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Dékáni köszöntő

 
Tisztelt Érdeklődők!
A Debreceni Egyetem egy évtized után ismét otthont adhat az Országos Tudományos Konfe-
rencia Agrártudományi Szekciójának. Örülünk, hogy ismét ránk került a sor, hiszen 2018-ban 
ünnepeltük a debreceni agrárfelsőoktatás alapításának 150. évfordulóját. Megtiszteltetésnek, 
és Karunk előtti tisztelgésnek tekintjük a 2019. évi rendezés jogát. A rendezés tudjuk, nem kis 
feladat. Szükség van az oktatók, hallgatók, dolgozók, támogatók összefogására, mint minden 
nagy feladatban.

Kedves Hallgatók! 
Önök megtapasztalhatták, hogy a mezőgazdaság előtt tágabbra nyíltak a lehetőségek, mint va-
laha, de a megoldandó feladat is nagyobb, mint valaha. „Több élelmiszert kell előállítanunk a 
következő 30 évben, mint az elmúlt 8000 évben, ugyanakkor kevesebb területen, kevesebb gaz-
dálkodóval.” Kutatás, alkalmazható megoldások nélkül, az Önök találékonysága nélkül ez pedig 
nem megy. Köszönjük, hogy erre vállalkoznak! Köszönjük a mentortanáraiknak, hogy eljuttattat-
ják Önöket az országos megmérettetésre! Egy kiváló tanítvány a tanár legnagyobb büszkesége.

Reméljük lesz alkalmuk megtapasztalni a debreceni vendégszeretetet.

Várjuk Önöket. Várjuk a mentorokat, a zsűri tagjait, a szakmai előkelőségeket.
 

     Prof. Dr. Komlósi István DSc
          egyetemi tanár, dékán

• Siket András ügyvivő-szakértő (UD Inforpark Nonprofit Kft.)
• Sós Eszter Ágnes egyetemi hallgató (DE MÉK, Kerpely Kálmán Szakkollégium)
• Szabó Beatrix Márta egyetemi hallgató (DE MÉK, Kerpely Kálmán Szakkollégium)
• Szabó Erika egyetemi hallgató (DE MÉK, Kerpely Kálmán Szakkollégium)
• Szalai Brigitta Erzsébet egyetemi hallgató (DE MÉK, Tormay Béla Szakkollégium)
• Szemán Gáborné igazgató-helyettes (DE HKSZK EKI)
• Dr. Szőllősi László egyetemi docens (DE GTK)
• Dr. Szőllősi Nikolett adjunktus (DE MÉK)
• Dr. Tállai Magdolna adjunktus (DE MÉK)
• Tóth Imre egyetemi hallgató (DE MÉK HÖK)
• Tóth Norbert tanszéki mérnök (DE MÉK)
• Dr. Tóth Anikó ügyvivő-szakértő, igazgató (DE MÉK)
• Törő Ágnes PhD hallgató (DE MÉK)
• Dr. Uzonyiné Lévai Katalin ügyvivő-szakértő (DE MÉK)
• Dr. Vad Attila tudományos munkatárs, igazgató (DE AKIT)
• Vályi József egyetemi hallgató (DE MÉK, Tormay Béla Szakkollégium)
• Dr. Vincze Szilvia központvezető (DE VIR Központ)
• Zelenák Annabella szakmai szolgáltató (DE MÉK)
• Dr. Zsembeli József tudományos tanácsadó, igazgató (DE AKIT)
• Dr. Zsombik László tudományos főmunkatárs, főigazgató-helyettes (DE AKIT)
• Várnagy Edina egyetemi hallgató (DE MÉK, Kerpely Kálmán Szakkollégium)
• Vincze Éva egyetemi hallgató (DE MÉK HÖK)
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„Énekeljetek az elmétekkel”

 
A „Roska Tamás Tudományos 
Előadás” bevezetéseként próbál-
juk meg felidézni, ki volt ő, mire 
tanít életpéldája? 

Nem véletlen, hogy ezt a rangos díjat 
Roska Tamásról nevezték el.

Roska Tamás Széchenyi- és Bolyai-dí-
jas akadémikus, professzor, a celluláris 
hullámszámítógép architektúrájának 
megalkotója, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Információs Technológiai és 
Bionikai Karának alapító dékánja, a hazai 
bionikai képzés megteremtője. Tudományos tevékenységét számtalan hazai és nemzetközi díjjal 
ismerték el.

A száraz adatok ugyanakkor nem adják vissza az embert, a tudóst, aki fiatalok generációit 
indította el a világszínvonalú kutatómunka felé.

Tudós és kutató volt a szó teljes értelmében, s erre a „szellemi kalandra” hívta tanítványait, 
munkatársait. „Valami egészen új kell!” – vallotta mindig.  Fontosnak tartotta ugyanakkor, hogy 
a teljes emberhez forduljon – a minőségi, a „legkiválóbb amerikaival,  indiaival és kínaival is 
versenyző”, kitartó munka mellett az igazi erkölcsi hozzáállást is próbálta élővé tenni. Meggyőző-
dése volt, hogy az ember megértéséhez az „igaz” három különböző dimenzióját együtt szemlélve 
kerülhetünk közelebb. “Hajlamosak vagyunk a mai korban azt hinni, hogy csak az az igaz, amit 
a természettudományok megmutatnak. Úgy gondolom, hogy nem. Ha meghallgatjuk Mozart 
Requiemjét, akkor tudjuk, hogy ez igaz. Vagy, ha elolvasunk egy Arany- verset, vagy ránézünk 
egy Munkácsy-képre, akkor tudjuk, hogy ez igaz. Vagy, ha látunk valakit, aki a családját nemes 
értékekre neveli, akkor tudjuk, hogy igaz.”

Hite, lelkesedése, a segítőtársakra is, akiket hívott, villámgyorsan átragadt. Megérintette 
őket alázatos, önzetlen munkája, elkötelezettsége, s a teljes bizalom, amivel feléjük fordult. 
Mély emberséggel megélt szolgálatával az egyetemes tudományt és mindenkit, aki találkozott 
vele, személyesen is gazdagított élete során.

Mindig meglátta a lehetőséget a fiatal tehetségekben és teret adott nekik, hogy kibontakoz-
tat-hassák a bennük rejlő képességeket. 

Fontosnak tartotta, hogy „olyan kutató legyen, akinek kaland egy új minőség létrehozása”. 
„Közben bent van az ember a világ élvonalának a történéseiben.”

Sosem a saját, önös érdekei mozgatták – a tudomány, és egy erkölcsi alapokon nyugvó, az 
embert szolgáló új társadalom építésén dolgozott. 

Saját szakmai területén messze túlmutató tevékenysége legyen inspiráció és példakép az 
Önök számára, akik a jövő tudósai! Ebben a szellemben hallgassuk üzenetét: 

„Ti vagytok családotoknak és a nagy közösségnek, ennek a nemzetnek a reménységei. Itt 
ülnek köztetek a jövõ sikeres kutatói, feltalálói, tanárai, felelős vezetői. A család, a tudás, az igazi 
művészet és a nemes erkölcsi értékek megbecsülése és támogatása a ti boldogulásotok és az 
ország felemelkedésének sarkköve. Sokan küzdünk ezért az értékrendért, és bár nem tudjuk 
mindig elég hitelesen felmutatni, de az értékek tisztelete kötelez bennünket. … A fenti értékekre 
épül a XXI. század új gazdasága, a koncepció vezérelte gazdaság. A sikeres szakemberek felkészü-
lésében, a szakmai ismeretek mellett a klasszikus értékek mentén található humán műveltség-
nek, az irodalomnak, a zenének, a képzőművészetnek ugyancsak fontos szerepe van. Csodálatos 
élmény e két világ összekapcsolása. Mindezt egy szép Szent Pál-i hasonlattal kifejezve: énekelje-
tek az elmétekkel! … Kívánom, hogy sikerüljön nektek. A marsallbot a zsebetekben van.”
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BARNA FÉDRA
fedra.barna@gmail.com 
Vállalkozásfejlesztés 
MSc, 3. félév
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar,

A fenntartható élelmiszer-fogyasztás megjelenése 
alternatív étrendet követők körében

A Föld népessége folyamatosan növekedett az elmúlt évszázadok során, ami egyre nagyobb 
élelmiszer-termelési igénnyel járt együtt. Ehhez pedig a jelenlegi technológiai fejlődés ellenére 
is egyre nagyobb művelésbe vont földterület szükséges. Egyre gyakrabban jelenik meg az öko-
lógiai lábnyom fogalma, mint a fenntarthatóság vizsgálatának egyik eszköze. Kutatásom célja, 
hogy megvizsgáljam: az eltérő alternatív étrendet követők körében milyen életstílus jellemzők 
jelennek meg, valamint azok milyen hatással vannak a fenntartható élelmiszer-fogyasztásra. 
Célkitűzésem megvalósítása érdekében országos kérdőíves megkérdezést végeztem 504 magyar 
fogyasztó körében, melynek főbb elemei a következők voltak: alternatív étrendek, élelmisze-
rorientált életstílus, helyi termékek. A válaszokat a nem szerinti reprezentativitás érdekében 
súlyozással korrigáltam, majd leíró statisztikai módszerekkel elemeztem, az élelmiszerorientált 
életstílus jegyeket pedig faktor- és klaszteranalízis alkalmazásával vizsgáltam. Az eredmények azt 
mutatják, hogy egyes alternatív táplálkozási formák esetében ugyan megjelenik a környezettu-
datos magatartás, de a fenntarthatósághoz ez még nem elégséges feltétel. Az élelmiszerorientált 
életstílusra vonatkozó állítások alapján hét faktor különíthető el, úgymint a vásárlási motivációk, 
a minőségi aspektus, a vásárlási szokások, a fogyasztási szituációk, illetve a főzési módszerek, 
amely kategórián belül további három altényezőt lehet elkülöníteni – az elhivatottság-innová-
ciót, az egyszerű főzést, továbbá a női-férfi felelősséget/szerepet. A klaszteranalízis során 5 cso-
portot kaptam: „Újdonságot keresők” (27,8%), „Kívülállók” (18,8%), „Konzervatívok” (15,4%), 
„Átlagos fiatalok” (16,9%), illetve „Sportos életmódú fiatalok” (21,0%). Az alternatív étrendeket 
követők az első szegmensben jelennek meg, akiknél nagyfokú tudatosság, innováció, minőség-
keresés figyelhető meg. Helyi termékeket a válaszadók 82,9%-a vásárol, amelynek legnagyobb 
ösztönzői a származás, a helyi termelők, illetve kereskedők támogatása, az élelmiszerkilomé-
terek csökkentése, a termékek egészséges és természetes volta, valamint a pozitív tapasztalat 
megléte. Ezzel ellentétesen helyi termékeket leginkább azért nem vásárolnak a fogyasztók, mert 
túlzottan időigényesnek és nehézkesnek találják a beszerzésüket.

BENDE BORBÁLA
bendebori@gmail.com 
állatorvosi 
Osztatlan, 9. félév
Állatorvostudományi Egyetem

Fogyasztói jelenségek és hatásuk a magyar termelőkre 
a haszonállat-tartás állatjólléti vonatkozásaiban

A haszonállatok jólléte napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő kérdésköre. Hazánk sajátos 
helyzete és az ezzel kapcsolatos hiányos adatok miatt Tudományos Diákköri dolgozatomban a je-
lenlegi magyar helyzet feltérképezését tűztem ki célként, amely során kutatásaim a következőkre 
terjedtek ki: a pontos kutatási irány meghatározása; a vonatkozó szakirodalom felkutatása és 
feldolgozása; a munka megtervezése, megszervezése és megvalósítása; kérdéseimet a legmeg-
felelőbb platformokra eljuttatni képes potenciális partnerek keresése; a beérkezett válaszok 
kiértékelése, a következtetések levonása, végül a dolgozat megírása. Kutatásom során a keres-
leti és kínálati oldalt is megvizsgáltam, elsősorban a vásárlói tudatosságra, igényekre és hajlan-
dóságra, illetve a termelői észrevételekre fókuszálva. Ennek eszközéül egy fogyasztói kérdőívet, 
valamint az előbbi eredményein alapuló, termelői kérdéssort készítettem el és értékeltem ki.
Vizsgálataim eredményei azt mutatják, hogy a magyar vásárlók többsége tájékozatlan és bizalmat-
lan. Ennek oka részint a kevés rendelkezésre álló, hiteles információ, részint a megbízhatatlan, 
kiskapukat kereső termelői magatartás. Az átlagos magyar fogyasztó elsősorban az államban bí-
zik, ezért főképp a hazai termékek felé fordul, s nem különösebben fordít figyelmet védjegyekre. 
Határozott elvárásai vannak, amelyek – tájékozatlanságából kifolyólag – néha teljesen irreálisak. 
Mindemellett nagyon ár érzékeny, amely azonban érdekes módon nem feltétlenül állítható pár-
huzamba jövedelemszintjével. A hazai termelés ezért nehéz helyzetben van: a kötelező érvényű 
EU-s jogszabályok betartása, illetve az állatvédő szervezetek nyomására bevezetett és bevezetendő 
további állatjólléti intézkedések nem valós fogyasztói igényt tükröznek, így nem tűnik racionális 
döntésnek tovább emelni a termelési költségeket. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy hazánkban 
egyelőre nem időszerű többletvállalásokra vonatkozó állatjólléti jellegű védjegyet bevezetni, mert 
ez jelentősebb plusz vásárlói erőt nem biztosítana, még akkor sem, ha ez állatjólléti szempont-
ból egyébként kiemelten fontos lenne. Ugyanakkor azok a termelők, akik exportra is termelnek, 
másképp látják ezt a kérdést: esetenként az állatjóléti szempontokat is mérlegelő külföldi üzleti 
partnereik stabilabb bevételi forrást biztosítanak, így számukra piaci előnyt biztosíthatna egy ilyen 
kezdeményezés, különösen, ha az adott állatjóléti védjegy EU-s szinten ismertté válna.

Témavezetők:
Prof. Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár, DE GTK

Bauerné Dr. Gáthy Andrea adjunktus, DE GTK

Témavezetők:
Dr. Fodor Kinga egyetemi docens, ATE

Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos, Agrárminisztérium
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A baromfi és sertéságazat gazdasági helyzetének átfogó elemzése

Dolgozatom témája a magyarországi baromfi és sertéságazat gazdasági helyzetének vizsgálata 
a 2005-2015 közötti időszakban. Választásom aktualitását a fogyasztási szerkezet átalakulása 
indokolja. Célom egy részletes ágazati szintű elemzés készítése volt, mely hiánypótlónak tekint-
hető, mivel a két ágazat átfogó gazdasági helyzetét leíró elemzések száma csekély. A szakirodalmi 
áttekintés két fő részből áll. Az ágazati áttekintésben a baromfi, valamint a sertéságazat nem-
zetközi és hazai helyzetét mutattam be, áttekintettem mindkét szakágazat esetében a termelési 
és fogyasztási értékek alakulását. Az irodalmi áttekintés második részében a gazdasági elemzés 
elméleti hátterével, szerepével, feladatával és jelentőségével foglalkoztam.
A dolgozatomban elvégzett vizsgálataim és elemzéseim alapjául az Agrárgazdasági Kutató In-
tézet által biztosított adatbázist használtam fel. Az adatbázis a magyar baromfi és sertéságazat 
különböző mérleg és eredménykimutatás adatait tartalmazza 2005 és 2015 között. A 2015. évi 
adatok a Standard Termelési Érték alapján kialakított három méretkategória szerinti bontásban 
is rendelkezésemre álltak.
A kutatás elvégzése során a rendelkezésre álló számviteli beszámolók adatait vizsgáltam mu-
tatószámok segítségével. Ezen belül az eszköz és tőkeszerkezet alakulásával, a rövid távú fize-
tőképesség és a jövedelmezőségi helyzet elemzésével foglalkoztam. A mutatószámok között 
ok-okozati összefüggések kimutatása érdekében a Du-Pont mutatószámrendszert alkalmaztam. 
Az eredményeim alapján megállapítható, hogy a két ágazat gazdasági helyzetének alakulása 
megegyező képet mutat a nemzetközi termelési és fogyasztási trendekkel.

Témavezetők:
Dr. Fenyves Veronika egyetemi docens, DE GTK
Dr. Harangi-Rákos Mónika adjunktus, DE GTK
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Cseresznye (fel) virágzás? Eredetvédelmi várakozások 
a magyar cseresznyeágazatban

A nyitott piac és széles termékkínálat miatt növekvő tendenciát mutat a differenciáló stratégiák al-
kalmazása. A fogyasztók   speciális iránti igénye megköveteli az árucikkek pozitív tulajdonságainak 
(tradíció, különleges termőtáj és minőség) kiemelését. Ezen tényezők védelmére vezette be a Közös 
Agrár Politika a földrajti árujelzőket, dolgozatomban két erre irányuló hazai folyamat, a Nagykörűi 
ropogós cseresznye és a Szomolyai rövidszárú feketecseresznye eredetvédelmi bevezetésének kö-
rülményeit és lehetőségeit elemzem. Kutatásom szakirodalom feldolgozásában a cseresznyeter-
mesztés gazdasági jelentőségét, tendenciáinak feltárását, a hazai cseresznyeágazat versenytársak 
közötti pozícionálását és a világ eredetvédett cseresznyéinek felkutatását végeztem. A szekunder 
kutatás adatbázisok elemzésén alapszik. Kutatásom célját a  bevezetésre kerülő eredetvédelmi fo-
lyamatok és a kapcsolódó várható hatások vizsgálata jelentette. Az adatgyűjtés során a folyamatokat 
termelői  oldalról, a csoportosulások szemszögéből és magasabb szintről egyaránt megvizsgáltam. 
Kutatásom során összesen nyolc földrajzi árujelzővel már ellátott cseresznye helyzetét vizsgáltam. Az 
OEM és OFJ bejegyzések aránya kiegyenlített, az oltalomban részesülő fajták jellemzően tájfajták és 
különleges termesztésmódú cseresznyék. Az eredetvédelem pozitív hatásai kevésbé mutatnak ösz-
szefüggést a szigorú termékelvárásokkal, mint a helyi emberi tényezőkkel. A sikeresség hátterében 
mindig fontos helyen áll a helyi szintű termelői összefogás erőssége, a címkeismertség és az árujelzők 
általános térségre jellemző megítélése. Az oltalom bevezetésének folyamatában lévő magyar cseresz-
nyék előtt számos kihívás és lehetőség áll. Mindkettő magyar árujelző esetében várhatóan problé-
mákba fog ütközni az OFJ és OEM címkék hatékony alkalmazása. Nagykörű erőssége a kiváló földrajzi 
adottságokból és helyi tradíciókból ered, azonban az itt termesztett cseresznyék a hazai dömpingáras 
fajtákhoz tartoznak, így a minőség és árualap emelése szükséges. Szomolya különleges helyzete az 
itteni cseresznye hagyományosan kialakult mivoltából és annak helyi természeti környezettől való 
elválaszthatatlanságából fakad, azonban a  termék egyedi paraméterei a frisspiaci elvárásoknak ke-
véssé tesz eleget. Semmiképpen nem tömegpiaci áru, a piaci szegmens pontos lehatárolása lenne 
szükséges. A magyar termelők többsége versenyképesség szempontjából nem tulajdonít különösebb 
jelentőséget a földrajzi árujelzőknek.

Témavezető:
Dr.Török Áron

egyetemi adjunktus, BCE GTK
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Tejágazatban érintett vállalkozások IKT fejlettsége 
és főbb pénzügyi mutatóinak kapcsolata

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Alkalmazott Informatikaés Logisztika Intézete 
kutatást végzett a vállalkozások körében az információáramlást segítő IKT szolgáltatások hasz-
nálati szokásairól. A kutató munkába bekapcsolódva dolgoztam fel a tejágazatban érintett vál-
lalkozások válaszait. Húsz tejágazatban érintett vállalkozás adatával dolgoztam. A vállalkozások 
számviteli mérlege és eredménykimutatása alapján végeztem el a pénzügyi elemzést. Megvizs-
gáltam a vállalkozások vagyonát, likviditását, jövedelmezőségét, majd mutatószámokat képez-
tem. Az értékelés során a mutatók alapján kvartiliseket határoztam meg. A pénzügyi elemzést 
követően kiértékeltem a kérdőívet, az eredményeket országos adatokkal összevetve vizsgáltam.  
Dolgozatomban olyan hipotéziseket fogalmaztam meg, melyek feltételezik az IKT fejlettség és a 
vállalkozások pénzügyi helyzete közötti összefüggést. Lehet-e különbséget tenni a vállalkozások 
között a mért változók alapján? Van-e összefüggés a vállalat IKT fejlettsége és a vállalkozások 
alkalmazottainak létszáma vagy az árbevétele között. 
Az IKT fejlettség és pénzügyi mutatók kapcsolatát SPSS statisztikai szoftver segítségével vizsgál-
tam. Elsőként a korrelációs mátrix alapján határoztam meg, hogy a megtérülési mutatók között 
van lineáris kapcsolat, majd a KMO mutató alapján megállapítottam, hogy alkalmas faktor ana-
lízisre. Ugyanezt a vizsgálatot elvégeztem az IKT fejlettség értékelésére is. A  vállalkozások IKT 
fejlettségének értékelése, az internetes megoldások használatának fontossága és a megtérülési 
színvonal alapján készítettem klaszter analízist. Majd megvizsgáltam a korrelációt, van-e bármi-
lyen lineáris kapcsolat illetve milyen szoros a vállalkozások esetében a vizsgált jellemzők között, 
mint létszám, árbevétel, IKT fejlettség és az összes pénzügyi mutató. Diszkriminancia analízissel 
meghatároztam, létszám és árbevétel alapján lehete valamely IKT fejlettségi kategóriába sorolni 
a vállalkozásokat. Megállapítottam, hogy a létszám egyáltalán nem, az árbevétel pedig minimá-
lisan befolyásolja az IKT fejlettséget. Ugyanígy megvizsgáltam, hogy a  megtérülési mutatókra 
hatással vannak-e az imént említett folytonos változók. A hipotéziseimet elvetem, a vállalkozások 
IKT fejlettsége és pénzügyi helyzete között nincs kapcsolat.

Témavezető:
Dr. Felföldi János egyetemi docens, DE GTK
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Versenyképesség a nemzetközi kakaókereskedelemben

Az export versenyképesség vizsgálata a nemzetközi kereskedelmi elemzések egyik kiemelt terü-
lete, azonban a mezőgazdaságot az empirikus kutatások ezen a téren meglehetősen elhanya-
golják. A dolgozat célja a globális kakaókereskedelem export versenyképességének a vizsgálata 
a megnyilvánuló komparatív előny mutatóin keresztül.
A 10 legnagyobb kakaóexporttal rendelkező ország került vizsgálatra, 1992 és 2015 közötti 
adatokat felhasználva. Az eredményekből kiderül, hogy míg a kakaótermelő országok jelentős 
komparatív előnnyel rendelkeznek, ezt nem minden esetben tudják versenyelőnyre váltani. 
Ugyanakkor a feldolgozott termékekkel foglalkozó országok sokszor komparatív előny nélkül 
versenyképesek a piacon. A termékszintű elemzés szerint a kakaóhéj, a kakaóbab, valamint a 
kakaómassza rendelkezik kiemelkedő versenyképességgel. A stabilitási tesztek alapján a kom-
paratív előnyök a termelőknél nagyobb mértékben csökkentek, mint a feldolgozó-kereskedő 
országok esetében.
A dolgozat második felében a versenyképességet meghatározó tényezőkre kerestem a választ. 
Dolgozatomban éppen ezért az országokat a Világgazdasági Fórum által létrehozott Globális Ver-
senyképességi Index (GVI) szerint is megvizsgáltam. Az összevetés jelentős eltéréseket mutatott 
a két mutató között. Ugyan a termelő országok kiemelkedő Balassa-értékekkel rendelkeztek, 
a legkevésbé versenyképes országok között szerepeltek. A feldolgozott termékekkel foglalkozó 
gazdaságok a GVI mutatóban magas pontszámokat kaptak. Az elemzések azt mutatják, hogy a 
magasabb hozzáadott érték előállításához szükséges a fejlett intézményi rendszer, a jól kiépült 
infrastruktúra, valamint a stabil és innovatív gazdasági-társadalmi környezet.

Témavezető:
Jámbor Attila

egyetemi docens, BCE GTK
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Kazahsztán gabonaexportjának versenyképessége: 
Helyzetkép és magyar lehetőségek

Az 1991-ben a Szovjetúniótól függetlenedő Kazahsztán Közép-Ázsia gazdaságilag egyik legfejlet-
tebb országa. A kutatásom célja, hogy megvizsgáljam a kazah agrárkereskedelmet és a kazah 
agrárkereskedelemben végbemenő változásokat a 2001-2016-ig terjedő időszakban. Mindezek 
mellett arra a kérdésre kerestem a választ, hogy melyek lehetnek a potenciális magyar gabona-
export termékek Kazahsztánba.
Kazahsztán egy nettó mezőgazdasági importőr országnak tekinthető, de összességében nettó 
exportőr ország. A kazah agrárexport elsődleges célállomása Üzbegisztán; az kazah agrárimport 
jelentős része Oroszországból származik. Az agrárimport partnereknél – ellentétben az export-
nál – olyan országok is megjelennek, mint Brazília, Németország vagy az USA. Összességében 
elmondható, hogy Kazahsztán az agráriumot tekintve a szomszédos FÁK-tagországokkal és az Eu-
rázsiai Gazdasági Unió (ECU) tagállamaival bonyolítja le kereskedelmét, főként a kereskedelmi 
egyezményeknek és az alacsonyabb szállítási költségeknek köszönhetően.
A közép-ázsiai országra általánosságban elmondható, hogy alacsonyabban feldolgozott agrárterméke-
ket exportál, és magasabban feldolgozott agrártermékeket importál. A kazah agrárexport legfontosabb 
termékei (búza, durumbúza, árpa) a gabonafélék termékcsoportjából kerülnek ki. Ezt alátámasztja a 
dollárban kifejezett exportált érték, valamint a magas Balassa-, és Vollrath-indexek (RTA, lnRXA, RC) 
is. Ennek ellenére a kazah mezőgazdasági piacok nagy potenciált jelentenek a gabonavetőmag-export 
szempontjából. A kazah termelők egyre jobban rászorulnak a jó minőségű vetőmagokra, amely nagy 
előnyt jelent hazánk számára, hiszen Magyarország a világ egyik legjelentősebb vetőmag-előállítója. A 
potenciális magyar gabonaexport termék javaslatokhoz a Balassa-index szolgált alapul. Azon termé-
kekre esett a választás, ahol a termék importált értéke (2012-2016) meghaladta a 100 ezer dollárt, és 
Magyarország Balassa-indexe megközelítette és/vagy meghaladta a legfőbb kazah importpartnerek 
(első három) Balassa-indexeit. Ez alapján a potenciális agrárexport termékek a gabonafélék termék-
csoportján belül a következőek: durumbúza vetőmag, búza és kétszeres vetőmag, rozs vetőmag, zab 
vetőmag, kukorica vetőmag. Ezen termékek esetén a fő versenytársak Olaszország, Oroszország, és Fe-
héroroszország, amelyeknél Magyarország sokkal versenyképesebb a Balassa-indexek tekintetében. 
A legnagyobb potenciál egyértelműen a kukorica vetőmag exportban rejlik, a magas kazah importér-
téknek köszönhetően.

Témavezető:
Dr. Jámbor Attila
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Fast Food és Slow Food élelmiszerek helyzete napjainkban, 
fogyasztási szokásaik vizsgálata

Az élelmiszergazdaság hazánk egyik legsokoldalúbb és legfontosabb szektora. Magyarország 
olyan ökológiai adottságokkal rendelkezik, amely egyes termékeket speciális tulajdonságokkal 
ruház fel. A világpiacon meglévő, magas tőkével rendelkező nagyüzemi vállalatok, amelyek a 
„fast food jegyében” az ismert gyorsétkezdéknek biztosítják az üzemi körülmények között előál-
lított alapanyagokat, háttérbe szorítja hazánk hagyományos és tájjellegű élelmiszereiben rejlő 
természeti értékeit. A kialakult versenyhelyzet miatt az érték- és hagyományőrző termékek piacra 
jutását és piacon maradását segítő marketingtevékenységekre, valamint a slow food mozgalom 
propagálására van szükség. Dolgozatom célja az volt, hogy felmérjem a gyorséttermek és a ha-
gyományos éttermek kínálatainak fogyasztási szokásait az eltérő korosztályú személyek körében 
illetve a fogyasztók vásárlási magatartásait a fast food és slow food irányzatok vonatkozásában. 
A kutatás eredményeként elmondható, hogy a fiatal és idős korosztályok közötti generációs kü-
lönbségek a gyorsétterembe járás és a slow food rendezvényeken való részvétel arányában 
mutatkozik meg. A válaszadók érdeklődését jelentősen felkelti a Slow Food nézetei, de az ár 
kimagaslóan befolyásoló tényezőnek számít. Ezen kívül a magyar élelmiszerek jóval preferál-
tabbak egy külföldi élelmiszerrel szemben. Árak tekintetében, a gyorséttermek elfogadhatóbb 
színvonalat képviselnek, míg egy hagyományos étterem kínálatát már jobban meg kell fizetni. A 
felmérés eredményeiben is egyértelműen látható ennek fontossága, de a felszolgált ételek mi-
nőségi tartalmára helyezve a hangsúlyt, a slow food mozgalom igyekszik lehetővé tenni az erede-
ti ízek újboli élvezését és ösztönöz a tradicionális ízvilág megismerésére, míg a tömegtermékek 
csupán „pillanatnyi örömöket” nyújtanak. Kutatásomban megállapítottam, hogy a gyorsételek 
minőségi és mennyiségi vonatkozásának tekintetében a fogyasztó szempontjából csak részben 
mutat elégedettséget. Emellett motivációs tényező az időhiány, azaz ennek következtében tér be 
a válaszadók jelentős része egy gyorsétterembe, valamint a reklámok befolyásoló hatása csekély 
mértékű. A Fast Food multinacionális vállalatai és a Slow Food mozgalom egymással szembe 
kerülve saját értékrendjüket képviselik, ezzel a fogyasztók gondolkodásmódját hosszabb távon 
befolyásolják és késztetik a „fast” vagy „slow” élelmiszerek fogyasztására.

Témavezető:
Dr. Panyor Ágota egyetemi docens, SZTE MK
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A gazdálkodók diverzifikációs tevékenységeinek elemzése

Eredményeim: Új diverzifikációs fogalom struktúrát állítottam fel, piramis modell segítségével. 
Az I. szint az erőforrások, a II. szint a mezőgazdasági- alaptevékenységek, szolgáltatások. Az alap-
tevékenység diverzifikálás lehet faj/fajta-, vagy termelési mód diverzifikálás. A III. szint a saját 
termék feldolgozás, a hozzáadott értéknövelés, amit termékdiverzifikációként nevezek. Hozzá-
adott értékként veszem számba a tanúsított (bio) termelési mód alkalmazását is. A tevékenység-
diverzifikáció típusait azonosítom a piramis IV. szintjén, off/on-farm, a gazdaság erőforrásaira 
– beleértve a tudást – építve. SPSS elemzéssel sikerült szignifikáns összefüggést kimutatnom 
a gazdaság által biztosított megélhetés és a nemzetközi tanulmányút tapasztalat között, és a 
szakjogi szakértő és profi könyvelő megléte és a megélhetés sikeressége között. A profi szakértő, 
könyvelő megléte 68%-ban magyarázza a megélhetés szintjét.
A szakirodalmi elemzés, a fogalmak és azok ellentmondásait bemutatva, és a kérdőív kiértékelé-
sével olyan javaslatokat fogalmazhattam meg, mellyel (nemzetközi jó gyakorlatokkal is igazolva) 
hozzájárulhatok egy sikeresebb vidékfejlesztési politikához és támogatási rendszerhez. A mező-
gazdasági tevékenységet folytató családi gazdaságok által végzett, a gazdaság erőforrásaira épü-
lő, jövedelemszerző (főfoglalkozásként vagy jövedelem kiegészítésként), „on-farm” és „off-farm” 
diverzifikációs tevékenységek sikerességét és a sikeresség akadályait vizsgáltam személyes irá-
nyított mintavétellel, strukturált mélyinterjú alkalmazásával (N=16), valamint SPSS - Windows 
20.0 szoftverrel (Kruskal-Wallis teszt, korreláció, regresszió, klaszterelemzés) is. Legnagyobb 
akadályként azonosított a mintában a magas adó és járulékterhek, az áltáthatatlan jogszabályok, 
és a megbízható munkaerő hiánya. A sikeresen diverzifikálók többsége felsőfokú végzettségű. 
Megélhetésüket meg tudják teremteni, a vidéki kistelepüléseken is úgy, hogy magas hozzáadott 
értéket hoznak létre helyben. A termékfeldolgozás mellet a szállásadás a rendezvény-szolgál-
tatás, vendéglátás és ismeretátadás van jelen. Klaszterelemzéssel 4 klasztert azonosítottam.: 
„sikeres autodidakták” a „sikeres gazdák” a „sikeresen diverzifikáló fejlesztők” a és a „sikeres 
menedzserek”. A javaslatok a kisebb, motiváló adó és járulékterhek, az egyszerűbb szabályozás, 
széleskörűbb vidékfejlesztési források, és tematikus – fordítással, szakmai vezetőkkel, támoga-
tott - nemzetközi tanulmányutak szervezése a gazdálkodóknak.

Témavezetők:
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Egy mezőgazdasági nagyüzem vonzásában 
– Földhasználati viszonyok Taktakenézen

Az új földforgalmi törvény jelentős változásokat indított el hazánk termőföldhasználatát illetően, 
amely a Nemzeti Vidékstratégia elveit követve egyik célkitűzéseként a családi gazdaságok meg-
erősítését támogatja. Azonban egyes rurális térségek települései esetében a mezőgazdaságnak 
már nincs számottevő jelentősége a lakosok életében. Az okok sokrétűek: elöregedés, elnéptele-
nedés, vállalkozói mentalitás hiánya. Ezeken a településeken a földhasználók száma kevés, és ők 
is főként csak jövedelem-kiegészítés céljából, mellékállásban folytatnak termelő tevékenységet, 
a termőföldek döntő részének hasznosítása pedig egy nagyüzem által valósul meg. A 2014-ban 
hatályba lépett földforgalmi törvény birtokméretet érintő korlátozó rendelkezései miatt azonban 
a nagyüzemek hatékony működése veszélybe került, és jelentős veszteséggel kellene számolni-
uk a haszonbérelt területek elvesztése miatt. Ezeknek a termelőszervezeteknek a működése a 
hasonló helyzetben lévő vidéki területeken kiemelkedő jelentőségű, hiszen a tevékenységüket 
rövid-, de még középtávon sem nem lehet pótolni családi gazdaságokkal.
Dolgozatom célja: felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a tőkeerős nagyüzemeknek – kedve-
zőtlen földkoncentrációs hatásuk ellenére – bizonyos térségekben a mezőgazdaság népszerűt-
lensége miatt létezésük elengedhetetlen a termőföldek használatban tartása szempontjából. 
Fontosnak tartom, hogy ezekhez a településekhez tartozó mező- és erdőgazdasági földterületek 
is művelésben maradjanak, hiszen ezek is a magyar agrárium részét képezik. Véleményem sze-
rint egy jól működő nagyüzem a mezőgazdaság népszerűsítéséhez is hozzájárulhatna, illetve a 
meglevő gazdaságok integrálásában, valamint új gazdaságok létesítésében is központi szerepet 
játszhat.
Kutatásomban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, Taktakenéz község termőföld-
használatán keresztül mutatom be a fent ismertetett jelenséget. A nagyüzemeket érintő birtok-
méretet korlátozó rendelkezés hatását a Prügyi Mezőgazdasági Zrt. példáján keresztül szemlél-
tetem, mely termelőszervezet Taktakenéz termőföldjeinek megművelését érintően meghatározó 
jelentőséggel bír. A termőföldek tulajdonosai és a meglévő gazdálkodók mezőgazdaság iránti 
motiválatlansága miatt a termelőszervezetnek célszerű megoldania, hogy a birtokméretet korlá-
tozó rendelkezés miatt elvesztett földeket továbbra is művelésben tarthassa.

Témavezető:
Orlovits Zsolt 
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A termelői értékesítő szervezetek szerepe a vidék gazdaságában

Magyarország kiváló ökológiai adottságokkal rendelkezik a kertészeti termelés művelésére, melynek 
szerepe magas kézimunka igényéből adódóan egyre inkább felértékelődik a vidékfejlesztésben. 
A zöldség-gyümölcs ágazat szereplői a kiskereskedelmi láncok gazdasági súlyának növekedése 
folytán az Európai Uniós csatlakozás követelményei nélkül is integrációs kényszerbe kerültek. Az 
értékesítési gondokat a termelői oldalról csak együttes fellépéssel lehet megoldani, melynek 
egyik legfontosabb formája a Termelői Értékesítő Szervezet (TÉSZ). Kutatásom során a Garden 
TÉSZ Kft. ügyvezető igazgatójával és tagjaival készített strukturált interjú keretében vizsgáltam 
a TÉSZ által nyújtott gazdasági, technológiai és személyes előnyöket. Olyan kérdésekre keres-
tem a választ, hogy milyen tényezők játszanak szerepet az együttműködések kialakulásában, az 
ezekhez történő csatlakozásban, működésük sikerében. A TÉSZ tagjai körében végzett interjú 
eredményei azt mutatják, hogy a gazdálkodók elsősorban gazdasági természetű okokból (biz-
tos felvevőpiac) tagjai a TÉSZ-nek. Tárolási, szállítási lehetőségeik korlátozottak, valamint nem 
rendelkeznek a feldolgozáshoz, csomagoláshoz szükséges eszközökkel, gépekkel. Emellett az 
áruházláncok által igényelt mennyiségi és minőségi követelményeket egyénileg nem tudják 
teljesíteni. Összességében megállapítható, hogy a termelők egyetértenek azzal, hogy az erő-
sebb és szervezettebb piaci szereplőkkel (felvásárlók, feldolgozók, forgalmazók) szemben csak 
úgy képesek hatékonyan fellépni, ha legalább a termékértékesítést összefogva és koordináltan 
végzik. Az ügyvezető igazgató meglátása szerint a gazdálkodók szervezetbe való belépését az ér-
tékesítésben jelentkező kockázatok csökkentésének lehetősége és a logisztikai háttér megléte 
ösztönzi. A TÉSZ működését egyrészt a nagybani piacokon történő értékesítés nehezíti, másrészt 
problémát jelent az időszakos foglalkoztatás megszervezése is a termelés szezonalitásából és a 
munkavállalók hozzáállásából eredően.
Összességében elmondható, hogy a termelői szerveződések az alapanyagok feldolgozó és fo-
gyasztó értékhozzáadásával munkát és jövedelmet biztosítanak a vidéki társadalomban. A ter-
melői együttműködések alapvetően két fő vidékgazdaságra gyakorolt hatással rendelkeznek: az 
első hatás, hogy a gazdálkodóknak biztos lehetősége adódik a termékértékesítésre az érdekér-
vényesítés segítségével, a második, közvetett hatás pedig, hogy a kistérség tevékenységeinek 
hozzáadott értékét növelik.
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A magyar élelmiszerfogyasztás területi mintázatainak elemzése 
adatbányászati eszközök alkalmazásával

A szakirodalomban széles körűen dokumentált tény, hogy a magyar lakosság egészségi állapota 
jelentős mértékben kedvezőtlenebb annál, mint ami a magyar társadalmi-gazdasági fejlettség 
színvonalából és a hazai egészségkultúra állapotából következne.Ez azt jelenti, hogy jelentős 
veszteségek lépnek fel a korai halálozás, illetve az egészségi állapot számottevő mértékű romlá-
sának következtében.
A magyar élelmiszerfogyasztás szerkezetét jellegét egy országos lefedettséggel rendelkező, piac-
vezető kiskereskedelmi láncban keletkezett adatok alapján elemzem, melyben a törzsvásárlói 
kártyák által jegyzett információkat dolgozom fel adott időszakokra vonatkozóan.
A kutatás során egy-egy hónapra vonatkozóan egy-egy millió rekord képződött. Egy rekordnak az 
egy-egy féle termék megvásárlását tekintem, azaz, ha valaki egy vásárlás alkalmával háromféle 
terméket vásárolt, az három rekordként jelenik meg a nyilvántartásban. A munka operacionali-
zálása érdekében a kutatást termékcsoport-mélységben végeztük.
Az egyes települések fogyasztási szerkezetének elemzése alapján mód nyílik a táplálkozási szer-
kezet területi különbségeinek feltárására, az egyes földrajzi régiók közötti, a fogyasztási szer-
kezetben megjelenő különbségek megismerésére. Ennek érdekében adatbányászati eszközök 
segítségével igazoltuk, hogy a földrajzi közelség és a gazdasági fejlettség hasonló fogyasztási 
szerkezetek kialakulásához vezet.
A nagy elemszámú adatbázis vizsgálata alapján végzett elemzések azt igazolják, hogy a kis föld-
rajzi távolságok ellenére jelentős különbségek vannak az egyes magyar települések fogyasztási 
szerkezete között. Ezek jól jellemezhetők a cluster analízis alkalmazásával. Az adatbányászati 
eszközök felhasználása révén lehetőség nyílik a fogyasztási szerkezetben meglévő hasonlósá-
gok és különbségek feltárására, valamint a fogyasztási struktúra és az egészségi állapot közötti 
összefüggések elemzésre.

Témavezető:
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Egy megújult SPAR szupermarket 
vásárlókra gyakorolt hatásának vizsgálata

Manapság egy kereskedelmi egység megléte, a vásárlási folyamat tényszerűsége önmagá-
ban nem elegendő a vásárlók viselkedésének megértéséhez, mert a vevők nem csupán elté-
rő preferenciákkal rendelkeznek, hanem kritikusak és elvárásaik folyamatosan nőnek. Minde-
zek megértésére 2016/17-es évben egy teljeskörűen átalakított kaposvári SPAR szupermarketben 
végeztem vizsgálatokat és célul tűztem ki a megújult üzlet vásárlókra gyakorolt hatásának átfogó 
megismerését. Kutatásom során az élelmiszer vásárlást meghatározó első pillért a vásárlói ma-
gatartás -és döntéshozatal, a főbb üzletválasztási szempontok képezték. A második és harmadik 
pillért az in-store marketing, a bolti marketing aktivitások, valamint a vevői elégedettség alkot-
ták. Előre meghatározott szempontrendszerű megfigyelésekkel feltérképeztem az üzlet minden 
szegletét. Számos vásárlóval kerültem közvetlen kommunikációs kapcsolatba, amik hozzájárul-
tak az üzlet erősségeinek és gyengeségeinek megvilágításához.  A megfigyelés alátámasztotta 
a kérdőíves megkérdezést, hiszen a 159 vásárló körében a szép, új kinézet mellett, elsősorban 
a bolt közelsége és a megszokás uralkodtak legfőbb üzletválasztási tényezőkként. Előbbiek mö-
gött és eltérő sorrendben helyezkedtek el az árak, a termékek minőségének fontossága. A kér-
dőívben felsorolt vásárlásösztönző -és in-store eszközök a vásárlók döntéseit nagymértékben 
meghatározzák. Legfőképp a Supershop hűségkártya, az árkedvezmények, akciók, valamint a 
SPAR akciós újság bírtak jelentős szereppel. Függetlenül attól, hogy többnyire önállóan, befo-
lyásolás nélkül tervezik vásárlásaikat, az akcióknak legalább a vásárlók fele nem tud ellenállni. 
A modernizált szupermarkettel kapcsolatban, hol  elégedettségüket és hűségüket, hol elége-
detlenségüket fejezték ki. Azonban a Homburg-Stock féle dolgozói elégedettség-lojalitás mátrix 
vásárlókra való alkalmazásának segítségével  megállapítottam, hogy a válaszadók több, mint 
80%-a elégedett az üzlettel és hűségüket a vevők 40%-a igazolta. Mégis annak érdekében, hogy 
bizonyos mértékű hűség kialakuljon a fogyasztóban egy termék, egy üzlet tekintetében, annak 
előtte elégedetté kell tenni, s az elégedettséget folyamatosan fenn kell tudni tartani. Egy idő 
után már alább hagy a várakozás, vágyódás és a vásárlások monoton körforgása, a megszokás 
bír kísérő jelleggel, amit a szupermarketnek szükséges marketingeszközökkel feloldania.

Témavezető:
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A magyar akvakultúra ágazat versenyképességének elemzése

A Föld lakosságának növekedése állandó kihívás elé állítja a mezőgazdaságot, így a halászat és 
haltenyésztés fontos szerepet játszik az élelmiszer-ellátás biztonságának megteremtésében. Az 
elmúlt 20 évben a tengeri halászat lehetőségei beszűkültek, a víziállat-termelés bővülését az 
akvakultúra ágazat fejlődése teszi lehetővé. Ezért kutatásom célja a magyarországi akvakultúra 
ágazat versenyképességének elemzése volt. A halászat és akvakultúra ágazat globális és európai 
jelentőségének, fejlődési trendjeinek értékeléséhez elemeztem az 1980-2015 közötti időszak 
statisztikai adatait. Magyarország akvakultúra ágazata, ezen belül kiemelten a tógazdasági halte-
nyésztés helyzetének és jelentőségének értékeléséhez az 1994-2016 közötti időszak statisztikai 
adatait elemeztem. A hazai akvakultúra ágazat versenyképességéről SWOT elemzést készítettem, 
valamint javaslatokat fogalmaztam meg a szektor jövedelmezőségének,versenyképességének 
növelésére. A globális akvakultúra termelés 2015-ben 76,5 millió tonna volt, az Európai Unió 
ennek 1,7%-át adta. Magyarország bruttó haltermelése 20-30 ezer tonna évente. 2013-ban az 
egy főre jutó éves halfogyasztás világszinten 18,6 kg volt, az Európai Unióban átlagosan 22,5 
kg. A hazai halfogyasztás (5,1 kg/fő) ettől jelentősen elmarad, az EU-ban a legkisebb mennyi-
ség! Az alacsony hazai fogyasztás ellenére a víziállatok importjának értéke mintegy tízszeresen 
meghaladja az exportot, amiben nagy szerepe van, hogy főleg feldolgozott termékek kerülnek 
behozatalra és élő áruhal kerül exportra, aminek a piaca bizonytalan. A nemzetközi kereske-
delem lehetőségeit döntően befolyásolja az ország halállományának állat-egészségügyi helyze-
te, ezért kedvező, hogy Magyarország a pontyok tavaszi virémiája betegségtől mentes. A hazai 
tógazdasági haltenyésztés versenyképességét kedvezően befolyásolja a saját takarmánybázis 
megléte, a multifunkcionalitás, a környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a szakszerű 
vízgazdálkodás. Ezzel szemben a legtöbb tógazdaságunkban versenyhátrányt jelent a halastavak 
nagy beruházási és rekonstrukciós költségigénye, a szezonális munkacsúcsok, az időjárásnak 
való kitettség és a hazai fogyasztói piac mérete. A tógazdasági haltenyésztés jövedelmezőségét 
tekintve kedvezőbb helyzetben van, mint az állattenyésztés egyéb ágazatai. A hazai vállalkozások 
jövedelmezősége horizontális és vertikális integráció segítségével és feldolgozott halkészítmé-
nyek gyártásával jelentősen növelhető lenne, megteremtve a technológia fejlesztéséhez szüksé-
ges beruházási tőkét.

Témavezető:
Dr. Ózsvári László

egyetemi docens, ATE
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állatorvos 
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Egészséges kutyák szérum hepcidin szintjének 
vizsgálata LC/MS módszerrel

A hepcidin (hepatic bactericid protein) egy májban termelődő antimikrobiális tulajdonságú 
fehérje, amely a vasháztartás szabályozásában fontos szerepet játszik. A hepcidin csökkenti a 
szérum vaskoncentrációját elsősorban a bélhámsejtek és makrofágok membránjában lévő fer-
roportin-csatornák vastranszportjának gátlásával. A szervezetet megtámadó mikroorganizmusok 
elől elzárja a számukra szükséges vasforrásokat, így segít eliminálni azokat. A szérum alacsony 
vaskoncentrációja miatt a vörös csontvelő vörösvérsejtképzése elégtelenné válik és nemrege-
neratív anaemia jön létre. A humán kutatások igazolták, hogy a heveny és idült gyulladásos 
betegeknél a szérum hepcidin szint megemelkedik, ezáltal szerepet játszva a krónikus vagy gyul-
ladásos kórképek által kiváltott nemregeneratív anaemia kialakulásában.
Jelen kutatásunk célja, hogy az egészséges kutyák szérum hepcidin koncentrációját a humán 
gyakorlatban „gold standardnak” minősülő, folyadék kromatográfiás – tömeg spektrometriás 
(LC/MS) módszerrel vizsgáljuk. Ennek eredményeképpen a későbbiekben az egészséges ku-
tyák hepcidin szintjéhez tudjuk viszonyítani a beteg kutyák szérum hepcidin koncentrációját. 
A kutatásba 114 kutyát vontunk be. A teljesen egészséges egyedek kiválasztásánál fizikális és 
laboratóriumi vizsgálatok (hematológiai és biokémia paraméterek, vérkenet morfológia, rutin 
vizeletvizsgálat) eredményeit vettük figyelembe. Az LC/MS mérésben így 86 kutya szérum mintá-
ját használtuk fel, amelyek közül 44 szuka és 42 kan volt. A mérés során kutya hepcidin standard 
reagenst használtunk. Az egészséges kutyák hepcidin referencia értéktartománya 1,4-31,7 ng/
ml, átlag koncentrációja 16,6 ng/ml (szórás: +/- 7,7 ng/ml; minimum: 2,3 ng/ml; maximum: 
41,4 ng/ml; medián: 14,7 ng/ml) volt.
Kutatásunk során az állatorvosi gyakorlatban elsőként dolgoztuk ki a kutya hepcidin mérésére 
szolgáló LC/MS módszert, amelynek segítségével egy nagy esetszámú populációban meghatá-
roztuk az egészséges kutyák referencia értéktartományát. A szérum hepcidin szint meghatározá-
sa ezzel az eljárással egy pontos diagnosztikai módszer lehet a különböző eredetű nemregene-
ratív anaemiák elkülönítésében.

Témavezetők:
Dr. Vizi Zsuzsanna klinikai állatorvos, ATE
Dr. Sterczer Ágnes egyetemi docens, ATE
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Álló helyzetben patacsontba behelyezett corticalis 
csavar helyzetének értékelése lovakban.

Bevezetés: A patacsont III-as típusú (sagittalis) törése viszonylag ritkán előforduló töréstípus 
lovak esetében, ezért nagyon kevés publikáció található ebben a témában a szakirodalomban. A 
kísérletsorozat célja a corticalis húzócsavar behelyezés hatékonyságának és postoperatív komp-
likációinak vizsgálata és dokumentálása szedációban lévő, álló lovak esetében. Kutatásokat a 
Lógyógyászati Tanszék és Klinikán, Üllőn végeztük, ahol bekapcsolódtam a műtétek kivitelezé-
sébe, majd post mortem vizsgálatokat végeztem, az ezekből nyert adatokat elemeztem. Anyag 
és módszertan: A kísérlet során 9 sántaságmentes lovat vizsgáltunk. Behelyeztük a corticalis 
csavarokat az elülső végtagokon a patacsontokba 1 hét különbséggel. A műtétet megelőzően 
kívülről, a szarutokon markerekkel jelöltük a patacsont és a canalis solearis helyzetét röntgenes 
vizsgálat segítségével. A lovakat szedáció alatt, vezetéses érzéstelenítés mellett operáltuk. Rönt-
genkontroll mellett 4.5 mm-es húzócsavarokat helyeztünk be a megfúrt szarutokon keresztül a 
patacsontba. A lovak postoperatív antibiotikumos kezelést kaptak 5 napig, ezzel egyidejűleg a 
pata fúrt sebét 2 naponta ellenőriztük és kötését cseréltük. A lovak 28 napos utókövetés során a 
“pain scoring system” paramétereinek megfelelő vizsgálatokon és sántaságvizsgálatokon estek 
át. A kísérlet végeztével eutanáziát hajtottak végre a lovakon, mely után patáikat computeres to-
mográfia (CT) segítségével vizsgáltuk. Továbbá vizsgáltuk, hogy SCP esetén változik-e a fájdalom 
és a sántaság foka. A többszörös ANOVA méréseknek köszönhetően a p érték szignifikánsnak 
bizonyult. (p< 0.05).
Eredmények: A műtéti idő átlagosan 13.9+-4.8 perc volt. A postoperatív időszak első 3 napjában 
a fájdalom pont mértéke szignifikánsan emelkedett, majd a továbbiakban csökkenő tendenciát 
mutatott (p<0.05). A kutatás során egyetlen ló esetében találkoztunk patatályoggal és egynél 
szeptikussá vált az implantátum. Az esetek 55%-ban fedeztünk fel CT képen canalis solearis pe-
netrációt. Konklúzió, klinikai jelentőség: Feltételezéseink szerint ez a műtéti eljárás hatásos lehet 
ezen fajtájú patatörés kezelésére, de több gyakorlati eredményre lenne szükségünk a hosszútá-
vú megbízhatóságával kapcsolatban. 

Témavezető:
Dr. Béni Dániel

PhD-hallgató, ATE
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Kollagén rostok lefutásának vizsgálata térdízület 
femoropatelláris és femorotibiális régiójában lovon

Egy korábbi tanulmányban (Below és mtsai, 2002) kidolgoztak egy úgynevezett “split line” mód-
szert, amit több faj esetében is adaptáltak a porcfelszíni erővonalak feltérképezésére. Kutyák 
esetében Böttcher és mtsai. írták le a térdízület kollagén rostjainak elrendeződését (2009). Jelen 
kutatás célja volt, hogy makroszkópos vizsgálatok és röntgendiagnosztika segítségével feltérké-
pezzük a femur disztális részét borító porcfelszín legfelső rétegében található kollagén rostok 
elrendeződését és ezáltal új adatokat szolgáltassunk lovak térdízületének biomechanikai és 
strukturális megismeréséhez.
Összesen 16 ló 32 darab disztális femur mintáját tekintettük át. Értékelésre került a mediális 
illetve laterális femur kondilus és trochlea. Makroszkóposan megtekintettük a hyalin porc minő-
ségét és az ICRS (International Cartilage Regeneration&Joint Preservation Society) osztályozása 
alapján értékelésre kerültek a minták. Ezt követően split-line módszerrel vizualizáltuk a felszíni 
erővonalakat, majd digitális kamerával felvételek készültek több nézetből a mintákról. A képek 
értékelésre kerültek különös tekintettel a kollagén rostok lefutására. Vizsgáltuk a rendellenes 
hyalin porc megváltozott kollagén rost elrendeződését is. A kutatás további részét képezte a min-
ták radiológiai vizsgálata digitális röntgenberendezéssel latero-mediális és caudo-craniális be-
állításokban. A felvételeket három független bíráló értékelte oszteoartritiszre utaló elváltozások 
szempontjából. A trochleákat fedő hyalin porc értékelésekor összesen 32 mintából 6 esetben 
látható elváltozás az ízfelszínen (18,7%). A mediális femur kondilusokon 14 (43,8%), a laterális 
femur kondilusokon pedig 8 esetben (25%) figyelhető meg degeneratív elváltozás. A kollagén 
rost lefutás az ép felszínű hyalin porccal fedett területeken hasonló mintázatot mutatott, különö-
sen a mediális femur kondilus centrális részén, valamint a laterális és mediális femur trochleán, 
ahol a kollagén rostok egységesen haránt irányba rendeződnek. Az intertrochleáris régióban a 
kollagén rostok rendeződése hosszanti lefutást mutat. A porcfelszínen megfigyelhető porcsérü-
lés jelenlétekor a kollagén rostok lefutása módosul, esetenként szabálytalanná válik.
Összesen nyolc preparátum esetén lehetett megállapítani oszteoartritiszre utaló elváltozásokat 
(25%). A natív vizsgálat során az ízfelszíni degenerációt mutató minták közül szignifikánsan több 
mutatott radiológiailag oszteoartritiszre utaló elváltozásokat (P<0.05).

Témavezető:
Dr. Tuska Pál

tudományos segédmunkatárs, ATE
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Hagyományos és automatizált sejtanalitikai módszerek alkalma-
zása bikaspermiumok kromatinállapotának értékelésére

A szarvasmarha-tenyésztésben mára elengedhetetlen a mesterséges termékenyítés alkalmazá-
sa a termelés magas színvonalának eléréséhez. A mesterséges termékenyítéshez pedig szigorú 
spermabírálati módszerek használata szükséges. Humán vonatkozásban már gyakorlati szem-
pont a spermiumok DNS-állapotának értékelése, mivel a spermiumok DNS rendellenességei a 
nem kompenzálható defektusok közé tartoznak, ami azt jelenti, hogy a termékenyítőadag sejt-
koncentrációjának növelésével sem lehet javítani a fertilitást. A célunk egyrészt az volt, hogy a 
spermiumok DNS kondenzációs állapotát tesztelve összehasonlítsuk a Feulgen festést, illetve 
a Nicoletti assay-t Nagy és Kakasi (1) leírása alapján. Másrészt pedig, hogy a rendellenes DNS 
kondenzáció és a primer spermiumdefektusok kapcsolatát meghatározzuk. Kísérletünk során 
15 magyartarka tenyészbika termékenyítőanyagát használtuk fel. A Feulgen festési eljárás során 
bikánként 2-2 kenetet készítettem és 200-200 sejtet számoltam le, és csoportosítottam morfo-
lógia és DNS állapot alapján. Az adatokat összehasonlítottam a Nicoletti assay során kapottak-
kal és statisztikai programmal elemeztem. Mann-Whitney U teszttel a két módszer kapcsolatát 
vizsgáltam és p=0,0160-os szignifikancia szint mellett kijelenthető, hogy különböző eredményt 
mutatnak. A morfológia és DNS kondenzáció vizsgálata során mindkét módszer esetében Spear-
man-féle korrelációval teszteltem a két paraméter kapcsolatát. A Feulgen festés esetében a DNS 
rendellenességek és a primer defektusok között szignifikáns (p=0,006) szoros negatív (Rs=-
0,66) kapcsolat van. A Nicoletti assay eredményei és a morfológia között nem volt szignifikáns 
kapcsolat.
Mindezek alapján további vizsgálatok javasolhatók az adott témában, különböző állatfajoknál, 
hiszen az egyes vizsgálati módszerek lényeges különbségeket mutatnak.
1. Nagy, Szabolcs és Kakasi, Balázs. „Nicoletti assay” – an alternative flow cytometric testing of 
bull sperm DNA status? 2014.

Témavezető:
Dr. Nagy Szabolcs Tamás

egyetemi tanár, PE GK
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Méregtelenítő folyamatok összehasonlító vizsgálata 
vaddisznóban és házi sertésben

A citokróm P450 (CYP) enzimek központi szerepet töltenek be a xenobiotikumok biotranszfor-
mációjában, amelynek fő helyszíne a máj, de már a bélfalban megkezdődik. A méregtelenítő 
folyamatok különösen fontosak a vadon élő állatok esetében, hiszen azok közvetlenül kitettek 
a környezetben fellelhető szennyezőanyagok hatásainak. Míg a májban található CYP enzimek 
mennyiségéről és aktivitásáról vadon élő kérődzők esetében rendelkezésünkre állnak irodalmi 
adatok, addig a vaddisznók méregtelenítő folyamatairól és a vadon élő állatfajok intesztinális 
CYP enzimjeiről ezidáig még nem rendelkeztünk információval. Kutatásunk célja bizonyos, a 
xenobiotikumok biotranszformációjában kulcsszerepű CYP enzimek aktivitásának összehason-
lító vizsgálata volt vaddisznóban és házi sertésben. A mintagyűjtést a májból és a különböző 
bélszakaszok nyálkahártyájából a nyugat-dunántúli régióban végeztük, ahol összesen 49 elejtett 
vaddisznóból és további 15 vaddisznó magzatból sikerült mintát vennünk. Az összehasonlító 
vizsgálatokhoz vágóhídon 40 házi sertésből gyűjtöttünk mintákat, amelyeket foszfátpufferben 
homogenizáltunk. A szövethomogenizátumból kétlépcsős differenciáló centrifugálással izoláltuk 
a CYP enzimeket tartalmazó posztmitokondriális felülúszót. A CYP1A2, CYP2C9 és CYP3A4 enzi-
mek aktivitásának mérése luminometriás CYP Glo kitek segítségével történt.
Mérési eredményeink szerint a CYP1A2 és a CYP3A4 aktivitása szignifikánsan nagyobb volt a 
vaddisznók májában, mint a házi sertésekében. Ezzel szemben a hepatikus CYP2C9 aktivitása 
szignifikánsan magasabbnak bizonyult a házi sertésekben. A különböző bélszakaszok nyálkahár-
tyájának CYP1A2, CYP2C9 és CYP3A4 enzimaktivitása mind a két fajban a kimutatható szint alatt 
maradt. A vaddisznó magzatok májában található CYP2C9 enzimaktivitása kimutatható volt, de 
elmaradt a kifejlett egyedekétől.
Az eredmények alapján megfigyelhető, hogy jelentős különbség van a két faj májában található 
méregtelenítő CYP enzimek aktivitásai között. A leírt különbségek magyarázhatók a fent emlí-
tett enzimek aktivitását befolyásoló faktoroknak való eltérő kitettséggel. Mivel a vaddisznók CYP 
enzimaktivitását nagymértékben befolyásolják a különböző környezeti szennyezőanyagok, ezért 
további kutatások után ökotoxikológiai markerként szolgálhatnak. A CYP enzimekkel összefüggő 
méregtelenítő folyamatok vizsgálatával láthatjuk a különböző toxikokinetikai kölcsönhatásokat, 
amelyeknek nagy jelentősége van a maradékanyagoktól mentes vadhús előállításában.

Témavezetők:
Dr. Mátis Gábor

egyetemi adjunktus, ATE
Dr. Orbán Kata

tanszéki állatorvos, ATE
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Sánta és egészséges tehenek akut stresszatásra 
adott reakcióinak vizsgálata

A tejtermelő tehenészetekben leggyakrabban előforduló sántaság komoly krónikus stresszor 
lehet, és a tehenészetek állatjólléti problémái közül az egyik legfontosabb, ami károsan befo-
lyásolhatja a szaporodási és termelési eredményeket és az immunrendszert. Célunk a krónikus 
stressz (fájdalom) hatása alatt levő tejelő tehenek akut stresszhatásra adott reakcióinak vizsgá-
lata ACTH terhelési próba útjánl. A kísérlethez tehénpáros módszerrel 11 nem sánta kontroll és 
11 krónikusan sánta tehenet választottunk ki (laktáció: 4,1 ± 1,0 vs. 4,3 ± 1,6; lakt. napok: 190 ± 
78 vs. 167 ± 73, tejtermelés: 31,8 ± 3,6 vs. 32,1 ± 7,0). A vizsgálat első napján minden egyedből 
szőr-, vér- és vizeletmintát gyűjtöttünk és ellenőriztük a lábvégeket. Az így nyert alapmintákból 
vér és a vizelet esetében glükóz, béta-hidroxibutirát, szabad zsírsav, aszpartát-aminotranszferáz, 
karbamid, haptoglobin koncentrációkat, valamint a vizelet pH és nettó sav-bázis ürítés értékét, 
a szőrmintákból a kortizol-koncentrációt vizsgáltuk. A kísérlet során a 2. és a 3. napon az ACTH 
teszt előtt 30, 15 és 0 perccel vérmintát vettünk, majd 60 µg szintetikus ACTH-t (Tetracosactide) 
adtunk az állatoknak. Az ACTH beadás után 10, 20, 30, 40, 60, 120 és 240 perccel vérmintákat 
vettünk, melyekből a kortizol koncentrációt határoztuk meg. Ezzel párhuzamosan az állatok mell-
kasára rögzített Polar jeladók segítségével rögzítettük az állatok szívritmusát és a szívritmus-válto-
zékonyságot (HRV) is. A sánta állatok mozgáskép-pontja magasabb volt (4,2 ± 0,7 vs. 1,6 ± 0,5), a 
lábvégeken talpfekély, interdigitális phlegmone, ujjhegy elhalás volt megfigyelhető, míg a nem 
sánta állatok lábvégén nem volt elváltozás. Az állatok anyagcsere mutatóiban nem volt különb-
ség a két csoportban, de a szőrminták kortizol-koncentrációja magasabb volt (10,2 ± 2,5 vs. 7,8 ± 
2,2); ez jelzi a krónikus stresszállapotot. A két csoport ACTH injekcióra adott kortizolválasza  nem 
különbözött. A HRV számított értékei közül a HF-et (magas frekvenciás komponens) használtuk 
a paraszimpatikus tónus vizsgálatára. A HF alapértéke alacsonyabb volt a sánta állatokban, ami 
azt jelzi, hogy az állás fájdalmas volt és stresszt jelentett az állatnak. A HF mindkét csoportban 
csökkent az ACTH beadása után, de a sánta csoportban később érte el a minimumot és később 
tért vissza az alapértékre. Eredményeink alapján a sántaság jelentette krónikus stressz a szívrit-
mus változékonyság HF komponensére hatással van, de a mellékvesekéreg válaszkészségét nem 
befolyásolja.

Témavezető:
Dr. Jurkovich Viktor

tudományos főmunkatárs, ATE
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A hőstressz hatása a tejelő szarvasmarhák 
termelési és reprodukciós mutatóira

Napjainkban a mezőgazdaság szinte minden területén egyre többször előforduló kifejezés a 
hőstressz, amit úgy definiálhatunk, hogy az az állapot, amiben az élőlény szervezete már nem 
képes kompenzálni a környezeti hőmérsékletet. A stressz előfordulása a globális felmelegedés 
hatására egyre gyakoribb. Az utóbbi években a fokozódó kánikulák miatt a nyári, meleg idő-
szakban egyre többször tapasztalhatunk termelés visszaesést, szaporodásbiológiai zavarokat, 
állathigiéniai problémákat az állattartó telepeken. Ezek a nehézségek a legtöbb esetben igen 
magas költségeket vonnak maguk után. A tejelő telepek legjelentősebb bevételi forrásai a tej, 
illetve a tenyészüsző előállítás, a nyári hónapokban azonban mind a kettő jelentősen visszaesik. 
A bevétel lecsökkenése mellé még az igen magas kiadások is hozzátartoznak. Több éven ke-
resztül, több kutatás is történt a stresszszint csökkentésének érdekében. Szaporodásbiológusok 
hormonkészítményeket alkalmazva próbálják a termékenységet javítani, melyek ára igen magas. 
Legtöbb kutató a takarmányozásban keresi a választ a stressz szint csökkentésére, amit egyrészt 
azzal magyaráznak, hogy az állatok emésztése során keletkező hőmennyiség csökkentésével a 
testhőmérséklet is csökken, másrészt a nyári időszakban lecsökkent takarmányfelvétel során az 
állat nem vesz magához elegendő mennyiségű táplálékot. Több takarmányt gyártó cég kifejlesz-
tett olyan takarmány kiegészítőket, aminek alkalmazásával a lecsökkent takarmánymennyiség 
hatására kialakult tápérték kiesését pótolni lehet. Tartástechnológiai elemek fejlesztésével az 
istállólevegő hűtése során javíthatjuk az állatok komfortérzetét.
Dolgozatomban a hőstressznek tulajdonítható kieséseknek mértékét vizsgáltam. Elemeztem a 
szaporodásbiológiai és a termelési mutatók adatait, összefüggéseket keresve a nyári meleggel 
kapcsolatban. Elemeztem a termékenyítési index, a vemhesülési százalék, a vemheségek hosz-
szát, az évszakok függvényében. A szarvasmarhatelepen, ahol az adataimat gyűjtöttem, a szapo-
rodásbiológia javítása érdekében hormonprogramot alkalmaznak, aminek az eredményességét 
hasonlítottam össze a természetes ivarzású egyedek vemhesülésével.
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Az ősivarsejt alapú génmegőrzésben alkalmazható recipiensek 
létrehozása steril fajhibridek előállításával baromfiban

A gödöllői Haszonállat-génmegőrzési Központban végzett őshonos magyar baromfifajták megőr-
zésére irányuló génbanki kutatómunkához kapcsolódva kísérletünk fő célja olyan interspecifikus 
hibrid (recipiens) előállítása, amely sterilitása által képes más, megőrizni kívánt fajta embrioná-
lis ősivarsejtjeinek (donor sejtek) befogadására és genetikai anyagának továbbörökítésére, így 
utódaival visszanyerhető a donor genotípus.
Céljaink elérése érdekében gyöngytyúk tojókat mesterségesen termékenyítettünk házityúk ka-
kasok kevert spermájával. A tojások inkubálása során vizsgáltuk a kelésidőt, a termékenységet, 
az elhalt embriók fenotípusát és az esetleges kromoszómális rendellenességek előfordulását. 
Megfigyeltük az embriók ivarszerv-fejlődését, a kikelt hibrideket pedig ivarérésig neveltük. A ne-
velés során leírtuk a hibridek külső jellegzetességeit, valamint 16 és 30 hetes kor között 2 heten-
te 6 egyedet levágtunk, dokumentáltuk az ivarszervek fejlődését, majd mintát vettünk a későbbi 
szövettani és genetikai vizsgálatokhoz. A mesterséges termékenyítésből származó tojások 31,7%-
a terméketlennek bizonyult, 29,58%-uknál állapítottunk meg nagyon korai embrióelhalást, illet-
ve 13,3% esetében az embrió a fejlődés megindulását követő 5 napon belül elpusztult. 6,65 % 
fajhibrid kelt ki, további 10% életképes volt, de befulladt. A kelésidő 21 és 27 nap között válto-
zott. A kromoszómavizsgálat során a minták 2,7%-nál állapítottunk meg kromoszóma rendelle-
nességet (mozaikosságot, ill. aneuploidiát), ami más irodalmi adatokkal összevetve átlagosnak 
számít. A kromoszóma vizsgálatok alapján az elhalt embriók 56,76%-a kakasnak, 43,24%-a pe-
dig tojónak bizonyult. A kikelt hibridek (6,7%) külső megjelenését tekintve alapvetően három 
fenotípust figyeltünk meg, egy sötétebb barna, illetve egy világosabb barnás-vöröses változatot, 
gyöngytyúkra jellemző sávozottsággal, valamint egy fehér foltos változatot, azonban a sisak, a 
taraj és az állebeny minden esetben hiányzott.
Eredményeink alapján elmondható, hogy a létrehozott fajhibridek alkalmasak lehetnek házityúk 
ősivarsejtek befogadására. A kísérlet következő éveiben először vitális fluoreszcens festékkel je-
lölt, majd őshonos házityúk ősivarsejtek (PGC) injektálását fogjuk elvégezni, 3 napos recipiens 
hibrid embriókba. A dolgozatban leírt vizsgálatok eredményei mind saját eredményeim, ez alól 
kivétel az elhalt embriók fenotípusának meghatározása.
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Tapasztalatok a 13C-urea kilégzési teszt alkalmazásával kapcso-
latban a gyomorban előforduló Helicobacter fajok kimutatására 

gasztroszkópiára érkezett kutyákból

A gyomor Helicobacter-szerű baktériumainak (GHLO) pontos szerepe a kutyák gyo-
mordaganatainak és gyomorgyulladásainak kialakulásában egyelőre nem ismert, költ-
séghatékony kimutatásuk a mindennapi klinikai gyakorlatban is fontos szempont. 
Munkánk célja a GHLO kimutatása gasztroszkópiára érkező kutyákból 13C-UBT-vel (karbamid 
kilégzési teszt). Eredményeinket összevetettük az endoszkópos gyomorbioptátumok GHLO ki-
mutatására irányuló PCR és rutin kórszövettani vizsgálataival. További célunk, hogy a 13C-urea 
kilégzési tesztet bevezessük a klinikai gyakorlatba, mert olcsóbb és kevésbé invazív, mint az en-
doszkópos mintavétel és a PCR vizsgálat. Tanulmányunkban az Állatorvostudományi Egyetem 
Belgyógyászati Tanszék és Klinikájára gyomor-bél panaszokkal érkező 24 kutyánál végeztük el a 
13C-UBT-tesztet. Ezekből 11 esetben végeztük el az endoszkópos gyomorbioptátumokból a GHLO 
kimutatására szolgáló PCR és kórszövettani vizsgálatot is. A minták kórszövettani feldolgozása a 
Patológiai Tanszéken történt. A Helicobacter PCR-hez a 16S riboszómális RNS génre egyedileg 
tervezett, genus-specifikus primert, pozitív kontrollként Helicobacter pylori törzset használtunk. 
Az UBT mintákat infravörös izotóp spektrométerrel vizsgáltuk, a nemzetközi ajánlás szerinti kü-
szöbértéket (2,5‰) véve alapul az elbírásálhoz. A kapott eredményekből kiszámoltuk a 13C-UBT 
specificitását, szenzitivitását, pozitív és negatív prediktív értékét. Spearman-féle rangkorreláció-
val meghatároztuk az UBT és a kórszövettani vizsgálat eredménye közötti összefüggés mértékét.
Az UBT eredménye 17/24 (70,8%) esetben volt pozitív. A PCR-rel 3/11 állat volt pozitív (27,3%), 
ezek UBT eredménye is pozitív, az UBT szenzitivitása 100%. A PCR-rel negatív 8/11 állat közül 
(72,8%) UBT-vel 4 lett negatív, az UBT specificitása 50%. A kórszövettani vizsgálat 5/11 esetben 
volt pozitív (45,5%), ezek közül 2 enyhe, 2 közepes és 1 súlyos fertőzöttséget állapított meg. Ezek 
az állatok UBT-vel is pozitívak. A kórszövettani vizsgálat alapján talált GHLO fertőzöttség mértéke 
és az UBT eredmény nagysága között korreláció igazolható.
Munkánk során szerzett tapasztalataink alapján a 13C-UBT sikeresen elvégezhető a mindennapi 
klinikai gyakorlatban. Egyszerű kivitelezése és magas szenzitivitása miatt fontos eszköz lehet a 
gyomorpanaszokkal küzdő kutyák vizsgálatában. A módszer nagyszámú fals pozitív eredménye 
azonban határt szab a megbízhatóságának és nem helyettesíti a gyomortükrözést, valamint a 
gyomorbioptátumok kórszövettani vizsgálatát.

