evezőlábú rák (Copepoda) és 10 db hallárva volt egy liter vízben. A táplálkozásukat 

megkezdő lárvákat hat napig neveltem és különféle kezeléseket követően megmaradási 

arányt-, illetve egy alkalommal a növekedésüket vizsgáltam.  

Az általam kiválasztott vegyszer már 0,125 ppm-es koncentrációban (is) kedvezőbb 

lárva megmaradást eredményezett, azonban ez a keverési sűrűség a hallárvák növekedésére 

depresszíven hatott. A hallárvák mérete alapvetően befolyásolta a megmaradásukat. 

Amennyiben elérték a 7 mm-t úgy a megmaradásuk ugrásszerűen megemelkedett, 

pontylárvák esetében például 98%-os megmaradást értem el. Plankton takarmányozási 

módszerrel a ragadozó evezőlábú rákok hallárvára gyakorolt predáció aránya statisztikailag 

igazolható módon (p<0,05) csökkent.  

A továbbiakban tervezem üzemi körülmények között is a tesztek elvégzését. Bízom 

abban, hogy kísérleteim alapjául szolgálhatnak olyan tógazdasági körülmények közötti 

halivadék nevelési rendszerek kidolgozására, amely révén csökkenthetjük környezetünk 

vegyszerterhelését, támogatva ezzel a vízi életközösségekben a biológiai sokféleség tartós 

fennmaradását. 
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Hazánk kedvező földrajzi elhelyezkedése révén, páratlan vízrajzi és természeti 

adottságokkal rendelkezik, édesvizekben és halfajokban gazdag. 

Témám fontossága, a fent említett értékek adta lehetőségek kihasználására irányul, 

elsősorban a vizek természetes ökológiájának fenntartásával, illetve javításával, valamint a 

horgászturizmus fejlesztésével, társadalmunk természetorientált szemléletmód formálásával, 

ugyanakkor széleskörű rekreációs- és sporthorgászati lehetőségekkel. 

Kutatásom aktualitása a 2016. évi törvény-módosítása révén vált kiemelkedő 

jelentőségűvé. A módosítás során 2016. január 1-jétől megszüntették a kereskedelmi célú 

halászatot Magyarország összes természetes vízterületén, ezáltal a horgász-ágazat kezében 

történik a vizek megfelelő kezelése. 

Kutatómunkám célja, hogy átfogó képet adjak horgászvizeink ökológiai állapotáról, 

horgásztársadalmunk igényeiről, valamint a horgászturizmus fejlesztéséhez szükséges 

adatokról, elősegítve ezzel, a Magyar Országos Horgász Szövetség munkáját.  

Kérdőíves felmérésem 117 kérdőív feldolgozásán alapul, melyek 148 vízterület adatait 

rögzítették. Ezen felmérés során vizsgáltam hazánk horgász hasznosítású vizeinek 

halállományát; idegenhonos halfajokat és általuk okozott károk mértéket; halevő gerincesek 

által okozott problémák intenzitását; telepítőanyag kiválasztásának szempontjait, ívóhelyek 

meglétét/hiányát; természetes szaporulatból származó halfajok megoszlását; horgászvizek 

minőségét; valamint a halgazdálkodási módokat. 

Kutatásom eredményéül kaptam, hogy rendszeres halfelmérést, a megkérdezettek 

mindössze 20%-a végez, ennek ellenére, úgy hiszik, pontos képpel rendelkeznek a vizeikben 

élő halállomány összetételéről. Idegenhonos halfajok tekintetében főként a törpeharcsa okoz 

problémát. A halevő gerincesek által okozott gondokat túlnyomó részt a vidra és a kormorán 

kártétele adja. Ívóhelyek felmérése során a vízterületek 73%-a rendelkezik megfelelő 

természetes ívóhellyel és a vizek több mint felénél kialakítottak kíméleti területet is. Ennek 

ellenére a válaszadók 85%-a alkalmazna mesterséges ívóhelyeket. Horgászvizek minőségét 

illetően rendszeres vízkémiai méréseket a horgászvizek 60%-án végeznek. Ezt az arányt 

érdemes lenne növelni, hiszen a válaszadók több mint fele engedélyezi a nagymennyiségű 

szoktató etetést, mely által a jelentős mennyiségű szerves anyag a vizek természetes ökológiai 

állapotát megváltoztathatja. Érdemes lenne kitérni a vizek nehézfém, peszticid és 

hormonhatású készítmények vizsgálatára is, hiszen a vizsgált vizek 82%-a közvetlen 

kapcsolatban áll intenzív mezőgazdasági területtel, valamint 39%-a rendszeresen kap 

kommunális-szennyvíz terhelést is, ami a vizek algavirágzását, oxigénhiányát és súlyos 

esetben a halállomány pusztulását okozza. 

A kutatás során felmerülő problémákra kell megoldást találni, akár a bevált horgászati 

módszerek megváltoztatásával, akár a jogszabály újabb módosításával. 
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A CSUKA (ESOX LUCIUS) SPERMA MÉLYHŰTÉSÉNEK 

GYAKORLATI SZEMPONTÚ OPTIMALIZÁCIÓJA ÉS A 

MÉLYHŰTÖTT SPERMA ALKALMAZÁSA A KELTETŐHÁZI 

SZAPORÍTÁS SORÁN 

Practical improvement in large-scale pike (Esox lucius) sperm cryopreservation 

and the application of thawed sperm in hatchery propagation 

Szerző: Izsák Tibor, Állattenyésztő mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezetők: Várkonyi Levente, PhD hallgató, AKI HALT 

Dr. Bernáth Gergely, tudományos munkatárs, AKI HALT 

 

Munkánk során a hazánkban nagy gazdasági és horgászati jelentőséggel bíró csuka 

(Esox lucius) spermamélyhűtési módszereinek összehasonlítását, illetve a mélyhűtött sperma 

keltetőházi szaporítás során való felhasználhatóságát vizsgáltuk. A kísérleteinket a Szent 

István Egyetem Halgazdálkodási Tanszékén végeztük, a kutatásunkhoz szükséges halakat és a 

termékenyítés helyét a Szegedfish Kft. biztosította. A kísérletek során a halak spermációját 

hormonálisan indukáltuk (ponty hipofízis). A kioperált heréből nyert spermát ezután motilitás 

és sűrűség vizsgálatoknak vetettük alá. Kísérleteinkben teszteltük egy programozható 

mélyhűtő berendezés alkalmazhatóságát a csuka sperma mélyhűtése során (0,5 ml-es 

műszalma). A berendezést alkalmaztuk továbbá 5 ml-es műszalma és 10 ml-es kriocső 

esetében egyaránt. A kísérletsorozat végén a felolvasztott spermát felhasználtuk a keltetőházi 

szaporítás során nagy mennyiségű ikra (250g) termékenyítéséhez. A programozható 

berendezés (42±17%) hasonlóan magas motilitást mutatott a felolvasztást követően, mint a 

hagyományos polisztirol dobozos módszer (45±11%) a 0,5 ml-es műszalma esetében. A 

kriocső tesztelésénél alkalmazhatónak bizonyult a fagyasztó berendezés, ahol a legnagyobb 

mennyiségben spermát tartalmazó 1:3-as hígítási arányt választottuk ki. Az 5 ml-es műszalma 

fagyasztó berendezésben (57±10%) és polisztirol dobozban (50±9%) mélyhűtve hasonlóan 

magas motilitást mutatott, mint a 10 ml-es kriocső (41±10%, fagyasztó berendezésben 

mélyhűtve). A termékenyítés során a felolvasztott sperma az említett mindhárom módszer 

esetében hasonló hatásfokkal termékenyített. Az alacsony kelési arányt valószínűsíthetően az 

ikra rossz minősége, és az alkalmazott alacsony sperma-ikra arány eredményezhette. 

Munkánkban a motilitási értékek igazolták, hogy az általunk kidolgozott fagyasztási 

módszerek egyaránt alkalmasak nagy mennyiségű csuka sperma mélyhűtésére. 

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 Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-4 

kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programja támogatta. 



SZIE MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

KÜLÖNBÖZŐ MESTERSÉGES SÜLLŐFÉSZKEK TESZTELÉSE A 

BALATONON 

Testing of artificial spawning nests for pikeperch in Lake Balaton 

Szerző: Juhász Vera, Természetvédelmi mérnök MSc. II. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Ferincz Árpád, tudományos munkatárs, AKI HALT 

 Dr. Staszny Ádám, tudományos munkatárs, AKI HALT 

 

A Balatonban a XIX. században kezdődő vízrendezések miatt jelentősen lecsökkent az 

ívó és ivadéknevelésre alkalmas területek aránya. Elsősorban ennek köszönhető, hogy a tóban 

élő és a horgászok által kedvelt halfajok állományai nem tekinthetők önfenntartónak. Jelen 

vizsgálat célja a fogassüllők számára kifejlesztett különböző mesterséges ívóhelyek 

hatékonyságának tesztelése volt. A korábbi, irodalmi adatok alapján megtervezett és 

kivitelezett összesen tízféle ívófészek tesztelését két szaporodási szezonon keresztül végeztük. 

Az első évben öt, a másodikban három balatoni élőhelyen zajlottak a tesztek, melyek során 

rögzítettük a foglaltság adatokat, illetve meghatároztuk az egységnyi felültere jutó 

ikramennyiség adatokat is. A tesztelt fészektípusokon regisztrálható, fészekegységre 

vonatkoztatható ikraszámok 106.000±11.000 és 392.000±35.000 között változtak. A tesztelt 

mesterséges szubsztrátumféleségek között egységnyi felületre (1 cm2) vonatkoztatott 

ikramennyiség között erősen szignifikáns különbség adódott (fenyőgirland: 50,7±; műfű: 

87,5±). A tesztelt fészektípusok alakját és méretét tekintve nem volt preferencia kimutatható, 

így célszerűnek tűnik a nagyobb méretű, műfűvel borított aljzatok további használata. Jelen 

közlemény elkészülését anyagilag támogatta a GINOP 2.3.2 – 15 – 2016 – 00004: ”A balatoni 

halállomány fenntartható, horgászati célú hasznosításának megalapozása” című projekt. 
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MIKROALGAFAJOK OSZTEOTOXIKUS HATÁSÁNAK SCREENING 

VIZSGÁLATA ZEBRADÁNIÓ (DANIO RERIO) KOPOLTYÚFEDŐN 

The evaluation of biological effects of molecules isolated from natural extracts 

from algae on zebrafish (Danio rerio) skeletal development  

Szerző: Kerekes Flóra, Ökotoxikológus MSc. II. évfolyam 

Témavezetők: Garai Edina, PhD hallgató, AKI HALT 

 Dr. Csenki-Bakos Zsolt Imre, tudományos munkatárs, AKI HALT 

 

A mikroalgák mikroszkópikus fotoszintetikus szervezetek, melyek tengeri és édesvízi 

környezetben is világszerte megtalálhatóak. Napjainkban a mikroalgák a kereskedelem 

számos területén alkalmazhatóak, felhasználják az élelmiszerek és állati takarmányok 

tápértékének javítására; kulcsszerepet játszanak az akvakultúrában és kozmetikumok 

összetevői is lehetnek (Priyadarshani & Rath 2012; Singh & Saxena 2005).  

Bár néhány mikroalgának sok pozitív hatást mutató összetevője van, több tanulmány 

kimutatta, hogy bizonyos mikroalgák fogyasztása pszichotikus tüneteket, daganatos 

megbetegedéseket és csontvelő sejtek életképességének csökkenését okozhatják. Ebből 

kifolyólag fontos, hogy még azelőtt vizsgáljuk az alga táplálékkiegészítők és kivonatok 

toxicitását, mielőtt a termékeket forgalomba helyeznék (Bechelli et al. 2011; Levine & Joël 

2018). 

Vizsgálataink során világszerte könnyen megtalálható és mintavételezhető 

mikroalgafajokkal foglalkoztunk, melyek csontfejlődésre gyakorolt hatását még nem 

vizsgálták korábban. A vizsgált fajokat az alábbi kódokkal jelöltük: A001, C003. Kísérleteink 

célja a mikroalgafajok oszteotoxikus hatásának meghatározása volt. A mikroalgakivonatok 

különböző frakcióit (víz, etanol, DMSO) a Centre of Marine Sciences kutatóintézet Mar 

Biotech csoportja készítette, melyeket zebradánió (Danio rerio) kopoltyúfedő modellen 

vizsgáltunk. A különböző frakciók tesztelését a mikroalgafajokban található összetevők eltérő 

oldhatósága indokolta. 

A 72 hpf kikelt lárvákat a screening vizsgálatok során 0,1; 1; 10; 100 mg/l-es 

koncentrációjú oldatokkal kezeltük. Ezt követően a szűrési vizsgálatokra kapott eredmények 

alapján további koncentrációkat állítottunk be azon algafajok és frakciók esetében, ahol a 

kezelési csoportoknál szignifikáns különbséget tapasztaltunk a kontroll csoporthoz képest. 

Minden egyes kísérlet során alkalmaztunk egy negatív (etanol) és egy pozitív (D vitamin), 

valamint az algakivonatok frakcióinak megfelelő oldószeres kontrollt (0,1%: etanol, víz, 

DMSO). A 72 órás expozíciós idő után a lárvákat MS-222 oldattal (0,6 mM, pH 7,0, Sigma-

Aldrich) túlaltattuk, majd 0,025 %-os alizarin vörös festékkel festettük. A rendszervizes 

mosást követően fluoreszcens sztereomikroszkóppal fényképet készítettünk az egyedekről. A 

morfometriai analízis során a kopolytúfedő és fej területének nagyságát mértük. 

A vizsgálat során kapott eredmények dózisfüggő hatást mutatnak. Eredményeink 

alapján elmondható, hogy az A001 mikroalgafaj etanol (10 mg/l), víz (100 mg/l) és DMSO 

(31,6 mg/l) frakciója is oszteotoxikus hatású. Statisztikailag igazolható oszteogén hatást a 

C003-as faj eredményeinél (etanol frakció) figyeltünk meg, a 100 mg/l-es oldattal kezelt 

lárvák esetében.  

Munkánk a 0055 ALGARED+5E - INTERREG V-A España-Portugal Project, 

valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-2-I kódszámú Új Nemzeti 

Kiválóság Programjának támogatásával készült. 
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URBANIZÁLT KISVÍZFOLYÁSOK TERMÉSZETVÉDELMI 

ÉRTÉKELÉSE HALÁLLOMÁNYOK ALAPJÁN 

Evaluation of urban streams using fish communities 

Szerző: Kollár Balázs, Természetvédelmi mérnök MSc. II. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Ferincz Árpád, tudományos munkatárs, AKI HALT 

 Dr. Staszny Ádám, tudományos munkatárs, AKI HALT 

 

A vízminősítési eljárásokat számos módszer-család alapján elvégezhetjük. A minősítés 

történhet a vizek hidrológiai és morfológiai elemei, a fizikai-kémiai, vagy a biológiai 

tényezők, mint amilyen a halfauna alapján is. 

Munkám elsődleges célja volt 23, a budapesti agglomerációban található vízfolyás 

minősítése a halállomány összetétele és víz-fizikai-kémiai paraméterek alapján. 

A vizek ökológiai állapotának, természetvédelmi helyzetének értékelésére napjainkra 

számos eljárást dolgoztak ki.  A módszer-csoport első úttörője a J. R Karr volt, aki 1981-ben 

észak-amerikai vizekre dolgozta ki az Index of Biotic Integrity nevű minősítési rendszert. 

Ennek később számos módosítása és adaptációja született. A magyarországi kisvízfolyások 

minősítésére korábban a Guti (1992) által megalkotott rendszer volt leginkább alkalmas. Az 

EU Víz-Keretirányelvben vállaltaknak megfelelően hazánkban is kidolgozásra került egy 

minősítő eljárás, amely azonban nem volt alkalmas európai szintű interkalibrációra. Ezt a 

problémát feloldandó a közelmúltban kidolgozásra került a Magyar Multimetrikus Halindex 

(HMMFI). 

A dolgozatban vizsgált vízfolyások mintavételi szakaszai Budapest-környéki, 

úgynevezett ingázási zónába tartoznak, amelyre jellemző a nagy népsűrűség és beépítettség, 

azaz urbanizáltság. Az emberi tevékenység jelentős változásokat idézett elő az ökológiai 

rendszerekben, valamint az azokat fenntartó folyamatokban, a megváltozó ökoszisztéma 

elemekre pedig igen érzékenyen reagálnak a halak. A vizsgált 23 vízfolyás halállományát 1 - 

3 mintavételi szakaszon elektromos halászgéppel mértük fel. A halászatok az NBmR - VKI 

protokolloknak megfelelően zajlottak. A halállomány-összetételen kívül mérésre kerültek az 

általános vízkémiai paraméterek. Ezen adatok alapján a Shannon index, valamint a Berger-

Parker dominancia index segítségével számítottam diverzitást a vízminőségi eredmények 

mellé. 

A vízminősítést elsősorban a Magyar Multimetrikus Halindex (HMMFI) segítségével 

végeztem, mely a vízfolyásokat egy 1-től 5-ig tartó skálán osztályozza kiváló, jó, mérsékelt, 

gyenge és rossz minőség szerint. Az eredmények alapján a vízfolyások közül 3 jó, 6 

mérsékelt, 9 gyenge és 5 rossz kategóriába tartozik. A HMMFI mellett egy módosított Index 

of Biotic Integrity számításait is alkalmaztam, mely többé-kevésbé hasonló értékeket hozott. 

A vizsgálati szakaszokon vízkémiai felmérések is készültek, melyeket összevethetünk a 

vízminőségi adatokkal. A 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet által meghatározott 

egészségügyi határértékek alapján meghatároztam, hogy egyes szakaszok mely anyagokkal 

szennyezettek. Végezetül a vízfolyások természetvédelmi értékelését is elvégeztem a TAR 

szoftver segítségével. Az eredmények alapján az erős urbanizációs hatás ellenére számos 

patakszakasz, ill. víztest mondható természetvédelmi szempontból is értékesek. 
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HALFAUNISZTIKAI VIZSGÁLATOK AZ ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG 

TERÜLETEIN 

Research in the field of fish fauna in the area of the Bükk and the Mátra 

Szerző: Koncz Dávid, Természetvédelmi mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Hegyi Árpád, tudományos főmunkatárs, AKI HALT 

Csipkés Roland, hidrobiológiai referens, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

 

Ismert tény, hogy a kisvízfolyások helyzete a vizes élőhelyek között a 

legérzékenyebbek közé tartoznak. Ennek egyik fő oka a klímaváltozás, mely szorosan 

összefügg a halak élőhelyeinek körülményeivel. Éppen ezért kutatásom céljául tűztem ki, a 

halfaunát alkotó, halfajok meghatározását és fajlista készítését, a kapott eredményeket a 

korábbi irodalmi adatok eredményeivel összehasonlítani, továbbá a természetvédelmi oltalom 

alatt álló és az idegenhonos halfajok egyedszámarányának meghatározását. 

A vizsgált szelvények mindegyike olyan vízfolyáson került kijelölésre, ahol korábban 

már történt sikeres mintavétel. Ennek ellenére a felmért kisvízfolyásoknak csupán alig több 

mint felében (58,9%-ban) tudtuk kimutatni hal(ak) jelenlétét. Ha a mintavételi szakaszokat 

vizsgáljuk, úgy még kedvezőtlenebb a halak számára alkalmas élőhelyek aránya (50,7%). 

Az általunk vizsgált 67 mintavételi szakaszból azonban csupán 37 volt halak számára 

alkalmas élőhely (55,2%). Tekintve, hogy a vizsgált vízfolyások többsége a dombvidéki 

régióban található, nem meglepő, hogy a leggyakoribb halfaj a szinttáj névadó faja, a 

domolykó (Squalius cephalus) volt – a kifogott 21940 példány 31,66%-át ez a faj tette ki. A 

kövicsík (Barbatula barbatula) (19,4%) és a szivárványos ökle (Rhodeus amarus) (12,11%) 

együttesen érték el ezt az arányt. 10 halfaj aránya nem érte el a 10%-ot sem (Gobio gobio, 

Alburnus alburnus, Rutilus rutilus, Alburnoides bipunctatus, Cobitis elongatoides, Carassius 

gibelio, Pseudorasbora parva, Salmo trutta, Perca fluviatilis, Barbus carpathicus), míg 

további 24 faj aránya 1% alatt maradt. A leggyakoribb előfordulású halfajok a kövicsík 

(Barbatula barbatula), a domolykó (Squalius cephalus) és a fenékjáró küllő (Gobio gobio) 

voltak – sorrendben a vizsgált szelvények 67,2%-ban, 58,6%-ban és 50,9%-ban voltak 

megtalálhatók. Az észlelt halfajok közül 10 védett (Alburnoides bipunctatus, Barbatula 

barbatula, Cobitis elongatoides, Gobio gobio, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus 

schraetser, Leuciscus leuciscus, Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus, Romanogobio 

vladykovi), további 2 fokozottan védett (Barbus carpathicus, Umbra krameri) és 7 

idegenhonos halfaj került elő, ezek részesedése a fajlistából 18,9%. Irodalmi adatokkal 

összevetve a 2017-es kutatás eredményeit kitűnik, hogy a dombvidéki fajok közül a kövicsík 

(Barbatula barbatula) hat vizsgált vízfolyásból tűnt el, a domolykó (Squalius cephalus) 

négyből, a fenékjáró küllő (Gobio gobio) pedig nyolcból. Az élőhelyek átalakulása vagy 

eltűnése azonban nem csupán a domolykó zóna halfajait veszélyezteti: a réticsík (Misgurnus 

fossilis) kilenc, míg a halványfoltú küllő (Romanogobio vladykovi) 11 korábbi lelőhelyről 

(patakból) nem került elő.  

Amennyiben helyesnek bizonyulnak az előrejelzések, e fajok elterjedési területének 

további csökkenése várható. A 2017. évi felmérésünk rámutat, hogy a klímaváltozás okozta 

szélsőséges időjárás, valamint a felelőtlen emberi tevékenység milyen mértékű változást 

képes okozni egy kisvízfolyás halfaunájában.  
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NAGY MENNYISÉGŰ BALATONI SUDÁR PONTY (CYPRINUS 

CARPIO MORPHA ACCUMINATUS) SPERMA MÉLYHŰTÉSÉNEK 

MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE 

Methodological improvement of the large-scale sperm cryopreservation in a 

Hungarian carp landrace (Cyprinus carpio morpha accuminatus) 
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A balatoni sudár ponty keltetőházi szaporításának fejlesztésére (növekvő horgászati és 

piaci igények) és a természetes populációk megsegítésére célul tűztük ki egy, a tájfajtából 

létrehozott spermabank felállítását. Vizsgálataink során a nagymennyiségben történő 

(„üzemi”) spermamélyhűtés optimalizációját és a sperma zselésedésének (pontyfélékre 

jellemző) megszűntetését végeztük el. Kísérleteinkben összehasonlítottunk egy 

hagyományosan alkalmazott („pér”) és egy általunk, a csuka fajra kidolgozott hígítót. A 

mélyhűtést 0,5 és 5 ml-es műszalmában, illetve 10 ml-es kriocsőben végeztük el egy 

polisztirol hűtődobozban, vagy egy fagyasztó berendezésben (CRF). A pér hígító esetében 

minden kísérletben zselésedést tapasztaltunk szinte minden mintánál. A csuka hígító 

alkalmazásakor a felolvasztott minták nem zselésedtek. A 0,5 ml-es műszalma esetében a p. 

dobozban (pér: 45±9%, csuka: 37±11%), és a kriocső esetében CRF-ben (pér: 25±7%, csuka: 

27±6%) a 2 hígító között nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget a motilitási értékekben. 

Az 5 ml-es műszalmánál csak a CRF-ben történő mélyhűtés során mértünk szignifikánsan 

magasabb motilitást a pér hígító esetében (pér: 54±8%, csuka: 37±5%). A polisztirol 

dobozban az említett eltérés nem jelentkezett (pér: 62±10%, csuka: 64±8%). Eredményeink 

alapján elmondhatjuk, hogy az általunk kidolgozott hígító képes megakadályozni a sperma 

zselésedését a felolvasztást követően. A vizsgálatainkban kifejlesztett és optimalizált 

mélyhűtési módszerek alkalmasak a sudár ponty sperma nagy mennyiségben történő 

fagyasztására. 

 

A munkát a GINOP-2.3.2-15-2016-00004, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 és a 

Halászati Operatív Program III. tengelye támogatta. Vizsgálataink kivitelezését Bernáth 

Gergely Bolyai János Kutatási (BO/00508/18/4) Ösztöndíja és Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma ÚNKP-18-4 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programja támogatta. 
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EUTROFIZÁCIÓ CSÖKKENTÉSE SZÉNTRÁGYÁZÁSSAL 

Reduction of eutrophisition with organic carbon manure 

Szerző: Polgár Zoltán Miklós, Mezőgazdasági mérnök BSc. III. évfolyam 

Témavezető: Dr. Hegyi Árpád, tudományos főmunkatárs, AKI HALT 

 

Gödöllő külterületén elhelyezkedő Malomtó Horgász Egyesület taván (a Gödöllő 

Isaszegi tórendszer hármas számú tava) végeztük a kísérletet, ahol az évek óta problémát 

okozó túlzott algapopulációt próbáltuk visszaszorítani. Ennek egyik legtermészetesebb módja 

a széntrágyázás, vagyis a cellulóztrágyázás. Ezt a vízbe helyezett, raschel hálóba töltött 

árpaszalmával valósítottuk meg. Az árpaszalma kihelyezését két részletben végeztük el. 

Mindkét alkalommal kettő darab állandó bálakamrás bálázó géppel készített 125*150 cm-es 

árpaszalma mennyiséget helyeztünk ki. A kihelyezés során figyelembe kellett venni, hogy a 

megfelelő hatást, csak úgy lehet elérni, hogy a lehető legnagyobb vízfelülettel, és ezáltal a 

lehető legnagyobb alga biomasszával érintkezzen a szalma, mivel azt ezt lebontó baktériumok 

táplálék konkurensei a vízben található fitoplanktonnak, ezáltal a táplálékhiány miatt 

elpusztulnak, és az árpaszalmában fellelhető polifenol anyagok is kioldódnak, melyek 

közvetlenül algicid hatással bírnak. A kezdetben kéthetente, majd a cianobaktériumok 

tömeges megjelenésekor hetente folytattunk vizsgálatokat. A mintavételek során három 

helyről (befolyó, tóközép, kifolyó) keresztirányban gyűjtöttünk vízmintákat és minden 

mintavételi pont esetén a vízfelszínről és közvetlenül a bentosz közeléből kerültek ki a 

minták. Így tehát minden alkalommal hat vízminta vizsgálatából vontuk le a 

következtetéseinket.  

A vízminták analízise a legfontosabb fizikai (vízhőmérséklet, oxigén koncentráció és 

telítettség, vezetőképesség, összes-ion) és kémiai tulajdonságokra (pH, orto-foszfát-ion, 

nitrogénformák) terjedt ki. Mindezek mellett minden esetben az összes és a cianobakteriális 

klorofill-a meghatározása is megtörtént, amelyet mikroszkópos algavizsgálat is követett. 

A kapott mérési eredmények tükrében elmondható, hogy az algabiomassza összetétele 

megváltozott. Az első cellulózadag kihelyezésekor az algagátlás nem volt túlzottan jelentős 

sem az átlagos összes, sem pedig a cianobakteriális klorofill-a-ra nézve. Az augusztusi 

kihelyezést követően mind az átlagos összes, mind pedig a cianobakteriális klorofill-a 

lényegesen csökkent. Az átlagos összes klorofill-a 308,67 µg/l koncentrációról 125,47 µg/l-re 

csökkent. A cianobakteriális klorofill-a ezzel szemben 178,58 µg/l-ről 31,90 µg/l-re. 

Mindekét csökkenés statisztikailag igazolható (P˂0,0001) volt mindkét mért paramétert 

tekintve. 

Az elvégzett kísérlet összességében eredményre vezetett, hiszen az algapopuláció 

gátlása sikeres volt a völgyzárógátas horgásztavon, de a kapott eredményekből jól látható, 

hogy éves szinten 3-4 alkalommal kellene elvégezni a tó ilyen irányú kezelését. A munka 

eredményességét az is bizonyítja, hogy a horgászegyesület kémiai beavatkozást (klórmész, 

vagy mészhidrát kijuttatása) nem végzett az algabiomassza csökkentése érdekében. A kapott 

eredmények tekintetében az augusztusi hónap a legkritikusabb, hiszen csak ekkor volt jelentős 

a cianobaktériumok aránya az összes algapopulációt figyelembe véve. 
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PREBIOTIKUS KEZELÉS HATÁSA A HÁZI MÉH (APIS MELLIFERA) 

BÉL MIKROBIÓTÁJÁRA 

The impact of prebiotic treatment on gut microbiota of honey bee (Apis mellifera) 

Szerző: Adamcsik Orsolya, Mezőgazdasági biotechnológus MSc. I. évfolyam 

Témavezető: Dr. Juhász Ákos, tudományos főmunkatárs, GMBI 

 

A házi méh (Apis mellifera) évezredek óta fontos szerepet tölt be az emberek életében. 

A modern méhészetek több technikát alkalmaznak, amellyel hozzájárulnak az állatok 

egészségének megőrzéséhez, ilyen például a különböző pre- illetve probiotikus táplálék 

kiegészítők használata. A megfelelő hatóanyag kiválasztásához ismerni kell az adott élőlény 

bél mikrobiótáját, mert egy nem megfelelően kiválasztott szer inkább káros, mintsem 

jótékony hatású. A méhek bélrendszerében a Gram-pozitív baktériumok közül két közel rokon 

Lactobacillus (Firm 4 és 5) csoport, illetve Bifidobacterium-ok fordulnak elő, míg a Gram-

negatív baktériumokat egy β- és két-két α- és γ- proteobaktérium csoport képviseli. Ezen 

baktériumok mennyisége és egymáshoz viszonyított aránya jelentős eltérést mutat az egyes 

állatok közt: Lactobacillus-ok és a β- és γ-proteobaktériumok képviselői minden méhben 

megtalálhatók, de a többi akár teljesen hiányozhat.  

Kutatásunk célja az Apis mellifera carnica pannonica bél mikrobiótájának vizsgálata, 

illetve prebiotikus anyaggal történő kezelés hatására bekövetkezett változás nyomon követése 

volt. Az etetési kísérletbe három-három kaptárt vontuk be. A kontroll csoportot 

cukorsziruppal etettük, melyet a kezelt kaptárak esetén 15 g/l inulinnal egészítettük ki. Az 

etetési kísérlet elején és végén kaptáranként 20-30 darabot gyűjtöttünk be a fiasításon ülő 

fiatal méhekből. A méhek bélrendszerét izoláltuk, homogenizáltuk majd általános, illetve 

szelektív táptalajok alkalmazásával meghatároztuk az összcsíraszámot és az Enterococcus, 

Lactobacillus, Bifidobacterium valamint coliform baktériumok telepszámát. 

A mennyiségi meghatározáson kívül a baktériumok DNS-ét is vizsgáltuk. Tiszta 

tenyészeteket hoztunk létre, DNS-t izoláltuk, és a 16S rRNS gén egy részét polimeráz 

láncreakcióval felszaporítottuk. A PCR termékeket megszekvenáltattuk, majd bioinformatikai 

programok segítségével elemeztük az adatokat.  

Kísérletünkben először összehasonítottuk, hogy egyesével vagy ötösével jobb a 

beleket homogenizálni. Az egyes bélmintáknál túl nagy volt a baktériumtelepek szórása, így 

jobbnak ítéltük az ötösével történő feldolgozást. Az egyes kaptárak és azon belül is a méh 

egyedek bél mikrobióta összetétele igen eltérő volt, így a nagy szórás miatt nem sikerült 

kimutatni az inulinnal történő kezelés hatását. A bioinformatikai elemzések eredményeként 23 

izolátum szekvenciáját azonosítottuk. 13 Lactobacillus és 10 Enterobacteriaceae 

izolátumokat, 99% feletti homológiával. További szekvencia elemzések folyamatban vannak. 

 

A kutatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-2-II-SZIE-38 kódszámú 

Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült. 
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EGYES PÁLMAFAJOK HIDEGTŰRÉSÉNEK VIZSGÁLATA 

Investigation of the cold tolerance of certain palm species 

Szerző: Franyó Sándor, Kertészmérnök, BSc. IV. évfolyam 

Témavezető: Dr. Neményi András, egyetemi docens, KERT 

 

Dolgozatom célja az volt, hogy vizsgáljam egyes enyhébb mérsékeltövi klimatikus 

viszonyok mellett télállónak nevezett pálmafajok közötti hideg stressz-tűrés mértékét 

Magyarországon. A hidegstressz befolyásolja a levelek fotoszintetikus aktivitását, ezáltal 

kihat a növények növekedésére. Célom azt volt, hogy megtudjuk, mely pálma fajok 

alkalmazkodnak legjobban az itthoni klimatikus körülményekhez, ezzel segítve az itthoni 

ilyen különleges dísznövények potenciális felhasználását, a kerttervezők munkáját, nem 

utolsó sorban a vásárlók termékválasztásának megkönnyítését a hidegtűrési szempont 

kérdésében. 

A kísérletben hét hidegtűrő pálmafajt (Rhapidophyllum hystrix, Sabal minor, 

Trachycarpus geminisectus, Trachycarpus nanus, Trachycarpus takil, Trachycarpus 

ukhrulensis, Trachycarpus wagnerianus) vizsgáltunk, melyek elviekben jobban tűrik a hazai 

alacsony hőmérsékleti viszonyokat a tél folyamán. Valamint egy kontroll, meleg kedvelő, 

szubtrópusi pálma (Washingtonia robusta), ami összehasonlításra került az előbbi héttel, 

mivel alacsonyabb hőmérséklet hatására, érzékenyebben kellene reagálnia az alacsony 

hőmérsékleti stresszre elméletünk szerint. 

A pálmák vizsgálatára 2017 őszén került sor a Szent István Egyetem botanikus 

kertjében, Gödöllőn. A méréseket egy PAM – 2500 típusú klorofill fluorométerrel végeztük. 

Az adatok alapján és a külső környezeti tényezők figyelembevételével, kiértékeltük a vizsgált 

fajok PSII kvantum hatékonyságát (Fv/Fm), egyre hidegebb hőmérsékleti értékek mellett. 

Dolgozatomban bemutatom, hogy az egyes pálma fajok miként teljesítettek, hogyan 

reagáltak a hazai alacsony hőmérsékletre és mennyiben tértek el a szubtrópusi Washingtonia 

robusta eredményei az ennél hidegebb éghajlatról származó pálma fajokétól. 

A vizsgálataim eredményei szerint a legideálisabb választás hazai klimatikus 

viszonyok mellett, védett mikroklímájú díszkertekbe, a Trachycarpus wagnerianus pálma faj. 

Az irodalmi adatokkal ellentétben viszonylag rosszabb értékeket mértünk a Sabal minor 

esetében, míg a Washingtonia robusta viszonylag stresszmentes értékeket produkált az ősz 

elején, a végén azonban csekély hidegtűrése miatt, elmaradt a többi fajtól, így elméletünk 

beigazolódott. 
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KÖZÉPKORI, BUDAVÁRI SZŐLŐMAGOK GENETIKAI 

VIZSGÁLATA 

Genetic testing of medieval grape seeds 

Szerző: Kozma Gábor, Mezőgazdasági mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezető: Dr. Szőke Antal, egyetemi docens, GMBI 

 

A szőlő termesztése és a borkultúra több ezer éves múltra tekint vissza és 

termesztésének kezdete óta részévé vált kultúráknak és egybefonódott több vallással is. A 

múltban elképzelhetetlen volt az élet a bor nélkül, amit a szennyezett víz helyett fogyasztottak 

a mindennapokban. Napjainkban már inkább élvezeti cikknek számít és gazdasági jelentősége 

óriási. A világon 70 országában lehetséges a szőlő termesztése, de ennek ellenére a bor az 

egész Földön keresett árucikk. Mivel ekkora jelentőséggel bír fontos, hogy minél jobban 

megismerjük a múltját, az egyes fajták származását, és szülő utód kapcsolatait. 

Szakdolgozatomban erre tettem kísérletet én is, amikor elkezdtem vizsgálni az 1999 és 2000 

között, a Telki palota pincéjében felárt kútból származó szőlőmagokat. A tetemes mennyiségű 

régészeti anyag korát az ott talált fémpénzek és cserépdarabok alapján Luxemburgi Zsigmond 

uralkodásának idejére datálják (1387-1437). A kútba beszivárgó víz megakadályozta a levegő 

oxigénjével való érintkezést lelassítva a DNS bomlását, ehhez hozzájárult még az állandó 

10°C körüli hőmérséklet is. Az innen előkerült számos növényi maradványon már végeztek 

sikeres DNS szintű vizsgálatokat (Tóth Zoltán 2013, Szabó Zoltán 2006). Az általam vizsgált 

növényi anyag két csoportra bontható, a szobahőmérsékleten tárolt magokra és a -20°C-on 

tárolt magokra. Az első csoportba sorolt növényi anyagban valószínűleg az oxigén hatására 

felgyorsult a bomlási folyamat és nem sikerült egyetlen magból sem DNS-t izolálni. A 

második csoportba tartozó magok minősége az alacsony, fagypont alatti hőmérsékleten való 

tárolás következtében jobb volt, és sikerült egy magból DNS-t izolálni, ami megfelelő 

minőségű volt a további vizsgálatokhoz. A DNS markerekkel való vizsgálat sok esetben 

sikeres volt, de még maradtak kitöltetlen rések. Sikerült a lehetséges rokonok számát 12 

magyar fajtára lecsökkenteni, amiket valószínűleg már a 15. században is termesztettek. A 

sikeresen vizsgált markerek számát növelni kell, és az esetleges hibák elkerülése miatt meg 

kell ismételni a sikeres kísérleteket is, hogy pontosan meghatározhassuk a szőlő fajtájat. Ezen 

felül több olyan magot kell találni, amiben értékelhető mennyiségű és minőségű DNS 

található. 
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A MERLE SZÍN MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLATA MUDI 

FAJTÁBAN 

Molecular genetic analysis of the merle coat colour in the Mudi breed 

Szerző:  Lénárt Xénia Fanni, Mezőgazdasági biotechnológus MSc. II. évfolyam 

Témavezetők:  Dr. Varga László, egyetemi docens, GMBI 

 Dr. Szőke Antal, egyetemi docens, GMBI 

 

Kutatásom célkitűzése egy megbízható, pontos és egyszerű módszer kidolgozása volt 

a mudi merle színének molekuláris genetikai meghatározására, illetve e fajta merle 

mutációjának összehasonlítása más fajták eredményeivel.  

A merle fenotípus egy mutáció következménye a Pmel/SILV génben, amely a kutya 

10. kromoszómáján helyezkedik el és kódoló régiója 11 exonból áll. A mutáció egy fordított 

orientációjú SINE inszerció, melynek polimorfizmusát a poly(A) farok hossza adja. Ez a 

mononukleotid ismétlődés könnyen mutálódik, így hosszabbá vagy rövidebbé téve a 11. exon 

előtti exon-intron határra beékelődött SINE szekvenciát.  

A vizsgálatainkhoz szükséges mintákat a tulajdonosok hozzájárulása mellett a 

Haszonállat-génmegőrzési Központ munkatársainak segítségével gyűjtöttük be a tenyésztő 

szervezetek tenyészállat-felvezetéseinek alkalmával. Összesen 64 kutyától vettünk mintát, s 

ezekből 14 egyed volt fenotípusosan merle. A szájnyálkahártya-törlet gyűjtéséhez speciális 

mintavevő pálcákat használtunk. A DNS izolálás Miller 1988-ban kidolgozott kisózásos 

módszerével történt.  

A PCR reakció során használt primereket Clark és mtsai. 2006-os cikke alapján 

szintetizáltattuk meg és az ott leírt protokollból kiindulva némileg módosítottuk az 

amplifikációs programot. A PCR termékeket 1 %-os TAE agaróz gélen szeparáltuk, majd a 

merle allélt hordozó kutyák mintáit egy szolgáltató cég Applied Biosystems 3130xl Genetic 

Analyzer gépén automata fluoreszcens fragmentanalízissel is genotipizáltattuk a poly(A) 

farok hosszának pontos meghatározása végett.  

Az eredményeimet három olyan irodalommal vetettem össze, amelyek a merle 

allélokat az inszerció poly(A) farokhossza alapján különítik el, s ezeket különböző fenotípus-

kategóriákba sorolják.  A vizsgálataim során kapott merle allélok 464-470 bp közé estek. Ez a 

tartomány a klasszikus megközelítés szerint a merle allél hossz-tartománya (Clark és mtsai. 