Témavezető:
Dr. Psáder Roland

adjunktus, ATE

SEBŐK CSILLA
scsilla663@gmail.com 
állatorvos 
Osztatlan, 7. félév
Állatorvostudományi Egyetem 
 

Az inzulin és glukagon jelpálya szabályozása különböző 
takarmányozási faktorokkal brojlercsirkében

Napjainkban a brojlercsirke-tartás kiemelkedő jelentőséggel bír az élelmiszertermelés terüle-
tén. A különböző takarmányozási faktorok testösszetételre gyakorolt hatásának biokémiai hátte-
re nem hagyható figyelmen kívül, hiszen a sejten belüli folyamatok ismeretével felderíthetjük az 
anyagcserében bekövetkező változásokat, és pontosabb képet kaphatunk az állatok egészségére 
és jóllétére kifejtett hatásukról.
Kísérletünkben a takarmányok nyersfehérje-tartalma, a bakteriális fermentációval endogén 
termelődött-, és a takarmánykiegészítőként adott butirát hatását kívántuk vizsgálni az inzulin 
és glukagon jelpálya elemeire mRNS- és fehérje-szinten brojlercsirkékben. Az inzulin jelpálya 
mTOR tagjának a fehérjeszintézis, míg a glukagon receptornak (GR) a madarak vércukorszint-
jének szabályozásában van jelentős szerepe. Ross 308 brojlercsirkékből májmintát vettünk egy, 
három és hathetes korban. Mindhárom korban elkülönítettünk kukorica, illetve búza alapú ta-
karmányozási csoportokat, ez utóbbiból magas nem keményítő típusú poliszacharid tartalma 
miatt nagyobb mennyiségű butirát keletkezik a vastagbélben. Ezen felül a háromhetes állatok 
vizsgálatánál helyet kaptak csökkentett és normál nyersfehérje-tartalmú takarmánnyal etetett, 
illetve butirátkiegészítést kapott és nem kapott csoportok is. Az mRNS mennyiséget qRT-PCR, a 
fehérje expressziót Western blot módszerrel vizsgáltuk. Eredményeink alapján az életkor szig-
nifikánsan befolyásolta az mTOR mRNS mennyiségét a májban, a legmagasabbnak hathetes 
korban bizonyult. Ezen kívül háromhetes korban a csökkentett nyersfehérje-tartalmú és a búza 
alapú takarmány is az mTOR mennyiségét növelte, de ez utóbbi eredmény nem bizonyult szig-
nifikánsnak. A GR esetében háromhetes korban egyértelmű növekedés látszott a búza alapú 
takarmány, illetve a csökkentett nyersfehérje hatására. Fehérje szinten a búza alapú takarmány 
hatására az mTOR szintje háromhetes korban szignifikánsan megemelkedett a májban. Ezen 
kívül megállapítható, hogy az életkor hatással volt a GR fehérje mennyiségére is, ez háromhetes 
korban volt a legmagasabb. Butirátkezelés hatására pedig háromhetes korban csökkent a GR 
szintje. Ahogy eredményeink is mutatják, a különböző takarmányozási faktorok transzkripciós 
és transzlációs szinten képesek befolyásolni a brojlercsirkék anyagcsere-folyamatait. Ez a tudás 
még előnyösebb takarmányösszetétel kialakításhoz segítheti hozzá a szakembereket, ezáltal je-
lentősen javíthat haszonállataink egészségén és jóllétén.
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A kolosztrum itatás időpontjának hatása a borjak 
vérszérum immunglobulin szintjére

A modern nagyüzemi tejelő szarvasmarha tenyésztésben leggyakrabban használt fajta a Holstein 
Fríz.Azonban nem felejthetjük el, hogy hosszú hasznos élettartamú, magas színvonalon termelő 
egészséges állományt csak akkor tudunk kialakítani, ha megalapozzuk okszerű, minden igényt 
kiszolgáló borjúkori neveléssel.A borjú életének talán legmeghatározóbb időszaka, a születést 
követő néhány óra.Az újszülött borjak az embrionális sajátosságaiknak köszönhetően nem ren-
delkeznek megfelelő immunrendszerrel.Az anyai immunanyagokat a borjú az első kolosztrum-
felvételkor kapja meg. Ismert tény, hogy az elléstől eltelt idővel arányosan csökken a tehén 
kolosztrumának ellenanyag tartalma, illetve csökken a borjú bélhámjának ellenanyag áteresztő 
képessége.Versenyt kell futnunk az idővel, hogy minél hamarabb, minél több, a lehető legjobb 
minőségű kolosztrummal lássuk el a borjút, ezzel biztosítva a megfelelő passzív immunitást.Erős 
immunrendszer mellett, kevésbé lesz fogékony a kórokozók által okozott betegségekre, az erős 
borjú gyorsabban fejlődik, hamarabb állítható termelésbe.Kísérletünk során megpróbáltunk 
kidolgozni egy olyan, a telepi körülmények között is használható kolosztrum menedzsmentet, 
amely biztosítja a jövőben az egészséges, gazdaságosan termelő állományt.Vizsgálataink során 
felülvizsgáltuk a telepen alkalmazott jelenlegi kolosztrum menedzsment eredményességét.Vizs-
gáltuk többször ellett tehenek esetén a kolosztrum ellenanyag koncentrációjának Brix% -ban 
kifejezett értékének változását az elléstől eltelt idő függvényében.Mértük a borjú első koloszt-
rum itatási időpontjának hatását a 48 órás borjú vérszérum ellenanyag szintjére. Továbbiakban 
hosszú távú vizsgálatként mértük az első kolosztrum itatás időpontjának hatását az itatásos borjú 
betegnapjainak számára, ezáltal az általános egészségügyi állapotára.Egy csoport esetén föcstej 
helyett, kolosztum készítményt használtunk, azzal a céllal, hogy megállapítsuk, a kereskedelmi 
forgalomban kapható föcstej készítmények milyen hatékonysággal használhatóak fel a koloszt-
rum menedzsment során. Eredményeinkből jól látszik, hogy a fő feladat minél hamarabb, minél 
jobb minőségű kolosztrummal itatni a borjút.Kísérletünkben az idő előrehaladtával a tehenek 
egyedi kolosztrum ellenanyag szintje átlagosan 12 óra alatt az elléskori érték 65%-ára, 24 óra 
alatt 30%-ára csökkent.A borjak vérszérum ellenanyag mennyisége arányosan csökkent, minél 
később kapták az első itatást, egészségügyi státuszuk is ezzel párhuzamosan romlott.
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Méhek viselkedésének vizsgálata infokommunikációs eszközökkel

Probléma felvetés
A rajzás és az anyátlanság kiemelkedő anyagi kárt okozó termelő méhészeti szempontból nem 
kívánt esemény. Extrém körülmények között mind a két folyamat a méhcsalád pusztulásához 
vezethet.
Kutatási kérdések
A kérdőíves és interjús felméréseim igazolják a kutatásom gazdasági szükségességét? A választott 
mérési módszerek közül melyik lesz a gyakorlati felhasználásra a legmegfelelőbb? Milyen típu-
sú eljárással sikerül a domináns frekvenciát meghatározni? Mely szenzorok információi lesznek 
segítségemre az előrejelzésben?
Kutatási eredmények
Kérdőíves és interjús felmérésre nagyszámú válasz érkezett ami már magában is igazolhatja a 
kutatás fontosságát. A mérések során sikerült kiválasztani a megfelelő mérési eljárást. A mérési 
eredményekből megállapítható, hogy a rezgésszám megnövekszik a rajzás előtt időben. További 
eredmények: Több százezer mérési eredmény, nagyszámú család vizsgálat több telephelyen. A 
hőmérséklet-emelkedés, valamint a méhkasban rögzített hang akusztikai jellemzőinek vizsgálata 
együttesen alkalmazható a méhek rajzásának előre jelzésére.
Következtetések
A mérési eredmények alapján kijelenthető, hogy ha a méhek motorikus mozgásából adódó 
levegőmozgást, egy elektroakusztikus jelfogóval, esetünkben mikrofonnal érzékeljük és az így 
kapott analóg elektromos jelet erősítjük majd egy A/D átalakító segítségével digitalizáljuk a di-
gitalizált jelet egy mikroprocesszorral feldolgozzuk akkor észrevehetjük, hogy a kapott jel frek-
venciája a rajzást megelőzőleg megnövekszik. Ezzel egy időben a kaptár belső hőmérséklete is 
megnő. A két változó értékének azonos időben történő vizsgálatával eredményesen lehet rajzást 
előre jelezni.
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Házi méh herék (Apis mellifera carnica pannonica) genetikai 
profil- meghatározása és hímivarsejtjeinek mélyhűtése

A Kárpát-medencei krajnai méh (Apis mellifera carnica pannonica) állomány genetikai diver-
zitásának és tisztaságának felmérését kezdtük el genomikai alapon fejlesztett DNS markerek 
segítségével. A különböző családokban az anyák genotípusait STR markerek segítségével tudjuk 
meghatározni. Ezen markerek segítségével a populáció genetikai vizsgálata során képet kapunk 
arról, hogy milyen elterjedt a tiszta krajnai genotípust. Az eredmények ismeretében lehet kivá-
lasztani, hogy melyek azok a családok, amelyek genetikai anyagát érdemes hosszútávon, ex situ 
in vitro tárolni.
Vizsgálataink célja az volt, hogy kidolgozzunk egy, a méh faj spermiumainak, kinyerésére és 
mélyhűtésére használható módszert. Munkánk során kifejlesztettünk egy sztereomikroszkópos 
preparálási módszert, melynek során a szeminális vezikulumot kiemelés után sperma hígítóba 
helyezve sztereomikroszkóp alatt a szerv csipesszel történő összenyomásával kinyertük a sper-
miumokat a folyadékba. Motilitásukat fáziskontraszt mikroszkóppal ellenőriztük. A spermium 
morfológiai értékeléséhez megvizsgáltuk a Kovács-Foote és a Cerovsky festés alkalmazhatóságát 
és mindkét eljárás megfelelő festési képet eredményezett. A rutin morfológiai vizsgálathoz a 
Cerovsky festés használatát javaslom. Megvizsgáltam különböző sperma hígítók hatását a sejtek 
mozgékonyságára szobahőmérsékleten, illetve hűtve tárolás során. Megállapítottam, hogy szo-
bahőmérsékleten tároláskor az MKS és a Collins, hűtve tároláskor a BSS és a Collins oldatban 
őrizték meg legjobban a hímivarsejtek a mozgásképességüket. Különböző mélyhűtési eljárá-
sok hatékonyságát vizsgáltam. A felolvasztást követően motilis spermiumokat a programozható 
mélyhűtő berendezéssel elvégzett mélyhűtés eredményezett, ahol az SV eredetű spermiumokat 
25% DMSO-t és tojássárgáját tartalmazó CPA-val kezeltük.
Eredményeim alapján ezzel az eljárással mélyhűtött spermiumokkal, illetve friss SV eredetű 
spermiumokkal javaslom elvégezni méhanyák mesterséges termékenyítését az in vivo fertilitás 
tesztelése céljából.

Témavezető:
Dr. Bodó Szilárd
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A tőgybimbót érő káros fizikai hatások vizsgálata 
nagyüzemi tehenészetekben

A Holstein-fríz szarvasmarha kiváló tejtermelési mutatóin túlmenően számos tőgyegészségügyi 
probléma is felmerül a laktáció során. A tőgygyulladás minél nagyobb mértékű megjelenése, 
folytonos visszatérése komoly gazdasági kárt okoz. A kielégítő takarmányozás és tartástechno-
lógiák mellett keveseket foglalkoztat a gondolat, vajon a fejőgép milyen mértékben járul hozzá 
a gazdasági károk előfordulásához. Richard Paul Wallace legfőbb célkitűzése egy természetes 
fejéstechnológia megalkotása volt, melyhez a borjú szopását vette alapul. A világon először Ma-
gyarországon helyezte üzembe a Calf 35 névre keresztelt rendszert. A napjainkban elterjedt 40-
45 kPa vákuumal történő fejés helyett 35 kPa vákummal dolgozik. A kehelybe juttatott sűrített 
levegő segítségével a kehelylecsúszás az alacsony vákuumszint ellenére sem történik meg. A 
magas vákuummal történő fejés a bimbóvégi záróizom sorvadásához vezethet, az elhalt szövetek 
ideális táptalajt képeznek a kórokozók számára. A záróizom körül kialakuló gyűrű a hiperkera-
tózis első tünete. A nem megfelelően záródó gyűrűn a kórokozók könnyedén a tőgy mirigyes 
állományába juthatnak, így növelve a tőgygyulladás előfordulását. A technológia célja a hiper-
keratózis és a tőgygyulladás megelőzése, illetve a károsodott bimbók mihamarabbi gyógyulása. 
A Calf 35 fejésitechnológia 2017. áprilisában, a Szegedi Tudományegyetem Tangazdaságában 
lett üzembe helyezve. A cserét megelőzően havonta végzek vizsgálatokat a tehenek bimbóvég 
állapotának felmérésével. A bimbóvég pontszámok mellett párhuzamosan követem a tehenek 
szomatikus sejtszám értékeit, melyhez a havi befejések szolgáltatnak adatokat. Az átlagos tejter-
melés (kg) vizsgálatakor szignifikáns eltérést nem tapasztaltunk. A laktáció alatt leadott összes 
tejmennyiség vizsgálatakor viszont megfigyeltük, hogy a Calf 35 kimagasló változást eredménye-
zett, majdnem kétszeresére emelkedett a tejmennyiség. A szomatikus sejtszám vizsgálatakor is-
mét meglepő eredményt kaptunk, az értékek megfeleződtek. A Calf 35 használatával a gazdasági 
károk mérsékelhetőek, illetve a tehenek termelékenysége és hasznosélettartama növelhető. A 
jövőben további kísérleteket szeretnénk végezni a tőgygyulladások előfordulásának mértékét 
vizsgálva a technológia alkalmazása mellett. 

Témavezető:
Mikó Józsefné Dr. habil. Jónás Edit
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A szemfájdalom megítélése és az intravénás flunixin-meglumin, 
fenilbutazon, valamint az elektroakupunktúra szemfájdalom 

csillapító hatása lovakban: bevezető kísérlet

TDK munkám során egy bevezető kutatást végeztem a ló szemészet területén, melynek során 
intravénásan adott két NSAID, a flunixin, illetve a fenilbutazon, valamint az elektroakupunktúra 
szemfájdalom csillapító hatását vizsgáltam általunk kialakított fájdalmassági skála segítségével. 
A szakirodalomban a két nem-szteroidnak a lógyógyászat ezen ágában való használatára megál-
lapított dózist nem találtam, és az elektroakupunktúra hatékonyságát sem vizsgálták még ilyen 
szempontból. Cél volt a klinikumban használt dózisban iv. alkalmazott flunixin (1,1 mg/ttkg) és 
fenilbutazon (4,4 mg/ttkg), illetve az elektroakupunktúra fájdalomcsillapító hatásának megítélése, 
a mindennapokban is használható többtényezős szemfájdalmassági skála kialakítása, és a felüle-
tes keratectomia modell kipróbálása. A fájdalom mérésére klinikai körülmények között 4 magyar 
félvér ló szemein egy mesterséges szaruhártya sérülést alakítottunk ki 1-1 hónapos különbséggel 
felváltva a jobb, ill. bal szemen. A 4 alkalommal elvégzett cornea debridement után a különböző 
kezeléseknek megfelelően használtunk flunixint, fenilbutazont, elektroakupunktúrát vagy placebot. 
A cornea sérülés után meghatározott időközönként, egészen a 106. óráig pontoztunk 11 paramétert 
összesen 18 időpontban. A skálát 3 független, fényképek segítségével pontozó vizsgáló értékeivel 
egészítettem ki. A szaruhártyát gyógyultnak minősítettük, amikor nem festődött fluoresceinnel. Az 
így kapott pontszámokat átlagoltam, az egyes kezelések hatékonyságát a placebohoz képest egy-
mintás t-próbával, a vizsgálók pontozásának hasonlóságait Bhapkar-teszttel elemeztem. A kísérlet 
eredményeként azt kaptam, hogy az 5 szemtünet (blepharospasmus, könnyezés, szemhéjduzzanat, 
cornea ödéma, kötőhártya hyperaemia és ödéma) jól mutatja a fájdalom mértékét. A többi para-
méter (szívverésszám, CTT, a szemkörnyék érintése, 3 viselkedési paraméter) ilyen szempontból 
irreleváns. A kezelések összehasonlítása során a flunixin a 46. óráig vizsgált időintervallumban 
szignifikánsan hatékonyabbnak bizonyult a placebohoz képest, így szemészeti esetekben 1,1 mg/
ttkg-os iv. alkalmazása ajánlható szisztémás fájdalomcsillapítóként. A többi időintervallumban, va-
lamint a fenilbutazon és az elektroakupunktúra esetében is mérhető volt a különbség, de ezek 
esetében további vizsgálatokra van szükség.
A független vizsgálók szignifikánsan különbözően pontoztak, ennek érdekében a jövőben az egyes 
kategóriák pontosítása és a fényképek alapján végzett pontozás standardizálása a cél.

Témavezető:
Dr. Makra Zita
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A Vetscan VS2-HW antigénteszt diagnosztikai alkalmazhatósága 
a kutyák Dirofilaria immitis és/vagy Dirofilaria repens 

fertőzöttségében

A kutyák Dirofilaria immitis okozta szívférgességének megállapításában fontos szerepe van az 
ivarérett, nőstény férgek antigénjének (Ag) kimutatására szolgáló szerológiai teszteknek, de ezek 
nem mindig megbízhatóak. A biztos kórjelzés a mikrofiláriákból kivont DNS PCR-vizsgálatával 
lehetséges, amely alkalmas a D. repens, a D. immitis és a kettős fertőzöttség igazolására. Az 
Ag-tesztek szenzitivitásáról és specificitásáról számos nemzetközi publikáció jelent meg, azon-
ban csak három olyat ismerünk, amelyet D. repens által fertőzött környezetben élő kutyákról 
közöltek. Olyan esetről is írtak, amikor az Ag-teszt szívférgességre pozitív volt, míg a PCR-vizsgálat 
csak D. repens fertőzöttséget igazolt. A szerzők felvetették, de nem igazolták a két Dirofilaria-faj 
közötti keresztreakció, illetve az okkult szívférgesség és az egyidejű D. repens fertőzöttség fenn-
állásának lehetőségét. Okkult szívférgességben nincsenek mikrofiláriák a perifériás vérben a D. 
immitis fertőzöttség ellenére.
A kutyák D. immitis és D. repens fertőzöttségét, valamint a Vetscan (VS2-HW) Ag-teszt szenziti-
vitását és specificitását vizsgálva azt is tanulmányoztuk, hogy állhatott-e okkult szívférgesség az 
esetleges keresztreakciók hátterében. A vizsgálatokba 71 kutyát vontunk be, amelyeknél sor ke-
rült a VS2-HW Ag-tesztre, valamint a PCR-vizsgálatokra. Amikor lehetőségem volt rá, részt vettem 
az Ag-tesztek elvégzésében és az adatfeldolgozásban.
A PCR-vizsgálattal 26 kutya (1. csoport) lett D. immitis pozitív és D. repens negatív, 21 kutya (2. 
csoport) bizonyult pozitívnak mindkét Dirofilaria-fajra vonatkozóan, míg 24 kutyánál (3. csoport) 
csak D. repens volt jelen. Az 1. és a 2. csoportot összevonva határoztuk meg a VS2-HW Ag-teszt 
szenzitivitását, ami 97,7%-osnak bizonyult. A 3. csoportból állapítottuk meg a VS2-HW Ag-teszt 
specificitását, ami 66,7%-nak adódott. 6 olyan kutya volt (8%), amelyekben a VS2-HW Ag-teszt 
pozitív lett, azonban a PCR-vizsgálat D. immitis negativitást és D. repens pozitivitást mutatott. 
Ezeknél elvégeztük az Ag-tesztet más gyártók reagenseivel is és minden alkalommal pozitív ered-
ményt kaptunk, ami azt valószínűsíti, hogy okkult szívférgességről és egyidejű D. repens fertő-
zöttségről lehetett szó. A D. immitis és a D. repens fertőzöttség egyaránt mutatkozott külön-külön 
és vegyes fertőzöttség formájában. A VS2-HW Ag-teszt szenzitivitása kitűnőnek bizonyult, míg a 
specificitás közepes mértékű volt.

Témavezetők:
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PRRSV kimutatása RNS-alapú in situ hibridizációval

A sertések reprodukciós és légzőszervi szindrómája egyike a legnagyobb gazdasági kárt okozó 
megbetegedéseknek, melyek a modern sertéstartást érintik. A kórkép világszerte elterjedt, a 
nagy sertéstartó államoknak jelentős többletköltséget okozva. A betegség kórokozója a Nido-
virales rend Arteriviridae családjának Porarterivirus nemzetségbe tartozó PRRS-vírus 1 (PRR-
SV-1), valamint PRRS-vírus 2 (PRRSV-2). A vírust rendkívüli változékonyság jellemzi, mely nagy-
ban befolyásolja a kórokozó elleni védekezés hatékonyságát, a betegség járványtanát, illetve 
immunbiológiáját. A PRRSV által okozott klinikai tünetek a különböző korcsoportokban jelen-
tősen eltérnek. Kocák esetében a reprodukciós zavarok a legfontosabbak, úgymint a koraellés, a 
halvaszületés, valamint a kései visszaivarzás. A kórokozóval fertőzött újszülött malacok vitalitása 
igen lecsökkent, így az újszülöttkori mortalitás jelentősen megnő, ezen kívül bizonyos légzőszervi 
tünetek is megjelenhetnek. A növendék, illetve hízó korcsoportokban a súlyos formában megje-
lenő légzőszervi tünetek (nehezített légzés, köhögés) kerülnek előtérbe, melynek következtében 
pneumonia is kialakulhat. A betegség következtében megjelenő tünetek súlyosságát nagyban 
befolyásolja az adott vírustörzs virulenciája, valamint a fertőzött egyedek immunbiológiai álla-
pota. Kutatásom során 25, kísérleti körülmények közt vad típusú, PRRSV-1-gyel fertőzött sertés 
bal középső tüdőlebenyéből formalin-fixáltuk és paraffinba ágyazott blokkokból készített met-
szeteket vizsgáltam. A mintákból a sertések reprodukciós és légzőszervi szindrómájának vírusát 
egy újszerű, RNS-alapú in situ hibridizációs módszerrel, RNAscope eljárással mutattam ki. A 
vírus jelenlétét intenzív piros jellel azonosítottam. A jel intenzitását összevetettem az azonos 
mintákon elvégzett real-time PCR eredményével, amely pozitív korrelációt mutatott. PRRSV-vel 
nem-fertőzött állatok mintáit is vizsgáltam, amelyekben a kromogén jel teljes hiánya bizonyította 
a módszerünk specificitását. Kutatásom során a világon elsőként azonosítottam sikeresen a PR-
RSV-t fertőzött állatokban ezen újszerű, in situ hibridizációs módszerrel, az RNAscope eljárással. 
A korábban ilyen célból alkalmazott immunhisztokémiai módszerek alkalmatlanok voltak ezen 
feladatra, amely a vírus magas genetikai és antigén variabilitásának, továbbá a széles spektru-
mú antitestek hiányának tudható be.
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A noradrenalin gyulladáskeltő hatásának vizsgálata macska 
eredetű primer húgyhólyaghámsejt-tenyészeten

A világ házimacskáinak jelentős hányada szenved különféle alsó húgyúti betegségektől, melyek 
különböző kóroki tényezők hatására alakulhatnak ki. Előfordulhat, hogy a tüneteket kiváltó té-
nyezők ismeretlenek, ekkor a kórképet idiopatikus húgyhólyag-gyulladásnak, vagy angolul (fel-
ine idiopathic cystitis) rövidítve FIC-nek nevezzük. Korábbi eredmények alapján feltételezhető, 
hogy a betegség kialakulásához jelentősen hozzájárul a stressz, ezért kutatásunkban a noradre-
nalin mint stresszfaktor szerepét vizsgáltuk a FIC patogenezisében. Ahhoz, hogy a stressz hatását 
a betegség kórfejlődésére célzottan, egyéb tényezőktől függetlenül vizsgálhassuk, létrehoztunk 
egy macska eredetű primer húgyhólyaghámsejt-tenyészetet, amely a betegség in vitro modell-
jeként szolgál. A sejttenyészetet az általunk módosított, Truschel és munkatársai (1999) által 
leírt protokoll alapján alakítottuk ki. Az állat eutanáziáját követően a húgyhólyagot eltávolítottuk, 
és a hámsejtek emésztése, izolálása, lerakása után azokat 2 hétig tenyésztettük. A sejtenyészet 
összefüggő jellegét Giemsa festéssel ellenőriztük. Immunfluoreszcens módszer segítségével a 
sejtek hám eredetét anti pan-cytokeratin ellenanyaggal igazoltuk, majd a húgyhólyag-hámsej-
teket specifikusan uroepithelhez kötődő anti-uroplakin III ellenanyaggal jelöltük. A választott 
stresszhormont, a noradrenalint egy órás kezelési időtartammal különböző koncentrációkban 
alkalmazva vizsgáltuk annak sejtekre kifejtett gyulladáskeltő hatását. A sejtek metabolikus ak-
tivitását a noradrenalinnal történő kezelés után CCK-8 teszt segítségével mértük, a gyulladásos 
citokin interleukin-6 (IL-6) koncentrációját pedig szendvics ELISA módszerrel határoztuk meg. 
Eredményeink alapján a noradrenalinnal kezelt sejtek metabolikus aktivitása szignifikánsan 
meghaladta a kezelést nem kapott sejtek aktivitását. Az IL-6 koncentráció a sejtek tápfolyadéká-
ban ugyancsak szignifikánsan nőtt a noradrenalin-kezelés hatására. A vizsgálati eredményeink 
összhangban vannak a korábbi in vivo kutatásokkal, ahol leírták, hogy a betegségben érintett 
egyedek vérében és vizeletében megnövekedett noradrenalin-koncentráció együtt járt a vizelet 
IL-6 koncentrációjának növekedésével. Ez alapján elmondható, hogy a gyulladásos citokinek 
noradrenalin hatására fokozódó termelődésének fontos szerepe van a betegség kórfejlődésé-
ben. A FIC patomechanizmusának pontosabb megértéséhez további kutatások szükségesek, 
amelyekhez eredményeink alapján a sejttenyészet jó modellként szolgál.

Témavezetők:
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A Varroa destructor méhészetekben történő gyérítésének 
lehetősége különböző készítmények által

Kísérletem céljaként tűztem ki, hogy a méhészek egy komoly ellenségének, a Varroa destruc-
tornak az gyérítési lehetőségeit tanulmányozzam. A kutatás célja volt, hogy a különböző atkairtó 
készítmények hogyan hatnak a méhcsaládokban található Varroa destructor mennyiségére, mi-
lyen arányban képes pusztítani a méhek testén élősködő atkákat.
A kísérletem során atkaszámlálással monitoroztam a készítmények hatását és a kapott eredmé-
nyek értékelése alapján formáltam véleményt a hatásukról. A készítményeket eltérő kategóriák-
ból választottam. A kutatásba 30 családot vontam be, s azokból 10-es csoportokat hoztam létre. 
A kiválasztott 2 készítménnyel kezeltem a különböző csoportokat, egy csoportot pedig kontroll-
ként tartottam fent. A pontos felmérés és egzakt kutatás érdekében a méhcsaládok különböző 
erősségűek voltak, reprezentálva egy átlagos méhészetet. A készítményekből az egyik a tartós 
hordozók kategóriáját és a kombinált vegyszerrel való kezelést mintázza, míg a másik a gyors el-
járással, köddel történő bejuttatást egy vegyszer komponenssel. A kezeléseket összesen hatszor 
ismételtem 3 napos időközökkel, míg a tartós kombinált vegyszerrel történő kezelés 20 napig 
tartott. Az elpusztult atkák pontos számát a higiénikus aljdeszkára felvitt parafin olajba lehul-
lott egyedek számolásával határoztam meg. Minden kezelés után a deszka tisztításra és újból 
parafin olajjal való átkenésre került. A kísérlet előtt és után pedig fiasításban megbújó atkák 
számából kalkuláltam a családban fellelhető összes atka mennyiségét.
Az eredményekből kiderült, hogy a gyors eljárással, köddel végzett atka gyérítés a legtöbb eset-
ben sokkal hatásosabbnak bizonyult a kombinált vegyszerrel való kezeléssel szemben. Így egy 
gyakorló méhész számára a ködölés hatásosabbnak bizonyul az atkák elleni küzdelemben. 

Témavezető:
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Az Anaplasma marginale előfordulása hazai legeltetett 
szarvasmarha állományokban

A szarvasmarhák anaplasmosisa fertőző, de nem ragályos betegség, amelyet a jellemzően kul-
lancsok által terjesztett, vörösvértestekben élősködő Anaplasma marginale okoz. A kórokozó 
világszerte elterjedt, de elsősorban a trópusi és szubtrópusi területeken van állategészségügyi 
és gazdasági szempontból jelentősége. A klímaváltozásnak köszönhetően azonban a vektorok 
elterjedése változik, így a betegség hazánkban is valószínűsíthető veszélyt jelenthet a közeljövő-
ben, elsősorban a szabadban tartott, legeltetett állományokban. Az eddigi magyarországi esetek 
klinikai tünetekben jelentkező anapasmosist követően kerültek leírásra, így csak az adott állo-
mány, illetve terület fertőzöttségét bizonyítják. Szélesebb körű, az anaplasmosis hazai előfordu-
lását célzó felmérésre tudomásunk szerint eddig nem került sor. Vizsgálatunk elsődleges célja az 
Anaplasma marginale-fertőzöttség magyarországi elterjedtségének felderítése, illetve az igénybe 
vett diagnosztikai módszerek értékelése volt. A 2017 áprilisa és augusztusa között, Magyarország 
minden régiójából gyűjtött, összesen 32 legeltetett szarvasmarha és egy bivalyállományból szár-
mazó 564 egyedi vérmintát indirekt ELISA-val, valamint összevontan, különböző génszakaszokra 
(16S DNS, msp5, msp4) tervezett PCR eljárásokkal vizsgáltuk. A vizsgálatba bevont 33 állomány-
ból 29-ben (87,88%) nem észleltek ez idáig klinikai anaplasmosist, egy állományban (3,03%) 
felmerült a kórkép gyanúja, egyben (3,03%) igazolták a fertőzést, két állományból pedig nincs 
erre vonatkozó adat (6,06%). Ezzel szemben a 33-ból összesen 23 állomány (69,69%) bizonyult 
PCR-pozitívnak, míg az Anaplasma marginale ellen termelődött ellenanyagok 30 állományban 
(90,90%) voltak kimutathatók. A vektorok elleni rendszeres védekezés szélesebb körben elter-
jedt az állományok között (20/33), de a vektorok, illetve a kórokozó jelenlétét releváns módon 
nem befolyásolja. 
Az Anaplasma marginale-fertőzöttség ilyen nagyarányú elterjedtsége és a klinikai anaplasmosis 
kisszámú előfordulása az érintett állományokban kialakult endemikus stabilitásra, ezzel együtt 
pedig Magyarország egész területén az anaplasmosis endemizmusára utal. Eredményeink fel-
hívják a figyelmet arra, hogy itthon bárhol lehet számítani a klinikai anaplasmosis előfordu-
lására hajlamosító tényezők megjelenése vagy nem endémiás területről származó, fogékony 
egyedek mozgatása esetén. Ismereteink szerint ez az első, az ország minden régiójára kiterjedő 
vizsgálat az Anaplasma marginale előfordulására vonatkozóan.
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Lovak kólikájára jellemző mozgásformáinak 
detektálása szenzor technológiával

A kólika egy jellegzetes tünetcsoport, amit a lovak általában a hasűri fájdalom esetén mutatnak. 
A kólikás tünetekkel járó megbetegedések világszerte lovak százezreit érinti évente, és sokszor 
halálos kimenetelűek. Gyakran a kólikával küzdő lovak tüneteit túl későn veszik észre a gon-
dozók, így a lovak késve jutnak állatorvosi ellátáshoz, megnő az állatok szenvedéssel eltöltött 
ideje, súlyosbbodik az általános állapotuk, az érintett bélfal szerkezete erőteljesebben károso-
dik, így romlik a kórjóslat és emelkednek az ellátási költségek. A kólikás betegségek lefolyását, 
kimenetelét 24 órás monitorozással jelentősen enyhíthetjük, javíthatjuk. Ez napjainkban mind 
a lovardákban, mind a lógyógyásztai klinikákon emberi erőforrással történik, viszont ez drága, 
időigényes, szubjektív, nem praktikus megoldás, mivel a nagyobb lovas létesítményekben is 
csak bizonyos időközönként ellenőrzik a lovakat, így elszalaszthatják az optimális segítségnyújtási 
időintervallumot. A kólika műszeres monitorozásának működési elve egyes ellési mozgásdetek-
torokéra vezethető vissza, azonban ezek a jelzőrendszerek számos szempont miatt nem alkalma-
sak kólikás megbetegedések észlelésére. A kólikás ló és az ellő kanca mozgásmintázatában van-
nak hasonlóságok, azonban a kólikás nyugtalanság során az állat sokkal változatosabb, gyakran 
jóval enyhébb aktivitásformát is mutathat. A kutatásom célja az volt, hogy ellenőrizzem, vajon 
a Steed cég által legyártott, gyorsulásmérővel és gyroskóppal felszerelt eszköz képes-e egyes 
kólikás mozgásmintázatokat megbízhatóan jelezni. A heveny kólikára jellemző tipikus mozgás-
formákat vizsgáltam: kaparás, hempergés, lefekvés, elfekvés, hasafelé rúgás, hasafelé nézés és 
a Flehmen-reakció. 15 klinikailag egészséges lovon (3-20 éves) a fentebb leírt mozgásformákat 
kiváltottam, miközben a vizsgálandó állat fején lévő kötőfékre tarkónál rögzített műszer mérése 
közben valós idejű szimultán videót készítettem az adott lóról. Ezután a műszer mérési adatainak 
számítógépes konvertálása következett, melynek eredményeiből származó görbék szubjektív és 
számszerű statisztikai elemzését végeztem a hozzátartozó szimultán videókkal. Az így kapott ada-
tok értékelése során igazolódott a hipotézisem, miszerint a műszer alkalmas a kólikára jellem-
ző mozgásformák detektálására. Ennek a kutatásnak eredményeként lehetőség nyílik az adott 
mozgásformák alapján egy olyan algoritmus készítésére, amely szerint az eszköz megbízhatóan 
felismeri és jelzi a kólikát.
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A nagy amerikai májmétely és egyéb endoparaziták jelenlétének 
vizsgálata a Szekszárdi-dombság nagyvadjaiban

Vadon élő állataink számos parazita hordozói lehetnek, sőt jó néhány közegészségügyi jelentő-
séggel bíró parazitozoonózis esetén rezervoárként vesznek részt a fertőzés fenntartásában. Az 
elmúlt években számos környező országban végeztek felméréseket a paraziták felderítésére, 
köztük a szomszédos Szerbiában, Horvátországban, Romániában és Ukrajnában is. Magyaror-
szágon a leggyakrabban vizsgált terület e kérdésben a Gemenc vadászterülete, ahol az elmúlt 
években több parazita jelenlétét és kártételét sikerült igazolni. Vadon élő állataink nem csupán 
a humán megbetegedésekben játszhatnak szerepet, de a legelők fertőzésével esetlegesen há-
ziállataink fertőződésének forrásai is lehetnek, valamint a vadászatok során vadászkutyákat is 
megbetegíthetnek.
A Szekszárdi-dombság az ország déli részén, Tolna megyében terül el a Dunántúli-dombság 
részeként. Tengerszint feletti magassága 200 méter körül alakul. Területén található a Szek-
szárd-Szálkai vadásztársaság vadászterülete, ami a Gemenci vadászterülettel szomszédos, és 
4750 hektáron terül el. Vadászható vadállománya főként gímszarvasokból (Cervus elaphus), 
dámvadakból (Dama dama), őzekből (Capreolus capreolus) és vaddisznókból (Sus scrofa) áll. 
Mivel a két terület ilyen közel terül el, kíváncsiak voltunk a parazita faunában fellelhető hason-
lóságokra, illetve különbségekre. Különösen nagy hangsúlyt fektettünk a különböző mételyfajok 
megtalálására, így a májminták vizsgálata elsődleges fontossággal bírt.
A kutatásunk során 2016 márciusától 2018 augusztusáig folyt a mintagyűjtés, illetve a vizsgála-
tok. A vadászszezon alatt lehetőség volt zsigeri minták vizsgálatára is, míg szezonon kívül főként 
bélsárminták értékeléséből származtak az eredményeink. Összesen 48 májmintát és 63 bél-
sármintát vizsgáltunk, valamint adott helyzetben tüdő- és bendőmintákat is, melyek alapján 
sikerült általános következtetéseket levonni a terület parazita-fertőzőttségével kapcsolatosan. 
A megtalált paraziták a következők voltak: Trichostrongylida spp. (Cooperia sp., Nematodirus 
sp., Marshallagia sp.), Protostrongylida spp., Monezia benedeni, Elaphostrongylus cervi, Dicro-
coelium dendriticum, Fascioloides magna, Metastrongylus sp., Trichuris sp., Bunostomum sp., 
és valószínűsíthető a Fasciola hepatica  jelenléte is. E paraziták egyike sem okozott feltűnően 
nagy intenzitású vagy extenzitású fertőzést a vizsgált állatokban.
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A PrP gén genotípusok változása és a hozzá köthető surlókór 
rezisztencianemesítés hatása a lacaune fajta 

termelési tulajdonságaira

A múlt század kilencvenes éveinek elején, a szarvasmarha szivacsos encephalopathiájának (BSE) 
járványszerű előfordulásával párhuzamosan több országban tömegesen jelentkeztek surlókór 
megbetegedések is. Ezt összefüggésbe hozták a BSE-fertőzött, elhullott szarvasmarhák, vala-
mint a vágóhídi hulladékok állati fehérjeként történő etetésével. Az Európai Unió szabályozza 
a surlókór elleni védekezést, illetve a betegség előfordulása esetén annak leküzdését. A tenni-
valókat hazánkban miniszteri rendeletek írják elő, amelyek eredményeként minden hazai juh-
fajtában tenyésztési programot kezdeményeztek a surlókór-rezisztenciával párosult ARR prio-
nallél gyakoriságának növelése és a fogékony VRQ allél előfordulásának csökkentése céljából. 
Vizsgálataimban egyrészt a magyar juhállományt alkotó egyes főbb fajták – surlókór rezisztencia 
fokát befolyásoló – priongenotípus vizsgálati eredményeinek alakulását elemeztem 2006 és 
2010 között, másrészt néhány termelési tulajdonság és a betegséggel szembeni rezisztenciane-
mesítés kapcsolatát tanulmányoztam. Az első vizsgálatban nyolc jelentős hazai fajta priongeno-
típus vizsgálati adatait hasonlítottam össze az MJKSz által rendelkezésemre bocsátott adatbázis 
segítségével. Mindegyik fajta esetében megállapítható, hogy ugyan nem egyforma mértékben, 
de nőtt az R1-es, surlókórral szemben rezisztensnek tekinthető rizikócsoportba tartozó egyedek 
aránya. A második vizsgálatban kizárólag a lacaune fajta 2006 és 2010 közötti priongenotípus 
vizsgálati adatait hasonlítottam össze országos lefedettséggel. Itt is megfigyelhető, hogy a vizs-
gált kiindulási és záró évek között nőtt az R1 csoportot alkotó ARR/ARR priongenotípus aránya. 
A vizsgált időszakot 2004-ig kibővítve a fajtához köthető a legnagyobb előrehaladást ebben a 
tekintetben. Megállapítható az is, hogy a harmadik vizsgálat helyszínéül szolgáló mosonmagya-
róvári Biotechnikai Állomás állománya a vizsgált csoportok között mindig átlag feletti százalé-
kokkal rendelkezett a rezisztensnek tekinthető állatok tekintetében, számarányukat hat év alatt 
megkilencszerezték. A 2005 és 2010 közötti évek termelési mutatóit és a surlókórral szembeni 
rezisztencianemesítés kapcsolatát elemezve elmondható, hogy a tenyésztési program az állo-
mány termelését nem csökkentette.
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Digitális járványvédelmi rendszerek alkalmazása 
hazai sertéstelepeken

A megbízható járványvédelem alapvető fontosságú az intenzív sertéstenyésztésben. Ennek elő-
segítésére olcsó, mindenki számára hozzáférhető informatikai eszközök és technológiák segítsé-
gével olyan rendszert építettünk ki három nagylétszámú hazai sertéstelepen, amely segít megfi-
gyelni a dolgozók telepen belüli mozgását. Kutatásom célja, hogy a B-eSecure™ (PigCHAMP Pro 
Europa) digitális rendszer segítségével hogyan lehet javítani a sertéstelepek járványvédelmén 
és megakadályozni azokat a mindennapi dolgozói rutinokat, amelyek veszélyeztetik azt.
Három magyarországi sertéstelepen építettük ki a digitális járványvédelmet. A rendszer tele-
pítése egy alapos járványvédelmi vizsgálattal indult 2017 augusztusában. A rendszer telepíté-
se után három hónapos tanulási folyamat következett 2017 augusztusától novemberig, amely 
során megfigyelhetővé váltak a jellegzetes mozgásmintázatok és minden egyes épület szerepe 
a mindennapi telepi munka során. Mindhárom sertéstelepen 2018. január 1-től élesítettük 
a rendszert, és a januártól júniusig tartó időszak adatait dolgoztuk fel és hasonlítottuk ösz-
sze. A mozgásadatok között elkülönítünk biztonságos, veszélyes és kockázatos mozgásokat. 
Az „A” és „B” sertéstelepen a legtöbb veszélyes mozgás a hullák eltávolításához, a „C” telepen a 
víztisztító épületéhez köthető, ami gyakorlatilag találkozóhellyé alakult a megfigyelt időszak alatt. 
A feldolgozott adatokat rendszeresen ismertettük a telepi vezetőkkel és ez alapján a járványvé-
delmi protokoll módosításra került. Az adatbázisból az is kiderült, hogy hónapról hónapra me-
lyik dolgozó generálta a legtöbb veszélyes mozgást, és a „B”, valamint „C” telepen rendszeresen 
ugyanazok a dolgozók voltak.
A rendszer képes kiszűrni a telepen belüli járványügyileg veszélyes mozgásokat, ugyanakkor kér-
dés, hogy a telepvezetők mennyire képesek befolyásolni a dolgozók szokásait. A megfigyelt rövid 
időszak alatt még nem láttunk egyértelműen javuló tendenciát.
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Magyar merinó juhok endoparazita fertőzöttségének 
vizsgálata középmély szikes legelőn

A juhok tartásrendszere az elmúlt évszázadokban jelentősen megváltozott. A legelőváltás meg-
szűnése és a változó éghajlati körülmények egyaránt a belső élősködők életfeltételeinek ked-
veztek. A gyógyszer hatóanyagok gyakori, nem megfelelő dózisú és nem célirányos használata 
miatt a juhok természetes védekezőképessége lecsökkent, ezzel párhuzamosan a gyógyszerekre 
rezisztens parazita törzsek száma pedig megnövekedett. A Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Ku-
tatóintézete 2014 szeptemberében indított vizsgálat sorozatot, melynek témája, az Alföldön élő 
magyar merinó juhok endoparazitákkal szembeni rezisztencia, tolerancia és immunitás vizsgála-
ta. Ehhez vizsgáltam a csoportokon belüli fertőzöttségi arányokat, annak súlyosságát és jelentő-
ségét. Figyelemmel követtem a hőmérsékletet és a csapadék alakulását, melyek jelentősen be-
folyásolják a gyepen lévő fertőző lárvaformák fejlődését. Célom egy egzakt módszer kidolgozása, 
a parazita pete- és lárvaszámlálás alapján, továbbá egy komplex szemlélet bevezetése a véde-
kezés tekintetében. Az elmúlt 2 év vizsgálatai során a diagnosztizált parazita fajok megfelelnek a 
szakirodalmi adatokban találhatóakkal. A parazita fajok megjelenése és szaporodási dinamikája 
a két vizsgált csoportban eltért. A kezeletlen csoportban többször és súlyosabb parazita fertő-
zéseket mutattunk ki, azonban a kutatások és tapasztalatok azt mutatták, hogy a gyógyszeres 
kezelés, mint védekezési forma nem minden esetben okszerű és szükségszerű.
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A háromfajtás rotációs keresztezés alkalmazásának lehetősége 
tejhasznosítású szarvasmarha állományoknál

A tejhasznosítású szarvasmarha-tenyésztésben már évtizedek óta mind világviszonylatban mind 
hazánkban a legmeghatározóbb fajta a holstein-fríz. Ennek ellenére felmerülhet a kérdés, hogy 
milyen típussal, illetve fajtatiszta vagy keresztezett állománnyal gazdaságosabb-e tejet előállíta-
ni. A vita hazánkban is régóta tart és a kérdésre a mai napig nem sikerült választ kapni. Az eddigi 
tenyésztéspolitikát a nagymennyiségű, híg tej termelésére irányuló szelekció jellemezte. A kuta-
tások alapján bármilyen fajtával történő keresztezés csökkenti a termelt tej mennyiségét és ez a 
piaci versenyben a tenyésztő számára hátrányt jelent. Kivételt jelenthet a háromfajtás ProCross 
keresztezés, amely a holstein-fríz mellett a svéd vörös és montbéliarde fajtát használja és több 
országban eredményesen alkalmazzák.
A keresztezéssel kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok kedvezőek, de ezeket az eredményeket 
célszerű hazai, nagyüzemi körülmények között a Magyarországon jellemző tartási, takarmányo-
zási és menedzsment viszonyok mellett is kutatni.
Kutatásom során egy nagyüzemi tejtermelő tehenészet adatai alapján elemeztem a különböző 
genotípusok teljesítményét. Vizsgáltam a tejtermelő képességgel, termékenységgel és az egész-
ségi állapottal kapcsolatos paramétereket. Összehasonlítottam a keresztezett tehenek mutatóit 
fajtatiszta anyjukkal és a keresztezett állományokat egymással. Megállapítottam, hogy a fajtatisz-
ta és keresztezett tehenek által termelt tej és tejfehérje mennyisége azonosnak tekinthető. A tej 
zsírszázalékában meglepő módon a holstein-fríz anyák bizonyultak jobbnak. A heterózis kedve-
ző hatását tapasztaltam a termelés kiegyenlítettségénél (perzisztencia) és a keresztezett állatok 
szomatikus sejtszáma is lényegesen kevesebb volt. Ahogy a szakirodalmak alapján várható volt, 
a termékenységgel kapcsolatos mutatókban a keresztezett állatok minden esetben felülmúlták 
fajtatiszta anyjukat. Az eredmények közül kiemelhető a szervizperiódus több mint 50 napos és 
a két ellés közötti idő közel 60 napos eltérése. A svéd vörös és montbéliarde keresztezés termé-
kenységre gyakorolt hatásában nem tapasztaltam különbséget. A keresztezés eredményeként 
lényegesen javult az állatok egészségi állapota. A lábvég, a tőgy és a szaporodásbiológiai keze-
lések, valamint az összes kezelések száma a fajtatiszta egyedeknél lényegesen több volt, mint a 
keresztezett egyedeknél.

Témavezető:
Dr. Béri Béla
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A vértelen úton történő herélés hatásának vizsgálata a kosbárá-
nyok súlygyarapodására, viselkedésére és húsminőségére

Jelenleg Magyarországon a juhágazat legfontosabb bevételi forrása a vágóbárány. Nagysúlyú 
pecsenyebárány nevelés estén az ivarokat már külön kell tartani a hízlalás végén, mert addigra 
már a kosok elérik az ivarérett kort, a szexuális érdeklődés elkezdődése befolyásolja a jerkék-
kel való viselkedésüket, súlygyarapodásukat, tesztoszterontermelésük a húsminőségüket. Ha 
az ivarokat együtt tartják, akkor a kosokat ki kell herélni, amely sebészeti (véres), és nonivazív 
(vérmentes) úton is történhet. A vérmentes herélés egy elasztrátor fogóval felhelyezett erős 
gumigyűrűvel történik, mely hatása a farok csonkítás működési elvén alapul.
Vizsgálataim első részében kérdőíves felméréssel tájékozódtam arról, hogy a magyarországi juh-
tartók ismerik vagy használják-e a heregyűrűzéses kasztrációt. Telepi kísérleti munkám helyszíne 
egy tiszaeszlári juhtenyésztő telepe, ahol merinó x dorper keresztezésből állítanak elő nagy sú-
lyú (35 kg feletti) vágóbárányt. A nagypecsenye báránynak szánt kosokat választás után ki kell 
herélni vagy külön kell helyezni a jerkéktől, ami helyhiány miatt nem mindig lehetséges. Vizsgá-
latunkban az egyik kísérleti csoportban az invazív úton történő herélést váltjuk ki a heregyűrűzés 
módszerével. A kísérleti csoportban 15 kost a választás napján gyűrűzünk, 15 kost hagyományos 
úton herélünk, a kontrol csoportban 15 kos gyűrűzetlenül marad és nem is heréljük ki őket. 
A csoportok beállítása után mérjük a választási súlyt, majd az állatok súlyát hetente. A kutatás 
körülbelül 5 hónapja alatt az állatok viselkedését (nyugtalanság, jerkével szembeni viselkedé-
se, szexuális viselkedés) figyeljük, az első hetekben a kosok majd az utolsó hetekben a jerkék 
lépésszámát rögzítjük. Mérjük a takarmány felvételt, a hetenkénti súlygyarapodást, majd vágás 
után a hús minőségét vizsgáljuk organoleptikus módszerrel.
Eredményeink szerint a gyűrűzést használók 100%-a pozitív tapasztalatokkal rendelkezik. 
Akik mind a két herélési módszert ismerik, azoknak 75%a szívesebben használja a gyűrűzést. 
A gyűrűzéses herélés után kisebb fertőzés-veszélynek vannak kitéve a kosok, állatjóléti szem-
pontból megfelelőbb, kevesebb stresszt okoz az állatnak.

Témavezető:
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Holstein-fríz szarvasmarhák ikerellés vizsgálata

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 nagymérték-
ben csökkenti a termelést. Erre a 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 összeg-
zésére 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 rend-
szerből 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 ta-
nulmányozzam. 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 termé-
kenyítés megnövekedett sorszámára és a egyre magasabb szamú üres napok számára az ikerel-
lést 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 megnöveke-
dett azoknál a teheneknél, amelyek előző alkalommal ikerborjakat hoztak a világra. Ez megnö-
veli 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 mé-
hgyulladás 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.

Témavezetők:
Dr. Egerszegi István
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Tejhasznú juhfajták néhány értékmérő 
tulajdonságának a vizsgálata

A juh az egyik legkorábban domesztikált gazdasági állatfaj, amelynek ,,kültakaróját” (bőrét, 
gyapját, gereznáját), tejét és húsát egyaránt hasznosította az ember. A tejtermelés hasznosítása 
változó jelentőségű volt, egyes időszakokhoz és bizonyonyos fajtákhoz, valamint régiókhoz kap-
csolódott. Az utóbbi években jelentős átrendeződés következett be a juhok hasznosításban, a 
gyapjú elvesztette elsődlegességét, és a hústermelés lett a termelés fő célja.
A termelés gazdaságosságában a juh nehezen veszi fel a versenyt az intenzív állatfajokkal. Külö-
nösen igaz ez a hazai viszonyokra ahol a juhtenyésztés eredményei – szemben az állattenyésztés 
más ágazataival – messze elmaradtak a világszínvonaltól. A fentiek ellenére a juhtenyésztés és 
tartás mégis indokolt hazánkban.
A magyarországi juhtenyésztésben meghatározó fajta a magyar merinó, de a tejhasz-
nú fajták közül jelentős lehet az awassi, a lacaune, a brit tejelő, és a tejelő cigája. 
Dolgozatomban az előző tejhasznú fajták néhány értékmérő tulajdonságát (bránykori súlygya-
rapodás, éves kori élősúly, ellés típusa, laktációs napok száma, laktációs tejtermelés, napi tej-
termelés) vizsgáltam.
Vizsgálataim alapján az alapadatok feldolgozása, kiértékelése után a lacaune fajta térhódítása 
lenne indokolt Magyarországon. A fajta elterjedése annak köszönhető, hogy jó a szaporasága, a 
hústermelése, jó a tejtermelése, és jó az alkalmazkodó képessége.
A másik három tejtermelő fajta (awassi, brit tejelő, tejelő cigája) tenyésztése az utobbi években 
kis mértékben háttérbe szorult.
Az általam vizsgált tejhasznú fajtákból a lacaune hazai tenyésztésére teszek néhány keresztezési 
javaslatott.

Témavezető:
Dr. Gulyás László
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Cikta juh populációk vizsgálata mikroszatellitek segítségével

Magyarországon az őshonos cikta juh jelentős genetikai értéket képviselő fajta, eredeti állapo-
tában történő megőrzése nemzeti érdek és állami feladat. A merinók elterjedésével azonban a 
fajta szinte teljesen eltűnt, csak nagyon sok erőfeszítés árán sikerült a kipusztulástól megmen-
teni. A következetes és kitartó tenyésztői munka ellenére jelenleg is veszélyeztetettként tartjuk 
számon. Jelenleg a fajta gazdasági haszna gyakorlatilag elhanyagolható, genetikai varianciájának 
megőrzése, illetve a megfelelő populációméret elérése, fenntartása azonban elengedhetetlen, 
hiszen a jövő állattenyésztői számára értékes genetikai tartalékot és egyedi génváltozatok forrá-
sát biztosíthatja. A célunk az volt, hogy a fajta populációgenetikai paramétereit megvizsgáljuk, 
eredményeink alapján pedig olyan következtetéseket vonjunk le, amelyek segíthetik a cikta fajta 
tenyésztésének optimalizálását. Összesen 72 egyedet vizsgáltunk három különböző állomány-
ból (Pénzesgyőr; Szécsénke; Nagydorog), mikroszatellitek segítségével. A három populációban 
négy mikroszatellit markerre vonatkozóan meghatároztuk az előforduló génváltozatok számát, 
az effektív allélszámot, és különböző populációgenetikai mutatókat (FST, FIT, FIS). Ezenkívül 
chi-négyzet próba alkalmazásával statisztikailag elemeztük a megfigyelt és a Hardy–Weinberg 
szabály alapján elvárt allélgyakoriságok között megfigyelt különbségeket, amelyek fontos infor-
mációt nyújtanak az ideális populáció-összetételhez viszonyítva.

Témavezető:
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Különböző genotípusú anyajuhok báránynevelő 
képességének vizsgálata

A hazai juhállomány meghatározó része merinó fajtacsoportba tartozó egyedekből áll. Egy juhá-
szat gazdaságossága az egy értékesített anyára eső éves bárányszámon alapul. A hazai merinó 
állomány szaporasága viszont elmarad a kívánt mértéktől.
A kísérletemet Újmohácson, saját családi gazdaságunkban végeztem. A juhnyájban keresztezé-
seket vizsgáltam. Évekkel ezelőtt a kiinduló állomány merinó fajtába tartozó juh volt. Két tejelő 
fajtájú kossal (brit tejelő, lacaune) végeztünk keresztezéseket (F1, R1 és R2) a vizsgálati állomány 
kialakítására, a végtermék előállító kos Ile de france fajtájú volt. Célkitűzésem az volt, hogy meg-
állapítsam melyik keresztezés hozza a legjobb eredményt a szaporasági mutatók és a báránykori 
súlygyarapodás tekintetében. Az állományt genotípus alapján 6 csoportra osztottam: magyar 
merinó, magyar merinó x brit tejelő F1, magyar merinó x brit tejelő R1, magyar merinó x lacaune 
F1, magyar merinó x lacaune R1, magyar merinó x lacaune R2. A szaporasági mutatókra az egész 
állományt vizsgáltam, ez 160-180 anyajuhot jelentett. Az adatokat 2014-2017 közötti időszak-
ban gyűjtöttem és elemeztem. A báránykori súlygyarapodást genotípusonként és nemenként 
külön vizsgáltam. A bárányokat születés és jelölés után digitális mérleggel, 0,1 pontossággal 
mértem meg és jegyeztem fel, majd 4 és 8 hetes korban ismét mértem a megjelölt egyedeket. 
A vizsgálatok eredményeképpen megállapítottam, hogy a keresztezések hatására jelentősen 
javult az egy anyára jutó élve született bárány és azok választásig történő súlygyarapodása. A sza-
porasági mutatókban jelentős javulást értünk el a különböző keresztezésekkel. A legmagasabb 
eredményt több éves átlag alapján, (1,81 bárány/anyajuh,) a magyar merinó x lacaune R1 gen-
otípusú anyák érték el. A választásig tartó súlygyarapodás eredményei alapján is a magyar meri-
nó x lacaune R1 genotípusú anyák mutatkoztak a legjobbnak. 2016 őszén átlagosan 345 g/nap, 
2017 tavaszán 325 g/nap-os súlygyarapodást értek el ezeknek a genotípusú anyáknak a bárányai. 
Mindezek az eredmények alapján megállapítható, hogy a keresztezések mindenképpen pozitív 
hatással vannak a vizsgált értékmérő tulajdonságokra, a lacaune fajta kiváló keresztezési partner 
lehet a hazai juhállományok számára.
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Két Győr-Moson-Sopron megyei holstein-fríz tenyészet 
tehéncsaládjainak összehasonlító vizsgálata

A családtenyésztés a tejhasznú szarvasmarha tenyésztésben egyre nagyobb jelentőségű. A hazai 
tenyészetekben, az utóbbi években felfigyeltek a téma jelentőségére és fontosságára.
A dolgozatomban két Győr-Moson-Sopron megyei holstein-fríz tenyészet tehéncsa-
ládjait vizsgáltam. Vizsgálataim 2007-2017 közötti időszakra terjedtek ki. A tenyésze-
tekben a tartástechnológia és a fejéstechnológia valamint a takarmányozás hasonló. 
Vizsgálataim szempontjai a nagylétszámú tehéncsaládok felkutatása és elemzése volt. Vizsgál-
tam a fejési átlagokat, egyedenkénti laktációs termelést, a tej zsír- és fehérje százalékát, illetve a 
zsír- és fehérje kg-ot, a hasznos élettartamot valamint a szaporasági mutatókat. A vizsgálataim-
hoz szükséges alapadatokat a RISKA telepirányítási programból gyűjtöttem ki.
Dolgozatomban a vizsgált tenyészeteket „A” és „B” betűvel jelöltem. Az „A” tenyészet a 2017-es 
országos eredmények alapján tejtermelésben a 171., míg a „B” tenyészet a 115. helyet érte el. 
Az „A” tenyészet laktációs átlaga 2,2, míg a „B” tenyészeté 2,0 volt. Az országos 305 napos laktá-
ciós tejtermelés 9919 kg volt, ehhez képest az „A” tenyészet egyedeinek átlagos termelése 9441 
kg, míg a „B” tenyészet teheneinek átlagos termelése 10041 kg tej volt.
A vizsgálataim során mindkét tenyészetben a nagyobb tehénlétszámú családokat elemeztem. 
Részeletesen értékeltem a kiválasztott tehéncsaládok tenyésztési eredményeit, összehasonlítot-
tam a tenyészet átlagával valamint vizsgáltam a két tenyészet eredményeinek összefüggéseit. 
Vizsgálatom eredményeivel a tenyészetek tenyésztési munkáját kívánom segíteni. 
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Az extenzív és az intenzív húsmarhafajták legelői viselkedésének 
összehasonlító vizsgálata a Hortobágyon

 
Az extenzív és intenzív húsmarhafajták összahasonlító vizsgálata Hortobágy területén. Mely so-
rán külső és belső befolyásoló tényezők melett össze hasonlítottuk és elemeztük a különböző 
húsmarha fajtákat. Ezzel megismerve az általunk tenyésztett állatokat jobban, amivel az állattar-
tást és gazdasági folyamatokban is maximális teljesítményt érhetünk el.
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Juhok ivarzás indukciós módszerének vizsgálata suffolk 
állományban a szaporodásbiológiai mutatókra nézve

Magyarországon a juhtartásnak ezeréves hagyományai vannak. Ennek ellenére a mai magyar 
juhágazat helyzete nem nevezhető kedvezőnek. Az idejétmúlt technológia nem megfelelő a mo-
dern, specializált fajtákkal, keresztezési konstrukciókkal való termeléshez. Az ágazat helyzetének 
a javításához elengedhetetlen a profit növelése, amit a szaporulat fokozásával és az év során 
több időszakban, irányítottan állítanának elő. A bárány felvásárlási árak az év folyamán bizonyos 
ünnepekhez igazodnak, ezért célszerű úgy elletni, hogy ezen ünnepek idejére elkészüljenek a 
bárányok. Az ellések idejét a szezonon kívül ivarzás indukciós módszerekkel befolyásolhatjuk. 
A gazdaságosság szempontjából ezek a módszerek indokoltak, hiszen ezek segítségével jóval 
nagyobb többletjövedelemre tehetünk szert, mint amennyibe az ivarzás indukció kerül. A ki-
fejezetten szezonális fajtának tartott Suffolk esetében nem áll rendelkezésünkre hazai adat az 
ivarzás indukció hatékonyságáról.
Kísérleteinket egy magántenyésztőnél végeztük, 66 suffolk anyajuhon 2016 áprilisában. A pe-
tefészek működés blokkolása érdekében két hétig kezeltük őket progesztagén készítménnyel, 
melyet hüvelyszivacs (Chronogest, MSD) segítségével juttattunk az állatok szervezetébe. Két hét 
után kivettük a hüvelyszivacsokat és 500 NE PMSG-t (Folligon, Intervet) adagoltunk az anyaju-
hoknak intramuszkuláris injekció formájában. Harminchat órával később az anyák a kosok alá 
kerültek. Háremszerű pároztatást alkalmaztunk, egy koshoz 5-7 anyajuhot osztottunk be. A kose-
resztést követő 55 napon ultrahangos (Autonola 51353A, 3,5 MHz-es konvex fejjel) vemhesség 
vizsgálatot végeztünk. Az ellések alkalmával a született bárányok számát, nemét regisztráltuk. A 
bárányok báránykori és anyás ÜSTV tömeggyarapodását is mértük.
A vemhességvizsgálat során az anyajuhok 72,7% -át (48 anya) találtuk vemhesnek, azonban csak 
az anyák 66,6%-a (44 anya) ellett meg. A vemhességvizsgálatról utólag kijelenthető, hogy 1,5% 
fals-negatív és 7,57% fals-pozitív eredmény született, bár ez utóbbi esetben nem zárható ki a 
magzatok korai elvesztése sem. Az egy ellésre jutó bárányok száma 1,61, míg az egy anyajuhra 
jutó bárányok száma minimálisan, de meghaladta az 1 bárány/anya értéket (1,078).
Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a suffolk fajta estében is hasonló hatásfokkal alkal-
mazható ez az ivarzás indukciós módszer, mint más eddig vizsgált juhfajták esetében. Az eljárás 
abban az esetben tekinthető gazdaságosnak, ha az 1 bárány/anya értéket eléri.
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A lacaune fajta hazai termelési eredményeinek 
és azok fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata

Dolgozatomban az egyik legjelentősebb kettőshasznú juhfajta, a Franciaországból származó 
lacaune hazai törzstenyészeteinek termelési adatait hasonlítom össze országos viszonylatban. 
Tej-, illetve hústermelő-képességével a fajta megoldást jelenthet a magyar juhágazat néhány 
problémájára. Egyrészt a hazai juhállományt több mint 80%-ban meghatározó magyar merinó 
keresztezési partnereként növeli a bárányok piacképességét, termelési eredményei – szapora-
sága, tejtermelése, húsának minősége és hústermelő-képessége – jó alapot adnak a változó 
piac igényeinek kielégítéséhez, emelve a fajlagos hozamokat és a jövedelmezőséget. Másrészt 
az ún. „fejős” juhászatok árbevételeinek legalább felét már a tej értékesítéséből származó 
pénzösszeg teszi ki, ezzel és a jobb tulajdonságú bárányok eladásával bevételeik több, mint a 
kétszeresére nőttek. Emellett a fajta őshazájában regisztrált termelési mutatóit is összevetem 
az itthoni eredményekkel, amely alapján elmondható, hogy néhány területen – tenyésztés- és 
tartástechnológia, takarmányozás – tapasztalt hiányosságok miatt még elmaradunk attól. A fajta 
jelenlegi termelési helyzetének vizsgálatain túl emiatt kutatásaim további tárgyát képezte annak 
fejlesztési lehetősége is. Két terület, a magasabb tejtermelés érdekében bevezetett korszerűbb 
takarmányozás, illetve egy új tenyésztéstechnológiai módszer – a genom alapú szelekció – 
előnyeinek kihasználására már hazánkban is vannak előremutató példák és kezdeményezések, 
amelyeket szintén bemutatok dolgozatomban.
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Különböző fejési rendszerek összehasonlítása 
a tejminőség függvényében

Vizsgálataim során 3 dél-magyarországi tejtermelő tehenészet eredményei segítségével hasonlí-
tottam össze az ott alkalmazott különböző fejési rendszereket. Kíváncsi voltam, a napi tejterme-
lés alakulására, illetve arra, hogy az évszakok milyen hatást gyakorolnak a szomatikus sejtszám 
alakulására. A tőgyelőkészítési technológia eltért a telepeken, hiszen az első telepen a hagyomá-
nyos (vizes) tőgyelőkészítést alkalmazzák, míg a másik két általam vizsgált tehenészetben már a 
modernebb, úgymond száraz tőgyelőkészítést.
Vizsgálataim rövid összegzéséül elmondhatom, hogy az általam „C”-vel jelölt telep tehenei 
termelték átlagosan a legtöbb tejet napi szinten, ám ezen a telepen tapasztaltam túlnyomó 
részben a legmagasabb szomatikus sejttartalmat is a nyerstejben. A hagyományos tőgyelőkészí-
tési módszert alkalmazó telepen mért szomatikus sejtszámok bizonyultak a legmegfelelőbbnek. 
Az évszakok váltakozása is nagy hatással van a tej szomatikus sejttartalmára. A nyári hónapokban 
magasabb, míg a hűvösebb téli hónapokban alacsonyabb szomatikus sejtszámmal termelnek a 
tehenek. Magyarázata lehet, hogy a nyári kánikulában a tehenek szívesebben fekszenek a pisz-
kos, bélsárral szennyezett területekre, hogy hűtsék magukat, ám így tőgyük is szennyezetté válik 
és a kórokozók könnyebben bejuthatnak a tőgybe, ahol tőgygyulladást okoznak, ezzel növelve a 
szomatikus sejttartalmat a tejben.
Célom, a tehenészeti telepeken levő tehenek egészségi állapotának javítása, mert csak egészsé-
ges állattal lehet jól termelni.
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A lineáris küllemi tulajdonságok és a hasznos élettartam 
kapcsolatának vizsgálata túlélési analízis alkalmazásával

Hazánk meghatározó tejhasznosítású fajtája, az egy laktáció alatt akár 10 000 kg-ot is meghala-
dó tejtermelésre képes holstein-fríz. A nagy tejmennyiségre végzett szelekció azonban számos 
tulajdonságnál negatív hatást eredményezett, melyek közül az egyik legnagyobb jelentőségű a 
hasznos élettartam csökkenése.
Szakirodalmi adatok bizonyítják, hogy a tehenek testalakulása, külleme hatással van a hasznos 
élettartamra, ezért dolgozatomban egy intenzíven termelő üzem teheneinek hasznos élettar-
tamát és az azt befolyásoló tényezőket elemeztem, különös tekintettel a lineáris leíró küllemi 
tulajdonságokra.
Az eltérő élettartamú tehenek adatait vizsgálva megállapítottam, hogy a gacsosabb lábú, a lapo-
sabb körömszögű és a mélyebb tőgyű teheneknek hosszabb volt a hasznos élettartama. A tőgy 
miatt kiesett egyedek az egyéb okok miatt selejtezett egyedekhez képest laktációnként több, 
mint 500 kg-mal kevesebb tejet termeltek, illetve küllemüket tekintve lazább elülső tőgyfél il-
lesztéssel, szélső bimbóhelyeződéssel és rövidebb bimbóval rendelkeztek. A lineáris küllemi 
tulajdonságok kombinációinak elemzésével megállapítottam, hogy az erős tőgyfüggesztésű és a 
szélső bimbóhelyeződésű egyedek rövidebb ideig éltek. A túlélési analízis alkalmazásával kapott 
eredmények alapján kijelenthető, hogy az alacsony és magas far, a laza elülső tőgyfél illesztés, 
a sekély és a mély tőgy, illetve a közeli és a szélső bimbóhelyeződés jelentős hatással volt a 
selejtezésre.

Témavezető:
Dr. Béri Béla

egyetemi docens, DE MÉK



71

ÁLLATTENYÉSZTÉSTANI TAGOZAT 

„B”



72 73

BALOGH CSABA
baloghcsaba95@gmail.com 
Mezőgazdasági mérnök 
BSc, 6. félév
Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar
 

Őshonos magyar baromfifajták hasznosítása 
a XXI. században: kappanozás

Dolgozatomban a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának tanüzemében található 
kendermagos magyar tyúk és kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk állományán végzett kappa-
nozási kísérleteknek a 2016-os és 2017-es eredményeit vizsgáltam. Az ivartalanított egyedek nö-
vekedését, fejlődését, a kappanok és a kontroll csoportok közötti súlygyarapodási különbségeket 
elemeztem, melyhez heti mérlegelések alatt gyűjtött adatok voltak segítségemre. A kísérleti állo-
mány vágása után az egyes testrészek nagyságát hasonlítottam össze, hogy rálátást kapjak, hogy 
a kappanok értékes húsrészekben milyen mértékben térnek el a nem ivartalanított egyedektől. 
Az állomány levágását követően organoleptikus próbát hajtottunk végre 40 ember bevonásával. 
A 2017. évi kísérletet a 2016-os évben elvégzett vizsgálattal összehasonlítva elmondható, 
hogy hasonló hízlalási eredmények születtek a fedett nyakú állomány kakasainak és kap-
panjainak vizsgálatánál, annyi különbséggel, hogy a második kísérletben a kezdeti és vég-
ső testsúlykülönbségek között nem volt akkora különbség, mint az első vizsgálat esetében. 
A vágást követően az értékes húsrészeket vizsgálva kijelenthető, hogy a kappanok és a kakasok 
csoportjai között sem a combok, sem a mellek súlyai között nem tapasztaltunk jelentős különb-
séget, a kappanok nem maradnak el húsgyarapodásban a nem ivartalanított egyedektől, viszont 
szignifikáns különbséget tapasztaltunk a kappanok és kakasok fejeinek átlagsúlyainál. A kappa-
nok esetében a mért súly jelentősen kevesebb volt, mivel az ivartalanítás hatására nem ala-
kultak ki a másodlagos nemi jellegek, így a taréj és az állebeny sem fejlődött akkora méretűre, 
mint a kakasok esetében. Továbbá a herélést követően a zsírdeponálás megnő, az izomrostok 
közé és a hasüregbe lerakódott zsír mennyisége is sokkal nagyobb volt a kappanok esetében. 
Organoleptikus próba alkalmazásával az emberek véleményére voltunk kíváncsiak. Meg sze-
rettük volna tudni, hogy a kappanok húsát a kakas és brojlercsirke húsával összehasonlítva a 
különböző szempontok alapján hogyan értékelik a kóstolást végző személyek. Elmondható, 
hogy a kappan húsát a megkérdezettek jobbnak találták a kakas és a brojlercsirke húsánál. 
Az elvégzett kappanozási kísérletünk a várt eredményeket hozta. Elmondhatjuk, hogy sütésre 
alkalmasabb húst állítanak elő a kappanok, valamint értékes húsrészek arányában nem marad-
nak alul a nem ivartalanított állatok eredményeitől.
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Toxikológiai vizsgálatok során alkalmazott különböző zebradánió 
vonalak érzékenységének összehasonlítása akut toxicitási teszt és 

molekuláris genetikai módszer alkalmazásával

A zebradánió embriókat gyakran használják alternatív modellként a toxikológiában, mivel nyo-
mon 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’-tetrakló-
rdibenzo-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 tü-
netek 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 mű-
ködését jól jellemző szervspecifikus gének kiválasztása volt a célunk, amelyek kvantitatív reverz 
transzkripciós PCR (qRT-PCR) módszer alkalmazásával megfelelő mértékben előrejelzik a cél-
szerv toxikus érintettségét, még azelőtt, hogy a vizsgált vegyület hatása fenotípusosan megjelen-
ne. A vizsgálatok során az LC10 érték alatti dózisokkal kezeltük a zebradánió embriókat, majd ezt 
követően génexpressziós vizsgálatokat végeztünk a kezelt lárvákkal qRT-PCR módszer segítségé-
vel. Az eredményeket háztartási génhez viszonyítva egy relatív expressziós szint értéket kaptunk. 
Az eredmények azt mutatták, hogy a vizsgált anyagok hatására az összes gén esetében megfigyel-
hető volt a génexpressziós szint változása a kontroll csoporthoz viszonyítva, azonban a változás 
mértéke nem minden esetben volt elég ahhoz, hogy megfelelően reprezentálja az adott szerv-
ben 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.
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Európai angolnák méregtelenítő fűrdetése és indukált 
ivarérlelése különböző ozmotikus közegben

 Az elmúlt évtizedekben az európai angolna (Anguilla anguilla) állomány létszáma világszerte 
drasztikusan csökkent, mind az üvegangolna mind az ezüstangolna fogása jelentősen vissza-
esett, ezért 2008-ban a faj felkerült az IUCN Vörös Listájára, mint különösen veszélyeztetett hal-
faj. A gazdaságilag is fontos halfaj megmentésére számos kutatócsoport végez szaporítási célú 
vizsgálatokat.A SZIE Halgazdasági Tanszéke kutatói célul tűzték ki a világon egyedülálló, elörege-
dett (minimálisan 26 éves) balatoni angolna állomány szaporodási potenciáljának javítását, az 
indukált oogenezis során remobilizálódó, ismeretlen károsító tényezők kiszűrését in vivó mód-
szerekkel (tőzeg és zeolit filtráció). Kísérleteinkben a szűrő egységek nélküli recirkulációs rend-
szerekben tartott anyahalak petesejtjei a kezelési időszak (14-16 hét) végére az előrehaladott 
atresia jeleit mutatták, ovuláció nem volt kiváltható, míg a zeolit és tőzeg szűrővel ellátott rend-
szerekben a szakirodalom által elfogadott normális ikrafejlődést mértünk és több alkalommal 
is sikeres ovulációt értünk el. Kísérleteink második részében detoxikációs szűrés mellett tartott 
ikrás csoportoknál vizsgáltuk a maturáció alatti só adaptáció jellegét. A szakirodalmi információk 
újragondolása során felmerült a lehetősége annak, hogy az angolna fogságban történő indu-
kált oogenezise időszakában az ozmoreguláció euryhalin jellegű, ellentétben a reprodukció más 
szakaszaival (termékenyülés. embriogenezis, lárvageneis), amelyek bizonyítottan sztenohalin 
jellegűek (csak tengervízben sikeresek). E feltételezés bizonyítására érlelési kísérleteket végez-
tünk a tengervíztől eltérő, alacsonyabb osmolalitású érlelő közegben. Hetenként alkalmazott 
hormonpótlást és detoxikáló filtráció mellett az angolnákat 3 különböző ion tartalmú vízben 
érleltük (10-40 mOzm/kg ozmolalitású édesvízben, 190-250 mOzm/kg ozmolalitású izotóniás 
(ozmoconforming) oldatban és kontrollként 1008-1035 mOzm/kg ozmolalitású mesterséges 
tengervízben). Megállapítottuk, hogy sikeres oogenezis nemcsak tengervízre jellemző só viszo-
nyok mellett, hanem ettől eltérő iontartalmú vizekben is sikeresen végezhető. A gonado-szoma-
tikus index (GSI), a gonadfejlődés biológiai mutatója alapján a legnagyobb petefészek fejlődést 
az izozmotikus érlelő vízben mértük (GSI átlagosan 30 %), ami a maturáció euryhalin jellegét 
igazolja.
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A keltetőtojások tárolásának és mosásának hatása 
a mulardkacsa előállításában

A tojáskezelési műveletek, így a mosás és a tárolás hatásai víziszáranyasoknál kevésbé ismertek.
Keltethetőségre gyakorolt hatásukat az Orvia Magyarország Kft. kiskunfélegyházi mulardkacsa 
szülőpár telepén és sükösdi keltetőjében vizsgáltuk.
A mosás hatását, az istállóban termelődött összes tojás felhasználásával megállapítottuk, hogy a 
kezelt és a kontrolltojások keltethetősége között van statisztikailag igazolható különbség a lám-
pázás után bent maradt, illetve a termékeny tojások keltethetősége között.
A tárolás hatását 3600 tojás felhasználásával vizsgáltuk [2 csoport (20 és 13 napig tárolt), 3 
kezelés (1. kontroll; 2. hűtött, forgatva tárolt; 3. hűtött, forgatott és előmelegített; n=600 tojás/
kezelés)]. A 20 napig tárolt, kontrolltojások keltethetősége 4,5% volt. A 20 napig 16 oC-on tárolt 
és forgatott tojások keltethetősége jelentősen javult (54,0%), ez megegyezett a 13 napig tárolt, 
kezeletlen tojásokéval (54,9%). Egy héttel rövidebb ideig, 16 oC-on történő tárolás csaknem 20% 
javulást eredményezett, amit az előmelegítés 80,8%-ra javított.
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Dr. Áprily Szilvia

egy. docens, KE AKK



76 77

IZSÁK TIBOR
izsimazsi@gmail.com 
Állattenyésztő mérnök 
BSc, 7. félév
Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
 

A csuka (Esox lucius) sperma mélyhűtésének gyakorlati 
szempontú optimalizációja és a mélyhűtött sperma 

alkalmazása a keltetőházi szaporítás során

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.
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Környezeti- és genetikai tényezők hatása a magyarországi angol 
telivér populációra a versenyteljesítmény és tenyésztés tükrében

Munkámban az angol telivérek – ezen belül a galopplovak – sikerességét be-
folyásoló tényezőket vizsgáltam értékmérő tulajdonságokon keresztül és azt, 
hogy ezek milyen mértékben érvényesülnek és lesznek hatással az egyed ver-
senyteljesítményére, illetve a későbbi tenyésztésben betöltött szerepére. 
Kutatásom során, egy tíz évet felölelő időszakon át, 1999-től 2009-ig vizsgáltam a honi an-
gol telivér populációt. Célkitűzésem tehát annak megállapítása volt, hogy a környezeti-és 
genetikai hatások miként és milyen mértékben befolyásolják a tenyésztés és futtatás sike-
rességét. Vizsgálatomat fontosnak és indokoltnak tartom abból a szempontból, hogy ennek 
segítségével a jövőben talán sikeresebben tenyészthetünk olyan angol telivéreket, ame-
lyek tudását és képességét mind a hazai, mind a külföldi versenypályán kamatoztathatjuk. 
Az 1052 lovat felölelő adatbázisomban a tenyésztőknél szűrési kritérium volt, 10 év alatt 
legalább 10 általuk tenyésztett csikó jusson el a felkészítő munkáig, ezen szám alatt te-
nyésztők nem képezik részét a munkámnak, a nem megfelelő állományméret miatt. A 
vizsgált lovak, ha nem is versenyeztek, de legalább tréning listára lettek adva, így megpró-
bálták őket versenyre is felkészíteni. A vizsgált adatok között van a származás, tenyésztő 
ménes, GHP szám, trénerek- és trénerváltások, összes nyeremény, egy futásra jutó nye-
remény, versenyzett évek száma, tenyésztésbe vétel, első futási kor és futott versenyek 
száma is.
Az eredményekben jól látszik a GHP és pénznyeremények szoros korrelációja, a trénerváltás po-
zitív hatása az egyed versenykarrierjére, a mének (és heréltek) javára billenő összkereset annak 
ellenére, hogy a kancák nagyobb számban képviseltették magukat. A tenyésztésbevételnél sok 
esetben nem volt szempont a versenyteljesítmény, ennek köszönhetően a genetikai előrehala-
dás jelentős lassulása vagy hanyatlása is észrevehető.
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Nagy mennyiségű balatoni sudár ponty (Cyprinus carpio morpha 
accuminatus) sperma mélyhűtésének módszertani fejlesztése

A balatoni sudár ponty keltetőházi szaporításának fejlesztésére (növekvő horgászati és piaci igé-
nyek) és a természetes populációk megsegítésére célul tűztük ki egy, a tájfajtából létrehozott 
spermabank felállítását. Vizsgálataink során a nagymennyiségben történő („üzemi”) sperma-
mélyhűtés 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 mintá-
nál. 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 szignifi-
kánsan 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 Já-
nos Kutatási (BO/00508/18/4) Ösztöndíja és Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-4 
kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programja támogatta.
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Galamb tartástechnológiák hatékonyságának összehasonlítása

A mai rohanó világunkban a galambtartás és -tenyésztés a legkülönbözőbb foglalkozá-
sú, helyzetű és korú emberek életében jelent egy semmi mással nem pótolható értéket. 
Kisgyerek korom óta galambtartással és tenyésztéssel foglalkozom szabadidőmben. Miután el-
kezdtem egyetemi tanulmányaimat és egyre nagyobb rálátásom lett az állattenyésztés szakszerű 
menetére és az egyes háziállat fajok tenyésztési eljárásaira, rádöbbentem, hogy milyen hiá-
nyosak az általam oly nagyra becsült és kedvelt galambokkal kapcsolatos szakmai információk. 
Dolgozatomban postagalamb párok szaporaságát, illetve utódnevelő képességét kívántam meg-
vizsgálni 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 vizsgálatok során 3 különböző tartástechnológiát tudtam felállítani és ezeket több szempont-
ból 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. Összesen 23 pár termelését vizsgáltam egy termelési ciklusban. Ezek az állatok korukat 
tekintve 2-4 éves kor közöttiek voltak. A 2018-as tenyésszezonban folyamatosan gyűjtött ada-
tokat értékelve, továbbá számításokat végezve kaptam információt az állatok teljesítményével 
kapcsolatban. ezen kívül tojásvizsgálatokat is végeztem. 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 tenyészidő-
szak alatt. Egyértelműen megmutatkozott, hogy azok a galambok amelyek napközben többnyire 
a szabadban tartózkodtak és ez által többet mozogtak, fiókáik nevelésére kevésbé fordítottak 
nagy hangsúlyt. Az alföldi dudoros postagalambok jól érvényesítették szaporodásbiológiai tu-
lajdonságaikat a földi galambházban, míg a verseny postagalambok a zárt padlásteret részesí-
tették előnyben.
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A malacok termelési és a kocák szaporodásbiológiai mutatóinak 
vizsgálata két különböző választási idő tekintetében

Az elmúlt években a sertéstartóknak az erős piaci kiszolgáltatottság miatt termelési színvona-
lukon jelentősen emelni kellett. Ennek egyik fontos eleme az egy koca után kibocsátott 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 ma-
lacra 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 mel-
lett, 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 szop-
tató kocák takarmányozását a számítógépes önetetők, a klímaszabályozást az evaporációs hűtők, 
szopós és battériás malacok melegítését a padlófűtés.
A vizsgálatba vont 97 kocától összesen 1215 malac született. A vizsgált kocák közel azonostestsúly-
lyal 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 választot-
tak 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 mgasabb szintű ter-
melést érhetünk el, mint a koraival.
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Különböző genotípusú kanok hatása f1 (mnf×ml) 
kocák termelési mutatóira

A hazai sertéstenyésztés hosszú múltra tekint vissza, fénykora az 1970-80-as évekre tehető, mikor 
átlagosan 8-9 millió sertést tartottunk, viszont jelenleg az ágazat mélyponton áll. A KSH 2017-es 
első féléves közlése szerint 2,8 millió regisztrált egyed van az országban. Az 1990-es évektől kezd-
ve fokozatosan csökkent az ország sertés- állománya és a jelenlegi létszám a legalacsonyabb. 
Mindemellett elmondható, hogy a tartás-, takarmányozás-technológia és a genetikai előreha-
ladás sem fejlődött megfelelő ütemben. A naturális mutatók terén az európai versenytársaktól 
lemaradtunk és emellett a termelőknek egyre szigorúbb előírásoknak kell megfelelniük, amely 
miatt sok gazda a szektor elhagyására kényszerült. Jelentős visszaesés látható az egyéni gazda-
ságok számában, melynek oka az említett tényezőkön kívül a méretgazdaságosság problémája. 
Az előbb említettek miatt, vizsgálataim helyszínéül családi gazdaságunk választottam, ahol jelen-
leg 90 anyakoca és szaporulata található. Genetikai hátterét tekintve magyar nagyfehér x magyar 
lapály (MNFxML) az anyai vonal, az apai partnerek egy hungahib-39-es (PxH), egy duroc x piet-
rain (DxP) és egy magyar lapály (L) tenyészkan. Méréseimet 2015 októberében kezdtem és 2016 
novemberéig tartott. Tenyészkanonként 10-10 kocát és ezek szaporulatát vizsgáltam. A következő 
adatokat vettem fel: az összes született és az élve született malacok száma, kan és emse malacok 
aránya, az egyedi születési súlyok, a választási alomtömeg, valamint a hízó állatok beállítási és vég-
súlyát, valamint az életkorát vágáskor. A kapott adatokat az R statisztikai programmal értékeltem. 
A harminc kocától összesen 415 malac született, ebből 373 élő egyedet jegyeztem fel, az át-
lagos alomlétszám 12,43¬±3,04 volt. A kan: emse malacok aránya enyhe koca túlsúlyt mu-
tatott (46,38%:53,62%). A legnagyobb almokat a DxP kannal búgatott kocák (13,2±2,4) pro-
dukálták, a legnagyobb születési súlyokat pedig a PxH végtermék malacoknál (1,49±0,32 
kg) mértem. A különböző genotípusok nevelési és hízlalási eredményei között nem tudtam 
statisztikailag igazolható különbséget kimutatni, habár mind a hízlalás alatti testtömeg gyara-
podást, mind a hízó elkészülési idejét tekintve a PxH végtermékek bizonyultak a legjobbnak. 
Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a családi gazdaságunkban mindhárom befejező kan-
nal eredményesen és a nagyüzemi eredményekkel is lépést tartó termék állítható elő. 
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Évszakok hatása egyes reprodukciós és hízékonysági 
értékmérőkre egy Komárom-Esztergom megyei sertéstelepen

A magyarországi sertésállományban fokozatos csökkenés ment végbe az elmúlt évtizedekben, 
ennek ellenére a sertéstenyésztés jelenleg is a hazai mezőgazdasági termelés egyik stratégia-
ilag legjelentősebb ágazata. A versenyképes termék-előállítás alapfeltétele, hogy a hatékony-
ságot meghatározó értékmérő tulajdonságok mutatóit folyamatosan gyűjtsük és rendszeresen 
elemezzük. Az adatok feldolgozása révén azonosíthatjuk a termelési folyamatokban megjelenő 
kihívásokat, amiket a sertéstelepi tervezés során figyelembe kell vennünk és hatékonyan kell 
rájuk reagálnunk. A környezeti hőmérsékleti viszonyok termelésre gyakorolt hatásainak isme-
rete szintén elengedhetetlen, hiszen a klímaváltozás várható következményeit csak így tudjuk 
felmérni. Dolgozatomban az évszakok gazdaságilag kiemelkedően fontos értékmérő tulajdonsá-
gokra gyakorolt hatását elemeztem egy nagyüzemi sertéstelepen. A szaporasággal kapcsolatos 
értékmérő tulajdonságok közül a vemhesülési és a fialási százalék alakulását összesen hat évre 
(2011-2016) vonatkozólag dolgoztam fel. A hízékonysági értékmérőket (napi tömeggyarapodás, 
takarmányértékesítő képesség, napi takarmányfogyasztás) a malac utónevelés időszakában vizs-
gáltam összesen három év alapján (2014-2016). Szintén az utónevelőre vonatkozólag értékel-
tem az elhullási százalék évszakok szerinti alakulását 2014 és 2016 között. Az eredményeim segít-
séget nyújtanak az évszakok hatásainak felismeréséhez az adott telepen, ez pedig lehetővé teszi 
a szükséges intézkedések kidolgozását a káros hatások elkerülése vagy csökkentése érdekében.
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Húsminőség, és termelés vizsgálata régi magyar tyúkfajták 
részvételével kialakított keresztezésekben

A napjainkra jellemző fogyasztói igények változása a baromfiágazatot is érinti. A fogyasztók egy 
része előnyben részesíti a szabadtartásban nevelt baromfitól származó termékeket, azonban az 
ipari körülményekhez kialakított húshibridek szervezete az extenzív tartásmódot nem tolerálja. 
Az extenzív tartásmódhoz a régi, illetve régóta honosult magyar baromfifajaink kiválóan alkal-
mazkodtak, és ilyen feltételek között is kedvező minőségű húst képesek előállítani. A kutatás cél-
ja, hogy az őshonos sárga magyar tyúk bevonásával végzett keresztezésekből származó egyedek 
hústermelését, és -minőségét vizsgálva olyan genotípus kiválasztása, amely alkalmas lehet az új 
fogyasztói igények kielégítésére.
A kísérlet során négy genotípust vizsgáltunk, amelyekben eltérő részarányt képviselt a sárga ma-
gyar tyúk (SM: Sárga magyar 100%, A: Tetra H 50%x Sárga magyar 50%, E: Tetra H 75%x Sárga 
magyar 25%, D: Tetra H 50%x Sárga magyar 25%x Harco 25%). A nevelés során két különböző 
beltartalmi értékekkel rendelkező takarmánykeveréket alkalmaztunk.  Egy alacsonyabb nyers 
táplálóanyag tartalmú keveréket, amelyet CS-vel jelöltünk, és egy magasabb tápláló anyag tar-
talmú takarmányt, amelyet FF-el jelöltünk. Így összessen 8 vizsgálati csoport szerepelt a kísérlet-
ben. A 16. élethétben történő próbavágás alkalmával vizsgáltuk az élő- és vágott tömeget, az ér-
tékes húsrészek (mell, comb) tömegét, és ezek arányait a teljes testtömeghez viszonyítva. A mell, 
és comb színének, és kémhatásának mérésével, valamint a konyhatechnológiailag előkészített 
mellhús nyíróerő értékeinek értékelésével állapítottuk meg a hús minőségét. A vágási mutatók 
vizsgálatára 15 db, a húsminőségi vizsgálatokhoz 8 db minta állt rendelkezésünkre csoportonként. 
Az élő-, és vágott tömeg esetében mindegyik keresztezett genotípus felülmúlta a sárga ma-
gyar tyúk eredményeit. A vágási % esetében, valamint az értékes húsrészek arányaiban ezek 
az arányok már nem érvényesültek. A húsminőségi vizsgálatok során is szignifikáns különbsé-
gekkel találkoztunk. Az eltérő takarmányok alkalmazása is megmutatkozott az eredményeken. 
Eredményeink alapján elmondható, hogy a sárga magyar tyúk hústermelési tulajdonságait kis-
mértékben felülmúlják a keresztezett genotípusok, ugyanakkor a kedvező húsminőségi tulaj-
donságain nem változtatnak. További vizsgálatok elvégzését javasoljuk eltérő technológiákban 
is, amelyek alapján kijelölhetők lehetnek a köztenyésztés számára hasznosítható genotípusok, 
ez által hozzájárulva a sárga magyar tyúk génmegőrzéséhez.

Témavezető:
Drobnyák Árpád

tud. segédmunkatárs, 
SZIE MKK



84 85

SZILÁGYI ENDRE
szilagyi.endre86@gmail.com 
Állattenyésztő mérnök 
MSc, 2. félév
Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

 
 

A brojler csirke szénhidrát-anyagcseréjét befolyásoló hormonok 
változása 42 nap alatt

Kísérletünk célkitűzése az volt, hogy olyan takarmányadalékanyagot állítsunk elő, amely javítja 
az állat immunstátuszát.
Kutatásunk során a szénhidrát-anyagcserében részt vevő hormonok (glükóz, inzulin, inzulin-sze-
rű növekedési faktor 1 (IGF1), növekedési hormon realising hormonja (GHRH), Ghrelin, Leptin 
átfogó vizsgálatát tűztük ki célul. Takarmányozási faktorokkal (antocianinok, probiotikumok, 
karotinoidok, fruktooligomerek) való befolyásolhatóságát kívántuk vizsgálni brojler csirkében. 
A kísérletben 1250 db ROSS 308 típusú fajtahibridet telepítettünk és 0 napos kortól a 42. napos ko-
rig neveltük. A kísérletünk során kettő darab kontrolcsoport és négy darab kísérleti csoportunk volt 
hármas ismétlésben. A csoportokat külön jelöléssel láttuk el. A kontrolcsoport K0, a belső kontrolt 
KB, a négy kísérleti csoport K1, K2, K3 és K4 megjelöléssel. A kontrol és minden kísérleti csoport a 
fejlődésüknek megfelelő 4 fázisú takarmányt (pre-starter, starter, nevelő, befejező), a belső kont-
rol 500 g/t beta-glucant tartalmazó tápot, a négy kísérleti csoport a 0,5%-ban kapta a különböző 
adalékanyagokat (antocianinok, probiotikumok, karotinoidok, fruktooligomerek) ad libitum. 
Mérési eredményeink azt mutatják, hogy a brojler normál glükóz koncentrációja alacsonyabb az 
intenzív növekedési szakaszban, mint az a tojó állományra illetve a kifejlett egyedekre jellemző. A 
növekedés és fejlődés során sem változott jelentősen. Az alkalmazott takarmányadalékok sem be-
folyásolták ezen értékeket. Az alacsony glükóz koncentráció biztosítása a magas inzulin szekréció 
eredménye. Láthatóan az inzulin elválasztás a brojler növekedése során szignifikánsan változik. 
Eredményeink alapján megállapítható, hogy az antocianin tartalmú adalékanyagot kapott kísér-
leti csoportnál szignifikánsan magasabb IGF-1 koncentráció figyelhető meg.
A GHRH szintje a 35. napot követően megemelkedik a fejlődési szakaszban. A kezelések közül 
leginkább az antocianin van hatással a koncentrációra. A ghrelin koncentrációjában a fejlődési 
szakaszban nincs szignifikáns változás, ellenben az antocianinnak itt is megfigyelhető a hatása. 
A leptin koncentráció a fejlődés alatt megemelkedik, valamint az általunk etetett adalékanyagok 
hatással van a koncentráció emelkedésére.
A kísérlet során beigazolódni látszik az a feltevésünk, hogy az általunk etetett adalékanyagok 
hatással vannak a brojler csirke szénhidrát. anyagcseréjére. 
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Homoktövis (Hippophae rhamnosides L.) antioxidáns 
kapacitásának és antibakteriális hatásának vizsgálata

Az elmúlt években a fogyasztói szokások megváltoztak. Az élelmiszerekkel összefüggésbe hoz-
ható kemikáliák alkalmazása a fogyasztókat elbizonytalanította. Az új, kíméletes és természetes 
összetevőkkel történő tartósítási eljárásokkal foglalkozó kutatási téma közül a homoktövis kevés-
bé tanulmányozott.
Különböző, kereskedelmi forgalomban kapható homoktövis készítmények megvásárlása és 
eltérő módon történt feldolgozása után meghatározásra került ezen minták antioxidáns kapa-
citása, illetve antibakteriális hatása. Vizsgált homoktövis készítményeim a homoktövis instant 
tea, homoktövis tea, homoktövis őrlemény, valamint bogyó és a belőle készült velő, míg a 
vizsgált mikroorganizmusok az Escherichia coli, Enterococcous faecalis, Listeria innocua, L. mo-
nocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus voltak. Az antibakteriális hatás 
megállapítására agarlyuk diffúziós módszert alkalmaztam, illetve szaporodásra kifejtett gátló 
hatás vizsgálatát turbidimetriás módszerrel végeztem el. Az antioxidáns kapacitás vizsgálatára a 
vasredukálóképességen alapuló FRAP (Ferric Reducing Ability of Plasma) módszert, a troloxra 
vonatkoztatott antioxidáns kapacitást a TEAC módszert (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity), 
a DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) gyök megkötésén alapuló antioxidáns kapacitás mérést és 
az összes polifenol tartalom meghatározása, a Folin-Ciocalteu reagenssel történő TPC módszert 
(Total Polyphenol Content) használtam fel.
A kísérleti eredményeim alakulását nem csak a készítmények eltérő hatóanyagtartalma, hanem 
azok elkészítési módja is (hőmérséklet, áztatási idő változtatása) nagymértékben befolyásolták. 
Az eredményekből az is látható, hogy az a minta, amelyiknek nagyobb volt az antioxidáns ka-
pacitása, az agarlyuk diffúziós módszernél általában jobb feltisztulási zónát adott, bár a turbidi-
metriás mérésnél mégsem mindig az gátolta legjobban a szaporodást. Az összefüggések további 
felderítésének érdekében pH mérést végeztem, mely során kiderült, hogy azok a készítmények, 
melyek jól gátolták a baktériumok szaporodását, erősen savasak.
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Frukto-oligoszacharidok gyártásközi ellenőrzését támogató 
UV-Vis spektroszkópiai gyors módszer mikrobiológiai 

kontamináció kimutatására

A 21. századra jellemző a folyamatosan növekvő fogyasztói tudatosság és az étrend egészség-
megőrző szerepének előtérbe kerülése.
A frukto-oligoszacharidok (FOS), melyeket a prebiotikumok közé sorolunk, olyan nem emészt-
hető élelmiszer összetevők, melyek a vastagbélbe kerülve szelektíven stimulálják a bélben élő 
egészségmegőrző baktériumok növekedését és/vagy metabolizmusát, ezáltal javítva a szerve-
zet-bél egyensúlyát. A FOS gyártására főként a szacharózból, enzimatikus úton történő szinté-
zist alkalmazzák. A reakció alatt lejátszódó szénhidrát-összetételváltozás valós időben nyomon 
követhető UV-spektroszkópián alapuló módszerekkel. Annak ellenére, hogy az ipari előállítás 
során alkalmazott paraméterek nem kedvezők a legtöbb ubikviter mikroba szaporodásához, 
illetve túléléséhez, léteznek olyan fajok, amelyek képesek anyagcserét folytatni ezen körülmé-
nyek mellett, ezáltal mikrobiális befertőzést, romlást okozva. Anyagcseréjük következtében a 
mikrobák módosíthatják a termék szénhidrát-összetételét és melléktermékeket képezhetnek. 
Ezeknek a folyamatoknak az időben történő detektálása rendkívül fontos a minőségbiztosítás és 
a hatékony termelés érdekében. Munkám során egy UV-Vis spektroszkópián alapuló mikrobio-
lógiai befertőződés detektálására alkalmas gyorsmódszer alkalmazhatóságát teszteltem. Labo-
ratóriumi léptékben vizsgáltam az ipari FOS szintézis során fellépő mikrobiológiai kontamináció 
hatását Zygosaccharomyces rouxii modell mikrobával. A reakció alatt időközönként felvettem a 
reakcióelegy UV-Vis spektrumát, majd főkomponens analízissel (PCA) vizsgáltam a spektrumok 
közötti szisztematikus eltéréseket. Végül nagy hatékonyságú folyadék kromatográfiával ellenőriz-
tem az összetételbeli különbségeket. Eredményeink alapján a kontroll és a fertőzött minták a 
spektrumlefutásaik szerint elkülöníthetők PCA elemzéssel. Összetételben a kontroll és fertőzött 
reakciók között különbség észlelhető, azonban ez nem tekinthető jelentősnek, így mikroorganiz-
mus spektrumokra kifejtett hatásának leírásához további kísérletek szükségesek.
Köszönetnyilvánítás
Kutatásunk a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság Programja (ÚNKP-18-4-SZIE-15), és az Európai Unió 
és az Európai Szociális Alap (EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005) támogatásával valósult meg.
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Mikotoxinok HPLC-MS analitikai meghatározásához 
mintatisztítási módszerek vizsgálata

A mikotoxinok vizsgálata során nagy problémát jelent, hogy nagyon kis koncentrációban van-
nak jelen az élelmiszerben, mely egy bonyolult összetételű hordozó. A HPLC-MS/MS kapcsolt 
analitikai berendezéseken végzett fejlesztéseknek köszönhetően a műszerek érzékenysége 
jelentősen javult, ezáltal a kimutatási határok csökkentek, azonban a mátrixhatás továbbra is 
problémaként lép fel. A zavarás csökkentésének nagyon hatékony, ám rendkívül költséges mód-
ja az izotópjelzett belső sztenderdek használata. Bonyolult összetételű minták esetén azonban 
továbbra is fennálló probléma, hogy a mátrixhatás a belső sztenderd jelét is elnyomja, ezért 
mintatisztítás oldalról kell megnövelni az analitikai módszer szelektivitását, ilyen mintatisztítási 
módszer például a QuEChERS eljárás.
Diplomadolgozatomban az egyszerű és gyors „dilute and shoot”, valamint egyes lépéseiben 
módosított QuEChERS mintaelőkészítési eljárás kinyerési hatásfokát vizsgáltam öt mikotoxin-
nál (DON, T-2, FB1, AFB1, és ZON) fehér csiperkegomba (Agaricus bisporus) mátrix esetén. 
Vizsgálataim alapján arra a megállapításra jutottam, hogy gombamátrix esetén elegendő 
az idő- és eszköztakarékos „dilute and shoot” technika alkalmazása. A technika alkalmazá-
sával mind az öt általam vizsgált mikotoxin esetén megfelelő kinyerési hatásfokot értem el. 
A QuEChERS mintatisztítás alkalmazása gombánál bonyolultabb minta összetételénél javasolt a 
nagymértékű mátrixhatás csökkentésének érdekében.
További célom volt, hogy megvizsgáljam valóban szükséges-e az igen költséges izotóphígításos 
technika alkalmazása gombamátrixban a vizsgált öt mikotoxin esetén a megfelelő kinyerési 
hatásfokok eléréséhez, vagy a jóval gazdaságosabb mátrix-illesztett kalibrációval is megfelelő 
eredményeket kapok. Méréseim alapján mindkét kalibrációs technika megfelelt a vizsgált öt mi-
kotoxin multi-mikotoxinos meghatározásához. A mátrix illesztett kalibráció költséghatékonyabb 
megoldás, amennyiben van elérhető vak mátrix a kalibrációhoz. Fehér csiperkegomba vizsgá-
latánál vak mátrix beszerzése nem okoz gondot, ezért ezen élelmiszer esetén mindenképpen a 
költséghatékonyabb mátrix-illesztett kalibráció alkalmazását javaslom. Sok esetben azonban a 
vak mátrixok nem beszerezhetők, ilyenkor az izotópjelzett belső sztenderdek használata szük-
ségszerű.
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Fluopiram hatóanyagú zárókezelés hatása a meggy tárolási 
betegségeire, érzékszervi tulajdonságaira, a hatóanyag 

tartalom nyomon követésével

Az utóbbi években Egyetemünket több esetben megkeresték azzal a problémával, hogy a meggybe-
főtteknél „kellemetlen, esetenként vegyszeres utóíz” illetve „kellemetlen szag” érződik a konzervipa-
ri feldolgozást követően. A probléma onnantól fogva jelentkezett, hogy a fluopiram hatóanyagot 
tartalmazó Luna Privilege és Luna Experience készítményeket bevezették. Felmerül a kérdés, hogy 
lehet-e összefüggés a szüret előtti zárókezelés során alkalmazott fungicid és a feldolgozói panasz 
között? Ezért célul tűztem ki a Luna Experience fungiciddel történő zárókezelés hatásának vizsgála-
tát az 1 hetes hűtőtárolás és a további 1 hetes pultontartás során. Megmértük, hogy hogyan változik 
a gyümölcsökben a fluopiram hatóanyag mennyisége a zárókezelést követő 10 napban, valamint a 
konzervált meggyben vajon milyen mennyiségben marad jelen a hatóanyag. Vizsgáltam továbbá, 
hogy tapasztalható-e kellemetlen ízbeli elváltozás fluopirammal kezelt meggyből készült konzerv 
esetén. A növényvédelmi kezeléseket egy üzemi meggyültetvényben végezték el két parcellában: 
a fluopiram és tebukonazol hatóanyagú Luna Experience (kezelt), illetve penkonazol hatóanyagú 
Topas 100 EC (kontroll) készítményekkel. Vizsgálataink végén megbizonyosodhattunk arról, hogy 
a zárókezelések eredményesen befolyásolták a gyümölcsrothadást okozó patogének jelentőségét 
postharvest idején, sőt a Luna Experience szignifikánsan hatékonyabbnak bizonyult a kontroll-
hoz képest, a gyümölcsök egészségi állapota tekintetében. Részletes képet kaptunk a fluopiram 
hatóanyag zárókezelést követő időszak bomláskinetikájáról. A hatóanyag koncentrációja egyetlen 
esetben sem lépte túl az MRL határértéket, sőt a kezelést követő 10. napon már csak minimális 
mennyiségben mutatható ki a hatóanyag. Megállapítottuk viszont, hogy konzerválás, illetve a kon-
zervek három hónap tárolásának hatására is alig csökken a fluopiram koncentrációja az ugyana-
zon napon szedett friss meggyhez képest. Végül megállapítottuk, hogy az eltérő zárókezelésben 
részesült gyümölcsök között a bírálók különbséget tudnak tenni: a fluopirammal kezelt meggyeket 
savanyúbbnak, míg a kontroll meggyeket édesebbnek érezték, azonban zárókezeléstől függetlenül, 
mindet fogyaszthatónak ítéltek. Mindent összevetve, tudományos munkám eredménye alapján 
kijelenthető, hogy a fluopiram hatóanyag használata meggy kultúrában - betartva a hozzátartozó 
engedélyokiratban foglaltakat - megbízhatóan alkalmazható és nem okoz semmiféle kellemetlen 
utóízt, vagy szagot a meggybefőttek esetében.

Témavezetők:
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A tej helyes mintavétele és összetételének ellenőrzése

 
A tej mintavételének módját a kívánt analízis határozza meg. A dolgozat fő témája a különbö-
ző módon vett tejminták vegyi összetételének kivizsgálása, és eltérésének vitatása. Szükséges, 
hogy a tejvizsgáló laborjainkba –a reális eredmények érdekében–, minél reprezentatívabb 
minta érkezzen. A kutatás alanya egy családi tehén farm Vajdaságban. Egyedenként szúrópróba 
módszert használva, három módon lett végezve a tejmintavétel. A tejminták vizsgálata az Új-
vidéki Egyetem Mezőgazdasági Kar tejminőség-ellenőrző laboratóriumában lett végrehajtva. A 
tej összetételének kivizsgálásának eredményei jelentősen eltérnek a mintavételének módjától. 
Kulcsszavak: tehéntej, tej mintavétel, tej összetétel
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Ochratoxin A és biodegradációs melléktermékének vizsgálata 
zebradánión (Danio rerio)

Napjainkban az élelmiszerek és takarmányok mikotoxin szennyezettségének problémája jelentős. 
Egyre gyakoribbak az időjárási szélsőségek, melyek hozzájárulnak a mikotoxinok termelődéséhez. 
Több kutatás is alátámasztja, hogy minden magyarországi régióban megtalálhatóak az Asper-
gillus fajok, melyek többek között az Ochratoxin A (OTA) termeléséért is felelősek. A mikotoxin 
szennyezettség semlegesítésére számos módszer ismert, melyek közül egyre nagyobb figyelmet 
kapnak a biodegradációs eljárások, amelyek során képződhetnek olyan vegyületek, amelyek 
mérgezőbbek lehetnek az eredeti toxinnál. Ebből kifolyólag a keletkező metabolitok biológiai 
hatását is vizsgálni kell. Kísérleteink célja volt, hogy a Cupriavidus basilensis ŐR16 jelzésű bak-
tériumtörzs OTA-bontó képességét minősítsük mikroinjektálási módszer segítségével. Vizsgálata-
ink során minden tesztoldat esetében 75 µm, 100 µm, 150 µm és 200 µm átmérőjű cseppeket 
injektáltunk közvetlenül a termékenyülés után a zebradánió embriókba, majd 120 órás korban 
letális és szubletális végpontokra vizsgálatuk őket. A mikroinjektálási módszer hatásának vizsgá-
latára egy semleges oldatot (Zebrafish Ringer’s solution), a bontási tesztközeg hatásának vizs-
gálatára LB táptalajt injektáltunk a legnagyobb cseppátmérőn. A teljes injektálási sorozatot a 
bontásnál használt kiindulási mikotoxin oldattal (OTA 5 ppm), a baktérium toxin nélküli fermen-
tációja utáni anyagcseretermékkel és a baktérium OTA bontási melléktermékével végeztük el. 
Az eredmények alapján elmondható, hogy az adott cseppméretek mellett sem az injektálás, sem az 
LB táptalaj nem hat károsan az embriókra, a mortalitás 10% alatt maradt. Ezzel szemben az 5 ppm-es 
OTA oldat injektálási eredményei a legnagyobb cseppméret esetében már több mint 80%-os pusz-
tulást mutattak. Megállapítottuk, hogy az ŐR 16 jelzésű baktériumtörzs a normál életfolyamata során 
is termel toxikus anyagokat, 200 µm-es cseppátmérő esetén 50%-os mortalitást tapasztaltunk, azon-
ban ennek hatása jóval alacsonyabb az OTA oldat azonos dózisaihoz képest. A baktérium OTA bontási 
melléktermékének eredményei szintén alacsonyabb toxicitást mutatnak a kiindulási OTA oldathoz 
képest, 38,5%-os mortalitást tapasztaltunk a legnagyobb cseppátmérő esetén, amelyek statisztika-
ilag nem mutattak szignifikáns különbséget az ŐR 16 normál anyagcseretermékeinek toxicitásával. 
Következtetésként elmondható, hogy az ŐR 16 jelzésű baktériumtörzs alkalmazható lehet zárt tér-
ben OTA-szennyezett takarmány detoxifikációjára. 
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HPLC-MS/MS módszer validálása mikotoxinok meghatározásához

A mikotoxinok, azaz a fonalas gombák másodlagos anyagcseretermékeinek vizsgálata az utóbbi 
időben népszerű kutatási területté vált. A mikotoxin-szennyezettség mértéke időjárástól függő-
en évente változhat és jelentős mértékű gazdasági veszteséget okozhat, valamint gyorsan egész-
ségügyi veszélyek kiindulópontja lehet. Az Európai Unióban forgalmazott élelmiszerekben és 
takarmányokban előforduló toxinok határértéke ezért szigorúan szabályozott. Vizsgálatuk során 
azonban nagy nehézséget okoz a különböző élelmiszer-, ill. takarmánymátrixok összetettsége, 
ezért nagy érzékenységű műszerekre van szükség a kvantitatív meghatározáshoz. A HPLC-MS/
MS kapcsolt rendszer folyamatos fejlesztésével a műszer érzékenysége megnövekedett, így je-
lentősen csökkent a mérések meghatározási határértéke. Megfelelő módszerfejlesztés és vali-
dálás után tehát e kapcsolt rendszer jól alkalmazható mikotoxinok mérésére.
Dolgozatomban, mátrixmentes környezetben és két különböző mátrix (csiperkegomba, kom-
poszt) esetén igazoltam a módszer alkalmasságát DON, T2, aflatoxin B1 és fumonizin B1 mikotoxi-
nok mérésére. A választott mátrixok fontosságát indokolta, hogy a csiperkegomba termesztésé-
hez használt komposzt gabona alapú, így mindkettő potenciálisan toxinnal fertőzött lehet. Mivel 
mikotoxinok vizsgálata során az egyik legnagyobb nehézséget az élelmiszer és takarmánymátrix 
összetettsége adja, ezért a mátrixhatás csökkentése érdekében „dilute&shoot” technikát és izotóp 
hígításos módszert alkalmaztam, melyhez izotóp jelzett belső sztenderdeket használtam. Dolgoza-
tomban korábban kidolgozott multi mikotoxin HPLC-MS/MS analitikai módszer teljesítményjel-
lemzői közül a kimutatási határ, meghatározási határ, linearitás, mérési tartomány, pontosság és 
precizitás meghatározásán keresztül bizonyítottam a módszer alkalmasságát a kitűzött célfeladatra. 
Munkám során sikeresen validáltam a HPLC-MS/MS módszert DON, T2, és fumonizin B1 mi-
kotoxin esetén csiperkegomba-, és komposztmátrixban, valamint aflatoxin B1 esetén gomba-
mátrixban. Mivel a komposzt volt a legösszetettebb mátrix (búzaszalmát, trágyát, gipszet és vizet 
tartalmazott), ezért ezeknél a mintáknál érvényesült leginkább a mátrix zavaró hatása. A kimu-
tatási és meghatározási határértékek, valamint a mátrixhatás további csökkentésének eredmé-
nyes módja lehet a mintaelőkészítési lépések során az extraktum különböző módszerekkel való 
további tisztítása. A további mintatisztítási lépések bevezetését főként aflatoxin B1 komposztban 
való mérése esetén ajánlom.
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Mikrobiológiai és vízkémiai vizsgálatok Csíkszereda és 
Szentegyháza városok környékén található ásványvizek esetében

2018. január-márciusában megvizsgált tíz Csíkszereda környéki ásványvízforrás közül a Csík-
taplocai-, Zsögödi-, Nagy-borvíz forrás nagyobb hasonlóságot mutatnak az elemösszetételben, 
ezekhez legközelebb áll a Délői- és a homoródfürdői Lobogó forrás vize. A vizsgálatok alapján 
több forrásban a bórtartalom meghaladta a megengedett 5 mg/l értéket. A Borsáros-, Délői-, 
és Nádasszéki-források mindkét mintavételezés során mikrobiológiai szempontból kifogásolha-
tóak, emberi fogyasztásra nem alkalmasak.
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Utcán árusított élelmiszerek kémiai biztonsága: 
mit eszünk a gírosszal?

A húsok magas hőmérsékleten, nyílt lángon történő sütését és grillezését már az ősidőktől fogva 
alkalmazza az emberiség. A főzés-sütés az ételek jobb emészthetőségét szolgálja, javítja a mik-
robiológiai élelmiszer-biztonságot és az ízérzést. A hőkezelés azonban nem csak pozitív hatással 
lehet az élelmiszerek biztonságosságára. Erre egy jellemző példa a rákkeltő, genotoxikus hetero-
ciklusos aromás aminok (HCA) keletkezése. 150℃ feletti hőmérsékleteken HCA-k keletkeznek a 
hús természetes összetevőiből. A keletkező mennyiség nagymértékben függ változó tényezőktől, 
mint például sütési hőmérséklet, a sütés módja és az ideje, a hús típusa, a nedvességtartalom, 
pH, cukor, szabad aminosavak és kreatininkoncentrációk, illetve az antioxidáns és a lipidoxidá-
ció is befolyásolja. Napjainkra számos tanulmány foglalkozik a HCA-k emberi egészségre kifejtett 
hatásaival. Mind a US FDA, mind az ENSZ WHO Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége (IARC) állás-
foglalása szerint bizonyos HCA-k kapcsolatba hozhatók az emésztőrendszer bizonyos daganatos 
megbetegedéseivel és más rákos betegségek kialakulásával. Mindezek miatt a HCA-k képződése 
a sütés-főzési folyamatok során, illetve mennyiségük kontrollálása kiemelt jelentőségű.
Kutatásom során utcán árusított gyorsételekben, gíroszban és falafelben vizsgáltam három ter-
mikus HCA-t: DiMeIQx, MeIQx, PhIP; valamint két pirolitikus HCA-t: harmant és norharmant. 
Utóbbi két vegyület közvetlenül nem minősül rákkeltőnek, de jelenlétük erősíti az előző csoport 
karcinogén hatását. A készételeket összetevőik alapján részekre különítettem el: a gírosz eseté-
ben húsra, pitára és zöldségekre, a falafel esetében a hagymából és csicseriborsóból készült 
golyókra, a pitára és a zöldségekre. A megfelelő mintaelőkészítés után egy korábban kifejlesztett 
LC-MS/MS módszerrel vizsgáltam a minták HCA-tartalmát.
A mérési eredmények szerint a húsok HCA-tartalma a legtöbb esetben szignifikánsan magasabb 
volt, mint a többi összetevőé. A vizsgált gyorsételek teljes HCA-tartalma – kevés kivétellel – alatta 
maradt az egészségügyileg veszélyesnek minősíthető szintnek. Ugyanakkor még a nyers zöldsé-
gek – amelyek sem összetételük, sem hőkezelés okán nem tartalmazhatnának HCA-t – sem vol-
tak teljesen mentesek ezektől a vegyületektől. Egyértelműen megállapítható, hogy a kenődéses 
szennyeződés nem csak mikrobiológiai, hanem kémiai szempontból is nagy jelentőséggel bír. 
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Zsírszövetek zsírsavösszetételének meghatározása 
gázkromatográfiával

TDK munkámmal a RECOOP Bridges in Life Science nemzetközi szervezet projektjébe kapcsolód-
tam be a Szent István Egyetem Élelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi Tanszék kutatócso-
portján keresztül. A kutatás tárgyköre az elhízás, ami az élelmiszerekkel kapcsolatos egyik legel-
terjedtebb népbetegség. A projekt célja az elhízás kiváltó okainak, illetve az ehhez kapcsolódó 
metabolikus zavarok közötti összefüggéseknek a tanulmányozása.
A munkám során a normál, illetve a nagy zsír- és cukortartalmú étrend (High Fat-High Sucro-
se diet, HFHS) hatására bekövetkező zsírsavösszetételváltozást vizsgálatam GC-FID módszerrel, 
hím és nőstény patkány eredetű szubkután és viszcerális zsírszövet preparátumokból. Az ered-
ményeket statisztikai módszerrel értékeltem. Elvégeztem a gázkromatográfiás meghatározás fő 
teljesítményjellemzőinek vizsgálatát. A különböző zsírszövetekben, mindkét nem esetében a fő 
zsírsavkomponensek az alábbiak voltak: linolsav, olajsav, palmitinsav, sztearinsav, valamint la-
urinsav. Szignifikáns különbség volt kimutatható a hím és a nőstény patkányok szubkután és 
viszcerális zsírszövetében, a különböző étrendek hatására. A mintákban a gyulladáscsökkentő 
zsírsavak közül a linolsav fordult elő legnagyobb mennyiségben, a hím és a nőstény patkány 
esetében egyaránt. A hímek zsírszöveteiben a linolsav mennyiségét nem befolyásolták szignifi-
kánsan a különböző étrendek, míg a nőstények esetében igen. A hím és a nőstény patkányok 
zsírszöveteiben a HFHS étrend esetében a többszörösen telítetlen zsírsavak és az egyszeresen te-
lítetlen zsírsavak mennyisége közel azonos volt, míg a normál étrend esetében a nőstényekben 
nagyobb mennyiségben fordultak elő az egyszeresen telítetlen zsírsavak. A statisztikai elemzés 
igazolta, hogy a zsírsavösszetétel változása nemtől függően eltérően alakult. A hím patkányok 
zsírsavösszetétele kevésbé volt érzékeny a különböző étrendi kezelésekre, míg a nőnemű patká-
nyoknál a legtöbb zsírsav esetében szignifikáns változás történt a HFHS étrend hatására.
A gázkromatográfiás módszer öt fő teljesítményjellemzőjét (szelektivitás, linearitás, precizitás, 
ismételhetőség, kimutatási határ) vizsgáltam, annak igazolására, hogy az alkalmazott módszer 
megfelel a kis mennyiségű zsírszövetek zsírsavösszetételének meghatározására. A kapott ered-
ményeket az irodalmi adatokkal összehasonlítva megállapítható, hogy az alkalmazott gázkro-
matográfiás vizsgálati módszer alkalmas kis mennyiségű minták zsírsavösszetételének gyors 
meghatározására. 
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Minősítési rendszer kidolgozásának lehetősége különleges élesz-
tők söripari felhasználására

Manapság egyre elterjedtebb a nem-Saccharomyces élesztőtörzsek alkalmazása, egyes törzsek 
már a kereskedelmi fogalomban megtalálhatóak.
Dolgozatom célja az volt, hogy megvizsgáljam három különleges élesztő söripari alkalmaz-
hatóságát. Összehasonlítottam többféle tulajdonságukat egy két sörélesztőével. Ezáltal azt 
is tanulmányoztam, hogy ki lehetne-e dolgozni egy olyan „minősítési eljárást”, amely segí-
tene eldönteni, hogy egy különleges fajba tartozó élesztő alkalmas-e söripari használatra. 
Felmértem az élesztők fermentációs-, szaporodási képességét és elvégeztem többféle erjesztési 
vizsgálatot, melyekkel feltérképeztem: a flokkulációs képességet, a fermentációs rátát, a sörlé 
teljes kierjesztésének százalékos határértékét, az erjedési aromák termelését, a nitrogénforrás 
felvételének hatékonyságát, a kész sör pH-ját.
A szaporodáskinetikát, a flokkulációs képességet, a nitrogénforrás felvételének ha-
tékonyságát mesterséges tápközegben, míg a többi paramétert sörlébet vizsgáltam. 
Az analízisek alapján úgy láttam, hogy valamennyi a vizsgált szempont közül hatással van a 
söripari technológia sikerességére vagy a kész sör minőségére. Az eredményeimet kielemezve 
minősítettem az élesztőimet és javaslatot tettem a minősítési rendszer pontjainak rangsorolásá-
ra a következők szerint:
1. Erjedési aromák termelése • 2. Alkoholtartalom • 3. Kész sör pH-ja • 4. Fermentációs ráta 
vizsgálata és a sörlé teljes kierjesztésének százalékos  határértéke • 5. Flokkulációs képesség 
• 6. Nitrogénforrás felvételének hatékonysága • 7. Cukrok és egyéb szénhidrátok erjesztése •  
8. Szaporodáskinetika
A méréseim eredményei alátámasztották, hogy a sörélesztők jól működnek, továbbá azt is, hogy 
a Brettanomyces claussenii törzsem és a Saccharomycodes ludwigii alkalmasnak bizonyulhat-
nak söripari alkalmazásra. Ennek a két élesztőnek az aromatermelése mutatott rá az érzékszervi 
vizsgálat fontosságára. 
Véleményem szerint, egy megfelelő élesztő minősítési rendszert kialakításához, az ízhibát okozó 
vegyületek mennyiségéhez, a kész sör pH értékéhez, a sörlé teljes kierjesztésének százalékos 
határértékéhez, a flokkulációs képességhez és a generációs időhöz fontos lenne határértékeket 
vagy értéktartományokat megadni. Továbbá, szükséges lenne a lehető legtöbb élesztőt megvizs-
gálni a besorolás lehetséges szempontjai alapján.

Témavezető:
Dr. Kun-Farkas Gabriella
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Kendermag őrleménnyel dúsított, rizsliszt bázisú száraztészta 
minták antioxidáns kapacitásának növelése, az optimális kony-

hatechnológiai feldolgozás kiválasztása mellett

Az emberi szervezet számára fontos a változatos táplálkozás, amihez széleskörű alapanyag 
felhasználás szükséges. Napjainkban egyre többen küzdenek ételallergiákkal, emiatt egyes 
tápanyagok bevitele korlátozott a számukra. Jelen munkám során megvizsgáltam, hogy a ke-
reskedelmi forgalomban kapható kendermagliszt miként változtatja a gluténmentes rizstészta 
beltartalmi értékeit. Kulcskérdés volt, hogy a hozzáadott alapanyag pozitív hatású komponensei 
a főzés során kioldódnak-e. Fő célom a konyhatechnológiai feldolgozás optimalizálása, azaz a 
tészták legelőnyösebb elkészítési paramétereinek meghatározása volt.
A tészták összetételét úgy változtattam meg, hogy a kendermagliszt arányát a rizsliszthez képest 
mindig 10%-kal növeltem. Konjac lisztet használtam fel minden tésztához, amely hidrokolloid-
ként lehetővé tette a gluténmentes alapanyagok összeállítását. A tésztakészítés különböző fázisa-
iban (lisztkeverékek, nyerstészták, száraztészták, főtt tészták) mértem meg egyes paramétereket.
A vízoldható polifenol tartalom és a vízoldható antioxidáns kapacitás meghatározása esetén a 
száraz termékek között növekvő tendencia mutatkozik, amely alátámasztja a dúsítás sikeressé-
gét. Problémát okozott azonban, hogy a főtt tészták esetében nagymértékű ingadozás figyel-
hető meg: ami szemcseméretbeli problémára utal. A kendermagőrlemény nagyobb, durvább 
szemcséinek fajlagos felülete kisebb, így azok nem tudnak kellő mennyiségű vizet megkötni. 
A jelenséget jól mutatja, hogy a duzzadóképesség mérés esetében a kendermagliszt arányá-
nak növelésével a tészták vízmegkötő képessége csökkent, annak ellenére, hogy a kendermag 
magas rosttartalommal bír. Technológiai szempontból a nem megfelelő szemcseméret növeli 
a tésztaipari gépek meghibásodásának kockázatát. A problémák rámutatnak arra, hogy a keres-
kedelmi forgalomban kapható kendermag őrlemény száraztészta gyártásra - jelen formájában 
- nem alkalmas.
Kutatásom konklúziója egyrészt, hogy a kendermagliszt megfelelő malomipari feldolgozással 
kiváló beltartalmú gluténmentes száraztészta alapanyaggá válhat. Másrészt, a piacon jelenleg 
kapható termékek esetében a szemcseméret probléma dúsítási nehézségeket és gyártástech-
nológiai kockázatot okozhat, ezért azok további fejlesztése szükséges.

Témavezető:
Dr. Szedljak Ildikó
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Különböző cukorösszetételű jégkrémek tárolás alatt bekövetkező 
változásainak nyomon követése

Az egészségtudatos táplálkozás előtérbe kerülésével egyre jelentősebb piaci törekvés az élvezeti ter-
mékek olyan változatának kifejlesztése, amely jól beilleszthető a tudatos étrendbe is. Ez a fejlesztési 
irány a jégkrémek piacán is jelen van, melynek egy lehetősége a jégkrémben klasszikusan előfordu-
ló, magas glikémiás indexű és kalóriatartalmú cukrok helyettesítése alternatív édesítőszerekkel. 
Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy a különböző cukrokkal készített és különböző csomagoló-
anyagokban tárolt jégkrémek minősége, élvezeti értéke milyen mértékben változik a hat hóna-
pos tárolás során.
Munkám során maltit és eritrit, 75-25%-os keverékét alkalmaztam a klasszikus szacharóz és 
dextróz cukrok helyettesítésére. A kétféle recept alapján elkészült jégkrémeket kétféle csomago-
lóanyagban tároltam hat hónapig: műanyag tárolódobozokban, illetve műanyag tárolódoboz-
ban és hungarocell dobozban. Vizsgáltam a kifagyasztás előtt a jégkrémmix viszkozitását, majd a 
kifagyasztott késztermék állományát, termofizikai tulajdonságát a tárolás 1., 3. és 6. hónapjában. 
A tárolás során kapott eredmények azt mutatják, hogy egyes vizsgált tulajdonságok szignifikáns 
kapcsolatban vannak a felhasznált cukrok és az alkalmazott csomagolóanyag fajtájával. Az olva-
dékonyság vizsgálatából kiderült, hogy a maltit-eritrittel készült minták olvadékonyabbak, illet-
ve, hogy a tárolás során a hungarocellben tárolt jégkrémek stabilabbak voltak. A mikroszkópos 
vizsgálat során szignifikáns különbséget találtam a különböző cukrokkal készült jégkrémek között 
a csomagolóanyag függvényében. Az érzékszervi bírálat során, habár az első hónapban még 
nem volt szignifikáns különbség a minták között, a tárolás során a jégkristályok méretét és a je-
gességet és az általános kedveltséget illetően is statisztikailag igazolható különbséget találtam. A 
mikrobiológiai vizsgálat megmutatta, hogy a hat hónapos tárolás során nem csökkent a mintába 
oltott mikrobák száma egyik minta esetében sem.
Összegezve tehát megállapítható, hogy a maltit-eritrit felhasználásával készült jégkrém hun-
garocell csomagolásban tárolva féléves tárolás után mind érzékszervi, mint állományát, átlagos 
jégkristályméretét illetően kedvezőbb tulajdonságú, mint a csak műanyag csomagolásban tárolt 
jégkrém, a bekövetkező változások ebben az esetben a legkisebb mértékűek.

Témavezetők:
Nyulasné Dr. Zeke Ildikó
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Glutén- és élesztőmentes kenyér lisztkeverékek 
fejlesztése és vizsgálata

Napjainkban népszerű az egészséges táplálkozás, avagy életmód. Az egészséges étrend sokszínű 
táplálékforrásból áll, amelynek lényege az alapvető tápanyagok (szénhidrátok, fehérjék, zsírok, 
vitaminok és ásványi anyagok, víz) megfelelő arányú és mennyiségű fogyasztása. Azonban egyre 
számottevőbb a fogyasztók körében ételintoleranciával diagnosztizáltak aránya, amelyek közül a 
leggyakoribb a gluténérzékenység. A gluténmentes alapanyagok sajátossága, hogy nem tartal-
maznak sikérfehérjéket, így a belőlük készült kenyér készítése nehézségeket okoz.
Dolgozatom témája olyan élesztő nélküli kenyér lisztkeverék fejlesztése gluténmentes össze-
tevőkből, amely egy boltokban kapható kenyér lisztkeverékből készült kenyérrel összemérhe-
tő minőségű és állagú kenyeret eredményez. Az összetevőket (kölesliszt, tápióka keményítő, 
bambuszrostliszt, útifűmaghéjliszt, szódabikarbóna, citromsav) külön-külön beszereztem, és 
kísérletezéseim során eltérő arányban kevertem azokat. Célom az volt, hogy tanulmányozzam a 
felhasznált lisztalternatívák sajátosságait és különböző szerepüket a gluténmentes kenyértészta 
összeállítása során. Törekvéseim további indíttatása, az általam fejlesztett és az alapul vett liszt-
keverékekből készült kenyerek érzékszervi tulajdonságainak, valamint a bélzetük állományának 
összehasonlítása és fejlesztése. Ugyanis a bolti lisztkeverékből készített cipók bélzete tárolást 
követő harmadik napon jelentősen szárazak voltak.
Kísérletezéseim során 4 féle kenyeret készítettem a bolti lisztkeverékhez tartozó recept alapján, ott-
honi körülmények között, amelyekből 3 fajta az általam összeállított lisztkeverékekből állt. A cipók 
vizsgálatát a következők jelentették: érzékszervi tulajdonságok, cipó térfogat, sütési veszteség, alaki 
hányados, állományvizsgálat, amelyeknél a kenyerek jelentős eltéréseket mutattak. Vizsgálataimat 
a Debreceni Egyetem Élelmiszertudományi Intézet laboratóriumában végeztem. Az állományvizsgá-
lat és az érzékszervi tulajdonságok alapján a legjobb szerkezettel egy, a saját összeállítású lisztkeve-
rékemből készült cipó rendelkezett, illetve térfogatuk és alaki hányadosuk is optimálisan alakult. Az 
említett cipó a harmadik napon az állományvizsgálat eredménye mellett érzékszervi tulajdonságai 
alapján is friss érzetet keltett. Sikerült egy olyan arányú glutén- és élesztőmentes kenyér lisztkeveré-
ket összeállítanom, amely a bolti lisztkeverékből készült kenyérrel összemérhető tulajdonságokkal 
rendelkezik, és néhány szempont tekintetében meg is haladja azt.

Témavezető:
Dr. Babka Beáta
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Búzacsíra minőségének vizsgálata különböző 
tárolási körülmények között

A célom az volt, hogy megvizsgáljam a búzacsíra főbb minőségi jellemzőinek, nedvességtar-
talmának, savszámának, peroxidszámának és antioxidáns kapacitásának változását különböző 
tárolási körülmények között.A kísérletek során papír, PE és vákuumcsomagolást alkalmaztunk. A 
tárolási körülmények között volt világos és sötét hely, illetve 3 féle hőmérséklet (-18 °C, 10°C és 
25°C). A tárolás időtartama 5 hónap. Az 5 hónap alatt lényeges változásokon estek át a minták. 
Jellemzően növekedett a savszámuk, peroxidszámuk, és csökkent az antioxidáns tartalmuk.
A csíraminták többsége, valamint a bolti csírák is avasnak tekinthetők voltak. Az avasodás mér-
tékében voltak jelentős különbségek nemcsak a tárolás módot, hanem a mintákat illetően is.  
Tárolási módok közül a hűtve tárolás bizonyult legkedvezőbbnek, a vákuumcsomagolásnál volt 
legmagasabb az antioxidáns tartalom, viszont érzékszervi tulajdonságok és avasodás szempont-
jából nem volt megfelelő.
A legcsekélyebb szavszám növekedést a hűtve tárolt mintáknál mértünk. Így megállapíthatjuk, 
hogy a hűtés csökkenti a savszám növekedését. Peroxidszám értékeknél nem tudtunk egyértel-
mű következtetést tenni az eredmények alapján, de az valószínűsíthető, hogy magasabb zsírtar-
talom valószínűleg fokozza az avasodási hajlamot. Az antioxidáns tartalom mérése által megálla-
pítható, hogy a vákuumcsomagolás védte a legjobban meg a búzacsírát. Illetve minél magasabb 
a kiindulási antioxidáns tartalom, annál magasabb értékeket fogunk mérni 5 hónap múlva is, 
vagyis egyes arányosságot véltünk felfedezni a kezdeti, és a végső mérések között. Befolyásoló 
lehet még a csíra egyedi összetétele, a nedvességtartalma, hamutartama, és zsírtartalma is.
Érzékszervi minősítésük által egyértelműen érezhető volt a minőségbeli romlás, amelyet mind 
az íz, mind a szag értékelésénél számottevő volt. Színben nem mutatkoztak jelentős változások a 
sorozatokon belül. A legrosszabbra a vákuumcsomagolt mintákat értékelték. a PE zacskó, hűtött, 
sötét helyen tartott minta kapta a legjobb értékelést, amennyiben figyelembe vesszük, mint a 
három minőségi tényezőt.
Tehát amennyiben egy fogyasztó búzacsírát vásárolt, és szeretné azt a minőség-megőrzési idő 
végéig eltartani, célszerű azt PE zacskóban, sötétben, hűtve, vagy fagyasztva tartani fogyasztásig. 
Illetve nem érdemes szín alapján döntenie, mivel ez nem megfelelő indikátor a minőségbeli 
eltérések megállapítására.
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Brokkoli eltarthatóságának növelése 1-MCP érésgátló 
szer alkalmazásával

Célom a brokkoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. italica) eltarthatóságának növelése volt 
1-metil-ciklopropén érésgátló szer alkalmazásával. – Figyelembe véve a káposztafélék különös 
etilénérzékenységét (levélelhagyás és sárgulás, romlási folyamatok fokozódása). Ez az etilénkötő 
receptorok helyére kötve megakadályozza az érésgyorsító C2H4 hasznosulását. Az 1-MCP hűtéssel 
kombinált (SmartFreshSM) alkalmazhatóságát, hatékonyságát is vizsgáltam. További célkitűzés 
volt az érési folyamatok (fiziológiai változás, öregedés) pontos, objektív és roncsolásmentes 
követésére alkalmas mérőműszer kiválasztása. Hazai szabadföldi termesztésű, frissen szedett 
brokkoli fejeket négy csoportra osztottam alkalmazott kezelések szerint: 1-MCP (625 ppb, 24 
óra); C2H4 (2 ppm, 24 óra); 1-MCP + C2H4; kontroll. Ezeket további két részre bontottam: hűtött 
(5°C) és szobahőmérsékletű térbe kerültek. Utóbbi a pultontartást szimulálta. A kezelés etilén 
koncentrációját ICA-56 (International Controlled Atmosphere) etilénmérő műszerrel mértem.
A tömeg és-vízvesztés jellemzéséhez mértem a tömeget és a légzésintenzitást (FY A600-
CO2H CO2-érzékelők, Almemo 3290-8 adatrögzítő). A klorofill-tartalom változásának kö-
vetését hordozható FRM01-F Vis/NIR DA-mérővel® (Sintéleia s.r.l.); klorofill-aktivi-
tást, a klorofill-fluoreszcenciás jellemzők alakulását (F0, Fm és Fv/Fm) PAM WinControl-3 
irányított MONI-PAM többcsatornás klorofill-fluoriméterrel (Heinz Walz GmbH); a színté-
nyezőket Minolta CR-400 (Minolta Europe GmbH) színmérővel (Ø 8 mm mérőfej) végez-
tem. A mintákról fényképes dokumentációt készítettem az eredmények a szemléltetésére. 
A vizsgálataim alapján az 1-MCP kezelés hatásos a brokkoli frissességének, színének megőrzé-
sében, hatásfoka többszörösére növelhető hűtéssel kombinálva – a hűtve tárolás jelentősége 
minden esetben nagy. A szakirodalom által leírt mérési módszerrel az érettségi állapot meg-
határozható: Az öregedéssel a klorofill-fluoreszcencia F0 értéke a tönk alján csökken, és a Fv/Fm 
fotoszintetikus kapacitást leíró index is redukálódik a tönkön, ellenben a tönk alján mérve nő. 
A klorofillaktivitás a virágzaton mérhető reprezentatívan, itt az öregedéssel az értékek csökken-
nek, a DA-mérő® gyakorlatban legkönnyebben használható eszköz az érettség detektálására a 
brokkolirózsán alkalmazva. Az etilén okozta sárgulást a rózsán a b* színtényezővel jellemezhetjük 
legjobban. A tömeg és a fotódokumentáció megerősítik az érésgátló szer alkalmasságát brokkoli 
eltarthatóságának növelésére.

Témavezető:
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Vörös szőlő magliszt felhasználása kekszek készítésében

Napjainkban fontossá vált az egészségtudatos táplálkozás, ezért igyekszünk vitaminokban, ásvá-
nyi anyagokban gazdag ételeket fogyasztani.
TDK dolgozatom témájául, a vörös szőlő magjából készült lisztek felhasználást választottam, mert 
jelentős mennyiségben tartalmaznak fenolos típusú vegyületeket. A szőlő maglisztek alkalmazá-
sával kekszeket készítettem, melyeket antioxidáns vizsgálatoknak vetettem alá. Célom az volt, 
hogy megtudjam, melyik szőlő magőrlemény rendelkezik a legjobb antioxidáns tulajdonságok-
kal és mennyire kedvelt a fogyasztók körében.
Az energiatermelő életfolyamatok során reakcióképes oxigénfajták keletkezhetnek, amiket 
ROS-oknak nevezünk. Lehetnek szabadgyökök és lehetnek olyan anyagok, melyek reakciói során 
keletkeznek szabadgyökök.
A ROS-okat az antioxidáns enzimrendszer semlegesíti. Minden olyan molekulát, ami már kis mennyi-
ségben is képes az oxidációs folyamatokat lassítani vagy meggátolni, antioxidánsoknak nevezzük. 
A növényi polifenolok antioxidáns hatásúak. Közöttük megkülönböztetünk flavonoid és nem-fl-
avonoid típusú vegyületeket. A fenolos vegyületek felelősek a növényi eredetű élelmiszerek né-
hány érzékszervi jellemzőiért.
A szőlő az emberiség egyik legrégebbi kultúrnövénye. Munkám során négy szőlőfajta magliszt-
jével dolgoztam: Othello, Zweigelt, Kékfrankos és Cabernet Franc. A legtöbb fenolos vegyület a 
gyümölcs héjában és húsában található, de a magban is jelentős mennyiségű jótékony hatású 
anyag raktározódik.Munkám során olyan kekszeket sütöttem, melyekben a búzaliszt 10%-át vál-
totta fel a szőlő magliszt. A süteményekből kivonatokat készítettem, melyekkel a vizsgálatokat 
végeztem. Összes fenol tartalmat mértem Folin-Ciocalteu módszerrel. Gyökfogó kapacitást hatá-
roztam meg DPPH módszerrel. Vasredukáló képességet vizsgáltam FRAP módszerrel. Érzékszervi 
bírálat során a 20 pontos súlyozófaktoros bírálati módszert alkalmaztam, melynél öt minőségi 
kategóriába sorolhatók a termékek.
Vizsgálati eredményeim a következők: Az összes fenol tartalom meghatározás-
nál a Cabernet Franc lisztet tartalmazó kekszben volt a legtöbb fenolos vegyület. A 
gyökfogó kapacitás mérésnél és a vasredukáló képesség meghatározásánál az Ot-
hello szőlőnek a volt legjobb antioxidáns tevékenysége. Érzékszervi bírálat során a szőlő mag-
őrleményt tartalmazó sütemények közül az Othello liszttel dúsított keksz volt a legkedveltebb. 
Javaslom ezért, hogy a szőlő magőrlemény nagyobb figyelmet kapjon a szervezetre gyakorolt 
jótékony hatása miatt.
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Az előhűtött pizzák tárolhatóságának vizsgálata

A dolgozatom témája egy tanszéki megbízás volt, melynek tárgya hűtve tárolt pizza termékfej-
lesztése és vizsgálata. Célom egy fajta állományjavító kiválasztása, mellyel ugyanolyan vagy akár 
jobb hatást érthetek el, mint a standard receptje és ezzel egészségesebb és gazdaságosabb 
terméket állíthatnak elő és adhatnak el a vevők részére.
A kísérletemet első lépésben 7 féle állományjavítóból 1-2 féle kiválasztása volt, hogy megtud-
jam, kiválthatók-e az eredeti cég által használt adalékanyagok és melyek ezek? Mérésem mellett 
a hagyományos standard és adalékanyag mentes (basic) tésztáknak a minőségét is figyeltem, 
így a 9 féle minta a következő volt: standard; basic; inulin 3%; chia mag 5%; xantán 0,2%; nyíl-
gyökér liszt 10%; útifű maghéj liszt 2%; burgonyakeményítő 5%; szentjánoskenyérmag-liszt 3%. 
Ezeket módosított atmoszférájú (70% N2, 30% CO2) csomagolásba csomagoltam és 3 °C-on 
tároltam 6 héten keresztül. A csomagolás PE/PA típusú és 100µm vastagságú volt. 
Minden héten vizsgáltam a minták állományát, majd az eredmények alapján kiválasztottam a 
legmegfelelőbbeket és azokkal vittem tovább a kísérletet. A kiválasztott a xantán és a szent-
jánoskenyérmag-liszt lett. A fentiekben kiválasztott adalékanyagokkal további számos vizsgála-
tot végeztem, mégpedig simán a tésztákkal, továbbá ezeket kétféle szósszal (sima alapú, olasz 
szószos alapú) megkenve, és a cég által kiválasztott 3 féle pizzával (magyaros, sajtos, vegán) 
is elvégeztem egy tárolhatósági vizsgálatot, ami szintén, mint az előzőekben 6 héten keresztül 
zajlott. A mérések állomány, gázösszetétel, vízaktivitás, víztartalom, pH, szín, mikrobiológiai vizs-
gálatból és érzékszervi bírálatból álltak. A vizsgálatom mellett egy fogyasztói kutatást végeztem a 
pizza fogyasztással kapcsolatban. Sok érdekes diagramot tudtam készített erről, ahol a nőket és 
férfiakat külön-külön tudtam elemezni. 
A 6 hetes eltarthatósági utáni vizsgálat során azt a hipotézist állítottam fel, hogy sikerült olyan 
természetes állományjavítót (xantán) találni, ami kiváltathatja a standardhoz képest a sok állo-
mányjavítót a tésztából és közben azt a szintet ugyanúgy vagy akár jobban tudja teljesíteni.
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Különböző tésztafélék konzervipari felhasználási 
lehetőségeinek vizsgálata

Napjainkban a kényelmi termékek piaca hazánkban is egyre növekszik. A kényelmi termékek 
egyik típusa a konzerv készételek. Azonban ezen termékek szinte csak egy gyártóhoz köthetők, 
illetve bizonyos áruházak kínálatában még el sem érhetők. A termékek leginkább durum-
tészta felhasználásával készülnek, ennek oka, hogy a legjobb minőségű tészta durumdarából 
készíthető. A szakdolgozati kísérletek során ennek ellenére többféle tésztát is kipróbáltunk. 
Hazánkban a konzervipari feldolgozás főleg zöldségek, gyümölcsök és egyes húsalapanyagok 
tartósítására, illetve tészta nélküli készételek gyártására terjed ki. Azonban, mint már említte-
tem, a forgalomban már tészta felhasználásával készült konzervek is fellelhetők. A kísérlet során 
3 tésztaféle felhasználásával készítettünk konzerv hentes tokányt, melyek a következők: 4 tojásos 
orsó száraztészta, durum orsó száraztészta, teljes kiőrlésű durum orsó száraztészta. A tészták há-
romféleképpen kerültek a konzervbe: pirítás nélkül, enyhén és erősen pirítva. A konzerveket az 
elkészültük után érzékszervi bírálattal és műszeres állományméréssel vizsgáltuk. Az érzékszervi 
bírálat során 4 szempontot értékeltek: a tészta állományát, a tészta ízét, a tészta összbenyomását 
és a termék összbenyomását. Az érzékszervi eredmények alapján a tészta állományát az enyhén 
és erősen megpirított 4 tojásos száraztészta, valamint az enyhén megpirított durum száraztészta 
felhasználásával készült terméke esetén ítélték a legjobbnak. Mivel az érzékszervi bírálat szub-
jektív módszer, ezért az egyes bírálati szempontokon belül nagy szórások tapasztalhatók. A ter-
mékek között nincs statisztikai különbség, de megfigyelhető, hogy a pirított tészta hozzáadásával 
készült termékek minden bírálati szempontban jobban szerepeltek, valamint a teljes kiőrlésű 
tésztával készült termékek rosszabb eredményt értek el. A műszeres állománymérés az érzék-
szervi bírálat során kapott különbségeket nem támasztotta alá, emiatt célszerű lenne kísérletezni 
arra vonatkozólag, hogy mely módszer a legalkalmasabb a tészta állományának a vizsgálatára. Az 
érzékszervi bírálat alapján kijelenthető, hogy az előállított termékek elnyerték a bírálók tetszését. 
Ez is arra mutat, hogy az ilyen típusú termékek palettájának a bővítésével a későbbiekben is 
érdemes foglalkozni, kutatásokat végezni.
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Kávéblendek antioxidáns hatásának alakulása az összetétel és a 
pörkölés körülményeinek függvényében

A kávé nem csupán közkedvelt élvezeti cikk, hanem bizonyítottan számos pozitív élettani ha-
tással rendelkezik. Habár a kávé biológiai hatása leginkább a koffeintartalommal függ ösz-
sze, ennek élénkítőhatása alapján, a mérsékelt kávéfogyasztás azonban a pozitív hatások 
egyértelmű érvényesülését eredményezik. Csupán az irreálisan magas kávéfogyasztás esetén 
jelentkeznek káros hatások (pl.: szívritmus zavarok, túlzott élénkség majd depresszió stb.) 
Munkám célja annak megállapítása, hogy a pörkölési hőmérséklet és a pörkölés időtartama 
milyen hatást gyakorol a Coffea arabica összes vízoldható polifenoltatalmára és a vasredukáló-
képességen alapuló antioxidáns hatásra
A tudományos eredmények kimutatták, hogy az antioxidáns, gyökfogó és más kedvező tulajdon-
ságú anyagok a kávé pörkölése során jönnek létre. A kávéfogyasztás széleskörű elterjedésével 
párhuzamosan a kisüzemi és házi pörkölők használata is megfigyelhető. A kisüzemi pörkölők geo-
metriájuk következtében is az ipari berendezésektől eltérő termikus viszonyokat eredményeznek, 
ezért a pörkölés sajátosságai bizonyos mértékben különböznek a nagyüzemekben tapasztaltaktól. 
Munkám célja éppen ezért a kisüzemi pörkölők hatásának elemzésére vonatkozott. A pörkölés két 
legfontosabb paramétere a hőmérséklet és az időtartam. E két jellemző függvényében mértem 
az arabica kávé vízoldható összes polifenoltartalmának és a FRAP értékkel jellemzett antioxidáns 
kapacitásának alakulását. A méréseket az általánosan elfogadott Folin-Ciocolteau módszerrel, 
illetve a FRAP eljárással végeztem. A vizsgálatokat a mintákból készített vizes kivonatok spektro-
fotometriás elemzése jelentette. Az előzetesen felvett kalibráció segítségével az összes vízold-
ható polifenoltartalmat galluszsav egyenértékben, a FRAP értéket aszkorbinsav egyenértékben 
fejeztem ki. Eredményeim azt mutatták, hogy a pörkölés hőméréskelte nagyobb hatást gyakorol 
mindkét jellemzőre, mint a pörkölés időtartama. Megállapítottam, hogy a hőmérséklet növelé-
sével csökkent az antioxidáns kapacitás. A pörkölés időtartamának hatása nem volt konzekvens.  
Összeségében arra a következtetésre lehet jutni, hogy a vizsgált hőmérséklet- és időtartam- tar-
tományban nem lehet optimális paraméter értékeket meghatározni, ha a célértékek a vízoldha-
tó összes polifenol és a FRAP. Eredményeim arra is utalnak, hogy célszerű más oxidációs jellem-
zőt (DPPH, ORAC, Trolox stb.) is vizsgálni, valamint Coffea Canephora és keverék kávémintákkal 
is vizsgálni a teljes kép kialakítása érdekében.
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Virágszörpök készítése és vizsgálata

Dolgozatom témája különböző virágszörpök elkészítése és azok vizsgálata volt. A szakirodalmak-
ban olvasott, egészségre jótékony hatással bíró, egészségkárosító anyagtól mentes 5 féle virágot 
választottam ki: akác, bodza, levendula, orgona és pipacs. A virágokat Zsombó határában 2018 
májusában gyűjtöttem be. Ezekből friss és szárított állapotban készítettem szörpöket azonos 
összetétellel. Vizsgálni kívántam, hogy az egyes virágok szörpjeinek jellemző tulajdonságai (sav-
tartalom, szín, antioxidáns kapacitás és érzékszervi jellemzők) hogyan alakulnak, illetve a friss és 
szárított virágok felhasználásával készült szörpök közt milyen különbségek vannak.
Az összes savtartalmat citromsavban kifejezve titrimetriás módszerrel határoztuk meg MSZ 
3619:1983 szerint. A szörpök vízoldható szárazanyag tartalmát RL-3 típusú Abbe féle refrakto-
méterrel mértük. A mért refrakció értékek alapján az összes szörp refrakcióját azonos értékre 
állítottuk be vízzel való hígítással a további vizsgálatokhoz.
A színjellemzőket MINOLTA CR 300 tristimulusos színmérő műszerrel mértük. A szörpök antioxi-
dáns kapacitását FRAP módszerrel határoztuk meg Benzie és Strain (1996) szerint aszkorbin-
savban kifejezve. Az érzékszervi tulajdonságokat 20 fős bíráló bizottság értékelte. Az íz és szag 
vizsgálatához a szörpöket vízzel 10-szeresére hígítottuk csapvízzel, az állomány értékeléséhez az 
eredeti (hígítatlan) szörpökből kaptak mintát a bírálók.
Az eredmények alapján a pipacsszörpnek volt a legmagasabb a vízben oldódó szárazanyagtar-
talma és az összes savtartalma. A friss és a száraz virágból készült szörpök között jelentős színbeli 
különbséget tapasztaltunk. Az antioxidáns vizsgálat eredményeképpen elmondhatjuk, hogy a 
friss virágból készült szörpök szignifikánsan több antioxidánst tartalmaznak, mint a száraz virág-
ból készültek. A virágfajták közül az orgonából készült szörp tartalmazza a legtöbb antioxidánst 
Az érzékszervi bírálatok eredménye alapján összességében elmondható, hogy a száraz virágból 
készült szörpök kedveltebbek. A friss virágból készült szörpök esetén a levendulaszörp kapta a 
legjobb minősítést. Az összehasonlító bírálatnál a száraz virágból készült szörpök bizonyultak 
kedveltebbnek, az antioxidáns tartalom miatt mégis a friss virágból készült szörpök fogyasztása 
az ajánlottabb.
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Kombinált tartósító eljárások hatása szamócapüré minőségére

A szamóca az egyik legkedveltebb gyümölcs a világon. Jótékony hatásait a hagyományos tartósí-
tási eljárások jelentősen mérséklik, ezért egyre nagyobb szükség van olyan kíméletes tartósító 
eljárások alkalmazására, mint a nagy hidrosztatikus nyomású kezelés (HHP). Habár ez a korszerű 
fizikai tartósító eljárás számos előnnyel rendelkezik, a termékminőség jobb megőrzése érdeké-
ben szükség lehet más, elsősorban fizikai, tartósító eljárásokkal való kombinálására. Kísérleteim 
során kíméletes hőkezelés és HHP kombinációjának hatását vizsgáltam a szamóca beltartalmi 
és mikrobiológiai jellemzőire nézve, közvetlenül a kezelést és tárolást követően, valamint célom 
volt a kombinált kezelések sorrendjének vizsgálata is. A kísérletek elvégzéséhez gyorsfagyasztott 
szamócát használtam. A felengedtetett, pürésített mintákat tasakokba töltöttem, légmentesen 
lezártam, majd hő- és/vagy nyomáskezeltem (55 °C-on 10 percig, 300 vagy 600 MPa-on, 5 per-
cig). Egyes mintákat csak hő- vagy nyomáskezeltem, másoknál a kétféle kezelés kombinációját 
alkalmaztam eltérő sorrendben. Közvetlenül a kezelések és 2 hetes hűtve tárolás (2 és 15 °C-on) 
után meghatároztam a minták antocianin, összpolifenol-tartalmát, antioxidáns kapacitás, pH ill. 
vízoldható szárazanyag-tartalom értékét. A mikrobiológiai vizsgálatokat beoltott es beoltatlan 
mintákkal is elvégeztem, összcsíra ill. élesztő- és penészgombaszámot határoztam meg.
Összességében megállapítottam, hogy a kezelések mikrobiológiai szempontból és a beltartal-
mi jellemzőket nézve egyaránt eredményesnek bizonyultak A kezeléseknek nem volt jelentős 
hatása a minták beltartalmi jellemzőire, viszont a kéthetes tárolás során az antocianintartalom, 
az antioxidáns kapacitás és az összpolifenol-tartalom értékek csökkentek. A csökkenés mértéke 
alacsonyabb hőmérsékleten kisebb volt. Előbbi megállapításaimat statisztikai elemzésekkel is 
alátámasztottam. A klaszterezés és a főkomponens analízis során is azt tapasztaltam, hogy köz-
vetlenül a kezelés után vizsgált minták, valamint a különböző hőmérsékleteken tárolt minták 
egy-egy csoportot alkottak. Néhány esetben a különböző sorrendben alkalmazott hő- és nyo-
máskezelés hatására eltérő tendenciájú változást tapasztaltam, de ezek nem okoztak jelentős 
mértékű változást a vizsgált paramétert illetően. Sorrendbeli különbség a statisztikai módszerek 
segítségével sem volt kimutatható, ezért nem tudtam megállapítani, hogy melyik sorrend bizo-
nyult előnyösebbnek.
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Különböző tulajdonságú mákörlemények hatása 
a fehér csokoládé reológiai tulajdonságaira

Kutatásaink során különböző aprítottsági fokú és eltérő mennyiségben adagolt mákkal és máklisz-
ttel készült fehércsokoládé-mintákat hasonlítottunk össze, hogy megállapíthassuk, milyen hatás-
sal van a végtermék reológiai módosulásaira, azaz hogyan befolyásolja a végtermék penetrációs 
és rotációs viszkozitás tulajdonságait. A rotációs viszkozimetria eredményei alapján a mákkal ke-
vert minták között szignifikáns különbséget tapasztaltunk a mák aprítottsági fokának függvényé-
ben. A penetrációs mérések eredményei alapján viszont a kisebb olajtartalmú máklisztes minták 
között volt szignifikáns különbség az aprítottság mértékével összefüggésben. Az aprítás során két, 
egymással ellentétes hatás érvényesül: egyrészt az olajtartalom távozása, másrészt az adott tér-
fogategységre eső részecskék számának növekedése. A technológiában e két hatás együttesen, 
de különböző mértékben érvényesül. A mákos és máklisztes masszák átlagos szemcseméretére 
vonatkozóan egyaránt szignifikáns különbség adódott a minták között. Főkomponens-elemzés-
sel és diszkriminancia-elemzéssel kapott eredményeink alapján elmondható, hogy a mákos/
máklisztes csokoládék csoportosítása esetén a fő hatótényező a csokoládéhoz adott mák/ mákliszt 
formája volt. A hozzáadott mák/mákliszt mennyiségének hatása csak másodlagosan érvényesült. 
A fogyasztói érzékszervi bírálat eredményei alapján a megkérdezett fogyasztók az egészben és 
kisebb mennyiségben adagolt mákos mintákat kedvelték a leginkább, míg a nagyobb mennyi-
ségben adagolt egész máklisztes csokoládékat pedig kevésbé.
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Mézek tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata

Dolgozatomban különböző fajtamézeket vizsgáltam meg natur és hőkezelt állapotban. Hat méz-
mintát használtam a mérések során, ebből öt, az akác, a napraforgó, a repce, a selyemkóró és 
a vegyes virágméz őstermelőtől származott, az édesharmat pedig boltban, méhészettől vásárolt 
méz volt. A mézek hőkezelését 60 °C-on három órán keresztül termosztátban végeztem el. 
A vizsgálatok során víztartalom, pH, savfok, antioxidáns tartalom, Hidroxi-metil-furfurol-tarta-
lom (HMF), glükóz és fruktóz tartalom meghatározását, szín méréseket, valamint érzékszervi 
bírálatot végeztünk. A víztartalom, HMF-tartalom, valamint a savfok és pH meghatározását szab-
vány alapján csináltuk meg. Az antioxidáns tartalmat FRAP módszerrel határoztuk meg, a glükóz 
és fruktóz tartalom vizsgálathoz a BOEHRINGER MANNHEIM / R-BIOPHARM tesztkombinációját 
használtuk, a színmérést MINOLTA CR 300 tristimulusos színmérő műszerrel hajtottuk végre.
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a méz egyes tulajdonságaira a 60°C-on végzett 
hőkezelés nem volt nagy hatással. A víztartalom csökkent, míg a HMF-tartalom növekedett, de a 
különbség nem szignifikáns. A mézek színe sárgább lett. A többi értékben számottevő különbség 
nem figyelhető meg a natur és hőkezelt mézek között.
A mézek savfok és pH eredményei között nem vonható párhuzam, mely a mézek eltérő puffer-
hatásával magyarázható. A mézek antioxidáns kapacitás értékeiből megállapítható, hogy a leg-
sötétebb méz antioxidáns tartalma lett a legmagasabb, míg a legalacsonyabb értéket a legvi-
lágosabb méz érte el. A glükóz és fruktóz tartalmak megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben 
előírt határértékeknek, Az édesharmat méz eredménye lett a legalacsonyabb, melyre a vonatko-
zó határérték is alacsonyabb. Az érzékszervi bírálat során az akácméz bizonyult a legkedveltebb 
méznek és a vegyes virágméz volt a legkevésbé kedvelt.
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Tavak szennyezettségének összehasonlítása halak húsának 
elektronikus orr vizsgálatával

Hazánk kedvező vízrajzi adottságai és termelési hagyományai miatt napjainkban is kiemelkedő sze-
repet játszik Európa édesvízi haltermelésében. Ennek ellenére egy magyar átlagember éves halfo-
gyasztása nemzetközi összehasonlításban rendkívül alacsony, hiszen alig haladja meg az évi 6 kg-ot. 
A kutatásom célja kettős volt: egyrészt arra a kérdésre kerestem választ, hogy az elektronikus 
orr alkalmas-e a különböző helyekről, különböző időpontokban mintavételezett halminták, így 
a tavak megkülönböztetésére, másrészt a mintavétel helyszínül szolgáló hat halastó környezeta-
nalitikai jellemzőinek kiértékelését végeztem el kapott adatokból. Mindezek után azt vizsgáltam 
meg, hogy a vett környezeti minták elemzése során kialakuló csoportosuláshoz hasonló megfi-
gyelhető-e a saját halhús minta elektronikus orr eredményének elemzése kapcsán.
Az elektronikus orrmérésekhez pontyokat (Cyprius carpio L.) használtam fel, amelyek az ország 
hat különböző halastavából származtak. Mind az elektronikus orr szenzorok adatainak, mind a 
tavak környezetanalitikai jellemzőinek elemzéséhez többváltozós matematikai-statisztikai mód-
szereket használtam. Először a gyengébb szétválasztó képességgel rendelkező, nem felügyelt 
többváltozós statisztikai módszert, a főkomponens analízist (PCA), majd egy erősebb szétválasztó 
képességű, felügyelt módszert, a lineáris kanonikus diszkriminancia analízist (CDA) futattam le. 
Összességében kijelenthető, hogy az elektronikus orr alkalmas a halhús minták megkülönbözte-
tésére, azonban az, hogy a minták közötti különbség mennyire adódik a mintavétel helyszínéül 
szolgáló tavak vizeinek minőségéből, ebben a tárgyalt összefüggésben nem sikerült igazolni, 
mivel a halhús orr eredményei egyértelműen nem vezethetőek vissza a környezetanalitikai ered-
ményekre. Mindazonáltal biztató, hogy az elektronikus orr által felállított modellek ilyen jó cso-
portalkotást tettek lehetővé, ami feltételezhetően többszöri mintavétellel, nagyobb mintavételi 
számmal és több független párhuzamos mintával stabilabb modelleket eredményezne.
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Nagy hidrosztatikus nyomáskezelés 
hatása a trappista sajt érésére

Vizsgálatom alapján megállapítható, hogy a nyomáskezelésnek pH növelő hatása van, melynek 
hátterében korábbi kutatások alapján a kolloid kalcium-foszfát víz fázisba történő kioldódása 
áll (Messens et al., 1998). Az eltérő időben kezelt minták pH értékeinek esetében csökkenő 
tendenciát tapasztaltam, melynek oka lehet, hogy a nyomáskezelésig nem inaktivált mikroorga-
nizmusok képesek kifejteni savanyító hatásukat.
A HHP kezelés hatására a sajtfelületek világossági tényezője gyakorlatilag azonos lett a hat hétig 
érlelt minta esetében mért értékkel. Az a* és b* értékek között már mutatkozott eltérés, azonban 
fontos kiemelni, hogy a hat hétig érlelt trappista csupán észrevehető/alig észrevehető különbsé-
get (ΔE*) mutatott a nyomáskezelt mintákkal. A metszéslapok ΔE* értékei alapján döntően nagy 
és jól látható különbséget állapíthatunk meg a minták között, viszont a nyomáskezelt minták 
különbsége kisebb a hat hétig érlelt sajthoz képest, mint az azonos ideig érlelt kontrollmintáké. 
A sajtminták állományát vizsgálva a kohezivitás és ebből kifolyólag a rághatóság eltérése kiug-
róan nagy volt a nyomáskezelt és kontroll minták között. A nyomáskezelést követően azonban a 
sajtok állománya folyamatosan puhul a nagy víztartalmuknak köszönhetően (Drake et al., 1997), 
így a disztribúciós folyamatok végén a fogyasztó akár a hagyományos érlelésű sajt állományával 
megegyező terméket vehet le a boltok polcairól. A nyomáskezelt minták esetében a hat hétig 
érlelt kontroll sajthoz képest ugyan eltérő intenzitással, de hasonló molekulatömegeknél je-
lentek meg bomlástermékek a fehérje elválasztási képen. Az egyes fehérjesávok intenzitásának 
számértéke alapján a sózást követő napon, míg bomlástermékek darabszámában az érés har-
madik hetében nyomáskezelt minta mutatta a legnagyobb hasonlóságot a hathetes trappis-
tával. Utóbbi eredmények azzal magyarázhatók, hogy a nagy hidrosztatikus nyomás fokozza a 
peptidáz enzimek aktivitását, valamint a fehérjéket is darabolja, ezzel gyorsítva a sajt érését. 
A hagyományos módon érlelt termék fehérje összetételével megegyező sajt előállítása érde-
kében egy alacsonyabb nyomáson (50 MPa), hosszabb ideig (72 óra) végzett utókezeléssel, 
a fehérjék pontos mennyiségi meghatározásának érdekében pedig HPLC vizsgálattal érdemes 
kiegészíteni a későbbiekben a kutatást. Az objektív vizsgálati módszereken túl pedig fogyasztói 
érzékszervi bírálatokkal szükséges felmérni, hogy a detektált különbségek milyen mértékben 
befolyásolják a fogyasztók értékítéletét.
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Növényi eredetű tejhelyettesítők szűrési modellezése

A tej fontos szerepet tölt be a táplálkozásunkban, azonban egyre több olyan ember van, akik kü-
lönböző okok miatt nem fogyasztanak, vagy fogyaszthatnak tejet. Ennek okán lettek a növényi alap-
anyagokból készült tejhelyettesítők egyre népszerűbbek a fogyasztók körében. Ahogy a tejiparban, 
úgy valószínűsíthetően a tejhelyettesítő italok gyártásánál is jelentős szerepet kaphat az ultraszűrés, 
mivel számos előnye van a hagyományos szétválasztási műveletekkel szemben. A membrán el-
tömődés azonban nagyban befolyásolja a membrán teljesítményét, a művelet gazdaságosságát, 
ezért fontos a membrán eltömődési mechanizmusok jellemzése, a folyamat modellezése. Vizsgála-
taim során két matematikai modell alkalmazhatóságát vizsgáltam. A Hermia modell négy alapvető 
eltömődési mechanizmust különböztet meg: teljes blokkolást, standard blokkolást, közbenső blok-
kolást és iszaplepény szűrést, míg a Makardij modell azt elemzi, hogy a membránon felhalmozódó 
részecskék fluxust csökkentő-, vagy a keresztáramú áramlás fluxust növelő hatása a meghatározó.
A kísérleteim során megvizsgáltam a különböző növényi alapanyagokból (rizs, szója és zab) készült 
tejhelyettesítő italok szűrhetőségét ultraszűrő membránok segítéségével, különböző működési 
paraméterek (nyomás, keverési sebesség) mellett, majd a mért adatokat a két modell alapján 
dolgoztam fel.
A Hermia modell segítségével meghatároztam az egyes elrendezéshez kapcsolódó, legjellemzőbb 
eltömődési mechanizmust. Mindhárom növényi italnál az esetek döntő többségében az iszaple-
pény szűrés modell a legjellemzőbb eltömődési mechanizmus. A félempirikus Makardij modell 
segítségével a fluxus csökkenést okozó réteg lerakódását (k1), és a lerakódás eltávolításának– (k2) 
sebesség konstansát határoztam meg. Eredményeimből bebizonyosodott, hogy 0,05 MPa transz-
membrán nyomás esetében a k2, vagyis a fluxust növelő sebességi együttható, míg 0,1 MPa transz-
membrán nyomás esetében a k1 érték, vagyis a lerakódási sebességi együttható a meghatározó.
A két különböző megközelítésű modellel kapott eredmény az eltömődés mechanizmusáról pontos 
és jól értelmezhető, összecsengő képet ad. A kisebb hajtóerő esetében a recirkulációs térfogatáram 
növelés hatására a fluxust növelő sebesség konstans a meghatározó, és a Hermia modelleknél is 
ezekben az esetekben tapasztalunk nem iszaplepény szűrést, hanem attól eltérő mechanizmust.
Köszönet az EFOP-3.6.2-16-2017-00010-RING, az NKFIH/OTKA K-115691 valamint az EMMI 
UNKP-18-2-I-SZTE-113 programok pénzügyi támogatásának.
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Húsok alacsony hőmérsékletű (60-75°C) kezelése ipari méretű 
szuvid technológia megalapozásához

Kutatásom egyik célja az volt, hogy megvizsgáljam, hogy alacsony hőmérsékleten (75,0°C), tyn-
dallozás segítségével lehetséges-e mikrobiológiailag, teljes csíramentességet elérni mangalica- 
és vadhúsoknál.
A másik célom pedig, hogy ezek a hőkezelt húsok szobahőmérsékleten (22,0 °C) egy évig is 
eltarthatóak legyenek. Ugyanis a hőkezelés után a húsok forgalmazásakor és szállításakor külön 
hűtő kocsikat és szekrényeket nem szükséges alkalmazni. Ebből kifolyólag mind a szállítás, mind 
a tárolás környezetbarátabb lehet egy nyers hús tárolásához képest. Nem utolsó sorban a húsok 
beltartalmi- és íz értékei is kevésbé roncsolódnak, alacsony hőmérséklet alkalmazásával. Célul 
tűztem ki, hogy tyndallás és az alacsony hőmérséklet segítségével új innovatív eljárást alkot-
hassak, melyek nagyipari felhasználás során is képesek működni, és a várt eredményeket pro-
dukálni. Tyndallozás a sterilizálás egyik frakcionált sterilezése. A folyamat során a készítményt 
30 percre 85 °C-ra melegítik, majd lehűtve termosztátba helyezik. Ezt a folyamatot többször is 
megismétlik. Magas hőmérsékleten a baktériumok vegetatív alakjai elpusztulnak, de a spórák 
életképesek maradnak. A 37 °C-os inkubálás során az esetleg megmaradt spórákból vegetatív 
formák fejlődnek ki, és ezeket az ismételt hőhatás elpusztítja. Ezt az eljárást hőérzékeny össze-
tételű táptalajok sterilezéséhez használják. Két különféle módszert alkalmaztam, ahhoz hogy a 
húsokat sterilizálni tudjam. Elsőként egyszeri hőkezelést kaptak 75 °C-on 1 napon, 1 hét, 2 hét, 
3 hét és egy hónapon keresztül. Ehhez a kísérlethez mangalica tarját használtam fel.
Második módszer, a tyndallozás volt. Ebben a kísérletben vadhúsokat (fácán mellfilé, szarvas 
lapocka és -comb, vadnyúl comb, vaddisznó lapocka) használtam fel. A hőkezelés alatt itt is 
fontos volt a maximális 75 °C-os hőmérséklet betartása. Kezdetben 75 °C-on kezeltem 15 órán 
keresztül, majd hogy a spórák szaporodását elősegítsem 4 órán keresztül 40 °C-on kezeltem. A 
megmaradt spórákból vegetatív formák fejlődnek ki, és ezek ismételt hőkezelés után elpusztít-
hatóak, ezért 1 órán keresztül 60 °C-on, majd 40 °C-on 4 órán keresztül hőkezeltem, és hogy 
a húsok teljes mértékben sterilek legyenek újból kezelést kaptak 15 órán keresztül 75 °C-on.
Mikrobiológiai leoltások után bebizonyosodott, hogy már 24 órás alacsony hőkezelés után fél-
évig hűtőszekrényben tárolva sterilek maradtak a mangalica húsok, és a szobahőmérsékleten 
tárolt vadhúsok is 3 hónap után is sterilek maradtak.
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Nioszóma alapú kapszulázási technika fejlesztése és vizsgálata 
probiotikum rögzítésére

Funkcionális élelmiszerek részeként és önálló étrendkiegészítőként is egyre nagyobb figyelmet 
kapnak a probiotikumok. Azonban a probiotikus sejtek érzékenyek a környezeti hatásokra, ame-
lyekkel szemben megoldás lehet, azok mikrokapszulázása. Mikrokapszulázásra már különböző 
módszereket alkalmaznak az iparban, de újabb eljárásokat folyamatosan fejlesztenek új faj-
ta körülmények és gazdaságossági tényezők kielégítéséért. A micellás rendszereket alkalmazó 
nioszomális mikrokapszulázást gyógyszeriparban alkalmazzák hatóanyagok bevonására, viszont 
sejtek nioszómába zárásáról még nem számolt be az irodalom. TDK munkám során probiotikum 
sejtek nioszómába való kapszulázására és a kapszulázási hatékonyság vizsgálatához szükséges 
lépések fejlesztésére tettem kíséreltet. A nioszómális kapszulák kialakításához vékonyréteg hid-
ratációs technikát alkalmaztam. Ezen eljárás során az alapanyagként szolgáló nem-ionos felüle-
taktív anyagot (Span 60) és a segédanyag koleszterint, - valamint egy kísérleti beállítás során az 
előző két anyag mellett még maltodextrint is -feloldottam szerves oldószerben (kloroform) egy 
gömblombikban, amelyből vákuumbepárlóval elvontam a szerves oldószert. A gömblombikok 
falán így kialakult a nioszómák előanyaga, a pronioszóma vékonyréteg. Következő lépésben a 
kapszulázni kívánt sejteket hidratáló oldattal együtt a gömblombikba adtam, amely után rázatás 
és hőenergia kíséretében kialakult a nioszóma szuszpenzió. Az egyenletesebb unilamelláris szer-
kezetbe rendeződés eléréséért, a nioszóma szuszpenziót szonikálásnak vetettem alá. A vékonyré-
teg hidratálásos kapszulázó eljárás eredményeként mikroszkópos képen megfigyelhetőek voltak 
a kapszulák. A feltáráshoz Triton X-100 oldatot alkalmaztam, amelyet használtak már nioszóma 
kapszulák feltáráshoz hatóanyagok kapszulázása esetében, de potenciálisan sejtkárosító hatását 
is lejegyezték korábban. Ennek okán meg kellett határozni milyen koncentrációban és milyen 
kezelési idő mellett alkalmazható. Az optimalizálási kísérlet során kiválasztott kapszula feltáró 
oldat koncentráció alkalmazásával tapasztalható volt sejtszámnövekedés, ami sejtek kiszaba-
dulását támasztja alá. Centrifugálásos elválasztási kísérletek után végrehajtott feltáró oldatos 
kezelések nem mutatták ki ugyanezt a tendenciát. Szabad sejtekre nem fejtett ki káros hatást a 
feltáró oldat. Összességében elmondható, hogy a probiotikumok nioszómákkal való kapszulá-
zási eljárása ígéretes, de további kutatásokra van szükség főként a hatékony elválasztás terén.
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Nehézfémek (As, Cd, Cu, Hg, Pb) vizsgálata vaddisznóban 
élelmiszer-biztonsági megközelítésből

A környezet-szennyező nehézfémek jelentős mértékű szennyeződést okozhatnak vadon élő 
állatok ehető szöveteiben, így ezek szabályozása fontos eleme a fogyasztók egészségvédelme 
szempontjából. A vadhúsok fogyasztásának élelmiszer-toxikológiai kockázata rendkívüli változa-
tosságot mutathat a különféle szervekben történő, eltérő mértékű, sok tényező által befolyásolt 
nehézfém-kumuláció miatt. Az állati szövetek egyfajta bioindikátorai a környezetszennyezés mér-
tékének, ugyanis különféle eredetű antropogén tevékenységből adódóan (pl. közlekedés, me-
zőgazdaság, ipar stb.) káros anyagok halmozódhatnak fel bennük. Ugyanakkor, élelmiszer-biz-
tonsági szempontból fontos határértékük csekély mértékben szabályozott mind az Európai 
Uniós, mind pedig a hazai jogrendben, ami jelentős kockázatot jelenhet a fogyasztók számára, 
különösen az átlagon felül fogyasztók számára (vadász és családja). A vadon élő állatok között a 
vaddisznó az egyik legkeresettebb vadfajta. Az egy főre jutó vad isznóhús-fogyasztás országon-
ként és területenként változó, de részben alacsony piaci ára miatt, másrészt kedvező dietetikai 
tulajdonságai és „organikusnak” tartott eredetének köszönhetően, egyre keresettebb.
Vizsgálatunkban nehézfémek (arzén, kadmium, réz, higany, ólom) koncentrációját vizsgáltuk 
ICP-OES módszerrel, vaddisznók (Sus scrofa) izom- és zsírszövetében. A 10 hímből és 10 nős-
tényből származó mintát Magyarország Közép-Dunántúl régiójából gyűjtöttük. Az eredményein-
ket statisztikailag kétmintás és páros t-próbával, illetve Wilcoxon teszttel elemeztük (R statisztikai 
program, 3.1.3. verzió).
A kanok és a kocák valamennyi mintájában (izom, zsír) az arzén és a higany a kimutatási ha-
tárérték alatt volt (<0,5 mg/kg), a kadmiumhoz hasonlóan (<0,05 mg/kg). A réz mennyisége 
szignifikánsan nem különbözött (p=0,0739) az izomban (1,22±0,14 mg/kg) kocáknál, mint a 
kanoknál (1,06±0,16 mg/kg), és az eredményeink nem haladták meg a hatóságilag előírt ha-
tárértéket (5 mg/kg). Hasonló tendenciát figyeltünk meg a két ivar zsírmintáinak réztartalma 
esetében is (koca: 0,13±0,10 mg/kg; kan: 0,13±0,04 mg/kg; p=0,2707). Az ólom koncentrációja 
az izomban (kan: 0,22±0,06 mg/kg; koca: 0,36±0,16 mg/kg) meghaladta a rendeletileg előírt 
maximálisan megengedhető szintet (izom: 0,10 mg/kg), és a két ivar között szignifikáns eltérés 
volt (p=0,0184).
Adataink alapján a vizsgált vaddisznók szöveteinek fogyasztása a határérték feletti ólomtartalom 
miatt élelmiszer-biztonsági szempontból kifogásolható, illetve kockázatot jelent a fogyasztó szá-
mára.
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Különböző alapanyagokból származó „párizsik” 
összehasonlító elemzése

A húsipar egyik legjellegzetesebb terméke a párizsi vagy parizer, amely nagyon megosztja a 
fogyasztókat, a gyerekek többnyire szeretik, azonban leginkább a felnőtt emberek igyekeznek 
elkerülni ezt a húskészítményt az összetétel, valamint a gyártástechnológia mivolta miatt. Dol-
gozatom céljaként a különböző alapanyagokból – pl. a sertéshús, a csontokról mechanikusan 
lefejtett hús (MSM) – származó párizsik és a rendelet szerint párizsinak nem nevezhető húské-
szítmények összehasonlító elemzését fogalmaztam meg. Igyekeztem a minél többféle állatfaj 
húsából készült termékeket a 100 g termékre vonatkoztatott fogyasztói árak, a címkén feltünte-
tett információk, a kémiai összetételre vonatkozó vizsgálatok, a műszeres színmérés, a műsze-
res állománymérés, az érzékszervi bírálatok, illetve egy – a párizsi fogyasztásával, vásárlásával 
kapcsolatos – kérdőív segítségével egymással összevetni, a húskészítmények között meglévő 
különbségeket megfogalmazni.
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Magas fehérjetartalmú rovarpép hozzáadásával készült 
húspogácsa hűtőtárolása

A súlyosbodó környezeti problémák, és az egészséges élelmiszer iránti megnövekedett igény mi-
att fontossá vált a rovareredetű élelmiszerekkel kapcsolatos helyes információk elterjesztése és 
a további kutatások támogatása. Célom a rovarpép felhasználása és viselkedésének vizsgálata 
sertés darálthúshoz keverve tíz napos hűtőtárolás során. A három féle mintának (K=50% kitines 
rovarpép és 50% sertéshús, KM=50% kitinmentes rovarpép és 50% sertéshús, S=100% sertés-
hús) vizsgáltam a pH-ját, szárazanyagtartalmát, színváltozását, állományát, sütési veszteségét, 
víztartóképességét és az aerob mezofil összcsíraszámát.
A szárazanyagtartalom mérésénél a kitin darabok miatti inhomogenitás már észrevehető volt, 
hiszen a hőkezelt K minta vizsgálata nagy szórással történt. Kiderült, hogy a sütéssel mindegyik 
típusnak nőtt a szárazanyagtartalma. A pH-ról megállapítható, hogy a sütéssel nem változik, a 
tárolás előrehaladtával minimálisan csökkent miközben az S mintáknak mindvégig a legalacso-
nyabb pH értékük volt. A színvizsgálatnál kiderült, hogy a minták színe a sütés után és az idő 
múlásával sötétedett, különösen a K mintáknál, ahol a kitindarabok jelenléte sötétebbé tette 
azokat. A vörös szín domináns, ami növekedett a tárolással. Mindegyik színingerhányadosnál 
megfigyeltem, hogy a változás nem egyenletes, de nem számottevő a hűtőtárolás folyamán, ami 
a vákuumcsomagolás eredményességét jelenti. Továbbá a K és KM mintának kevesebb sütési 
vesztesége volt, ami a stabilabb fehérje szerkezetnek köszönhető. Ezek után a víztartás a táro-
lás előrehaladtával csökkent. Itt azonban a rovaros mintáknál nagyobb mértékben, a fehérje 
szerkezet felbomlása következtében. Az állomány mérés során szintén bebizonyosodott a kitin 
inhomogenitása okozta változások, hiszen a K minták esetében a maximális penetrációs erőt be-
folyásolta ezen alkotó. Alapvetően azonban megállapítható, hogy a KM minta volt a legpuhább, 
az S a legkeményebb és legszárazabb, amit a magas sütési veszteség is bizonyít. Végül az aerob 
mezofil összcsíraszám a tárolás előrehaladtával a rovaros rudaknál kevésbé nőtt, hiszen ott már 
félig hőkezelt a minta. Sütés után a kitin antimikróbás hatása megjelent, mivel a K mintának volt 
a legalacsonyabb csíraszáma.
Szakdolgozatom során bebizonyosodott a rovarpépet tartalmazó húspogácsa rudak előnyös és 
kritikusabb tulajdonságai, ami miatt témám további kutatást igényel. Remélem dolgozatom hoz-
zájárul a rovar alapanyagok ipari felhasználhatóságának elterjedéséhez és további fejlesztéséhez.
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Az áztatási idő és a vízhőmérséklet hatása különböző típusú teák 
koffeintartalmára és fenolos vegyületeire

Teának a teanövény levelét és egyúttal annak vizes oldatát nevezzük. Népszerű ital a világ min-
den táján, beleértve hazánkat is. Számos típusa létezik, amik a termesztés körülményeiben, a 
betakarított levelek fejlettségében és feldolgozási technológiájukban különböznek. Ezek a folya-
matok a teákban található alkotóelemek mennyiségére hatást gyakorolnak.
A teák fontos beltartalmi anyagai közé tartoznak a koffein és a fenolos komponensek. Ezek 
mennyiségét a fogyasztó akként tudja befolyásolni a teából készült italában, hogy milyen 
tea típust választ és annak elkészítéséhez milyen vízhőmérsékletet és áztatási időt alkalmaz. 
A dolgozatomban a növekvő áztatási idő (2, 4, 6, 8, 10 perc) és vízhőmérséklet (70, 80, 90, 
100°C) hatását vizsgáltam három különböző típusú szálas tea (fehér tea, zöld tea, feke-
te tea) koffein, katechin, epikatechin és epigallokatechin-gallát koncentrációjára. Továbbá 
ezeknek a komponenseknek a mennyiségét hasonlítottam össze az egyes tea típusok között. 
Az elemzett teák az analizált komponensek közül a koffeint tartalmazták legnagyobb mennyi-
ségben, és mindhárom tea típus egyaránt alkalmas lehet, ha magas koffeintartalmú teát sze-
retnénk készíteni. A koffein koncentrációját magasabb vízhőmérséklettel és hosszabb áztatási 
idővel növelni, alacsonyabb vízhőmérséklettel és rövidebb áztatási idővel pedig csökkenteni 
tudjuk a vizsgált tea típusokban.
A meghatározott fenolos komponensek közül a két fermentálatlan tea típusban az epigalloka-
techin-gallát, míg az egy fermentált fajtában pedig az epikatechin volt jelen legnagyobb kon-
centrációban. Legkisebb koncentrációban a fehér és a zöld teában a katechint, a fekete teában 
pedig az epigallokatechin-gallátot mértem. A fehér és a zöld tea fenolos vegyületekben gaz-
dagabb, míg a fekete tea szegényebbnek bizonyult. A koffeinhez hasonlóan hosszabb áztatási 
idő és magasabb vízhőmérséklet mellett szintén növelni, rövidebb áztatási idő és alacsonyabb 
vízhőmérséklet mellett pedig csökkenteni tudjuk mennyiségüket.
A vizsgált teák közül a fekete teát 90°C-on 8 percig, a fehér teát 100°C-on 8 percig, míg a zöld 
teát az utóbbi vízhőmérsékleten 10 percig érdemes áztatni, hogy a vizsgált összes komponenst 
olyan mennyiségben tartalmazzák, amik további szignifikáns növekedést nem mutatnak.
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Probiotikus ananászlé előállítása és a probiotikumok 
életképességének vizsgálata

Az egészséges táplálkozásban kiemelkedő szerepet játszanak a probiotikumokkal dúsított funk-
cionális élelmiszerek. Jelenleg a kereskedelmi forgalomban kapható probiotikus termékek 
nagyrésze tejalapú készítmény, melyeket a népesség jelentős része nem fogyaszthat. Számukra 
ideális alternatívát jelentenek a gyümölcs mátrixú termékek.
Mindezek alapján kutatómunkám céljául tűztem ki az ananászlé probiotikus baktériumokkal törté-
nő fermentálhatóságának, továbbá a baktériumok túlélőképességének és az alkalmazott prebioti-
kum (raftiline) védőhatásának vizsgálatát szimulált emésztőrendszer segítségével, továbbá tárolás 
során. Kísérleteim során 100%-os ananászlevet monokultúrásan erjesztettem három probiotikus 
törzzsel (Lactobacillus acidophilus La-5, Lactobacillus plantarum 299V és Bifidobacterium lactis Bb-
12) és különböző beállítások szerint történő hozzáadásával. Vizsgáltam a fermentáció alatt bekö-
vetkező változásokat a beoltástól számított 24 óra elteltével, majd 1 és 2 hónapos tárolást követően. 
Az eredményekből megállapítható, hogy az ananászlé ideális tápközeg mindhárom törzs szá-
mára. Legjobban a B. lactis szaporodott, ezt követte a Lb. plantarum, majd a Lb. acidophilus. 
Mindhárom probiotikus törzs esetén a legnagyobb sejtszámokat akkor detektáltam, mikor a 
raftiline a fermentáció 16. órájában került hozzáadásra. A szaporodást támogató hatása tehát 
ekkor érvényesült a legnagyobb mértékben, mely a B. lactis törzsnél volt a legkiemelkedőbb. 
A Lactobacillus-okkal fermentált ananászlé végső pH értéke alacsonyabb volt, mint a Bifidobac-
terium törzzsel fermentálté, a pH értékek és a sejtszámok közötti összefüggések jól kivehetők vol-
tak. A probiotikumok jól hasznosították az ananászlében lévő szénhidrátokat, melyet láthatóan 
befolyásolt a prebiotikum hozzáadásának időpontja.
A szimulált emésztőrendszerrel való vizsgálat során a prebiotikummal történő kiegészítés mellett 
a legjobb túlélőképessége a B. lactis törzsnek volt, majd ezt követte a Lb. acidophilus, végül a 
Lb. plantarum. A B. lactis és a Lb. plantarum esetén a prebiotikum védőhatása a fermentáció 
24. órájában történő hozzáadásnál érvényesült a leginkább, míg a Lb. acidophilus törzsnél a 16. 
órás hozzáadás esetén.
A +4°C-on hűtőszekrényben megvalósított tárolási kísérlet során, még a két hónapos tárolást 
követően is mindegyik beállítás esetén a sejtszám meghaladta a 108 TKE/ml értéket, vagyis a 
fermentált ananászlé a megőrizte probiotikus tulajdonságát.
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A cukorrépa alapú élelmi rostok, a cukor és az inulin 
fizikai tulajdonságainak kivizsgálása

A cukoripar egyik mellékterméke az extrahált répaszelet, amely gazdag rostanyagokban. Ezt ed-
dig főleg állati takarmányként hasznosították, illetve enyhe módosítással élelmiszeripari termé-
kek rosttal való dúsitására is szolgált. Az utóbbi években az EU a melléktermékek és a hulladék 
minőséges újrahasznoításáért áll ki, valamint a táplálkozás minőség javítása miatt az Egészség-
ügyi Világszervezet a természetes adalékanyagok felhasználását szorgalmazza.Az élelmiszeripar-
ban, valamint a gyógyszeriparban is a kutatások olyan természetes anyagokra irányulnak, ame-
lyek aktív komponensek hordozói lehetnek. Ezért ebben a kutatásban a cukorrépa alapú élelmi 
rostok, inulin és maga a szaharóz fizikai tulajdonságát vizsgáltuk ki.
Ahhoz, hogy az említett komponensek ízhordozók, vagy a gyógyszeriparban valamilyen más aktív 
anyagok hordozói lehessenek, a cukorrépa rostokat, az inulint és a szaharózt elő kell készíteni, 
mégpedig ez egy korszerű őrlési technikával oldható meg. Bolygómalomban őröltük meg mikro-
szemcse méretekig. Az őrlési paraméterek a következők voltak: a fordulatszám 400 rpm, az őrlési 
időt változtattuk, ami 30 és 60 percet tett ki. A megőrőlt szemcséket morfológiailag vizsgáltuk 
optikai mikroszkóppal, lézeres diffrakciós analizátorral (MALVERN), pásztázó elektronmikrosz-
kóppal (SEM), és szerkezetüket vizsgáltuk differenciális pásztázó kaloriméterrel (DSC) és por-
röntgennel (XRD). A cukorrépa rostok őrlése nyilvánult a leggazdaságosabbnak, viszont 60 perc 
őrlési idő szükséges, hogy a szemcsék 80 mikrométer alá essenek, majd a kapott eredményeket 
feldolgoztuk.
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Tárolás és preharveszt kezelések hatása a meggy beltartalmi 
paramétereire különböző fajták esetében

Magyarországon a meggy az egyik legnagyobb mennyiségben termesztett gyümölcs. Érési ide-
je azonban meglehetősen rövid időintervallumra korlátozódik. Friss fogyasztása csak a szüreti 
időszakban lehetséges, hiszen tárolása során minőségromlás következik be. Ezen negatív irányú 
minőségbeli változás a lehető legkisebb mértékűvé csökkentése elősegíthetné a meggyek hazai 
és külföldi friss, továbbá konzerv- és hűtőipari hasznosítását egyaránt, mivel így kitolódhatna az 
egyébként igen csekély friss fogyasztási, és feldolgozási idő.
Kutatásunk során három meggyfajtát vizsgáltunk, az Érdi bőtermőt, az Újfehértói fürtöst, vala-
mint a Petrit. Munkánk során egy széles spektrumú fungiciddel, valamint egy biofungiciddel 
történő preharveszt kezelés hatását vizsgáltuk a frissen szedett meggyek beltartalmi paraméte-
reire. Mindemellett megfigyeltük a szárazanyag-, a cukor-, az összes-polifenol-, a flavonoid- és 
a savtartalom, a színmélység, valamint a húskeménység változását normál-, illetve módosított 
légtérben való tárolást követően. Viszonyítási alapként minden esetben a preharveszt kezelést 
nem kapott, Kontroll csoportot alkalmaztunk. A kutatás célja a legelőnyösebb tárolási mód mel-
lett az adott fajtára legjobb hatással bíró preharveszt kezelés megtalálása volt.
Az eredményeken egyértelműen láthatóak a fajtasajátságokból adódó eltérések. Ezt támasztja 
alá, hogy a frissen szedett Érdi bőtermő minták beltartalmi értékeire mindkét gombaölőszeres 
kezelés pozitív hatást gyakorolt, ezzel szemben az Újfehértói fürtösnél jellemzően csökkenés volt 
tapasztalható. A hat hetes tárolás viszont az Érdi bőtermőre általánosan negatív hatással bírt. 
Ezenfelül arra a megállapításra jutottunk, hogy a módosított légtérben történő tárolás optimális 
az Újfehértói fürtös minőségi jellemzőinek megőrzése szempontjából.
Mindent figyelembe véve, a felhasználási céltól függően érdemes megválasztani a telepíteni 
kívánt fajtát. Az Érdi bőtermő inkább friss, szüretet követő fogyasztásra alkalmas, míg az Újfehér-
tói fürtös, módosított légtér biztosításával a szüretet követően hosszabb ideig is hasznosítható, 
mivel beltartalmi paraméterei ezen tárolási mód alkalmazásával nem romlottak.
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Lizinnel dúsított kenyér, mint funkcionális élelmiszer

Az esszenciális aminosavak közül a lizin a búzaliszt esetében limitáló aminosav, vagyis a referen-
cia fehérjéhez képest kis mennyiségben található meg a lisztben és az egyéb élelmiszerekben. 
Ennek következtében a sütőipari termékekben a teljes értékű fehérje létrehozásához szükséges 
aminosav-arányhoz szükség van a lizin pótlására. A lizin megfelelő mennyiségének való haszná-
lata herpeszellenes hatású, jótékony hatása van a csontritkulás megelőzésében valamit a szív- és 
érrendszeri betegségek kezelésében. A lizintartalmú sütőipari termékek előállítása során a nem 
enzimes barnulás (Maillard-reakció) lejátszódása során antioxidánsok, szín valamint ízanyagok 
keletkeznek, melyeknek egészségvédő hatása van.
A kutatásunk során a búza- és mandulaliszthez megfelelő mennyiségben (kutatási munkánk so-
rán 0,5-9,5g) L-lizint kevertünk annak érdekében, hogy növelni tudjuk az esszenciális aminosavak 
mennyiséget, a búza- és mandulafehérje biológiai értékét, ezáltal olyan funkcionális terméket állít-
va elő, melyben növelve van az a lizin, mint esszenciális aminosavas aránya, és a kenyér tápértéke. 
Kutatási munkánk során meghatároztuk a kenyérsütéshez felhasznált búza- és mandulaliszt, a 
lizinnel dúsított, illetve lizinmentes búza- és mandulalisztből előállított kenyerek sütése során 
kialakult Maillard-reakció termékek (hidroxi-metil-furfurol) mennyiségét, valamint a kenyerek 
hasznosítható lizin tartalmát. Értékeltük az általunk előállított kenyerek érzékszervi tulajdonsá-
gait.

Témavezetők:
Dr. Albert Csilla
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Kiválasztott zöldségfélék antioxidációs kapacitásának kiértékelése

A szabadgyökök az emberiség életének egy rendkívül agresszív, pusztító velejárója, ami elől nem 
szabadulhatunk. Szabadgyökök keletkezhetnek a helytelen életmód, dohányzás, alkoholfogyasz-
tás közben, de akár spontán módon is. Az egyetlen megoldás a szabadgyökök kioltása vagy 
eliminálása antioxidánsok segítségével. Ezekhez effektíven különféle zöldség- és gyümölcsfajták 
segítségével juthatunk hozzá. A bennük lévő antioxidációs vegyületek, mint a polifenolok, a ka-
rotinoidok, a különféle vitaminok (C, E, A) és néhány fontosabb ásványi anyag (Fe, Zn, Se) adja 
ezeknek a növényi élelmiszereknek a gyökfogó képességét. A dolgozat elméleti része bemutatja 
a gyökfogó antioxidánsokat és azok működését, kémiai szerkezetüket és jelentőségüket. Mun-
kánk nagy hangsúlyt fektet az antioxidánsok meghatározásának módszereire, azok osztályzására, 
részletes bemutatására, alkalmazására és lehetőségeinek formáira. Köztük górcső alá veszi a 
dolgozat empirikus részében alkalmazott DPPH gyökfogó módszert.
Az empirikus rész elsődleges célja volt a pézsmatok (Cucurbita moschata) és a batáta (Ipomoea 
batatas) antioxidáns aktivitásának kimutatása a DPPH gyökfogó módszer alkalmazásával. A 
pézsmatök 9,08% átlagos antioxidáns aktivitást mutatott viszonylag kicsi, 2,78% szórással, ami 
arra enged következtetni, hogy a pézsmatök fajták között kicsi a különbség antioxidáns kapaci-
tás téren. Emellett a batáta 66,9% átlagos antioxidáns aktivitást mutatott. Bár nagyon magas, 
11,41% szórás volt a batátafajták között, ami arra enged következtetni, hogy nagy a különbség a 
fajták között. Kiegészítésképp itt meg kell említenem, hogy több batátafajtával dolgoztunk, mint 
pézsmatökfajtával. A két analizált zöldségfajta eredményeinek összevetése, alapján elmondha-
tó, hogy a batáta antioxidáns aktivitása jelentősebb, mint az általunk vizsgált pézsmatök fajtáié.
Összefoglalásként elmondható, hogy az antioxidánsok elengedhetetlenül szükségesek az egész-
séges életmód fenntartásához és fontos az ismeretgyűjtés folytatása hatásukról és előfordulá-
sukról.
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A szelídgesztenye-liszt fizikai tulajdonságainak és különböző 
élelmiszeripari termékekben való felhasználásának vizsgálata

A munkám során célul tűztem ki a szelídgesztenyeliszt fizikai tulajdonságainak vizsgálatát (zsír-
megkötő képesség, vízmegkötő képesség, gélképző tulajdonság), valamit a piskótatésztában és 
húspépben való felhasználhatóság feltételeinek feltérképezését. Az ipari gyakorlatban a termés-
ből kétféle technológiával állítanak elő lisztet. Az általam vizsgált termékek közül a hőkezeléses 
eljárással készült gesztenyeliszt gyártásánál a hántolt, fagyasztott szelídgesztenyét először meg-
főzik, majd passzírozást követően a gesztenyemassza meleglevegővel történő szárításon esik át. 
A másik liszt esetében a szelídgesztenyét hántolják, majd ezután a nyers gesztenyét őrölik lisztté. 
A hőkezelt liszt szemcseméretét laboratóriumi malom segítségével csökkentettem. Az ily módon 
elkészített harmadik minta tulajdonságait is összevetettem a kereskedelmi forgalomban kapha-
tó eltérő technológiával készülő szelídgesztenye lisztekkel.
A gesztenyelisztek vízfelvételének vizsgálatára a húspépekhez adható jégpehely mennyiségi 
meghatározásához volt szükségem. A vízmegkötő-képességen kívül a nyers és főtt húspép állo-
mánybeli tulajdonságait vizsgáltam.
A gesztenyelisztekből piskótát is sütöttem. A tárolási kísérleténél négy napon át vizsgáltam 
a piskóták állományát, melynek felét konyharuhával letakarva, másik részét pedig zacskó-
ban tároltam. A második napot követően a termékekben visszanedvesedés figyelhető meg. 
A termék összenyomásához szükséges erő és a bélzetrugalmasság mérésénél kiugró értékeket a 
Nature Cookta terméke produkált, mely rendkívül gyorsan veszített puhaságából. A bélzetrugal-
masság esetén elmondható, hogy mindkét tárolás esetén a kontrollminta bizonyult a leginkább 
alaktartó piskótának, de meglepő eredmény, hogy a Nature Cookta termékéből készült piskó-
talap keménységének meredek növekedése, nem jelentette a rugalmasságának elvesztését. A 
kedveltségi tesztnél a bírálók 77%-a valamelyik gesztenyelisztből készült piskótát rangsorolta 
első helyre, mely igazolja a termék fogyasztói elfogadottságát.
Eddigi eredményeim alapján mindkét gesztenyeliszt felhasználható különböző élelmiszeripa-
ri termékekben, melynek eredményeként nagyobb hozzáadott értékű élelmiszerek gyártására 
nyílik lehetőség.
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A búza- és zöldborsó csírák cinkkel történő dúsításának 
hatásvizsgálata egyes makro- és mikroelemekre vonatkozóan

Manapság az egészségtudatos táplálkozás egyre inkább központi témává válik a lakosság kö-
rében, és ezzel együtt az a tapasztalat, hogy a dúsított élelmiszerek iránti kereslet fokozódik. 
Ugyanakkor az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint évente 800 ezer ember hal 
meg a cink hiánya miatt.
Mivel a cink (Zn) esszenciális tulajdonságú mikroelem, ezért célkitűzésemként arra szeretnék 
választ kapni, hogy mennyire lehet előnyös megoldás a Zn pótlására az élelmiszer csírák ezen 
elemmel történő dúsítása, illetve hogyan hat a különböző makro- és mikroelemek felvételére. 
Feltételezésem szerint, így nemcsak a Zn pozitív hatásával szembesülhetne szervezetünk, hanem 
a csírák egyéb jótékony tulajdonságaival is.
A vizsgálatom során bio búza és zöldborsó magvakat használtam, melyeket 6 napig csíráztattam. 
Az alkalmazott Zn-kezelések mindkét növényre vonatkozóan, ugyanolyan koncentrációban tör-
téntek, azaz 1; 10; 100 mg/dm3 cinkoldatokat készítettem, illetve kontroll kezelést alkalmaztam. 
A csíranövény-minták vizsgálatához, azok szárazanyag tartalmát határoztam meg elsőként. Majd 
az összes elemtartalom meghatározása következett. Ehhez a légköri nyomáson végzett HNO3-
H2O2 nedves roncsolásos mintaelőkészítési módszert alkalmaztam.
Továbbá a már kész csíra-roncsolatok elemtartalmának meghatározását induktív csatolású plaz-
ma optikai emissziós spektrométer (ICP-OES), illetve induktív csatolású plazma tömegspekt-
rométer (ICP-MS) készülékekkel végeztem.
A kapott eredmények statisztikai kiértékelésére az SPSS v.22.0 statisztikai programot használ-
tam, melyhez egytényezős varianciaanalízist, illetve Duncan-féle tesztet alkalmaztam.
A kiértékelést követően megállapítható, hogy a Zn-kezelések nélküli búza és zöldborsó csíran-
övények Zn-mennyisége megfelelőnek bizonyult, s erre vonatkozóan mindkét növény eseté-
ben a kontrollhoz viszonyítva szignifikáns növekedést jegyeztem fel a Zn-kezelések hatására. 
A makro- és mikroelemek tekintetében többek között antagonista kapcsolat volt tapasztalható. 
A kontrollhoz képest, a Zn-kezelések hatására mindkét növényre vonatkozóan a Mg, a Na, a Cd, 
a Cu, a Cr, a Mn és a Ni elemek mennyisége csökkent. Szinergens kapcsolatról pedig az Al és a 
S esetében beszélhetünk.
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Probiotikus Lactobacillus törzsek bakteriocin termelésének és 
indukálhatóságának vizsgálata

A bakteriocinek vizsgálatára az élelmiszeripar és a gyógyszeripar is egyre nagyobb figyelmet for-
dít. Napjainkban fontos, hogy újfajta módszereket találjunk az élelmiszerek tartósítására úgy, 
hogy közben a hasznos mikroorganizmusok és anyagcsere termékeik ne szenvedjenek károso-
dást. Ezek hatására munkám céljául probiotikus Lactobacillus törzsek bakteriocin termelésének 
vizsgálatát tűztem ki, valamint indukálhatóságukra is kísérleteket tettem.
Kutatásom során 13 különböző Lactobacillus törzs antimikrobás anyagának kimutatására 
agardiffúziós módszert alkalmaztam öt kórokozó törzzsel (Listeria monocytogenes, Enterobac-
ter cloacae, Enterococcus faecalis, Escherichia coli 0157:H7, Escherichia coli 8739) szemben. 
MRS táplevest alkalmaztam a tejsavbaktériumok elszaporításához, míg TSB-t a kórokozókhoz. 
Annak érdekében, hogy elkerüljem a szaporodás során kialakuló savas közeg okozta fals po-
zitív eredményeket, a sejtmentes felülúszók semlegesítése után is elvégeztem a vizsgálatokat. 
Több tejsavbaktérium esetén is tapasztaltam feltisztulási zónát a kórokozók ellen, ugyanakkor 
legjobbnak 4 törzs bizonyult, (L. fermentum HA-179, L. helveticus R-52, L. salivarius HA-118, L. 
crispatus LCR01) így vizsgálataimat ezen mikroorganizmusokkal folytattam. A kiválasztott 4 törzs 
esetében az antimikrobás anyag termelés szempontjából optimális tenyésztési idő meghatáro-
zását végeztem el, mely 16 órának bizonyult. A bakteriocin termelés indukálhatóságának vizs-
gálatára, oligoszacharidok alkalmazásával, hővel inaktivált kórokozóval, valamint kémiailag elölt 
kórokozó sejttörmelékének felhasználásával végeztem kísérleteket. A kiválasztott L. helveticus 
R-52 törzset kémiailag inaktivált Escherichia coli 8739 törzzsel, illetve oligoszacharidként treha-
lózt illetve α-ciklodextrint tartalmazó MRS táplevesben szaporítottam el. Fokozott bakteriocin 
termelést csak az α-ciklodextrin esetében tapasztaltam, valamint a hővel inaktivált kórokozóval 
történő indukálás hatásosabbnak bizonyult, mint a kémiailag végzett.
Összefoglalva megállapítottam, hogy az általam vizsgált Lactobacillus törzsek termelnek bakte-
riocint, valamint egyértelműen látszik, hogy a hővel inaktivált kórokozó, valamint az a-ciklodext-
rin is indukáló hatással van a termelQdésére, mely 16 órás tenyészidQ esetén nagyobb mér-
tékq, mint 24 óránál. Az eredményeim ígéretesek olyan technológiák alkalmazása során, ahol 
a tejsavbaktériumok antimikrobás hatása mellett, probiotikus tulajdonságuk is érvényre juthat.

Témavezetők:
Dr. Bujna Erika

egyetemi adjunktus, SZIE ÉTK
Dr. Nguyen Duc Quang

egyetemi tanár, SZIE ÉTK

FEIGL ANDREA GABRIELLA
feiglandreagabriella@gmail.com 
Állattenyésztő mérnök 
MSc, 1. félév
Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

 
 

Fácán és pecsenyecsirke mellhúsának összehasonlító elemzése

 Az élelmiszer és a táplálkozás fontossága már az emberiség kezdete óta nagy figyelmet kap. 
Ez idő alatt nem csak az emberiség gondolkodása, de elvárásai is nagymértékben megváltoz-
tak. Manapság az elsődleges fogyasztói szempont: jó áron hozzájutni minél kiválóbb minőségű 
élelmiszerekhez. A hús az egyik legnépszerűbb táplálékforrás a humán élelmezésben. A folya-
matosan növekvő húsfogyasztás egyre inkább a szárnyas mellhús irányába tolódott el. A vad-, 
illetve vörös húsok pedig teljesen háttérbe szorulnak, annak ellenére, hogy tápanyag-összeté-
tele sokkal kedvezőbb táplálkozásélettani szempontból. Az is megfigyelhető, hogy az emberek 
nem ismerik ezeket a hús fajtákat. Ráadásul a legtöbb esetben magasabb árral is számolni 
kell. Vizsgálatunk célja, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható pecsenyecsirke mellhúsát 
összehasonlítsuk a zárt tartásban nevelt fácánéval egyes objektíven detektálható, fogyasztói 
szempontok alapján. A kutatás során a következő paramétereket vizsgáltuk: hús kémhatás, szín, 
konyhatechnikai veszteségek, porhanyósság.
Az említett paraméterek alapján kívánom bemutatni a pecsenyecsirke és a fácán mellhús közötti 
különbségeket,valamint szeretnék kitérni arra, hogy a manapság kuriózumnak számító fácán 
mellhús kedvezőbb húsminőségi paraméterekkel rendelkezik-e, mint a hipermarketekben 
kapható brojlercsirke mellhús. A kémhatás tekintetében a 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 az terjedt el, hogy sötétebbek, mint más gazdasági állatok húsa. Mé-
réseink 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 köszönhetően, az emberi szem számára a két hús egyér-
telműen 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 más húsok. Ez kísérle-
tünkben 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. A bemutatásra került kísérlet segíthet a fácánhús népszerű-
sítésében és a benne rejlő lehetőségek feltárásában.
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A hőkezelés hatása a különböző méz fajták egyes fizikai és kémiai 
tulajdonságaira. A méz kálium-tartalma és vezetőképessége 

közötti összefüggés.

A méz az egyik legősibb élelmiszerünk. Különböző mézfajták paramétereit vizsgáltuk a meg-
felelő előírások alapján. A hőkezelést a kristályosodásra hajlamos mézek esetében világszerte 
alkalmazzák. A melegítés a HMF-tartalomra volt hatással, mely adott mértékben a színváltozást 
vonta maga után. A káliumtartalom és az elektromos vezetőképesség között szoros összefüggést 
tapasztaltunk. Az elektromos vezetőképesség, szín és pH érték a mézfajták meghatározásánál 
adnak fontos információkat.
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Rovarőrlemény adagolás hatása a búzakenyér fehérjeértékére

A dolgozatom témája a lisztkukacból (Tenebrio molitor lárva) készített rovarőrleményt tartalma-
zó cipók táplálkozási értékeinek vizsgálata. Az általam választott témakört azért tartom fontos-
nak és aktuálisnak, mert az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2283 rendelete (2015. 
november 25.) már kiterjed az emberi táplálkozásra szánt ehető rovarokra hazánkban is. Ez 
az új rendelet 2018. január 1-én lép hatályba Magyarországon. Az entomofágia azonban csak 
nekünk újdonság. A világ 130 országában 2,5 milliárd ember fogyaszt friss és feldolgozott ro-
varokat, valamint rovarból készült termékeket napi rendszerességgel. Arra törekszem, hogy fel-
keltsem az érdeklődést a rovartermékek iránt, amelyek potenciális fehérjeforrások lehetnek a 
jövőben Európában is. Fontosnak tartom, hogy az emberek látóköre bővüljön ezen a területen. 
Annak ellenére, hogy magas tápértékkel bírnak a rovarok, nagyon kevesen hallottak róla és 
még kevesebben kóstolták az efféle termékeket hazánkban. Általában negatív előítélettel és un-
dorral gondolunk a rovarokra, ezért gondoltam úgy, hogy feldolgozott formában - amikor már 
elveszítették a rovarformájukat -, rovarőrleményként készítek belőlük terméket. Ezért esett a 
választásom az élelmiszerek közül a kenyérfélékre.
Dolgozatomban összehasonlítom a lisztkukac táplálkozásbeli értékét a Magyarországon hagyo-
mányosan gyakran fogyasztott fehérjeforrásokkal. Valamint a rovarőrleménnyel készült cipó 
beltartalmi tulajdonságait a búzalisztből készült cipóval.
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Galakto-oligoszacharid szintézis prediktív modellezése 
kemometriai módszerekkel

A Galakto-oligoszacharidok (GOS) olyan prebiotikus hatású szénhidrátok, melyeket egyre na-
gyobb mennyiségben alkalmaznak funkcionális élelmiszer-összetevőként. A GOS korszerű ipari 
előállítása enzimes szintézisen keresztül valósul meg. A biokonverzió összetettsége szükségessé 
teszi a folyamat nyomon követését, a megfelelő hatékonyság fenntartása érdekében. Napja-
inkban a szénhidrát-összetétel mérés hagyományos offline analitikai módszerekkel történik, 
melyek jelentős késéssel szolgáltatnak információt a folyamatról. 
Munkánk célja GOS enzimatikus szintézise során a gyártásközi szénhidrát-összetétel meghatáro-
zására alkalmas gyorsmódszer kidolgozása. Laboratóriumi léptékben, az ipari körülményeknek 
megfelelően, 173 GOS mintát generáltunk keverős tartály reaktorban. Felvettük a minták UV-Vis 
spektrumát, valamint HPLC-RI módszerrel meghatároztuk azok szénhidrát-osszetételét. A minták 
összetétel és UV-Vis spektrum adataira Részleges Legkisebb Négyzetek Regressziója (PLSR) és 
Mesterséges Neurális Hálók (ANN) modelleket illesztettünk Python (Python Software Founda-
tion, https://www.python.org/) programnyelven. 
Az illesztett modellek UV-Vis spektrumok alapján képesek voltak jó közelítéssel (MSEPLSR: 1,191 
és MSEANN: 8,160) becsülni egy független tesztelő adatsorba elkülönített mintasokaság szénhid-
rát-összetételét különböző polimerizáltsági fokú szénhidrát frakciókra lebontva.
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A Staphylococcus aureus előfordulása nyerstej mintákban, illetve 
a tejmintákból izolált Staphylococcus aureus törzsek 

főbb jellemzői

A tejtermelő gazdaságokban a Staphylococcus aureus az egyik legtöbb kárt okozó mikroba. Ez a bakté-
rium ugyanis a tehenek tőgygyulladásának egyik okozója. A tőgygyulladásban szenvedő tehenek keze-
léséhez megoldást jelenthet különböző antibiotikumok használata. Az idő előrehaladtával a S. aureus 
azonban bizonyos antibiotikumokra rezisztenciát kezdett mutatni. A S. aureus azonban nem csak a 
tehenekre és egyéb tejtermelő állatokra jelent veszélyt, hanem az emberre is. Ha az ember olyan 
tejet fogyaszt, melyben nagy számban fordul elő a baktérium (különösen azok a törzsek, amelyek 
enterotoxint termelnek), akkor élelmiszer-mérgezés alakulhat ki. Kutatásom célja az volt, hogy megha-
tározzam két tejtermelő gazdaság egyedi és elegytej mintáiban a S. aureus előfordulását, valamint a 
tejmintákból izolált törzsek egyes tulajdonságait (clumping faktor, tellurit redukáló képesség, lecitináz 
aktivitás, hemolizin termelő képesség és az antibiotikum rezisztencia). A vizsgálataim során kapott ered-
mények alapján elmondható, hogy Tehenészet 1-ben az egyedektől származó mintákban 395 TKE/ml, 
a Tehenészet 2-ben pedig 4826 TKE/ml volt az átlagos baktériumszám. Ezzel szemben a Tehenészet 
1-ből származó elegytej mintákban detektált S. aureus szám túllépte a 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet 
által meghatározott visszautasítási határértéket (M=500 TKE/ml), mivel 4688 TKE/ml volt a baktérium 
átlagos mennyisége a mintákban. Tehenészet 2-ből származó elegytej minták pedig a visszautasítá-
si határérték alatt maradtak, mivel a S. aureus átlagos mennyisége kevesebb, mint 10 TKE/ml volt. 
A tejmintákból izolált törzsek tulajdonságai (lecitináz aktivitás, hemolizin termelés) eltértek a két te-
henészetből származó törzsek esetén. Az antibiotikum rezisztencia vizsgálata során azt kaptuk, hogy az 
általunk vizsgált 14 törzs mindegyike érzékenynek bizonyult 7 antibiotikumra (cefoxitinre, chloramp-
henicolra, clindamycinre, erythromycinre, gentamicinre, penicillinre és tetracycline-re). A trimethop-
rim/sulfamethoxazole-ra viszont 1 törzs (7%) rezisztensnek mutatkozott. Mivel több esetben magas 
értékeket kaptunk az S. aureus számot illetően, így ajánlott a higiéniai előírások szigorúbb betartása 
(alapos tőgytisztítás és fertőtlenítés, a beteg egyedek és az azoktól lefejt tej elkülönítése, a dolgozók 
folyamatos oktatása).
A dolgozat elkészítését 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.
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Illóolaj tartalmú ehető filmek hatása a friss zöldségek felületén 
előforduló patogén és romlást okozó mikroorganizmusokra

A friss zöldségek fogyasztása egyre népszerűbb, de a mikrobiológiai vizsgálatok eredményei 
alapján az izolált mikrobák súlyos betegségeket okozhatnak. Az illóolajokat régóta használják az 
élelmiszeriparban aromaanyagként. Antimikrobiális hatásuk miatt az aktív csomagolás területén 
is alkalmazhatóak. Az eredmények alapján a kakukkfű illóolaj a leghatásosabb. Beépítve a kito-
zán alapú ehető filmbe jól gátolta a zöldség felületén található mikrobák szaporodását, növelte 
a tárolhatósági időtartamot.
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Yarrowia élesztőgomba lipáz termelésének fokozása

A Yarrowia lipolytica az egyik leggyakrabban tanulmányozott élesztőgomba faj, mely jelentős 
lipolitikus aktivitással rendelkezik. Előszeretettel alkalmazzák többek közt az élelmiszeriparban, 
kutatások folynak ezen faj felhasználására a bioüzemanyag-gyártás területén, szerepe lehet a 
környezetvédelemben, az egészségügyben, valamint a gyógyszeriparban is. Meggyőződésem, 
hogy a Yarrowia nemzetség több faja is alkalmas lehet hasonló ipari területeken való alkalma-
zásra, kutató munkám során ezért más, kevésbé ismert és/vagy kutatott fajokkal foglalkoztam. 
Kísérleteim során Yarrowia divulgata, Yarrowia porcina, Yarrowia bubula és Yarrowia yakushi-
mensis fajok egyes törzseinek lipáz termelő képességét vizsgáltam YEPD táplevesben. Az ered-
mények alapján megállapítottam, hogy a két Y. divulgata törzs termeli a legstabilabban a lipázt a 
három másik faj törzseivel szemben. Az enzimtermelés fokozása céljából Tween 80-at, illetve olí-
vaolaj kiegészítést alkalmaztam. Az eredmények egyértelművé tették, hogy mindkét adalékanyag 
jelentős mértékben növeli a lipáz enzim termelését. Az extracelluláris aktivitás mellett e két törzs 
esetében az intracelluláris aktivitást is tanulmányoztam. Megállapítható, hogy az intracelluláris 
enzim termelés időben hamarabb megindul, mint az extracelluláris a Tween 80-t nem tartal-
mazó tápközeg esetében. A Tween 80 alkalmazása jelentős extracelluláris aktivitás növekedést 
eredményezett, viszont az intracelluláris aktivitást nem befolyásolta a jelenléte a tápközegben. 
Összességében az extracelluláris aktivitás sokkal magasabb volt, mint az intracelluláris, ami azért 
előnyös, mert egyszerűbb az enzim kinyerése és feldolgozása, az iparban szívesebben használ-
ják ezeket az enzimeket.
A méréseim során elvégeztem a különböző környezeti paraméterek optimálást is. Az enzimak-
tivitás mérés hőmérséklet optimuma 37°C, míg pH 6,5 McIlvaine puffer használata esetén 
mértem a legmagasabb lipáz aktivitást. Szintén magas aktivitás értéket kaptam Tris/HCl puffer 
alkalmazásával 7,2 pH esetén.
Az olívaolaj enzim termelésre gyakorolt jótékony hatása már bizonyítást nyert a kísérleteim 
során, emiatt megvizsgáltam, hogy a különböző koncentrációban alkalmazott olívaolaj milyen 
hatással van az extracelluláris, valamint az intracelluláris enzimaktivitásra. A szakirodalomban 
elsősorban javasolt, illetve gyakran alkalmazott 10g/l koncentrációval szemben az 5g/l koncent-
ráció hatékonyabb, mind az extracelluláris, mind az intracelluláris enzim termelés esetében.
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Nyers propolisz és propolisz tinktúra elemtartalom vizsgálata, 
illetve az átviteli hatásfok értékelése

A méhek (Apis mellifera) tevékenységének legfontosabb terméke a méz. A méz mellett azonban 
még számos méhészeti terméket állítanak elő. Ezek a méhpempő, méhviasz, méhméreg, virág-
por, illetve a propolisz vagy méhszurok.
A propolisz a méhek egy kiemelkedően fontos védőanyaga. Erős antibakteriális hatását már 
évszázadok óta ismeri az emberiség és használja ki ezt a tulajdonságát a népi gyógyászatban. Át-
lagos összetételét tekintve 50-55% növényi balzsam, 20-40% méhviasz, 0,3-2,1% illóolaj, 1-2,5% 
ásványi anyag, illetve számos egyéb vegyület (vitaminok, enzimek, aminosavak, stb.) összessége. 
Kémiai összetétele, ezen belül ásványi anyag tartalma azonban változó, amely elsősorban attól 
függ, hogy a méhek, milyen fáról gyűjtötték. Ugyanakkor a nyers propolisz, de különösen a 
belőle készített tinktúrák ásványi összetételét vizsgáló és bemutató tudományos szakirodalmak 
száma alacsony.
Dolgozatom célja az volt, hogy Magyarország különböző településeiről begyűjtött propolisz min-
ták és a hozzájuk tartozó tinktúrák makro- és mikroelem ( Al, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, 
Na, P, S, Zn) tartalmát vizsgáljam. Továbbá annak meghatározása, hogy a nyers mintában jelen 
lévő ásványi anyag tartalom milyen mértékben oldódott át a tinktúrába, amely érték az átviteli 
hatásfokkal (TC%) jellemezhető. Vizsgálataimat a Debreceni Egyetem Élelmiszertudományi In-
tézet laboratóriumában végeztem induktív csatolású plazma optikai emissziós spektrométerrel 
(ICP-OES) és induktív csatolású plazma tömeg spektrométerrel (ICP-MS).
A nyers propolisz minták, illetve a belőlük előállított tinktúrák ásványi anyag összetételükben 
jelentős eltéréseket mutattak. A nyers minták esetében a legkisebb koncentráció a kadmiumhoz 
tartozott (0,00599 mg/kg), a legnagyobb pedig a cinkhez (2260 mg/kg). Átlagos mennyiségüket 
tekintve pedig a kálium, kalcium és foszfor elemek jelentek meg a legmagasabb koncentráci-
óban. A tinktúrákról elmondható, hogy a legkisebb érték kimutatási határérték alatt volt több 
elem esetében is (Cd, Fe), míg a maximum érték a káliumhoz tartozott (101 mg/L). A legma-
gasabb átlagos elemtartalom koncentráció a káliumhoz, foszforhoz és magnéziumhoz tartozott. 
Továbbá megállapítottam, hogy az átviteli hatásfok is széles tartományban alakult 0,277% (alu-
mínium) és 96,6% (kobalt) között.
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Mézek antibakteriális hatása antioxidáns kapacitásuk és 
beltartalmi jellemzőik tükrében

Kutatások alapján a méz számos módon szolgálhatja az emberi gyógyítást, így tulajdonságainak 
vizsgálata egyre fontosabbá válik. Munkám célja egy olyan dolgozat elkészítése volt, amely a 
magyar mézek antibakteriális hatását, és e tulajdonság lehetséges okait széleskörűen vizsgálja. 
Ennek keretében 17 mézminta (kereskedelmi vagy termelői; nektár vagy édesharmat eredetű) 
és egy alkoholmentes propolisz beltartalmi jellemzőit, antioxidáns- és antibakteriális hatását, 
illetve az ezen tulajdonságok közötti kapcsolat szorosságát vizsgáltam a Pearson-féle, illetve a 
Spearman-féle rangkorrelációs együtthatóval. Az eredmények alapján összehasonlítottam egy-
mással az eltérő eredetű, illetve a különböző fajtájú mézeket.
A minták beltartalmi jellemzőinek vizsgálata alapján a nektár és édesharmat eredetű mézek 
egymástól jól elkülöníthetők. Statisztikailag szignifikáns összefüggés figyelhető meg a víztarta-
lom és a vízaktivitás, a fajlagos vezetőképesség és a hamutartalom, valamint a vezetőképesség 
és a kémhatás között. Számos beltartalmi jellemző esetén megfigyelhető volt korreláció azok 
mértéke és a minták színe között, ilyen tulajdonság a hamutartalom, a vezetőképesség és a 
cukorösszetétel. A statisztikai vizsgálat szerint az antioxidáns kapacitás és a pH értékek, a fajlagos 
vezetőképesség és az összes polifenol tartalom között szoros összefüggés van, amely alapján az 
látszik, hogy a mézben disszociációra képes anyagok antioxidáns hatással rendelkeznek.
A mézek antibakteriális hatását agarlyuk diffúziós módszerrel vizsgáltam. Az eredmények alap-
ján az alkalmazott hat mikroorganizmus közül a mintákkal szemben az Escherichia coli bizonyult 
a leginkább rezisztensnek és a Staphylococcus aureus a legérzékenyebbnek. A mézek közül az 
erdei, a tatárka, a hárs és a kereskedelmi gesztenye voltak a leghatékonyabbak, tehát a sötétebb 
minták átlagosan jobban gátolták a mikrobák szaporodását. Az eredmények alapján a fajlagos 
vezetőképesség, a hamutartalom, az összes polifenol tartalom és az antioxidáns kapacitás befo-
lyásolta a minták antibakteriális hatását. A várttal ellentétben a gátlás mértéke és a minták kém-
hatása, illetve cukortartalma között nem volt statisztikailag szignifikáns összefüggés. A propolisz 
antibakteriális hatása jelentős, a mézekre kevésbé érzékeny E. coli esetén is képes volt erős 
gátló hatást mutatni. A hatás mértéke azonban nem volt akkora, mint ami a kiugróan magas 
antioxidáns kapacitása és összes polifenol tartalma alapján várható volna.
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A sör eltérő erjedésvezetésének hatása a termék 
minőségi jellemzőire

Sört az emberek egyes területeken már az ókorban is készítettek. Az akkori italok természete-
sen még más alapanyagokból készültek, más érzékszervi és egyéb minőségi jellemzőkkel, az 
évszázadok során azonban folyamatos fejlődésen mentek keresztül. Ennek köszönhető, hogy 
az erjedés a kezdeti vadélesztős, spontán erjesztési eljárással ellentétben ma már teljes mér-
tékben kontrollálható folyamat, melyhez a legmegfelelőbb fajélesztőket használhatjuk fel. Nem 
csupán nagyüzemi, hanem kézműves sörök készítése során is változtathatjuk az erjesztés körül-
ményeit, mely azért is kihangsúlyozandó, mert a manapság egyre nagyobb teret hódító kisüzemi 
sörök változatossága ennek is köszönhető. Kutatásunk célja az volt, hogy különböző erjesztési 
módok alkalmazása mellett nyomon kövessük a beltartalmi paraméterek változását. A kutatás 
elvégzéséhez rendelkezésünkre állt egy kisüzemi sörfőző berendezés, melynek segítségével két 
tétel került lefőzésre, azonos típusú alapanyagokból. A vizsgált paramétereket nem csupán az 
erjedés során vizsgáltuk, végeztünk alapanyag vizsgálatot is, továbbá egyes jellemzőket már a 
cefrézés során is mérni tudtunk. Munkánk kiterjedt a minták összes fenolos vegyület-, valamint 
flavonoid-tartalmának, makro- és mikroelemtartalmának, keserűsav-tartalmának, összes savas-
ságának, színintenzitásának, valamint cukortartalmának meghatározására.
Az eredményeket tekintve elmondhatjuk, hogy a legtöbb komponens és jellemző az általános 
söripari technológia során is várható értékeket mutatta, azonban az erjesztési körülmények 
a folyamat bizonyos lépéseinél eltéréseket okoztak. Ezek a különbségek bizonyos esetekben 
– például a fenolos vegyülettartalom, vagy a savasság esetén – a folyamat végére csaknem 
kiegyenlítődtek, míg más komponenseknél, például a flavonoidoknál a késztermékekben is 
megfigyelhetők voltak. Emellett az is megállapítható, hogy az alkalmazott technológia alkalmas 
megfelelő minőségű italok előállítására, hiszen egyéb jellemzői, úgy mint színintenzitása, cukor-
tartalma az előírásoknak és tapasztalatoknak megfelelő módon alakultak.
Összességében elmondható, hogy azonos alapanyagokból mindkét erjesztési mód alkalmazásával 
előállítható megfelelő minőségű sör, viszont eltérő körülmények biztosítása okozhat némi eltérést 
egyes beltartalmi tulajdonságokban. Természetesen a kutatás során alkalmazott technológián kívül 
az erjesztés egyéb módon is történhet, mely szintén befolyásolhatja a vizsgált paramétereket.

Témavezető:
Alexa Loránd

Ph.D. hallgató, DE MÉK
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Különböző szerkezetű prebiotikumok hasznosíthatóságának 
vizsgálata probiotikus Lactobacillus törzsekkel

A probiotikumok olyan életképes mikrobiális élelmiszer-összetevők, amelyek jótékony metabo-
likus és egészségi haszonnal járnak a gazdaszervezet számára. A prebiotikumok azonban olyan 
nem emészthető élelmiszer-összetevők, amelyek szelektíven serkentik a jótékony bélmikrobióta 
növekedését és/vagy aktivitását.
Kutatási munkám során különböző oligoszacharidok (eltérő összetételű frukto-, galakto-, xi-
lo-oligoszacharid és laktulóz) hasznosíthatóságát vizsgáltam probiotikus Lactobacillus törzsekkel. 
A törzsek szaporodását 600 nm-en történő abszorbancia méréssel követtem a 24 órát követően. 
A sejtszám meghatározására a lemezöntést, míg az anyagcsere termékek koncentrációjának de-
tektálására a HPLC technikát alkalmaztam. A prebiotikum hasznosítás vizsgálatához glükózmen-
tes, csökkentett MRS tápközeget alkalmaztam, az élesztőkivonat, húskivonat és a proteóz pepton 
25-25%-os aránya mellett, melyben az oligoszacharidokat 1% koncentrációban alkalmaztam.
Megállapítottam, hogy a különböző szerkezetű prebiotikumok eltérő mértékben támogatják a 
vizsgált probiotikumok szaporodását. Eredményeim jól bizonyítják a prebiotikum hasznosítás 
törzsfüggő tulajdonságát. A frukto-oligoszacharidokat (FOS) hasznosították legkevésbé a vizsgált 
törzsek, míg a galakto-oligoszacharidok (GOS), valamint a xilo-oligoszacharidok (XOS) esetében 
a L. helveticus R-52 törzs bizonyult a leghatékonyabbnak. Összességében a laktulózt hasznosí-
tották a legnagyobb mértékben a vizsgált Lactobacillus törzsek.
A kórokozókkal történő vizsgálat során módosított TGE táplevest alkalmaztam a legered-
ményesebbnek bizonyult oligoszacharidok alkalmazásával, melyek közül a XOS és FOS pre-
biotikumon szaporodtak leginkább a kórokozók. A probiotikumoknál legjobb hasznosu-
lást mutató laktulóz esetében azonban többnyire a glükózhoz képesti 50%-ot sem érték el. 
Elvégeztem még 3 kiválasztott törzs (a L. helveticus R-52, a L. reuteri HA-188, valamint a L. 
rhamnosus GG ATCC53103) esetén a sejtszám meghatározást és az anyagcsere termékek ala-
kulásának követését 1% glükózt és 1% laktulózt (mely min. 95% tisztaságú) tartalmazó csök-
kentett MRS tápközegen. A L. helveticus R-52 törzs rendelkezett a legnagyobb sejtszámmal a 
laktulóz tartalmú tápközegen, míg a glükóz tartalmú tápközegen a L. rhamnosus GG ATCC53103. 
A laktulóz ígéretes táplálékkiegészítőnek bizonyul a jövőbeli bélrendszeri megbetegedések keze-
lésében, ami az eredmények fényében további kutatásoknak nyújt lehetőséget. 

Témavezetők:
Dr. Bujna Erika

egyetemi adjunktus, SZIE ÉTK
Dr. Nguyen Duc Quang

egyetemi tanár, SZIE ÉTK
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A főnixfa (Firmiana simplex) termeszthetőségének vizsgálata
 
A klímaváltozásnak köszönhetően olyan fás szárú dísznövény fajok alkalmazására is le-
hetőség nyílik, amelyeknek korábban nem sikerült átvészelni a hazai fagyos teleket. 
A Balaton közelsége miatt kialakult szubmediterrán klímájú térségünk alkalmas fagyérzékeny 
taxonok termeszthetőségének vizsgálatára.
Kutatásunkban célul tűztük ki a főnixfa (Firmiana simplex) morfológiai tulajdonságainak, sza-
poríthatóságának, valamint nevelésének tanulmányozását. Kísérletünk 2017. 03. 20-tól 2018. 
szeptember végéig folyt a Pannon Egyetem Georgikon Karán.
A csíráztatási kísérletben megállapítottuk, hogy a magvak kelését nagyban befolyásolja az érett-
ségi állapotuk. A legjobban (72 %), 24 órás áztatás után, a teljesen érett magok csíráztak ki. A 
legrosszabb eredményt (8%) a kevésbé érett magvak produkálták.
A magoncok közül kétszer 50 darabot becserepeztünk a további vizsgálatokhoz, amelyekből fél 
év nevelés után 50 db-ot a fagytűrő képesség vizsgálata céljából kiültettünk a szabadföldbe. A 
vegetációs időszakban havonta mértük a növények magasságát, s detektáltuk a törzs vastagodá-
sának mértékét is.
Az üvegházban a kedvezőbb körülmények miatt a növények jobban fejlődtek, mint a sza-
badföldön, ahol csaknem kétszer olyan magasra nőttek. A fagy csak kis mértékben tett kárt 
a kiültetett állományban, a fiatal csemeték hajtásvégei némileg visszafagytak. A 2018-as év 
vegetációs időszaka nagyon kedvező volt a kiültetett főnixfa csemetéknek, havonta átlagosan 
akár 40cm-t is nőttek, míg a tavasszal szabadba kihelyezett konténeres állomány csak 4-5cm-t. 
A kísérletünk alapján megállapítható, hogy konténeres termesztés e faj esetében előnevelésre al-
kalmas, de hosszú távon nem kifizetődő, mert a növény nem fejlődik megfelelő mértékben. Sza-
badföldi termesztésre jónak látszik, gyors növekedésű, és karózás nélkül is egyenes törzset nevel. 
Eddigi tapasztalatunk szerint a főnixfa termesztése egyszerű, és ha az elmúlt időszakhoz hason-
lóan enyhébbek lesznek a telek, a házi kertek és a közterületek egy újabb dekoratív fás szárú 
dísznövénnyel gazdagodhatnak.

Témavezető:
Horváthné Dr. Baracsi Éva

egyetemi docens, PE GK
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Máktörzsek értékelése új, ipari fajta előállításához

A mák (Papaver somniferum L.) fontos szerepet tölt be a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban 
egyaránt. A nemesítés két fő iránya a minél magasabb alkaloid tartalmú illetve az alkaloid men-
tes fajták előállítása. Hatóanyagai közül a morfin és a tebain mellett napjainkban a noszkapin bír 
a legnagyobb jelentőséggel. A noszkapin elsősorban köhögéscsillapító gyógyszerek alapanyaga. 
Az új, magas noszkapin tartalmú fajta előállítását célzó nemesítési munkákba 2016-ban kap-
csolódtam be. Hét, magas alkaloid tartalmú és jó termőképességű fajta reciprok keresztezését 
végeztük el, majd a magvakat 2017 tavaszán elvetve az utódtörzseket DUS irányelvek alapján 
értékeltük 8 morfo-fenológiai, 4 beltartalmi és hozam tulajdonságuk alapján. A vizsgálatokat 
a SZIE KERTK soroksári kísérleti üzemében szabadföldön, illetve a Gyógy- és Aromanövények 
Tanszék laboratóriumában folytattuk.
A legkésőbbi fajták utódtörzseit kivéve, a virágzási időben határozott sorrendet nem lehetett 
megállapítani. Fehér sziromszín csak a két fehérvirágú szülő esetén volt megfigyelhető. A tok 
alatti szárrész szőrözöttsége egy kivétellel minden esetben megjelent az utódokban. A bimbók 
antociános elszíneződése is domináns jellegű öröklődést mutatott. A növénymagasságban és a 
tokméretben is megállapítható a domináns szülői jelleg. A tokalak és a tokok száma tekinteté-
ben egyértelmű szülői hatásra nem tudtunk következtetni. A tokok tömege 1,71 és 2,21 gramm 
között alakult, szignifikáns eltérések nélkül.
A törzsek alkaloid tartalma mind a négy vegyület szempontjából jelentős különbségeket muta-
tott. A morfin tartalom 7,3 és 17,7 ‰, a kodein tartalom 1,6 és 3,9 ‰ között, a tebain tartalom 
0,2 és 10,4 ‰ között alakult, jelentős szórásokkal szinte minden törzs egyedei között (CV> 25-
150%). A noszkapin tartalom 0,2 és 16,3 ‰ között változott. Statisztikailag legmagasabb értéke-
ket a ’Lina’x’Botond’, ’Lina’x’Korona’, ’Medea’x’Lina’ kombinációkban kaptunk és jellemző, hogy 
a tipikusan noszkapinos fajták sem egyformán örökítik ezt a tulajdonságot az F1-ben. Az alkaloid 
tartalom a törzsek bírálata és elkülönítése szempontjából karakterisztikusabb eltéréseket mutat, 
mint a felmért morfológiai vagy fenológiai tulajdonságok.
Kísérletünk eredményei az egyes tulajdonságok öröklődésére vonatkozó új információkat is biz-
tosítottak. Mivel azonban az F2, F3 generációkban várhatóan további hasadás, változékonyság 
és rekombinálódás jelenik meg, a szelekciót tovább kell folytatni.