2006), míg mások szerint ez részben átfed az "atipikus merle", "merle" és "harlekin merle" 

kategóriákkal (Langevin 2018, Ballif et al. 2018), míg a harmadik kutatócsoport szerint csak a 

két utóbbihoz tartoznak (Murphy et al. 2018). 
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ILLÓOLAJ- LEPÁRLÁSKOR KELETKEZŐ NÖVÉNYI 

MELLÉKTERMÉK PALÁNTANEVELŐ KÖZEGKÉNT VALÓ 

FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 

Use of distillation waste of medicinal plants as subtrates for seedling production 

Szerző: Somogyi Eszter, Kertészmérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezető: Dr. Koczka Noémi, egyetemi adjunktus, KERT 

 

Rengeteg melléktermék keletkezik a mezőgazdasági termelés és egyéb ipari cikkek 

előállítása során. Napjainkban globális problémát okoz a hulladék elhelyezése, ezért egyre 

többen próbálják kiaknázni az olyan energetikai tartalékokat, amelyekből hasznos 

eredményeket lehet felmutatni.  

Több szakirodalom is alátámasztja a különböző növényi és ásványi alapú 

palántanevelő közegek alkalmazhatóságát, melyekkel a korlátozott mértékben hozzáférhető és 

költséges tőzeg helyettesíthető. Kísérletemben az illóolaj-lepárlás során keletkező növényi 

hulladékokat vizsgáltam palántanevelő közegként. A kamillaherba, szurokfűherba és 

koriandertermés gőzdesztillációja után visszamaradt szerves hulladékot különböző arányban 

kevertem palántanevelésre általánosan használt tőzeggel.  

Egyelőre sem Európában, sem a világ más országaiban nem terjedt el ezeknek az 

anyagoknak az újrahasznosítása, így igazán példaértékű a kerepesi Silvestris & Szilas 

Gyógynövény-feldolgozó Kft. gyakorlata. Rendkívül korszerű, zárt rendszert építettek ki, 

melyben saját gőztranszformátorral kombinált biomassza kazánt alkalmaznak, amellyel 

környezetkímélő módon a növényi hulladékból állítják elő a lepárláshoz szükséges gőzt. A 

meglepően magas energiakinyerés miatt a hulladéknak csak kis részére van ehhez szükségük, 

a nagyobb hányad újrahasznosítása még megoldatlan. 

Vizsgálataimban a 0, 25, 50, 75, 100% növényi hulladékot tartalmazó tőzeges keverék 

szolgált közegként karalábé palántanevelése során. A csírázás dinamikáját naponta, a palánták 

növekedését hetente rögzítettem. A kész palánta és a szabadföldi termesztésből származó 

karalábé tömegét is mértem.  

A kísérlet során a kontrollközeg (csak tőzeg) és a 25%-os növényanyag-tartalmú 

közegek között nem volt különbség a karalábé csírázási százalékában, az 50%-os közegek 1-

2%-kal csökkentették azt, míg a nagyobb arányú bekeverések drasztikusan gátolták a 

csírázást. A palántanevelés idejét a 25%-os növényanyag-tartalmú közegek 0-2 nappal 

növelték, az 50%-os közegek 3-5 nappal, míg a 75-100%-osak ennél jóval hosszabb nevelési 

időt eredményeztek. Ezt a lepárlás után a hulladékban megmaradt illóolaj okozhatta, a legtöbb 

illóolaj ugyanis csírázásgátló hatású. A hagyományos gőzdesztillációval a gyógynövények 

teljes illóolaj-tatalma nem nyerhető ki gazdaságosan. A különböző közegekből származó 

palántákból nevelt kész áruk tömegében nem jelentkezett eltérés.  

Megállapítható, hogy a lepárlás hulladékaként termelődő növényanyag max. 50%-ban 

tőzeghez keverve felhasználható palántanevelő közegként, ezzel csökkenthető a 

palántanevelés költsége. A hulladék ilyen irányú újrahasznosíthatósága az illóolaj-kinyerés 

hatékonyságának fokozásával tovább javítható. 
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Hazánkban a szőlő területe meghaladja a 71 ezer hektárt, amelyből közel 1700 hektár 

ökológiai gazdálkodás alá volt terület. Ebből kifolyólag az ökológiai területeken nem 

használható a megengedett, pozitív listás szereken kívül más, kémiailag előállított 

készítmény. Ezeket természetes alapú anyagokkal váltják ki, amelyek közé tartozik a 

kísérletemben is részt vevő komposztteák és baktériumtrágya is. Mivel a hasonló, természetes 

alapú készítmények összehasonlítására sokszor nem kerül sor, így hatásukat és 

hatékonyságukat sok esetben nem ismerhetjük. Ezért választottam témámként a biológiai 

készítmények összehasonlító vizsgálatát szőlő növényen.  

A kísérlet célja, hogy az EM-BIO-t, mint baktériumtrágyát, a Profikomp által 

forgalmazott komposztteát és az ALKO, (azaz Aktívan Levegőztetett Komposzt) 

komposztteát összehasonlító kísérletben vizsgáljam, és kiderüljön, hogy a készítményeknek 

milyen hatásuk van a szőlő fotoszintézisére, termésének mennyiségére, valamint a bogyók 

sav- és cukortartalmára.  

Mindhárom készítmény ajánlott kijuttatása között szerepelt a lombkezelés és talajoltás 

is. Ezért összehasonlítom a szereken belül a felhasználás módjai alapján, így mindhárom 

készítmény talajoltás, lombkezelés, és ezek együttes hatásának felhasználásával (talajoltás és 

lombkezelés) került beállításra, kontroll (kezelés nélküli) tőkékhez viszonyítva. 

 A kísérletben beállításonként 5 tőke, a 10 beállításban összesen 50 tőke vesz részt. A 

szőlő fajtája cabernet sauvignon, amelyen Monor mellett, Gomba településen kezeltem. A 

kísérlet időtartama 2 év, 2017-ben és 2018-ban folytattam. Emiatt több adatot tudtam 

összehasonlítani, így biztosabb, jobban alátámasztott eredmény várható. A kezeléseket 

minden évben háromszor, lehetőleg virágzáskor, terméskötődéskor és érérskor végeztem el. A 

lombkezelések háromszor ismétlődtek évente, amíg a talajoltás évi egyszer történt.  

A reflektancia mérések eredményeit az R program segítségével dolgoztam fel. Az 

eredmények kimutatták, hogy a legtöbb vegetációs index alapján az ALKO komposzttea 

talajoltás és lombkezelés együttes hatása, valamint a Profikomp által forgalmazott 

komposzttea talajoltás és lombkezeléses beállítása volt a legeredményesebb. 

A tőkénkénti fürttömeg esetében szinte az összes eredmény a kontroll értéke felett 

volt. A legkiemelkedőbb a Profikomp-os komposzttea talajoltása, a lombkezelése, illetve az 

ALKO talaj és lombkezelése lett. A kontrollban 1 kiugró eredmény van, így itt a T teszt 

szignifikáns eredményt nem mutat.  

A sav és cukortartalom meghatározása során nagyobb, kiemelkedő eredmény nem 

kimutatható.  

Úgy gondolom, hogy a kísérlet bebizonyította, hogy a természetes alapú készítmények 

összehasonlítása eredményes volt. Nem csak a szerek mutattak eltérést, hanem a 

készítményeken belüli beállítások fajtái is. Ezért nem elhanyagolható, hogy milyen módon 

juttatjuk ki a kiválasztott készítményt. 
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A KENYÉRBÚZA (TRITICUM AESTIVUM L.) 

TERMÉSMENNYISÉGÉNEK NÖVELÉSE CRISPR/CAS9 RENDSZER 

HASZNÁLATÁVAL 

Improving crop yield of bread wheat (Triticum aesticum L) using the 

CRISPR/Cas9 genome editing tool 
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Témavezetők: Dr. Kondrák Mihály, egyetemi adjunktus, GMBI 

 Dr. Kis András, tudományos munkatárs, NAIK MBK 

 

A föld népességének gyors növekedése a következő évszázadra élelmezési gondokban 

nyilvánulhat meg, ezért elsődleges cél kultúrnövényeink termésmennyiségének és 

termésbiztonságának növelése. A hexaploid kenyérbúza (Triticum aestivum L.; 2n = 6x = 42) 

a föld második legfontosabb gabonanövénye, mely emberek milliót látja el élelemmel. 

Magyarország kultúrnövényei közül a harmadik legnagyobb vetésterülettel rendelkezik, ezért 

ideális célpontja a termésmennyiség növelését célzó kutatásoknak.  

A Streptococcus pyogenes baktériumból izolált CRISPR/Cas9 rendszer által indukált 

dupla szálú DNS törés aktiválja a sejt hibajavítási folyamatát, mely a nem-homológ 

végkapcsolódás esetén bázisok kiesésével vagy beépülésével jár együtt, ezáltal a gén 

funkciójának elvesztését okozhatja. 

Egy rizsben (Oryza sativa) nemrég feltárt QTL, a GW2 gén negatívan szabályozza a 

mag méretet a sejtosztódás regulálásán keresztül. A gén egy E3 ubiquitin ligáz típusú fehérjét 

kódol, amely a termésérés során eddig ismeretlen fehérje faktorok lebontását segíti elő az 

ubiquitin-proteoszóma útvonalon keresztül. Funkcióvesztett változatát kódoló természetes 

mutáns rizsnövény esetében az ezermagtömeg és a mag méretének növekedését figyelték 

meg. A búza hexaploid növény, amely három különböző gabona faj genomját tartalmazza, 

ezáltal három különböző GW2 ortológ játszik szerepet a mag méretének kialakításában. Az A-

genomon létrejött természetes GW2 génmutáció eredményeként 6,6%-kal nőt az 

ezerszemtömeg a funkcióképes GW-2 gént tartalmazó közel izogén vonalhoz viszonyítva. 

Kutatásunk célja a búza szemtermés méretének további növelése az A, a B és D 

genomon lévő GW2 allélok együttes kiütésével. A TaGW2 génre két CRISPR guide RNS 

konstrukciót terveztünk bioinformatikai módszerek segítségével, melyek a gén mindhárom 

genomon konzerválódott régióit támadják. Az egyes guide RNS-ek aktivitásának vizsgálatára 

szenzor konstrukciót hoztunk létre, amely tranziens expresszió által alkalmas a konstrukciók 

működésének igazolására Nicotinia benthamiana modellnövényben. A rendszerben egy 

dsRED riportergént használtunk fel, amely kódoló részébe integráltuk a guide RNS-ek 

célszekvenciáit. A konstrukciót az egyes guide RNS-eket kódoló CRISPR vektorokkal együtt 

juttattuk be dohány növények levelébe Agrobacterium tumefaciens segítségével. 

A búzatranszformációhoz éretlen embriókat preparáltunk, melyeket PDS-1000 (Bio-

Rad) típusú génpuskával transzformáltuk a biológiailag aktívnak bizonyult CRISPR 

konstrukciókkal. Szelekciós markergénként a foszfinotricin rezisztenciát kódoló bar gént, 

riportergénként pedig a dsRED gént alkalmaztuk. A transzformált embriókban, magas 

arányban sikerült detektáltuk a dsRED riportergén expresszióját fluorescensz mikroszkóp 

segítségével.  

A szövettenyészetből regenerált növényekben T7 endonukleáz használatával 

szeretnénk bizonyítani a GW2 génben létrejött mutációkat, valamint igazolni a mag méretének 

növekedését az utódokban. 
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Proportion of anthocyanin-coloured fruits in soilless cultivation of hot pepper 
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A Daras F1’ egyike azon kevés hegyes erős paprika fajtának, amely Magyarországon a 

korai hosszúkultúrás termesztés követelményeinek megfelel. A fajtával kapcsolatos gyakorlati 

tapasztalatok azt mutatták, hogy antociános elszíneződésre hajlamos így a bogyók gazdasági 

értéke – nem megfelelő környezeti és technológiai körülmények között – csökkenhet. 

Dolgozatom célja az volt, hogy megvizsgáljam az egyes tényezők hatását az antociános 

bogyók arányának alakulására talaj nélküli termesztésben. Közeg-összehasonlító 

kísérletemmel vizsgáltam a kőzetgyapot tábla második évben – termesztésben – történő 

felhasználásának lehetőségét és hatását a termés minőségi és mennyiségi mutatóira.  

Dolgozatom két nagy részre bontható. Először három év adatsorát vizsgáltam 2015-

2016-tól egészen 2017-2018-ig. Majd a harmadik évben beállított összehasonlító kísérlet 

eredményeit elemeztem. 

A három termesztési időszak adatsorainak elemzését követően a főbb klimatikus, 

illetve technológiai paraméterek és az antociános bogyók arányának kapcsolatát vizsgáltam. A 

vizsgálatok során feltételezve azt, hogy egyes tényezők a bogyók fejlődése során később fejtik 

ki hatásukat egy-négy hetes eltéréssel is korrelációanalízis végeztem. A három időszak 

termésmennyiségi és minőségi eltéréseit dokumentáltam és diagram segítségével 

szemléltettem. Az eredményeim azt mutatják, hogy az első, illetve a második termesztési 

időszakban – elsőéves közegen – erősebb kapcsolat van a különböző tényezők és az 

antociános bogyók aránya között, mint a harmadik időszakban, másodéves közegen. Pozitív 

irányú kapcsolat csak a közeg elektromos vezetőképessége és az antociános bogyók aránya 

között figyelhető meg, tehát magasabb érték mellé minden esetben magasabb arány társult. 

A beállított első- és másodéves kőzetgyapot közeget összehasonlító kísérletem 

eredményei alapján kijelenthetem, hogy azonos körülmények között, Daras F1 fajtánál, 

elsőéves közegen szignifikánsan több antociános bogyó került betakarításra, mint másodéves 

ugyanolyan típusú termesztőtáblán. Eközben az összes termés mennyiségében nem alakult ki 

szignifikáns különbség. A lehetséges okok feltárása során megállapítottam, hogy az újra 

felhasznált termesztőtábla – fizikai paramétereiben történő változás miatt – jobban kiegyenlíti 

a közeg tulajdonságainak változékonyságát. 

Az antociános bogyók magas arányának lehetséges okaként megneveztem a 

megnövekedett elektromos vezetőképesség által kialakult sóstressz miatti relatív 

tápanyaghiányt, vagy a stresszorok által aktivált erőteljesebb antocianin bioszintézist. A 

pontos okok feltárására további kutatások lennének szükségesek. 
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A növények és gombák között legelterjedtebb szimbiózis az arbuszkuláris mikorrhiza 

(AM). A gombamicéliumok jelentősen növelik a növény felszívó felületét – s ezáltal fokozzák 

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

szénvegyületeket szolgáltatnak. Céljaink között szerepelt, hogy meghatározzuk, a növények 

által előállított és a velük szimbiózisban élő gombák számára átadott produkció milyen 

mértékben járul hozzá a talaj szénmérlegéhez, illetve annak megválaszolása, hogy a 

vegetációs periódus során hogyan változik a növény-talaj rendszerben zajló szénforgalom. 

A kutatás során kisparcellás kísérletben egész vegetációs periódusra vonatkozó 

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

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

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

kezelést különítettünk el. 60 cm-es plexi csövek talajba ásásával alakítottuk ki a „cső” 

kezelések színtereit, a talajlégzés heterotróf komponenseivel. 40 mikronos inox hálókból 

készült zsákokkal valósítottuk meg a „háló” kezelést, ahol a heterotróf és mikorrhiza 

komponensek voltak elkülönítve. Az ezeken kívül eső területek alkották a „teljes” kezelést, a 

talajlégzés mindhárom komponensével. A mérésekhez egy automata, 10 db mérőkamrával 

felszerelt műszert alkalmaztunk, amely két óránként mérte a talajból kiáramló CO2 

mennyiségét. 

Eredményeink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a talaj összes CO2-

kibocsátásának 60-80%-át a heterotróf, 10-30%-át a növényi, a maradék 8-10 %-át pedig a 

mikorrhiza komponens teszi ki, de ezek az értékek változtak a vegetációs időszak alatt. A 

mérések igazolták, hogy a csak heterotróf légzési komponenst tartalmazó talajhoz viszonyítva 

az AM gombák hatására nő a talaj CO2 kibocsátása, és ez a folyamat jellegzetes eltéréseket 

mutat a növényi fenofázisoknak és a napszaknak megfelelően. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a mikorrhiza gombák szerepe kiemelkedő a 

talajlégzésben, ugyanis jelentős mértékben részesülnek a növény által megkötött szénből. 
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Co-cultivation of hydrocarbonoclastic and biofilm forming bacteria 

Szerző: Fekete Dzsenifer, Mezőgazdasági biotechnológus MSc. I. évfolyam 

Témavezető: Dr. Benedek Tibor, tudományos munkatárs, SZIE Tudás- és Technológiatranszfer 

 

A kőolajszennyezések világszinten, beleértve hazánkat is, a legnagyobb kiterjedésű 

környezetszennyezéseket okozzák. A kőolajszármazékok toxikus, rákkeltő, mutagén 

komponenseket tartalmaznak, amelyek egy esetleges környezetszennyezés esetén 

veszélyeztetik az élővilágot. Ezen szerves szennyező anyagok környezetből való eliminálása 

szükséges. Erre a célra a legzöldebb és legfenntarthatóbb technológiák a biológiai tisztítást 

lehetővé tévő megoldások (bioremediáció). Napjainkban, a bioremediációs beavatkozásokon 

belül, szénhidrogénekkel szennyezett vízáramok tisztítására a biofilm alapú reaktív résfalak, a 

„biobarrierek”, kapják az egyik legkitüntetőbb figyelmet. A „biobarrier” rendszerek 

kialakításához biofilmképző és szénhidrogénbontó izolátumokból álló bakteriális 

konzorciumok, bakteriális oltóanyagok megléte szükséges. 

Következésképpen, jelen kutatás célja egy már meglévő bakteriális törzsgyűjtemény 

tagjainak együtt-tenyészthetőségi vizsgálata hagyományos tenyésztéses mikrobiológiai és 

molekuláris mikrobiológiai módszerekkel, a jövőben alkalmazható bakteriális konzorciumok 

kialakítására. A vizsgálatokba a már meglévő törzsgyűjtemény azon tagjai kerültek 

bevonásra, amelyek előzetes tesztelés alkalmával jó alifás vagy aromás szénhidrogénbontást 

mutatnak, illetve azok, amelyek extrém biofilmképző potenciállal rendelkeznek. Az 

izolátumok együtt-tenyészthetősége elsősorban a keresztcsíkozásos, és agardiffúziós lyukteszt 

módszerek alkalmazásával került meghatározásra. A keresztcsíkozásos módszer alkalmazása 

során a szilárd táptalajra oltott tesztorganizmusok csíkjai közötti távolságok utalnak a gátlás 

mértékére, míg az agardiffúzios tesztnél a gátlási zónák átmérője mutatja a baktériumok 

egymásra gyakorolt antimikrobiális hatását. A következő kutatási szakaszban az előző 

mérések alapján a bio-kompatibilis baktériumtörzsek esetében molekuláris mikrobiológiai 

módszerrel megvizsgálásra került, hogy egyazon tenyészetben az előző vizsgálatok alapján 

együtt-tenyészthetőnek tűnő baktériumtörzsek képesek-e egymás jelenlétében nagy számban 

növekedni, aktivitást kifejteni. Ebben a szakaszban a Terminális Restrikciós Polimorfizmus 

Módszerét (T-RFLP) alkalmazom. 

A kutatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-2-II-SZIE-48 kódszámú Új 

Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült. 
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BELVÍZZEL SÚJTOTT TERÜLETEK TALAJTANI VIZSGÁLATA 

(OKOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK) 

Investigation of soils affected by inland excess water (Causes and consequences) 

Szerző: Fodor Hella, Agrármérnök MSc. II. évfolyam 

Témavezetők: Csákiné Dr. Michéli Erika, egyetemi tanár, KÖTI 

 Dr. Csorba Ádám, egyetemi adjunktus, KÖTI 

 

Magyarországon a belvíz évről évre gondot okoz, ugyanakkor az egyre 

szélsőségesebbé váló csapadékeloszlás a belvíz mellett az aszály kialakulásának kockázatát is 

növeli, felértékelve ezzel a belvíz idején megjelenő többletvíz mennyiségét. A belvízhelyzet 

optimális kezelésének érdekében adott területen ismerni kell a belvizet kialakító tényezőket, 

folyamatokat. Kutatásom célja Dél-Alföldi, Duna-menti belvizes mezőgazdasági területek 

talajtani vizsgálata, a belvíz okozta talajtulajdonságok diagnosztizálása (hiromorfológiai, 

fizikai, kémiai bélyegek meghatározása) és a belvíz kialakulási okainak meghatározása, 

különös tekintettel a talaj szerepére a folyamatban. 

A felmérés során a vizsgált belvizes terület egy hódunai gazdaságban került 

lehatárolásra távérzékelési adatok, a gazda tapasztalatai, és a terepbejárás során végzett 

talajfúrások alapján. A területen két talajszelvény és tíz talajfurat került feltárásra (belvíz által 

mindig sújtott, illetve nem sújtott területen). A feltárt szelvények terepi leírása során a 

hidromorfológiai jellemzőkről a glejes mintázat nyújtott információt. A szelvények, illetve 

négy furat minden genetikai szintjéből történt mintavétel további laboratóriumi elemzéshez 

(szerves anyag és karbonát mennyisége, Arany-féle kötöttség, illetve pH mérése standard 

módszerek alapján). 

A hódunai területen a belvíz kialakulására ható legfőbb tényezők a talaj nagy duzzadó 

agyag tartalma, a felszínhez közel található talajvíz, a Duna közelsége és a csatorna 

karbantartásának hiánya. A talajszelvények és -furatok feltárták a talaj vízgazdálkodásában 

különösen nagy szerepet játszó, eltérő fizikai féleséggel és szerkezettel rendelkező öntés 

rétegeket. A glejes mintázat láthatóvá tette, hogy mely rétegek érintettek talaj- vagy 

pangóvízzel, honnan érkezik a belvizet okozó többletvíz az adott területen, továbbá 

információt szolgáltatott arról is, hogy a belvízzel nem érintett területek hogyan játszhatnak 

szerepet a belvíz kialakulásában. 
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KÉT TALAJTÍPUS MIKROBA DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

TALAJOLTÓ KÉSZÍTMÉNYEK HASZNÁLATA MELLETT  

Comparison of two soil types microbe diversity, besides using two soil inoculum 

products  

Szerző: Márton Dalma, Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc. II. évfolyam  

Témavezető: Dr. Cserháti Mátyás, egyetemi adjunktus, AKI KKT 

 

Mind a hazai, mind a Világ talajainak egyik nagy problémája a termékenység és 

mikroba diverzitás csökkenése az iparosodott intenzív mezőgazdasági kezelések hatására. 

Hazánkban ez a folyamat már közel 50 éve terheli a talajainkat, kiváltó okai a nagyfokú 

kemizálás és a szervestrágyázás elmaradása. Ezen negatív hatás csökkentésére egyre 

gyakrabban használnak a gazdálkodók talajoltó készítményeket. A hazai kereskedelmi 

forgalomba lévő talajtermékenység fokozására használatos mikrobiológiai készítmények 

különböző mikroba törzseket tartalmaznak. Ezen készítmények egyrészt, elősegítik a 

növények tápanyagfelvételét, másrészt az erősen erodálódott talajokban növelhetik a talaj 

termékenységét. 

Munkám során két helyszínről származó talajmintákat dolgoztam fel hagyományos és 

molekuláris mikrobiológiai módszerekkel. A talajminták Tura és Galgahévíz külterületéről 

származnak. Mind a két helyszínen a parcellák egyik részét intenzív szántóterületként 

használják, másik részük gazdálkodási hasznosítás alól kivont terület. A talaj típusai: Tura 

területén vályogos csernozjom, a galgahévízi területen homokon kialakult barna erdőtalaj. Az 

egyik célom a hagyományos mikrobiológiai tenyésztéses eljárással megvizsgálni, milyen 

baktérium fajok vannak jelen a talajmintákban. A másik célom, hogy a talajmintákból az 

összDNS kivonását követően fragmentanalízissel (TRFLP) megvizsgáljam a két talajtípus és 

művelési ág mikrobiális diverzitását. A harmadik célom a két leggyakrabban használt hazai 

kereskedelmi forgalomban lévő talajoltó készítmény hatásának kimutatása a különböző 

mezőgazdasági hasznosítású területek talaj mikroba-populációira, azaz a készítményekben 

jelzett törzsek megjelenek-e a kezelést követően a talajban. A fragmentanalízis során 3 

különböző típusú restrikciós enzimet (RsaI, TasI, Hin6I) alkalmaztunk, melyek a baktérium 

törzsek DNS szekvenciáját meghatározott helyen hasítják.  

A mezőgazdasági parcellákról átlag talajmintákat képeztem, melyekből szelektív 

táptalajokon mikrobákat tenyésztettem ki, valamint összDNS kivonást végeztem a 

hasítóenzimes vizsgálatokhoz. A talajoltó készítmények vizsgálatára 25 napos tenyészedényes 

kísérletet állítottam be, amely során a felhasználási utasításnak megfelelően adagoltam a 

készítményeket, majd a 25. napon mintáztam a beállításokat és TRFLP analízist végeztem. 

Az eredményekben láthatóvá válik a mikrobiológiai diverzifikáció az egyes talaj 

típusok és mezőgazdasági hasznosítási módok között. A csernozjom talajtípus esetében a 

felhagyott és művelésben lévő parcellarész között nem lehetett érdemi mikrobadiverzitás 

különbséget kimutatni. A barna erdőtalaj esetében azonban a szánóföldi művelésben lévő 

parcella esetében csökkent biodiverzitást kaptunk. A tenyészedényes kísérletek során a 

talajoltó készítményekkel kijutatott mikrobák egy része a kezelést követően megjelent a 

vizsgálat talajokban. 
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PAH-BONTÓ BIOFILM BAKTÉRIUMOK IZOLÁLÁSA ÉS 

JELLEMZÉSE 

Identification and characterization of PAH-degrading biofilm bacteria 

Szerző:  Szentgyörgyi Flóra, Mezőgazdasági biotechnológus MSc. II. évfolyam 

Témavezető:  Dr. Benedek Tibor, tudományos munkatárs, SZIE Tudás- és Technológiatranszfer 

 

A policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-ok) olyan biológiai lebontással szemben 

ellenálló, mindenütt jelenlévő szennyező vegyületek, amelyek természetes vagy antropogén 

forrásokból kerülnek a környezetbe. Az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség szerint 16 

PAH vegyület szerepel a rákkeltő hatású vegyületek listáján. Ebből következően a PAH-ok 

környezetből való eltávolítása elengedhetetlen. A biológiai eltávolítás jó metabolikus 

képességekkel rendelkező mikroorganizmusok révén a legfenntarthatóbb megoldásnak 

bizonyul. A PAH vegyületek aerob biodegradációja jól ismert, azonban keveset tudunk a 

PAH-ok biológiai lebontásáról oxigénlimitált vagy szigorú anoxikus körülmények között. 

Ezért kutatásunk során célul tűztük ki aerob és oxigénlimitált körülmények között 

PAH-bontó baktériumok beazonosítását dúsítás, azt követően szelektív táptalajokon való 

izolálás, valamint PAH-bontó (naftalin) és biofilmképző képesség tesztelés alapján. Jelen 

kutatás egy bakteriális biofilmen alapul, amely oxigénlimitált, kőolaj-szénhidrogénekkel 

szennyezett talajvízben fejlődött ki. A biofilm mintavételi hely korábbi kutatásainkhoz alifás 

és egyszerű aromás szénhidrogéneket bontó baktériumok rezervoárjaként is szolgált. A 

szelektív dúsítás hatására, a biofilm kezdeti bakteriális közösségében bekövetkező 

szerkezetbeli változásokat a terminális restrikciós fragmenthossz polimorfizmus módszer 

segítségével vizsgáltuk meg. 

Mindkét beállított dúsításból sikerült izolálni baktériumokat, melyek főként a 

Pseudomonas, Rhodococcus és Acidovorax nemzetséghez tartoznak. Mind a biofilmképzés, 

mind a PAH-bontás tekintetében a Pseudomonas nemzetséghez tartozó izolátumok 

bizonyultak a legaktívabbaknak. Az erős biofilmképzést és hatékony PAH biodegradációt 

mutató izolátumok a jövőben biológiai kármentesítések céljára felhasználhatók reaktív 

biobarrierek kialakításához. 

A tanulmány alapjául szolgáló kutatást a GINOP-2.1.1-15-2015-00630 kódszámú 

pályázat, illetve az Emberei Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Felsőoktatási 

Intézményi Kiválósági Program (1783-3/2018/FEKUTSTRAT) támogatta, a Szent István 

Egyetem vízzel kapcsolatos kutatások tématerületi programja keretében. 
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BORDÓILÉ NEO SC HATÁSAI A FÖLDI POSZMÉH (BOMBUS 

TERRESTRIS) MORTALITÁSÁRA ÉS TÁPLÁLÉKVÁLASZTÁSÁRA 

Effects of Bordóilé NEO SC (Bordeaux mixture) to the mortality and food choice 

of the bumblebee (Bombus terrestris) 

Szerző: Zsemberi Orsolya, Ökotoxikológus MSc. II. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Sárospataki Miklós, egyetemi docens, ÁTAI 

 Szabó Borbála, tanszéki mérnök, ÁTAI 

 

A poszméhek (Bombus sp.) növénybeporzásuk által kiemelkedő gazdasági 

jelentőséggel bírnak. Ökoszisztéma-szolgáltató szerepük jóval jelentősebb háziméh (Apis 

mellifera) társuknál. Növényvédőszer kockázatbecsléseket háziméhekre rutinszerűen 

végeznek. A háziméhekre kapott eredmények azonban nem feltétlenül vonatkoztathatók 

poszméhekre is. 

A tribázikus réz-szulfát hatóanyagú Bordóilé NEO SC készítmény széles körben 

elterjedt baktérium- és gombaölő szer. Ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett, bár erősen 

kritizált készítmény, valamint méhveszélyességet illetően nem jelölésköteles, vagyis virágzó 

növényállományban, vagy méhek közelében alkalmazható. 

Célom a Bordóilé NEO SC akut és krónikus orális, illetve talajbéli toxicitásának 

meghatározása földi poszméh (Bombus terrestris) modellszervezeten, táplálékválasztási 

teszttel a repellens hatás mértékének megvizsgálása, valamint a mérgezés hatására esetlegesen 

bekövetkező rendellenes viselkedésformák megfigyelése.  

Az akut és a krónikus orális toxicitási tesztek során a koncentráció növekedésével 

szignifikánsan csökkent a túlélők száma. A Bordóilé NEO SC kijuttatási koncentrációja (1,05-

1,4 g/l) akut vizsgálatoknál az expozíciót követő 48. órában elérte az LC50 értéket, krónikus 

toxicitása a 10. napon szintén jelentősnek bizonyult. Akut tesztek során 1 g/l, krónikus 

esetben 0,44 g/l koncentrációnál kezdtek jelentkezni a mérgezés okozta megváltozott 

viselkedésformák, a mozgáskoordináció zavara, és a passzivitás. Táplálékválasztás során a 

földi poszméh nem tudott különbséget tenni a tiszta és a kijuttatási koncentrációval kezelt 

cukoroldat között. A réz repellens hatása jóval az alkalmazott koncentrációk fölött 

jelentkezett. Talaj toxicitási teszt esetében nem történt szignifikáns különbség a kontroll és a 

vizsgált koncentrációk szerinti mortalitás között, 256 g/l koncentrációnál viszont 

röpképtelenség jelentkezett a földi poszméheknél.  

Vizsgálataim során a Bordóilé NEO SC elfogyasztva toxikus hatást gyakorolt a földi 

poszméhre. A Bordóilé NEO SC előírt hígításban kijuttatott koncentrációja nem hatott 

riasztóan a földi poszméhekre, ezért nem valószínű, hogy a réz repellens hatása érvényesülni 

tud a lepermetezett növényeken. Mivel a földi poszméhek természetvédelmi és gazdasági 

jelentősége is nagy, így nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a rájuk vonatkozó ökotoxikológiai 

vizsgálatokra. 
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A TALAJTAKARÁS ÉS AZ ÖNTÖZÉS HATÁSA A TALAJ 

GYOMMAGKÉSZLETÉRE 

Effects of mulching and irrigation on the seedbank of the soil 

Szerző: Bányai Tamás László, Növényorvos MSc. I. évfolyam 

Témavezető: Dr. Zalai Mihály, egyetemi adjunktus, NVI 

 

Zöldségnövényeink termelési költsége hazánk körülményei között meglehetősen 

magas, ezért célszerű lenne termesztéstechnológiájukat hatékonyabbá tenni. Napjainkban a 

kertészeti kultúrák gyomszabályozása elsősorban herbicidekkel történik. Célom az, hogy 

bemutassak egy költséghatékony és környezetkímélő gyomszabályozási alternatívát, valamint, 

hogy kiterjesszem a talajtakarás és az öntözés gyomszabályozásban betöltött szerepére 

vonatkozó ismereteket. 

Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy a vegyes kerti lombbal történő takarás, a 

csepegtető öntözés, valamint a két kezelés kombinációja hogyan befolyásolta a talajban lévő 

gyommagok, illetve egyéb kitartóképletek számát. 

Kísérletemben öntözéses, takarásos, öntözéses-takarásos és kontroll kezeléses 

parcellák kerültek kialakításra, hat ismétlésben. A kezelések kezdete után egy évvel 

talajmintákat vettem, minden parcellából három mélységben. Mikor a mintákban fejlődő 

gyomok elérték a fajszintű határozáshoz szükséges fenofázist, felvételeztem őket, összesen öt 

alkalommal. 

Az egyes kezeléseknek nem volt szignifikáns hatása a talajmintákban fejlődött 

csíranövények számára és fajösszetételére, azonban megfigyelhető volt, hogy a takart 

parcellákból származó mintákban volt jelen a legtöbb növényegyed, míg az öntözött parcellák 

mintáiban a legkevesebb. Kijelenthető tehát, hogy minél jobbak voltak a feltételek az adott 

kezelés következtében a gyomok kelésének szempontjából a vizsgálatomat megelőző évben, a 

talajmintákban annál kevesebb volt a visszamaradt kitartóképlet.  

A kísérlet eredményeit szabadföldi gyomfelvételezési eredményekkel összevetve 

pontos képet kaphatunk a talajtakarás és az öntözés gyomokra gyakorolt hatásáról. A 

szabadföldi adatok megmutatják, hogy az egyes kezelések hogyan befolyásolják a 

gyomfertőzés mértékét az adott évben, a csíráztatás eredményei alapján pedig előrejelzést 

lehet adni a következő évek gyomviszonyairól. Ezért javaslom a kísérletek folytatását és 

kiegészítését. 
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A VARL+ BISZEX KUKORICAMOLY CSAPDA 

SZELEKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA KUKORICA KULTÚRÁBAN, A 

SZIGETKÖZBEN, 2016-2018 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN 

Selectivity of the VARL+ BISZEX european corn borer trap in maize fields in 

Szigetköz between 2016-2018 

Szerző: Hatoss Fanni, Növényorvos MSc. II. évfolyam 

Témavezető: Dr. Papp Komáromi Judit, tudományos munkatárs, NVI 

 

A kukorica egyike a világon legnagyobb területen termesztett mezőgazdasági 

növényeknek; jelentős kártevője a kukoricamoly. A kártevők egyedszámát időponthoz kötött 

védekezéssel lehet gyéríteni, melynek feltétele az adott rovar rajzási időpontjának ismerete, 

aminek meghatározására alkalmas a csapdázás. A kukoricamoly (Ostrinia nubilalis H.) 

feromoncsapdás előrejelzése hazánkban nem megoldott. Ennek oka, hogy a fajon belül két 

feromon rassz fordul elő. Az egyiket Z-rassznak hívják, melynek nőstényei 97%-ban termelik 

a Z-feromon-komponenst és 3%-ban az E-komponenst, míg a másikat E-rassznak nevezték el, 

melynek nőstényei ellenkező arányú keveréket bocsátanak ki (1:99 Z:E) (Klund and 

Robinson, 1971). Hazánkban csak a Z-rassz fordul elő.  

Az MTA AKK Növényvédelmi Kutatóintézet munkatársai fejlesztették ki a 

CSALOMON® kukoricamoly "BISZEX" csapdát, melynek csalétke nem feromon, hanem 

táplálkozási attraktáns, emiatt a csapda nőstényeket és hímeket is fog. A Diabrotica barberi 

Smith & Lawrence (Coleoptera, Chrysomelidae) többkomponensű táplálkozási attraktánsának 

magyarországi vizsgálata közben a kutatók azt tapasztalták, hogy amikor a fenilacetaldehid 

mellett ezt a keveréket is tartalmazták a csapdák, a kukoricamoly fogások jelentősen 

megemelkedtek. 

Az új fejlesztésű csapdák mindig felkeltik a felhasználók érdeklődését, főleg, ha az 

adott kártevő nyomon követésével problémák merülnek fel, azonban a megfelelő használathoz 

minél több kutatási információ szükséges. 

Három év során vizsgáltam a CSALOMON termékcsalád kukoricamoly csapdázására 

kifejlesztett, speciális csalogató anyaggal rendelkező csapda fogásait. A 3 év alatt 5 

helyszínen kihelyezett 27 csapda eredményét kiértékelve figyeltem meg a kukoricamoly 

rajzásdinamikáját a Szigetközben. Másrészt a csapdákban nem csak kártevőket, hanem más 

szervezeteket is beazonosítottam: ártéri, réti rovaregyüttes tagjait, valamint hasznos rovarokat. 

A vizsgálatom három éve alatt a csapdák 3-38%-ban fogtak kukoricamoly egyedeket. 

A gamma bagolylepke (Autographa gamma L.) 14-24%-os, a gyapottok bagolylepke 

(Helicoverpa armigera Hbn,) 4-10%-os, a méhfélék (Apidae) 10-32%-os, a fátyolkafélék 

(Chrysopidae, Hemerobiidae) 4-25%-os részarányban fordultak elő a különböző évjáratokban 

a csapdákban, az összes csapdafogásra vetítve. A csapdák fogása alapján a kukoricamolynak 

két nemzedéke figyelhető meg a Szigetközben. 

Vizsgálataim eredményei alapján pontosabb információkat kaptam egy új fejlesztésű 

csapdáról, annak szelektivitásáról a kukoricamollyal szembeni megalapozottabb és 

hatékonyabb védekezés érdekében. 
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PARADICSOM TÁJFAJTÁK TERMÉSMENNYISÉGÉNEK ÉS 

KÁROSÍTÓINAK VIZSGÁLATA TALAJTAKARÁSSAL, 

SZABADFÖLDI EXTENZÍV KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 

Evaluation of Hungarian tomato landraces with mulching and their pests under 

extensive field conditions 

Szerző: Krausz Dóra, Növényorvos MSc. II. évfolyam 

Témavezetők: Petrikovszki Renáta, PhD hallgató, NVI 

 Boziné Pullai Krisztina, PhD hallgató, NVI 

 Dr. Tóth Ferenc, egyetemi docens, NVI 

 

A paradicsom szabadföldi termesztése az elmúlt években számos új növényvédelmi és 

termesztéstechnológiai kihívást hozott. Ezekre a változásokra különböző technológiai elemek 

és új növényfajták adhatnak megoldást. A paradicsomok közt a különleges hazai tájfajták 

piaci termelésbe eddig ritkán kerültek. Széles genetikai hátterüknek köszönhetően hasznukra 

fordítják a változó körülmények lehetőségeit, ami által tökéletes alanyok a növényvédőszer-

mentes eljárások és új termesztési rendszerek vizsgálatához. 

A SZIE MKK Növényvédelmi Intézet egyik kutatócsoportjának tagjaként végzek Mór 

város határában szabadföldi kísérletet. A kutatás során két folytonnövő paradicsom tájfajta 

terméshozamát, illetve kártevő- és kórokozó-együttesét vizsgálom támrendszeres- 

talajtakarásos extenzív kísérleti rendszerben. 

A termesztés alatt semmilyen növényvédő szert nem juttattunk ki. A kísérletet olyan 

területen végeztük, amely a tavalyi vizsgálat megkezdése előtt egy évtizedig legelőként 

funkcionált, rajta növénytermesztés nem történt. A 2017. évi kísérlet előkészítése során 

kiültetés előtt két hónappal a kijelölt parcellahelyekre bedolgozatlan istállótrágyát juttatunk 

ki, a rákövetkező hónapban agroszövetet terítettünk le. A 2018. évi vizsgálat ugyanezeken a 

parcellákon folytatódott. Negyven különálló, 4 m2-es parcellán termesztettünk negyven tő 

indeterminált növekedésű paradicsomot. 