Témavezető:
Zámboriné dr. Németh Éva

egyetemi tanár, tanszékvezető, SZIE KERTK
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A batáta (Ipomoea Batatas (L.) LAM.) magyarországi termesztés-
technológiájának vizsgálata Deszken agyagos vályog talajon

Az édesburgonya hazánkban az utóbbi években egyre nagyobb ismeretségre és népszerűségre 
tesz szert, ami köszönhető az internet világának, a különböző televíziós – elsősorban gasztro-
nómiai – műsoroknak, valamint a kereskedelem és infrastruktúra rohamos fejlődésének. Ezzel 
párhuzamosan azonban számos probléma is felmerült, mint például az iránta megmutatkozó, 
egyre növekvő kereslet, ami jelenleg olyan mértékű, hogy azt már a növekvő termelői kör sem 
tudja kielégíteni. Ennek oka egyrészt az elégtelen méretű termőterület, másrészt az, hogy a hoz-
záférhető termesztéstechnológiai leírások és tapasztalatok ellenére, a termésbiztonságot illető-
en továbbra is rendszeresen adódnak helyi szinten felmerülő problémák, ami miatt a gazdák túl 
kockázatosnak tartják az itthoni termesztését.
A kísérlet Deszken lett felállítva 2017-ben, és különböző termesztéstechnológiai módszereket 
vizsgál a gumómennyiségre gyakorolt hatás függvényében. A parcellákon bakhátas és bakhát 
nélküli sorokat egyaránt alakítottunk ki annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, melyiket célsze-
rűbb kötött talajon alkalmazni. Továbbá azt szeretnénk megállapítani, hogy a gumóról származó 
(primer) dugványok, vagy annak a továbbosztásából, tehát hajtásról nyert (szekunder) dugvá-
nyok adnak-e nagyobb termésmennyiséget, valamint a gyakorlatban alkalmazott kijuttatandó 
tápanyag-dózisokat kívánjuk még összehasonlítani a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva.
A dolgozatban kitérünk arra is, hogy a hazánkban termesztett batáta beltartalma milyen értéke-
ket mutat, miért előnyös azt emberi fogyasztás céljára felhasználni. Összehasonlítjuk a 2016-os 
és 2017-es évek eredményit, hogy megvizsgáljuk, ugyanazon a kísérleti területen a két év adatai 
mennyiben egyeznek, hol és milyen eltéréseket mutatnak, valamint kielemezzük a különbsége-
ket előidéző lehetséges körülményeket.
Célunk lenne az, hogy kialakítsunk egy már egységes hazai termesztési gyakorlatot annak ér-
dekében, hogy ösztönözzük a magyarországi gazdákat az édesburgonya termesztésére, így az 
termékbővítő növényként kerülhet be a hazai piacra.

Témavezetők:
Szarvas Adrienn

tanársegéd, SZTE MGK
Hódiné Szél Margit

főiskolai docens, SZTE MGK
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Laskagomba fajták összehasonlítása házi gyártású 
termesztőközegen

Számos gazdaságban problémát jelent a kései laskagomba ‚Pleurotus ostreatus’ termesztése 
során a termőtestek spóraszórása. A spóra allergén anyag, az arra érzékeny emberekből influ-
enza szerű tüneteket vált ki (köhögés, magas láz). Ezen kívül, a spórák, mikor érintkeznek a le-
vegőben található párával, akkor ragadós, nyúlós anyag lesz belőlük, ami leragad a szellőztető-
rendszer légkeverő-lapátjain. Ha ezt nem takarítjuk le, a levegő keverése kevésbé lesz hatékony, 
súlyosabb esetben a motor leégéséhez is vezethet. Ezekből az okokból kifolyólag, Hollandiában 
szinte egyeduralkodóvá vált a spóramentes laskagomba termesztése.
Célul tűztük ki, hogy tapasztalatot szerezzünk illetve elsőként hivatalos adatokat jegyezzünk fel a 
spóramentes ‚Spoppo’ fajta kisüzemi termesztésével kapcsolatban.
Ebből kifolyólag saját gazdaságunkban, beállítottunk egy fajta-összehasonlító kísérletet, ahol a spó-
ramentes ‚Spoppo’ fajtát hasonlítottuk össze a Magyarországon legnagyobb mennyiségben term-
esztett ‚HK35’-ös fajtával. Az átszövetéstől a termesztés végéig folyamatosan méréseket végeztünk. 
Mértük többek között a termőzsákok maghőmérsékletét, a léghőmérsékletet, a relatív páratartal-
mat, a letermett gombák tömegét, szárazanyagtartalmát és a végén végeztünk egy költségszámítást. 
A mérések alapján, arra jutottunk, hogy a ‚HK35’-ös fajta több termést hoz, viszont kevésbé 
koncentrált a terméslefutása mint a spóramentes ‚Spoppo’ fajtának. Ezen kívül, gyakorlatilag 
minden értékben alulmúlja a ‚HK35’-öt. A költségszámítás során arra jutottunk, hogy költségha-
tékonyabb a ‚HK35’. Javasolnánk egy megismételt vizsgálatot a tavaszi termesztési időszakban. 
További kutatások témája lehet, a magasabb szén-dioxid szint hatása a spóramentes fajtá-
ra, esetleg jobban bírja-e mint a hagyományos fajták? Továbbá dúsítóanyagok hozzáadása a 
szubsztrátumhoz, így vizsgálva a fajta kihozatalát. Ezen kívül a csokrok méretének növelésére, a 
tönk méretének csökkenésére irányuló vizsgálatok is indokoltak lennének.

Témavezető:
Dr. Geösel András

egyetemi docens, tanszékvezető, SZIE KERTK
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Különböző saláta fajták értékelése akvapónia és hidropónia 
termesztőrendszerekben

A talajon történő termesztés mellett megkülönbözetünk egyéb, alternatív termesztési módo-
kat. Erre példa az akvapónia, amely egy olyan vízkultúrás növénytermesztés, melyben a halak 
által termelt szerves hulladék biztosítja a növények fejlődéséhez szükséges tápanyagot. További 
alternatíva a hidropónia, ahol műtrágya hozzáadásával történik a tápanyag utánpótlás. E term-
esztési módok kiválóan alkalmasak levélzöldségfélék termesztésére. A levélzöldségfélék közül a 
fejes saláta (Lactuca sativa L. var. capitata L.) a legnagyobb jelentőségű, ezt indokolja a nagy a 
rost- és ásványaianyag-tartalma. Ezen beltartalmi tényezők mellett megkülönböztetünk minő-
ségrontó tényezőket is, ilyen a megnövekedett nitrit- és nitrát-tartalom.
Kísérletünkben 2 fejesedő (’Edina’, ’Május királya’) és 2 fejet nem képző saláta típust (’Lollo 
Rossa’, ’Lollo Bionda’) értékeltünk akvapóniában és hidropóniában. Mindkét egységben égetett 
agyaggolyó szolgált a gyökerek rögzítésére. A hidropóniás technológiába nitrogéndús műtrágya 
0,1%-os oldata került kijuttatásra, míg az akvapóniában törpeharcsa (Ameiurus nebulosus) te-
nyésztése folyt. Az állomány kialakításához 5-6 lombleveles palántákat ültettünk ki 25x25 cm-es 
térállásba, az értékelést 5 hét elteltével végeztük.
Megállapítottuk, hogy hidropóniánál az irányított tápanyagellátás nagyobb fejtömeget ered-
ményezett. Továbbá, ebben a rendszerben a nitrit- és nitrát-tartalomra többszörös értékeket 
mértünk (269,50-406,50 mg/kg) az akvapóniás egységhez képest (23,25-170,00 mg/kg). A nö-
vények egyik fő alkotó eleme a szárazanyag-tartalom. A fajták közül a ’Lollo Rossa’ (8,51±0,26) 
a hidropóniás rendszerben, míg a ’Május királya’ (7,00±1,06) az akvapóniás technológiában 
mutatott nagyobb értéket. Az ásványi anyagok közül kiemelkedő a Mg-tartalom, melynél a fajták 
tekintetében a két fejet nem képező típusnál (’Lollo Rossa’, ’Lollo Bionda’) mértünk nagyobb 
értékeket (293,50 és 264,00 mg/kg) hidropóniás termesztésben.
Összességében megállapítható, hogy a hidropóniánál mért nagyobb tápanyag-tartalom na-
gyobb fejtömeget eredményezett, azonban a nitrát értékei is nagyobbak voltak. Az akvapóniás 
technológia megfelelő halfaj kiválasztásával eredményes lehet jó minőségű (alacsony nitrát-tar-
talmú) saláta előállításához.

Témavezető:
Takácsné dr. Hájos Mária
egyetemi docens, DE MÉK
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Levéldísznövények szaporítása és alkalmazása városi félárnyékos 
parki kiültetések választékbővítése céljából

Napjainkban frekventált városi árnyékos és félárnyékos fekvésű területek beültetésére elsősor-
ban évelő növény fajokat/fajtákat alkalmaznak. Ennek következtében az ágyások növényanyaga 
évekig változatlan, gyakran egyhangú, továbbá számolnunk díszítőértékének téli időszakra jel-
lemző jelentős csökkenésével is. Ez annak köszönhető, hogy kevés egy-, és kétéves taxon to-
lerálja a lombhullató parki fák alatt kialakuló fényszegény körülményeket. Ezek ismeretében 
munkám célja elsősorban levelükkel díszítő (hazai körülmények között a fagymentes vegetációs 
időszakban kültéren is biztonsággal alkalmazható) dísznövények díszítőértékének és szaporítá-
si lehetőségének vizsgálata. Ezek frekventált városi kiültetések növényválasztékának bővítésére 
szolgálhatnak. Kutatómunkámba olyan taxonokat vontam be, melyek trópusi éghajlatú terüle-
teken őshonosak, eredeti élőhelyükön évelők. Hazánkban elsősorban üvegházi levéldísznövé-
nyekként vagy ámpolnanövényként ismertek. Hatékony, a növényállomány állapotának hosszú 
távú megőrzését is szem előtt tartva, többféle szaporítási módszert próbáltunk ki a növényfajok 
sajátságaitól függően. Tradescantia zebrina és Chlorophytum comosum esetében hagyományos 
vegetatív technikát alkalmaztunk. Ipomoea batatas fajtáknál a mikroszaporítást találtuk célrave-
zetőbbnek, és direkt hajtástenyésztési rendszereket hasonlítottunk össze. A gyökérképződést, 
növekedési erélyt és akklimatizáció utáni túlélési rátát tekintettük a legfontosabb szempontok-
nak. A szaporított növényanyagok árnyékos/félárnyékos parki kiültetésben való létjogosultságát 
igazolandó kisparcellás kísérletet állítottunk be. Szubjektív érzékelésünket a fényintezitás nap-
szakos változásának mérésével számszerűsítettük. A vegetációs időszak során vizsgáltuk a borí-
tottság változás dinamikáját. A fajok/fajták között tapasztalt különbségek mögötti okokat fizioló-
giai/kémiai vizsgálatokkal  próbáltuk alátámasztani. Kísérleti eredményeinkkel igazolni kívánjuk 
a tanulmányozott taxonok alkalmasságát félárnyékos növényágyak beültetéséhez. Eredménye-
ink a gyakorlati növényalkalmazás számára iránymutatók lehetnek pl. a négyzetméterenkénti 
tőszám optimális megválasztásához, ill. a gazdaságos, genetikai potenciált legjobban megőrző, 
a taxonhoz adaptálható legoptimálisabb szaporítási módszerek kidolgozásához. A vizsgált növé-
nyek májustól októberig díszíthetnek, a téli időszakban pedig kétéves fajokkal válthatjuk fel őket, 
biztosítva ezzel az árnyéki ágyások egész éven át tartó, színekben gazdag megjelenését.

Témavezetők:
Dr. Domokos-Szabolcsy Éva

egyetemi adjunktus, DE MÉK
Koroknai Judit

tanszéki mérnök, DE MÉK
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MONOSTORI DOROTTYA
monostoridorottya@gmail.com 
Kertészmérnöki 
BSc, 5. félév
Neumann János Egyetem 
Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar,

Oltott és oltatlan paprikafajták összehasonlítása 
talaj nélküli termesztésben

A paprika (Capsicum annum) hajtatása hazánkban jelentős, export és belföldi piac tekinteté-
ben egyaránt. Míg a termőterületek csökkennek, nő a megtermelt árualap, tehát a termesztés 
hatékonyabb, intenzívebb. Ahhoz, hogy a termelők a hajtatást gazdaságosan tudják folytatni, a 
technológia hátterét -berendezés, szaporítóanyag, tápoldatozó rendszer- fejleszteniük kell. Ezen 
okból választottam dolgozatom témájának az oltott és saját gyökerű paprika összehasonlítását, 
talaj nélküli kőzetgyapotos termesztésben. 
Duális hallgatóként a Délalföldi Kertészek Szövetkezeténél 3 év alatt sikerült tapasztalatot szerez-
nem, a TÉSZ-nél, palántanevelőben és a termelőknél látottak alapján. Ezekből állapítottam meg, 
hogy a szentesi talaj-problémák ellen megoldást jelenthet az oltvány használata, valamint talaj 
nélküli termesztéssel -mely szintén a talaj-problémák kiküszöbölésének egy módja- kombinál-
tan növelheti a hajtatás hatékonyságát, intenzitását.
Kísérletem alapjául szolgált a Rijk Zwaan cég által biztosított, akkor még kísérlet alatt álló fajta a 
35-1097 F1, valamint az akkor már termelői körökben elterjedt Bravia F1. A két fajta nemes mellé 
a cég által ajánlott Foundation F1-et alkalmaztam alanyként. A vetést és az oltást az Árpád-Agrár 
Zrt. szentlászlói telepén végeztem, ahol az oltáshoz megfelelő körülményeket tudtunk biztosítani.  
Ezt követően a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Karának bemutatókertjé-
ben található kislégterű fóliasátorban állítottam be a kísérletet. A növényeket ikersoros elrende-
zésben, eltérő állománysűrűségben ültettem ki, ezzel egy újabb vizsgálati szempontot biztosítva. 
A vizsgálat április 20-tól augusztus 31-ig zajlott, mely során megfigyeltem a növények vegetatív 
és generatív fejlődését, valamint nyomon követtem egy adatgyűjtő berendezés segítségével 
néhány klímaelem alakulását. Dolgozatomban a generatív fejlődéssel kapcsolatos adatokat, a 
leszedett termés mennyiségét, bogyók méretét, minőségét statisztikai elemzéssel értékeltem. 
Tavaszi és őszi időszakban a vizsgálataim fotoszintézis méréssel is kiegészültek.
A kapott eredményekből megállapítottam, hogy az oltott növények termő időszaka hosszabb, 
stressztűrésük jobb volt a környezeti tényezőkkel szemben. A fotoszintézis mérés eredményei 
szintén az oltás pozitív hatását mutatták.
Kísérletem az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében valósult meg.

Témavezetők:
Tóthné Taskovics Zsuzsanna

mérnök tanár, NJE KVK
Ledóné Darázsi Hajnalka

vezető szaktanácsadó,
Délalföldi Kertészek Szövetkezete

NÉMETH DZSENIFER
nemethdzsenifer13@gmail.com 
Kertészmérnöki 
MSc, 4. félév
Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar,
 

Különböző színű sorköztakaró fóliák hatása a görögdinnye 
mennyiségi és minőségi paramétereire

A görögdinnye (Citrullus lanatus (Thunberg) Matsumura & Nakai)  fontos és értékes zöldség-
növényünk, melyet Magyarországon a 3. legnagyobb szabadföldi területen termesztenek. 
Sorköztakarásos kísérletünket Magyarország legnagyobb és legintenzívebb dinnyetermesz-
tő körzetében Békés megyében, Dombegyházán állítottuk be. Vizsgálatainkat a Grizzly fajtá-
val végeztük és a takarás során 5 különböző színű sorköztakaró fóliát (lila, áttetsző, zöld, fe-
kete, vajszínű) használtunk fel, kontrollkezelésnek pedig a takaratlan állományt tekintettük. 
Szabadföldi vizsgálataink során termésátlagot és a termések átlagtömegét vizsgáltunk. Labo-
ratóriumi méréseink során az alábbi tíz beltartalmi mutatót vizsgáltuk: antioxidáns kapacitás, 
C-vitamin-tartalom, invert- és redukáló cukortartalom, likopintartalom, pH, polifenol tartalom, 
refrakció, sav- és szárazanyag tartalom.
A két vizsgálati év eredményei alapján általánosságban elmondhatjuk, hogy a vizsgált Grizzly faj-
tánál, a különböző színű sorköztakaró fóliák nem mutattak egy-két kivételtől eltekintve szignifi-
káns különbségeket a vizsgált mennyiségi és minőségi paraméterek tekintetében. Szignifikáns 
különbség 2016-ban a likopin tartalom esetében, 2017-ben pedig a pH és a szárazanyag tarta-
lom esetében adódott. C-vitamin tartalom esetében gyenge volt a szignifikancia mindkét évben, 
így összességében azt állapítottuk meg, hogy a takarás nem befolyásolta a vizsgált mutatókat.

Témavezető:
Dr. Balázs Gábor

egyetemi adjunktus, SZIE KERTK
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ŐSZE BRIGITTA
oszebri@gmail.com 
Kertészmérnök 
BSc, 7. félév
Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar

Egynyári dísznövények növekedésszabályozásának vizsgálata

A kísérletem során három kiválasztott készítmény növekedésszabályozó hatását vizsgáltam. A 
kísérlet 2 egymást követő évben, 2017-ben és 2018-ban zajlott a Neumann János Egyetem Ker-
tészeti és Vidékfejlesztési Kar Kertészeti Tanszékén. A szaporítás és a palántanevelés a Kar Pri-
mőr-1 típusú üvegházában történt. A vizsgált növényfajok a Dahlia variabilis, a Salvia splendens 
és a Zinnia elegans voltak, az alkalmazott készítmények pedig 2017-ben a Bumper 25 EC, a Mira-
ge 45 EC és a Toprex, 2018-ban pedig a Bumper 25 EC, a Mirage 45 EC és a Folicur Solo. Az első 
vegyszeres kezeléstől kezdve, heti rendszerességgel végeztem méréseket az állomány kijelölt 
növényein, amelyeket véletlen blokk elhelyezésben jelöltem ki. A kísérletek során a növekedési 
erélyek mellett vizsgáltam a növények oldalhajtás képzését, a nóduszok képződését, ezáltal az 
ízközök hosszát, a megjelenő virágok számát, valamint a virágzás időpontját.
A vegyszeres kezelések hatására az állományok egyedein mért eredmények növényfajonként és 
kísérleti évenként is eltérő hatást mutattak. A Bumper 25 EC a Dahlia variabilis esetében nega-
tívan hatott a növénymagasságra, a kezelt állomány növényegyedei átlagosan magasabbak vol-
tak. A Salvia splendens egyedeinél mérséklő hatással volt a növekedésre és a virágok számára, a 
Zinnia elegans vizsgált egyedeinek növekedésére szintén negatív hatással volt, valamint növelte 
a nóduszok számát és az ízközök hosszát. A Mirage 45 EC a Dahlia variabilis egyedein negatívan 
befolyásolta a növénymagasságot, a Salvia splendens és a Zinnia elegans esetében mérsékelte 
a növénymagasságot. A Toprex mindhárom növényfaj átlagos magasságát, nóduszainak számát, 
ezáltal az ízközök hosszát is csökkentette, a magasságok közötti különbségek szignifikánsak vol-
tak. A Folicur Solo is kifejtette növekedésszabályozó hatását a vizsgált fajokon. A Dahlia variabilis 
egyedeinél kismértékű vagy nulla hatást fejtett ki a vizsgált kategóriákban, azonban a Salvia 
splendens állományban alacsonyabb magasságot, rövidebb ízközhosszúságot és kevesebb haj-
táselágazást eredményezett, a Zinnia elegans kezelt egyedeinél pedig mérsékelte a növekedést, 
az ízközök hosszát, a hajtáselágazások számát.
A készítmények hatása tehát függ a növényfajoktól, valamint az egyéb környezeti hatásoktól. 
Azonban megállapítható, hogy a 4 vizsgált készítmény közül a Toprex és a Folicur Solo bizonyult 
hatásosnak a növekedésszabályozás tekintetében. 

Témavezető:
Turiné Dr. Farkas Zsuzsa
főiskolai tanár, NJE KVK

SINKA LÚCIA
sinkalucia@gmail.com 
Kertészmérnöki 
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Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar  

Karcagi zártkertekben jellemző öntözési szokások szimulálása 
liziméterekben zöldbab jelzőnövénnyel

A hazai zöldségtermesztés a kedvező természeti adottságokkal rendelkező Alföldön koncentrá-
lódik. A legtöbb zöldségnövénynek igen nagy a vízigénye, így általában öntözéses termesztésük 
indokolt. Azonban a nem megfelelő öntözési gyakorlat kedvezőtlen folyamatokat indíthat el a 
talajban, ami a növényi produktivitásra is hat.
Kutatómunkámat a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóin-
tézet liziméterállomásának 12 darab átfolyóvizes liziméterében végeztem. Az alapvető célkitűzést 
az eltérő vízminőséggel, illetve vízadaggal történő öntözés talajra, illetve a zöldbabra gyakorolt 
hatásának vizsgálata jelentette. 6 liziméternél ioncserélt vízzel történt az öntözés, a másik 6 lizi-
méter esetében pedig nagy sótartalmú ásott kútból származót használtunk. Indokoltnak találtuk 
a talajjavítás lehetőségét is vizsgálni ilyen körülmények között, ezért egy talajkondicionáló szert, a 
PRP-SOL-t is alkalmaztunk a kísérletben. Vizsgálati eredményeink alapján megállapítható, hogy 
az eltérő öntözési gyakoriság alkalmazása során permanens különbségek adódtak az alsóbb talaj-
réteg nedvességkészletében. A naponta öntözött liziméterek talajának nedvességtartalmi értékei 
kedvezőtlenebbek voltak, mint a kevesebbszer, viszont egyszerre nagyobb vízadaggal öntözötteké. 
A PRP-SOL talajkondicionáló szerrel kezelt liziméterek talajaiban szintén nagyobb nedvességtar-
talmat mértünk, mint a kezeletlen liziméterekében. A különböző minőségű öntözővizek a talaj 
sókészletében okoztak változásokat. Az ioncserélt vízzel való öntözés hatására kevesebb volt az 
összes oldott sótartalom, míg a kútvízzel való öntözés hatására növekedett. Összehasonlítottuk 
a kútvízzel öntözött talajkondicionált és kontroll liziméterek talajának rétegenkénti sókészletét is, 
mivel azt feltételeztük, hogy ha kellően morzsalékos a talaj, a káros sók a mélyebb rétegekbe 
tudnak mosódni. Méréseinkkel igazoltuk, hogy a PRP-SOL-al kezelt liziméterek talajaiban két vizs-
gálati évben is kevesebb volt a sótartalom, továbbá a 40-50 cm-es rétegben a kimosódott sók 
aránya is jelentősebb volt. A talaj szempontjából pozitívabbnak bizonyló kezelések egyértelműen 
javították a zöldbab morfológiai- és terméseredményeit is.
Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy egy komplex öntözésoptimalizálási módszer alkalma-
zásával sikeresebb lehet a termesztés még kedvezőtlen agroökológai feltételek mellett is, ami az 
egyre növekvő népesség és a fokozódó szélsőséges éghajlati hatások miatt igen fontos lehet a 
jövőben.

Témavezetők:
Takácsné dr. Hájos Mária
egyetemi docens, DE MÉK

Dr.Zsembeli József
tudományos tanácsadó,  DE AKIT Karcagi 

Kutatóintézet
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STREICHOVONECZ VIKTÓRIA
s.viktoria92@gmail.com 
Kertészmérnök 
BSc, 7. félév
Neumann János Egyetem 
Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar  

Ipari paradicsom fajták összehasonlítása termésmennyiség és 
beltartalmi tulajdonságuk alapján

Világviszonylatban a paradicsom az egyik legnagyobb mennyiségben előállított zöldségfajunk. 
A hazai termesztés növekvő tendenciákat mutat, ami betudható a kecskeméti székhelyű Uni-
ver Product Zrt. telephelyén lezajlott technológiai bővítésnek is. Ennek köszönhetően a vállalat 
2022-re eléri feldolgozási kapacitásának csúcsát, ezáltal képes lesz 140 000 tonna ipari paradi-
csom feldolgozására. Egyetemi éveim alatt duális hallgatóként dolgozhattam ennél a cégnél, így 
a paradicsom termesztését is nyomon követhettem, nem csak a vállalat lakiteleki Mintagazdasá-
gában, hanem a környező termelőinknél is.
A kutatást 2017-ben és 2018-ban állítottuk be az Univer Agro Kft. lakiteleki Mintagazdaságá-
ban. Célomként tűztem ki az alacsony humusz tartalmú homoktalajon történő termesztés meg-
figyelését, valamint 3 ipari paradicsom nemesítő cég fajtáinak vizsgálatát, termésmennyiség és 
beltartalmi paraméterek alapján. A 3 nemesítő cég a HM Clause, UnitedGenetics és Heinz volt. 
A palántát mind a két évben a Palánta Plus. Kft nevelte fel számunkra. A növényeket az üzemi 
kísérleti parcellában helyeztük el, melyben egy fajta 2 000 m2-es területet kapott. A kiültetés 140 
x 20 cm-es térállásra történt, mely 35 000 db palántát jelentett hektáronként, fajtánként pedig 
7 150 darabot. A termesztés során végig követtem a termesztéstechnológiát, egészen a palán-
tázástól a betakarításig. A betakarítás után minden fajtánál megvizsgáltam a termésmennyiség 
és a minősítés során keletkezett levonások mértékének alakulását. A beltartalmi vizsgálatot a 
Maselli mérőberendezés végezte, melyet nyomon követtem. A mért eredmények közül a ví-
zoldható szárazanyag tartalom (°Brix), a likopin-tartalom, a pH és a színanyag-tartalom képezte 
kutatásom tárgyát a fajták összehasonlításánál.
Az eredmények értékelése során egyértelműen megállapítható volt, hogy a termésmennyiség 
mellett a beltartalmi paraméterek jelentős szerepet játszanak az ipari paradicsom termeszté-
sénél és eltérően alakulnak az évjárattól függően. A kapott eredmények összehasonlítása után 
elmondható, hogy a vizsgált fajták mindegyike alkalmas ipari paradicsom termesztésre.

Témavezetők:
Dr. Szuvandzsiev Péter

ipari paradicsom kísérletvezető,  Univer 
Product Zrt.

Dr. Tóthné Taskovics Zsuzsanna
műszaki tanár, NJE KVK

TAJTI KLAUDIA
t.k.95dia@gmail.com 
Kertészmérnök 
BSc, 7. félév
Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar 

Növekedésszabályozás a virágágyi kiültetésre előállított 
egynyári dísznövények termesztésében

A dolgozatom témája az egynyári dísznövények habitusának a befolyásolása különböző kémiai 
vegyszerekkel. Témaválasztásomat a törpésített növények egyre nagyobb népszerűsége ihlette. 
Manapság az egynyári dísznövényekkel szemben állított elvárások, hogy bokros zömök terme-
tűek legyenek és gazdagon virágozzanak a tenyészidőszak végéig. Célomnak tűztem ki, hogy nö-
vekedésszabályozó vegyszerek használatával milyen egyéb, esetleg nem kedvező elváltozásokat 
idézek elő a növény habitusában és fenológiai fázisaiban. Munkám során Bumper 25 EC és 
a Mirage 45 EC gombaölő szerek és a Toprex növekedésszabályozó anyag törpésítő hatását 
vizsgáltuk Tagetes erecta, Celosia argentea var. plumosa és Petunia x hybrida palántanevelése 
során, illetve a növények kiültetését követő időszakban is.
A kísérletet két év során végeztük, 2016. és 2017. években, a Neumann János Egyetem Kertészeti 
és Vidékfejlesztési Karának Kertészeti Tanszékén. A mérési paramétereim a következők voltak: 
növénymagasság (mm), virágszám (db/tő), elágazásszám (db/tő). A mérésekből származó ada-
tokat varianciaanalízissel is kiértékeltük. Az eredmények alapján következtetéseket vontunk le 
az alkalmazott vegyszerek használatáról: a vegyszerek eltérő hatást váltottak ki növényfajonként, 
sőt mérési paraméterenként is. Tagetes erecta esetében legjobb törpésítő hatást a Bumper 
eredményezte, viszont a virághozamok növelésében a Mirage és a Toprex vegyszerek lettek a 
leghatásosabbak. A legbokrosabb habitusú növények kialakítását pedig a Mirage okozta. A Cel-
osia argentea var. plumosa-nál is a Bumper-rel történő kezelés volt a leghatásosabb az alacsony 
növények létrehozására. A 2017. évi kísérlet alapján a Mirage-zsal kezelt növények eredmé-
nyezték a legtöbb virágot a Celosia esetében, azonban a 2016-os vizsgálatoknál egyik szer sem 
bizonyult jobbnak, mint a kezeletlen állomány, ezért további kísérletek szükségesek a pontos 
meghatározás érdekében. A legbokrosabb növényeket viszont a Toprex, növekedésszabályozó 
anyag alakította ki ennél a fajnál. A Petunia x hybrida törpésítését, gazdag virágzását és bokros 
habitusát mindhárom esetben a Toprex eredményezte, de a Bumper is alacsony növényeket 
alakított ki. Továbbá azt is megállapítottuk, hogy a kezelés időpontjától is függ a növekedéssza-
bályozó szer hatékonysága, ugyanis a 2017. évi kísérlet során a vegyszerek kijuttatása korábbi 
növénystádiumban történt, mint 2016-ban, így a növekedésszabályozó szerek hatása jobban 
tudott érvényesülni az egyes növények habitusára.

Témavezető:
Turiné Farkas Zsuzsa

főiskolai tanár, NJE KVK
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Ipari paradicsomfajták értékelése szántóföldi termesztésben

A hazai ipari paradicsomtermelés egy mélyrepülést követően emelkedő tendenciát mutat. 
2016-ban az előző évihez képest közel 50 %-al emelkedett a termőterülete.
A rentábilis termesztéshez kiemelt jelentőségű a megfelelő technológia, és fajta alkalmazása. 
Kísérletünkben 6 genotípust (Heinz 1015, Heinz 9478, Kecskeméti 407, NUN 254, Prestomech, 
Rustico) értékeltünk szántóföldi, kisparcellás kísérletben.
Méréseinkkel választ kívántunk adni arra, hogy mely fajta bogyótulajdonságai (bogyó hosszúság 
és átmérő (mm), vízben oldható szárazanyag tartalom (Brix %), keménység (Lb/cm2), érzék-
szervi bírálat, reológiai vizsgálat) teszik lehetővé a gépi betakarítást, és a kedvező konzervipari 
alapanyag minőséget. Megállapítottuk, hogy legnagyobb egyedi bogyótömeggel (75,4 g) a Kecs-
keméti 407 fajta rendelkezett, amely alakindexe alapján gömbölyű típusúak közé sorolható.
A feldolgozásban a nagyobb vízoldható szárazanyag-tartalom és a bogyókeménység meghatá-
rozó jelentőségű tulajdonság úgy nyersanyagként, mint a gépi betakarításra való alkalmasság-
ra. Ezen tulajdonságokra legjobb értéket a Heinz 1015 fajtánál mértünk, melynél a vízoldható 
szárazanyag-tartalom 6,78% volt, még a bogyókeménységet 1569 g/cm2-ben állapítottuk meg. 
Ettől csak némileg mértünk alacsonyabb értéket mindkét paraméterre a Heinz 9478 genotípus-
nál. Mindkettőre jellemző az ovális alak, azaz az alakindex (hosszúság/átmérő) több, mint 1,3. 
Körülményeink között, mészlepedékes csernozjom talajon 2017 május 5-i kiültetéssel 80 cm 
sor, és 45 cm tőtávolság tenyészterület mellett a fent nevezett 2 genotípus bizonyult leginkább 
ígéretesnek ipari feldolgozás nyersanyagaként.

Témavezető:
Takácsné dr. Hájos Mária
egyetemi docens, DE MÉK
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Tizenegy Ganoderma törzs összehasonlító vizsgálata

A Ganoderma az egyik legjelentősebb nyugaton is használt gyógygomba nemzetség. A gyógy-
gombák megbízható gyógyászati felhasználásához szükséges mennyiségű és minőségű termő-
testet csak termesztéssel lehet előállítani. Ganoderma fajokat főleg a Távol-Keleten termeszte-
nek, amelyeket jellemzően G. lucidum (s. auct.) néven forgalmaznak szárított vagy feldolgozott 
formában.
A Ganoderma gyógyhatásával foglalkozó kutatások a G. lucidum s. auct.-on kívül a nemzetség 
más tagjaiból is mutattak ki gyógyhatású összetevőket és igazoltak gyógyhatásokat, így a nálunk 
őshonos G adspersum G. applanatum, G. cupreolaccatum, G. lucidum s. str. és G. resinaceum, 
valamint az ázsiai G. lingzhi fajokból is. A hazai fajok termesztéséről nincs fellelhető irodalmi adat, 
de eltérő beltartalmi értékeik és őshonosságukból eredő könnyebb alkalmazkodásuk a hazai klí-
mavizonyokhoz és termesztési alapanyagokhoz indokolttá teszi itthoni termesztésbe vonásukat. 
Tudományos munkánkban a Ganoderma nemzetség Kárpát-medencében őshonos taxonjai 
intenzív termesztésbe vonásának lehetőségeinek vizsgálatát tűztük ki célul. Ezt öt, begyűjtött 
Magyarországon is honos faj (G adspersum, G. applanatum, G. cupreolaccatum, G. lucidum 
és G. resinaceum) törzseivel, valamint kontrollként egy ázsiai G. lingzhi törzs, fűrészpor alapú 
szubsztrátum dúsítási lehetőségeinek in vitro meghatározásával, illetve G. lucidum s.l. termesz-
téséhez hasonló technológiával kívántuk elősegíteni.
A munkánk során elvégzett laboratóriumi kísérletek során megállapítottuk a vizsgált fajok eltérő 
szubsztrátum preferenciáját és a törzsek növekedési sebességét.
2017-ben folytatott termesztési kísérletünkben mind a 11 vizsgált törzs átszövetése sikeres volt 
fűrészpor alapú dúsított alapanyagon és jelen munka elkészültéig 8 törzs elkezdett termőtestet 
fejleszteni. 

Témavezetők:
Dr. Geösel András

adjunktus, mb. tanszékvezető, SZIE KERTK
Dr. Papp Viktor
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Alma- és kajszifajták mikorrhiza kolonizáltsága 
a téli nyugalmi időszakban

Az utóbbi évtizedek kutatási eredményei igazolták, hogy a mikorrhiza kialakulása és jelenléte 
számos kedvező hatást gyakorol a gazdanövényre. Gyümölcsfák esetében ez jelentheti a gyor-
sabb termőre fordulást, a fák jobb egészségi állapotát, és a termést veszélyeztető külső ténye-
zők hatásának mérséklését. Viszonylag keveset tudunk arról, hogy a gyümölcsfák téli nyugalmi 
időszakában hogyan változik a mikorrhiza-kolonizáltság mértéke. Feltételezhetjük, hogy ez télen 
csökkenő tendenciát mutat, egyrészt a hőmérséklet gombák számára kedvezőtlen alakulása, 
másrészt a fák tápanyagforgalmának visszaesése miatt. Azonban ennek a csökkenésnek az üte-
me fajon belül, vagy akár fajtánként is különböző mértékben mehet végbe. Ez akár megnyilvá-
nulhat a fajták között megfigyelhető eltérő fagytűrésben is. Munkám során azt a célt tűztem ki 
magam elé, hogy két gyümölcsfaj, az alma (Malus domestica) és a kajszi (Prunus armeniaca) 
öt-öt eltérő fagytűrésű fajtája esetében megvizsgáljam a mikorrhiza-kolonizáltság alakulását a 
téli nyugalmi időszak alatt. A módszertani vizsgálat során feltett konkrét kérdéseim a következők 
voltak:
1. Megszűnik-e a mikorrhiza-kapcsolat a gyümölcsfák téli nyugalmi időszakában, vagy a kap-
csolat folyamatos és esetleg csak az intenzitása változik ebben az időszakban? 2. Független-e 
a kolonizáltság mértéke a két gyümölcsfaj esetében a mintavétel időpontjától, azaz vannak-e 
olyan hónapok, amikor statisztikusan kimutathatóan csökken vagy emelkedik a mikorrhizáltság 
mértéke? 3. Független-e a kolonizáltság mértéke a vizsgált fajtától, azaz vannak-e olyan fajták, 
amelyek esetében statisztikusan kimutathatóan alacsonyabb vagy magasabb a mikorrhizáltság 
mértéke, és ez kapcsolatba hozható-e a fajta fagytűrésével?

Témavezetők:
Dr. Szalay László

egyetemi docens, SZIE KERTK
Dr. Ladányi Márta

egyetemi docens, tanszékvezető, SZIE KERTK
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Klímaváltozás hatása a szőlőtermesztésben, 
a filoxéra populációk vizsgálata

A szőlészet-borászat helyzetét egyre inkább befolyásolja a globális felmelegedés. Az éghajlatvál-
tozás hatására megnő a szőlő vegetációs időszaka, mely kedvező hatással van a parazita biológi-
ájára és a populációkra. A legveszélyesebb szőlőkártevő a szőlőgyökértetű, melynek populációja 
az utóbbi időben egyre intenzívebb fejlődésnek indult, így egyre nagyobb veszélyt jelent a sző-
lőtermesztők számára.
A filoxéra elleni védekezés leghatékonyabb módszere eddig a rezisztens szőlőalanyok fenntartá-
sa, a rezisztenciára való nemesítés. Ennek eredménye azonban csak akkor tartós, ha sem a kárt-
evő örökletes alapja sem a gazdanövény nem változik. Két problémával is szembetalálkozunk, 
a gazdanövénynél, rügy mutáció által előfordulhatnak változások illetve a nagyobb probléma, 
hogy a kártevő örökletes alapjai megváltoznak.
Kísérletem célja, hogy laboratóriumi és üvegházi körülmények között is megvizsgáljuk a filoxéra 
populációk fejlődésének intenzitását különböző alanyokon, illetve megfigyeljük, hogy az egyes 
alanyok milyen eltérést mutatnak filoxéra érzékenységük tekintetében. Vizsgálataim során figye-
lemmel kísértem a szőlőgyökértetű levéllakó és gyökérlakó alakját egyaránt. A levelek filoxéra 
érzékenységének mértékét Mann-Whitney test alkalmazásával vizsgáltuk,mellyel szignifikáns 
eltérést állapítottunk meg az alanyok között, ha P < 0,05. A vizsgált alanyokon eltérő mértékben 
tudott a rovar szaporodni,a legellenállóbbnak a Börner alany bizonyult. A gyökérlakó alakok-
hoz hasonlóan a levéllakó alakok sem tudtak ennek az alanynak a levelén gubacsot képezni. 
A felhasznált alanyok (Teleki 5C, Georgikon 10, Georgikon 28, Börner, Fercal x Börner, Riparia 
Gloire de Montpellier) filoxéra érzékenységének ismeretében lehetőségünk adódik , hogy az 
eddig tartósnak bizonyult alanyfajták használatát a jövőben is fent tudjuk tartani vagy szükség 
esetén ellenállóbb fajtát alkalmazhatunk, mely lehetővé teszi, hogy a fogyasztók által elvárt mi-
nőségű gyümölcsöt és bort tudjuk előállítani.

Témavezető:
Dr. Kocsis László
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A táblán belüli talajheterogenitások szőlészeti jelentőségének 
hagyományos és spektrális módszerekkel történő vizsgálata 

eltérő alanyokra oltott Furmint ültetvényekben

A kutatási eredmények, valamint a gyakorlati tapasztalatok egyértelműen igazolják, hogy a ter-
mőhely talajtani adottságai, valamint a különböző szőlő alanyok jelentősen befolyásolhatják a 
szőlőtőkék fiziológiai folyamatait, a megtermett szőlő és az abból előállított bor mennyiségét, 
kémiai összetételét, illetve érzékszervi sajátosságait. Ennek megfelelően a vizsgálataim főbb 
célkitűzéseit a termőhely talajtani adottságainak, valamint a Tokaji Borvidéken leggyakrabban 
alkalmazott két alanyfajtának (Teleki-Kober 125 AA, Teleki 5C) a szőlő vegetatív fejlődésére, a 
must minőségére, illetve a levelek kémiai összetételére gyakorolt hatásának elemzése képezte. 
A célkitűzések elérése érdekében egy tolcsvai szőlőültetvényben részletes talajtani, illetve szőlő 
produkcióbiológiai, levélvizsgálati, valamint mustminőségi felméréseket végeztem. Ezen túlme-
nően egy GreenSeeker 505 típusú földi spektrális szenzorral végeztünk méréseket a szőlő ve-
getációs viszonyainak térbeli elemzését lehetővé tevő adatbázis kialakítása céljából. A vizsgálati 
eredmények birtokában elemeztem az egyes talajtulajdonságok mintatéren belüli heterogenitá-
sát, a hajtásnövekedésre, a szőlőlevelek kémiai összetételére, illetve a mustminőségi jellemzők-
re gyakorolt hatását, kiemelt jelentőséggel kezelve a must cukor-, illetve titrálható savtartalmát. 
A vizsgálati adatok alapján megállapítottam, hogy a kísérletéhez hasonló termőhelyi feltételek 
között a Teleki-Kober 125 AA alanyfajta alkalmazása esetében az oltványok némiképp intenzí-
vebb kezdeti növekedésére, és vegetatívabb jellegű ültetvények kialakulására számíthatunk a 
Teleki 5C alanyfajta esetében várhatóhoz viszonyítva. A Teleki 5C alanyon fejlődő tőkék termése 
előrehaladottabb érési állapotban volt a mintavétel időpontjában, aminek eredményeként a 
mustban nagyobb cukor-, és kisebb titrálható savtartalom, valamint magasabb pH volt mérhe-
tő. A levelekben és a mustban található egyes kémiai elemek mennyisége mindkét alanyfajta 
esetében hasonlóan alakult. Megállapítottam, hogy az alkalmazott távérzékelési szenzor alkal-
mas a szőlőültetvények kondíciójának gyors és hatékony felmérésére.

Témavezetők:
Dr. Gálya Bernadett
tanársegéd, DE MÉK
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Növekedésserkentő anyagok vizsgálata intenzív 
meggy ültetvényben

A kutatásomban, termésnövelő anyagok intenzív meggy növekedésére gyakorolt hatását hason-
lítottam össze egy kontroll ültetvénnyel. Kísérletemben háromféle kezelést alkalmaztam: gyöké-
ritató, mikorrhiza készítmény, pelletált szervestrágya. A használt készítmények mind elősegítik a 
talajélet javulását és természetes módon segítik a tápanyagok feltáródását és a víz megkötését. 
A kontroll és a kezelt ’Cigánymeggy’ gyümölcsfák 2014 őszén kerültek eltelepítésre. A területek 
Kiskunlacháza két ellentétes végén helyezkednek el, a telepítési anyag ugyanabból a faiskolából 
származik, a talaj adottságok és a kísérlet körülményei azonban nagyon hasonlóak voltak.

Témavezető:
Király Ildikó
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A Királyleányka fajta klónszelekciójának lépései
 
A mai modern társadalmak része a rendszeres borfogyasztás, amely megköveteli a magas minő-
ségű borok előállítását. A minőségi borok előállításának alapja a jó paraméterekkel rendelkező 
szőlő alapanyag. A szőlőfajták populációiban a környezeti hatások különböző változásokat, mu-
tációkat hozhatnak létre. Ezek a mutációk a fajta minőségi mutatóit tekintve, lehetnek negatívak 
és pozitívak egyaránt. Ezek a mutációk teremtik meg az alkalmas kiindulási anyagot a klónsze-
lekciókhoz. A munkánk során két termőhelyen a Királyleányka fajta populációjából kiválasztott 
anyatőkéket vizsgáltuk. Balatonlellén 17, míg Látrányban 21 tőke került kiválasztásra. Az anyatő-
kék vizsgálatát 2016 őszén kezdtük meg. Mindkét termőhelyen a kijelölt 17, illetve 21 tőkékről 
tőkénként 5 fürtöt és fürtönként 10 bogyót vizsgáltunk. A leszüretelt termésből meghatároztuk a 
fürt típusát, a fürt tömöttségét és a fürt tömegét. Megmértük a bogyó hosszát, szélességét és a 
tömegét. Az anyatőkékről vett minták mustjának meghatároztuk a mustfokát, titrálható savtartal-
mát, és pH-ját. A mérések mellett megkezdtük az anyatőkék vegetatív úton történő szaporítását 
is, ezzel lehetőséget biztosítva a továbbszaporított egyedek adatainak értékelésére. A tovább 
szaporított egyedek értékelése megmutatja, hogy az egyes anyatőkék a vegetatív utón történő 
szaporításnál a tulajdonságaikat örökítik-e a klónokra, tehát hogy a génekben is kódoltak-e a 
mutációk, vagy csak az adott környezeti hatás eredménye.
A szelekció célja kedvezőbb cukor-sav aránnyal, lazább fürttel és kisebb bogyóval rendelkező 
klónok kiválasztása. A mérések során kapott adatokat statisztikai módszerekkel (varianciaana-
lizis, regresszióanalizis) elemeztük ki. Az elemzések alapján a kiválasztott egyedek jó kiindulási 
alapjai a klónszelekciónak.

Témavezető:
Dr. Kocsis László
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Birs (Cydonia oblonga) tájfajták és változatok 
termésminőségének értékelése

A birs (Cydonia oblonga) az egész világon elterjedt gyümölcstermő növényünk. A termesztett 
mennyiség Európában és hazánkban igen alcsony a többi gyümölcsünkhöz képest, pedig beltar-
talmi mutatói miatt indokolt lenne ismét felfedezni. Itthon főleg kiskertekben, háztájiban, vagy 
a kivadult, fajtára nem beazonosítható fákon, bokrokon termesztik és gyűjtik. Nagyüzemben 
csak kisebb mennyiségben, alig pár 100 hektáron található meg. A Világon legnagyobb mennyi-
ségben Törökország és Kína termeszti, míg legnagyobb európai termelője Spanyolország, ahol 
„mindössze” 14 ezer tonnát állítanak elő belőle.
Beltartalmi alkotói kiválóak, magas rost tartalma segíti az emésztést, emellett gyulladáscsök-
kentő, de még a radioaktív sugárzással fertőzött élőlényeknél is kimutatható gyógyító hatása. 
Sok esetben a népi hagyományokon alapuló feldolgozása ismeretes. Hazai körülménye között 
alig találunk belőle feldolgozott terméket. Jó eséllyel maximum befőttként, vagy rostjai miatt 
birsalmasajtként ismerhetjük, bár utóbbi években egyre sikeresebb a belőle készült pálinka is. 
Utóbbi egyre felkapottabb, hiszen aromái és illatkomponensei miatt kiváló minőséget produ-
kál. Vizsgálatunkban a hazai termesztésben meg nem lévő, vagy kisebb mennyiséget képviselő 
fajtákat és változatokat elemeztünk több szempont alapján. Értékeltük a termesztésben egyes 
paramétereit (korona habitus, forma, keménység), vagy a beltartalmi mutatóit (pH, Brix%, vagy 
C-vitamin tartalom). Eredményeink kiindulási alapot jelenthetnek ahhoz, hogy a termesztés- és 
feldolgozás során javaslatokat tudjunk adni az egyes fajták használatának lehetőségével kapcso-
latban.
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A konténeres szőlőoltvány vegetatív fejlődése gyökéren és 
levélen keresztüli tápanyagellátás hatására

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a szőlőoltvány előállításban a magas minőség el-
érése, illetve ezzel egyidejűleg a környezet lehető legkisebb terhelése. A szőlő csak akkor tud 
kimagasló minőséget elérni telepítés után, ha a számára szükséges tápanyagok mennyiségét 
és arányait biztosítjuk, amelynek alapfeltétele a fajták igényének ismerete, ezáltal a növényállo-
mány jó kondíciójának elérése. Kísérletem célja a szőlő szaporítóanyag gyökéren, illetve levélen 
keresztül kijuttatott növekvő tápanyag adagok hatásának tanulmányozása.
A tápanyag ellátási kísérletet növényházban, kontrollált körülmények között folytattam, Rosasol 
11-14-28 műtrágya 3 növekvő adagjával, tápoldatként gyökéren keresztül és lombtrágyaként 
levélre juttattam ki heti rendszerességgel. A Fercal alanyra oltott Királyleányka nemes fajtát kon-
ténerben, 10 liter perlitben neveltem, a vízellátást időzített csepegtető öntözéssel biztosítottam. 
A kísérletet egyszer iskolázott oltványokon végeztem, ami a szőlőtelepítéseknél a gyakorlatban 
is használt szaporítóanyagnak felel meg. Méréseimet május végétől szeptember végéig, 10 
alkalommal végeztem, az alábbi vegetatív mutatókat vizsgáltam: hajtásnövekedés; SPAD rela-
tív klorofill értékek. Ezt követően meghatároztam a levelek N, P, K ellátottságát a LaMotte tá-
panyag diagnosztikai gyors teszttel, valamint a NPK koncentrációkat laboratóriumi analízissel. 
A gyökéren keresztül és a levélre kijuttatott kezelések egyaránt a vizsgált mutatókban jelentős, 
többségében szignifikáns javulását eredményeztek. A laboratóriumban mért értékeket össze-
hasonlítottam hazai és nemzetközi irodalmi forrásokban található adatokkal. Kísérletem ered-
ményei alapján megállapítottam, hogy a heti rendszerességgel 10 g/l-es tápoldatos kezelés a 
vegetációs időszakban a gyökérhez kijuttatva, a szőlő oltványok kimagasló növekedési erélyét 
biztosította. A levelek klorofill tartalma gyarapodott és makro tápelem-ellátottsága elérte, ill. 
meghaladta az irodalomban elfogadott optimális határértéket. Kétszeres adag hatására ezek az 
eredmények tovább már nem javultak.
A kísérlet eredményei a gyakorlatban is hasznosítható, számszerű adatokat jelentenek a sző-
lő-oltvány tápanyag-ellátási technológiájának kidolgozásához. Figyelemmel kell lennünk rá, 
hogy a gyökéren keresztüli tápanyag-kijuttatás hosszú távon hatékony, a lombtrágyázás a kiegé-
szítő tápanyag-ellátásban adhat gyorsabb eredményt.
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Egy pomológiai származáskutatás eredményei: az orbai alma 
európai elterjedésének története

A magyar pomológiai gondolkodás tudomány- és kutatástörténetében kezdetektől nyomon 
követhető az egyes Kárpát-medencei termőhelyekre, gyümölcstermő és -termesztő vidékekre, 
övezetekre jellemző gyümölcs-tájfajták iránti történeti szemléletű érdeklődés. Az utóbbi évtized-
ben ennek hozadékaként alakult ki az az új tudományterület, amely (történeti-)etnopomológia 
néven határozza meg önmagát, s amely fajta-központú vizsgálataiban olyan történelmi fajták ki-
alakulásának, elterjedésének, történetének feltárását vállalja, amelyek jelentős kultúr- és szak-
matörténeti értéket képviselnek, s tudományos, gazdasági és társadalmi hatás szempontjából 
is értékelhetőek. Jelen dolgozat is a (történeti-)etnopomológiai tanulmányok sorába tartozik: az 
Orbai alma európai elterjedésének másfél évszázados történetét tárja fel statisztikák, korabeli 
újságcikkek, archív felvételek, levelezések, levéltári dokumentumok alapján, miközben e há-
romszéki tájfajta pomográfiai, pomometriai és pomonómiai tulajdonságait is ismerteti.
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Perspektivikus cseresznye fajták (’Vera’; ’Carmen’ és 
’Germersdorfi 3’) vizsgálata intenzív termesztési körülmények 

között fóliaházban

A magyarországi gyümölcstermesztés versenyképességének egyik feltétele az ültetvények inten-
zitásnak növelése. A nagyobb intenzitású gazdálkodás egyben nagyságrendekkel magasabb ter-
melési kockázatot is jelent. A negatív környezeti hatások károsítása az éghajlat változásával egyre 
gyakoribb jelenség. Emiatt a termesztőnek folyamatosan törekednie kell ezek elhárítására. Egyik 
ilyen módszer a kisebb méretű fák védett/kontrollált körülmények közé telepítése, ami például 
nagylégterű fóliaház is lehet. A napjainkban fellépő élőmunkaerő hiány még inkább indokolja 
az ültetvények olyan jellegű kialakítását, mely a fenntartást, betakarítást megkönnyíti és felgyor-
sítja. Almatermésűeknél az intenzív ültetvények elterjedtebbek, mint a csonthéjas gyümölcsfajok 
esetében, azonban nem lehetetlen ez esetben sem kis térigényű/ szűk térállású intenzív ültet-
vények kialakítása és fenntartása.
Lehetőségem nyílt arra, hogy hazai körülmények között, intenzív termesztésben, fóliaház alatti 
ültetvényben folytassam le vizsgálataimat a Debreceni Egyetem Tangazdaság és Tájkutató Inté-
zetében, Pallagon. A dolgozatban bemutatott adatok során megismertem a kijelölt cseresznye-
fajták vegetatív és generatív jellemzőit, ahol a ’Vera’, ’Carmen’ és ’Germersdorfi 3’ fajták reakcióit 
hasonlítottam össze.
Az egyes fajták eltérően reagáltak erre a termesztési módra, így a termő korban lévő fákon 
vegetatív és generatív sajátosságokat kellett felvételeznem és értékelnem. Ezek közé tartozott a 
központi tengely keresztmetszetének feljegyzése, a rajta kialakult elágazások mennyiségének és 
vastagságának felvétele, a termő gallyazat értékelése, vagyis a terméshozó bokrétás termőnyár-
sak vizsgálata. Értékelnem kellett a virágzás, gyümölcskötődés, gyümölcsnövekedés paramé-
tereit, valamint az eltérő metszésmódok hatásait a szüretelt gyümölcs minőségi mutatóira. A 
dolgozat részét képezte egy természetes kivonatokból álló növénykondicionáló szer kipróbálása, 
mellyel a növényi stresszek negatív hatásait próbáltuk csökkenteni, illetve a gyümölcs tárolási- 
és beltartalmi eredményeinek feldolgozása után az alkalmazására technológiai javaslatot tenni.
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Huminsav alapú növénykondicionálás és lombtrágyázási 
technológia alkalmazása szőlőültetvényben

Világviszonylatban a termelők évről évre egyre nagyobb felületen és egyre szélesebb körben 
használják a különböző növénykondicionáló termékeket, technológiákat. Az időjárás szélsősé-
gessé válásához alkalmazkodva törekedni kell a termelés jövedelmezőségének megtartására, 
fokozására nagyobb hozamok elérésére, a minőség romlása nélkül.
Kísérletem a Georgikon Tanüzem, cserszegtomaji szőlészetében került beállításra, Cserszegi fű-
szeres fajtánál. Az általam választott lombkezelési technológiát a gyenesdiási Huminisz Kft. által 
gyártott Kondisol növénykondicionálók és Solvitis lombtrágyákból összeállított technológiával vé-
geztem. A kutatásom célja, hogy bebizonyítsam e technológia adott mikroklímán milyen mérték-
ben befolyásolják a szőlő mennyiségi és minőségi paramétereit. A kezelés pozitív hatásának iga-
zolására SPAD (Soil Plant Analysis Development) értékeket mértem a főbb fenológiai fázisokban. 
A vegetációs időben háromszor történt SPAD mérés, az első kezelést követően 3,74%-os kü-
lönbség figyelhető meg értékek közt, a virágzás végétől a terméskötődésig 12,89%-os az eltérés, 
továbbá szüreti időszakban 7,28%-al teljesített jobban a kezelt a kontroll csoporthoz képest. A 
mennyiségi paramétereket tekintve a bogyóátmérő 0,405mm-rrel nagyobb, a fürttömeg pe-
dig 15,36%-al növekedett a kezelt kultúránál átlagosan. A cukortartalom 4,2Magyar mustfokkal 
nagyobb volt, viszont a savtartalom alacsonyabb volt 1 g/l-rel. A kezelt must pH-értéke viszont 
egy egységgel magasabb volt, mint a kontrollé, ez bizonyította minőségi paraméterek javulását. 
A rügyfakadás előtt vesszőtörési tesztet, hajtatási kísérletet és fa-bél arány számítást végeztem a 
már korábbi években is kezelt növényeknél.
Összegezve kijelenthető, hogy az üzemi kísérletek által is igazolt, hogy a szőlőben mind 
mennyiségi mind minőségi paraméterekre hatott a technológia az általam vizsgált évben. 
Irodalom jegyzék:[1] https://agraragazat.hu/hir/huminsav-alapu-novenykondicionalas-no-
venytaplalas-szolo-es-gyumolcstermesztesben (2018. 01. 25.)
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Zsendülés idején végzett gyűrűzés hatásának vizsgálata Melinda, 
Árkádia és Pölöskei Muskotály csemegeszőlő fajtákon

A fogyasztói szokásoknak köszönhetően a szőlő piaci értékét elsősorban annak külleme, bo-
gyóinak színe, nagysága és végső soron az íze határozza meg. A hazai termelők számára egyre 
nehezebb feladat elérni termékükkel a megfelelő piaci minőséget más – a csemegeszőlő fajták 
számára sokkal kiegyensúlyozottabb éghajlatú – országok termelőihez képest. A gyakorlatban 
kevéssé ismert és elterjedt módszer a gyűrűzés, amellyel fokozható a bogyók növekedése, 
egyenletes színesedése és az érés gyorsítása attól függően, hogy a bogyó fejlődésének mely 
szakaszában végzik. Alkalmazása kifejezetten hasznos lehetne a korai fajtáknál annak érdeké-
ben, hogy korábban jelenjenek meg a piacon, illetve a későn érőknél is a biztosabb beéréshez.
A dolgozat célja, a gyűrűzés eredményességének vizsgálata átlagos hazai termesztési körülmé-
nyek között. Továbbá a kezelés alkalmazásának hatásait tanulmányozva nemzetközi viszonylat-
ban is elsőként történt bogyó textúra-analízist ebben a kontextusban. Az értekezés az új para-
méterek vizsgálati értékeit felhasználva elemzi a kezelés hatásait.
Fő kérdés, hogy igazolható-e a gyűrűzés érést fokozó hatása? Milyen változásokat idéz elő a ke-
zelés a bogyó beltartalmi értékeiben és textúrájában? Alkalmazható-e a módszer gyakorlatban? 
A gyűrűzés hatására a kezelt szakasz feletti növényi részekben a tápanyagok felhalmozódása fi-
gyelhető meg. Ennek köszönhetően gyorsulnak az érési folyamatok. A kezelés zsendülés idején, 
három csemegeszőlő-fajtán (Melinda, Pölöskei Muskotály, Árkádia) történt. A gyűrűzés hatásá-
nak kiértékeléséhez a kontroll és gyűrűzött fürtökből kinyert mustminták WineScan tesztjének 
segítségével a cukortartalom, pH érték és savtartalom lett összehasonlítva. A textúra analízisnél 
egy TA.XTplus típusú textúra elemző segítségével a következő paraméterek vizsgálata történt 
meg: bogyó keménysége (BH), a bogyó héjvastagsága (Spsk) és a bogyó héjkeménysége (Fsk).
A kísérlet eredményeként a gyűrűzött tőkéknél magasabb bogyósúly és cukortartalom, valamint 
alacsonyabb savtartalom mérhető. A kezelt fürtök bogyói keményebbnek bizonyultak nyomással 
szemben, viszont a héjkeménység az előrehaladott érési állapotnak megfelelően alacsonyabb-
nak bizonyult. Két fajtánál a bogyó héjvastagságok magasabb értékeket mutattak a gyűrűzés 
hatására, feltételezhetően emiatt ellenállóbbá váltak a kórokozókkal szemben is (pl. szürke-
rothadás). A kezelés szemmel láthatóan is eredményes volt, amelyet a műszeres vizsgálatok is 
alátámasztottak. 
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A metszési sebfelület kezelésének lehetőségei a szőlő 
tőkeelhalásának tükrében

Dolgozatom témája a szőlő tőkeelhalását eredményező kórokozók behatolásának megakadályo-
zása, illetve egy növényi kivonat lehetséges alkalmazhatóságának vizsgálata volt.
A szőlőnek számos betegsége ellen szükséges védekeznünk, ami főleg megelőzésre épül. Dye 
(1971) kutatása során, gyümölcsfákon vizsgált ipari vegyületeket és fungicidet sebkezelő szer-
ként a Stereum purpureum gomba által okozott fás betegségekkel kapcsolatban. Azóta felfi-
gyeltek gyanta alapú, a seben filmszerű réteget képző (Magnicur), illetve felszívódó (Topsin-M) 
szerekre. Kísérleteinkben egy növényi kivonatot hasonlítottunk össze a gyanta alapú szerrel. 
Szőlővessző kivonatot készítettünk Vitis rupertis SCHEELE. faj magonc egyedének vesszőiből. 
Korábbi vizsgálatok során Németh et al. jelentős transz-rezveratrol tartalmat határoztak meg 
ebből a genotípusból. A 80%-os etanollal feltárt kivonatot a formulázást követően permetszerű-
en juttattuk ki. Ismétlésenként egy tőkén 3 termőalapot vizsgáltunk: egy kezeletlen kontrollt, egy 
növényi kivonattal kezeltet, és egy Magnicurral kezelt sebzést. Minden felületről lemetszettünk 
egy kezelés előtti és egy kezelés utáni mintát. Spóracsapdákat helyeztünk ki a levegőben terjedő 
gombák befogására. A növényi mintákat nedves kamrába helyeztük, majd az inkubációs idő 
alatt többször is megfigyeltük. Mindegyik mintáról készítettünk monospórás tenyészeteket, ami-
ket szintén megvizsgáltunk. Eredményeink alapján megállapíthattuk, hogy mindkét szer hasonló 
mértékben hatott a kórokozók jelenlétére, és bár a növényi kivonat még fejlesztésre szorul, 
felveheti a versenyt a forgalomban kapható gyanta alapú szerrel.
N.Z. Journal of Agricultural Research (1971), 14: 526-3
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Zöldmunkák hatása a Furmint fürtszerkezetére
 
Tokaj-Hegyalja páratlan földrajzi adottságokkal rendelkező borvidék. Három fő fajtája közül a 
legnagyobb területen termesztett a Furmint. Felhasználása sokrétű, a borkülönlegességektől 
kezdve, az édesborokon át, a száraz Furmintokon keresztül, egészen a pezsgőalapborokig. Ah-
hoz, hogy az elkészített bor a legjobb minőségű legyen, már a szőlőtermesztés technológiájának 
nagy figyelmet kell szentelni.
Dolgozatom témája a Furmint fürtszerkezet-változásának vizsgálata volt különböző fitotechnikai 
kezelések (lelevelezés, fürtfelezés) hatására. A kísérletet Tokaj-Hegyalján, az Olaszliszka határá-
ban található Haraszt-dűlőben végeztem 2018-ban.
A kezelések kiértékelésekor hagyományos és digitális módszerekkel vizsgáltam a fürt és a bogyó 
morfológiai jellemzőit, úgymint fürtátlagtömeg, fürtméret, bogyóméret, valamint a termés °Brix 
értéke. Nemzetközi szakirodalmi források alapján 5 fürttömöttségi indexet vizsgáltam, majd ösz-
szevetettem a kapott eredményeket, annak érdekében, hogy megállapítsam az egyes módsze-
rek hatékonyságát. Ezt követően statisztikai módszerekkel értékeltem a beavatkozások hatását a 
vizsgált mutatókra.
Az eredmények alapján elmondható, hogy a kezelések, valószínűleg a fajta heterogén jellegéből 
adóan, nem minden esetben az elvárt mértékű változást hozták. Sok esetben a kezelések ép-
pen a szakirodalomnak ellentmondó hatást okoztak. A vizsgálataim alapján elmondható, hogy a 
Furmint fajta fitotechnikai beavatkozásokra adott válaszának vizsgálata további kutatást igényel, 
nagyobb mintaszámmal, több vizsgált mutató alapján.

Témavezetők:
Dr. Varga Zsuzsanna
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A ’polka’ sarjontermő málna beltartalmi paramétereinek 
változása különböző tápanyag utánpótlási módok hatására 

homoktalajon

A hazai gyümölcstermesztésben az utóbbi évtizedekben méltatlanul háttérbe szorultak a bogyós 
gyümölcsűek. Ez nemcsak a termőterületre, hanem még inkább a betakarított mennyiségükre is 
igaz. A dolgozatban szereplő málna (Rubus idaeus) termőterülete 30 év alatt gyakorlatilag eltűnt, 
az egykor 60 ezer tonnás éves termésmennyiség napjainkra 700-800 tonnára esett vissza. Mind-
ez annak ellenére történt meg, hogy az egyik legjobb beltartalmi értékekkel rendelkező gyümöl-
csünk. A visszaesés oka 2 tényezőre vezethető vissza, ezek a megváltozott/megváltozó klimatikus 
adottságok, másik a többi gyümölcsféléhez viszonyítva is óriási kézimunkaerő igénye. A negatív 
környezeti hatások csökkentéséhez a termesztés során csak részben tudunk alkalmazkodni. 
Ennek érdekében használunk minél nagyobb felületen öntözést, amivel a termésbiztonság és 
termésmennyiség növelhető. Látható azonban az, hogy a környezeti stresszek csökkentéséhez 
csak e paraméter javítása nem elegendő. A sikeres, jövedelmező termesztéshez olyan beavat-
kozások szükségesek, melyekkel egyrészt folyamatosan kiszolgáljuk a növény igényeit (ilyen pl. 
az alaptrágyázás, vagy a folyamatos tápanyag utánpótlás), másrészt a kedvezőtlen hatások meg-
jelenésekor azonnal reagálni tudunk (pl. lombtrágyák vagy kondicionáló szerek kijuttatása). A 
dolgozatból választ kaptunk arra, hogy egy málna számára nem ideális homok termőterületen 
(Nyírlugos) különböző tápanyagok (szerves trágyák, műtrágyák, permettrágyák) milyen hatással 
vannak a gyümölcsös termésteljesítményére. Ennek keretein belül vizsgáltuk nemcsak a meny-
nyiséget, hanem a gyümölcs minőségi paramétereit is. Látható volt, hogy a beltartalmi mutatók 
(Brix; szárazanyag; hamu tartalom; C-vitamin; antioxidánsok mennyisége, flavonoid tartalom; 
polifenol mennyiség) igen eltérően reagáltak a termesztési mód és a kijuttatott tápanyagok/
növénykondicionálók hatására.
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Távérzékelésre alapozott gyomdetektálás alkalmazhatóságának 
vizsgálata trágyázási tartamkísérletben

Az elmúlt tíz évben a gyorsan gyarapodó népesség és az ezzel párhuzamosan megerősödő urba-
nizációs folyamatoknak köszönhetően, egyre nagyobb igény lett a megfelelő minőségű és meny-
nyiségű mezőgazdasági termékek előállítására.Ennek következtében a mezőgazdasági termelés 
struktúráját oly módon alakítjuk át, hogy a termesztett kultúrnövény fejlődéséhez optimális fel-
tételeket biztosítsunk a teljes vegetációs időszakban.
Vizsgálataimat kukoricakultúra trágyázási kísérletében végeztem. A gyomok felmérése a 3 is-
métlésen belül 6 gyomírtószerrel nem kezelt parcellán folytak, melyek eltérő műtrágyás kezelé-
seket kaptak (Kontroll (Ø) P2K (0:100:100 kg•ha-1), NK (150:0:100 kg•ha-1), NP2 (150:100:0 
kg•ha-1) and NKP1 (150:50:100 kg•ha-1)). Az ideális fejlődéshez és terméshozáshoz, azonban 
arra van szükség, hogy megfelelő időben és mennyiségben jusson a növény vízhez fényhez és 
tápanyaghoz. Ennek egyik legfőbb akadályozó tényezőjeként a gyomok térhódítását sorolhatjuk. 
A gyomok megfigyelésére az egyik leghatékonyabb módszer a gyomfelvételezés, amelyből ha-
gyományos és modern felmérési módozatok léteznek.
Kutatásom során távérzékelési eszközök és szoftverek segítségével térképeztem fel a kukorica 
és a gyomok időben és térbeli alakulását. Eredményeink alapján bizonyítottuk, hogy a nö-
vényborítottság értéke és a multispektrális felvételek NDVI száma között szoros kapcsolatot 
(r=0,84) mutat, továbbá a gyomok és a kultúrnövény digitális elkülönítése az általunk hasz-
nált kamerákkal csak a kelést követő néhány héten végezhető el nagy biztonsággal. A kukorica 
és a gyomok előrehaladott fejlődését követően a borítottság csaknem 100%-os volt a kísérleti 
parcellákon; a távérzékelés alapú elkülönítés ebben az időben már csak hiperspektrális esz-
közökkel végezhető el.
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Az Országos Jégkármérséklő Rendszer működésének vizsgálata

Az időjárási tényezők befolyásolása, módosítása már régóta foglalkoztatja az emberiséget. Szá-
mos kutató, fizikus és meteorológus foglalkozott a témával, de jelentős eredményt sokáig nem 
értek el. A technológia fejlődésével a tudományos társaságok nehezen tudták elfogadni, hogy 
a valóságban nem igazán tudnak beavatkozni az időjárás alakulásába. Hazánkban a fellépő tár-
sadalmi igény kiszolgálására az első intézkedés a jégeső okozta károk mérséklésére, a NEFELA 
Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés megalakulásával indult el. A három dél-dunántúli 
megyét lefedő rendszer francia mintára épülő, talajgenerátoros jégeső-elhárítási módszer al-
kalmazásával kezdte meg 1976-ban a működését. Napjainkra a jégeső okozta károk mértéke 
indokolttá tette egy, az egész országot lefedő rendszer kialakítását. Létrehozására a Vidékfej-
lesztési Program keretében benyújtott pályázat útján, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nyert 
támogatást.
Kutatásom során a következő hipotéziseim vannak:
1. Feltételezem, hogy a jégkármérséklő-rendszer hatékonyan, és eredményesen működik. 
2. Feltételezem, hogy a rendszer működése következtében mezőgazdasági területen bekövetke-
zett károk már az első évben jelentősen csökkentek.
Hipotéziseim kiderítésére adatgyűjtést végeztem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamará-nál, az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálatnál, és a Békés Megyei Kormányhivatalnál.
Vizsgálataim rávilágítottak arra, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva az idén kiugróan magas volt 
a zivataros napok száma, viszont ennek ellenére is felére, közel harmadára csökkent a jégkár-
bejelentések száma, így az 1. hipotézisem beigazolódott. Továbbá az adatok alátámasztják a 2. 
hipotézisemet is, mely szerint az agráriumban jelentősen csökkent a bekövetkezett károk mér-
téke. Látható, hogy az egy zivatarra eső jégkárbejelentések száma hektárra viszonyítva, - a ziva-
taros napok számának emelkedése ellenére is - csökkenést eredményezett. Az eredményeim 
értékelése során azonban felhívnám a figyelmet, hogy a rendszer bevezetése még csak most 
kezdődött, így mindösszesen egy év adatai állnak rendelkezésre. Ugyanakkor már látható, hogy 
jelentős változás állt be a jégkármérséklésben.
A kutatásom eredményeként konzekvenciaként levonható, hogy az Országos Jégkármérséklő 
Rendszer működése hatékony, ritkábban fordulnak elő nagyobb jégkristályokkal járó jégesők, 
és a mezőgazdaságban okozott károk száma és értéke csökkent.

Témavezető:
Dr. Rákóczi Attila
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Szennyező szénhidrogének bontására és biofilmképzésre képes 
baktériumok együtt-tenyészthetőségének vizsgálata

A kőolajszennyezések világszinten, beleértve hazánkat is, a legnagyobb kiterjedésű környezet-
szennyezéseket okozzák. A kőolajszármazékok toxikus, rákkeltő, mutagén komponenseket tar-
talmaznak, 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 (bioremedi-
áció). Napjainkban, a bioremediációs beavatkozásokon belül, szénhidrogénekkel szennyezett 
vízáramok tisztítására a biofilm alapú reaktív résfalak, a „biobarrierek”, kapják az egyik legki-
tüntetőbb figyelmet. A „biobarrier” rendszerek kialakításához biofilmképző és szénhidrogén-
bontó 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, ame-
lyek extrém biofilmképző potenciállal rendelkeznek. Vizsgáltuk a kifejleszteni kívánt bakteriá-
lis konzorcium tagjainak optimális tenyésztési paramétereit (tápoldat, pH, hőmérséklet, NaCl 
koncentráció). Továbbá, meghatároztuk a konzorciumot alkotó baktériumtörzsek kompatibili-
tását hagyományos együtt-tenyésztési vizsgálatokkal (keresztcsíkozás és agardiffúziós lyukteszt 
módszerek). A kutatás végső szakaszában a kapott bakteriális konzorcium BTEX biodegradációs 
képességének tesztelése valósult meg mikrokozmosz kísérletekben.
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Ösztrogének és ösztrogénhatású gyógyszerek jelenlétének 
vizsgálata tejelőszarvasmarha-telepek hígtrágyájában

Az ipar rohamos fejlődése, a mezőgazdaság kemizálása, az egyre szélesebb körű 
gyógyszerfelhasználás, az intenzív állattartási technológiák nagyobb környezeti károkat 
okoznak, mint gondolnánk. Évről évre növekszik a környezetben kimutatható kémiai anyagok száma, 
melyek hatással vannak minden élőlényre, a mikroorganizmusoktól kezdve egészen az emberekig. 
A hígtrágyával történő öntözés és az intenzív állattartásból származó trágya termőföldre juttatása 
következtében a szteroid ösztrogének, beleértve az ösztron E1, ösztradiol E2, ösztriol E3, valamint 
a szintetikus ösztrogén EE2, mindenütt jelen vannak a termőtalajban. A szteroid ösztrogének 
koncentráció függvényében képesek elősegíteni illetve akadályozni is a növények növekedését. 
A növények felhalmozhatják az ösztrogéneket gyökereikben és hajtásaikban, bekerülve 
a táplálékláncba hatást fejthetnek ki akár a humán egészségre is. Kutatásunkat hígtrágyás rend-
szerű, tejelőszarvasmarha-telepeken végeztük, melynek fő célja az intenzív állattartás követ-
keztében keletkezett ösztrogének és ösztrogénhatású gyógyszerek jelenlétének vizsgálata volt. 
A mintáinkat első lépésként a szűrőoszlopokon (SPE) átengedtük, így koncentráltan, más zavaró 
anyagoktól mentesen tudtuk összegyűjteni a benne található ösztrogénhatású anyagokat, majd 
különböző koncentrációkban génmódosított élesztőgombával inkubáltuk. Az élesztőgomba 
folyamatosan termeli a humán ösztrogén receptort, mely ösztrogénhatású anyagok jelenlété-
ben aktiválódik és β-galaktozidáz enzimet kezd termelni, melyet CPRG (chlorophenolred- β - 
D-galactopyranoside) hozzáadásával 580 nm-en fotométerrel le tudunk olvasni. Az eredmény 
megadása ösztrogén aktivitásban történik, amely megmutatja, hogy egy vegyi anyag ösztrogén 
hatása hány ng/l 17- β - ösztradiol (E2) hormon hatásával egyezik meg.
Vizsgálatunkat egy éves ciklusban végeztük, az évszakonkénti ösztrogén és ösztrogénhatású 
anyagok mennyiségének változásait és a tárolás hatására történő mennyiségi különbségeket 
figyeltük. Egyértelműen kijelenthetjük, hogy nagy mennyiségű, akár 50 000 ng/l ösztrogén és 
ösztrogénhatású anyagok találhatóak a tejelőszarvasmarha-telepek hígtrágyájában, melyből lát-
ható, hogy a mezőgazdasági melléktermékek termőtalajra történő kijuttatásával olyan anyagok 
is kikerülhetnek, melyek negatívan befolyásolhatják egyes növények fejlődését, beltartalmát, a 
felszíni vizekbe szivárogva pedig a vízi ökoszisztémát megzavarhatják.