Az ültetést követően hetente minimum egyszer állományfelmérést végeztem, 

feljegyeztem a növények fejlődési rendellenességeit és BBCH-skálaértékét, valamint kártevők 

és kórokozók jelenlétét. További feladatom volt a bogyók állapotának feljegyzése, valamint 

értékelésük a piacképesség szempontjából. Célkitűzésem megállapítani a metszés, a 

talajtakarás és a károsítók hatását a termésmennyiségre és –minőségre. 

A tenyészidőszak alatt összesen 1647 bogyó került nyilvántartásba, melyek 

össztömege 117,48 kg. A felvételezések során a gyapottok bagolylepke (Helicoverpa 

armigera) hernyója és a zöld vándorpoloska (Nezara viridula) lárváinak és imágóinak 

kártétele kiemelkedő volt, valamint mindkét fajtán megjelentek az alternária, a 

paradicsomvész és a fuzárium gombafajok bogyótünetei. Míg a Ceglédi fajtánál főképp a 

mechanikai sérülések, deformációk, bogyórepedések és a fitoftóra miatt a termés 57%-a 

piacképtelen lett, addig a Faddi esetében a zöldtalpasság, a vírusos fertőzés, alternária, 

fitoftóra és fuzárium bogyótünete, valamint a hernyókártétel, a poloska- és 

kabócaszívogatások okozták a bogyók 86 %-ának értékesítésre való alkalmatlanságát. Jelen 

összegzés zárásakor ezek az eredmények kerültek elemzésre. 

A 2018. évi kísérlet kiegészítéseként megvizsgáltuk azon növények gyökérzetét, 

amelyeket tavaly Meloidogyne incognita-inokulummal fertőztünk. A mesterségesen fertőzött 

növények helyére került idei paradicsomnövények gubacsos gyökerei bizonyítják a 

Meloidogyne incognita szabadföldi áttelelését. 
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A BURGONYA TALAJTAKARÁSOS GYOMSZABÁLYOZÁSÁNAK 

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI 

Development possibilities of weed control with mulching in potatoes 

Szerző: Kruták Szimonetta Virág, Növényorvos MSc. II. évfolyam 

Témavezető: Dr. Zalai Mihály, egyetemi adjunktus, NVI 

 

A fenntartható fejlődés tükrében egyre nagyobb teret hódít a herbicidmentes 

technológia, melynek célja a termesztés során fellépő környezetterhelés csökkentése. A 

sikeres gyomszabályozás és megfelelő vízellátottság szerepe nélkülözhetetlen a termesztés 

szempontjából. Ezen tényezők kiküszöbölésére nagy hangsúlyt kell fordítanunk, hiszen az 

éves csapadékmennyiség eloszlása változik. Megfelelő technológiával az ország 

termésmennyisége növelhető, ezáltal a szükséges import csökkenne. A kísérlet célja olyan 

gépesíthető technológia kialakítása, amellyel kis-és közepes méretű biogazdaságokban a 

kompetitív fajok száma a legkisebbre csökkenthető, a talaj nedvességtartalma megtartható, a 

talaj tápanyagtartalma és burgonya termésátlaga növelhető, de a herbicides kezelések 

elhagyhatók 

A kézi technológiás kísérlet Gödöllőn a Szent István Egyetem Növényvédelmi 

Intézetének Kísérleti terén és Terényben a MagosVölgy Ökológiai Gazdaságban zajlott 2017-

ben, a gépi művelésű kísérlet 2018-ban Nyíregyházán Juhász Levente családi gazdaságában 

valósult meg. Terényben és Gödöllőn komposzt, avar, szalma, papír+szalma és 

papír+komposzt takarásos módszereket próbáltunk, Nyíregyházán pedig a technológiák a 

következők voltak: preemergens herbicid, komposzt, szalma, komposzt+szalma, 

preemergens+komposzt+szalma, preemergens+komposzt és sorközművelt. 

Az eredmények alapján elmondható a kézi művelésű technológiában, hogy bár a 

sorközökre kijuttatott papír+szalma vagy szalma gyomelnyomó hatása csak a kezdetekben 

kielégítő, de a komposzttal, avarral, vagy papírral+komposzttal takart bakhátakkal együtt 

eredményes lehet, melyek a bakháton kellő mértékben visszaszorították a nemkívánatos 

gyomfajokat. A gépi technológiás kísérletben a gyomelnyomás szempontjából a 

takaróanyagok között nem volt szignifikáns különbség, bár szemmel láthatóan a komposzttal, 

vagy komposzt+szalmával takart területeken kisebb mértékű gyomborítást figyelhettünk meg. 

A gyomosodás mértéke 20-40% között alakult a vegetációs idő végére, ám a csúcs időszakig 

szinte mindenhol elfogadható, 20% alatti volt. Kimagasló a komposztos terület, amely júliusig 

szinte gyommentes volt. Talajnedvesség-megőrzés szempontjából a takaróanyag az egész 

vegetációs időben kiválóak voltak a nem takart technológiákkal szemben. Termésátlagot 

tekintve kiemelendő a komposzt, komposzt+szalma és preemergens technológia, melyek 46-

50 tonnát hoztak hektáronként, de a sorközműveléses technológián kívül mindegyik legalább 

40 t/ha termésátlaggal zárta a kutatást. Étkezési burgonya mennyisége a 

preemergens+komposzt+szalmánál és komposzt+szalmánál volt a legnagyobb.  

Összességében minden szempontot figyelembe véve a komposzt+szalma technológiát 

ajánlanám kis-és közepes méretű, gépi művelésű biotermesztésbe, amely bár nagyobb 

befektetést igényel, de kiváló termésátlagot produkál, biztonságos termesztéstechnológia 

mellett. Véleményem szerint a fenntartható fejlődés egyik alappillére a csökkentett 

növényvédőszer-használat, mely ma már mindenki számára elérhető, kiskertészetekben pedig 

követendő módszer, melyet jelen kutatás is bizonyít. 
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BURGONYA HIMLŐ CSÖKKENTÉSE MIKROBIOLÓGIAI 

OLTÓANYAGOKKAL 

Microbiological vaccines reduce „Rhisoctonia solani” 

Szerző: Nagy Andrea, Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Tirczka Imre, egyetemi docens, TTI AGÖT 

Dr. Biró Borbála, egyetemi tanár, SZIE KERTK TVT 

 

Hazánk területének nagy százaléka jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll, melyből 

az ökológiai művelésű területek egyre nagyobb arányban vesznek részt. Az ökológiai 

gazdálkodás sok konvencionális művelésben használt vegyszert nem engedélyez, ez a 

védekezést is nehezíti a termesztés során. Fontos, hogy azok a zöldségek termeszthetőek 

alkalmasan és hatékonyan, melyeknek a betegségekkel szemben nagy az ellenálló 

képességük. A burgonya fajták közül a „Démon” mondható ellenállónak. A növény 

betegségei közé tartozik a varasodás, fuzárium, gumórothadás, illetve még egyéb talajeredetű 

kórokozók és gombák. A mikrobiális oltóanyagok alkalmasak lehetnek, ezeknek a 

betegségeknek a megelőzésére, melyek használhatóak ökológiai termesztésben is. Az általunk 

használt oltóanyagok a kontroll mellett a TPB, a PPS kereskedelmi forgalomban még nem 

lévő oltóanyagok voltak. A vizsgálat két évben került kivitelezésre, 2016-ban és 2017-ben.  

Az általunk végzett kísérletet a Babatvölgyi Biokertészeti Tanüzem területén 

végeztük. A mikrobiális oltóanyagok hatását figyeltük szántóföldi körülmények között. Ennek 

során 4-szer történt talajmintavétel, ültetéskor, csírázáskor, 60%-os virágzásnál, illetve a 

betakarításkor, amikor a talajok mikrobiológiai változásait figyeltük. A dehidrogenáz enzim-

aktivitás (DHA), illetve a legvalószínűbb szám (MPN, most probable number) meghatározása 

történt. 

2016-os évben szignifikáns különbség mutatkozott a TPB oltóanyaggal kezelt 

területen, a himlős gumók számát tekintve, viszont ez a 75%-os csökkenést mutató 

szignifikáns változás a 2017-es évben nem igazolódott statisztikailag is igazolt módon, 

vélhetően az eltérő klimatikus körülmények miatt. Megállapítottuk továbbá, hogy a 

baktériumtrágyák hatása erősen függ a felhasznált mikroba-törzsektől is. A TPB oltóanyagban 

a biokontroll tulajdonságú Fusarium gomba oltóanyag hatása lehet összefüggésben a burgony-

himlő csökkenésével. Az évjárathatás alapján azonban elmondható, hogy számos tényező 

befolyásolhatja az oltóanyagok hatékonyságát. Tényezők közé sorolhatók az adott terület 

meteorológiai változásai, ezen belül a csapadékmennyiség változása, a napsütés mennyisége, 

illetve erőssége is. A pontos hatótényező megállapításához az idei évben is folyik a kísérlet és 

a kezelések értékelése. 

A kutatásokat az ÖMKI SolACe projektje támogatja. 
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A HAMIS SZÁZSZORSZÉP (ECLIPTA PROSTRATA L.) HATÁSA 

KÜLÖNBÖZŐ PATOGÉN MIKROORGANIZMUSOKRA 

Effects of false daisy (Eclipta prostrata L.) on some pathogen microorganisms 

Szerző: Rácz Viktória, Mezőgazdasági biotechnológus MSc. II. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Posta Katalin, egyetemi tanár, GMBI  

 Mayer Zoltán, egyetemi tanársegéd, GMBI 

 

A biológiai növényvédelem az elmúlt évtizedekben egyre fontosabbá vált, így a 

természetes növényi kivonatok, mint biopeszticidek tesztelése is kiemelt figyelmet kap. A 

hamis százszorszép (Eclipta prostrata L.) a keleti gyógyászatban már régóta jelen van 

kedvező hatásai révén, mely elsősorban kumesztán-, terpenoid-, szterol-, alkaloid-, flavonoid-, 

szeszkviterpén lakton-, és illóolajtartalmának köszönhető.  

Kísérleteink célja volt kifejlett hamis százszorszépből készült különböző növényi 

kivonatok hatásának tesztelése néhány növény- és humánpatogén mikroorganizmus 

növekedésére nézve, illetve a Fusarium proliferatum mikotoxin (fumonizin B1) termelő 

képességének változására, melyet molekuláris módszerrel követtünk nyomon. 

Vizsgálataink során a hamis százszorszép leveléből foszfát-puffer (pH 7,6), etanol 

(70%) és dimetil-szulfoxid használatával készített kivonatok hatásait vizsgáltuk a következő 

négy-négy növény-illetve humánpatogén kórokozóra, valamint két gombára nézve: 

Clavibacter michiganensis, Erwinia carotovora, Pseudomonas syringae pv. pisi, 

Xanthomonas campestris, Citrobacter freudii (47001), Enterobacter cloacae (54041), 

Escherichia coli (2592Z), Klebsiella pneumoniae (25047), Fusarium proliferatum (ITEM 

2287), Fusarium oxysporum. Az alkalmazott agardiffúziós teszt során a foszfát-pufferrel 

készült kivonatok nem gyakoroltak gátló hatást egyik baktériumtörzs növekedésére nézve 

sem. Az etanolos kivonat mind a négy humánpatogén kórokozó, illetve a növénypatogén 

Clavibacter michiganensis és Pseudomonas syringae pv. pisi növekedésére szignifikáns gátló 

hatást fejtett ki, míg a dimetil-szulfoxidos kivonással készültek esetében a növénypatogén 

kórokozók, és a humánpatogén Citrobacter freudii és Klebsiella pneumoniae növekedésében 

tapasztaltunk jelentős gátlást. A Fusarium- törzsekre gyakorolt hatások ellenőrzése jelenleg 

folyamatban van. A kapott eredmények alapján azon baktériumok esetében, melyeknél 

szignifikáns gátlást tapasztaltunk, a legkisebb gátló koncentráció meghatározását tervezzük, 

mikrodilúciós módszerrel. A Fusarium proliferatum fumonizin B1 gén expressziójára 

gyakorolt hatás vizsgálatához kontrolált körülmények között nevelt hamis százszorszép 

gyökeréből, alsó, illetve felső leveles szárrészéből készített kivonatokat alkalmaztuk, a 

vizsgálat Real Time PCR-rel zajlott. A génexpresszió mértéke mindhárom kivonat hatására 

fokozódott, legnagyobb mértékben az alsó leveles szárrészből, legkevésbé a gyökérből készült 

extraktum következtében. Kezdeti eredményeink alapján vizsgálataink ismétlését és 

kibővítését tervezzük, melyek segíthetnek a kivonatokban található hatóanyagok, és azok 

hatásmechanizmusának pontos feltárásában a toxintermelésre nézve, illetve egy, a mikotoxin 

termelést befolyásoló, és a környezeti terhelést csökkentő módszer kidolgozásában. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP- 17-2-II-SZIE-19 és ÚNKP- 18-2-I-

SZIE-56 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült. 
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A ROVARFEHÉRJE, MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEHORDOZÓ 

ALKALMAZHATÓSÁGA BROJLER CSIRKÉK 

TAKARMÁNYOZÁSÁBAN 

The applicability of insect protein, an alternative protein source in broiler 

chicken nutrition 

Szerző:  Ihos Erika, Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök MSc. II. évf. 

Témavezető: Dr. Mézes Miklós, egyetemi tanár, ÁTAI 

 

Európa éves csirkehús fogyasztása az elmúlt évtizedben egyre növekedett, 2013-ra 

már meghaladta 17 millió tonnát, amely 23 kg/fő/év volt. Az állattermék előállítás 

legjelentősebb költségei a takarmányozás, amely elérheti az önköltség akár 60-80%-át. Ezen 

belül is a legjelentősebb költségtényezőt a fehérjehordozók jelentik. Jelenleg a legjelentősebb 

fehérjeforrások a gazdasági állatok takarmányozásban az extrahált szójadara és a halliszt. 

Ezek előállítása azonban a termőterületek és az óceánok véges kapacitása miatt jelentősen 

korlátozott, ezért szükségessé vált új, biztonságosan felhasználható fehérjeforrások 

felkutatása. 

Dolgozatom célja, hogy a rovarfehérje, mint alternatív fehérjehordozó, 

takarmányozásban való, alkalmazhatóságát, lehetőségeit vizsgáljam a brojlercsirke 

takarmányozásában. Választásom azért a brojlercsirkére esett, mert a házityúk faj esetében a 

rovarok természetes tápláléknak tekinthetők, hiszen a szabadtartásban tartott állatok esetében 

megfigyelhető a bogarak, lárvák felcsipegetése. 

Ahhoz, hogy a rovarfehérjében, mint lehetséges takarmány alapanyagban rejlő 

lehetőségeket megfelelőképpen felmérhessük, elengedhetetlen ismernünk annak 

takarmányozási szempontból fontos paramétereit. Ilyenek például a szárazanyag tartalom, a 

nyersfehérje, nyersrost, nyerszsír, vagy egyes ásványi anyagok mennyisége, illetve a fehérje- 

emészthetősége valamint annak aminosav összetétele. Mivel a mai intenzív brojler csirke 

tartástechnológiában a rovarok eredeti formában történő etetése kivitelezhetetlen, így 

technológiai szempontból is vizsgáltuk a rovarok feldolgozhatóságának lehetőségeit, illetve 

annak a takarmányba való bekeverhetőségét.  

A vizsgálathoz irodalmi adatok alapján a lisztbogár (Tenebrio molitor) lárváját 

választottuk, amelyet rovarliszt formában szándékoztunk alkalmazni.  

A laboratóriumi vizsgálatokhoz a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft akkreditált 

vizsgálólaboratóriuma biztosította a szükséges feltételeket, míg a rovarok feldolgozását a 

Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának, Hűtő- és Állatitermék Technológiai 

Tanszékével együttműködve végeztük.  

Vizsgálataink eredményeképpen egy könnyen kezelhető, homogénen bekeverhető 

rovarlisztet kaptunk, amelynek beltartalmi paraméterei, és a fehérje-emészthetősége alapján is 

értékes, nagy fehérjetartalmú és a baromfi számára jó aminosav-összetételű 

fehérjehordozónak bizonyult, amelyet a továbbiakban etetési kísérletekben is szeretnénk 

megvizsgálni. 
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HŐMÉRSÉKLETVÁLTOZÁS ÉS VÍZFOGYASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSE 

EGY CHAROLAIS ÁLLOMÁNYBAN  

Correlation between temperature change and water consumption in a Charolais stand 

Szerző: Kaiser Zsófi, Állattenyésztő mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Kovács Alfréd, egyetemi docens, ÁTTI 

 Dr. Halász András, egyetemi tanársegéd, ÁTTI 

 

Az ivóvíz is alapvető tényező az állat-egészségügy és teljesítmény fenntartásához. 

Hazánkban napjainkra eljutottunk oda, hogy nyáron egyre melegebb és forróbb nappalokat 

élhetünk meg nem csak mi, hanem a jószágok is. Ahogy magunkon is érezhetjük fontos a napi 

vízfogyasztás a munkánk teljesítéséhez. Ez nem különbözik a szarvasmarhák esetében sem. A 

növekedési erélyhez, a magzat fejlődéséhez, az emésztéshez és komfort érzet fenntartásához 

elengedhetetlen a vízszükséglet kielégítése.  

A vizsgált Észak-Magyarországi charolais állományt önitatós rendszer látja el. A 

következő paramétereket figyeltem meg, melyek fontosak a napi vízfogyasztás 

szempontjából: 

Időjárási tényezők (relatív páratartalom, hőmérséklet, szélsebesség, csapadék) 

Ki- és behajtás időpontja 

Itatóberendezés anyaga 

Ivóvíz hőmérséklete 

Ivási viselkedés 

Legelő összetétele 

Legelés – reggeli harmat 

A csoportok átlagos vízfogyasztását különböző faktorok befolyásolják. Egyik ilyen 

tényező a két gulya közötti létszám különbség. Eredményeim alapján a nagyobb létszámú 

állomány átlagosan kevesebb vizet fogyasztott el, mivel egy tehénre kevesebb víztükör felület 

jutott. Míg a kisebb csoport átlagban 57 litert fogyasztott egy nap, addig a több egyedből álló 

gulya csak nagyságrendileg 20 litert ivott meg. A húshasznú nem szoptató tehenekre jellemző 

a nyári hónapokra, hogy átlagban 48,5 liter vizet fogyasztanak el. Ehhez képest a napi 20 

literes átlag csekélynek mutatkozott. Ennek lehetséges oka, hogy az egyedek nem fértek 

hozzá a vízhez, így nem tudták felszívni azt a mennyiséget, ami elegendő lett volna. A két 

csoport számára egy-egy 1000 liter űrtartalmú réz vályú állt rendelkezésre, melyek passzív 

önitató rendszerrel voltak ellátva. A gulyák közti létszámkülönbség a következő képen 

alakult. Egy 49 egyedből álló, és egy 88 egyedből álló gulya.  

Az állomány a vizsgálat alatt nem mutattak egészségügyi problémát, amit azt 

feltételezi, hogy a környezeti hőmérséklet és a hozzá tartozó páratartalom nem haladta meg 

azt a szintet, melyet az egyedek ne tudtak volna kompenzálni. A szarvasmarhákat nem érte 

hőstressz.  

Csapadék 2018 nyarán nem fordult, ami meg is mutatkozott a 2017-es napi 

vízfogyasztás és 2018-as között. A vizsgált egyed az előbbi időpontban átlagban 23-25 litert 

fogyasztott, azonban a 2018-as nyáron a vártnak megfelelően 50 és 60 liter között ingadozott 

a vízfogyasztás. A vályúk típusa is változott, hiszen fém anyagot használtak, mely állandó 

hőmérsékleten (18-20°C) tartotta az ivóvizet az egyedek számára. 
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MACSKÁK IDÜLT VESEELÉGTELENSÉGE ÉS SPECIÁLIS DIÉTÁJA 

Kidney failure of cats and the kidney-support diet 

Szerző: Kárpáti Edina, Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök MSc. II. évf. 