Témavezetők:
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Magyarországi horgászkezelésű vizek környezeti szempontú 
kérdőíves felmérése

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, a vizek természetes ökológiájának fenntartásával, va-
lamint a horgászturizmus fejlesztésével. Kutatásom aktualitása a 2015. évi törvény-módosítása 
révén vált kiemelkedő jelentőségűvé. A módosítás során 2016. január 1-jétől megszüntették a 
kereskedelmi célú halászatot Magyarország természetes vízterületein. 
Célom, hogy átfogó képet adjak horgászvizeink ökológiai állapotáról, horgásztársadalmunk igé-
nyeiről, valamint a horgászturizmus fejlesztéséhez szükséges adatokról, elősegítve ezzel, a Ma-
gyar Országos Horgász Szövetség munkáját. Kérdőíves felmérésem 117 kérdőív feldolgozásán 
alapul, melyek 148 vízterület adatait rögzítették. A felmérés során vizsgáltam hazánk horgász 
hasznosítású vizeinek halállományát; idegenhonos halfajokat és általuk okozott károk mértéket; 
halevő gerincesek által okozott problémák intenzitását, ívóhelyek meglétét/hiányát; természe-
tes szaporulatból származó halfajok megoszlását; horgászvizek minőségét. Eredményül 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. Horgászvizek minőségét illetően rendszeres vízkémiai mérése-
ket 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. 
A kutatás során felmerülő problémákra kell megoldást találni, akár a bevált horgászati módsze-
rek megváltoztatásával, akár a jogszabály újabb módosításával.
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A fák és a köztesnövények konkurenciájának hatása a talaj 
nedvességtartalmára

Magyarország összes földterületének majdnem 60%-át foglalják el mezőgazdasági területek. A 
szántók mintegy 85%-a agrár-környezetvédelmi szempontból érzékeny területnek minősülnek. 
Az ilyen területeken alacsony a tápanyagtartalom, sűrű az aszályos periódus és gyakran előfor-
dul belvíz is. Ezáltal olyan termesztés technológiát kell alkalmazni a kedvezőtlen termőhelyi és 
klimatikus körülmények között, mely biztosítja a jövedelmező és fenntartható gazdálkodást egy-
aránt. Az agrárerdészeti rendszerek alkalmazása biztosítani tudja a fenntartható gazdálkodást. 
Ezek a technológiák jelenthetik az agrárgazdálkodás mennyiségi és minőségi paramétereinek 
javítását, a helyi adottságokhoz igazodó hatékonyabb erőforrás, valamint a rendelkezésre álló 
terület jobb kihasználását. Az agrárium versenyképességének növelése a piaci lehetőségek bő-
vítésével, a minőségi élelmiszer előállítás fokozásával elérhetővé válik. A biodiverzitás növelé-
se környezetkímélő agrotechnikák használatával szintén előnyt jelent a gazdálkodók számára. 
Kutatómunkámat Karcagon végeztem a Debreceni Egyetem Agrárkutató Intézetek és Tangazdasági 
Karcagi Kutatóintézetével és a NAIK ERTI Püspökladányi Kísérleti Állomásával. Munkám célja egy 
újonnan telepített agrárerdészeti rendszerben kiterített vetésforgó alkalmazásával megvizsgálni, 
hogy a köztes növények és a fák milyen hatással vannak egymásra vegetáció ideje alatt, jelentenek-e 
egymásnak konkurenciát fejlődés során nedvességfelvétel szempontjából. Ehhez a vizsgálathoz 
a fák telepítését 2016 telén, míg a vizsgálatokat 2017 július közepétől kezdtük el. Méréseimet egy 
TTN szondával végeztem, mellyel 40 centiméter mélységig mértünk hőmérsékletet és nedvességet. 
Mérési eredményeim alapján információkat kapunk arról, hogy az agrárerdészeti rendszerek 
elemeiként termesztett köztesnövényeknek konkurenciát jelentenek-e a telepítés után még se-
kély gyökérzónával rendelkező fák a talaj vízkészletének felhasználásában.

Témavezetők:
Dr. Zsembeli József

tudományos tanácsadó, DE MÉK
Dr. Keserű Zsolt

tudományos főmunkatárs,  NAIK ERTI Püspökladá-
nyi Kísérleti Állomása
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A KAP zöldítés eredményessége Olaszország és Magyarország 
példáján keresztül

A mezőgazdaság jelentős területi kiterjedése által kulcsszereppel rendelkezik a környezet álla-
potát illetően, így kiemelten fontosnak tartom a szektor környezet- és természetvédelemmel, 
fenntarthatósággal kapcsolatos intézkedéseit, mint amilyen a vizsgálatom tárgya, a zöldítés is.
Azért tartom fontosnak a zöldítés értékelését, mert ez az intézkedés egyedülálló újítás a KAP tör-
ténetében azáltal, hogy olyan általános érvényű kifizetés mely nem termelési, hanem környezeti 
célokat szolgál.
Vizsgálataimat a római székhelyű Agrárpolitikai és Biogazdálkodási Kutatóintézetben folytattam, 
ahol a KAP zöldítés nevezetű programját hasonlítottam össze Olaszország és Magyarország pél-
dájának tükrében. Csak úgy, mint a végrehajtását, hatásait, valamint megítélését a két ország-
ban. Az eredmények tükrében következtetéseket vontam le és javaslatokat alkottam a program 
hatékonyságának fokozása érdekében. Szekunder adatforrásként többek között a Kutatóközpont 
által készített tanulmányok szolgáltak. Primer forrásként vizsgálataim kiemelten fontos részét 
képezik a téma szakértőivel készített személyes mélyinterjúk. Kérdéseimet olyan munkakörben 
tevékenykedő interjúalanyoknak tehettem fel, kik az általam vizsgált két tagállamban meghatá-
rozó feladatkörrel és rálátással bírnak a témát illetően. A válaszok korrekt összehasonlíthatósága 
érdekében mindkét államban hasonló munkakörben dolgozó személyekkel készítettem el az 
interjút, mind az agrárium, mind a környezet- és természetvédelem oldaláról megközelítve a té-
mát. A zöldítés helyzetének elemzéséhez és a stratégiaalkotáshoz SWOT analízist végeztem. Az ok 
–okozati összefüggések feltárása érdekében pedig problémafa elemzést végeztem. A program 
hatékonyságának fokozását szolgáló javaslataimat a problémafa által feltárt problémarendszer 
alapján alkottam meg.
Előzetes eredményeim alapján megállapítható, hogy a zöldítés eredeti céljainak csupán töre-
dékét érte el. 

Témavezetők:
Dr. Szöllősi Nikolett

egyetemi adjunktus, DE MÉK
Francesco Vanni

Kutató,  CREA - Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
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A talaj felszínközeli rétegének nedvességvesztése és tömörödése 
közötti összefüggés mikropenetrométeres mérések alapján

A talajoknak, mint természeti erőforrásnak, az egyik leglényegesebb feladata a biomassza ter-
melés, a termeszteni kívánt növények vízzel, oxigénnel és tápanyaggal történő kiszolgálása. En-
nek a feladatnak akkor tud megfelelően eleget tenni, ha termékeny, kedvező fizikai, kémiai 
és biológiai állapotú. Napjainkra a talajok fizikai degradációja, szerkezetleromlása világméretű 
problémává nőtte ki magát. Magyarországon a mezőgazdasági szempontból hasznosítható terü-
letek 19%-a tömörödött szerkezetű, talajaink 34,8%-a potenciálisan érzékeny a tömörödésre. A 
szélsőséges időjárási viszonyok gyakoriságának növekedése miatt (aszály, egyenetlen eloszlású 
és mennyiségű csapadék) egyre inkább romlik az egyébként is rossz vízgazdálkodású, tömörö-
dött talajaink állapota. Kutatómunkám témaválasztásánál ezeknek a talajdegradációs problé-
máknak a feltárása, a probléma újszerű megközelítése vezérelt, különös tekintettel a talaj fel-
színközeli rétegének vizsgálatára. Ehhez olyan műszerre és újszerű módszerre volt szükségem, 
amely pontosabb képet ad a talajok felső rétegeinek fizikai állapotáról, különös tekintettel a 
hirtelen leérkező csapadékok talajra gyakorolt hatására.

Témavezetők:
Dr. Zsembeli József

tudományos tanácsadó, DE MÉK
Tuba Géza

tudományos segédmunkatárs, 
DE MÉK
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A Balaton és a Kis-Balaton vízminőségének vizsgálata

Felszíni vizeink minőségével és hozzáférhetőségével számos tanulmány foglalkozik, hiszen 
mindkét tényező alapvető szerepet játszik az ökoszisztémák életében. A vízminőség különbö-
ző tényezőktől függ, ideértve a tápanyagok és egyéb toxikus anyagok mennyiségét, különböző 
fizikai-kémiai folyamatokat és az élő szervezetek tevékenységét. Az édesvizek romló minősége 
negatív hatással lehet a környezetre, a Vízkeret Irányelv célja ennek megakadályozása, illetve 
jó ökológiai állapot elérése a felszíni vizekben. Az édesvízi élőhelyek - mint a Balaton – érzéke-
nyek a környezeti és antropogén hatásokra. A tó védelme érdekében létrehozták a Kis-Balaton 
Vízvédelmi Rendszert, mely a Balatonban korábban fellépő vízminőség romlás ellensúlyozása 
érdekében valósult meg. Tanulmányunk célja összefügg ezzel: meghatározni a Kis-Balaton hatá-
sát a Balaton vízminőségének alakulásában. Ehhez két mintavételi helyet jelöltünk ki a Balaton 
Keszthelyi-öblében (tó), illetve a Kis-Balaton Ingói berkében (wetland), ahonnét vízmintákat 
vettünk 2016. február és 2018. július között. Vizsgáltuk a fő kémiai változókat (pH, vezetőképes-
ség, NO3-, NH4+, SO42-, PO43-, Cl-), melyből következtetéseket vonhatunk le a víz minőségé-
nek alakulására vonatkozóan. A két mintavételi hely között jelentős eltérést az ammónium és 
a foszfát koncentrációjának alakulásában tapasztaltunk. A Kis-Balatonban az ammónium ma-
gasabb volt, mint a Balatonban, mely a wetland szűrő funkcióját bizonyítja. Mindkét élőhely 
esetében növekvő tendenciát figyeltünk meg, ami a szukcessziós folyamatoknak, illetve az ennek 
következtében kialakuló partvonal csökkenésnek köszönhető. A foszfát esetében a Kis-Balaton-
ban lényegesen magasabb értékeket mértünk, mint a Balatonban. Vizeink foszfát tartalma a 
leginkább felelős az eutrofizációs folyamatokért, mely az elsődleges termelés – így az algásodás 
- növekedését eredményezi. Eredményeik jól mutatják, hogy a Kis-Balatonnak nagy szerepe van 
a Balaton oligotrofizációjában. A többi kémiai változó esetében az eredményeink megfelelnek 
a korábbi kutatásoknak a témában, illetve a Vízvédelmi Rendszer működésének hatékonyságát 
is mutatják. A publikáció/prezentáció/poszter elkészítését 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.

Témavezető:
Dr. Kucserka Tamás
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A mélymulcs, mint alternatíva az ökológiailag fenntartható 
kertművelésre

A globális szintű problémák úgy, mint a túlnépesedés és az abból eredeztethető egyik következ-
mény a globális klíma megváltozása, a talajok minőségi romlása, illetve az emberiséget eltartó 
bioszférára nehezedő nyomás alkotják jelen korunk néhány legégetőbb tudományos kérdéskö-
reit.
A gazdaságon belül, a mezőgazdaság olyan nemzetgazdasági ágazat, amely az ökológiai gazdál-
kodással törekszik választ adni az előbb felsorolt problémákra. Az ökológiai gazdálkodásban a 
gazdálkodás gyakorlatával a földhasználat során a talajok természetes megújulását segítik elő 
és azok természetes adottságait használják ki. Az ökológiai szemléletű talajtakarásos módszerek 
közé tartozik az úgynevezett „mélymulcsos” technológia, amelyet kutatásunk során talajvédelmi 
szempontból vizsgáltunk.
Vizsgálati területként egy 16 éve mélymulccsal borított kertség szolgál, Szuhafő térségében. Cé-
lunk volt, hogy feltérképezzük a mélymulcs hatását a talaj néhány fizikai, kémiai és mikrobiológi-
ai tulajdonságára. A talajfizikai tulajdonságok közül mértük a talaj nedvességtartalmát, továbbá 
a talajtextúráját. Napi átlag, maximum, illetve minimum talajhőmérsékletet mértünk, több mint 
egy hónapon keresztül különböző talajmélységekben. A talaj kémiai tulajdonságaira vonatko-
zóan megvizsgáltuk a talaj kémhatását kiforralt desztillált vizes-, valamint a rejtett savanyúságra 
utaló kálium kloridos közegben. A talaj humusztartalmát is meghatároztuk. A talajból a növény 
által felvehető tápanyagtartalommal kapcsolatban mértük a talaj nitrát-N tartalmát, valamint a 
felvehető foszfor- és kálium tartalmat. A mikrobiológiai vizsgálatok során meghatároztuk az ösz-
szes baktérium, a mikroszkopikus gomba számot. A mikroorganizmusok aktivitásának monitor-
ingozására talaj respirációs mérést, a talajlégzést -CO2- meghatározást alkalmaztunk. Végeztünk 
továbbá a dehidrogenáz és ureáz enzim aktivitására, a nitrát feltáródásra és a talajban lévő C:N 
arányra vonatkozó méréseket is.
Kutatásunk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy „a mélymulcsos módszer segítheti-e a 
talajok természetes megújulását, megóvhatja-e talajaink természetes termőképességét és egy-
ben alternatívaként szolgálhat-e egy ökológiailag fenntartható kertművelésre?! ”.

Témavezetők:
Dr. Tállai Magdolna

Dr. Kincses Sándorné
adjunktusok, DE MÉK Agrokémiai és 

Talajtani Intézet
Dr. Gyulai Iván
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A Kis-balatoni nádállományok NDVI értékeinek meghatározása 
LANDSAT műholdképek alapján

Dolgozatom célja a műholdas technológia, vagyis az USGS (United States Geologycal Survey) 
által ingyenesen hozzáférhetővé vált alacsony felbontású műholdképek (LANDSAT-sorozat) és 
az azokból előállított NDVI (normalizált differenciált vegetációs index) térképek segítségével 
vizsgálni egy adott terület növénytársulásainak összetételét, arányait és azok időbeli változásait. 
A kutatási területet a Kis-Balaton, azon belül pedig az Ingói-berek egy 490 hektáros területe 
képezi. Vizsgálataink során összesen négy évet vizsgáltunk: 2015-öt, 2016-ot, 2017-et és 2018-at. 
A LANDSAT-7 műholdképek előkészítését követően kompozit térképeket hoztunk létre, há-
rom féle variációban: egy térképet a hamis-színes változatra, egyet a vizes területek megje-
lenítésére és egyet az infravörös és vörös sávok kombinációjában. Az ezekből készített NVDI 
térképek mellett egyidejűleg az általunk használt ILWIS program létrehozott egy ún. hisztog-
ram fájlt, mely a térképen szereplő értékeket, valamint az egyes képkockákat (pixeleket) ösz-
szesítette ezen értékek szerint. Így a kutatás során nyomon tudtuk követni az Ingói-berek hid-
rológiai és botanikai helyzetének változását: a kora tavaszi időszakban erősen bealgásodott 
a terület, ennek jelenlétére a sötétzöld színű 1.00 NDVI értékű pixelek utalnak. Ezek mellett 
sárgás-barna színnel a korábbi két-három éves száraz, avas nádasok által borított területek 
láthatóak. Májustól kezdve 0.40 értékkel és világoszöld színnel láthatóak azok a részek, ahol 
egyéb növényzet indult fejlődésnek, mint például a sásos foltok és az iszap- és úszó szigete-
ken növekedő gyomnövényzet. Végül, nyár közepétől egyre nagyobb arányban jelenik meg 
újra a legmagasabb NDVI értékű sötétzöld színű terület, mely már az aktuális évi friss náda-
sokat jelzi. Ezek augusztus közepére elérik 3-4 méteres magasságukat, így ekkortól egészen 
szeptember végéig, október elejéig szinte kizárólag csak ezek láthatóak a mintaterületen. 
A dolgozat elkészítését 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.

Témavezetők:
Dr. Anda Angéla

egyetemi tanár, PE GK
Soós Gábor

egyetemi tanársegéd, PE GK
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A talajminőség javítása hazai ásvánnyal homoktalajon

A talajok fizikai–kémiai tulajdonságai meghatározzák azok biológiai jellegzetességeit is. A ho-
moktalajok szerkezete, porozitása és alacsony szervesanyag-tartalma miatt kevésbé támogatott 
a talajbiológiai aktivitás. Vizsgáltuk, hogy az ásványi összetétel megváltoztatásával hogyan módo-
sulnak egy gyengén humuszos (H=1,6%) homoktalaj (Soroksár) minőségi paraméterei, alginit 
természetes ásványi anyag és mikrobiális oltás hatására. Összehasonlításként egy humuszos 
(H=2,8%), laza szerkezetű vályogtalajt (Martonvásár) is használtunk.
Tenyészedény kísérletet állítottunk be a SZIE Talajtan és Vízgazdálkodási Tanszék fényszobájá-
ban saláta (Lactuca sativa var. capitata L.) jelzőnövénnyel és alginit (5% m/m) kiegészítéssel. 
Oltóanyagként egy spórás Bacillus megaterium 1 ml-ével kezeltük a növényeket az átültetést 
követően 10 nappal (1,735x106 CFU/ml dózisban). A kezelések során a biotikus és abiotikus 
kezelés kombinációját is megvalósítottuk. A saláta tesztnövény növekedését rendszeres vizuá-
lis megfigyeléssel (bonitálással) értékeltük, illetve mértük a növények magasságát és a száraz 
tömeg-gyarapodás mértékét. A kálium-tartalom vizsgálatát súlyállandóságig szárított növényi 
részből végeztük, atomemissziós spektroszkópiás módszerrel. Meghatároztuk a kitenyészthető 
mikróba csíraszámot MPN (Most Probable Number) módszerrel és a talajok enzimaktivitását 
FDA (fluoreszcein-diacetát) analízissel.
A soroksári homoktalajon az alginittel illetve B. megaterium-mal történő együttes kezelés volt a 
legnagyobb hatással a növények bonitálási értékeinek alakulására. A soroksári talajon növeke-
dett saláták az alginit illetve az alginit és B. megaterium együttes kezelésére adtak jó eredmé-
nyeket. A martonvásári talajon, a saláták az alginittel illetve külön a B. megaterium-mal történő 
kezelésekre reagáltak a legjobban. A saláta K-tartalmára az együttes kezelés volt a legkedvezőbb, 
amely során alginittel és B. megatherium-mal kezeltük a talajokat. Az összes-baktérium, illetve 
gomba szám az alginittel és B. megaterium-mal együttesen kezelt talajoknál nőtt. Az enzimaktivi-
tás értékeire az alginit és a B. megaterium kombinált kezelés volt szintén a legnagyobb hatással. 
Összeségében elmondható, hogy a biotikus és abiotikus együttes kezelés van a legnagyobb ha-
tással a növények fejlődésére, mely bizonyítja a talajok fizikai-kémiai tulajdonságainak a fontos-
ságát a biológiai talajállapot javításával kapcsolatban.

Témavezető:
Dr. Biró Borbála

egyetemi tanár, SZIE KERTK
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Az egyéni felelősségvállalás és a környezettudatos életmód, 
mint a globális környezeti problémák helyi szintű 

megoldási lehetőségei

Az gazdasági és társadalmi berendezkedésünk jelenleg globálisan egy olyan, hosszú távon fenn-
tarthatatlan rendszert működtet, ami a Föld eltartó képességét feszegeti. Egymást érik a kör-
nyezeti katasztrófák, szinte a szemünk láttára alakul át Földünk éghajlata, fajok kerülnek kihalás 
szélére, hatalmas hulladékhegyek emelkednek földön és vizen. Ez zúdul ránk mindenhonnan, 
és nem értjük miért nincs erre megoldás, ha már 1972-ben írtak tanulmányt 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. Közel kettőszáz alany általam összeállított 
kérdőívre adott válaszait foglalja össze. Vizsgálataimban arra kerestem a választ, hogy a kuta-
tásom fókuszában lévő egyén miként kapcsolódik a globális környezeti problémákhoz és azon 
felül hogyan lehet aktívan a megoldás része is. A kutatásom során beigazolódott, hogy az egyén 
a létfenntartásához köthető fogyasztásával és mindennapi szokásaival milyen negatív hatásokat 
tud felerősíteni vagy befolyásolni akár globális szinten.
Eredmények bemutatásával be tudom mutatni, hogy a környezetbarát életmód milyen hatás-
fokkal rendelkezik a megoldások terén, továbbá a kérdőívek válaszaiból, gyakorlati útmutató-
ként létrehoztam egy “Zöld mátrixot”, ahol a legnegatívabb hatással rendelkező szokásaink kivál-
tására három nehézségi fokozatú környezetbarát alternatívát gyűjtöttem össze. Ezeket az egyéni 
szokásokat összekötöttem a hozzájuk kapcsolódó globális környezeti problémákkal, valamint a 
ENSZ- Fenntartható Fejlődési Célok (“Sustainable Development Goals”) 17 cél témaköre közül 
azokkal, melyekhez köze van, ezzel bemutatom, hogy lépésenként hogyan lehet egy globális 
célrendszerhez csatlakozni, úgy, hogy egyéni életünk újragondolásával csökkentjük létünk kör-
nyezeti terhelését anélkül, hogy kényelmünkről le kelljen mondanunk.

Témavezetők:
Dr. Malatinszky Ákos
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A nád (Phragmites australis L.) különböző szerveinek lebontási 
üteme a Balaton és a Kis-Balaton területén

A nádasok nagymértékben hozzájárulnak az állóvizek tisztulásához a víz alatti részek élőbevona-
ta révén, emellett természetvédelmi szempontból is kiemelkedő fontosságúak. Sok tanulmány 
foglalkozik a nád víztisztítási folyamatainak vizsgálatával, viszont a növény elhalása utáni lebon-
tási folyamatokkal, valamint azzal, hogy a felvett tápanyagok milyen mennyiségben jutnak vissza 
a víztestbe, már kevesen.
2017. november 16. – 2018. április 23. között terepi kísérletet állítottunk be a Balaton és a 
Kis-Balaton területén, mely során célul tűztük ki a nád (Phragmites australis L.) különböző nö-
vényi részeinek (avas nád levél, szár, rizóma) lebontási ütemének vizsgálatát avarzsákos mód-
szerrel, továbbá a vizsgálati időszak kezdetén és végén mértük a növényi mintákban az összes 
nitrogén és összes foszfor mennyiségét. A növényi részek által a vízbe visszajuttatott összes nitro-
gén és foszfor mennyiségének feltérképezésére kioldódás vizsgálatot is beállítottunk.
A kísérleti időszak alatt megállapítottuk, hogy érdemi különbség lebontás tekintetében nincs 
a két víztest között, hiszen a nád levél és szár lebontási üteme lassú, míg a nád rizómáé a kö-
zepes bomlási kategóriába esett. A kísérleti időszak végére a növényi minták foszfor tartalma 
jelentősen, nitrogén tartalma 50-80%-al csökkent. A vízmintákban mért összes nitrogén tar-
talom a nád levél esetében volt a legmagasabb, szárnál a legalacsonyabb a teljes vizsgálati 
időszak alatt, míg az összes foszfor esetében a nád rizóma hozta a legmagasabb értékeket. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-2018-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjá-
nak támogatásával készült.

Témavezetők:
Dr. Kucserka Tamás
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Simon Brigitta
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Kis-Balaton környéki eltérő vízborítású nádállományok 
összehasonlító fenológiai vizsgálata

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park része a Közép-Európában egyedülálló természeti képződmény 
a Balaton és a Balaton vizének fő szűrőfunkcióját ellátó Kis-Balaton. A nagy kiterjedésű, össze-
függő vizes élőhelyek egyedülálló értékeket képviselnek Európában. 2018-ban a Kis-Balaton 
környéki nádállományok fenológiai vizsgálatát végeztük el anád tenyészidőszakában. Mérésein-
ket három eltérő nádasban végeztük: természetes, mesterséges és özön. A természetes nádasok 
méréseit a Balaton Keszthelyi-öblében és a Kis-Balaton területén, az Ingói-berekben végeztük 
el, amely nádállománya a vízellátottság mértékétől függően két eltérő részállományra különült 
el. A mesterséges nádállományt a keszthelyi Agrometeorológiai Kutatóállomáson, az özönnádast 
a keszthelyi szennyvíztisztító telep kifolyójábanvizsgáltuk. A nádasok kiemelkedő jelentőséggel 
bírnak: élőhelyet nyújtanak, és táplálékot biztosítanak a növényevő szervezetek számára, ér-
tékes természet-, víz-, és környezetvédelmi tényezők. Kutatásunk során heti rendszerességgel 
látogattuk meg a mérési helyszíneinket, ahol növényi vizsgálatokat végeztünk: vízszint fölötti 
magasságot mértünk, levélfelület esetén a maximális levélszélességet, hosszúságot jegyeztük 
le. Szemmel tartottuk a vízszint változását és az időjárási paramétereket is megfigyeltük a nád 
tenyészidőszaka alatt. Előadásomban szeretném bemutatni, hogy az eltérő mikroklíma adottsá-
gú nádállományok összehasonlító fenológiai vizsgálatai során a magasság és levélfelület-index 
alakulása között kimutatható eltéréseket mértünk. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-
18-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.

Témavezető:
Dr. Anda Angéla

egyetemi tanár, PE GK
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Biofilm alapú szénhidrogénbontó laboratóriumi 
modellrendszer kialakítása

Napjainkban minden tevékenység kapcsán felmerül a fenntarthatóság elve és annak gyakorlati 
megvalósítása. Az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal 2010-ben már konkrét szempontrendszert 
és ajánlást fogalmaz meg „zöld remediáció” fogalom alatt, melyben kiemelt szerepet kap az 
egyre inkább vizsgált és fejlődő, szennyezőanyag degradáció mikroorganizmusok segítségével. A 
permeábilis reaktív résfalak (Permeable Reactive Barrier) illetve biofilm alapú permeábilis bio-
reaktív résfalak („biobarrier”), mint passzív, in situ kármentesítési technológiák egyre nagyobb 
teret kapnak költséghatékonyságuk, fenntarthatóságuk révén. Környezeti és gazdasági szem-
pontból kiemelt jelentőséggel bír, hogy ezen rendszerek hatékonyságát még inkább növeljük és 
minél szélesebb területen alkalmazhatóvá tegyük. A kutatás célja egy kísérleti modellrendszer 
kialakítása, mely hosszútávú lehetőséget biztosít biofilm alapú reaktív résfalak tanulmányozásá-
ra jó biofilmképző és szénhidrogénbontó tulajdonsággal rendelkező baktériumok, bakteriális 
konzorciumok felhasználásával. A kialakított rendszer tesztelése, az általam választott gumigra-
nulátummal, mint biofilm hordozóval ment végbe. A vizsgálatokhoz a Pseudomonas sp. BFB4_1, 
jó toluolbontó és biofilmképző képességgel rendelkező baktériumtörzs került felhasználásra 
benzoesav, mint modellszennyező jelenlétében. A modellrendszer az aerob körülmények 
fenntartása végett levegőztető rendszerrel lett ellátva. A modell szennyezőanyag (benzoesav) 
mikrobiális bontását nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC) ellenőriztük. A steril 
körülmények kialakítására hidrogén-peroxid sterilizáló oldat került alkalmazásra. A kísérletek 
során a benzoesav könnyen alkalmazható, jól mérhető modellszennyezőnek bizonyult. A teljes 
vizsgálat eredményeképp szignifikáns különbség mutatkozott a negatív kontroll és a baktéri-
um szuszpenzióval kezelt hordozó, szennyezőanyag bontásának mértéke között. Összességében 
megfogalmazható, hogy a megépített modellrendszer első üzemelése sikeres volt. Az előzetesen 
megfogalmazott és kialakított feltételek megfelelőnek bizonyultak a kísérletek elvégzéséhez. A 
elvégzett kísérlet összhangban áll a szakirodalomban is megfogalmazott igénnyel, a biofilm ala-
pú reaktív résfalak laboratóriumi léptékű ismereteinek bővítésével, így hozzájárulva az, ilyen 
irányú fejlesztésekhez.

Témavezető:
Dr. Benedek Tibor
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Kertészetben használható Arduino adatgyűjtő rendszer fejlesztése

Az elmúlt évtizedekben, mint minden termelő ágazat, a mezőgazdaság is erős információtech-
nológia felhasználóvá vált. Napjainkban mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy 
fenntartsuk és javítsuk a termelékenységet, hiszen az éghajlatváltozás, a rohamosan növekvő 
népesség és a mezőgazdasági művelésre alkalmas terület csökkenése miatt egyre nehezebb az 
elegendő élelmiszer biztosítása. Ráadásul a modern „high-tech” üvegházak jóval kevesebb vizet 
és tápanyagot igényelnek, mint a hagyományos szabadföldi termesztés. A precíziós rendszerek 
széles körűen elterjedtek a szántóföldi termesztésben, míg a kertészeti ágazatban még elter-
jedőben vannak. De az elmúlt néhány évtizedben, hazánkban egyre több a korszerű üvegház, 
amely részben az ország termőhelyi, biológiai és vízgazdálkodási adottságainak köszönhető. A 
kertésztben is probléma a szakképzettség hiánya, a gazdálkodók kevésbé értenek az informa-
tikához, az informatikusok nem értenek a mezőgazdasághoz.. Ma már találkozhatunk olyan cé-
gekkel, akik komplex rendszereket kínálnak melegházakba, egy ilyen komplex rendszer képes 
kialakítani emberi beavatkozás nélkül a termesztendő kultúra számára az optimális környezetet. 
Továbbá az adatok kielemzésével választ kaphatunk az esetleges problémák okaira, például: 
alacsony hozam, kevés terméskötődés. Jellemzően a korszerű rendszerek beruházási költsége 
igen magas, de számtalan előnyük van. A dolgozatom általános célkitűzése, egy olyan Arduino 
alapú adatgyűjtő-rendszer fejlesztése, mely többek közt képes a hőmérséklet, páratartalom, ta-
lajnedvesség változóinak a mérésére, ezzel segítve a gyors információhoz jutást. A rendszer teszt-
környezete egy saját készítésű fóliasátor. A primer adatgyűjtés keretén belül ismertetni fogom 
a teszteléssel kapcsolatos tudnivalókat, többek között a felhasznált szenzorokat, az adatmérési 
gyakoriságot. A szekunder adatgyűjtés elvégzése után, bemutatom az általam készített rend-
szer logikai működését, az alkotó elemeit (szenzorokat, vezérlőt, kijelzőt), valamint a rendszer 
költségvetését is. Majd a mért adatok alapján készített grafikonok elemzésével, tapasztalatok, 
esetleges problémák megoldásával folytatom a munkámat. Ezután egy magyarországi cég által 
kínált komplex rendszerrel hasonlítom össze az általam elkészített fejlesztést. Végül pedig a to-
vábbfejlesztési lehetőségekre térek ki.

Témavezető:
Dr. Szilágyi Róbert
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Meteorológiai állomás tervezése permetező 
rendszer szabályozására

A meteorológiai mérőállomások már nagy teret hódítottak a világ minden pontján, és építésük 
emelkedő tendenciákat mutat. Minél nagyobb mennyiségben helyeznek el mérőállomásokat 
homogén területekre, annál pontosabb légközi illetve időjárási adatokat mérhetnek. A mező-
gazdaságban elengedhetetlen az időjárás változásának mérése, mert a mért adatok alapján 
lehet megtervezni a különböző mezőgazdasági munkálatokat.
A permetezéshez létfontosságú a csapadék illetve szélsebesség mérés. Mivel a mérőállomások 
a permetezés helyszínétől akár több kilóméterre helyezkednek el, ezért csak valószínűsíthetünk 
a mérési pontosságra. Mivel a környezetet szerettem volna óvni, és a permetszer veszteségeit 
megakadályozni ezért a permetezés helyszínén tarottam célszerűnek az időjárási viszonyok mé-
rését.
Munkám során megterveztem a meteorológiai mérőállomásom mérőegységének vázszerkeze-
tét, illetve kiválasztottam az elektronikai eszközöket, majd szakirodalom alapján kritériumokat 
támasztottam annak érdekében, hogy az állomás a permetezéshez megfelelő adatokat szolgál-
tasson. Megtervezésre került egy nyák, mely összegyűjti az elektronikai eszközöket. Elkészítet-
tem egy saját programot mellyel adatgyűjtést valósítok meg, majd ezt követően egy erre a célra 
létrehozott adatbázisba feltöltöm a mért valós adatokat, és egy honlap segítségével kijelzem az 
értékeket. Ezen értékek alapján, és egy másik adatgyűjtő állomásról szerzett adatok összehason-
lítása alapján működtetem a permetező rendszert.
A létrehozott mérőállomással megvalósítottam a céljaimat, mert egy kompakt rendszert tud-
tam létrehozni, amely megfelel az elvárásaimnak, és valós adatot mér a nap minden órájában. 
További fejlesztésekkel a mérőrendszer egy egész mezőgazdasági rendszer működtetésére lesz 
alkalmas, amely a munkám fő célja.

Témavezető:
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Nyílt és zárt komposztálási rendszer összehasonlítása

Az intenzív brojler-előállítás napjaink egyik legfontosabb fehérjeforrását jelenti világszerte. Az 
iparszerű termelés jelentős környezeti kockázatokat okoz a nagy mennyiségű szerves trágya 
révén, amelynek tárolása a meglevő termelő telepeken állategészségügyi okokból, míg szán-
tóföldeken a birtokszerkezetből és földhasználatból származó korlátok miatt kismértékben 
lehetséges. A talajok szerves anyag tartalma ugyanakkor utánpótlás hiányában folyamatosan 
csökken. A probléma megoldására a keletkező óriási szerves trágya mennyiségek miatt szintén 
iparszerű technológiák jöhetnek szóba. Vizsgálataim célja ezeknek az iparszerű technológiáknak 
olyan környezettechnológiai paraméterezése, ahol a környezeti terhelés minimalizálása mellett 
a tápanyag-gazdálkodás céljai maradéktalanul megvalósíthatóak.
Két vizsgálati célt és ehhez szükséges kísérleti beállítást értékeltem az egyik legígéretesebb anya-
gában történő újrahasznosítás szempontjából, azaz a komposztálás területén. A japán félinten-
zív Hosoya technológia műszaki paramétereit értékeltem nyílt permanens aerob és zárt részben 
oxigénhiányos körülmények között.
Kutatásunk célkitűzése a cég terveihez igazodva az volt, hogy vizsgáljuk az almos trágya minő-
ségét, valamint a komposztálás folyamatát fizikai és kémiai paraméterekkel értékeljük Ezeket 
a laboratóriumi léptékű kísérleteket a Víz- és Környezetgazdálkodási Intézetében állítottam be. 
Mind a nyílt, mind pedig a zárt kísérlet esetén tyúktrágya és brojlertrágya keverékét 62 napig 
komposztáltam zeolit (0, 1, 2, 5, 7 tf%) adagolásával. Folyamatosan mértem mindkét beállítás-
ban a komposztálás folyamatait leíró főbb paramétereket: nedvességtartalom (m/m%), hőmér-
séklet (°C), kémhatás, fajlagos vezetőképesség (mS/cm).
Eredményeim alapján megállapítható, hogy a zárt kísérlet esetén a hőmérséklet alacsony volt 
(maximális hőmérséklet 33-35°C), amely a rothadás eredménye, ugyanis a redukció vált ural-
kodóvá, s emiatt nem szabadult fel annyi hő, mint az aerob bomlásban, valamint a nedvesség-
tartalom is magas volt (65% <). Ezzel szemben a nyílt prizmás komposztálás során a hőmérséklet 
a komposztálás során szakirodalmakban is leírt módon alakult: gyors felmelegedést követően 
hamar elérték a prizmák a termofil fázist, majd a mezofil fázis utáni éréssel véget ért a folyamat. 
Mind a nedvességtartalom, mind pedig a kémhatás, vezetőképesség tekintetében a nyílt priz-
más komposztálás tekinthető előnyösnek az állati eredetű melléktermékek kezelésében.

Témavezetők:
Dr. Nagy Attila
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Mikroalga alapú biokatód kialakítása és vizsgálata

A mikrobiális üzemanyagcella (MÜC) olyan eszköz, amely képes elektromos áram termelésére 
szerves szennyvíz ártalmatlanítása közben. A nagy szakmai figyelem ellenére a technológiának 
sok problémával kell még megküzdenie pl. a léptéknövelés nehézsége, az egyes cellák optimális 
geometriai kialakítása, az elektromos feszültség növelése, valamint a katódban és anódban fel-
használt anyagok különlegessége. Jelenleg katódtéri katalizátorként drága nemesfémeket (Cd, Pd 
stb.) részesítenek előnyben a hatásfokuk miatt és így ez erős gátat jelent a technológia elterjedésé-
ben. A probléma egyik alternatívája „zöld” megoldás lenne: bio-katód fejlesztése és alkalmazása. 
A TDK munkámban a mikroalga alapú újfajta bio-katód kialakítására és vizsgálatára fokuszáltam. 
Kutatásom során két különböző szerkezetű (hasáb és hengeres) MÜC modelljét hoztam létre. A 
cellák katód részét összekötöttem egy fotobioreaktorral, melyben homogén egysejt algatenyé-
szetek voltak (Chlorella minutissima vagy Scenedesmus rubescens).
A katódtérben tenyésztett S. rubescens BEA D01_12 és a C. minutissima K 2012 algatörzsek fel-
használhatónak mutatkoztak bio-katódtérben. A C. minutissima esetében a maximális sejtszám-
ra vonatkoztatott teljesítmény 5 *10-13 W/sejt, míg a S. rubescens esetében 7*10-13 W/sejt volt. 
A sejtszámra vonatkoztatott teljesítményben nem mutatkozik a két törzs között jelentős eltérés. 
A katódtérben lévő áramlási sebességet optimálva, az tapasztalható, hogy a henger kialakítás 
magasabb teljesítményt eredményezett. Ez a kialakítás magasabb kapacitással, és magasabb 
membránfelületre vonatkozatott teljesítménnyel rendelkezik. A hengeres és a hasáb kialakítású 
MÜC között nagyságrendi eltérés van a kapacitásban a hengeres javára (13 mAh, valamint 0,33 
mAh). Ugyanakkor a hasáb kialakítású cellát kétszer annyi ideig tudtam üzemeltetni, így a hasáb 
kialakítású modell hosszabb távon használhatóbbnak mutatkozik. Tehát a rövid távú energia-
termelés kiaknázására a hengeres kialakítás ígéretesebb. A S. rubescens BEA D01_12 törzs a 
hengeres MÜC-ben áramtermelésre alkalmasabb katód algatenyészetnek bizonyult, mint a C. 
minutissima K 2012. 
Az eredményeim előzetesek, de megítélésem szerint alapot szolgálhatnak az alga alapú bio-ka-
tód fejlesztésére, amely alkalmazása nemcsak a drága nemesfémek helyettesíthetők, hanem 
technológiailag is „zöld”-ebb. Ez pedig hozzájárul a környezet terhelésének csökkentéséhez.

Témavezetők:
Dr. Nguyen Duc Quang
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Napelemek monitorozása hőkamerás drónnal

Annak érdekében, hogy a napelemes rendszerek a lehető leghatékonyabban és minél kisebb 
veszteséggel tudjanak működni, szükséges a rendszeres monitorozásuk, és karbantartásuk. Mi-
vel a napelemek áramot állítanak elő, így működés közben hőt is bocsátanak ki magukból. A 
hőkamerás megfigyelés alapja pedig az, hogy megtaláljuk azon pontokat, melyek a rendelle-
nes üzemelésük miatt, melegebbek, mint az őket körülvevő cellák. Ezeket a pontokat nevezzük 
hot-spotoknak. A hot-spotokat keletkezésében számos tényező közre játszhat. Egy napelem park 
felmérése során a cél az, hogy ezeket a tényezőket azonosítsuk, majd a lehető leghamarabb 
orvosoljuk az általuk okozott károkat. A dolgozatomban bemutattam, hogyan milyen elven ope-
rálnak a hőkamerák, és hogyan alkalmazhatóak ezek az ipari diagnosztika területén. Az iroda-
lomkutatásom végén pedig korunk egyik legígéretesebb technológiáját ismertettem, mely nem 
más, mint a drón technológia. Az elemzés során megállapítottam, hogy bár a technológia maga 
egyre olcsóbb és ezáltal elérhetőbb lesz széles tömegek számára is, az igazi profi, ipari felhasz-
nálású drónok piacán - a versenyhelyzet hiánya miatt - még igencsak magas árak uralkodnak. 
A napelemek monitorozására pedig az ipari felhasználású drónok az alkalmasak, hiszen ezek 
azok, melyek 30 perc körüli repülési idővel, fejlett és precíz vezérléssel bírnak, illetve számos 
mérés elvégzésére alkalmas kamera típussal kompatibilisek. Kifejezetten napelemek felmérés-
re kifejlesztett drón nem létezik, noha minden hőkamerával ellátott drón képes ezen feladat 
elvégzésre.
A szakirodalom kutatás során azon észrevételt tettem, hogy a drónnal való mérésekre nincsen 
kidolgozott módszertan vagy iránymutatás. Habár a hőkamerás felvételezés nem újkeletű dolog 
a szakmában, amikor a hőkamera egy drónra van csatlakoztatva a mérés feltételei megváltoz-
nak, kézi felvételezésekhez képest. Így a dolgozatom célkitűzéseként szerettem volna definiálni 
egy metodikát, de legalábbis egy iránymutatást, mely segíti a napelemes rendszerek felmérést, 
amennyiben drónnal végezzük azt.
Azon okból kifolyólag, hogy egy használható módszert ki tudjak dolgozni, számos mérést kellett 
elvégeznem. A méréseket két kisüzemi méretű napelem parkon végeztem. A monitorozásokhoz 
egy Parrot Bebop 2-es drónt, valamint egy Flir One Gen 2 mini hőkamerát használtam. Annak 
ellenére, hogy ezen eszközök nem kifejezetten ilyen célra készültek, a kapott eredmények fényé-
ben mégis eredményesen működtek.

Témavezetők:
Dr. Jung András
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tanszékvezető, SZIE KERTK

Varga Zsófia
egyetemi tanársegéd, SZIE KERTK



200 201

POLGÁR ZOLTÁN MIKLÓS
polgarz97@gmail.com 
Mezőgazdasági mérnök 
BSc, 5. félév
Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 

Eutrofizáció csökkentése széntrágyázással

Gödöllő külterületén elhelyezkedő Malomtó Horgász Egyesület taván végeztük a kísérletet, ahol 
az évek óta problémát okozó túlzott algapopulációt próbáltuk visszaszorítani. Ennek egyik leg-
természetesebb módja a széntrágyázás, vagyis a cellulóztrágyázás. Ezt a vízbe helyezett, raschel 
hálóba töltött árpaszalmával valósítottuk meg. Az árpaszalma kihelyezését két részletben végez-
tük 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 elpusztul-
nak, 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.
 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 megha-
tározása is megtörtént, amelyet mikroszkópos algavizsgálat is követett.A kapott mérési eredmé-
nyek tükrében elmondható, hogy az algabiomassza összetétele megváltozott. Az első celluló-
zadag kihelyezésekor az algagátlás nem volt túlzottan jelentős, viszont 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 cianobakte-
riális 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. A munka eredményességét az is bizonyítja, hogy a horgá-
szegyesület kémiai beavatkozást nem végzett az algabiomassza csökkentése érdekében. 

Témavezető:
Dr. Hegyi Árpád
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RBV-5R színezék eltávolítása vizes oldatból háztartásból származó 
kalcinált és alginát gyöngyökbe ágyazott tojáshéj segítségével

Az édesvíz elengedhetetlen az emberi társadalom számára, nem csupán a szükséges napi ivóvíz 
fogyasztásra létfontosságú, hanem a gazdálkodás, az ipari tevékenységek során és sok más te-
vékenységre is felhasználható. Elmondható, hogy napjainkban mintegy 26 ország (főként afrikai 
és a közel-keleti országok, de Európából Hollandia, Belgium és Magyarország is ide sorolható) 
küzd a nagymértékű vízhiánnyal, amely 232 millió lakost érint. A Remazol Brilliant Violet-5R 
(RBV-5R) egyike a legfontosabb azo-színezékeknek, amelyet a textiliparban használnak cellu-
lóz alapú szálak festésére. Különösen veszélyes a vízi élővilágra nézve, mert a színezékkel való 
festés során megközelítőleg 10-50%-a a kiindulási koncentrációnak szennyvízként visszamarad. 
A dolgozat célja RBV-5R anionos színezék eltávolítása vizes oldatból kalcinált és alginát gyön-
gyökbe ágyazott tojáshéj alkalmazásával. A kezeletlen tojáshéj szerkezetének és elemi összetéte-
lének tanulmányozása során különböző nagyításokban eltérő mikroszkópokkal láthattuk, hogy 
a színezék megjelenik a tojáshéj kutikuláján, membrán részén és esetenként a mammillában és 
ritkábban, törések/repedések mentén a szivacsos palisade rétegben.
Termogravimetriai és BET felület mérések alapján a tojáshéj bomlása 728,6 ºC-on történik, az 
adszorpciót követően a tojáshéj teljes felületének térfogata csökkent.
Tanulmányoztuk a fizikai-kémiai paraméterek: kiindulási festék-koncentráció (20-100 mg/l RBV-
5R), szorbens mennyiség (0,5-2g kalcinált tojáshéj), hőmérséklet (20-40 oC-on), valamint a pH 
(pH=3-11) hatását a színezék és kalcinált tojáshéj közötti adszorpciós folyamatra. A szerkezet 
morfológiai változásait SEM vizsgálatokkal tanulmányoztuk, ahol a kontroll mintához képest 
5.000 és 15.000-szeres nagyítás esetén eltűnt a kalcinált tojáshéj porózus és szabálytalan alakú 
szerkezete, a „hézagok” a színezék molekuláival telítődnek. A kapott egyensúlyi adatokat izo-
terma-modellekkel, az adszorpciós mechanizmust kinetikai és diffúziós modellekkel, valamint 
termodinamikai folyamatokkal elemeztük. EDX, FTIR és Raman analíziseket végeztünk a kalcinált 
tojáshéj jellemzésére és az elemi összetételére vonatkozóan. Az analitikai vizsgálatok azt iga-
zolják, hogy az adszorpció után a festék jelen van a tojáshéjban, mivel a C, Ca, O megjelenése 
mellett a mintákban N, S és Cu mennyisége nőtt.
Eredményeink igazolják, hogy az általunk kifejlesztett módszer hatékonyan alkalmazható a ruha-
festék eltávolítására vizes oldatból.

Témavezető:
Dr. Tonk Szende-Ágnes
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Baromfi trágya pelletek kukorica és búza csíranövény pigment 
tartalmára gyakorolt hatásának spektrális értékelése

Kutatásomban a világ két legfontosabb gabonanövényét a kukoricát és a búzát választottam, a 
termesztésük során elérhető maximális terméshozam elősegítése érdekében. Az elmúlt évek 
során a mezőgazdaságban előtérbe került a szerves alapú trágya kijuttatása, mely történhet 
szerves trágyával, komposzttal és biotrágyával. Ezekből az anyagokból elő lehet állítani tápanyag 
utánpótló termékeket. A kutatás célja a vizsgált szerves trágya pelletek hatása a kukorica és 
búza csíranövény pigment tartalom változására, pigment tartalom spektrális detektálhatósága 
és összefüggése a spektrofotométeres mérési eljárással, pigment tartalom mérésre használható 
spektrális hullámhosszak leválogatása.
Növényeimet 6 hetes tenyészedényes és 14 napos csírateszt során vizsgáltam. Első sorban a 
felhasznált 8 féle fermentált baromfi trágya pelletek csírázásra és növényi pigment tartalom vál-
tozásra gyakorolt hatását figyeltem meg. A kapott pigment tartalom alapján a pelletek adott nö-
vényre gyakorolt hatását értékeltem, majd a spektrális reflektancia adatok alapján vizsgáltam a 
pigment tartalom nem invazív módon való detektálhatóságát, AVASPEC 2048 spektrométerrel. A 
levélminta klorofill és karotinoid tartalmakat roncsolást igénylő UV VIS spektrométerrel mértem 
le. A pelletek pigment tartalomra gyakorolt hatását Tukey féle varianciaanalízissel is vizsgáltam, 
majd a pigment tartalom és reflektancia közötti összefüggéseket értékeltem. A spektrális adatok 
alapján főkomponens analízist végeztem a megfelelő hullámhossz tartományok leválogatása 
érdekében.
A kukorica vizsgálata során a leghatékonyabbnak a magas nitrogén tartalmú adalékanyagok 
bizonyultak mind klorofill mind karotinoid tartalom alapján. A búza klorofill vizsgálata során a 
magas foszfor és kálium tartalmú pelletek, míg a karotinoid vizsgálat során a magasabb nitrogén 
tartalmú pellet lett megfelelő. A spektrális reflektancia adatok alapján a klorofill abszorpciós 
helye 678 nm-en, a klorofill b 650 nm-en van. A 678 nm-től ±20 nm-re vizsgált hullámhossz 
tartományokon a mért reflektancia értékek nagyobb változékonyságot mutattak a többihez ké-
pest, így ezek a hullámhossz tartományok alkalmasak a klorofill tartalom mérésére. A karotinoid 
tartalom reflektancia maximuma 520-580 nm-es hullámhossz tartományban is kimutatható. Ku-
tatásom alapján a spektrális mérés felhasználható és detektálható a termékek pigment tartalom 
változásának vizsgálatára, ezzel kiváltva a roncsolást és időt igénylő eljárásokat.

Témavezető:
Dr. Nagy Attila
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Mikroaerob btex-bontó biofilm baktériumok szelektív dúsítása, 
az izolátumok jellemzése

Az emberiség egyre fokozódó és kielégíthetetlen kereslete a fosszilis energiahordozók iránt nagy-
mértékű környezetszennyezéshez vezetett a Földön. Magyarországon a kőolaj és származékai által 
okozott szennyezések főleg kitermelés, szállítás és tárolás során következnek be. A különböző kőo-
lajtermékek komponensei az élőlényekre és az emberi egészségre nézve karcinogén, mutagén és 
teratogén hatással lehetnek, ezért szükség van a környezetből való eltávolításukra. Erre mindmáig 
a legkörnyezetkímélőbb és legköltséghatékonyabb eljárás a biológiai úton történő eltávolítás (bi-
oremediáció), a baktériumok általi lebontás (biodegradáció).Általánosan elfogadott tény, hogy a 
szénhidrogénekkel szennyezett talajok, talajvizek oxigén koncentrációja egy jól definiálható mik-
roaerob oxigénszinttel (O2 ≤ 2 mg/L) jellemezhető, a heterotróf szervezetek szennyezés hatására 
megnövekedett aktivitásának köszönhetően. Következésképpen, annak érdekében, hogy haté-
kony biológiai eltávolítást tudjunk elérni in situ, figyelmünket a mikroaerob lebontó szervezetekre 
kell összpontosítanunk. Ezért kutatásunk célja mikroaerob BTEX-bontó (benzol, toluol, etil-ben-
zol, orto-, meta-, para-xilol) baktériumok szelektív dúsítása, izolálása, és jellemzése. A baktériu-
mokat szelektív dúsítás révén egy közép-magyarországi régióban található BTEX-el szennyezett 
talajvízben kialakult biofilm mintából izoláltuk. A kiinduló biofilm baktériumközösségben dúsítás 
hatására lejátszódó szerkezetbeli változását molekuláris ujjlenyomat módszerrel (T-RFLP) vizsgál-
tuk. Az izolátumokat BTEX bontás és biofilmképzés tekintetében jellemeztük. Az izolátumok szén-
hidrogénbontó képességét előzetesen redox indikátor (rezazurin) segítségével vizsgáltuk meg. 
A tesztelés során legnagyobb aktivitást mutató izolátumok pontos szénhidrogénbontó képessé-
gének meghatározására tömegspektrométerrel összekapcsolt gázkromatográfot használtunk. A 
baktériumok biofilmkézpő képességét előzetesen 96 lyukú mikrotitráló lemezek és kristályibolya 
segítségével határoztuk meg. A legjobb baktériumok biofilmképző képesség meghatározására egy 
időben 24 különböző biofilm hordozó vizsgálatára alkalmas CDC Biofilm Reaktort alkalmaztunk. 
Eredményül a biofilm minta mikroaerob dúsítása után 14 darab baktériumtörzset sikerült izolál-
ni. A GC-MS vizsgálatokból kiderült, hogy a legszélesebb spektrumú BTEX-bontó képességgel a 
Pseudomonas nemzetség tagjai rendelkeztek. A Pseudomonas és a Rhizobium nemzetség képvi-
selői kiemelkedő biofilmképző képességgel rendelkeznek.

Témavezető:
Dr. Benedek Tibor
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Tejipari szennyvizek kezelése kombinált vibrációs 
membránszűréssel

TDK munkám során tejipari szennyvizek modul vibrációs membránszűrését vizsgáltam, illetve 
az ezzel kombinálható eljárásokat. A membránszeparáció működtetési paramétereinek, mint 
például a nyomásnak és a modul vibráció mértékének (TMP; transzmembrán nyomás, Avibr.; 
vibrációs amplitúdó) lépcsőzetes változtatásával a szűrlet fluxusokon és a membrán visszatartá-
sokon bekövetkező hatásokat vizsgáltam.
Megállapítottam, hogy a nyomásemeelések fluxus-növelő hatása leginkább a vibráció nélküli 
szakaszban tudott érvényesülni ultraszűrések esetén, míg nanoszűrésnél a membrán (bőrtípu-
sú) szerkezete miatt ez nem volt megfigyelhető. A modul vibráció mértékét illetően azt tapasz-
taltam, hogy az Avibr. hatása a vibráció nélküli szakasz előtt többszörös, utána pedig maximum 
30%-os javulást okozott. Ez azt jelenti, hogy a vibráció javíthat a bizonyos mértékben eltömődött 
membránok áteresztőképességén, ezzel lehetőséget adva szakaszos működtetésnek, azonban 
az ehhez szükséges energetikai számítások elvégzése egyelőre csak jövőbeni terveim között sze-
repel.
A szervesanyagokra vonatkoztatott visszatartási értékeken észrevehető volt a működtetési para-
méterek változtatása, így ezek módosításával a visszatartások javíthatók. Jelentős eredménynek 
tartom, hogy megfigyelhető volt egy kritikus nyomásérték tartomány, amelyhez a maximális visz-
szatartás tartozott. Ez a hosszútávú működtetés szempontjából lehet fontos. Továbbá a kezdeti 
4687 mg l-1 szervesanyag-tartalmat nanoszűréssel sikerült egylépcsőben az élővizi szennyvíz 
kibocsájtási határérték (110 mg l-1) alá csökkenteni. Sőt a hatékonyság további növelése ér-
dekében ultrahangos előkezelést is alkalmaztam, bár ennek hatása nem mutatott egyértelmű 
pozitív tendenciát, további kísérletek szükségesek azok részletes elemzéséhez.
Méréseim alapján lehetséges a tejipari szennyvizek hatékony membránszeparációs tisztítása, 
de a vibrációs membránszűrések működtetési paramétereinek még pontosabb beállításával 
maximális fluxusok és magasabb visszatartások érhetők el. Célom a határértékek betartásának 
elérése a műveleti paraméterek optimálásának segítségével.
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A Mitsuaria chitosanitabida növényi növekedést serkentő 
baktériumtörzs szerepe a fémek okozta stressz toleranciában a 

kukorica és a búza esetén

A növények esszenciális elemeket (Zn, Ni, Cu) vesznek fel a talajból, viszont a szelektivitás tö-
kéletlensége miatt toxikus elemek (As, Pb, Hg, Cd) is bejuthatnak, mert felvételük ugyanazon 
útvonalon történik, mint az esszenciális elemek esetében. A növényi növekedést serkentő (PGP) 
baktériumok jelenléte nagymértékben befolyásolja a növények nehézfém stresszre adott vála-
szát és azok felvételét. Kutatásunk célja a Mitsuaria chitosanitabida PGP baktériumtörzs hatá-
sának vizsgálata a növények nehézfém felvételére és a fémek transzlokációjára egy esszenciális 
(Zn2+) és egy toxikus (Cd2+) nehézfém jelenlétében. Vizsgáltuk a nehézfémek hatását a növények 
élettani folyamataira, az akkumulált nehézfémek mennyiségét, illetve a növények biokémiai 
válaszát a nehézfém stresszre. Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy az alkalmazott PGP 
baktériumtörzs csökkenti a búza és kukorica növények nehézfém felvételét és stresszválaszát.
Kulcsszavak: kadmium, cink, PGP baktérium, búza, kukorica
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Harmatfűfajok (Drosera spp.) mikroszaporítása

A világ biodiverzitása sérülhet a környezet változása és az emberi tevékenység hatására. A veszé-
lyeztetett növényfajokat célszerű in vitro génbankokban megőrizni, amit a vegetatívan szaporít-
ható növények esetében mikroszaporítással hozhatunk létre.
Általunk vizsgált harmatfűfajok speciális környezetben élő rovarfogó növények. Magyarországon 
őshonos kereklevelű harmatfű (Drosera rotundifolia) mellett a hosszúlevelű harmatfű (D. ang-
lica) sajnos kipusztult hazánkból.
A vizsgálatokat a Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Festetics Imre Bioinnovációs Központ in vitro 
növény-biotechnológiai laboratóriumában végeztük 2016. február és 2017. augusztus között. 
Hét harmatfű fajon (D. affinis, D. aliciae, D. adelae, D. capensis ’Red’, D. madagascariensis, D. 
tokaiensis, D. closterostigma ’Mogumber’) állítottunk be mikroszaporítási kísérleteket.
Vizsgáltuk a mikroszaporítás szempontjából optimális táptalajt. Eredményeink alapján a mor-
fológiai deformitást okozó hormontartalmú táptalaj helyett az 50%-os Murashige és Skoog féle 
táptalaj bizonyult a legmegfelelőbbnek.
Mikroszaporításnak is több féle eljárását vizsgáltuk. Ezek közül a tőosztás bár megfelelő, de a 
passzált növények eltérő fejlettsége miatt nem egységes fejlődésű az utód állomány. Táptalajra 
fektetett levelekről történő hajtásregenerálás esetén szinkronizált, azonos fejlettségű növénye-
ket kaptunk. Tanulmányunkhoz elegendő mennyiségben rendelkezésre álló D. tokaiensis eseté-
ben a hideg, meleg, és fehér fénnyel történő megvilágítás hatását is vizsgáltuk a növényregene-
rálódásra. Fehér fénnyel (4000 K) történő világítás esetén fejlődött a legtöbb hajtáskezdemény 
három hét után. Tapasztalataink alapján a D. closterostigma ’Mogumber’ kivételével további hat 
Drosera faj levelekről történő hajtásregeneráló képességét vizsgáltuk hormonmentes, 50%-os 
MS táptalajon, fehér fénnyel történő megvilágítás mellett. Kilenc hét elteltével a legtöbb hajtás-
kezdeményt a D. adelae hozta, míg a D. aliciae egyet sem hozott, sőt esetében az összes levél 
elszáradt. A D. closterostigma ’Mogumber’ apró levelű harmatfűnél a levélrügyeket tettük tápta-
lajra. Hat nap elteltével már szemmel látható volt a fejlődésük. In vitro növények közül néhány 
virágot és magot is hozott, bár ezeknek a magoknak a csírázási esélye kicsi. Számos mag közül 
egyetlen egy fejlődésnek indult magindító táptalajon, de nagyon lassan fejlődött.
Eredményeink azt mutatják, hogy a vizsgált Drosera fajok többsége hatékonyan szaporítható 
táptalajra fektetett levelek segítségével.

Témavezető:
Dr. Taller János

egyetemi tanár, PE GK

BARNA DÖME
barnadoeme@gmail.com 
Kertészmérnöki 
MSc, 4. félév
Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

Lucerna savó (barnalé) tulajdonságainak feltérképezése és 
hasznosításának lehetőségei

A világ népességének nagymértékű gyarapodása és az ehhez társuló egyre jelentősebb fehér-
jehiány időszerű és igen sürgető probléma. Egy olyan fehérjeextrakciós eljárás jelenthetne 
megoldást, melynek segítségével kiváló minőségű – humán és takarmányozási célra alkalmas 
– növényi fehérje állítható elő megfizethető áron. 2001-ben, a Tedej Zrt. vezetésével kezdődött 
el egy olyan lucerna nedves préselésen alapuló innovatív fehérjeextrakciós eljárás kidolgozása, 
amely napjaikban a Proteomill projekt keretében folytatódik. Az eljárás során a zöld lucerna 
biomassza préselését követően, a présléből (zöldlé) a fehérjék koagulálása és elkülönítése után 
melléktermékként növényi savó ún. barnalé jön létre.
A vizsgálat alapját képező barnalé (lucernasavó) minták a DE MÉK Növénytudományi Intézet, 
Mezőgazdasági Növénytani, Növényélettani és Biotechnológiai Tanszékhez tartozó Bemuta-
tókertben található, 2017 tavaszán telepített kisparcellás lucerna fajtakísérletből származtak. 
A kísérletben hét lucernafajta kapott helyet, köztük magyar fajták: Tápiószelei-1, Jozsó, Hu-
nor-40, Olimpia és Expressz, továbbá külföldi fajták: Dimitra (olasz), illetve Legend (amerikai). 
Kutatómunkám során vizsgáltuk a különböző fajták és mintavételi időpontok lehetséges hatását a 
barnalé néhány mennyiségi és minőségi paraméterére. Mértük a friss lucernasavó minták cukor-
tartalmát és pH-értékét. Megvizsgáltuk a főbb makro- és mikroelemek (Ca, K, Mg, Na, S, P, Al, B, Ba, 
Cu, Mn, Mo, Sr, Zn) mennyiségét, továbbá az antioxidáns kapacitást jelző összes fenoltartalmat. 
Kutatási eredményeim szerint a barnalé magas mikro- és makroelem- (Tápiószelei-1) illetve 
vízoldható szárazanyag-tartalommal rendelkezik (Expressz, Legend) valamint potenciálisan ma-
gas a benne (Hunor-40, Expressz) található antioxidáns vegyületek mennyisége. Megállapítot-
tam, hogy a nagy mennyiségben keletkező barnalé alkalmazható mikrobiológiai táptalaj-össze-
tevőként, a növénytáplálásban tápoldat kiegészítőként, takarmány- és táplálékkiegészítőként, 
illetve funkcionális élelmiszerek készítésére.
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Autotróf, mikorrhiza és heterotróf talajlégzés komponensek 
időbeli változásának vizsgálata a vegetációs időszak alatt 

kukorica példáján

A növények és gombák között legelterjedtebb szimbiózis az arbuszkuláris mikorrhiza. A gom-
bamicéliumok 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 szénfor-
galmi méréseket végeztünk a talaj, a növények és a mikorrhiza gombák CO2-kibocsátásá-
ra vonatkozóan abból a célból, hogy számszerűsítsük a folyamatban részt vevő autotróf és 
heterotróf komponensek hozzájárulását a talaj CO2-kibocsátásához. Három kezelést kü-
lönítettünk el. 60 cm-es plexi csövek talajba ásásával alakítottuk ki a „cső” kezelések szín-
tereit, a talajlégzés heterotróf komponenseivel. 40 mikronos inox hálókból készült zsá-
kokkal 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 felsze-
relt műszert alkalmaztunk, amely két óránként mérte a talajból kiáramló CO2 mennyiségét. 
Eredményeink alapján 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 
a kukoricanövények fenológiai állapotával párhuzamosan változtak a vegetációs időszak alatt. 
Mindezek alapján megállapítható, hogy a mikorrhiza gombák szerepe kiemelkedő a talajlégzés-
ben, ugyanis jelentős mértékben részesülnek a növény által megkötött szénből.
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Rozsdagomba rezisztenciagének előfordulásának molekuláris 
vizsgálata őszi búza genotípusokban

95 tagú őszi búza populációból álló mintasorra végzett rezisztencia gén kimutatás. A kimtatni kí-
vánt levél-, szár- és szárrozsda rezsztencia géne  a következő volt: Sr2/lr37, Sr31/lr26/Yr9, Lr20/
PM1, Lr24/Sr24, Yr18/Lr34/Pm38, Yr17/Lr37/Sr38 Sr36 és Lr9. A diploma munka összegyüjti 
azon meglévő új információkat, amelyek segítik segítik a rosdagombák ellenei való rezisztencia 
nemesítési munkát. A tartós rezisztencia kialakításához szükséges nem rassz specifikus rezisz-
tencia gének kimtatása volt cél. Ezen gének bizonyos mértékű halmozása (génpiramidálás) kí-
vánatos a további nemesítésnek. Ehhez 50 magyarországról származó őszibúza genotípust és 46 
külföldről kapott mintasorból történt. A minták genomi DNS kivonás után átsetek PCR reakción, 
kapillárs gélelektroforizsen. A kapott eredemények alapján a vizsgált mintákban 67,7 %-ban 
sikerült valamelyik rozsda rezisztencia gént kimutatni. A legnagyobb gyakoriságot Sr2/Lr27 és 
Yr17/Lr37/sr38 gének mutatták. A dolgozat összeveti eredményét két külföldi publikációval, 
amelyek szárrozsda rezisztenciát  kimtatsást végeztek őszi búza genotípusban.
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Az alumínium toxicitás mérséklése baktérium készítménnyel a 
kukorica kezdeti növekedési stádiumában

Kísérletemben az alumínium (Al) toxicitás hatását vizsgáltam kukoricán, mint az egyik meghatá-
rozó szántóföldi növényen, és a toxikus hatás mérséklésének lehetőségét Pseudomonas sp. és 
Bacillus sp. törzseket tartalmazó biológiai készítménnyel. Célom volt, annak bizonyítása, hogy 
a baktériumot tartalmazó biológiai készítmény alkalmas az Al-toxikus hatásának mérséklésére, 
azáltal, hogy csökkenti a gyökérnövekedésre, a klorofill tartalomra és az enzimaktivitásra kifejtett 
negatív hatást. A kísérlet során mértem a kukorica hajtásának és gyökerének száraz tömegét, 
a gyökér teljes és gyökérátmérő szerinti hosszát, a relatív klorofill tartalmat, a fotoszintetikus 
pigmentek mennyiségét (klorofill-a, klorofill-b, karotinidok), a gyökérben és a hajtásban az 
Al-koncentrációját, a gyökérben a lipidperoxidációt (LP) a képződött malon-dialdehid (MDA) 
mennyisége alapján és a szuperoxid-dizmutáz (SOD) aktivitását.
Az eredményeim alapján megállapítható, hogy az alkalmazott koncentrációk közül az 5 mg kg-1 
AlCl3-nél volt kimutatható a baktériumkezelés kedvező hatása a hajtás és a gyökér száraz tömeg-
ére. Kísérletemben a legnagyobb, 20 ppm Al-koncentrációnál a hajtás száraz tömege 86%-kal, a 
gyökéré 64%-kal csökkent a kontrollhoz képest. Baktérium kezelés hatásra az 5 ppm AlCl3 keze-
lésnél 15%-kal, a 10 ppm-nél 20%-kal, a 20 ppm-nél 6%-kal nőtt a gyökér teljes hossza az Al-ke-
zeléshez viszonyítva. Továbbá vizsgáltam, hogy a baktérium készítménnyel és az alumíniummal 
történő kezelések egymáshoz viszonyított idejének van-e hatása az Al-toxicitás mérséklésére. A 
kísérletben a baktérium készítményt két időpontban adtam a tápoldathoz: 1) Al-kezelés előtt 3 
nappal, 2) az Al-kezeléssel egy időben. Amikor a baktérium készítményt hamarabb adagoltam 
a tápoldathoz a hajtás száraz tömege 14%-kal nőtt, amikor egy időben történt az alkalmazás az 
alumíniummal 8%-os növekedés figyelhető meg. A SOD aktivitása szignifikánsan, megközelítő-
leg 33%-kal nőtt Al-kezelésnél, a kontroll kezeléshez viszonyítva, míg baktériumkezelés hatására 
nem változott szignifikánsan az Al-kezeléshez viszonyítva. A lipidperoxidáció mértékében emel-
kedést mértem, amikor a baktérium készítményt egyidejűleg alkalmaztam az alumíniummal. 
Az eredmények alapján megállapítható, hogy az alkalmazott baktérium készítmény alkalmas le-
het az alumínium okozta stressz hatások mérséklésére, de a hatást jelentősen meghatározza az 
alumínium koncentráció.
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Tejsavbaktériumok genetikai azonosságának vizsgálata 
RAPD-PCR módszerrel

Azonos élőhelyről begyűjtött nagy mennyiségű baktériumminták esetén felmerül a valószínűsé-
ge annak, hogy egymás klónjait vizsgáljuk, melyeknek feno- és genotípusa azonos, így felesleges 
időt és erőforrást vesz el vizsgálatuk.
Kísérleteink célja egy hatékony és gyors molekuláris módszer adaptálása és bevezetése a labor-
munkába, mely segít az ismeretlen baktériumtelepek klonalitásának megítélésében, és ezzel a 
mintahalmaz információvesztés nélküli kezelhető méretűre csökkentésében.
A vizsgálatok során az MTKI Biológiai K+F+I Osztálya által 2015-ben Erdélyben izolált baktéri-
umtörzsekkel dolgoztunk. A törzseket tejből, aludttejből és sajtból nyerték. A baktériumokról 
telepmorfológiájukon és minimális növekedési tulajdonságaikon kívül semmit nem tudtunk.
A minták vizsgálatához RAPD-PCR módszert használtunk, aminek beállításához előkísérleteket 
végeztünk a hőfokra, használandó primerekre és PCR enzimekre, MasterMixre vonatkozóan.
A RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA) módszer során a bakteriális DNS minták-
ból véletlenszerű DNS szakaszokat amplifikálunk fel. A kapott mintázat jellemző az adott törzsre. 
Minél több primerrel végezzük el a vizsgálatot, annál pontosabb képet kapunk a vizsgált izolátu-
mok genetikai azonosságáról vagy különbözőségéről.
Az előkísérletek során 21 primert teszteltünk és beállításra kerültek a PCR egyéb paraméterei is. 
Végül öt primert választottunk ki, melyekkel az erdélyi törzseket megvizsgáltuk. Az agaróz géle-
lektroforézissel kapott mintázatokata GelCompar II szoftverrel analizáltuk. A 49 vizsgált mintából 
11 olyan fenotípusosztályt tudtunk kialakítani, melybe több törzs is tartozott, illetve kilenc olyan 
törzset, mely a 11 csoportba nem illeszkedett megfelelően.
Elértük, hogy a tovább vizsgálandó baktériumtörzsek száma jelentősen lecsökkenjen, de egyes 
esetekben két (vagy több) nagyon hasonló mintázat esetén előfordult minimális eltérés. A to-
vábbiakban erről a problémáról elsősorban meg kell állapítani, hogy a RAPD módszer vele-
járója-e. Ennek érdekében bevonnánk a vizsgálatba a TRFLP-PCR módszert is, melyet szintén 
gyakran használnak ismeretlen baktériumok genetikai jellemzésére.

Témavezetők:
Dr. Molnár Zoltán
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A kenyérbúza (TRITICUM AESTIVUM L.) termésmennyiségének 
növelése CRISPR/CAS9 rendszer használatával

A föld népességének gyors növekedése a következő évszázadra élelmezési gondokban nyilvánul-
hat meg, ezért elsődleges cél kultúrnövényeink termésmennyiségének és termésbiztonságának 
növelése. A hexaploid kenyérbúza (Triticum aestivum L.; 2n = 6x = 42) a föld második legfon-
tosabb gabonanövénye, mely emberek milliót látja el élelemmel. 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 be-
épülésével 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. 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 gen-
omon konzerválódott régióit támadják. Az egyes guide RNS-ek aktivitásának vizsgálatára szenzor 
konstrukciót hoztunk létre, amely tranziens expresszió által alkalmas a konstrukciók működésé-
nek 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 preparál-
tunk, melyeket PDS-1000 (Bio-Rad) típusú génpuskával transzformáltuk a biológiailag aktívnak 
bizonyult CRISPR konstrukciókkal. A transzformált embriókban, magas arányban sikerült detektál-
tuk 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.