Témavezetők: Ancsin Zsolt, tanszéki mérnök, ÁTAI 

Dr. Bersényi András, egyetemi adjunktus, ATE Állattenyésztési, 

Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Tanszék  

 

A dolgozat macskák veseelégtelenségével és annak diétájával foglalkozik. Sajnos 

ennél a fajnál gyakoriak a vese különböző megbetegedései. (Elliot, 2008) szerint a 12 év 

feletti macskáknál 3-ból 1-nél alakul ki a veseelégtelenség valamely formája. Ennek súlyos 

szövődményei például a magasvérnyomás és a homeosztázis felborulása. Azonban ez egy 

megfelelő diétával, egyéb kezelésekkel és rendszeres állatorvosi kontroll mellett szinten 

tartható, amivel az állat életkilátásai jelentősen javulnak. Általános probléma, hogy a 

vesebeteg macska étvágya csökken, ezért a tápgyártók a fejlesztéseknek köszönhetően számos 

módon próbálják a veseelégtelenségben szenvedő macskákat a táplálékfelvételre ösztönözni, 

ezért manapság már többféle ízesítésű és állagú táp kapható. Ha a vesefunkciók beszűkülnek, 

akkor az állat élete végéig diétás táplálásra szorul és előfordul, hogy a tulajdonosnak otthon is 

kell az állatot infúzióval kezelnie. Mivel a vese működőképes nefronjai az életkorral 

csökkennek, több állatorvos 10 év felett szorgalmazza a macskák szűrővizsgálatát is, hiszen 

egy idejében felismert vesebetegség még nem jár a szervezet folyadék-, elektrolit- és sav-

bázis homeosztázisának a felborulásával, vagyis még nincsenek látható tünetek. De ha a diétát 

már ekkor beillesztjük az állat életébe, akkor kevesebb eséllyel súlyosbodik a későbbiek során 

a betegség és kisebb eséllyel alakulnak majd ki a szövődmények. A dolgozat célkitűzései 

közé tartozik a forgalomban kapható vesekímélő tápok beltartalmának összehasonlítása, 

állatorvosi tanácsok ismertetése, valamit különböző macskák labordiagnosztikai leleteinek az 

összehasonlítása. Kutatómunkám során alkalmam nyílt állatorvosokkal beszélgetni a 

betegségről és ennek kezeléséről, megfelelő diétájáról. A megkérdezett állatorvosok 

egybehangzó véleménye szerint a diéta mellett egyéb kezelések is szükségesek, úgymint 

vérnyomáscsökkentés, illetve a homeosztázis eltolódásának mérséklése, felborulásának 

megakadályozása. De a vesekímélő diéta során nem csak az a legfőbb kérdés, hogy az milyen 

beltartalommal rendelkezik, hanem hogy mikortól szükséges az alkalmazása. A legtöbben 

akkor javasolják a diétát, ha az állat vérének kreatininszintje 179 μmol/l felett van (Kungl, 

2017). Vizsgálatom során az adatfeldolgozásra kapott labordiagnosztikai leletekben a 

kreatinin-szintek mellett, a másik fontos paramétert, a karbamid szintjének alakulását is 

vizsgáltam. Ezen kívül összefüggést kerestem a macskák kora és neme valamint a 

vesebetegség előfordulása között. A kész tápok mellett, az állatorvosok tanácsa alapján házi 

készítésű étrendhez is tettem javaslatokat. 
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TENGERI ALGA ETETÉS HATÁSA A KECSKESAJT 

ZSÍRSAVÖSSZETÉTELÉRE EGY HAZAI ÁLLOMÁNYBAN 

The influence of feeding marine algae supplementation on cheese fatty acid 

profile in a goat herd 

Szerző: Klecska Eszter, Állattenyésztő mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Bodnár Ákos, egyetemi adjunktus, ÁTTI  

 Dr. Pajor Ferenc, egyetemi docens, ÁTTI 

 

Az elmúlt évtizedekben nőtt az érdeklődés a mikro algák termesztése iránt, mivel 

egyszerű és költséghatékony módja a CO2-szint csökkentésének, ami napjainkban globális 

problémát jelent. Pozitív tulajdonságai közé tartozik továbbá, hogy az algák értékes 

metabolitok előállítására képesek, mint például az omega-3 zsírsavak (pl. dokozahexaénsav, 

DHA), amelyek hozzájárulnak egészségünk megőrzéséhez. A kísérletben használt alga, a 

Schizochytrium limacinum DHA tartalma az összes zsírtartalom 48.95%-át is kiteheti.  

Kutatásom célja a fent említett alga alkalmazhatóságának bemutatása a 

takarmányozásban, és vizsgálni a kecskesajt zsírsavösszetételében bekövetkező változásokat. 

Ezen felül áttekintettem az eddigi kutatási eredményeket a fontosabb zsírsavak emberi 

szervezetre gyakorolt pozitív hatásaival kapcsolatban.   

A kutatásba 30 tejelő típusú magyar parlagi kecskét vontunk be, 3 csoportra osztva 

őket. Minden csoport, köztük a kontrol állatok is, ad libitum fogyaszthatott lucernaszénát és 

ezen felül a fejések közben napi 600 g abrakot. Az egyik kísérleti csoport az abrakhoz 

keverve 15 g tengeri alga kiegészítést is kapott, de intenzív tartásban voltak. A másik 

csoportnak szabad kijárása volt a legelőre. A vizsgálat 31 napig tartott, amiből három hét 

szoktatási, és 10 nap mintavételi időszak volt.  

A sajtok laboratóriumi vizsgálata során megállapítottuk, hogy az algás 

takarmánykiegészítés jelentősen emelte a sajtok DHA, vakcénsav és konjugált linolsav 

tartalmát, csökkentette az n-6/n-3 zsírsavak arányát. Az eredmények alapján elmondható, 

hogy a tej és a sajt omega-3 tartalmának fokozására az egyik leghatékonyabb módszer, ha a 

takarmány omega-3 arányát növeljük, úgy, hogy közben nem csökken a tej zsírtartalma. 

Fontos szempont a DHA mennyisége a sajtban, mivel az emberi szervezetben sok 

metabolikus folyamathoz nélkülözhetetlen és segítségével megelőzhetőek a koszorúér-

betegségek. A másik lényeges zsírsav a konjugált linolsav, melynek aránya a kontrol 

csoportban 0,44 %, a legeltetett csoportban 0,63 %, az algával etetett csoportban pedig 0,82 % 

volt. A konjugált linolsavnak fontos szerepe van a karcinogenezis és az érelmeszesedés 

megelőzésében, illetve az immunrendszer erősítésében.  

Megállapítottuk, hogy a kontrol és a kísérleti csoportok sajtjainak 

zsírsavösszetételében szignifikáns különbségek voltak. A mikro alga kiegészítés hatására 

szignifikánsan nőtt a konjugált linolsav, az omega-3 zsírsav, az α-linolénsav és a DHA zsírsav 

aránya.  

A fogyasztók egészségi állapotát javíthatják az olyan sajtok, melyeket alga alapú 

kiegészítővel takarmányozott kecske tejéből készítettek. 
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A TÁPLÁLÓANYAG- ÉS ENERGIAELLÁTOTTSÁG ÖSSZEFÜGGÉSE 

A KONDÍCIÓ ÉS A TERMELÉSI PARAMÉTEREK ALAKULÁSÁVAL 

EGY TEJELŐ TEHENÉSZETBEN 

Correlation of nutrient and energy supply with the condition and performance 

parameters in a dairy farm 

Szerző:  Szalai Szilvia, MKK, Agrármérnök MSc. II. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Balogh Krisztián, egyetemi docens, ÁTAI 

Mikó Józsefné dr. Jónás Edit, főiskolai docens, SZTE-MGK Állattudományi 

és Vadgazdálkodási Intézet 

 

A kutatás célja egy hazai tejelő szarvasmarha állomány vizsgálata és a telep 

takarmányozási hibáinak és azok termelési paraméterekkel való öszefüggésének feltárása. 

A vizsgált állomány kondíciója az elvégzett bírálat során, fiziológiásan megfelelőnek 

bizonyult, a kondíciópontok átlagértékeiben megfigyelhető változások az egyes csoportok 

élettani folyamataival magyarázhatók (pl. a pontszám mérséklődése az intenzív tejtermelés 

időszaka alatt). A vizsgált klinikai és biokémiai paraméterek legtöbbje a fiziológiás 

normálérték tartományon belül található. Az összfehérje koncentráció esetében a 

normálértékhez képest jelentős túlsúlyt tapasztaltunk, mely az egyedek 40%-ra volt jellemző. 

Ennek megközelítőleg 50%-a a nagytejű elsőborjas és többször ellett teheneknél volt 

megfigyelhető. A fehérjével együtt a vérszérum karbamid koncentrációja is emelkedett, 

különösen megfigyelhető a nagytejű tehenek esetében. A szubklinikai ketózisra utaló 1,4 

mmol/l-t meghaladó BHB (β-hidroxi-vajsav) koncentráció egy elsőborjas frissen ellett tehén 

esetében jelentkezett. Ugyanakkor a NEFA (nem észterifikált szabad zsírsav) koncentrációnál 

jelentős eltéréseket tapasztaltunk. Az előkészítő csoportban a vizsgált elsőborjas üszők 40%-

nál, a többször ellett tehenek 60%-nál meghaladta az optimális 0,4 mmol/l-es koncentrációt. 

Az emelkedett értékek ilyen mértékű előfordulása az előkészítő csoportban etetett TMR 

szuboptimális energiakoncentrációjára utal. A vérszérum összkarotin koncentrációja esetében 

a vizsgált egyedek 80%-nál a normálértékhez képest alacsonyabb értéket mértünk, mely 

összefüggésbe hozható a reprodukciós problémákkal, úgy mint az elhúzódó méhinvolúció, 

embrióelhalás, két ellés közötti idő meghosszabbodása. Megfigyeltük, hogy az előkészítő és a 

frissen ellett csoportnál az ellés körüli időszakban a vér karotin koncentrációja fiziológiásan 

csökken, ami természtes ebben az időszakban. A kalcium koncentráció optimális értéke 2,1-

2,5 mmol/l, mely az ellés körül drasztikusan lecsökken, ugyanis a kolosztrummal és a 

tejtermelésbe lendüléssel nagy mennyiségű kalcium ürül naponta a szervezetből. Az általunk 

mért eredményekből is látszik ez a csökkenés, azonban 1,06 mmol/l alatti értéket nem 

mértünk, így hipokalcémia nem fordult elő. A májenzimek a legtöbb egyednél normálértéken 

belül helyeződtek, néhány esetben mértünk túlzott aktivitást, mely májkárosodást feltételez. 

Kiugróan magas értéket egy fogadó <30 elsőborjas tehénnél tapasztaltunk, mind az AST és 

ALT értékében. 
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AFLATOXIN B1 HATÁSA A BROJLERCSIRKE EGYES 

HÚSMINŐSÉGI PARAMÉTEREIRE 

Effects of aflatoxin B1 on meat quality parameters of broiler chicken 

Szerző: Vas Ádám, Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök MSc. II. évf. 

Témavezető: Balláné dr. Erdélyi Márta, egyetemi docens, ÁTAI 

 

Napjainkban a takarmányok mikotoxin szennyezése jelenti az egyik legnagyobb 

kihívást az állattartásban. Ezek között a karcinogén aflatoxin kiemelt jelentőséggel bír, mivel 

mind gyakrabban jelenik meg hazai takarmány alapanyagainkban is komoly állati és humán 

egészségügyi kockázatot okozva. Kísérletünkben célunk volt meghatározni, hogy aflatoxin B1 

mikotoxinnal különböző koncentrációban (0,02, „A1x” 0,1, „A5x” 0,2 „A10x” mg/kg) 

szennyezett kukoricát adagolva a brojlercsirkék abrakkeverékéhez hogyan változnak a 

madarak termelési paraméterei. Továbbá vizsgáltuk, hogy a szennyezés okoz-e bármilyen 

változást a hús fizikokémiai tulajdonságaiban (pH, szín, csepegési veszteség, porhanyósság és 

konyhatechnikai veszteségek). 

A kísérletünkben a termelési mutatók eredményeit javarészt alátámasztották a témában 

megtalálható szakirodalomi adatok. Az aflatoxinos kezelések hatására szignifikánsan 

csökkent a baromfik élősúlya, súlygyarapodása, takarmányfogyasztása és- értékesítése, 

viszont nem várt módon az elhullás mértéke nem emelkedett. Továbbá a grilltömegek 

mérlegelésekor sem észleltünk szignifikáns eltérést a kontroll és az aflatoxinos kezelések 

között. Ezzel szemben a grillsúlyokhoz viszonyított relatív melltömegek eredményeiben a 4. 

és 5. héten szignifikáns csökkenést okoztak a közepes „A5x” és nagy „A10x” aflatoxin dózisú 

kezelések. A legtöbb termelési mutatónál az „A5x” kezelésben nyilvánult meg leginkább az 

aflatoxin kedvezőtlen hatása. 

A brojlercsirkék primőr húsrészét képező mellhúsokban vizsgáltuk az aflatoxin B1 

egyes húsminőségi paramétereire kifejtett hatását. A húsminőséget, azon belül is az 

eltarthatóságot nagymértékben befolyásolja a kémhatás, amelynek vizsgálatánál a 6. heti 

mintavételt követő 24. órában szignifikáns eltérést detektáltunk az „A5x” és az „A10x” 

kezelések pH értékeinél, de ez is a normális tartományba esett. A csepegési veszteség, 

porhanyósság, konyhatechnikai veszteség és színmérés vizsgálatoknál azonban kevéssé vagy 

nem teljesen egyértelmű eredmények születtek, amely egyes esetekben statisztikailag nem 

igazolható mértékű eltérést vagy indifferens eredményeket jelentettek. 

Összességében a mért és számított eredmények alapján a 0,1 mg/kg-os aflatoxin B1 

koncentráció okozott egyértelmű változásokat a brojlercsirkék termelési mutatóiban. Egyes 

húsminőségi tulajdonságokban szintén tapasztaltunk szignifikáns eltéréseket az aflatoxinos 

kezelések hatására, ugyanakkor ezek többsége nem ítélhető meg egyértelműen. A modell 

kísérlet eredményei alapján beállításra került egy félüzemi kísérlet a hatékonynak talált „A5x” 

dózisú aflatoxin kiegészítéssel annak vizsgálatára, hogy üzemi körülmények között a modell 

kísérletben tapasztalt változások reprodukálhatók-e. 

 

A kutatás az NVKP_16-1-2016-0009 „A takarmány és élelmiszerbiztonság erősítése a 

takarmányok mikotoxin-mentesítésére alkalmas innovatív technológiák kifejlesztésével” c. 

projekt keretein belül  az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-2 és ÚNKP-18-

2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült A projekt az Európai 

Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
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3D MORFOMETRIAI ELEMZÉS GÖRÉNYKOPONYÁKON 

(PUTORIUS SP.) 

3D morphometric analysis of cranial factors in polecats (Putorius sp.)  

Szerző: Balogh Dániel Ákos, Természetvédelmi mérnöki MSc. II. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Sárospataki Miklós, egyetemi docens, ÁTAI 

 Kiss Csaba, PhD hallgató, ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 

 

Magyarország területén két görényfaj populációit találhatjuk meg. Egyik a vadászható 

közönséges görény (Mustela putorius), a másik a védett molnárgörény (Mustela eversmanii). 

A molnárgörény inkább a nyílt területeket kedveli (gyepek, szántóföldek), az erdősült 

vidékeket és az ember közelségét általában kerüli. A közönséges görény ezzel szemben sokkal 

változatosabb élőhelyeken fordul elő: főleg az alacsonyan fekvő erdők és vizes élőhelyek 

közelségét és a mezőgazdasági területeket kedveli, valamint településeken is megtalálható. A 

két faj elterjedési területe Közép - és Kelet-Európában átfed; a két faj egyedei fogságban 

szaporodnak és az utódok termékenyek. Magyarország területéről írták le a Mustela 

eversmanni hungarica Éhik, 1928 alfajt dentális jellegek alapján. Az utóbbi évtizedekben 

hazánkban nem végeztek újabb kutatásokat a görényekkel kapcsolatos filogeográfiai és 

rendszertani kérdések megválaszolására. Emiatt továbbra sem tudunk egyértelmű választ adni 

arra, hogy természetes körülmények között előfordul-e hibridizáció a két faj között - amire az 

átmeneti színezetű példányok nagy száma utal -, illetve a M. eversmanii hungarica alfaji 

státusza megalapozott-e. 

Kutatásunk során 3D morfometriai módszerekkel vizsgáljuk, hogy 

koponyamorfológiai bélyegek alapján a hazánkban előforduló két görényfaj mennyire 

különbözik egymástól, illetve előfordulnak-e átmeneti fenotípusok. A vizsgált minták a 

Magyar Természettudományi Múzeum Emlősgyűjteményéből, valamint az Ukrán 

Természettudományi Múzeumból származtak. A vizsgált mintasorozat hím és nőstény 

egyedeket is tartalmazott. A koponyák a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékén fejlesztett aktív triangulációs 3D 

lézerszkenner segítségével lettek digitalizálva. A szoftveres utómunkák a CloudCompare 

program segítségével valósultak meg. Minden koponyán 31 darab 3D koordinátát 

rögzítettünk, majd az eredményeket R statisztikai környezetben elemeztük. 

A kutatás első eredményei szerint a Magyarországon előforduló két görényfaj a 

morfológiai térben nagymértékben elkülönül egymástól, átmeneti formákat nem figyeltünk 

meg. Azonban ez még nem zárja ki a hibridizáció előfordulását, hiszen jelenleg még 

korlátozott mennyiségű anyaggal dolgoztunk, másrészt a hibrideknek nem szükséges átmeneti 

formát felvenniük, az egyik szülői fenotípusra is hasonlíthatnak. A kutatás folytatásában 

allopatrikus populációkból származó minták bevonását is tervezzük, illetve folyamatban 

vannak genetikai vizsgálatok is. 
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HÜLLŐPOPULÁCIÓK ABUNDANCIAVISZONYAI ÉS AZ AZOKAT 

BEFOLYÁSOLÓ VEGETÁCIÓSZERKEZETI ELEMEK EGY 

KITÜNTETETT RÁKOSIVIPERA-ÉLŐHELYEN 

A study on vegetation characteristics and abundance of reptile populations 

inhabiting a Hungarian Meadow Viper habitat in Central Hungary 

Szerző: Fejes Zsófia Anna, Természetvédelmi mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Vadász Csaba, természetvédelmi őrkerület-vezető, KNPI 

Dr. Malatinszky Ákos, egyetemi docens, TTI 

 

Magyarországon valamennyi őshonos hüllőfaj kiemelt természetvédelmi oltalom alatt 

áll. Hatékony védelmük megalapozásához ökológiai sajátosságaik ismerete alapvetően 

szükséges. Kutatásomban három szimpatrikus gyíkfaj, a zöld gyík (Lacerta viridis), a fürge 

gyík (L. agilis) és a homoki gyík (Podarcis tauricus), valamint a rákosi vipera (Vipera ursinii 

rakosiensis) elterjedésének finom léptékű térképezését, populációik lokális 

abundanciaviszonyainak meghatározását, az abundanciaviszonyaikat befolyásoló 

vegetációszerkezeti elemek azonosítását, illetve az ezekhez szükséges terepi felmérések 

ráfordítás-igényének kalibrációját tűztem ki célul.  

A vizsgálatokat egy kitüntetett rákosi vipera élőhelynek minősülő, 16,87 ha 

kiterjedésű gyepterületen, a Kiskunsági Nemzeti Park Peszéradacsi rétek elnevezésű 

törzsterületén végeztem, 2018 tavaszán. A gyíkpéldányok egyedi azonosításának hiányában 

valós részpopuláció-méret és denzitás értékek megállapítására nem volt lehetőségem, a 

minimális részpopuláció-méret becslését azonban többféle módszerrel elvégeztem. Összesen 

54 vegetációszerkezeti elem jelenlétét-hiányát, illetve borítási viszonyait határoztam meg a 

teljes területet lefedő 25×25 m-es kvadrátokban. 

Vizsgálatom során a 4 hüllőfaj egyedeinek összesen 543 észlelését rögzítettem. A 

gyíkfajok lokális részpopuláció-méretének reális becsléséhez a módszertani kalibráció 

eredménye alapján legalább 5-10 független területbejárás szükséges, mivel még az egyes, 

hüllőészlelésre alkalmasnak ítélt napokon is erősen ingadozott az észlelt egyedek száma. Az 

illeszkedésvizsgálatok eredményei szerint (R2=0,95-0,99) legreálisabbnak tekinthető 

becslések alapján számított minimum denzitás érték a zöld gyík esetében 20,74 egyed/ha, a 

fürge gyík esetében 19,19 egyed/ha, míg a homoki gyíknál 13,46 egyed/ha eredményt adta. A 

rákosi vipera észlelési adatok kis száma nem tette lehetővé denzitás érték kiszámítását. A 

mintaterületen nagyfokú térbeli heterogenitás volt megfigyelhető a gyíkfajok 

részpopulációinak finomléptékű területhasználatában, az észlelési pontok 15 m sugarú 

pufferterületeivel előállított poligonok alapján az egyes fajok a teljes terület 19-46%-át 

használták ténylegesen. A vizsgált vegetációszerkezeti elemek borítási viszonyaiban az egyes 

fajok jelenlétével, illetve hiányával jellemezhető kvadrátok között szignifikáns különbségek 

voltak megfigyelhetőek. A zöld gyík a magas gyepszinttel és a cserjék szórványos jelenlétével 

jellemezhető területrészeken volt a leggyakoribb, a fürge gyík által használt élőhelyfoltokra az 

időszakos többletvízhatás, illetve a közepes vagy magas gyepszint volt jellemző, míg a 

homoki gyík a kisebb növényzeti borítású, elsősorban kunkorgó árvalányhajjal borított 

magasabb térszíneket részesítette előnyben. 

A gyíkfajok számára a kutatásom eredményei alapján kedvezőnek ítélt 

vegetációszerkezeti elemek kialakulását és fennmaradását természetvédelmi területkezelési 

módszerekkel, például extenzív legeltetéssel lehetséges, illetve szükséges biztosítani. 
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CÖNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK NYÍLT HOMOKI GYEPEKBEN AZ 

ÉSZAK-ALFÖLD TERÜLETÉN (FESTUCA FAJAI ÉS A 

NÖVÉNYKÖZÖSSÉGEK FAJKOMPOZÍCIÓI) 

Phytoceonological studies in open sandy grasslands in the Hungarian Northern 

Great Plain (Festuca species and species composition of plant communities) 

Szerző:  Fűrész Attila Zoltán, Természetvédelmi mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Penksza Károly, egyetemi tanár, NÖFI 

Pápay Gergely PhD hallgató, NÖFI 

 

A munka során a Duna menti homoki területek növényzetének vizsgálatába 

kapcsolódtam be. A vizsgálat alapvető célja a természetes vegetációnak a feltárása, illetve 

regenerációja, fajösszetétele, uralkodó fajainak a kutatása. A vizsgált régiók közül az észak-

alföldi területek nyílt homoki gyepeit elemeztem.   

A cönológiai vizsgálatokat 5 helyszínen (Vácrátót /Tece legelő/, Kisoroszi, 

Tahitótfalu, Szigetmonostor, Budapest /Homoktövis Természetvédelmi Terület/) 12 

elkülöníthető vegetáció egységében végeztük el május-június és szeptember hónapokban.  

A Festuca vaginata mellett a másik domináns gyepalkotó faj a Festuca 

pseudovaginata volt. Ezen túl a F. vaginata és a F. valesiaca hibrid taxonját is megtaláltuk. 

Mindkét vegetáció típusnak vizsgáltuk a természetes és degradált állományát is, sőt 

Tahitótfalu mellett erősen legeltetett területet is, ahol a domináns fajjá a zavarást jól jelző 

Festuca pseudovina vált. Mind a két domináns Festuca taxon alkotta foltokban több védett és 

ritka növény fordult elő (pl. Alkanna tinctoria, Colchicum arenarium). A fajszám és a 

diverzitás alapján is a Festuca pseudovaginata állományok voltak jelentősebbek, elsősorban a 

Szentendrei-sziget szigetmonostori területén, ahol a faj még a fehér nyaras foltokban is 

megtalálható. Degradált állományait is vizsgáltuk a Tece legelőn és Homoktövis TT 

cserjeirtott foltjaiban, ahol az őszi felvételekben a gyomok és a természetes pionír fajok váltak 

dominánssá. Ezek az állományok másodlagosan alakulnak ki cserjeirtott foltok vagy zavart 

területeken. A Festuca vaginata vegetáció foltok fajösszetétele kisebb volt, de bennük az őszi 

felvételezés során sem jelentek meg a gyomok. Természetvédelmi értékelések alapján minden 

F. vaginata-s állomány értékes volt, a F. pseudovaginata állományok degradált és 

természetközeli állapotokat is mutattak. 

A kutatást az OTKA K- 125423pályázat is támogatta. 
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VADKIZÁRÁS HATÁSA VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEN 

Game exclusion on protected natural area 

Szerző: Horváth Enikő, Természetvédelmi mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Centeri Csaba, egyetemi docens, TTI 

 Dr. Bíró Zsolt, egyetemi docens, VMI 

 

A védett természeti területeket használók sokszor kerülnek konfliktushelyzetbe 

egymással, ugyanakkor a hatások értékeléséről viszonylag kevés ismeretünk van. A Gödöllői 

dombságban fekvő Babat-völgy Gudra-oldalában fellelhető nagymértékű szedimentációs 

területet vizsgáltam a hordalék megkötése szempontjából, teljes vadkizárás alkalmazásával. A 

kutatásom során főbb célkitűzéseim a következők voltak: 

Szakirodalmi feldolgozás a kísérletek tervezéséhez, az eredményeim értékeléséhez és 

a következtetések levonásához. 

1. 2×2 méteres kvadrátok építése a vadkizárás hatásának vizsgálatához. 

2. A vadaktól elzárt területek értékelése és összevetése a környező (friss hordalék, 

vaddisznók által túrt és nem túrt) területek növény- és gyűrűsféreg-

diverzitásával. 

3. A vadaktól elzárt területek értékelése és összevetése a környező területekkel, a 

szedimentáció megkötése és az eróziós károk mérséklése szempontjából. 

4. Az eredmények értékelése a vizsgált irodalmak tükrében. 

 

A kutatásom során leginkább a módszer hatékonyságára kerestem a választ. A sikeres, 

ideiglenes vadkizárás által történő talajerózió mérséklését vagy teljes megszüntetését sokkal 

természetközelibb megoldásnak tartanám, mint a lefolyó víz elvezetését más területekre, vagy 

műtárgyakkal történő csökkentését. A módszer legfőbb hasznosságát én az ember által 

okozott talajkárok természetkímélő és tájképmegőrző megoldásában látom a védett természeti 

területeken. 

A módszer eredményességét a területen található növények tőszámának és a talajban 

található giliszták számának becslésével vizsgáltam. Mind a tőszámot, mind a gilisztaszámot 

öt különböző típusú területen számoltam, 10-10 ismétlésben. Ez az öt helyszín a következő 

volt: vadkizárt kvadrátok, túrt domboldal, túratlan domboldal, lefolyás és lefolyás széle. 

A gilisztaszámot minden esetben 50x50x15 cm nagyságú kvadrátmódszerrel 

elemeztem. 

Mindkét változót megvizsgálva hasonlítottam össze az 5 helyszínt egyszerre, külön a 

tőszámra és a gilisztákra vonatkozóan. Mindkét esetben szignifikáns eltérés van a csoportok 

között.  

Az eredményeket elemezve a tőszám alacsonyabb a lefolyásban, mint a vadkizárt 

kvadrátokban és a túratlan oldalon. Azonban az adatok szórása nagyon nagy, ezért nehéz 

elkülöníteni a helyszíneket ennyi minta alapján. 

A gilisztaszám a túrt oldalban nagyobb a lefolyáshoz, a lefolyás széléhez és a túratlan 

oldalhoz képest.  

A pontosabb eredményekért és a végleges következtetések levonásáért további 

kutatások szükségesek a területen, mindenestre érdekes részeredmény, hogy a vaddisznók 

által túrt oldalban volt több giliszta. 
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A fakitermeléssel érintett erdőtalaj minőségében hosszútávon maradandó 

károsodásokat okozhat az erdészeti faanyagmozgatás. Kutatásomban a faanyagmozgatást 

végző erdészeti gép talajtömörödésre gyakorolt hatását vizsgáltuk a Gödöllői-dombság 

területén. A méréseket 2017. májusban, 2017. októberben és 2018. júniusban végeztük a 

Gödöllői-körzet 23/E erdőrészletében, Babat puszta közelében. Célom, hogy felmérjem az 

erdészeti gépek által keletkezett keréknyom és tengelyköz talajtömörödöttségét, a közelben 

lévő bolygatatlan területekhez viszonyítva. 2017 májusában egy, a műúthoz csatlakozó 

közelítő nyomon végeztünk talajellenállás és talajnedvesség vizsgálatot. A mérésekhez  

kúpszögű penetrométert és digitális kijelzővel ellátott P1 típusú talajnedvesség vizsgáló 

műszert használtunk. Az első kvadrátot a műúttól 10 méterre helyeztük el, hogy elkerüljük a 

rakodás okozta torzító hatást az eredményekben. 

2017 októberében folytattuk a vizsgálatot módosításokkal. A májusban vizsgált 

közelítő nyomon 8 db 2x2 méteres kvadrátot vettünk fel, 3-3 mérést végeztünk a bal- és jobb 

oldali keréknyomban, illetve a tengelyközben. A közelítő nyom mellett 1 méter távolságra 

ugyanakkora kontroll területet jelöltünk ki. A kvadrátokban 9 pontban mértünk 0-40 cm 

mélységben talajellenállást és talajnedvességet 10 cm-es közökben. 2017. október 17-én az 

intenzíven használt közelítő nyomba bekapcsolódó látszólag kevésbé igénybe vett közelítő 

nyomon is végeztünk méréseket, amely egy lejtőn helyezkedik el. 13 darab 2x2 méteres 

kvadrátot vettünk fel, a leírt módszer alapján, kontroll területtel. 2018 júniusában 

megismételtük a vizsgálatot a 2017. októberi módszertan alapján. Az adatokról a Past 

programban Kolmogorov-Smirnov tesztet végeztem a normál eloszlás megállapítására. A 

kapott eredményeket az R program segítségével ábrázoltam. 

A három vizsgálat alapján az intenzíven használt közelítő nyom keréknyomában volt a 

legnagyobb a talajellenállás. 2017 októberében közel 75-110 ibf –fel (3,36-4,928 MPa-lal) 

nagyobbak voltak a medián értékek az intenzíven használt közelítő nyom keréknyomában a 

hozzá tartozó kontroll területhez képest. A talajnedvesség az intenzíven használt közelítő 

nyomon a keréknyomban volt a legnagyobb, mindhárom vizsgálat során. Ennek lehetséges 

oka, hogy a tömörödöttebb talajon nehezebben szivárog le a víz. A kevésbé használt közelítő 

nyomon kisebb talajellenállás és talajnedvesség értékeket mértünk, mint az intenzíven 

használt közelítő nyomon. Tehát beigazolódott az a hipotézisünk, hogy azon a területen 

kisebb talajzavarás történt. Vizsgálataim során arra törekedtem, hogy minél átfogóbb 

ismereteket szerezzek a faanyagmozgatás talajra gyakorolt hatásairól a közelítő nyomok 

mentén. 
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A rágcsálók (Rodentia) rendjébe tartozó nyugati földikutyák (Nannospalax 

(superspecies) leucodon) hazánk egyik legrejtélyesebb életmódú emlős fajcsoportját képezik. 

Az egykor Magyarországon széles körben elterjedt földikutyák állományai az élőhelyeik 

átalakulásának, valamint megszűnésének eredményeként nagymértékben összezsugorodtak és 

elszigetelődtek egymástól. A még fellelhető populációk megőrzése a természetvédelem 

kiemelt küldetése. A fajcsoport védelmének fontosságát jól mutatja a 2017 tavaszán Baja 

városának szélén létesített Bajai földikutya-rezervátum természetvédelmi terület. A 

rekordgyorsaságú eljárás eredményeként a jelenleg ismert legnagyobb egyedszámú délvidéki 

földikutya populáció, és a területen fellehető számos egyéb természeti érték került védelem 

alá.  

Sajnos azonban a biztonságot jelentő védett területen kívül, egy leendő napelem park 

építési területén is megtalálható volt egy kisebb töredékállomány. Ezért szükségszerű volt az 

ott lévő kisemlősök kimentése. Az áttelepítési protokoll alapján befogott, majd áttelepített 

délvidéki földikutyák a rezervátum keleti, földikutyák által addig nem lakott részére kerültek. 

Az elengedési helyszín kiválasztása során szakmai viták adódtak, miszerint felmerült a 

választott célterület ökológiai alkalmatlansága is.  

Munkám során a friss túrások kéthetenkénti rögzítése révén végigkövettem a kimentett 

és áttelepített földikutyák elmozdulásait, valamint mozgásmintázatuk változásait. Továbbá 

különféle ökológiai változók (domborzati, talajtani és növénytani) összehasonlítása által 

összevetettem a befogási és elengedési helyet egymással. A 2013 és 2015 között Bagamér 

közelében létrehozott új földikutya állomány monitoring adataival is összehasonlítottam az 

eredményeimet.  

Az eredményekből jól látszik, hogy napelem park területéről mentett földikutyák 2018 

februárja óta alig, vagy csak kis mértékben mutattak aktivitást. Az élőhely alkalmasságát 

vizsgálva megállapítható, hogy a célterület domborzatilag, talajtanilag és növénytanilag is 

eltérést mutat a befogási helytől, és a rezervátum földikutyák által lakott részeitől is. Mindez 

feltételezhetően kedvezőtlenül hatott az áthelyezett részállományra. 

Összegzésül elmondható, hogy a földikutyák transzlokációja komoly szakmai 

körültekintést és többkomponensű vizsgálatot igényel, az áttelepített egyedek számának, a 

talajtani viszonyoknak, a domborzati változatosságnak, valamint a potenciális tápnövények 

gyakoriságának figyelembe vételével. 



SZIE MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

 

A TDK prezentációt az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt támogatta. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

 

AZ EGYÉNI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS A KÖRNYEZETTUDATOS 

ÉLETMÓD, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK HELYI 

SZINTŰ MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI 

Individual responsibility and sustainable lifestyle, as a possibility for solving 

global environmental problems at local level 

Szerző: Sebestyén Eszter, Természetvédelmi mérnöki BSc. IV. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Malatinszky Ákos, egyetemi docens, TTI 

Dr. Varga Attila, tudományos főmunkatárs, EKE Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet 

 

Az gazdasági és társadalmi berendezkedésünk jelenleg globálisan egy olyan, hosszú 

távon fenntarthatatlan rendszert működtet, ami a Föld eltartó képességét feszegeti. Egymást 

érik a környezeti katasztrófák, szinte a szemünk láttára alakul át Földünk éghajlata, fajok 

kerülnek kihalás szélére, hatalmas hulladékhegyek emelkednek földön és vízen. Ez zúdul ránk 

mindenhonnan, és nem értjük miért nincs erre megoldás, ha már 1972-ben írtak tanulmányt1 

erről. Az idő fogy, a helyzet egyre súlyosabb és a kényszer a megoldás megtalálására egyre 

sürgetőbb. Kutatási témám ebből a tehetetlenség érzésből nőtte ki magát. Véleményem szerint 

minden jelenlegi globális probléma közvetetten vagy közvetlenül, visszavezethető többek 

között az egyének mindennapi döntéseihez és tetteihez. Egyik fő hipotézisem a mindennapi 

tevékenységeink hatása, valamint az egyén szerepe a globális környezeti problémák 

kialakulásában és fenntartásában. Második fő hipotézisem pedig az egyén lehetőségeit 

vizsgálja a megoldások terén, helyi szinten. Kutató munkám háromévnyi kísérletezést és 

kettőszáz alany általam összeállított kérdőívre adott válaszait foglalja össze. Bemutatom, 

hogy a környezetbarát életmód milyen hatásfokkal rendelkezik a megoldások terén, továbbá 

ennek gyakorlati útmutatójaként létrehoztam egy “Zöld mátrixot”, ahol a legnegatívabb 

hatással rendelkező szokásaink kiváltására három nehézségi fokozatú környezetbarát 

alternatívát gyűjtöttem össze. Ezeket az egyéni szokásokat összekötöttem a hozzájuk 

kapcsolódó globális környezeti problémákkal, valamint a Fenntartható Fejlődési Célok 

(“Sustainable Development Goals”) 17 célja közül azokkal, melyek alá tartozik, és 

bemutatom, hogy lépésenként hogyan lehet egy globális célrendszerhez csatlakozni, úgy, 

hogy egyéni életünk újragondolásával csökkentjük létünk környezeti terhelését anélkül, hogy 

kényelmünkről le kelljen mondanunk. 

                                                 
1
 A növekedés határai (Meadows et al., 1972.) 
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A fás legelők olyan emberi hatásra kialakult élőhelyek, melyek kiemelt kulturális, 

tájképi, tájtörténeti és természeti értékekkel rendelkeznek, továbbá aktív színterei voltak a 

hagyományos legeltetéses állattartásnak egészen a múlt századig. A külterjes állattartás 

folyamatos visszaszorulása, majd végleges eltűnése miatt ezen élőhelyek kezelése, fenntartása 

megszűnt, így a természetes ökológiai folyamatok vették át a terület alakítását. 

A munkám célja a hollókői fás legelő tájhasználat-történetének és növényzetének 

vizsgálata, valamint a növényzet változásának elemzése 2011-2017 között. Emellett szerettem 

volna nyomon követni a rehabilitációs munkálatok növényzetre gyakorolt hatását és 

bemutatni azt, hogy a rehabilitált terület vegetációja milyen mértékben alakult vissza a fás 

legelőre jellemző növényzetté. Ehhez megvizsgáltam a fás legelőhöz és a környezetéhez 

kapcsolódó irodalmi forrásokat, történeti térképeket, archív légifotókat, valamint ezeket 

kiegészítettem a helyi lakosoktól gyűjtött információkkal. A fás legelő növényzetének 

változását a Saláta és munkatársai által 2011-ben készített felvételezések megismétlésével és 

az eredmények összevetésével végeztem. 

Hollókő település múltja a XIII. századra nyúlik vissza, történelmi jelentőségét 

várának köszönheti. A Vár-hegy déli lejtőjén található fás legelő kialakításának időszakát nem 

ismerjük, de a történeti térképek alapján a XVIII. században már nem összefüggő erdőség 

borította a területet. A helyiek a fás legelőn marhákat, sertéseket, kecskéket és juhokat 

legeltettek, hosszútávú fenntartása érdekében legelőtisztítást végeztek. A fás legelő felhagyása 

a Termelői Szövetkezet 1959-es megalakulásával kezdődött meg, a beerdősülés folyamata az 

1980-as évektől vehető észre a helyiek szemében. A terület legeltetését 2009-ben kezdték újra 

a fás legelőnek fennmaradt részeken, majd 2013-ra a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 20 

hektáron kitisztította a felnövő újulatot és cserjéket a beerdősült fás legelőről.  

A növényzet vizsgálatának eredménye alapján elmondható, hogy az egyes habitusok a 

2011-es és 2017-es adatok szerint stabilak, egyedül a nyílt habitus növényzetén tapasztalható 

érdemi változás, vélhetően a nagyobb mértékű taposás, zavarás miatt. A vizsgált szociális 

magatartás típusok és az életformák megoszlása alapján a rehabilitált terület még az erdősült 

habitus növényzetéhez hasonlít, viszont a klaszteranalízis kimutatása alapján a fás legelő 

vegetációjával mutat közelebbi rokonságot. Eredményeimet összegezve elmondható, hogy a 

rehabilitált fás legelő növényzete még nem alakult vissza az eredeti fás legelő 

gyepvegetációjává, átmeneti, átalakuló jelleget mutat, azonban az elvégzett természetvédelmi 

munkák eredményei bíztatóak. 
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Kutatásom során a Börzsönyben kihelyezett madárodútelepeken végeztem 

felméréseket és ellenőrzéseket 2017-ben és 2018-ban. Célom az volt, hogy összefüggéseket 

azonosítsak a hazai pelefajok (Gliridae) odúválasztási szokásai és az odúk közvetlen 

környezete között.  