Témavezetők:
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egyetemi adjunktus, SZIE MKK
Dr. Kis András

tudományos munkatárs,  NAIK- Mezőgazda-
sági Biotechnológiai Kutatóintézet

NÖVÉNYTERMESZTÉSTANI TAGOZAT 

„A”



216 217

ÁDÁM MARCELL
marcell.adam1@gmail.com 
Növénytermesztő mérnök 
BSc, 7. félév
Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar  

Agronómiai paraméterek vizsgálata korszerű Napraforgó 
hibrideknél

A növényi olaj termelés évről évre egyre jobban növekszik. Ennek egyik oka, hogy a népesség 
táplálkozási szokásai megváltoztak, előtérbe helyezik a növényi olajokat az állati zsiradékokkal 
szemben. Másik oka, hogy számos ipari termék előállításában is fontos szerepet játszik. A nap-
raforgó vetésterülete az 1960-as évektől kezdve nagy mértékben növekedni kezdett, a világon 
mára már kb ~20 millió ha-on termesztenek napraforgót.
Magyarország ökológiája megfelelő a napraforgó biztonságos és gazdaságos termesztéséhez, 
4,3 millió ha szántóterületből 650-700 ezer ha-on termesztünk napraforgót 2,5 – 3 t/ha-os ter-
mésátlaggal. Köszönhetően a globális felmelegedés hatására az időjárás egyre nagyobb szélső-
ségeket eredményez, kevesebb a csapadék és egyre magasabb átlaghőmérséklet. A napraforgó 
termesztésében fontos jól megválasztani a hibridet, figyelembe kell venni a termőképességét, 
termésbiztonságát és termésminőségét.
Egy jól megválasztott hibriddel és a dolgozatomban említett agrotechnikai paraméterek pontos 
betartásával ki lehet küszöbölni a szélsőséges időjárás okozta terméskiesést.
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Kritikus agrotechnikai tényezők hatása a napraforgó fontosabb 
fiziológiai tulajdonságaira és termésmennyiségére

A napraforgó Magyarország szántóföldi növénytermesztési struktúrájának meghatározó eleme. 
A termesztett növénykultúrák közül az őszi búza és a kukorica után a legnagyobb vetésterületű 
növény, valamint hazánk legnagyobb területen termesztett olajnövénye. Vetésterülete az elmúlt 
években meghaladta a 600 ezer hektárt, emellett az elmúlt évben az országos termésátlag el-
érte a 2,92 t ha-1-t, ami egyrészt országos rekord, ugyanakkor a jelentős napraforgó termesztő 
országok termésátlagait is meghaladó eredmény. A napraforgó termesztésben a hatékony ne-
mesítői munka következtében, a hibridek potenciális termőképessége eléri a 7-8 t ha-1-t, ettől 
az azonban az országos termésátlag jelentősen elmarad. A hazai napraforgó termesztésben az 
agrotechnikai elemek okszerű, tudatos alkalmazása, kritikus pontja a sikeres napraforgó ter-
mesztésnek, ami sajnos a napraforgó ágazatban nem valósul meg. A napraforgó termesztés 
agronómiai fejlesztése ezáltal a hatékony - stabil termésbiztonságot, és nagy termőképességet 
nyújtó - termelés alapvető feltétele. A napraforgó környezeti igénye eltér a főbb szántóföldi nö-
vényeinktől. Jó szárazságtűrő kultúra, de a kórokozókkal szemben fogékony növény (csapadékos 
évjáratban fokozottan), ezért a napraforgó agrotechnikájában kritikus tényezők a hibridválasz-
tás, a vetéstechnológia (tőszám), a tápanyagellátás, és az okszerű növényvédelem. A kritikus té-
nyezők optimumainak az egzakt meghatározása, csupán szabatos szántóföldi növénytermesztési 
kísérletekkel valósítható meg. A 2015-2016. évben ezeket a tényezőket vizsgáltuk kisparcellás 
szántóföldi kísérletekben a DE AKIT Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Állomásán. A kísér-
letben 3 hibrid tőszám (35000-55000-75000 tő ha-1) és tápanyagreakcióját (N; PK; NPK) ha-
sonlítottuk össze fungicid kezelés nélküli és fungiciddel kétszer kezelt modellekben. A vizsgálat 
során a növények fiziológiai paramétereit (levélfelület, közvetett fotoszintetikus kapacitás), és 
terméseredményét vizsgáltuk. Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy a hibridspecifikus 
harmonikus NPK tápanyagellátás, az évjáratnak megfelelő fungicides védelem, és a hibridspe-
cifikus tőszámsűrűség tényezőnként és kölcsönhatásban is jelentős hatást gyakorol a növény 
fontosabb fiziológiai tulajdonságaira, és ezáltal a termésmennyiségére is.
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Egyes kukoricahibridek termesztése, majd lehetséges 
felhasználása bioetanol előállítás céljából

 Hazánk és a világ egyik legfontosabb kultúrnövénye a kukorica (Zea mays). Felhasználhatósága, 
hasznosíthatósága sokoldalú, valamint a világ népességének táplálásában közvetlen és közvetett 
szerepe is jelentős. Nem véletlen, hogy Magyarországon az egyik legnagyobb területen term-
esztett növényünk. Évről évre egyre nagyobb szerepet tölt be magas keményítőtartalma miatt 
a bioetanol irányú felhasználásban. A nem megújuló energiaforrások tartaléka véges, ezért a 
jövőben a megújuló energiaforrások irányában kell gondolkodni, így a bioetanol, mint folyé-
kony üzemanyag ebben megoldás lehet. Az egyik legnagyobb mértékű károsanyag kibocsátás 
a közlekedésből származik. A bioetanolt biológiailag megújuló energiaforrásokból állítanak elő 
természetes úton. Felhasználásával lényegesen csökkenthető az üvegházhatású gázok kibocsá-
tása, ezáltal ez környezetbarát megoldás lehet a jövőben, valamint sok környező gazdának ad a 
termesztett kukoricáért kedvező jövedelemforrást.
A növénynemesítésben folyamatos kutatások zajlanak, hogy olyan kukorica hibrideket állítsanak 
elő, melyeknek magasabb keményítőtartalma. A bioetanol-gyártás azonban nem csak a kukori-
cában lévő keményítő mennyisége, de annak összetétele, az amilóz/amilopektin arány is fontos 
befolyásoló tényező. Az amilopektinben dús keményítő az ipari felhasználás szempontjából elő-
nyösebb, mivel a nagyobb szemek vízfelvevő- és megtartóképességük jobb, valamint a belőle 
kivont keményítő lágyabb lesz, így a bioetanol előállításuk is könnyebb. Ezen új növények lehe-
tővé teszik a nagyobb mennyiségű bioetanol kinyerést egységnyi területről, ezáltal a jövőben 
képesek lesznek megfelelően ellátni a járműveket, melyek már ilyen üzemanyaggal működnek. 
Kutatásaim a 2016-2017es esztendőben a Szent István Egyetem nagygombosi területén került 
beállításra, melynek keretében olyan, többségében magyar nemesítésű hibrideket hasonlítot-
tam össze, melyek elérő FAO számmal rendelkeznek. Összesen 13 kukoricahibrid fejlődését 
figyeltem meg, majd a későbbi vizsgálataimat ezen növények keményítőtartalmának összeha-
sonlításával folytattam. A vetés mindkét évben május 1- jén történt, 65 ezer db/ha magmeny-
nyiséggel. Kutatásom során azt vizsgáltam, hogy egyes bioetanol felhasználásra alkalmas kuko-
ricahibridek adott területen, és adott időjárási körülmények között milyen keményítőtartalmat 
képesek produkálni, valamint mely hibrideket érdemes a kapott eredmények alapján azon 
gazdáknak ajánlani, akik bioetanol hasznosítás céljából termesztik ezt a növényt.
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A tőszám hatása különböző napraforgó (Helianthus annuus) 
hibridek terméseredményeire

Jelenkorunk egyik meghatározó olajnövénye a napraforgó (Helianthus annuus L.), sikeres term-
esztésére ezért egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek. Nem csak a termésében fellelhető kiemelkedő 
mennyiségű olajtartalom, hanem az ehhez társuló széleskörű felhasználhatóság tette világszerte 
elterjedtté. A világon mindenhol az elérhető legnagyobb hozamok realizálására törekednek. Eb-
ben kulcsfontosságú szerep jut a rendelkezésre álló termesztéstechnológiák folyamatos fejlesz-
tésének, adaptálásának a jelen kor ökológiai és ökonómiai igényeihez. A termesztéstechnológia 
szerves részét képezi az egyes hibrideknek megfelelő vetőmagnorma megállapítása is, ugyanis 
ennek jelentősége sem gazdasági, sem növényélettani vonatkozásban nem elhanyagolható. 
Egyrészt mert a fajta genetikájában hordozott tulajdonságok szem előtt tartása nélkülözhetetlen, 
másrészt pedig, mert a növények optimális fejlődésére gyakorolt hatása sem figyelmen kívül 
hagyható. A sűrűbb állományok növényei általában magasabbak és szárátmérőjük vékonyabb, 
így ezen parcellák növényei fogékonyabbak lehetnek a nagyobb esők vagy erősebb széllökések 
folytán bekövetkező gyökérből történő dőlésre, és a sűrűbb növényállomány következtében 
kialakult párásabb mikroklíma miatt nagyobb számban jelentkezhetnek egyes betegségek is. 
Kutatásom során választ szerettem volna kapni arra, hogy az egyes hibridek esetében melyik a 
legkedvezőbb tőszám egyrészt a növény fejlődése és terméseredménye szempontjából, más-
részt pedig, hogy ezen eredmények elérése érdekében meddig lehet emelni, illetve csökkenteni 
a tőszámot úgy, hogy a jövedelmezőség határain belül maradjunk. A kísérlet során 10 hibrid és 
4 fajtajelölt teljesítőképességét vizsgáltam kisparcellás kísérletben, 4 eltérő tőszámmal, 3 ismét-
lésben, Pápa mellett. Az egyes parcellákban beállított növénysűrűség 40 000 tő/ha, 47 000 tő/
ha, 54 000 tő/ha és 61 000 tő/ha volt. A vizsgálatok során nyomon követtem az egyes parcellák 
növényeinek fejlődését a tenyészidő folyamán. Eredményeim alapján megállapítható, hogy a 
tőszám emelésével fordítottan arányosan csökkent a szárátmérő és a tányérátmérő, a növény-
magasság pedig rendre növekvő tendenciát mutatott. A növények megdőlése ennek ellenére 
nem volt jellemző, és a várható szintet sem haladta meg az egyes kórokozók jelenléte. Jelen 
eredményeim azonban csak abban az esetben helytállóak, ha több évjáraton keresztül folytatott 
kísérletek eredményei is ezt igazolják.

Témavezetők:
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A domborzati viszonyok hatása a talaj víz- és 
tápanyaggazdálkodására, valamint a kukorica 

terméseredményére

Az elmúlt évszázadban számos változás történt a mezőgazdasági földhasználatában. A vizes élőhe-
lyek egy részét mentesítették a túlzott víztartartalomtól, ezzel megteremtve a mezőgazdasági mű-
velés feltételeit. Megfigyeléseink helyszínéül egy, az Ér folyó völgyében lévő, erősen hidromorf 
jellegű, mezőgazdasági hasznosítású területet jelöltünk ki. A terület egyik része gyakori, másik 
része időszakos vízhatás alatt áll, amelynek a talajképződésre gyakorolt hatásai kimutathatóak. 
Célul tűztük ki annak tanulmányozását, hogy a csapadékból származó víz mennyisége, valamint a 
talajvíz mélysége, hogyan befolyásolja a talaj természetes vízháztartását, vízforgalmát. Mindezek 
hogyan hatnak a talaj tápanyagszolgáltató képességére, illetve megfigyeljük, hogy a domborzat 
hogyan befolyásolja a talajvíz mélységi változását. Vizsgálataink során négy különböző fekvésű 
talajszelvényt tártunk fel. A feltárt talajszelvényekben talajmintákat vettünk, 10 cm-ként a ned-
vesség tartalom méréséhez, genetikai szintenként laboratóriumi vizsgálatok elvégzése céljából. 
Továbbá megállapítottuk a talajvíz szintjét. A laboratóriumi vizsgálatokat a Debreceni Egyetem 
MÉK Agrokémiai és Talajtani Intézet laboratóriumában végeztük a következő paraméterekre: 
Arany féle kötöttségi szám (KA), a talaj kémhatása [pH (H2O) - pH (KCl)], szénsavas mésztarta-
lom (CaCO3%), humusz %, nitrát-N tartalom, vízoldható összes sótartalom, AL-oldható foszfor- 
és káliumtartalom, valamint nedvességtartalom.
Szántóföldi kísérletben tanulmányozzuk a talajprofilok nedvességtartalmát, a magasabb fek-
vésű talajprofiltól a mélyebb fekvésűig. Értékeltük, hogy a vizsgált talajtulajdonságok hogyan 
befolyásolták a kukorica terméseredményét a 2016-os évben.
A vízszint ingadozása és a lehulló csapadék értékek között igen szoros összefüggés mutatható 
ki. Megállapítottuk, hogy a vizsgált területen az időszakos nedvesség-többlet részben a csa-
padéknak, részben a magasabb talajvíz szintnek köszönhető. A vizsgálat és a megfigyelés egy-
arány igazolta, hogy eltérő mélységekben vízzáró-, illetve gyenge vízáteresztő-réteg van jelen. 
Bizonyítottuk, hogy a magasabb fekvésű területen volt a legkevesebb nedvességtartalom az 
egész talajszelvényben. A mély fekvésű talajszelvény irányába egyre több lett a nedvességtar-
talom, különösen a felső szintekben. Ez nagymértékben befolyásolta a terméseredményeket is.
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A vetésidő és a tőszám hatása a kukorica hibridek 
termésére és termésbiztonságára

A kukorica felhasználása igen sokoldalú, hiszen takarmányozásra, ipari feldolgozásra és emberi 
fogyasztásra is alkalmas. Vetésterülete a világon meghaladja a 184 millió ha-t, az összes termés 
mennyisége az 1 milliárd t-t, a termésátlag pedig az 5,8 t/ha-t.
A vetés idejének megválasztásával pozitív és negatív irányban is befolyásolhatjuk a kukorica ter-
mését és termésbiztonságát. A szakirodalom szerint a kukorica vetésideje április 10. és május 
5. közé esik, azonban ezt számos tényező befolyásolhatja. A kukoricatermesztésre egyre jobban 
rányomja bélyegét a globális klímaváltozás, amelynek hatásai a Földön és Magyarországon egy-
aránt jelentkeznek. A 2015-ös év időjárása kedvezőtlen körülményeket teremtett a kukorica-
termesztés számára, mivel a januártól szeptemberig terjedő időszakban a hőmérséklet április 
és május kivételével meghaladta a 30 éves átlagot, a csapadék mennyisége viszont augusztus 
kivételével 184,6 mm-rel kevesebb volt, mint a 30 éves átlag. A 2016-os év időjárása rendkívül 
kedvező volt a kukorica számára. A tenyészidő alatt a havi átlaghőmérséklet május kivételével 
meghaladta a 30 éves átlagot, azonban a lehullott csapadék mennyisége és eloszlása kedvező 
volt. A 2015-ös évben az aszályos időjárás kedvezőtlenül hatott a kukorica hibridek termésére: a 
hibridek 6,83 és 10,22 t/ha közötti termést értek el a tőszámok átlagában. A vizsgált nyolc hibrid 
közül négy (Neffel, Loupiac, P0216, Armagnac) az első vetésidőben, három (Renfor, Sushi, DKC 
4590) a második vetésidőben és egy (Estilla) a harmadik vetésidőben érte el a legnagyobb 
termést, ráadásul valamennyi a 80 ezer tő/ha-os növényszám mellett.
A 2016-os év kedvező feltételeket teremtett a kukoricatermesztés számára. A hibridek 12,02 és 
17,68 t/ha közötti termést értek el a tőszámok átlagában. A hibridek virágzása az első vetésidő-
ben (április 7.) június 27. és július 4. között, a második vetésidőben (április 21.) június 30. és 
július 6. között, a harmadik vetésidőben (május 10.) pedig július 11. és július 20. között ment 
végbe. A korai vetésidőben az NM 4467 és az EP 4635 hibrid, az átlagos vetésidőben az NM 
4467 hibrid, a későbbi vetésidőben pedig a Loupiac virágzott a legkorábban.
A klímaváltozás miatt nagy gondot kell fordítani a jó alkalmazkodóképességgel rendelkező 
hibridek és az optimális vetésidő megválasztására, amellyel növelhetjük a termésbiztonságot és 
csökkenthetjük a betakarításkori szemnedvesség-tartalmat.
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Másodvetésű zöldtrágyák hatása az olajipari napraforgó 
terméselemeire

A napraforgó (Helianthus annuus L.) hazánk legjelentősebb olajnövénye. Az ökológiai gazdálko-
dásból származó napraforgó különleges minőséget képvisel, a piacon korlátlan mennyiségben, 
igen magas felárral értékesíthető, exportlehetőségei pedig kiválóak. Ökológiai gazdálkodásban 
a tápanyag-utánpótlás egyik módja a zöldtrágyázás, melynek a Nyírségben nagy hagyományai 
vannak.
2017-ben szabadföldi trágyázási kísérletet állítottunk be Nyírtelek-Ferenctanyán, a Nyíregyházi 
Egyetem Tangazdaságában. A megközelítőleg 7 hektáros területen 5 egyforma méretű (1,4 ha) 
parcellát alakítottunk ki, a tábla egésze ökológiai gazdálkodásba vont terület. Kutatásunk egy 
zöldtrágyázással foglalkozó tartamkísérlet első éve, melyben a megszokottól eltérő, innovatív 
zöldtrágyáknak az utánuk következő napraforgó kultúrnövényre gyakorolt hatását vizsgáltuk. Az 
elővetemény tritikálé volt, főnövényként pedig magas olajsavtartalmú napraforgóhibridet vetet-
tünk. Az öt parcella közül az egyik kezeletlen kontroll volt, a többiben különböző zöldtrágyákat 
alkalmaztunk a két kultúrnövény között, másodvetésben.
2018-ban, a betakarítást követően összehasonlítottuk az egyes parcellákban a napraforgó ter-
méseredményét. A kezeletlen kontrollparcella érte el a legmagasabb termésátlagot (2,61 t/ha), 
a TillageMix Attila N (2017) hatására pedig 2,48 t/ha lett a termésátlag. Ezen két érték között 
szignifikáns különbség nem volt kimutatható. Ezekhez képest a másik három parcella eredmé-
nye viszont szignifikánsan alacsonyabb volt. A TillageMix Tas (2017) után 2,2; a Global Sunn 
(2017) után 2,1; a Tillage Radish (2017) hatására pedig 1,94 tonna termett hektáronként. Meg-
állapíthatjuk tehát, hogy a zöldtrágyák a kísérletünkben nem gyakoroltak pozitív hatást a nap-
raforgó termésmennyiségére. Az olajtartalmat megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a TillageMix 
Tas (2017) keverék pozitív hatást gyakorolt erre a mutatóra, bár szignifikáns különbséget nem 
sikerült kimutatni. A többi zöldtrágya esetünkben az olajtartalomra is negatív hatást gyakorolt.
Idén térségünket igen erősen sújtotta az aszály. Jelentős vízhiány esetén a zöldtrágyák szerves 
anyag előállításának csupán a negatív hatása jelentkezik. Ez a jelenség az alacsony humusztar-
talmú talajok zöldtrágyázásának egyik legnagyobb kockázata. 
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Eltérő genotípusú és tenyészidejű kukorica hibridek 
összehasonlító vizsgálata a Hajdúságban

A kukorica ( Zea mays L.) az 1,000 millió tonnát meghaladó összesen betakarított termésé-
vel a világ legnagyobb mennyiségben termelt növénye. Magyarországon a közel állandó 1,2 
millió hektáros vetésterülettel a legfontosabb gabonanövényeink közé tartozik. A gazdál-
kodók kiváló és nagy termőképességű biológia alapok közül választhatnak, amelyek képe-
sek kielégíteni a folyamatos népességnövekedéssel járó mennyiségi fogyasztói igényeket. 
A kísérletet a Debreceni Egyetem Látóképi Kísérleti Telepén végeztem, ahol a 2016-os és 2017-
es években 10-10 eltérő genotípusú és tenyészidejű kukorica ( Zea mays L.) hibridet vizsgáltam 
és hasonlítottam össze.
A tenyészidőszakok folyamán megfigyeltem a növénymagasság, levélszám, csőmagasság és 
megdőlés alakulását.
A mért adatokat és terméseredményeket az eltérő genotípusok mellett az időjárási viszonyok is 
döntően befolyásolták. Szükségszerű a jövőben olyan biológiai alapokat választani a termesztés-
ben, amelyek kiemelkedő termésmennyiségük mellett képesek a termésbiztonság megtartására 
szélsőséges időjárási körülmények között is.
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Helyspecifikus kukoricatermesztés precíziós eszközrendszere

A precíziós gazdálkodás - a nyugati országokhoz képest - Magyarországon még kevésbé elterjedt, 
azonban a fiatal, innovatív gazdálkodók egyre nagyobb érdeklődést mutatnak iránta. Dolgoza-
tomban is ezzel a gazdálkodási formával foglalkoztam.
Már az elején a talajvizsgálatoknak köszönhetően rengeteg hasznos információval lettünk gazda-
gabbak, amelyek nagy segítséget nyújtottak a későbbi különböző tőszámú parcellák kialakításában. 
A vetés tökéletes időjárási körülmények között, Magyarország legfejlettebb gépparkjával és 
technikai felszereltségével valósult meg. Az idő előrehaladtával a vetést követő optimizmust saj-
nos a csapadék hiánya vetette vissza, amely az állomány vontatottabb kelésében nyilvánult meg. 
A nehéz időszakot átvészelve elérkezett a különböző parcellák tőszámának ellenőrzése. A me-
zőgazdasági területen történő több ponton végzett vizsgálat után, a vetéskor tapasztalt pontos-
ságot sikerült megerősíteni. A területet körbejárva sehol nem találtunk rávetési hibákat vagy 
duplán vetett magokat.
Az utolsó beavatkozás, amivel még az állomány alakulására hatással tudtunk lenni, az a differen-
ciált műtrágyaszórás. A végeredmény nem volt olyan szemmel látható, mint a differenciált vetés 
során, azonban az egységesen kiszórt mennyiséghez viszonyítva sok inputanyag lett megspórolva. 
Mivel a kísérleti területen öntözőrendszer nem állt rendelkezésre, így a fejlődés további kime-
netelére már nem lehettünk hatással. Az időjárás idén nem volt túl kegyes a gazdákhoz, így a 
meleg, csapadékmentes nyár közepén már biztossá vált, hogy ebben az évben nem kell rekord-
termésekkel számolni.
Ellenben a betakarításkor bekövetkezett nagy mennyiségű csapadék miatt, az aratást félbe kel-
lett szakítani, így a táblával kapcsolatban csak részleges adatokkal rendelkezünk. Azonban az 
eddig meglévő adatok alapján a vártnál jobb eredmények születtek, és ezek pontosan kirajzo-
lódnak a differenciáltan meghatározott jobb- és rosszabb területeken.
A földtulajdonossal történő beszélgetés során, megerősítést nyert az az állítás, hogy a precíziós 
mezőgazdaságnak a jövőben is létjogosultsága van ezen a mezőgazdasági területen, és a meg-
kezdett tevékenységből az elkövetkezendő évek folyamán még többet profitálhatunk.
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Növénykondícionáló készítmény hatásának vizsgálata három 
szántóföldi növénykultúrával beállított kisparcellás kísérletben

Az emberiség számára nagy kihívás, hogy a folyamatosan gyarapodó népességnek egyre csök-
kenő termőterületen kell élelmiszert előállítani. Ennek talán legtermészetesebb módja a talaj-
termékenység javítása, illetve a terméshozamok növelése talaj- és növénykondicionáló készít-
ményekkel. Habár ezek egyre népszerűbbek a gazdálkodók körében, hatásukról és működési 
mechanizmusukról még mindig kevés kutatási eredmény áll rendelkezésre. Hazai ismertségük, 
ill. felhasználásuk mértékére és a készítményekkel szerzett tapasztalatokra vonatkozóan online 
és papíralapú kérdőíves módszerrel felmérést indítottam az ismeretségi köröm gazdálkodói 
között. Az előzetes eredmények alapján a termelők leginkább a lombtrágya készítményeket vá-
sárolják, és használatuk során pozitív tapasztalatokról számolnak be.
A gilisztahumusz kivonatot, mikroorganizmusokat, makro- és mikroelemeket tartalmazó Bis-
tep növénykondicionáló készítmény hatásának vizsgálatára 2018. tavaszán, a Pannon Egyetem 
Georgikon Kar kísérleti szántóterületén (Keszthely), Ramann-féle barna erdőtalajon kisparcellás 
kísérleteket állítottunk be tavaszi árpa, burgonya és szója növényekkel. Az egytényezős, vélet-
len blokk elrendezésű kísérletek valamennyi esetben egy kontroll mellett négy kezelést tartal-
maztak, a készítményt a termék gyártója által az adott növénykultúrára ajánlott időszak(ok)ban 
és dózis(ok)ban kijuttatva. Vizsgáltam a növények fejlődését, növekedését, betakarítás után a 
termés mennyiségét és néhány minőségi paraméterét. A tenyészidőszak alatt mért időjárási 
tényezőket is figyelembe véve, az eredmények kiértékelését egytényezős variancia-analízissel 
végeztem R Commander szoftver segítségével (Version 2.5-1).
Bár a kezelések között statisztikailag igazolható különbség egyik kísérletben sem volt kimutatha-
tó, a készítménynek a növénykultúrára két alkalommal történő kijuttatása kis mértékben növelte 
szója esetében a tövenkénti átlagos magszámot, valamint a burgonya terméshozamát.

Témavezető:
Dr. Lepossa Anita

egyetemi docens, PE GK

HUTFLESZ PETRA
hutfleszpetra@gmail.com 
Mezőgazdasági mérnöki 
BSc, 5. félév
Széchenyi István Egyetem 
Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Kar 

 
 

Szalicilsavat tartalmazó készítmény alkalmazása a 
cukorrépa-termesztésben

Dolgozatom témája azért esett a cukorrépa-termesztésben alkalmazandó természetes alapú 
készítményre, mert hazánkban nagy hagyományoknak örvendett ennek a növénynek a term-
esztése. Családi gazdaságunk főnövényei közé tartozik még ma is. A jó minőségű cukoripari 
alapanyag előállításhoz elengedhetetlen, hogy a tenyészidőszak alatt és a növény különböző 
fenofázisai során egészséges maradjon. Fontosnak tartom természetes anyagokat tartalmazó 
készítmények alkalmazását, mivel ezek pozitív hatást gyakorolnak a termésre és nem utolsó 
szempont a digestio-ra. A kísérletben alkalmazott szer növelheti a növény betegségekkel és kárt-
evőkkel szembeni ellenálló képességét, főleg a cerkospórás levélfoltosság ellen preventív céllal. 
Kevésbé lesz fogékony a növény a betegségekre, így a fotoszintézis probléma mentesen zajlik, 
emiatt minőségi és mennyiségi javulás várható. A kísérlet során 36 kisparcellában folytattuk a 
megfigyeléseket, mely során egy gombalőszert és/vagy szalicilsavat tartalmazó készítményeket 
alkalmaztunk plusz réz hozzáadásával, eltérő mennyiségekben. A kísérlet befejeztével minden 
parcella második és harmadik sorát mintáztuk, a lombozatot eltávolítottuk, majd a gyökérmin-
tákat külön zsákba helyeztük, a laboratóriumi beltartalmi minőségi és mennyiségi vizsgálatok 
céljából. A legjobb eredményt a gombalőszert és természetes-anyagot tartalmazó szer, valamint 
a réz kombinációja mutatta.
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Különböző adagú műtrágyakezelések hatásának vizsgálata 
az őszi búza termésképző elemeire és termésére

A kísérlet Hódmezővásárhelyen, az SZTE Tangazdaság Kft területén került beállításra, a 2016-
2017-es tenyészévben. Munkánkat a Borealis L.A.T Hungary Kft.-vel együttműködésben végez-
tük, a kutatásban szereplő növénykultúra őszi búza volt. Célkitűzésünk az volt, hogy meghatá-
rozzuk azt az optimális tápanyagellátási szintet, amelyen az őszi búza termése és termésképző 
elemei a legkedvezőbben alakulnak, figyelembe véve természetesen a környezetvédelmi szem-
pontokat is.
A kísérlet három ismétlésben, véletlen blokk elrendezésben, jó tápanyagellátottságú, réti 
csernozjom talajon volt beállítva. A kontroll mellett hat műtrágyakezelés szerepelt, amelyek a 
következők voltak: N80PK30, N100PK30, N130PK30, N150PK30, N170PK0, N170PK50 kg/ha 
hatóanyag.
A termésképző elemek meghatározásához a betakarítást megelőzően mintákat gyűjtöttünk. Vizs-
gáltuk az ezerszemtömeg, a területegységenkénti kalászszám és a kalászonkénti szemszám ala-
kulását. A mérési eredmények statisztikai kiértékelése egytényezős varianciaanalízissel történt.
Ahhoz, hogy az egyes fajtákban rejlő termőképességet ki tudjuk használni, a legkedvezőbb fel-
tételeket kell biztosítanunk. A kísérletünkben tehát, a műtrágyázás volt középpontban, a külön-
böző tápanyagkezelések közül kerestük a kísérleti terület adottságai közt a vizsgálatban szereplő 
fajta számára legkedvezőbb műtrágyaadagot. A kísérleti körülmények között a közepes adagok 
bizonyultak ideálisnak.
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Az őszi búza környezetkímélő tápanyagellátása különös 
tekintettel a termésre és minőségre

 
Különböző műtrágyaadagok hatását vizsgáltuk az őszi búza termésének minőségére a 2016 
– 2017 – es tenyészévben. 6 különböző adagú kezelést végeztünk: N80PK30, N100PK30, 
N130PK30, N150PK30, N170PK0, N170PK50 kg/ha hatóanyaggal + a kontroll N0PK0. A legna-
gyobb termés N130PK30 à 5,60 t/ha. A legkisebb termésmennyiségq az N170PK0 à 4,80 t/ha. 
A kontroll parcella 4,20 t/ha.A kísérleti eredmények statisztikai kiértékelése egytényezős vari-
anciaanalízissel történt. Vizsgálataim igazolták, szignifikáns különbség van a kontroll és a műt-
rágyázott parcellák termésmennyiségei között. A kontrollhoz képest valamennyi műtrágyázott 
parcella termése szignifikánsan nagyobb.Minden parcella terméséből mintát vettünk (0,5 kg) és 
ezeket papírzacskókba csomagoltuk. Ezek a minták szolgáltak alapjául a minőségi paraméterek 
meghatározásának (szedimentációs érték, nyersfehérje tartalom), amely egy Mininfra 2000T 
infravörös gabonaelemzővel lett elvégezve.A vizsgált minőségi mutatók a kontroll területen és a 
kezelt területeken is egyaránt magas értékeket mutattak. A legjobb beltartalmi eredményeket a 
szedimentációs érték és a nyersfehérje esetében is az N130PK30 kezelés adta, a leggyengébbet 
pedig az N170PK0.Összefoglalva elmondható, hogy a vizsgált évben az N130PK30 dózisú kezelés 
biztosította a legnagyobb termésmennyiséget és a legjobb beltartalmi értékeket egyaránt. Jöve-
delmezőség szempontjából is haszonnal zárult ez a kezelés, de a legjobban jövedelmező itt az 
N100PK30 volt.
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Baktériumtrágya, műtrágya és kombinációik hatása az 
édesburgonya termésére

Az édesburgonyát (más néven batátát) már évtizedek óta termesztik Magyarországon, de nép-
szerűsége csak az utóbbi években indult intenzív növekedésnek a fogyasztók, és ezzel együtt a 
termelők körében. Az iránta való kereslet napjainkra már olyan mértékű, hogy azt a növekvő ter-
melői kör sem tudja kielégíteni. Ennek okai közé sorolható, hogy a gazdák számára nem állnak 
rendelkezésre termőhely- és fajtaspecifikus termesztéstechnológiai útmutatók.
Jelen kutatás célja egy környezetkímélő, egyben hatékony batáta termesztéstechnológia megala-
pozása volt, mely a későbbiekben széles körben alkalmazható és adaptálható – adott esetben 
az ökológiai gazdálkodásban is. Négyismétléses kísérletben vizsgáltuk egy baktérium-alapú ta-
lajoltó készítmény, műtrágyák és lombtrágyák önálló, illetve együttes alkalmazásának a termés-
mennyiségre és a piacosságra gyakorolt hatását. 
Eredményeink alapján, a legmagasabb növényenkénti termést (708,75 g) a Yara 8-24-24 műtrá-
gya önálló alkalmazása eredményezte, de ettől nem sokkal maradt le a Yara 8-11-23 műtrágya 
(700 g), valamint a Phylazonit talajoltó baktériumtrágya (692,25 g) teljesítménye. Eredménye-
ink szerint, a Phylazonit, a műtrágyák, a Nitrabor és lombtrágyák kombinációi nem javították a 
baktérium- és műtrágyával önállóan elérhető eredményeket. A lombtrágyás kezelések esetén a 
termésátlagok jelentősen elmaradtak a többi eredménytől. A gumók méret szerinti osztályba so-
rolásánál is a Yara 8-24-24 műtrágya bizonyult legjobbnak, 78% I. osztályú és mindössze 5,56% 
osztályon kívüli gumót eredményezve. A növényenkénti lombtömeg is ennél a kezelésnél volt a leg-
nagyobb, illetve a lombtömegre vonatkozóan is megfigyelhető volt a lombtrágyák negatív hatása. 
A terméseredmények a csapadékszegény időjárás ellenére is meghaladták az európai átlagokat. 
Kísérleti eredményeink hektárra vetített értékelése alapján elmondható, hogy tápanyaggal jól 
ellátott homoktalajon, adott baktériumtrágyával (Phylazonit) az általánosan elterjedt 8-24-24 
és 8-11-23 komplex műtrágyákéhoz hasonló mennyiségű (23,1, illetve 23,6 és 23,3 t Ha-1) és 
minőségű termés érhető el. Ez a batáta ökológiai termesztésben történő tápanyag-visszapótlá-
sának új lehetőségét kínálja az eddig alkalmazott állati eredetű trágyák és zöldtrágyák mellett. 
Kísérletünkben egy tenyészidőszak eredményeivel járultunk hozzá a baktériumtrágyák édesbur-
gonyában történő alkalmazásáról nemzetközi szinten is igen korlátozottan rendelkezésre álló 
adatokhoz. 
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A nitrogén és kálium szerepe a hibridbúza tápanyag-ellátásában

A búza (Triticum aestivum) Európa és a világ egyik legjelentősebb szántóföldi növénye. Az évszá-
zadok során számos hasznosítási célja alakult ki, a takarmányozástól az étkező asztalig minden-
hol előfordul. A nemesítői munkának és a javuló agrotechnikának köszönhetően átlagtermése 
és minősége is kedvezőbbé tehető. Kifejezetten igaz ez, mióta növekszik a hibridbúzák térnyeré-
se. A hibridbúza átlagtermése könnyíthet a folyamatosan növekvő élelmiszer-szükséglet problé-
máinak megoldásában. E gabonák termés-potenciálja kiemelkedő, a minőség ugyanakkor nem 
mindig hozza a legjobb eredményt. 
A jobb minőség a gazda érdeke is, hiszen egy magasabb besorolású búzát kedvezőbb áron lehet 
értékesíteni. Kísérletemben a PE Georgikon Kar Tangazdaságának egyik tábláján kialakított par-
cellákon tanulmányoztam a növekvő N és K adagok hatását a hibridbúza (Hybiza) főbb vegetatív 
paramétereire, valamint a kalászhányáskor vett levélminták tápelemtartalmára. A betakarítás-
kor megállapítottam a termés mennyiségét és a minőséget jellemző legfontosabb mutatókat pl. 
nedves sikértartalom. A kísérlet beállításakor és a tavasz folyamán meghatároztam a talajban a 
felvehető tápelemek mennyiségét is.
Az eredményeket kiértékelve megállapítottam, hogy a kezelések a kontrollhoz képest statiszti-
kailag igazolható különbséget mutatnak. A növelt K és N adagok a szemtermés mennyiségében 
illetve beltartalmi értékeikben látványos és pozitív változást eredményeztek. A termés mennyisé-
ge a három alkalommal megosztott N kijuttatás hatására volt a legnagyobb, míg a nedves sikér 
vizsgálatok alapján látható volt, hogy a megnövelt K adag és a kétszeres tavaszi N kijuttatás adta 
a legkedvezőbb minőséget (27,25%), amely elérte az Euro minőségi kategória B1-B2 besorolást. 
Eredményeim alapján levonható az a következtetés, hogy a tápanyagellátás ésszerű megnöve-
lése a hibridbúza esetében egyértelműen pozitív hatással van a produktumra és annak minő-
ségére.
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Genotípus és trágyázás interakciója az őszi búzánál

A búza (Triticum aestivum L.) kiemelkedő szerepet tölt be a világ mezőgazdasági termelésében. 
A jelenkori igényeknek megfelelő búzatermesztéshez elengedhetetlen az ideális termésmeny-
nyiség, -minőség és termésbiztonság kapcsolata. Munkám során négy különböző búzafajta (GK 
Öthalom, Cellule, Mv Nádor, Lithium) és eltérő hatóanyag tartalmú nitrogén műtrágya interak-
cióját követtem figyelemmel. A vizsgálatok során az egyes búzafajok termésmennyiségének mé-
rése mellett analízis alá került a szármagasság ebből következően a szár megdőlés gyakorisága, 
illetve számos levél és kalászbetegség is.
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Korlátozott vízellátás hatása a szója (Glycine max L.) 
levélterületére és termésmennyiségére

A szója a világélelmezésben mind élelmiszerként, mind takarmányként kulcsfontosságú szerepet 
tölt be, emellett pillangós növényként talaj nitrogén tartalmát is dúsíthatja. A termésnövekedést 
gyakran korlátozhatja a talaj nedvességének csökkenése, amelyet a víz mennyisége és/vagy el-
oszlása jelentősen befolyásol. A napjainkban is zajló klímaváltozás a növények vízstresszre adott 
válaszának részletes megértését szükségessé teszi.
Vizsgálatunk során két szójafajta (Sinara és Sigalia) levélterületének alakulását kísértük figye-
lemmel. A kísérlet 8 evapotranszspirációs kádban állítottuk be, ahol két kezelés beállítására volt 
lehetőségünk: 4 optimális vízellátással rendelkező kád, illetve 4 korlátozott vízellátással rendel-
kező kád (virágzástól). A levélterület mérést a tenyészidőszak alatt heti 1 alkalommal végeztük, 
melynek során egyes növények leveleit piros kartonon fotóztuk, majd egy, erre a célra szolgáló 
szegmentáló program (SGDIP) segítségével meghatároztuk a zöld levél területét. Emellett a prog-
ram lehetőséget nyújt a levelek legnagyobb szelességének és hosszúságának megállapítására is. 
A kísérletben célul tűztük ki annak vizsgálatát, hogy a vízellátás hogyan hat a levélfelület alaku-
lására a tenyészidőszak során, illetve hogy az egyes fajták között van-e különbség a vízmegvonás 
hatására. Emellett a tenyészidőszak végén a termés mennyiségének vízellátás hatására történő 
változását is meghatároztuk. Eredményeink azt mutatják, hogy a korlátozott vízellátás hatására 
csökkent a levélterület és a termésmennyiség az optimális vízellátású növényekhez viszonyítva. 
A fajtakülönbség a két vizsgált fajta között minimális volt.
A dolgozat elkészítését 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.
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Őszi káposztarepce alapművelési módok összehasonlítása 
egy gazdaságban

A repce technológiája az évek során nagymértékben megváltozott, gondolok itt az alapművelés-
re, sortávra, növényvédelemre és ma már a fajták mellett hibridekkel is termesztjük. A kutatása-
imat egy vas megyei gazdaságban végeztem, akik a talajművelési-technológiájukat kezdetek óta 
fejlesztik; ma már jobban odafigyelnek a talajvédelemre és az adott növény igényeire is. Sikerük 
kulcsa, hogy a megfelelő „alapokra” építkeznek, amelyet már az elővetemény betakarítása után 
megkezdenek. Már nem csak az a fontos számukra, hogy terméshozamot növeljék, hanem az 
is, hogy minél kevesebb ráfordítással tegyék azt. A kiadásokat az alapművelés minimalizálásával 
vagy esetleg annak elhagyásával is csökkenthetik, de ebben az esetben egyensúlyt kell állítani a 
megfelelő talaj-előkészítés, talajminőség és a „spórolás” között.
A kutatásomat a Vas megyei Hegyfalu község határában végeztem a 2016-17-es évben. Négyféle 
alapművelést alkalmaztam (szántás, lazítás, tárcsázás direktvetés), hogy bizonyítsam, mely mű-
velési módszerrel lehet még sikeresebb és gazdaságosabban őszi káposztarepcét termeszteni. 
A kezelések három ismétlésben kerültek beállításra, véletlen blokk elrendezésben. A kísérleti 
parcellák összterülete 3,6 ha, egyes kezelések 3000 m2-es parcellákon kerültek beállításra. A 
tenyészidő folyamán négy alkalommal végeztem a talajellenállás- és, talajnedvesség-vizsgálatot, 
agronómiai szerkezetvizsgálatot, Görbing-féle ásópróbát. Folyamatosan monitoringoztam a nö-
vények fejlődését, értékeltem az adott gazdaság felkészültségét a mindennapi kihívásokra a rep-
ce termesztésében. Ezen kívül egy alkalommal végeztem növény magasság- és, gyökérhosszúság 
méréseket, megszámoltam és értékeltem a repce növények elágazásainak számát. Betakarítást 
követően megmértem a parcellánkénti termés mennyiségét, a repce olajtartalmát.
Eredményeim alapján megállapítottam, hogy adott gazdaság, adott felkészültsége mellett nem 
lehet kimutatni jelentős eltérés a különböző technológiákkal termesztett repce között. Ennek 
oka, hogy a több éven keresztül helyesen művelt táblák talajállapota megfelelő, így indokolt 
esetben –a gazdaság által alkalmazott tudatos talajművelési rendszer mellett- nem minden 
esetben szükséges mélyművelést alkalmazni. A sikeres termesztés érdekében meg kell vizsgálni 
és ismerni kell a területeinket, talajainkat, és azok állapotát majd ezután dönthetünk az alap-
művelési mód megválasztásáról, figyelembe véve a környezet tudatos szemléletet és a költséget.
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A babrozsda (Uromyces appendiculatus) hatása a bab főbb 
növényfiziológiai paramétereire, a szuperoxid-dizmutáz és a lipid 

peroxidáz aktivitására

Kutatásunk célkitűzése a kórokozók által előidézett növénybetegségekkel kapcsolatos élettani 
változások tisztázása, a fogékonyság és a betegség-ellenállóság (rezisztencia) hátterében zajló 
folyamatok feltárása. További célunk volt, hogy kimutassuk az összefüggést a növények termé-
szetes ellenálló-képessége a reaktív oxigénformák szintje és a vizsgált enzimek aktivitása között. 
Ezen enzimek szerepének tisztázása jelentősen hozzájárulhat a természetes védekező mechaniz-
mussal rendelkező növényfajták nemesítéséhez, amivel mérsékelhető az élelmiszertermelés-
ben felhasznált kemikáliák mennyisége.
Kísérletünkben a babrozsda fertőzés hatását vizsgáltuk a gazdanövény relatív klorofill tartalmá-
ra, a fotoszintetikus pigmentek mennyiségére, a fotoszintézis fényszakaszának hatékonyságára, a 
szuperoxid-dizmutáz (SOD) és a lipid-peroxidáz (LP) aktivitására. A kísérleteket fóliasátorban és 
szántóföldi körülmények között állítottuk be. Mindkét termesztési közegben szignifikáns változáso-
kat tapasztaltunk a relatív klorofill tartalom, valamint a fotoszintetikus pigmentek abszolút meny-
nyiségében is. Az enzimaktivitás fokozódott a babrozsda fertőzés hatására, mind a két mintavételi 
időpontban, és mint a két kísérleti területen, az eltérések több esetben is szignifikánsak voltak. 
Eredményeink alapján bizonyítottuk, hogy a babrozsda fertőzés hatással van a bab fiziológiai 
paramétereire, valamint a vizsgált enzimek aktivitására. A fertőzés eredményességét és a vizs-
gált mutatókat befolyásolja a kísérleti/termesztési körülmény, meghatározva ezáltal az eltérő 
termesztési közegben végzett termesztés során fellépő patogén hatás mértékét, a védekezés 
szükségességét, illetve a termesztés sikerességét.

Témavezetők:
Dr. Tóth Brigitta

egyetemi adjunktus,  DE - Táplálko-
zástudományi Intézet

Dr. Radócz László
egyetemi docens, DE MÉK

BALÁZS VIKTOR
balazs.viktor69@gmail.com 
Növényorvos 
MSc, 4. félév
Szent István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 
 

A Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. elleni genetikai, 
biológiai és kémiai védekezés lehetőségei napraforgóban

Hazánkban a megváltozott klíma indukálja a trópusi, szubtrópusi eredetű kórokozók előtérbe 
kerülését. Ilyen melegkedvelő, eddig kevésbé vizsgáltkórokozó a Macrophomina phaseolina, 
amely új kihívásokat állít a növényvédelem és a gazdák számára. Diplomadolgozatom célja, 
ezért a kórokozó elleni genetikai, biológiai, kémiai védekezés lehetőségeinek felmérése. Mun-
kám során meghatároztam a kórokozó számára optimális táptalajt, és pH tartományt.
 Megállapítottam, hogy a kórokozó a vizsgált pH tartományban (4,00 – 7,00) végig képes nö-
vekedni, a leggyorsabb növekedést pH 4,6 értéknél mutatta. A tesztelt táptalajok közül a para-
dicsom agaron tapasztaltuk a tenyészetek leggyorsabb fejlődését. A természetes körülmények 
minél jobb megközelítése céljából a fungicid érzékenységi vizsgálatot az általunk kidolgozott 
módszerrel végeztem: a gombát sterilezett szűrőpapírra oltottam, és ezt az optimális kémhatású 
puffer oldattal nedvesített perlittel fedtem be. Az egyes fungicideket az előre meghatározott 
koncentrációkban ugyancsak a perlithez kevertem. Az értékelésnél a képződött mikroszkleróci-
umok számát hasonlítottam a kezeletlen kontrolléhoz. A különböző gazdanövényről származó 
M. phaseolina izolátumok eltérő érzékenységet mutattak. A mikroszklerócium képződést legje-
lentősebb mértékben a piraklostrobin + epoxikonazol hatóanyagú készítmény csökkentette. A 
biológiai védekezés lehetőségét már forgalomban lévő, illetve kísérleti antagonista baktérium 
és gomba készítményekkel is vizsgáltam.  E védekezési lehetőség, ellentétben a fertőzés ide-
jében kijuttatandó fungicidekkel, hosszabb ideig fejtheti ki hatását, mivel az antagonista 
mikroorganizmusok a kijuttatás után képesek tovább szaporodni. A fungicid érzékenységi vizsgálati 
módszerhez hasonló körülmények között a Trichoderma T34-es törzse csökkentette leginkább a M. 
phaseolina mikroszkleróciumainak számát. Saját gazdaságunkban kisparcellás kísérletben tesz-
teltem a különféle köztermesztésben lévő napraforgó fajták és hibridek érzékenységét a kór-
okozóval szemben. A mesterséges inokulálást különféle fenofázisban végeztem. A kísérlet során 
jelentős eltérés mutatkozott egyes fertőzött állományok tányérátmérőjének nagyságában a kont-
rollhoz viszonyítva. Vizsgáltam a különböző parcellákon a szártőfertőzés mértékét. A vizsgálatba 
vont fajták között jelentős érzékenységbeli különbség volt megállapítható. A legellenállóbbnak 
az NK NEOMA és az NK ADAGIO hibridek bizonyultak a M. phaseolina kórokozóval szemben.
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A Cercospora apii Fresen. hazai megjelenése zelleren

Csongrád megyében a Szegedtől északnyugatra fekvő Balástyán monokultúrában termesztett 
zelleren évek óta jelentős lombszáradás jelentkezik a gumójáért termesztett, de nagy zöldtö-
meget is nevelő zellerállományban. Az idei éven nagyon súlyos veszteséget okozott a beteg-
ség és a fungicides kezelések is hatástalannak bizonyultak. A leveleken, száron kialakuló foltok 
hasonlítottak ugyan a zeller szeptóriás betegségért felelős Septoria apiicola által okozott, jól 
ismert tünetkehez, de a termesztő is gyanította, hogy más kórokozó állhat a levelek elhalásának 
hátterében. Munkánk során célul tűztük ki a kórokozók izolálását és azonosítását, a patogenitás 
igazolását és fungicidek hatékonyságának laboratóriumi tesztelését.
A zeller leveleken, a száron apró, kör alakú, sárga foltok jelentek meg, melyek növekedtek és 
nekrotizálódtak. A foltok elmosódott barnás szegéllyel rendelkeztek, közepük kiszürkült. Sztereo-
mikroszkóp alatt vizsgálva a foltokat, bennük szürkés színű, laza, inkább csomókban jelentkező 
bevonatot figyeltünk meg. A barna színű, egyágú, csoportokban elhelyezkedő konídiumtartókon 
hialin, a Cercospora nemzetségre emlékeztető soksejtű, hosszú, tűszerű konídiumok képződ-
nek. A gomba PDA és MEA táptalajon egyszerűen tenyészthető. A tenyészetek alapszíne szürkés, 
a tenyészet táptalajból enyhén kiemelkedő, felületén gyér szürkés légmicélium képződik. A pa-
togenitási teszt során izolált gomba felületileg fertőtlenített zeller leveleken 9-11 nap elteltével 
nekrózist okozott, míg a steril táptalajkoronggal inokulált levelek az értékelés napjáig egészsé-
gesek maradtak.
A kórokozót a morfológiai bélyegek és az ITS (Internal Transcribed Spacer) régió szekvencia-
részlete alapján Cercospora apii-ként azonosítottuk, hazánkban elsőként zeller gazdanövényről. 
Külföldi szakirodalmak a zeller legjelentősebb kórokozó között említik (a betegség angol elneve-
zése: Celery early blight). A vizsgált fungicidek hatékonynak bizonyultak a kórokozó ellen labora-
tóriumi körülmények között, így a védekezés sikertelenségének okai elsősorban az alkalmazott 
termesztés technológiában és a rendkívül csapadékos 2016-os nyári időjárásban keresendők.
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Biológiailag aktív növényi kondicionálószer vizsgálata

TDK tevékenységem során egy biológiailag aktív növényi kondicionáló szert, a Fitokondit vizsgál-
tam.Az anyagok helyes alkalmazásával, melyek speciális élettani folyamatokat befolyásolnak, mind 
gyümölcs, mind zöldségkultúrában nagyobb termésmennyiség, gyorsabb gyökeresedés, a perme-
tezések számának csökkentése, valamint a környezet megóvása érhető el.
Eredmények: In vitro körülmények között végzett fungicid érzékenységi vizsgálatok: A kísérletben 
Fitokondi Standard két tesztkórokozóra (Monilia fructigena, Botrytis cinerea) kifejtett micélium 
növekedés, konídiumcsírázás befolyásoló hatását vizsgáltam meg. A Fitokondi Standard 2%; 2,5% 
és az 5%-os dózisai jelentős mértékben csökkentették a telepnövekedést a kontroll telephez viszo-
nyítva. In vivo körülmények között végzett biológiai hatásvizsgálatok: biológiai hatásvizsgálatokat két 
gyümölcskultúrában, meggyben és őszibarackban illetve egy zöldségkultúrában, a paradicsomban 
készítettem. Mind gyümölcs, mind zöldségkultúrában jelentős eredményeket értem el, a Fitokondi 
használatával a permetezések száma 2-3 alkalommal csökkenthető, mely gazdasági szempontból 
is rendkívül kedvező, nagymértékű költségmegtakarítást tesz lehetővé.
A Fitokondiban található természetes anyagok könnyen beépülnek a növénybe, így kiváltva a kívánt 
hatásokat:
• A gyümölcs és zöldség tömege láthatóan növekedett, tehát jobb volt a tápanyagfelvétele és hasz-

nosulása.
• Fokozottabb volt a terméskötődés, ezzel együtt korábbra estek az éréskezdetek.
• 70%-os termésarányban I. osztályú termékként lehetett árusítani a termést.
Elsodródás gátló vizsgálatok (Melius) alkalmazásával: A legjobb hatást az elsodródás gátló szer, 
a Melius, illetve Fitokondi (1,5-2 l/ha + 4-6 l/ha) keverékével értem el. A Melius elősegítette a 
Fitokondi és a növényvédő szerek megtapadását, és a test azonos anyagok könnyebb beépülését.
Következtetések: Az összes eredmény hasznosítható a gyakorlat számára. A gyakorlatban az 1-2%-os 
dózis alkalmazása a legideálisabb, hiszen mindkét módszer esetén függetlenül a kórokozótól, itt 
figyelhető meg a legarányosabb telepátmérő csökkenés. A továbbiakban fontos lenne a figyelem 
felkeltés, hogy minél szélesebb körben elterjedjen a biológiailag aktív növénykondicionáló szer 
használata. Nemzetközi piacokra lehetne terjeszteni, hogy az emberekben egy új szemléletmód 
alakuljon ki, hogy közösen haladjunk egy kitűzött cél eléréséig, vagyis a lehető legnagyobb mérték-
ben óvjuk a környezetünket.
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Fungicidek hatása a Zea mays L. főbb növényfiziológiai 
paramétereire, szuperoxid-dizmutáz (SOD) és lipid-peroxidáz (LP) 

aktivitásának változására

Az elmúlt évszázadok során egyre több új hatóanyag került használatba, mely növényélettani 
hatásairól keveset tudunk. A peszticidek hatással vannak az enzimaktivitásra, azon belül a lipid 
peroxidációra, valamint a fehérjékre a cukrokra és a DNS-oxidációs folyamatokra (JABLONSKA, 
2017). A fungicidek részt vesznek a növények védekező válaszainak aktiválásában. Kérdés, hogy 
a megfigyelt változások mögött, hogyan alakul a növény természetes védekezését is meghatáro-
zó direkt oxidázok aktivitása.
Kutatásunk általános célkitűzése a fungicidek hatására bekövetkező élettani változások tisztá-
zása. Célunk a növény-peszticid interakció vizsgálta, annak tisztázása, hogyan változik a reaktív 
oxigénformák szintje és hogyan változik a fontos szerepet játszó enzimek aktivitása, valamint, 
hogy a peszticidek, azon belül a fungicidek hatással vannak-e a klorofill tartalomra és a fo-
toszintetikus aktivitásra. Kísérletünkben egy azoxistrobin és egy azoxistrobin és propikonazol 
hatóanyag tartalmú fungicidet vizsgáltuk. A kísérleteket fóliasátorban és szántóföldi körülmé-
nyek között állítottuk be. A fólia sátorban végzett kísérletben a relatív klorofill tartalom szig-
nifikánsan alacsonyabb, a fotoszintetikus pigmentek közül a karotinoidok mennyisége szignifi-
kánsan magasabb volt a kontrollhoz képest egy héttel a kezelést követően. Szignifikánsan nőtt 
a SOD aktivitása is. A kezelést követő második héten a relatív klorofill tartalom, a klorofill-a, 
a karotinoidok és a SOD aktivitása szignifikánsan magasabb volt, mint nem kezelt növények-
ben. A relatív klorofill tartalom csökkenését tapasztaltuk szántóföldi körülmények között is, 
valamint a fotoszintetikus pigmentek mennyiségében is tapasztalható szignifikáns változás. 
Szántóföldi körülmények között a mért enzimek aktivitása nem növekedett a kontrollhoz képest. 
Eredményeink alapján kijelenthető, hogy a fóliasátorban végzett kísérleteknél jelentős változá-
sokat mértünk a növények védekezési mechanizmusaiban szerepet játszó enzimek aktivitásá-
ban, míg hasonló változásokat nem tapasztaltunk a szántóföldi körülmények között. Ez felhívja a 
figyelmet, hogy az eltérő termesztési környezetben alkalmazott fungicid kezelések eltérő hatást 
gyakorolhatnak a kultúrnövényre.
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A metrafenon hatása a csiperketermesztésben előforduló 
gombakórokozókra

A csiperkegomba hazánkban a legnagyobb mennyiségben fogyasztott gombafaj. Nem szezonális 
termék, termesztése az év 12 hónapjában folyamatosan zajlik, ami kiváló életteret biztosít a pato-
gén kártevőknek és kórokozóknak. A legnagyobb gondot ezek közül a megjelenő gombabetegségek 
okoznak, melyek ellen jelenleg hazánkban két hatóanyag van forgalomban. A már jól ismert proklo-
ráz-Mn hatóanyagú Sporgon 50WP és az idén engedélyt kapott metrafenont tartalmazó Harvinta. 
Szakirodalmak szerint az új hatóanyag nagy előnye, hogy védelmet nyújt a prokloráz-Mn ható-
anyagra rezisztens Dactylium dendroides törzsek ellen.
Kutatásom során a prokloráz-Mn és a metrafenon hatását vizsgáltam a termesztésben megjele-
nő gomba kórokozókra (Lecanicillium fungicola, Mycogone perniciosa, Dactylium dendroides, 
Trichoderma aggressivum), valamint a termesztett csiperkegomba (Agaricus bisporus) termés-
mennyiségére. Mérgezett agarlemezes vistgálattal igazoltam, hogy a prokloráz-Mn hatóanyag in 
vitro körülmények között gátolja a patogének és a csiperkegomba micéliumának növekedését, 
valamint hogy a metrafenon a csiperkére szelektív gátló hatással rendelkezik.
Kisparcellás kísérletem igazolta, hogy termesztési körülmények között egyik hatóanyag sem 
csökkenti a csiperkegomba termésmennyiségét, valamint, hogy a metrafenon egyes betegsé-
gek, így a pókhálóspenész és a zöldpenész betegség által okozott terméskiesést csökkenti. A 
prokloráz-Mn egyik kórokozó ellen sem bizonyult kellően hatékonynak.
Összességében elmondható, hogy a jelenleg forgalomban lévő hatóanyagok nem elegendőek 
a teljeskörű védelemhez, ezért szükség lenne a választék további bővítésére más alternatív ha-
tóanyagokkal.
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A Botrytis cinerea látens fertőzése Tokaj-Hegyalján

A Botrytis cinerea világszerte fontos gazdasági kárt jelentő kórokozó. Tokaj-Hegyalja nem min-
dennapi geológiai és klimatikus viszonyai között különösen nagy jelentőséggel bír, a hegyaljai 
szőlősgazda áldásként tekint rá, ha nemes rothadással ajándékozza meg ültetvényét.
Kutatásainkat, a B. cinerea fertőzési módjával, az aszúsodás folyamatával kapcsolatosan To-
kaj-Hegyalján, Mádon gyűjtött mintákkal végeztük, melyek az Úrágya dűlő egyik szőlő ültetvé-
nyéből származtak. Egyfelől a B. cinerea egyik érdekes tulajdonságát, látens, nyugalmi állapotát 
kívántuk megvizsgálni különböző módszerekkel, qPCR és ELISA technikával, virágzástól a teljes 
érést is felölelő mintavételezés sorozattal. Ehhez fungicid hatóanyag vizsgálatot állítottunk be a 
terepi mintavételek biztonságának biztosításáért. Másfelől furmint és hárslevelű fürtöket mag-
néziummal kezeltünk, hogy kiderítsük, vajon a nekrózist és közvetve az aszúsodást gátolhatjuk–e 
ilyen módon. A látens fertőzés vizsgálata esetén az érésig nagyon kis mennyiségben volt jelen a 
kórokozó az ültetvényben, majd az érésben ugrásszerűen megemelkedik a gomba biomassza. 
Eredményeink arra utalnak, hogy a vizsgált évben a látens fertőzés jelenléte feltehetőleg nem 
volt meghatározó. A látens fertőzésre vonatkozó eredményeink értelmezésénél figyelembe kell 
vennünk azt, hogy a bogyók felületén jelenlévő B. cinerea DNS eltávolítására végzett módszer 
a statisztikai elemzés kimutatása alapján nem volt megfelelően hatékony, ugyanakkor a rend-
kívül alacsony gomba biomassza mennyiség megnehezíti a releváns végkövetkeztetésre jutást. 
A magnézium kezelésnek nem volt hatása a bogyókocsány-nekrózis kialakulására és az aszúso-
dásra. Ebből arra következtetünk, hogy a B. cinerea által előidézett bogyókocsány-nekrózis nem 
függ össze a magnézium ellátottsággal, hanem kizárólag a gomba jelenlétének tulajdonítható. 
Ugyanakkor az idei év időjárása sem kedvezett a vizsgálatainknak, alapvetően száraz és alacsony 
páratartalom jellemezte a mikroklímát.
Saját vizsgálataink eredményei, melyeket a Tokaj-hegyaljai borvidékről gyűjtöttünk, megerősítik 
azt, hogy a B. cinerea nem csupán „egyszerű” szaprofita és fakultatív patogén, hanem a szőlő 
gazdanövényével változatos kimenetelű kölcsönhatások kialakítására képes növénykórokozó. 
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Mi határozza meg a cucumovírusok gazdanövénykörét?

A CMV szélesebb gazdanövénykörrel rendelkezik, mint a PSV, közös gazdanövényeiken okozott 
tüneteik is eltérnek, annak ellenére, hogy genomszerveződésük, és fehérjéik funkciói igencsak 
hasonlóak. Vírusaink rendelkeznek egy 2b-nek nevezett fehérjével, ami a szubgenomi RNS4A-ról 
transzlálódik, elsődleges szerepe a poszszttranszkripcionális géncsendesítés szupressziójában 
van. A fehérjét kódoló génen két NLS régió található, illetve egy NES, melyek befolyásolják a fe-
hérje növényi sejten belüli lokalizációját. A két régió aminosav sorrendje eltér a két vírus között. 
Sikeresen fertőztünk Nicotiana benthamiana növényeket CMV és PSV rekombináns és reasz-
szortáns vírusokkal. Mindegyik kombináció szisztemikus tüneteket eredményezett. A Nicotiana 
tabacum cv. Xanthi növények esetén szisztemikus tünet csak azoknál a vírusoknál alakult ki, ahol 
a CMV 2b fehérje jelen volt. Az, hogy az adott vírus a PSV vagy CMV 3-as RNS-ét tartalmazta nem 
befolyásolta a vírus szisztemikus mozgását.
Megvizsgáltuk a CMV és PSV PTGS szupresszor aktivitását is. Az agroinfiltráció és a zöld fluoresz-
cens fehérje segítségével kimutattuk, hogy a CMV 2b fehérje szupresszor aktivitása erősebb, 
mint a PSV 2b fehérjének.
Nicotiana tabacum cv. Xanthi és Nicotiana benthamiana tesztnövényben megfigyeltük, hogy PSV 
2b monomerek erősen a sejtmagban lokalizálódik és kevésbé található meg a citoplazmában, 
míg CMV 2b monomerek, inkább a citoplazmában kimutathatóak. 2b dimerek esetében bio-
molecular fluorescence complementation assay rendszer segítségével ugyanazt a lokalizációt 
figyeltük, meg mint monomerek esetében.
További vizsgálatokhoz rekombináns 2b fehérjéket terveztünk, a két fehérje N-terminális részét 
kicseréltük, a kicserélt szakaszba esik a két NLS és a NES. Ezekkel a fehérjékkel infiltrálva a 
Nicotiana benthamiana, és Nicotiana tabacum cv. Xanthi növényeket megfigyeltük, hogy a CMV 
NLS-t tartalmazó fehérjék inkább a CMV 2b fehérjéhez hasonlóan viselkedtek és a citoplaz-
mában lokalizálódtak, de a sejtmagba nem kerültek be. A PSV NLS-t tartalmazó fúziós fehérje 
viszont a sejtmagban dúsult fel. Megállapítottuk, hogy a sejtmagi lokalizációhoz a PSV NLS és 
NES szükséges, míg a citoplazmában való jelenléthez a CMV szignáljai elégségesek. Ezeket a 
rekombináns fehérjéket fertőzőképes vírus klónokba jutattuk majd Nicotianan benthamiana 
növényt fertőztünk velük. CMV szignáljait tartalmazó konstrukció a CMV-re jellemző tüneteket 
mutatta, míg a PSV szignáljait tartalmazó konstrukció, PSV-re jellemző tüneteket.
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A hamis százszorszép (Eclipta prostrata L.) hatása különböző 
patogén mikroorganizmusokra

Kísérleteink célja volt a hamis százszorszépből készült különböző kivonatok hatásának teszte-
lése a következő mikroorganizmusok növekedésére nézve: Clavibacter michiganensis, Erwinia 
carotovora, Pseudomonas syringae pv. pisi, Xanthomonas campestris, Citrobacter freundii, En-
terobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Fusarium proliferatum, Fusarium 
oxysporum. Vizsgáltuk továbbá a kivonatok Fusarium proliferatum fumonizin B1 és HOG1 MAP 
kináz gén expressziójára gyakorolt hatását.
A növekedésre gyakorolt hatásokat a hamis százszorszép leveléből foszfát-puffer (pH 7,6), etan-
ol (70%) és dimetil-szulfoxid használatával készített kivonatokkal ellenőriztük. A foszfát-pufferrel 
készült kivonatok nem gyakoroltak gátló hatást a baktériumok és gombák növekedésére nézve. 
Az etanolos kivonat mind a négy humánpatogén kórokozó, illetve a növénypatogén Clavibacter 
michiganensis növekedésére szignifikáns gátló hatást fejtett ki, míg a dimetil-szulfoxidos kivo-
nással készültek esetében a növénypatogén kórokozók, és a humánpatogén Klebsiella pneumo-
niae növekedésében tapasztaltunk jelentős gátlást. A Fusarium- törzsek fejlődésére az etanolos 
és dimetil- szulfoxidos kivonatok viszonylag megegyező mértékben gyakoroltak gátló hatást. 
Mindezek alapján azon baktériumok esetében, melyeknél szignifikáns gátlást tapasztaltunk, 
illetve a Fusarium- törzsek esetében a legkisebb gátló koncentráció meghatározását tervezzük, 
mikrodilúciós módszerrel. A Fusarium proliferatum fumonizin B1 és HOG1 MAP kináz gén exp-
ressziójára gyakorolt hatást Real Time PCR-rel vizsgáltuk, a hamis százszorszép gyökeréből, alsó 
illetve felső leveles szárrészéből készített kivonatokkal. A fumonizin B1 gén expressziójának mér-
téke mindhárom kivonat hatására fokozódott, legnagyobb mértékben az alsó leveles szárrész-
ből, legkevésbé a gyökérből készült extraktum következtében. A HOG1 MAP kináz esetében szin-
tén a felső leveles szárrész hatására fokozódott az expresszió, ugyanakkor a további két kivonat 
esetében- a várttal ellentétben- nem követte a fumonizin gén expressziójának tendenciáját. Kez-
deti eredményeink alapján vizsgálataink ismétlését és kibővítését tervezzük, melyek segíthetnek 
a kivonatokban található hatóanyagok, és azok hatásmechanizmusának pontos feltárásában a 
toxintermelésre és a HOG1 MAP kinázra nézve, illetve egy, a mikotoxin termelést befolyásoló, 
és a környezeti terhelést csökkentő módszer kidolgozásában.
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Az Acidovorax citrulli (Schaad et al., 2009) újabb 
megjelenése hazánkban

Az Acidovorax citrulli a kabakosok termésrothadását okozó baktérium, amely a világ számos 
pontján közel 100%-os kárt okozott már a kabakos ültetvényeken. Hazánkban először 2007-
ben jelent meg, teljes pusztulást okozott egy medgyesegyházi görögdinnye ültetvényben. 
2016 nyarán egy Fejér megyei termesztő felkeresett bennünket, hogy a görögdinnyék termésének 
felületén repedések láthatóak, illetve vizenyős léziók, a terméseket kettévágva pedig elfolyósodtak, 
elrothadtak. A fertőzött termésekből a SZIE Növénykórtani Tanszékén a kórokozót izoláltuk, majd azo-
nosítottuk. A klasszikus jellemzés során megállapítottuk, hogy a baktérium Gram-negatív, pálcika ala-
kú, tenyészete opálos, és dohánynövényen hiperszenzitív reakciót vált ki. Biokémiai tulajdonságaiban 
eltéréseket mutat más izolátumokkal. A molekuláris vizsgálatok során az izolátumok 16S rRNS-t kó-
doló DNS egy szakaszának nukleotidsorrendjét meghatároztuk. Az NCBI Génbank adatbázis ellenőr-
zése után megállapítottuk, hogy a görögdinnye termésének rothadását okozó kórokozó az Acidovorax 
citrulli baktériumfaj. Az adatbázisában az izolátumaink a legközelebbi rokonságot kínai, koreai, szerb 
és a 9 éve megjelent magyarországi izolátumokkal mutatnak, melyeket görögdinnye, sárgadinnye és 
egyéb kabakos növényekről, magokból izolálták. A baktérium gazdanövénykör alapján két csoportra 
osztható: az első (I) csoportba azok az izolátumok tartoznak, melyek a sárgadinnyét és egyéb kabakos 
növényeket agresszívebben, a második (II) csoportba pedig azok, amelyek a görögdinnyét fertőzik. 
Az izolátumainkkal mesterséges fertőzési kísérletet végeztünk néhány Cucurbitaceae és Solanaceae 
családba tartozó növényfajon. Gazdanövény-preferencia vizsgálat során mesterségesen fertőzést 
végeztünk a 9 éve és a 2016-ban megjelent izolátumokkal görög- és sárgadinnyén. A 2016-ban 
megjelent izolátum mindkét termésen, azonban a 2007-ben izolált kórokozó kizárólag a görögdiny-
nyén okozott fertőzési tünetet. Hazánkban 2016-ban alátámasztottuk az Acidovorax citrulli bakté-
riumfaj újabb megjelenését görögdinnye termésén és elsőként mutattuk ki a kórokozót fertőzött 
dinnyék magjából. A kórokozó fertőzött maggal kerülhetett Magyarországra, mely jelentős termés-
veszteséget és anyagi kárt okozott a termesztőknek. A baktériumfaj rendkívül súlyos károkat képes 
okozni, ha kedvezőek számára a körülmények. 2007-ben török import palántával, 2016-ban maggal 
kerülhetett hazánkba a kórokozó, és számos gazdanövénye van, így számítanunk kell a kórokozó 
újabb előfordulására.
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A verticilliumos hervadás tüneteinek felmérése és a kórokozó, 
a Verticillium dahliae Kleb. első hazai kimutatása talajból

A kajszitermesztés egyik korlátozó tényezője a kajszi gutaütésszerű pusztulása. Ezen betegség-
komplex tagja az általunk vizsgált Verticillium dahliae gomba is. Kutatásunkban célul tűztük 
ki a NAIK Ceglédi Állomás kajszi fajtagyűjteményének feltérképezését, a kajszifák gutaütéses 
fertőzöttségének felmérését, a talaj V. dahliae fertőzöttségének feltárását és a hozzá kapcso-
lódó detektálási módszerek hazai körülmények közé adaptálását is. A szabadföldi értékelést 
2017. június, július és augusztus hónapokban végeztük, ahol feltételezhető volt a verticilliumos 
pusztulás jelenléte is. A vizsgálat során a gutaütésre jellemző tüneteket tapasztaltunk, mely egy-
egy ágon vagy az egész lombozatra kiterjedve a levelek sárgulásában, hervadásában nyilvánult 
meg. Júniusról (5,8 %) augusztusra (10,2%) több, mint 1,5-szeresére növekedett az elpusztult 
fák száma, ami igazolhatja a megbetegedés gyors lefolyását. A véletlenszerűen kiválasztott fák 
keresztmetszeti képét megvizsgálva tracheomikózis tünetét is észleltük. A talajminták feldolgo-
zása során nedves szitálás módszert alkalmaztunk, majd a talajszuszpenziót Sorensen’s NP-10 
táptalajra szélesztettünk. A 4 hetes inkubálást követően a táptalajon jellegzetes, Verticillium-ra 
utaló, koncentrikusan fejlődő fekete telepekből tiszta tenyészeteket hoztunk létre, melyek 
megegyeztek. Kezdetben törtfehér színűek, majd a képződő mikroszkleróciumoktól feketés, 
kör alakú, barázdált felszínű, légmicélium képződés volt megfigyelhető. A mikrszokleróciumok 
feketés-barnás színűek, vastag falúak, többsejtű képletek. A kórokozó konídiumtartói örvösen 
elágaznak, a Verticillium nemzetségre jellemzőek. A morfológiai vizsgálatok arra utaltak, hogy 
a talajból izolált kórokozó a V. dahliae. A talajból izolált minták PCR vizsgálata során az EF (99-
100%) és Actin (99%) génrészlet szekvencia analízise alapján a V. dahliae gombafajjal mutatja a 
legközelebbi rokonságot. A talajból izolált kórokozót V. dahliae gombafajként határoztuk meg és 
igazoltuk, hogy jelen van a ceglédi kajsziültetvényben. A vizsgálatok továbbra is igazolják, hogy 
a kajszifák pusztulásáért egyik felelős kórokozó a V. dahliae, mely a gutaütés egyik kórokozója. 
Kutatásunk újszerűsége, hogy hazánkban még nem mutatták ki talajmintákból a V. dahliae-t, 
valamint ennek köszönhetően ellenőrizni lehet a faiskolák talajának és a telepítés előtt álló 
területek fertőzöttségét, mert a védekezés során a legfontosabb az egészséges szaporítóanyag 
és a fertőzésmentes talaj.
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Gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera, HÜBNER) rajzás- 
és populációdinamikáját befolyásoló tényezők vizsgálata

A gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera HÜBNER) (Lepidoptera: Noctuidae) világszerte 
a legnagyobb problémát okozó invazív fajok egyike. Hazánkban 1993-tól folyamatosan jelen 
van és alig egy évtized alatt kiemelkedően jelentős kártevővé vált. A diapauzáló bábok gyako-
ribb áttelelése miatt a jövőben korábbi és nagyobb gradációra, így jelentősebb kártételre szá-
míthatunk. A gyapottok bagolylepke elleni hatékony beavatkozás ideje rendkívül korlátozott, 
ezért fontos a tömeges lárvakelés populációdinamikai ismereteken alapuló lokális előrejelzése, 
szignalizációja. Kutatásom célja ezért a H. armigera rajzás- és populációdinamikáját, továbbá a 
kártétel lokalizációját befolyásoló, elsősorban térbeli tényezők feltárása.
A vizsgálatokat Nyíradony, valamint Balkány közelében található kukoricatáblákon végeztem 
2016-ban és 2017-ben. A lepkék rajzásának megfigyelése a második vizsgálati évben szexfero-
mon csapdákkal történt, a táblák fertőzöttségét pedig a mintanövények fertőzöttségi százaléka 
alapján határoztam meg. A kukoricatáblák növényállományának fiziológiai állapotának feltérké-
pezését Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) értékek drónos felvételei alapján vé-
geztem. A szükséges térinformatikai manipulációkat QGIS környezetben végeztem, a statisztikai 
elemzést R program segítségével folytattam.
Megállapítottam, hogy a rajzás lokalizációjában térség szinten is szignifikáns különbségek van-
nak (p= 0,02), a kártételt tekintve azonban ilyen különbségeket nem detektáltam (p= 0,08; p= 
0,16). Eredményeim szerint a vizsgált táblákon nincs korrelációs kapcsolat az első rajzás, illetve 
a később mért kártételi arány között (p= 0,65). Kimutattam, hogy sem a rajzás menete, sem a 
kártétel megjelenése nem függ szignifikánsan a fényforrások jelenlététől (p= 0,33; p=0,73; p= 
0,49), sem a táblákhoz közvetlenül kapcsolódó féltermészetes élőhelyek arányától (p= 0,38; p= 
0,47). Tábla szinten megállapítottam, hogy a kukoricatábla adott területén mért átlagos NDVI 
érték és a Helicoverpa armigera kártétel között szignifikáns (p< 0,01) negatív korreláció áll fenn 
(-0,79). Ez alapján a spektrális távérzékelés nem csak a vegetatív növényi részekkel táplálkozó 
kártevők kártételének detektálására alkalmas, hanem az olyan generatív részekkel táplálkozó 
kártevők lokalizációjára, melyek kártétele szabad szemmel nem látható közvetlenül elszínező-
désként.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült
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Laskagomba fajták összehasonlítása házi gyártású 
termesztőközegen

Számos gazdaságban problémát jelent a kései laskagomba ‚Pleurotus ostreatus’ termesztése 
során a termőtestek spóraszórása. A spóra allergén anyag, az arra érzékeny emberekből influ-
enza szerű tüneteket vált ki (köhögés, magas láz). Ezen kívül, a spórák, mikor érintkeznek a le-
vegőben található párával, akkor ragadós, nyúlós anyag lesz belőlük, ami leragad a szellőztető-
rendszer légkeverő-lapátjain. Ha ezt nem takarítjuk le, a levegő keverése kevésbé lesz hatékony, 
súlyosabb esetben a motor leégéséhez is vezethet. Ezekből az okokból kifolyólag, Hollandiában 
szinte egyeduralkodóvá vált a spóramentes laskagomba termesztése.
Célul tűztük ki, hogy tapasztalatot szerezzünk illetve elsőként hivatalos adatokat jegyezzünk fel a 
spóramentes ‚Spoppo’ fajta kisüzemi termesztésével kapcsolatban.
Ebből kifolyólag saját gazdaságunkban, beállítottunk egy fajta-összehasonlító kísérletet, ahol a spó-
ramentes ‚Spoppo’ fajtát hasonlítottuk össze a Magyarországon legnagyobb mennyiségben term-
esztett ‚HK35’-ös fajtával. Az átszövetéstől a termesztés végéig folyamatosan méréseket végeztünk. 
Mértük többek között a termőzsákok maghőmérsékletét, a léghőmérsékletet, a relatív páratartal-
mat, a letermett gombák tömegét, szárazanyagtartalmát és a végén végeztünk egy költségszámítást. 
A mérések alapján, arra jutottunk, hogy a ‚HK35’-ös fajta több termést hoz, viszont kevésbé 
koncentrált a terméslefutása mint a spóramentes ‚Spoppo’ fajtának. Ezen kívül, gyakorlatilag 
minden értékben alulmúlja a ‚HK35’-öt. A költségszámítás során arra jutottunk, hogy költségha-
tékonyabb a ‚HK35’. Javasolnánk egy megismételt vizsgálatot a tavaszi termesztési időszakban. 
További kutatások témája lehet, a magasabb szén-dioxid szint hatása a spóramentes fajtá-
ra, esetleg jobban bírja-e mint a hagyományos fajták? Továbbá dúsítóanyagok hozzáadása a 
szubsztrátumhoz, így vizsgálva a fajta kihozatalát. Ezen kívül a csokrok méretének növelésére, a 
tönk méretének csökkenésére irányuló vizsgálatok is indokoltak lennének.
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Dísznövényeken élő tripsz fajok Magyarországon