Minden vizsgált odút GPS ponttal jelöltem meg, és minden odú esetében azonos 

paramétereket vettem fel: az odút tartó faegyed faját, az odúnyílás talajtól mért magasságát, az 

odú 10 méteres körzetének cserjeszintjében előforduló fásszárú fajokat, valamint ugyanebben 

a tartományban a cserjeszint sűrűségi értékét. Ezeket az adatokat vetettem össze a 2017-es, a 

2018 júniusi és a 2018 júliusi telepellenőrzések során kapott peleészlelési adatokkal, külön 

számolva a direkt peleészleléssel és az indirekt nyomokkal együtt vett összes 

peleészlelésekkel. 

Összesen 10 madárodútelep 305 odúja alapján készítettem el az elemzéseimet, 

melyeket az adatok mennyisége miatt csak a nagy pele (Glis glis) esetében tudtam 

teljeskörűen elvégezni. Eredményként azt kaptam, hogy az odútartó fafajok közül a gyertyán 

(Carpinus betulus) esetében látszólagos preferencia áll fenn. Másik jelentős eredményem, 

hogy a fajjal 400 méteres tengerszint feletti magasság fölött már nem találkoztam, és hozzá 

köthető indirekt nyomot is csak néhányat találtam. Elemzéseim alapján az odúnyílás 

magassága, a cserjeszint sűrűsége és a fásszárú fajok száma az odú közvetlen környezetében 

nem befolyásolja a nagy pelék odúválasztását. Ezektől sokkal fontosabb, hogy legyen számára 

alkalmas fészkelőhely. 

A 2018 júniusi és júliusi nagy pele adatok egymással való összevetése során csak a 

peleészlelések számában tapasztaltam eltérést (a direkt és összes észlelésekben egyaránt) a 

júliusi ellenőrzés javára. A vizsgált paraméterekben nem mutatkozott különbség.  

Mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) és erdei pele (Dryomys nitedula) adatokat 

csak kis számban sikerült feljegyeznem. Ennek oka, hogy vizsgálataim leginkább a nagy pele 

szaporodási időszakára helyeződtek, amikor a másik két faj aktivitása lecsökken. Erdei pelét a 

Börzsönyből nem sikerült kimutatnom. 

A peleadatok gyűjtésére kiválóan alkalmasak a madárodúk, az önkéntes madarászok 

évről-évre hasznos adatokkal szolgálnak ezekről a fajokról is. Egy-egy célzottan pelékre 

irányuló ellenőrzés és az indirekt adatok feljegyzése pedig új előfordulásokra is fényt deríthet. 
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A városban megjelenő vaddisznók problémája napjainkban egyre többször kerül 

előtérbe. Ugyanis a városok terjeszkedésének hatására folyamatosan csökken a vaddisznók 

természetes élőhelye, illetve a könnyen megszerezhető táplálék vagy akár a megfelelő 

búvóhelyek vonzó tényezők a faj számára.  

A dolgozatom céljai közé tartozott a vaddisznók megjelenésének vizsgálata 

Budapesten a XII. kerületben. Valamint, mivel a vaddisznó megjelenés hatással van a 

lakosságra, ezért kérdőíves kutatást végeztem a városban megjelenő vaddisznók 

problémájáról. Illetve megvizsgáltam, hogy a hazai tömegtájékoztatásban milyen 

rendszerességgel jelennek meg információk a témával kapcsolatban és mennyire részletesek 

és hasznosak a lakosság számára.  

A terepi vizsgálat során a vaddisznók közvetett jeleinek előfordulását és gyakoriságát 

vizsgáltam, hogy a vizsgálati területek mely részére koncentrálódnak és van e valamilyen 

összefüggés az évszakok váltakozásával. A kérdőíves kutatás eredményei a két válaszadó 

csoportnak köszönhetően külön-külön és összehasonlítva is vizsgálva lettek. Valamint az 

internet kereső oldalával korábban megjelent cikkeket és híradásokat kerestem a vaddisznó 

városi megjelenésével kapcsolatban. Ezekből a találatokból összegyűjtöttem, hogy mikor és 

hol jelent meg vaddisznó, milyen problémát okozott és milyen más információt közöltek még. 

Az eredményekből kiderült, hogy a vaddisznó főként lakott területek 

szomszédságában lévő erdőfoltban és az ahhoz legközelebb lévő házak és utcák környékén 

jelenik meg. Valamint a faj megjelenése összefüggésben van az évszakok váltakozásával. A 

kérdőívek eredményeiből azt tudtam meg, hogy válaszadóknak több mint a fele nem tartja a 

vaddisznók városi megjelenését zavarónak. Azonban a megkérdezettek szerint nem elegendő 

az információ a tömegtájékoztatásban a témával kapcsolatban. Ezt pedig a megjelent cikkek 

és híradások rendszertelensége és információ hiánya is alátámasztja. 

Vagyis fontos lenne egyrészt az állomány megfelelő kezelése, a városba tévedő 

egyedek befogása és a lakosság megfelelő tájékoztatása annak érdekében, hogy kevesebb 

egyed jelenjen meg városi területen és hogy kevesebb konfliktus alakuljon ki ember és 

vaddisznó között. 
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A VADGAZDÁLKODÁS MEGJELENÍTÉSE A KÖZOKTATÁSBAN ÉS 

AZ INTERNETES HÍRPORTÁLOKON 

Wildlife management in public education and on news websites 

Szerző: Diósi Marcell, Vadgazda mérnök BSc. III. évfolyam 

Témavezető: Dr. Katona Krisztián, egyetemi docens, VMI 

 

A vadgazdálkodás fontos része a nemzetgazdaságnak, mégis, a kapcsolódó 

ágazatokhoz (pl. mezőgazdálkodás, erdőgazdálkodás) képest kevésbé van benne a 

köztudatban. Sokan összemossák az erdőgazdálkodással, amivel összefügg, mégis mások a 

céljai, feladatai. Gyakori az is, hogy egyenlőségjelet tesznek a vadászat és a vadgazdálkodás 

közé.  

Kutatásom során azt vizsgáltam, hogy a közoktatásban, illetve az internetes 

hírportálokon milyen mértékben jelenik meg a vadgazdálkodás, milyen gyakorisággal 

jelennek meg ezzel kapcsolatos információk, írások. Vizsgáltam azt is, hogy ezek a 

megjelenések mennyire tényszerűek, milyen képet alkotnak a vadgazdálkodásról a diákok, 

illetve az olvasók számára. Az oktatáshoz kapcsolódóan átnéztem a nyolcosztályos 

gimnáziumokra vonatkozó természetismeret és biológia kerettanterveket (51/2012. (XII. 21.) 

számú EMMI rendelet 5. melléklete), valamint a 2018/2019. tanévi köznevelési 

tankönyvjegyzékben szereplő, a fenti kerettantervnek megfelelő tankönyvek közül az OFI 

által kifejlesztett tankönyvcsalád, illetve a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 

tankönyvcsaládjának vonatkozó tankönyveit; ezzel tulajdonképpen lefedve a fent említett 

tankönyvjegyzék alapján használható tankönyveket. Az internetes hírportálok közül az 5 

leglátogatottabb hírportál (Digitális Közönségmérési Tanács - dkt.hu - 2018. április) 

keresőjében kerestem rá a vadászat, majd a vadgazdálkodás szavakra, és a 2017. 01. 01-2018. 

04. 30 közötti időszak cikkeit vizsgáltam. A kereséseim során a politikai vonatkozású 

cikkeket nem vettem figyelembe. 

A kerettantervben a vadgazdálkodás fogalma nem szerepel, azonban megjelennek 

benne ehhez kapcsolható tartalmak (pl. erdei élőhelyek állatvilága). A tankönyvek közül a 6. 

és 11. évfolyamos könyvekben a vadgazdálkodás fogalma is felmerül. A vadászat keresőszóra 

kapott 2073 találat közül mindössze 183 esetben foglalkozott az írás ténylegesen a 

vadászattal, vagy ahhoz kapcsolódó témával. A vadgazdálkodás keresőszóra kapott 68 találat 

közül 23 cikkben foglalkoztak ténylegesen a témával. 

Összességében elmondható, hogy az internetes hírportálokon láthatóan nagyon kevés 

írás foglalkozik a témával. Az iskolai anyagokban kevés helyen, de szerepel a 

vadgazdálkodás, ezért dolgozatomban javaslatot teszek egy lehetséges szakköri tematikára is. 
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IMPACT OF SUPPLEMENTARY FEEDING ON SMALL MAMMALS 

AND THEIR LOCAL EFFECTS 

A kiegészítő takarmányozás befolyásoló szerepe a kisemlősökre és lokális 

hatásaikra 
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In this paper I am investigating how supplementary forage provided to the wild living 

animals affects the behaviour of small rodents (e.g. rats, mice, voles). I am mainly interested 

in the impact of small mammals to the ground nesting birds, especially the extent of nest 

predation. It is important to study the population of small mammals, especially rodents, both 

from wildlife management and nature conservation point of view, because they are capable of 

causing different problems. One of the damages in forest is the barking of trees by squirrel, 

hazel dormouse or wood mouse.  The relationship between humans and rodents has serious 

hygienic side effects, in the previous years the number of new diseases increased and they can 

be related to living together with small mammals. For maintaining a healthy avian population, 

it is crucial for the birds to nest and bring up the chicks successfully and any predators mean 

great danger for them. The hypothesis of the study was that the supplementary feeding will 

increase the local density of small mammals and they will cause more nest predation. My 

tested prediction was that close to the feeders more eggs would be lost. 

I conducted the research supported by the Béres Nívódíj in the summer of 2018, 

considering the nesting period of the birds. The nest predation is different when there are only 

eggs in the nest and when the chicks are hatched. I chose the first period. I made artificial 

nests, consisting three quail eggs and one plasticine egg for identification of the predator.  I 

chose several research areas in Veszprém County. The research had three different parts to 

have a clear view of the predation of small mammals influenced by supplementary food.  I 

selected five game feeders, three in Vilma-puszta, one in Tótvázsony and one in Csatár-hegy, 

where the forage was provided in large amount by game managers. I placed four nests around 

each feeder, - two nests were placed next to the feeders, which means 5-7 metres distances in 

different directions from the feeder and the other two nests were placed 15-20 metres away 

from the feeder. In Csatár-hegy, I appointed four gardens in the village to see how small 

mammals behave in human inhabited areas. In two gardens I put wheat next to the artificial 

nests and the rest left without additional forage. All in all four artificial nests were used in this 

part. Lastly, in the forest of Csatár-hegy, I placed ten nests with supplementary wheat and ten 

without it. 

The results of the study did not show clear differences between the extent of predation 

near supplementary forage and predation where there was no food. It cannot be claimed 

confidently that forage do attract small mammals because the difference between the two 

experimental groups is very low. Furthermore, not only small mammals but wild boars preyed 

on the nests as well. Based on our results predation by small rodents is not a major issue on 

the conservation of ground nesting birds. 
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IDEAL ZOO EXHIBITION DESIGN FOR UNGULATES CONSIDERING 

ZOO VISITOR PREFERENCES 

Az ideális állatkerti kifutó patások számára látogatói szemszögből 

Author: Attila István Kohut, BSc in Wildlife Conservation and Management 3rd year 

Supervisor: Dr. Krisztián Katona, associate professor, VMI 

 

Zoos have gone under significant change in the recent decade, beside recreation new 

functions have arisen – conservation, research and education. Visitor studies, as mine, helps to 

understand the efficiency of the efforts made for these goals. The field of visitor studies is a 

relatively new field and sharing common ground with several other academic disciplines. 

However, I was able to follow some previously established guidelines and previous research 

methods. My study was based on an observation method, with the aim to evaluate the 

efficiency of education in zoos. Like previous studies did, I related the time spent with 

showing direct interest toward the species and their surroundings with the educational value 

of the exhibit, as well as recreational. This study consider zoos as a “self-education system”, 

where visitors orientate via following their own interest during their journey. They choose 

between enormous quantities of available information, influenced by the attracting power of 

the exhibits’ design and displayed species. My hypothesis was based on the theory of exhibit 

design’s influencing effect on spent time. I supposed that the attracting power of an enclosure 

–ability to keep visitor interest - is influenced by its design, which can have a vast effect 

between similar species with familiar outlook and characteristics. Three research areas were 

included, three different zoos with very variable environments: Budapest Zoo, Prague Zoo 

and Sóstó Zoo. Exhibits displaying members of Cervidae and Bovidae were chosen to be part 

of the study to minimalize taxonomic differences. The method was the same in the three 

areas: recording time spent by visitors with interest toward the species and it’s surrounding 

with stopwatch (in seconds). Totally 3280 data were collected from randomly chosen 

individuals, including forty-two exhibits with eighty data per each, which means eight 

individuals observed during ten dispersed days. Data collection was taken place only under 

certain criteria: visible animals, days without rain, equal forenoon-afternoon portion and 

random day dispersion. The results seemed to prove the hypothesis, exhibit design had major 

influencing effect on time spent by visitors. With analysing the average spent time, 

characteristics showed up which of them increased the attracting power to a large extent. 

Namely the view from bridges, and different species held in the same enclosure; while others 

were still able to add an increase on the time spent, such as more sides available for 

observing, created observation points. Further features appeared to have decreasing power on 

the spent time (displaying on deepened slope or view available only through wide barriers). 

However, several examined variables did not show any visible influencing effect (e.g. nearby 

restaurant, proximity to entrances). Furthermore, the results confirm that there is a clear 

difference in average spent time at the enclosures displaying the same species or species with 

very similar characteristics. The research is planned to be extended to further zoos and aims to 

find the ideal exhibition, with regard also to the animal welfare and zoo staff preferences. 
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AZ ERDEI SZALONKA (SCOLOPAX RUSTICOLA) ELEJTÉSEK 

IDŐBENI ALAKULÁSA A 2015/16/17 TAVASZI ADATOK ALAPJÁN 

Temporal variation in the evening roding periods of the Eurasian woodcock 

(Scolopax rusticola) in the years 2015, 2016 and 2017 

Szerző: Köteles Petra, Vadgazda mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezető: Schally Gergely, tudományos segédmunkatárs, VMI 

 

Vizsgálatomban az „Erdei szalonka monitoring program” keretében 2015, 2016 és 

2017. években a tavaszi időszakban elejtett madarak adatait dolgoztam fel. A munkám során 

az elejtések időpontjai alapján vizsgáltam, hogy milyen kapcsolatban áll a naplemente 

időpontja és a szalonkák húzásának időbeli alakulása. Továbbá, vizsgáltam, hogy az egyes 

ivarú és korú egyedek között elejtési időpontjaikat tekintve kimutatható-e különbség. Az 

adatok összesítése után, a három évből összesen 6313 db mintával tudtam dolgozni. 

Az elejtési időpontok napok szerinti ábrázolásakor jól megmutatkozott, hogy az 

időben előre haladva az elejtések időpontjai fokozatosan későbbre tolódtak, összességében 

egy órás eltérés keletkezett a februári és az áprilisi elejtések között. Az elejtések időpontjai és 

a napnyugta időpontjai között közepes erősségű kapcsolatot találtam. A naplementéhez 

viszonyított elejtési időpontok legnagyobb része egy 60 perces időintervallumban 

csoportosult. Ebben az egy órában (20 perccel naplemente előtt, és 40 perccel naplemente 

után) a madarak 88,44%-a esett. Ezt az időszakot tovább szűkítve a madarak 73,55%-a fél 

órával naplemente után és 10 perccel naplemente előtt esett. Az ivarok és a korosztályok 

elejtési időpontjai között nem találtam különbséget. 

Az eredményeim alapján a húzó szalonkákat két csoportra lehetett osztani. Az egyik 

csoport tagjai „szabálykövetően” mozognak, és az elejtésük, vagyis az észlelésük ideje igen 

jól behatárolható. Ezzel szemben a másik csoport rendezetlen, és véletlenszerűen mozog, és 

így az esetleges észlelés lehetőségére sokkal tágabb időintervallum szükséges. Ebből 

következtetve a húzó szalonkák megfigyelésére alapuló monitoring módszerek 

standardizálására azt javasolnám, hogy ha a húzó madarak maximális létszámának a 

megszámlálása a cél, akkor ennek érdekében napnyugtát megelőző egy órától a napnyugtát 

követő egy óráig terjedő időtartamban történjenek a megfigyelések. Azonban ha csupán a 

sikeres észlelés a cél, akkor eredményeim alapján erre a naplemente időpontját követő 30 

perces időszakot javasolom. 
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CLIMATE EFFECT ON THE EUROPEAN HORNET SPECIES AND 

INVASIVE SPECIES IN THE FUTURE (COMPETITION, EFFECT OF 

ECOSYSTEM AND OVERALL THREATS) 

Klímaváltozás az európai hornet fajokra és az invazív fajokra a jelenben és a 

jövőben (verseny, az ökoszisztéma hatása és az általános fenyegetések) 

Author: Robert Mlinac, BSc in Wildlife Management and Conservation 2nd year 

Supervisor: Dr. Sándor Csányi, professor, VMI 

 

This study is an overall analysis of climate change effect on European hornet species, 

human-hornet conflicts, and climate change effect on new invasive species of hornet form 

Asia and its effect on native hornet species. It presents the conflicts between them as well as 

human-hornet conflict and population abundance due to climate change. Hornets are not as 

aggressive as wasps but much bigger and more dangerous regarding venom and size which 

gives them notorious fame. The Hornets are the largest wasp species in the World, and their 

number is getting more and more affected by climate change. Europe is one of the most 

observed continents affected by climate change, and this study uses these findings concerning 

the expansion of hornets. In Europe, the climate change is causing plenty of problems that can 

be observed by many different indicators. Hornets represent one of the most common insect 

species observed in pre-urban, rural and wild areas because of their high preference of 

different habitats. Their populations are in constant growth because of short and milder 

winters caused by the warming weather.   The changing climate gives them energy and time 

for the production of new queens and to establish larger territories. The problem with this 

increase can be seen by more significant human-hornet conflict and damage caused in 

multiple sectors (like forestry, honeybee keeping as well as many types of outdoor activities). 

Also, the natural order is being disturbed as shown by between species conflicts and an 

adverse effect of hornets to other species due to the increase in the number of colonies. 

Human problems with hornets are indicated by fear caused by hornet’s appearance and 

painful venom which is graded 2 from 4 in world insect pain index. The other issue caused by 

climate change and human carelessness is the increase of population abundance of invasive 

species of hornet from Asia, a species accidentally introduced to West Europe in 2004. As 

shown in results from the examination of hornet flight abilities and lack or predators the 

invasive hornet number is increasing and will reach and form stable populations in Central 

and South Europe in the next 20-50 years. The climate change has a decisive effect on the 

population growth of both native and invasive species because of their similar preferences 

both in food and habitat, and it allows them more extended production periods (due to warmer 

weather). 
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TESTING PIGEON CONTROL EFFICIENCY BY DIFFERENT 

METHODS IN URBAN INDUSTRIES, HUNGARY 

Különböző módszerek hatékonyságának összehasonlítása magyarországi 

gyárépületek galambállományának csökkentésére 
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The development of cities and urban sprawl has made a room for wildlife across the 

world, this causes wildlife species to experience and inhabit human habitats. Some bird 

species, including pigeons, are highly populated in the cities. Urban buildings of firms and 

industries have arcs, crevices and other structures which provide a suitable hiding and nesting 

habitat for pigeons. In those areas they cause more damages and/or problems which result in 

socio-economic impact and health issues towards humans. There are different methods of 

removing or controlling pigeon populations in urban areas and cities. In this study we 

compared two main techniques which can be used for pigeon pest control. In our 

investigations we conducted trapping and falconry in two urban industries in the capital city 

of Hungary, Budapest to remove pigeons causing local problems. We had two areas: Plastic 

fabricating industry, Mikropakk and Brick production industry, Wienerberger Őrbottyán 

(there was an additional netting ont he second area). We compared their effectiveness and 

limitations of each method. Our results showed that over a period of four months during the 

winter season at Mikropakk we managed to recover 200 individuals of pigeons from the total 

population of approx. 300 using both methods. Removal of pigeons was significantly more 

effective by trapping than falconry. At Őrbottyán we also found that we could remove 

significantly more pigeons by trapping. The absolute minimum numbers showed that netting 

can also be a possible technique to be used. The overall number of pigeons removed from 

Őrbottyán site was 500. Overall, we managed to catch more birds by trapping as compared to 

falconry. Pigeons cause significant problems in urban industries. Consequently, the control or 

removal of pigeon populations in the cities and industries to avoid damages, health issue 

problems and economic loss should be an important concern. Trapping of pigeons can be an 

effective and generally utilisable technique for this purpose. 
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