Fő célkitűzésem a T. palmi és a T. setosus első hazai jelenlétének felderítése volt. További célki-
tűzésem volt a hazai tripszfauna aktualizálása kurrens fajnevekkel valamint a faunára ismeretlen 
fajok keresése.
A 2017-2018-as években összesen 23 időpontban történt mintavétel, 10 helyszínen, 118 min-
tavételi számmal, 49 növényfajról. A gyűjtött fajok meghatározása döntően a Moritz-féle CD 
határozókulcs segítségével történt.
A vizsgált időszakban 18 tripszfaj 1363 egyedét azonosítottuk. Az azonosított egyedek 70 %-a 
melegigényes, idegenhonos faj volt, a honos fajok csak 30 %-ot tettek ki. A mintákban a leg-
nagyobb számban a Frankliniella occidentalis (41%) volt jelen. Vizsgálatomban a szabadföl-
di mintavételezésekben is nagy számban előfordult. Ennek oka, hogy a növények még pa-
lánta korban fertőződtek, kiültetéskor felszaporodásuk már lehetségessé vált szabadföldön. 
Ezt követte a szubtrópusi eredetű Microcephalothrips abdominalis (18%) jelenléte. Relatív 
magas részarányénak oka sokszor tünetmentes terjedése, káros mértékű felszaporodása el-
kezdődött. A fajt mindkét évben nagy számmal gyűjtöttük, a globális klímaváltozás következté-
ben hazánkban áttelelésre képessé vált. Kisebb számban volt jelen a hazánkban honos polifág 
Thrips tabaci (13%) és a Franliniella intonsa (9%). A dísznövény együttesek rendezett környezete 
következtében nem tudták számottevően kolonizálni a növényflórát.
Nagy számban volt jelen az Echinothrips americanus (10%), kizárólag Szeged térségében gyűj-
töttük Gerbera jamesonii virágáról. Populációja szigetszerű volt, a továbbterjedését akadályozó 
tényezők vizsgálata a jövőben indokolt. Viszonylagosan nagy számban volt még jelen a 2018-as 
évben a ragadozó életmódot folytató Aelothrips intermedius (5%). A faj jelenléte kedvező, mert 
fitofág tripszek lárváival is táplálkozik. A Thrips setosus-t mindkét évben sikerült azonosítanunk a 
szigetszentmiklósi Flora Hungaria virágpiacon. A következő dísznövényekről igazoltuk jelenlétét: 
Crysanthemum grandiflorum, Primula obconica, Gerbera jamesonii. Az országos felderítés foly-
tatása szükséges annak megállapítására, hogy hol és mikor lesz képes ez a kártevő adaptálódni 
dísznövényeinken. A karantén kártevő Thrips palmi-t és egyéb invazív fajt nem sikerült azonosí-
tanunk. A hazánkból eddig jelzett tripszfajok száma 224. A magyarországi faunára nézve új fajt 
nem találtunk. A további 12 faj csupán 4%-ban volt jelen a vizsgált mintákban, ezek valószínűleg 
csak alternatív táplálékforrást kerestek.
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Paradicsom tájfajták termésmennyiségének és károsítóinak 
vizsgálata talajtakarással, szabadföldi extenzív termesztési 

körülmények között

A paradicsom szabadföldi termesztése az elmúlt években számos új növényvédelmi és term-
esztéstechnológiai kihívást hozott. Ezekre a változásokra különböző technológiai elemek és új 
növényfajták adhatnak megoldást. A paradicsomok közt a különleges hazai tájfajták piaci terme-
lésbe eddig ritkán kerültek. Széles genetikai hátterüknek köszönhetően hasznukra fordítják a vál-
tozó körülmények lehetőségeit, ami által tökéletes alanyok a növényvédőszer-mentes eljárások 
és új termesztési rendszerek vizsgálatához. A szabadföldi kísérletet Mór város határában végez-
tem el. Két folytonnövő paradicsom tájfajta terméshozamát, illetve kártevő- és kórokozó-együt-
tesét vizsgáltam támrendszeres- talajtakarásos extenzív kísérleti rendszerben. A termesztés alatt 
semmilyen növényvédő szert nem juttattam ki. A kísérletet olyan területen végeztem, amely a 
tavalyi vizsgálat megkezdése előtt egy évtizedig legelőként funkcionált, rajta növénytermesztés 
nem történt. A 2018. évi vizsgálat ugyanezeken a parcellákon folytatódott. Negyven különálló, 
4 m2-es parcellán termesztettem negyven tő indeterminált növekedésű paradicsomot. Az ülte-
tést követően hetente egyszer állományfelmérést végeztem, feljegyeztem a növények fejlődési 
rendellenességeit, kártevők és kórokozók jelenlétét, továbbá a bogyók állapotát. Célkitűzésem 
megállapítani a metszés, a talajtakarás és a károsítók hatását a termésmennyiségre és –minő-
ségre. A tenyészidőszak alatt összesen 1647 bogyó került nyilvántartásba, melyek össztömege 
117,48 kg. A felvételezések során a gyapottok bagolylepke hernyója és a zöld vándorpoloska 
lárváinak és imágóinak kártétele kiemelkedő volt, valamint mindkét fajtán megjelentek az alter-
nária, 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. A 2018. évi kísérlet kiegészítéseként 
megvizsgáltam azon növények gyökérzetét, amelyeket tavaly Meloidogyne incognita-inokulum-
mal fertőztem. A mesterségesen fertőzött növények helyére került idei paradicsomnövények 
gubacsos gyökerei bizonyítják a Meloidogyne incognita szabadföldi áttelelését.
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Dr. Tóth Ferenc
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CYREN EC és a réz egyedi és együttes méreghatásának vizsgálata 
fejlődő madárembrióban, a fejlődés korai és kései szakaszában

Vizsgálataink során egy szerves foszforsavészter típusú rovarölő szer (480 g/l klórpirifosz) CYREN 
EC és a réz-szulfát egyedi és együttes méreghatásának vizsgálatára került sor a fejlődés korai és 
teljes szakaszában házityúk-embriókon. A kezelésekhez a réz-szulfát oldatot 0,01%-os koncent-
rációban, a CYREN EC inszekticid emulzióját gyakorlati permetlé töménységben (0,5%) alkalmaz-
tuk. A bemerítéses kezelések elvégzésére a keltetést megelőzően került sor, majd a korai fejlő-
dési stádium vizsgálata céljából csoportonként 15 embrióból tartós preparátumot készítettünk, 
majd fénymikroszkóp alatt tanulmányoztuk azokat a keltetés 3. napján. Az embrionális fejlődés 
további szakaszában jelentkező elváltozások tanulmányozására a keltetés 19. napján kórbonc-
tani vizsgálatot végeztünk, ahol értékeltük az embrióelhalást, a fejlődési rendellenességeket, 
illetve lemértük az élő embriók testtömegét. A réz-szulfáttal és a CYREN EC inszekticiddel egye-
dileg és együttesen kezelt csoportokban az embrióletalitás kis mértékben fokozódott a 3 napos 
embriók esetében. A 19. napi feldolgozás során a réz-szulfáttal egyedileg kezelt csoportban az 
embriómortalitás mértéke fokozódott a kontrollhoz képest, a CYREN EC inszekticiddel egyedileg 
és a réz-szulfáttal együttesen kezelt csoportokban már szignifikáns eltérés volt megfigyelhető az 
embrióelhalás kapcsán a kontrollhoz viszonyítva. A fejlődési rendellenességet mutató embriók 
előfordulási gyakorisága kizárólag a korai fejlődési vizsgálat kombinált csoportjában mutatott 
szignifikáns eltérést a kontrollal összevetve. A malformációk előfordulási gyakorisága a többi 
kezelt csoportban, mindkét értékelés alkalmával sporadikus jellegű volt. A 19. napi vizsgálat 
során a kísérleti anyagok egyedi és együttes kezelése szignifikánsan csökkentette az élő embriók 
testtömeg értékeit a kontroll csoporthoz viszonyítva. A kísérletben felhasznált vizsgálati anyagok 
egyedi és együttes méreghatása toxikus volt a tojásban fejlődő embrióra. Teratogén hatás nem 
volt igazolható.
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Levélbolha fajok előfordulása kajszibarack 
ültetvényekben Gönc térségében

A ’Ca. Phytoplasma prunorum’, a Csonthéjasok európai sárgulása (European Stone Fruit Yel-
lows) betegség kórokozója a hazai és európai kajszibarack ültetvényekben súlyos fapusztulást 
okozott. A kórokozó terjedésében a fertőzött szaporítóanyag mellett vektorának, a szilva-levél-
bolhának (Cacopsylla pruni) is meghatározó szerepe van. Az életciklusáról, előfordulásáról a 
hazai szakirodalomban azonban kevés adat áll rendelkezésünkre. Ezért tartottuk szükséges-
nek, hogy ismereteket szerezzünk a levélbolhákról egy tradicionális kajszitermesztő körzetben. 
A kétéves kutatásunkat Gönc térségében végeztük 2017 és 2018 folyamán. Vizsgáltuk a levélbolha fa-
jok előfordulását kajszibarack ültetvényben és annak közvetlen környezetében lévő Rosaceae családba 
tartozó cserjéken, illetve lucfenyőn. Továbbá vizsgáltuk a begyűjtött levélbolha imágók fitoplazmával 
való fertőzöttségét. Kora tavasztól május közepéig találtunk levélbolhákat a kajszibarack ültetvényben 
és a szegélynövényeken. Összesen 215 db levélbolhát gyűjtöttünk be kopogtatásos módszerrel. Kajszi-
barackon megfigyeltünk szilva-levélbolha kopuláló párokat, de tojásokat és lárvákat nem találtunk. A 
gyűjtéseink során a szilva-levélbolha mellett galagonya-levélbolhát (Cacopsylla crataegi), és Cacopsylla 
és Trioza nemzetségbe tartozó fajokat gyűjtöttünk be. A nyár végén és ősszel nem találtunk levélbolhát 
a vizsgált növényeken. A ’Ca. Phytoplasma prunorum’ kórokozót a két év során kajszibarack ültetvény-
ből begyűjtött 50 szilva-levélbolhából 6 esetben mutattuk ki. A galagonya-levélbolhából egy egyedben 
sikerült azonosítani a fitoplazmát, ez az imágó gyepűrózsáról származott. A Cacopsylla és Trioza nem-
zettségbe tartozó egyedekből a kórokozót nem mutattuk ki. Megállapítottuk, hogy Gönc térségében a 
szilva-levélbolha márciustól május közepéig van jelen a kajszi ültetvényben és a szegélynövényeken. 
Ellentétben más hazai irodalmakkal, nem figyeltük meg a levélbolhák új nemzedékének kialakulását. 
A lucfenyőn kora tavasszal talált szilva-levélbolhák megerősítik a tényt, hogy a faj fenyőféléken telel. A 
fenyőről gyűjtött levélbolhákból a fitoplazmát nem tudtuk kimutatni. Kimutattuk a ’Ca. Phytoplasma 
prunorum’ kórokozót szilva-levélbolhákból és galagonya-levélbolhából. Utóbbival megerősítettünk 
egy korábbi hazai vizsgálatot, amely során kimutatták a fitoplazmát galagonya-levélbolhából. Az utób-
bi faj feltételezhetően a ’Ca. Phytoplasma prunorum’ kórokozó egy másik vektora lehet, de ennek 
bizonyítására további vizsgálatok szükségesek.
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Illatanyag komponensek szinergista hatásának vizsgálata gamma- 
és saláta-bagolylepke csalétek fejlesztésében

Munkám során két probléma együttes vizsgálatát végeztem. A gamma-bagolylepke esetén ko-
rábbi vizsgálatok során sikerült egy hatékony táplálkozási attraktáns elegyet létrehozni (AGAM-
mix). Az elegy hatékonyságának növelése érdekében teszteltem a szintén hatékony 4-oxoisop-
horone (4-OXO) szinergista hatását. Másik vizsgálatomban a saláta-bagolylepke feromonjának 
és egy széles hatásspektrumú illatanyagnak (izoamil-alkohol + ecetsav + vörösbor, 1:1:1) a köl-
csönhatását teszteltem szabadföldi körülmények közt. Vizsgálatomat 2017. június 1-jétől 2017. 
november 2-áig Karcag határában állítottam be. A két kísérletben a komponenseket külön-kü-
lön és együttesen helyeztem ki üres kontroll csapdák mellett, kezelésenként 5 ismétlésben, CSA-
LOMON® VarL+ csapdákban. A csapdákat hetente kétszer ellenőriztem, a csalétkeket havonta 
cseréltem.A gamma-bagolylepke esetén egyértelműen igazolható volt a 4-OXO szinergista ha-
tása. A saláta-bagolylepke esetén az illatanyag és a feromon nem rontotta egymás hatékony-
ságát és az együttes használat révén a csalétek nagyszámú nőstényt is fogott a hímek mellett, 
így a „csald és öld” technikában is alkalmazhatóvá vált.A kísérlet során elsődleges feladatom a 
csapdák kezelése, a csalétkek és az ölőanyag cseréje, a csapdák által fogott állatok tárolása, és 
szállítása volt. Ezt a lehető legprecízebb módon végezve, igen jó minőségű mintákat kaptam, 
melyeket így a további feldolgozásban (faji határozás, statisztikai kiértékelés) könnyű volt kezel-
ni. A későbbiekben az anyag feldolgozásában és az adatok kiértékelésében jelentős segítséget 
kaptam témavezetőimtől és Dr. Tóth Miklós akadémikustól.
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Az Aphis pomi DeGeer és az A. spiraecola Patch (Hemiptera: 
Aphididae) fitnesze és abundanciája ökológiai és konvencionális 

almaültetvényekben a Kárpát-medencében

A gyöngyvessző-levéltetű (Aphis spiraecola Patch) hazánkban 2004-ben jelent meg. Az új faj nyári 
tápnövényköre rendkívül széles, Magyarországon a preferált nyári tápnövénye az alma, amelyen 
az őshonos zöld almalevéltetű (A. pomi DeGeer) fajjal azonos nichet foglal el. Az A. spiraecola, 
mint invazív faj rendelkezhet azzal a képességgel, hogy almaültetvényekben átvegye az A. pomi 
domináns szerepét. Vizsgálatunk célja annak meghatározása volt, hogy milyen ökológiai és term-
esztéstechnológiai tényezők határozzák meg a két almán előforduló zöld Aphis faj egyedsűrűségét, 
kolóniaméretét, részarányuk alakulását. Ezzel összefüggésben vizsgáltuk, hogy ezek a tényezők, va-
lamint az esetlegesen fellépő intraspecifikus-, illetve interspecifikus kompetíció hogyan hatott a két 
faj fitneszére. Kérdéseink megválaszolása céljából négy ökológiai és négy integrált növényvéde-
lemben részesített almaültetvényben mértük fel az Aphis levéltetvek egyedszámát, kolóniaméretét, 
fitneszt kifejező paramétereit és az ezeket potenciálisan befolyásoló tényezőket. Megállapítottuk, 
hogy a hajtásnövekedés alapvető fontosságú az Aphis együttesek felszaporodásában, a populációk 
és kolóniák nagyságát további tényezők is alakítják. Az integrált növényvédelmű ültetvényekben jú-
niustól nagyobb és inkább az A. pomi által dominált Aphis együttesek alakultak ki, mint az ökológiai 
ültetvényekben. Az integrált növényvédelmű ültetvényekben az A. spiraecola fitnesze kisebb volt, 
mint az ökológiai ültetvényekben. A hazai és nemzetközi szakirodalomban közölt megfigyelésekkel, 
nem találtunk bizonyítékot az A. spiraecola nagyobb peszticid toleranciájára almaültetvényekben. 
Az almafák hajtásnövekedésének leállása az A. pomi egyedek hátsó tibiájának és testméretének 
csökkenését, míg az A. spiraecola tibiájának és testméretének növekedését eredményezte. A le-
véltetű kolóniák méretének növekedése mindkét faj esetén a fitnesz növekedését eredményezte. 
Végül megállapítottuk, hogy az A. spiraecola részarányának növekedése az Aphis levéltetű kolóniák-
ban csökkentette az A. pomi egyedek fitneszét, míg fordítva, az A. pomi arányának növekedése nem 
hatott az A. spiraecola fitneszére. A két faj kapcsolatát tehát aszimmetrikus kompetícióként írhatjuk 
le. A hazai körülmények között az A. spiraecola nem tudta átvenni az A. pomi domináns szerepét az 
almaültetvényekben. Vizsgálatunk során meghatároztuk az A. spiraecola és A. pomi egyedszámát 
kialakító összetett ökológiai folyamatok számos elemét.
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Burgonyabogár α-amiláz enzimének gátlása 
természetes növényi kivonatokkal

A burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata, Chrysomelidae) kártételének mérséklése régóta 
komoly kihívás, mivel olyan technológia kifejlesztése a cél, amely hatékony, fenntartható, beil-
leszthető az integrált növényvédelembe. A fejlesztés elengedhetetlen feltétele, hogy megismer-
jük, és megtaláljuk azokat az élettani, fejlődési és populációökológiai pontokat a L. decemlinea-
ta életciklusaiban, ahol lehetőség van minimális környezeti terheléssel beavatkozni.
A burgonyabogár esetében az emésztőrendszer működése igen fontos tényező, hiszen a védeke-
zés célja a gyorsan felszaporodó népességek levélfogyasztásának megakadályozása. Kutatásom-
ban a L. decemlineata α-amiláz enzimét és annak gátlását vizsgálom, amely szénhidrátbontó 
tulajdonságával kulcsfontosságú szerepet tölt be a táplálkozásban. Rövid, kromogén szubszt-
ráton végzett spektrofotometriás kinetikai mérésekkel bizonyítottam, hogy az α-amiláz enzim 
aktív formában jelen van az állat emésztőrendszerében. A részletesebb jellemzés érdekében, 
pH- és hőmérsékletfüggést vizsgáltam, illetve oligomer szubsztráton bontási kép meghatározást 
végeztem HPLC módszerrel. A lehetséges növényvédelmi technológia kidolgozásához inhibíciós 
méréseket végeztem Acidum tannicum-mal. A tannin ismert tulajdonságú, jól jellemzett, termé-
szetes növényi anyag, amely enzimgátló hatással bír. Nagy mennyiségben és olcsón előállítható. 
A gátlószer jelenlétében és anélkül mért enzimaktivitási értékeket összevetettem, így az aktivitás 
százalékos csökkenését tudtam megállapítani adott tannin koncentráció mellett.
Ezek az in vitro mérések adtak iránymutatást a tervezett etetési kísérletekhez. Tannin oldatokba 
mártott Solanum tuberosum levelek alkalmazásával figyeltem meg a gátlószer hatását Petri-csé-
székben lárvákon és imágókon. A kapott eredmények alapján in vivo kis parcellás kísérletekkel 
vizsgáltam, hogyan alakul a L. decemlineata kártétele kezeletlen, valamint tanninnal és a pozitív 
kontrolként alkalmazott rovarölő szerrel (tiametoxam) kezelt burgonyatöveken. A többszörös 
ismétlésben beállított kísérletekben, az egyedek számának alakulása, azok biometrikai értéke-
lése, és a tápnövény lombozat változása bizonyították, hogy a tannin gátolja burgonyaboga-
rak táplálkozását. A tannin enzimgátló hatására alapozott védekezés ígéretes növényvédelmi 
alternatíva, amennyiben annak kidolgozását hatékonysági és ökonómiai mutatók tekintetében 
tökéletesítjük.
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Az amerikai szőlőkabóca előfordulása hagyományos és ökológiai 
szőlőültetvényekben Tokaj-Hegyalján

Napjainkban a szőlőtermesztésben az egyik legaktuálisabb növényvédelmi károsító a szőlő 
aranyszínű sárgaságát (Flavesence dorée) okozó fitoplazma (Candidatus Phytoplasma vitis). A 
betegség 2013-ban jelent meg hazánk délnyugati részén és azóta folyamatosan terjed, ami ko-
moly kihívást jelent a szőlő növényvédelmét tekintve. Ez a kórokozó már évtizedek óta jelen van a 
nyugat-európai szőlőültetvényekben. A zárlati károsító veszélyessége abban rejlik, hogy az általa 
okozott betegség a jelenlegi növényvédelmi technológiákkal egyelőre gyógyíthatatlan. A fertőzés 
megelőzésére azonban léteznek megoldások, melyeket tökéletesítve határozottan felléphetünk 
a betegség ellen.
A kórokozó nagyobb távolságokra főként fertőzött szaporítóanyaggal terjedhet, azonban lokális 
mozgását az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus), mint vektorfaj segíti elő. A kártevő 
2006 óta van jelen Magyarországon, de mint a Flavesence dorée betegséget okozó fitoplazma 
legfontosabb vektora, a közelmúltban értékelődött fel jelentősége. A terjedés féken tartásának 
egyik kulcsa, a kabóca elleni megfelelő védekezés.
Tokaj-Hegyalja három hagyományos és két ökológiai szőlő ültetvényében alakítottuk ki kísérleti 
parcelláinkat 2016-ban és 2017-ben, és a lárvakelést, illetve a rajzásdinamikát vizsgáltuk. A ka-
bócalárvákat a szőlőlevelek fonákán felvételeztük, mindig az aktuális inszekticides kezelés előtt, 
illetve az azt követő 2., 7. és 10. napon. Minden ültetvényben 4 sorban, a sorok hosszától füg-
gően soronként 750-1000 levelet felvételeztünk. Az imágók rajzását sárga ragadós lapcsapdával 
követtük nyomon, melyeket hetente cseréltünk, 2016-ban október elejéig, 2017-ben szeptem-
ber 20-ig (?). Soronként 2-4 sárga ragacslapot helyeztünk ki.
2016-ban és 2017-ben is csak az ökológiai ültetvényekben találtunk S. titanus lárvát, amelyek 
számára az inszekticides kezelés nem volt hatással. 2016-ban jóval kevesebb volt a lárvaszám a 
vizsgált leveleken. Mindkét évben az ökológiai ültetvényekben nagyobb volt az amerikai szőlő-
kabóca imágók száma a sárga ragadós lapcsapdákon a konvencionális ültetvényekhez képest, 
amelyet az inszekticides kezelés valamelyest csökkentett.
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Az őszi káposztarepce leptoszfériás és szklerotíniás betegsége

Az őszi káposztarepce napjainkban a világ egyik legjelentősebb szántóföldi kultúrnövénye, 
melynek termesztése Magyarországon is egyre népszerűbb. Legjelentősebb növénykórtani 
problémái közé tartozik a repce leptoszfériás és szklerotíniás betegsége, amelyeket érintő hazai 
kutatások hiányosak. A kórokozók a világ számos régióiban jelentős terméskiesést okoznak a 
repcetermesztők számára.
A repce leptoszfériás betegsége a hazai szakirodalomban ezidáig egyértelműen a Leptosphaeria 
maculans (anamorf alak: Phoma lingam) kórokozó károsítását jelentette, azonban kísérletünk 
során sikerült bizonyítanunk a környező országokban is jelen lévő Leptosphaeria biglobosa 
(anamorf alak: Plenodomus biglobosus) hazai megjelenését.
Kísérletünk során a KWS Magyarország Kft. hét őszi káposztarepce hibridjét vizsgáltuk. 2017-
ben és 2018-ban szabadföldön felvételeztük a betegségek kórokozóinak fertőzési gyakoriságát. 
Az ország különböző pontjain tüneteket mutató szárakat és leveleket gyűjtöttünk, amelyeket a 
további vizsgálatokhoz használtunk fel. A leptoszfériás betegség esetében a kórokozók által a 
leveleken és szárakon okozott tüneteket, a morfológiai és tenyészbélyegeket, a szklerotíniás be-
tegség esetében pedig a kórokozó által szárakon kialakított tüneteket, valamint a morfológiai és 
tenyészbélyegeit figyeltük meg. A leptoszfériás betegség kórokozói között klasszikus mikológiai 
módszerekkel nehéz különbséget tenni, emiatt specifikus primerek felhasználásával molekulá-
ris vizsgálatokat végeztünk multiplex PCR-rel. Az izolátumokat ezzel a módszerrel fajszinten meg-
bízhatóan azonosítottuk. Az új kórokozó hazai jelenlétét a nukleotidsorrend meghatározásával 
is megerősítettük. Egyes izolátumok szekvenciáinak 330 bp hosszúságú szakaszát referencia izo-
látumok azonos hosszúságú szekvenciáival hasonlítottuk össze, majd az eredményt hasonlósági 
törzsfán ábrázoltuk. A patogenitási teszthez repce növényeket neveltünk, melyeket mestersége-
sen fertőztünk és a Koch posztulátumokat követve bizonyítottuk a kórokozók megbetegítőképes-
ségét. A repcetermesztők számára a területen lévő Leptosphaeria populáció faji összetételének 
és a fajok arányának ismerete növényvédelmi jelentőségű, mivel az irodalmi adatok alapján 
a két kórokozó eltérő érzékenységgel rendelkezhet a gombaölőszerekkel szemben. A növény-
védelmi kezelések során a fajok aránya meghatározhatja, hogy milyen fungiciddel végezzük a 
kezelést és hogyan időzítsük azt.
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A szőlő fás betegségének jelenléte a Tokaji Borvidéken

A szőlőtőke korai elhalása (grapevine trunk diseases - GTD) igen komplex, hosszú ideig lap-
pangó betegség, mely jelentős gazdasági károkat okoz az egyes bortermelő területeken. A be-
tegség elleni hatásos védekezési módot napjainkban is kutatják. Számos megjelenési formáját 
különböztethetjük meg: esca, Petri-betegség, Eutypa-, Phomopsis- és Botryosphaeriaceae fajok 
okozta elhalás, fekete kordonkar elhalás. A betegség kialakulását számos endofiton-, szaprofita- 
és patogén gomba együttes hatása mellett a környezeti tényezők is befolyásolhatják. Legjelleg-
zetesebb tünetek a tigriscsíkosság, a satnya hajtások, töppedt szemek, valamint a fás részekben 
megjelenő ék alakú-, fehér rothadás. A betegség kialakulásának és a tünetmegjelenés pontos 
okainak megértéséhez elengedhetetlen a kórokozó mikroorganizmusok izolálása és identifiká-
lása. Kutatómunkánk során célul tűztük ki a Tokaji Borvidékről származó tőkeminták endofiton 
gombáinak morfológiai és elsődleges fajszintű beazonosítását. A Hárslevelű és a Furmint minták 
a Tokaji Borvidék azon területeiről lettek begyűjtve, ahol már a korábbi években is megfigyel-
hető volt a tünetek nagyarányú megjelenése. Kutatómunkánk során 7 dűlőről összesen 286 db 
mintát vizsgáltunk meg. Morfológiai vizsgálataink során 7 különböző nemzetségbe tartozó fona-
las gombát azonosítottunk: Alternaria, Diplodia, Diahorthe, Fusarium, Epicoccum, Phaeoacre-
monium, Botrytis. Az ITS szekvenciák alapján Alternaria alternata, Diplodia seriata, Diahorthe 
eres, Botrytis cinerea, Fusarium armeniacum, Fusarium sp., Lasiodiplodia viticola, Curvularia 
sp., Phoma herbarum és Eutypella sp. fajokat sikerült meghatározni. Eredményeink alapján 
megállapítottuk, hogy a szőlő korai tőkeelhalását nem egy, hanem több gombafaj együttes je-
lenléte okozhatja. A betegség komplexitása a diverz mikrobaközösségnek köszönhető. Ahhoz, 
hogy megtaláljuk a megfelelő védekezési módszert elengedhetetlen a tüneteket okozó kóroko-
zók morfológiai, valamint molekuláris biológiai módszerekkel történő identifikálása.
Kovács Csilla munkáját az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-
11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói 
személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program, va-
lamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság programja támogatták. 
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A Trichoderma aggressivum f. aggressivum első európai 
megjelenése csiperkegombán

A termesztett csiperkegomba, ahogyan Európában, úgy hazánkban is a legnagyobb mennyi-
ségben termesztett gombafaj. Termesztési volumene folyamatosan nő, hogy a növekvő piaci 
igényeket ki tudja elégíteni. Azért, hogy ez megvalósítható legyen, a technológia fejlesztésével 
folyamatosan rövidítik a termesztési forgókat, amely a monokultúrára jellemző termesztés mel-
lett nagy teret enged a kártevők és kórokozók elszaporodásának. A csiperkegombán megjelenő 
patogének közül az állati kártevők mellett a különböző gombabetegségek jelentik a legnagyobb 
problémát. A Trichoderma fajok által okozott „zöldpenész” tünetegyüttes a termesztett gombák 
legsúlyosabb betegsége, amely minden évben jelentős termésveszteségeket okoz.
Dolgozatomban egy hazai termesztőnél 2015-ben megjelent, különösen agresszív tüneteket 
mutató Trichoderma izolátumot vizsgáltam. A mikroszkópos megfigyelések és szekvenciaelem-
zés eredményeként Trichoderma aggressivum f. aggressivum-ként azonosítottam a betegséget 
okozó kórokozót, amely eddig nem fordult elő Európában.
Provokált fertőzési kísérletekkel igazoltam, hogy az izolált kórokozó képes megfertőzni az egész-
séges II-es és III-as fázisú komposztot is. A kisparcellás kísérlet azt is megmutatta, hogy a f. 
aggressivum által okozott kár mértéke számottevően nagyobb, mint a f. europaeum által okozott 
kár. Megállapítottam, hogy a terméskiesés nagyságát nagymértékben befolyásolja az, hogy a 
fertőzés a termesztés melyik fázisában következik be.
In vitro körülmények között is igazoltuk a f. aggressivum és f. europaeum terjedési sebessége 
közötti különbséget. Rezisztencia kísérleteket is végeztem, amelyek eredményeként megállapí-
tottam, hogy a jelenleg termesztésben lévő csiperke és laskagomba fajták egyike sem mutat 
semmilyen rezisztenciát vagy toleranciát a T. aggressivum f. europaeum és f. aggressivum kór-
okozók ellen.
Az eredmények bizonyítják a T. aggressivum f. aggressivum megjelenését Európában is a term-
esztett csiperkegombán, és ezzel egy veszélyes, immár interkontinentális előfordulású kóroko-
zóra hívják fel a figyelmet.
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Gyógynövénykivonatok és méhészeti termékek hatása 
Alternaria sp., Botrytis sp. és Fusarium sp. növénykórokozó 

gombák fejlődésére

Napjainkban a mezőgazdaság jelentős mennyiségű szintetikus növényvédőszert használ. Az 
élelmiszerekben felhalmozódó szermaradványok növekvő mennyisége miatt ez jelentős prob-
lémát okoz. Megoldásként felmerült a természetes alapanyagok alkalmazása. A szakirodalom-
ban fellelt adatok alapján ígéretesnek mutatkozó növényi kivonatok, emellett pedig méhészeti 
termékek vizsgálatát tűztük ki célul növénykórokozó gombákra gyakorolt hatásuk fényében. 
In vitro kísérletben gyógynövények (citromfű - Melissa officinalis L., izsóp -Hyssopus officinalis L., 
kakukkfű - Thymus vulgaris L., zsálya - Salvia officinalis L. és medvehagyma - Allium ursinum L.) vi-
zes kivonatát, valamint méhészeti termékként a sonkolytörköly főzőlevét, illetve a propolisz etan-
olos kivonatát vizsgáltuk növénypatogén (Alternaria sp., Botrytis sp., Fusarium sp.) gombákon. 
A kezelések között jelentős eltérés mutatkozott. Az eredmények azt mutatták, hogy a kontrollhoz 
viszonyítva mindhárom kórokozó esetében szignifikáns inhibíciós tulajdonsággal rendelkezett a 
citromfű és a sonkolytörköly, míg a kakukkfű kisebb mértékben gátolta a kórokozók fejlődését. 
Fusarium-mal szemben hatásos volt a zsálya és a medvehagyma kivonata is, míg az izsóp hasz-
nálata mindegyik esetben eredménytelennek mutatkozott.
Eredményeink alapján a citromfű vizes kivonata és a sonkolytörköly hatékonyan gátolta a kísér-
letben vizsgált kórokozók fejlődését, ami megfelelő kiindulási pontot adhat további vizsgálatok 
elvégzéséhez. 
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Sherpa fajtájú kajszibarack fitoplazma és vírusfertőzöttségének 
vizsgálata Boldogkőváralján

Napjainkban komoly növényvédelmi problémát jelentenek a gyümölcstermesztésben azok a 
növényeket megbetegítő kórokozók, amelyek ellen nincs kidolgozott növényvédelmi technoló-
gia. Hazánkban a gönci termőtájon évről-évre gondot okoz a kajszi pusztulása, mely növeli a 
termesztés költségeit, rontva ezzel a termesztés gazdaságosságát. A pusztulás mértéke évenként 
és fajtánként is eltérő, átlagos évben 4-5%, szerepet játszhat benne a kajszi fitoplazmás megbe-
tegedése, de valódi oka máig ismeretlen.
Munkám során erre a kérdésre kerestem a választ, egy pusztuló kajszi ültetvény két egymást 
követő évben való tüneti felvételezésével és a fák vírus és fitoplazma fertőzöttségének korsze-
rű molekuláris-diagnosztikai módszerekkel való vizsgálatával. Boldogkőváralján, egy erősen 
pusztuló, Sherpa fajtájú kajszibarack ültetvényben 2016-ban tüneti felvételezéseket végeztem, 
mely tüneti felvételezést 2017-ben is megismételtem. A vizsgált fák levélmintáinak egy részéből 
mindkét évben sikerült azonosítanom a Candidatus phytoplasma prunorum kórokozó jelenlé-
tét, specifikus primerekkel végzett nested PCR eljárással. A két év eredményeit összehasonlítva 
azonban megállapítottam, hogy a pusztulás, a vizuális tünetek és a kórokozó jelenléte nem áll 
egyértelmű kapcsolatban egymással. A pusztulásban szerepet játszó további kórokozók felderí-
tésére a tesztelt kajszibarackfákban vírusok jelenlétét vizsgáltam. Ehhez a levélmintákból RNS-t 
tisztítottam, cDNS-t szintetizáltam majd vírus specifikus indítószekvenciákat használva RT-PCR 
reakcióban teszteltem a PPV, a PNRSV, a LChV1, és a CVA vírusok jelenlétét mintáimban, hogy 
kiderítsem, e karantén és kajszin nemrégiben azonosított kórokozók vajon jelen vannak-e, és 
szerepet játszanak-e a vizsgált ültetvény pusztulásában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
ÚNKP-2016-2017-I/5 és a 17-2-  kódszámú  Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával 
készült. A kutatáshoz támogatást nyújtott a Béres Alapítvány a Teljes Életért Közhasznú Szervezet.
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Levélfoltosságot okozó patogén gombák baby leaf salátákon

A baby leaf saláták fogyasztása egyre gyakoribb napjainkban, mert változatosan fogyaszthatók, 
sokféle vitamint és ásványi anyagot, rostot tartalmaznak. Családi vállalkozásunk baby leaf salá-
ták termesztésével foglalkozik és az évek során megfigyeltem, hogy a különböző, új levélszínű 
fajták a kórokozókkal szemben eltérő fogékonyságot és tüneteket mutatnak, a fólia alatti hajta-
tásban. A levélfoltosságok rontják a levelek esztétikai értékeit és piacosságát. A kórokozók közül 
a cerkospórás és ramuláriás levélfoltosságok jelentős gazdasági károkat okozhatnak. Munkám 
során célul tűztem ki a baby leaf saláták (cékla, mángold, sóska) levélbetegségeinek vizsgálatát 
és a vizsgált kórokozók morfológiai és tenyészbélyegeinek részletes bemutatását és összevetését 
az irodalmi adatokkal. A felmerült kérdésem, amelyre a munkám során válaszokat kerestem, 
hogy van-e különbség a fajon belül a különböző levélszínnel rendelkező változatok fertőzöttsége 
között.
A baby leaf mintákat a saját gazdaságunkból Balástyáról, hajtatóházakból gyűjtöttük, melyekről 
Cercospora beticola, Ramularia beticola és Ramularia rubella kórokozókat azonosítottunk. Mind 
a három kórokozó levélfoltosságot okoz. Cékla fajtákon a Cercospora beticola és a Ramularia 
beticola, mángoldon a Cercospora beticola, sóskán a Ramularia rubella felelős a levélfoltokért.
A Cercospora beticola tünetei eltérőek voltak néhány vizsgált fajtánál. A legtöbb esetben antoci-
ános és szabályos kör alakú foltokat figyeltük meg, kivéve a ’Boldor’ és az ’Avalanch’ fajtáknál. A 
foltok közepében fekete tűszerűen képződő konídiumtartó gyepet figyeltünk meg.
A Ramularia beticola okozta tüneteket szabad szemmel nem tudtuk megkülönböztetni a Cercop-
sora beticola-tól. A tünetek az alsó, idősebb leveleken jeletek meg. A Ramularia rubella okozta 
levélfoltok kerekdedek, szegélyük határozott, lilás, vöröses színű. A foltok közepe kivilágosodó.
A kórokozókat PDA táptalajon izoláltam, majd patogenitási teszttel igazoltam az izolátumok 
megbetegítő képességét. A Cercospora beticola és a Ramularia rubella kórokozót molekuláris 
módszerrel azonosítottuk az ITS régió szekvenciája alapján. Munkánk eredményei közé tartozik, 
hogy a Ramularia rubella kórokozót új gazdanövényről azonosítottuk. A Rumex sanguineus var. 
sanguineus – vérsóska – kiváló baby leaf salátának, mert különlegessé teszi a levél színe és a 
savanykás íze.
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Herbicid hatékonyság vizsgálat őszi búzában, Viola arvensis, 
Apera spica-venti és árvakelésű Brassica napus fajokkal szemben

A herbicidek használata jelentős előnnyel bír, ugyanakkor alkalmazásuknak két jelentő-
sebb kártétele ismeretes. Az egyik a termesztett növényre gyakorolt fitotoxikus hatás, vala-
mint a gyomflóra indirekt szelekciója, felborítva ezzel a termőhelyi cönológiai viszonyokat. 
Kísérletünk célja őszi búzában engedélyezett herbicid kombinációk hatékonyságának vizs-
gálata, különböző alkalmazási időpontokban a búza három fontos gyomnövénye ellen. 
Kísérletünk során olyan területet jelöltünk ki, ahol jellemző gyomként szerepel a nagy széltippan 
(Apera spica-venti,) jelen van árvakelésként az imidazolinon ellenálló repce (Brassica napus) és 
nem utolsó sorban a gyomflóra változását is figyelembe véve, az előtérbe kerülő mezei árvácska 
(Viola arvensis). Összesen 27 kezelést állítottunk be, eltérő kijuttatási időpontokban. Ősszel 3 al-
kalommal, tavasszal pedig 2 alkalommal végeztük el a kezeléseket. A kísérletben egy parcella 650 
m2, a kezeléseket két ismétlésben végeztük el, kezelésenként 3*5 m takart kontroll sávot hagy-
tunk. Az FM által meghatározott módszertan szerint értékeltük a gyomirtó hatást, illetve a fitotoxi-
kus hatást. Az értékeléseknél figyelembe vettük a lehullott csapadék mennyiségét és a hőmérsék-
letet is. A kapott számadatok statisztikai elemzését egytényezős varianicaanalízissel végeztük el. 
A fitotoxicitási eredményeket figyelembe véve csak egy kezelés esetében, a Pledge 50 WP (flu-
mioxazin) Stomp Super (pendimetalin) kombinácó nem javasolt, mert látványos tüneteket 
okozott az őszi búzán. A Clearfield repce árvakelés elleni hatékonyság eredményei csak tájé-
koztató jellegűek, mert egyedszáma nem érte el a négyzetméterenkénti 5 db-ot. Összességében 
elmondható, hogy a mezei árvácska és a nagy széltippan esetében is a korai védekezés javasolt, 
hiszen ősszel a gyomok a legérzékenyebb stádiumban vannak, így ellenük ebben az időpontban 
lehet hatékonyan védekezni, ezzel korán kikapcsolva a gyomkonkurenciát.

Témavezetők:
Dr. Nádasyné Dr. Ihárosy Erzsébet

egyetemi docens, PE GK
Labant-Hoffmann Éva

Fejlesztőmérnök,  Növénypathyka Kft.

SZABÓ DOROTTYA
dorottya_szabo@yahoo.com 
Kertészmérnöki 
BSc, 6. félév
Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegytem Marosvásárhelyi Kar 

’Primula acaulis’ hiánytüneteinek vizsgálata

A szárazföldi és növényházi dísznövénytermesztés napjainkban is igen jelentős kertészeti ágazat. 
A növények termesztését az időjárási tényezők, a termesztéstechnológia, a károsítókkal szembe-
ni rezisztencia, valamint a növényvédelem hatékonysága határozza meg. Eredményes termesz-
téshez ismernünk kell a használt termesztőközeg tulajdonságait, a növény tápanyag igényét, a 
tápanyagok mennyiségét és arányát. A növények optimális vegetatív fejlődését és növekedését, 
a virágdifferenciálódást, a virágzás intenzitását és tartósságát a növény tápanyagokkal való el-
látottsága lényegesen befolyásolja. Megfelelő tápanyagviszonyok mellett a növény egészséges 
lesz, jó ellenállóképességű és tartós.
A vizsgálat során szabályozott növényházi körülmények között Primula acaulis palánták hi-
ánytüneteit vizsgáltam. A szártalan kankalin tápanyag hiány tüneteinek kiprovokálására tel-
jes értékű és hiányos tápoldatokat készítettem. A hiánytünetek előidézéséhez a különböző 
törzsoldatokból kihagytam egy-egy makro-, illetve mikro-tápelemet. Ugyanakkor vizsgál-
tam a termesztőközeg kémhatásának és sótartalmának hatását is a növények fejlődésére. 
Az eredmények értékelésekor megállapítható, hogy főként a makro-tápelemek hiánya esetén a 
növényen látványos fejlődési zavarok, kóros tünetek jelentkeztek. A mikro-tápelemek hiányára 
a szártalan kankalin mérsékeltebben érzékeny, nem minden esetben mutatkoztak az adott táp-
elem tipikus hiánytünetei. A kísérlet során készített fotósorozat elősegítheti a szártalan kankalin 
hiánytüneteinek diagnosztizálását.

Témavezetők:
Dr. Bálint János

adjunktus,  Sapientia EMTE Marosvásár-
helyi Kar

Dr. Balog Adalbert
egyetemi tanár,  Sapientia EMTE Maros-

vásárhelyi Kar
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CSORBA ARTÚR – BOTOND
csorbaartur@yahoo.com 
Növényorvosi 
BSc, 4. félév
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
Csíkszeredai Kar

Különböző gyomirtószerek hatékonyságának vizsgálata fejes 
káposzta (Brassica oleracea convar. capitata) állományban

Kísérletünk alatt a fejes káposzta tesztnövénynél összehasonlítottunk különböző rendelkezésre álló 
gyomirtó szereket, melyek alkalmasak lehetnének egy eredményes intenzív termesztés esetében. Cél-
kitűzésünk egy olyan hatékony gyomszabályozási lehetőség azonosítása, amellyel minimális kiadások 
és kézimunkaerő mellett, mennyiségileg és minőségileg megfelelő termést érhetünk el. Eredmények: 
Mivel a kísérlet nem teljesen kisgazdaságokra tervezett, hanem üzemi szintű termesztés beállítottságú 
volt, a célunk az volt, hogy ha lehetséges csak vegyszeres gyomirtási technológiát fejlesszünk ki a fejes 
káposztában. A kísérletben használt preemergens, pontosabban néhány napnyi ültetés előtti gyo-
mirtók használata minden féle szempontból eredményesnek tekinthetők, mivel ezáltal, a vegetáció 
első harmadában nincs szükség gyomirtásra, kapálásra. A Sultan 50 SC pree plant. módon használt 
gyomirtó, habár a kétszikűek ellen volt kifejlesztve, a kezelésben nem hozta a legjobb eredményt. 
A disznóparéj (Amaranthus sp.) fajok a gyomirtó spektrumában be vannak sorolva, de ez esetben 
kevésbé volt hatásos ellenük. A Dual Gold 960 EC gyomirtó kellő mértékben hatásos volt egyszikűek 
ellen, viszont a növényre fokozottabb stresszt váltott ki a Goal 4 F és Stomp Aqua szerekhez viszonyít-
va. A Stomp Aqua gyomirtóval kezet parcella a kísérlet összes többi kezeléséhez viszonyítva a legjobb 
eredményt hozta. Tekintettel arra, hogy kapálást minden kezelésben kellet egyszer végezni, kapásban 
kettőt is, a káposzta fejnövekedést és fejtömeget a pendimetalin hatóanyag befolyásolta a legkevésbé 
negatívan. Ha a posztemergensen is kezelt parcellákat vesszük figyelembe, elmondható, hogy ezekre 
nem volt nagyon szükség a kísérlet körülményeit figyelembe véve. A Sultan 50 SC és a Stomp Aqua 
pree plant kezelésekben, a Sultan 50 SC posztemergensen használt gyomirtó nem váltotta ki a legjobb 
hatást sem gyomirtó erejével, sem a kultúrnövény kímélésével, hiszen a kezeletlen kontroll után a két 
legrosszabb eredményt mutatta. A Goal 4F és Dual 960 EC kezelésekben posztemergensen használt 
Lontrel 300, csak a fészkesviráguak (Asteraceae) és keserűfűfélék ellen volt hatásos, de a kezelésekben 
elenyésző volt ezeknek a számuk. Ellenben, ha ezeknek jelenlétűk domináns, akkor ajánlatos klopira-
lid hatóanyagú szert alkalmazni. A kapás kezelésben semmilyen gyomirtó szer nem volt használva, és 
nagyjából a két alakommal végzett kapálás megoldotta a gyomosodás veszélyét.

Témavezető:
Dr. Nyárádi Imre István adjunktus, RO EMTE-CSK

SZABÓ JÓZSEF SZABOLCS
szabolcs.szabo1993@gmail.com 

Növényorvosi 
BSc, 4. félév

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Csíkszeredai Kar

VALENT EVELIN
valent.evelin96@gmail.com 
Mezőgazdasági mérnöki alapszak 
BSc, 7. félév
Nyíregyházi Egyetem 

A csillagfürt (Lupinus albus L.) gyomflórája ökológiai gazdaságban

Az ökológiai növénytermesztés célja nem az, hogy teljesen kiiktassuk a gyomokat a termesztés 
rendszeréből, hanem az, hogy borításuk a kártételi küszöb alatt legyen gyomirtó szerek alkal-
mazása nélkül. Vizsgálataink célja: egy 10 ha-os fehérvirágú keserű csillagfürt (Lupinus albus L. 
„Balkányi 23”) állomány gyomflórájának vizsgálata ökológiai termesztési körülmények között. A 
gyomflóra felmérésén túl – melyre májusban, júliusban és augusztusban került sor – további 
célunk volt, hogy képet kapjunk a következőkről: melyek az ökológiai csillagfürt táblák jellemző 
gyomfajai, mekkora azok borításának mértéke, mekkora a diverzitásuk; megjelennek-e különle-
ges gyomnövények, ritkább, esetleg védett növényfajok a herbicidmentes táblákban; herbicidek 
használata nélkül elfogadható szinten lehet-e tartani a gyomosodást. Vizsgálatainkat a Nyíregy-
házi Egyetem Ferenc-tanyán található Tangazdaságában végeztük. A Tangazdaság 134,9 ha-nyi 
ökogazdálkodású területéből 10 hektárnyi területen valósul meg a fehérvirágú keserű csillagfürt 
termesztése. A mintaterület jellemző talajtípusa a kovárványos barna erdőtalaj. Az állomány ve-
tésére 2018. április 5-én került sor, a vetési sortáv 12 cm-re lett beállítva. A gyomfelvételezése-
ket a BALÁZS-UJVÁROSI módszerrel végeztük. A felvételezések során vizsgáltuk a táblaszéleket(-
két ismétlés) és a táblán belüli területeket(négy ismétlés). A véletlenszerűen kijelölt felvételezési 
négyzet 1 m2 volt, a gyomborítottság megállapítása becsléssel történt. Az egyes gyomnövények 
borítási értékét borítási %-kal fejeztük ki. Meghatároztuk az előforduló gyomfajokat, becsül-
tük átlagborítási értékeiket, életformacsoportok szerint kategorizáltuk őket. Elemeztük az egyes 
életformacsoportok borításának alakulását, a fajokra lebontott borítás változását, rangsoroltuk 
azokat. A gyommagtartalom meghatározására csíráztatásos módszert alkalmaztunk.Az előfordu-
ló gyomok többsége a T4-es életformába tartozik. Megállapítottuk, hogy a nyári egyéveseket az 
Echinochloa crus-galli képviseli, magas részesedéssel. Érzékelhetően magas borítottsági érték-
ről tudtunk beszámolni kétszikű fajok esetében úgy, mint a Hibiscus trionum, a Chenopodium 
album és Polygonum persicaria fajok esetében. A Helianthus annuus árvakelés mértéke kife-
jezetten nagy volt. Az Ambrosia artemisiifolia magas dominanciával volt jelen. A táblaszélen a 
Convolvulus arvensis, mint G3-as életformájú faj szálanként tűnt fel. A T3-asok közül a Raphanus 
raphanistrum és a Sinapis arvensis jelenléte a jellemző.

Témavezető:
Dr. Tóth Csilla

főiskolai docens, NYE
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VARGA LÁSZLÓ
laszlo.varga@kwizda.hu 
Kertészmérnöki 
BSc, 11. félév
Eszterházy Károly Egyetem 
Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar 

Talajlakó gombák elleni biológiai védekezés és az öntözés 
kapcsolata a támrendszeres uborkatermesztésben

Problémafelvetés:
A támrendszeres uborkatermesztés több évtizedes múltra tekint vissza hazánkban, ugyanakkor 
az utóbbi évek klimatikus változásai és az EU-s csatlakozásunk óta zajló folyamatos hatóanyag 
kivonások miatt napjainkra több olyan probléma alakult ki, ami az eredményes termesztést már 
nagymértékben veszélyezteti. Ilyen például, a fagymentes teleink miatt felszaporodott talajlakó 
gombás betegségek, a Szklerotínia, a Fuzárium, a Pítium és a Verticílium fokozott kártétele. Az 
ellenük való kémiai védekezési lehetőségek köre beszűkült, így egyre nagyobb szükség van a 
hatékony biológiai védekezési lehetőségek keresésére, valamint az átgondoltabb termesztés-
technológiai módszerek okszerű alkalmazására.
Célkitűzésem:
A T-34 hiperparazita gomba dózisainak és hatékonyságának vizsgálata, alkalmazási lehetősége-
inek elemzése az alkalmazott öntözési gyakorlatokkal összevetve.
Kutatási kérdések:
- Van-e összefüggés a T-34 osztott felülkezelési gyakorisága és a hatékonyság között?
- Van-e összefüggés az öntözési szokások és a talajlakó kórokozók kártételi szintje között?
Hipotézisek:
Eddigi gyakorlati tapasztalataim alapján összefüggést feltételezek a kijuttatási és az öntözési 
metódus, valamint a hiperparazita gomba hatása között, amelyet a kísérletemmel szeretnék 
alátámasztani.
Anyag és módszer, kutatási eredmények, következtetések, javaslatok:
A vizsgálatom során szemrevételezéssel, számlálással mértem fel az eredményeket, amelyekből 
számított és statisztikailag vizsgált következtetéseketket, és az ezekre alapozott javaslatokat tet-
tem.

Témavezető:
Dr. Fodor László

főiskola tanár, EKE AVK

VIDA NORBERT
norbertvida94@gmail.com 
Növényorvos 
MSc, 2. félév
Pannon Egyetem Georgikon Kar 
 

Kálium tápanyagellátás kapcsolata a napraforgó 
termőképességével és allelopátiájával

A napraforgó (Helianthus annuus L.) vetésterülete Európai viszonylatban és hazánkban is folya-
matosan nő, a nemesítői munkának és a javuló agrotechnikának köszönhetően átlagtermése és 
olajtartalma is emelkedik, jelenlegi vetésterülete alapján a 3. helyet foglalja el kultúráink közt. A 
növénytermesztés hatékonyságát jelentősen befolyásolják azok a kivont herbicid hatóanyagok, 
melyek hiányában rendkívül nehéz az állományok gyommentesen tartása, ezért szükséges ta-
lálnunk újabb módszereket az alternatív gyomszabályozásra. Fontos ismereteket jelent az egyes 
kultúrnövények allelopatikus hatása az utánuk következő kultúrára, ami a helyes növényi sor-
rend kialakításához ad hasznos szempontot.
Munkám során korábbi tenyészedényes kísérletem tapasztalatait felhasználva, szántóföldi kö-
zép-parcellás kísérletben a teljes vegetáció alatt vizsgáltam a Pioneer- P64HE118 napraforgó 
hibrid tápanyag-reakcióját és allelopátiás képességét. Növekvő káliumadagok (K0,1,1.5,2,3) 
kijuttatásával arra kerestem a választ, hogy a jobb kálium ellátás hogyan befolyásolja a napra-
forgó vegetatív paramétereit, termésátlagát és a kaszatok olajtartalmát. Továbbá csíráztatásos 
kísérletben (Petri csészékben) mértem a megnövelt káliumadagnál a szármaradványok, illetve 
kaszatok allelopatikus hatását őszi búzára.
A szabadföldi kísérlet eredményeit kiértékelve megállapítottam, hogy a kezelések hatásai a kont-
rollhoz képest statisztikailag igazolható különbséget mutattak. A kétszeres káliumadag a legtöbb 
vizsgált mutatóra pozitív hatással volt. A megnövelt kálium hatóanyag kijuttatás egyértelműen 
növelte a termésátlagot, ugyanakkor a háromszoros adag már kedvezőtlenül befolyásolta a mi-
nőségi mutatókat. Az őszi búza csíráztatása során azt tapasztaltam, hogy míg a kaszatkivonatok 
jelentősen csökkentik a csíraszámot és a csírahosszt, a szárkivonatok nem, vagy pozitív hatásúak 
voltak. Eredményeim alapján megállapítható, hogy mind a termesztéstechnológia, mind gazda-
ságosság alapján érdemes többlet kálium hatóanyagot kijuttatni, mely által nemcsak a termés-
szint és a minőség növelhető, hanem a kálium adagok ésszerű növelésével a csíranövényeket 
gátló allelokemikáliák mennyisége csökkenthető. Ezáltal a káros utóvetemény-hatás is nagyban 
mérsékelhető. Levonható az a következtetés is, hogy a napraforgószárban található allelokemi-
káliák, mint az őszi búza csírázását nem gátló, herbicid hatású anyagok, az irodalmi adatok alap-
ján csökkenthetik néhány – a búzával hasonló időszakban kelő - veszélyes gyom elszaporodását.

Témavezető:
Dr. Sárdi Katalin

Professor Emerita, PE GK
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BALOGH BRIGITTA
baloghbrigitta13@gmail.com 
Környezetmérnök 
BSc, 7. félév
Óbudai Egyetem Rejtő Sándor 
Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar 

Vízmosásos erózió vizsgálata a Gödöllői – dombság 
nyugati területén

Napjainkban, amikor igen változatos az időjárás, a természeti területeink is rengeteg változáson 
mennek át - a beépített területek (lakóépületek, közlekedési útvonalak, új gazdasági beruházá-
sok) terjeszkedése, a területhasználati módok átalakulása miatt - jelentősen változik a termé-
szetes élővilág és a tájak térszerkezete is. A természetes környezet a változásoknak köszönhetően 
egyre jobban beszűkül, tagoltabbá válik, mindeközben a társadalom igénye egyre nagyobb az 
egészséges, érintetlen környezet iránt.
Témaválasztásom során a Gödöllői-dombság nyugati térségét (Szada) választottam. Választá-
somat az indokolja, hogy a Gödöllői – dombság jelentős része már korábban feltérképezett 
területnek számít. A dombság nyugati és déli része vízmosásos árkokkal tagolt felszín az intenzív 
erózió következtében. A kistáj déli részének (pl. Isaszeg környéke) árkos és vízmosásos eróziós 
vizsgálata széleskörűen tanulmányozott, ellentétben a nyugati területekkel (pl. Szada), mely 
kevésbé feltárt, vizsgált terület, ez indokolja a téma aktualitását. Fontos volt a téma választás-
kor, hogy egy olyan területen vizsgáljam a táji változásokat, ahol évszázadokra vissza menőleg 
jól detektálható a különbség, illetve ahol a vizsgált terület számottevő változáson ment át. 
Ezen térségben jelentősen megnövekedett az árkos területek aránya a 18. századhoz képest. 
Természetesen nem csak mesterséges beavatkozásoknak köszönhetően, hanem az időjárás, 
illetve felszíni változások is hozzájárultak a tájváltozáshoz.
Szada területén a tájváltozásnak köszönhetően jelentős mennyiségű vízmosásos árok alakult ki. 
Ezen árkok vizsgálata képviseli a téma nagy részét. Vizsgálataim a 18. századtól napjainkig ter-
jednek ki. Az árkok mellett különös figyelemmel kísértem a talajszelvények változatosságát, hogy 
általuk még pontosabb képet kapjak az árkok kialakulásáról és további fejlődésükről, melyet 
előadásomban hosszabban szeretnék bemutatni.

Témavezető:
Demény Krisztina

egyetemi tanársegéd, OE RKK

BALTRINGER AJNÓ
baltringer.ajno94@gmail.com 
Erdőmérnök 
Osztatlan, 9. félév
Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar 

A 2014/2015-ös téli jégkár hatása a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi 
Erdészet főbb állományainak állományszerkezetére

A vizsgálati eredményeket saját méréseim alapján készítettem. A terepi mérések során feltér-
képeztem az állományszerkezetet és utána a jégkárt követő negyedik vegetációs időszak végén 
növedékfúrással vettem mintát a kijelölt fákból. Így az adatokat a vizsgálathoz, faegyedenként 
kettő növedékcsap szolgáltatta. A dolgozat célkitűzése alapján a diagramokon jól láthatóan meg-
mutatkozik a jégkárt követő évben a növedékváltozás a sérültség függvényében és fafaj bontás-
ban is. A kutatás eredménye alapján elmondható, hogy a sérült fák növedékkiesést szenvedtek 
a jégkárt követő években.

Témavezető:
Dr. Horváth Tamás

Egytemi adjunktus, SOE EMK
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KÓBORI DOROTTYA
koboridori@gmail.com 
Tájépítész és kertművész mesterszak (MA) 
MA, 5. félév
Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar 

A kastélykertek szerepe a Maros tere táji örökségében

Kutatásom tárgya a Maros megye két nagyobb települése, Szászrégen és Marosvásárhely között 
elterülő, dombok és hegyek által övezett sík térség, a Maros tere. A vizsgálati területet egy Er-
délyben, Maros megyében lévő, geomorfológiailag, vízrajzilag jól meghatározott, 30 km hosszú 
és 4-9 km széles tájrészlet adja. A kutatási felvetésem szerint tudjuk, hogy ez a táj egy kulturálisan 
gazdag vidék, mégsem világos, milyen tényezők határozzák meg a karakterét, milyen elemekből 
és hogyan áll össze teljes egésszé. A karakteres domborzat és a földrajzi tájakat egymással össze-
kötő, de egyben elválasztó Maros folyó már önmagukban is jellegzetes karaktert adnak. A folyó 
gazdag élőhely volta mellett azonban már az ókori és középkori időkben gazdasági és társadalmi 
hasznot hozott a vidéknek összekötő, szállító lehetőségeivel. A természetföldrajzi adottságok és 
a helyi kultúra lenyomatainak elemzése alapján a Maros terén a természeti és az antropogén 
hatások együttes, harmonikus alkotását figyelhetjük meg, jellegzetes kulturális elemekkel. Így a 
tájrészlet az UNESCO cultural landscape védettségi kategóriájára is méltó lehet, elősegítve meg-
óvását és fejlődését. A vizsgálati terület jelentős tájtörténeti vonatkozással bír, hiszen sok más 
folyóvölgyhöz hasonlóan itt is uradalmi központok voltak, ahol a tájegység jelentősebb kertjeit 
kialakították. A magas történeti kert sűrűségből adódóan jelentős fejezetet képviselnek a tájban 
és vizsgálat szempontjából a dolgozatban is a kastélykertek, melyekből hét található a terüle-
ten, északról dél felé haladva: az Abafáji Huszár-kastélykert, a Gernyeszegi Teleki kastély-kert 
együttes, a Marossárpataki Teleki kastélykert, a Marosszentgyörgyi Petki–Máriaffy kastély-kert 
együttes, a Nagyernyei Bálintitt kastély-kert együttes, a Sáromberki Teleki-kastélykert és a Vaj-
daszentiványi Zichy-Horváth kastély-kert együttes. Ezek egykor a térség kulturális, gazdasági és 
társadalmi központjai voltak, melyekhez a nemesi családok birtokain működő gazdaság anyagi 
hátteret biztosított. Ezek hiányában a mai kor kihívása a kastélyok és kertek önfenntartóvá tétele. 
A térség fellendítésében és érték alapú turisztikai fejlesztésében kulcsszerepe lehet a kastélyker-
tek program alkotásának és megújításának, melyek ezáltal a kulturális turizmus kiemelt célpont-
jaivá válhatnak, katalizátorként elősegítve a táj egyéb elemeinek fejlődését.

Témavezető:
Dr. Fekete Albert

egyetemi tanár, SZIE TÁJK
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Faanyagmozgatás hatása a talajtömörödésre

A fakitermeléssel érintett erdőtalaj minőségében hosszútávon maradandó károsodásokat okoz-
hat az erdészeti faanyagmozgatás. Kutatásomban a faanyagmozgatást végző erdészeti gép ta-
lajtömörödésre gyakorolt hatását vizsgáltuk a Gödöllői-dombság területén. A méréseket 2017. 
májusban, 2017. októberben és 2018. júniusban végeztük a Gödöllői-körzet 23/E erdőrészleté-
ben, Babat puszta közelében. Célom, hogy felmérjem az erdészeti gépek által keletkezett kerék-
nyom és tengelyköz talajtömörödöttségét, a közelben lévő bolygatatlan területekhez viszonyítva. 
2017 májusában egy, a műúthoz csatlakozó közelítőnyomon végeztünk talajellenállás és talaj-
nedvesség vizsgálatot. A mérésekhez 60o 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 közelítőnyomon 
8 db 2x2 méteres kvadrátot vettünk fel, 3-3 mérést végeztünk a bal- és jobb oldali keréknyom-
ban, illetve a tengelyközben. A közelítőnyom 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-
nyom közelében, egy kevésbé igénybe vett közelítőnyomon is végeztünk méréseket. 13 darab 
2x2 méteres kvadrátot vettünk fel, a leírt módszer alapján, kontroll területtel. 2018 júniusában 
megismételtük a vizsgálatot a 2017. októberi módszertan alapján.
A három vizsgálat alapján az intenzíven használt közelítőnyom keréknyomában volt a legnagyobb 
a talajellenállás. 2017 októberében közel 75-110 lbf –fel (3,36-4,928 MPa-lal) nagyobbak voltak 
a medián értékek az intenzíven használt közelítőnyom keréknyomában a hozzá tartozó kontroll 
területhez képest. A talajnedvesség az intenzíven használt közelítőnyomon a keréknyomban volt 
a legnagyobb, mindhárom vizsgálat során. Ennek lehetséges oka, hogy a tömörödöttebb talajon 
nehezebben szivárog le a víz. A kevésbé használt közelítőnyomon kisebb talajellenállás és talaj-
nedvesség értékeket mértünk, mint az intenzíven használt közelítőnyomon. 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 közelítőnyomok mentén.

Témavezetők:
Dr. Centeri Csaba

egyetemi docens, intézetigazgató, SZIE 
MKK
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A tájépítészet szerepe a kertterápiában
-A kolozsvári Pszichiátria és Ergóterápia Intézet kert-revitalizációjának példája-

Az ergoterápia szó a görög „ergein”, csinálni, dolgozni, cselekedni igéből ered. Ez a kezelés 
abból az elvből indul ki, hogy a cselekvés az ember alapvető igénye, és a cselekvés önmagában 
is gyógyító hatású. Ennek egy speciális ágazata a kertterápia.
A kertterápia egy folyamat, amely során kapcsolat létesül az emberi test, lélek és a természet kö-
zött. Kutatások bizonyítják, hogy a táj, a növények vagy a kertészkedés maga hozzájárul a személy 
pszichológiai és fizikai rehabilitációjához, a test, lélek, értelem hármas javításához.
Kolozsváron mai nap is létezik Pszichiátria és Ergoterápia intézet. Az utóbbi nevét sajnos a je-
lenlegi helyzet már nem legitimálja. Dolgozatom célja kihangsúlyozni az ergoterápia lényegét és 
fontosságát, megoldást nyújtva az intézet zöld övezetének újratervezéséhez. Kutatásom során 
volt szerencsém megismerni a kórház pacienseit, az őket kezelő személyzetet, így átfogó képet 
alkothattam a rendszer működéséről. Bizalmukat elnyerve, foglalkozást tarthattam a beutalt 
személyek számára, ezáltal felvonva a vezetőség figyelmét a kertterápia adta lehetőségekre. Tá-
jépítészeti munkám során egy fenntartható megoldást, egy úgynevezett gyógyító kert-tervet mu-
tattam be a korház vezetőségének, az intézet zöld területének hasznosíthatóságáról, az ember és 
kert kapcsolat fellendítéséről. A vezetőség pozitív hozzáállásának köszönhetően kertrendészeti 
javaslataim egy része már megvalósult, a kertterápiás foglalkozások pedig ismét helyet nyertek 
a mindennapi kezelésben.
Mi tájépítészek nem rendelkezünk feltétlenül orvosi adottságokkal, orvosi tudománnyal, de 
alkalmazva a szakmánk nyújtotta eszközöket hozzájárulhatunk az emberek egészségének kezelé-
séhez, a jóllét fenntartásához.

Témavezető:
dr. Dan Valentin Sebastian
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A tájgazdálkodás fennmaradt emlékei a Sándor-Metternich 
uradalom bajnai birtokrészén

Miért választotta az Országos Magyar Gazdasági Egyesület követendő példának gróf Sándor 
Móric bajna-biai birtokát? Milyen tájgazdálkodás és tájszépítő tevékenység zajlott az uradalom 
területén? Melyek azok az uradalmi emlékek, amelyek máig fennmaradtak? Ezek közül melyek 
érdemesek védelemre, helyreállítása? OTDK dolgozatomban ezekre a kérdésekre adok választ a 
Sándor grófi család bajnai birtokrészére fókuszálva.
A közel 76 km2 kiterjedésű középbirtok Bajna, Gyermely, Sárisáp, Nagysáp, Szomor, Annavölgy 
települések területét érinti. OTDK dolgozatom fő célja egy későbbi rekonstrukciós és turisztikai fej-
lesztési terv megalapozása. Ehhez elvégeztem birtok történetének feldolgozását, a birtokfejlesz-
tések bemutatását, valamint a hajdani uradalmi épületek, építmények, fasorok és a tájhasználat 
felmérését. Legfőbb hangsúlyt a tájgazdálkodás vizsgálatra helyeztem. Munkám során elemez-
tem a tájalakulást és számba vettem a fennmaradt uradalmi emlékeket. Mindezt korabeli birtok-
leírások, archív fényképek és korabeli térképes források (katonai és kataszteri térképek, ortofo-
tó, valamint egy 1877-ben készült birtoktérkép) összevetésével végeztem el. A Sándor uradalom 
fennállásának időintervallumát hat korszakra osztottam. Kiemelten foglalkoztam az uradalom 
fénykorára (1850-1945) jellemző tájgazdálkodással és tájszépítő tevékenységekkel. Idővonalat 
készítettem a grófi család és az uradalom történetének fontosabb momentumairól. A máig fenn-
maradt uradalmi emlékeket térképesen, táblázatosan és többszáz fényképen dokumentáltam. 
A bajnai Sándor uradalom nemcsak tájépítészeti-örökségvédelmi szempontból, hanem ag-
rártörténeti szempontból is jelentős. A birtokon a Sándor grófi család a terület viszonylag kis 
mérete ellenére, hét generáció munkájával, 250 év alatt, országos szinten is kiemelkedő szín-
vonalú mintagazdaságot hozott létre. A téma a bajnai kastély és parkjának folyamatban lévő 
helyreállítási munkálatai és az uradalmi emlékek rohamos pusztulása miatt különösen aktuális. 
A bajnai kastéllyal és parkjával kapcsolatosan már születtek korábban tudományos munkák, 
azonban a bajnai birtok egészére még nem készült uradalomtörténeti, tájtörténeti elemzés és 
Bajna, Gyarmatpuszta, Nagysáp területén egyedi tájérték kataszterezést sem végeztek. OTDK 
dolgozatommal szeretném új adalékokkal gazdagítani a birtok történetével és tájgazdálkodásá-
val kapcsolatos ismereteket és hozzájárulni egykori uradalom fennmaradt értékeinek megóvá-
sához, gondozásához, helyreállításához és bemutatásához.

Témavezető:
Hubayné dr. Horváth Nóra
egyetemi docens, SZIE TÁJK
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Energia faültetvények biológiai sokféléségének értékelése

Napjainkra egyes környezetvédelmi problémák olyan súlyos méreteket öltöttek, amelyek felis-
merése már nem elegendő, ezek csökkentésére környezetbarát megoldásokat kell alkalmazni. A 
természetes, őshonos fajokból álló erdők területének csökkenése több szempontból is problé-
mákat okoz: egyes fajoknak zsugorodik, vagy épp teljesen eltűnik az élőhelyük, ami az egész glo-
bális rendszert felborítja; a nem megfelelő erdőgazdálkodással (nem megfelelő fafaj- és terület 
választás) pedig épp növeljük a klímaváltozás mértékét.
A kutatásunk célja az, hogy rávilágítsunk arra, a környezetvédelemi, természetvédelmi és a 
gazdasági érdekeket összehangolhatjuk. A természetes erdők mellett, egyre nagyobb szerepet 
kapnak az energia ültetvények. Az energia import-függőség az országok többségének problémát 
jelent, amire részben alternatívát kínálhatnak az energia ültetvények. Az őshonos erdőket így 
megóvhatjuk, területüket növelhetjük, ott ahol az lehetséges. Mindeközben, a mezőgazdasági 
szempontból kevéssé termékeny területeken energia ültetvényeket telepíthetünk.
Dolgozatomban egy kocsányos tölgy (Quercus robur), egy fehér akác (Robinia pseudoacacia) 
és egy császárfa (Paulownia Shan Tong) ültetvényt vizsgáltam. Indikátor csoportnak az odúlakó 
madarakat, valamint a talajlakó ízeltlábúakat választottam. Ezt fészekodú telep létrehozásával és 
talajcsapdázással hajtottam végre. Bizonyítani szándékoztam, hogy a természetes erdők mellett, 
az energia ültetvényeknek nem csak gazdasági vonatkozásban van létjogosultságuk, hanem a 
biológiai sokféleség megőrzésében is. A talajcsapdás vizsgálatokat mind a három ültetvényben 
elvégeztem.
A kutatás azt az eredményt mutatta, hogy a császárfa ültetvényben szinte 100%-os volt a fészeko-
dúk foglalásának az aránya, miközben az akácosban ez az arány 30% körül alakult. Az odútelepet 
elfoglalt fajok között a seregély és a mezei veréb jelent meg nagyobb számban, az akácos ültet-
vényben a széncinege jelent meg Ezek olyan opportunista fajok, amelyek számára a fészkelési 
lehetőség a legfontosabb szempont, hiszen a táplálkozó területük (seregély, mezei veréb) nem 
a fészekodú körzetében jellemző.
A talajcsapdás vizsgálatok alapján megállapítható, hogy nincs lényeges különbség a felmért 
ízeltlábú csoport összetételében (bogarak, pókok) a vizsgált területeken.

Témavezető:
Dr. Juhász Lajos
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Ártéri gyepek fitocönológiai vizsgálata Tiszapüspöki határában

Dolgozatomban olyan gyepállományok felmérését végeztem el Tiszapüspöki település ártéri (Nagy-
szög-eleje, 70 ha) és ártéren kívüli (Zsellérföld, 20 ha) rétjein, melyek közel 150 évvel ezelőtt összefüggő 
területek voltak. A két gyepterület környezeti adottságai eltérőek, hasznosításuk módja megegyező. 
A vizsgálat évében az ártéri területen február-március hónapokat érintve 27 napig 85 %-os árvízi 
borítás jelentkezett, hasonlóan a megelőző évet érintő elöntéssel. A gyephasználat húshasznú 
szarvasmarha legeltetéséből és kiegészítő kaszálásból áll. A legeltetés áprilistól októberig tart. 
A szarvasmarha állomány limousin fajtával átkeresztezett magyar tarka. A kaszálások időpontja 
június utolsó dekádja.
A gyepállományok felmérését 2017-ben (04. 08; 06. 25.; 09. 19.) végeztem igazodva a természetes 
növénytársulások fenológiai fázisaihoz. Cél a két rét növénytársulásainak, mezőgazdasági értékeinek 
meghatározása volt. Társulásonként 3-3-kvadrátot vizsgáltam (Balázs (1949). A fajokat Hortobágyi 
(1969) és Simon (1992) munkái alapján, a társulásokat Borhidi (1993, 1995) szerint azonosítottam. 
A Nagyszög-eleje magasabb térszinein a Carici vulpinae - Alopecuretum pratensis társulás volt 
beazonosítható. A mélyebben fekvő részek növénytársulása a Carici glacilis - Phalaridetum. A 
Zsellérföld gyepterületén Achilleo setaceae - Festucetum pseudovinae, a mélyebb részeken az 
Agrostio stoloniferae - Alopecuretum pratensis társulás a meghatározó. A növényi összetételből 
adódóan a Zsellérföldön a legeltetés, a Nagyszög-elején a kaszálás válhatna hangsúlyozottabbá. 
A hullámtéri területek társulásai fajgazdagabbak. Magas a degradációra utaló fajok részaránya, 
tanúskodva a szélsőséges termőhelyi viszonyokról. A társulásalkotó fajok ökológiai jellemzői jól 
reprezentálják az élőhelyi körülményeket. A végzett legeltetési mód kedvezőtlen, a területek túl-
zott taposásban részesülnek – néhol ez kopár foltokban, máshol a vizenyős talaj összejárásában 
nyilvánul meg. Az alkalmazott pásztoroló legeltetésmód lehetőséget biztosít az állatok váloga-
tására, a nem kedvelt fajt hátrahagyva segítik a faji összetétel kedvezőtlenné válását. Osztott 
legelőszakaszokra alapozva a terület hasznosítása megfelelően szabályozott lehetne. Javasolt a 
hullámtéri területeken a legeltetés gondos időzítése, mérséklendő a jószág felázott talajon oko-
zott jelentős taposási kártát. Augusztusi időszakban fontos a tisztító kaszálás elvégzése a nyárutói 
gyomok terjedése elleni védekezésben.

Témavezető:
Dr. Tóth Csilla
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A fenntartható árvízkezelés és a zöldinfrastruktúra kapcsolata, 
fejlesztési lehetőségei Rába menti területek példáján

A kutatás célja a települési zöldinfrastruktúra hálózat és a fenntarható árvízkezelés összhangba 
állítása, fejlesztési lehetőségek megalapozása Rába menti területek példáján. A Nemzeti Táj-
stratégia elveinek, illetve a felsőbb szintű, főként területrendezési szabályzatoknak, terveknek 
történő megfeleltetés mellett fontos szempont a vízfolyások dinamikájához való igazodás, mely 
megalapozza a fenntartható árvízkezelést. Ennek során úgy kell szabad mozgásteret biztosítani a 
folyónak, hogy az ne veszélyeztessen, amivel megfelel a felelős területhasználat szempontjainak 
is. A települési zöldfelületi rendszer fejlesztésének megalapozásához a kutatás egyik legfonto-
sabb célja feltárni azokat a mutatókat, melyekkel a funkcionális és/vagy minőségi szempontból 
hiányos, illetve fejlesztésre szoruló területek kijelölhetőek. Ezzel párhuzamosan a másik célki-
tűzés a fenntartható árvízkezelés szempontjai mellett a tájstabilitás vizsgálata és értékelése. A két 
téma együttes kezelésével a természeti erőforrásokat fenntartható módon kezelő rendszer hoz-
ható létre, melyre korunk egyre fokozódó kihívásai miatt növekvő igény mutatkozik. Az értékelési 
módszertan alkalmazásának eredményeként kirajzolódnak a fejlesztési prioritások: a zöldfelü-
leti és/vagy turisztikai jellegű fejlesztések megalapozása, valamint tájrehabilitációs célterületek 
kijelölése. A zöldfelületek funkcionális és ökológiai jellemzők alapján kerültek kategorizálásra, 
majd összesítésre, míg az árvízgazdálkodás esetében a tájstabilitás és az elöntési valószínűség 
elemzése nyújtotta az alapot. A kutatás során az elemzésekhez és a térképi megjelenítéshez 
ArcGIS programot használtam. Az értékelés eredményeként megállapítható, hogy a folyósza-
bályozások miatt a mintaterületen a településmagok és a Rába között több helyen hiányos a 
zöldinfrastruktúra, kevés a zöldterületek aránya, valamint térségi szinten az egyes települések 
zöldhálózattal gyengén összekapcsoltak. A zöldinfrastruktúrát érintő hiányosságok részben be-
tudhatóak a nagy arányú agrár hasznosításnak, ami egyben a stabil - megközelítőleg 200 éve 
fennálló, vagy esetenként visszatérő - tájhasználatok csekély részarányát is eredményezi.
A területeken fennálló tájhasználati konfliktusok és problémák ellensúlyozására, a Nemzeti Táj-
stratégia elveinek - különösen a táji adottságokon alapuló felelős tájhasználat - elérésére szá-
mos lehetőség kínálkozik a „tájban”, így a jelen kutatásban vizsgált mintaterületen is, melyeket 
az értékelés eredményei objektíven kijelölnek. 

Témavezetők:
Módosné Bugyi Ildikó

mesteroktató, SZIE TÁJK
Hubayné dr. Horváth Nóra
egyetemi docens, SZIE TÁJK

WEISZ SZILVIA
weisz96@gmail.com 
Tájrendező és kertépítő mérnöki 
BSc, 7. félév
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Alkalmassági értékelés zöldhomlokzat telepítésére fővárosi 
kutatási területeken

Pályamunkám során a Budapesten tapasztalható nagyvárosi mezoklíma hátrányaival, 
elsősorban a levegőszennyezettség és a hősziget-jelenség hatásaival és ezek mérséklésével 
foglalkoztam. A fővárosban a szűk, kis méretű, egyre kevesebb rendelkezésre álló hely miatt, 
Magyarországon újszerűnek számító zöldhomlokzatok telepítésének lehetőségeit vizsgáltam a 
város olyan területein, ahol a korábban említett negatív tényezők a legkritikusabbnak 
számítanak. Célom volt, hogy meghatározzam az egyes területeken a zöldhomlokzatok 
pozitív hatását a levegőszennyezettségre és a városi hőszigetre.
A vizsgálataim során két lépcsős módszertant dolgoztam ki. A három mintaterület 
lehatárolása a légszennyezettség és a hőmérsékleti viszonyok terén készült elemzések alapján 
történt. A zöldhomlokzatok telepítéséhez szükséges tényezők elemzése önálló alkalmassági 
vizsgálatot határoztam meg 5 szempont szerint, amelyet szakirodalmak és kivitelező cégek 
gyakorlatai alapján állítottam össze.
A kutatás eredményeként meghatározásra kerültek a zöldhomlokzat telepítésére alkalmas 
épületek és azok homlokzatai. Továbbá a telepített zöldhomlokzatok városklímára és 
levegőszennyezettségre gyakorolt hatásait számszerűsítettem.

Témavezető:
Dr. Boromisza Zsombor

egyetemi docens, SZIE TÁJK
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Aminosavak emészthetőségének vizsgálata brojlercsirkében 
és pecsenyekacsában

A gyorsan növekvő, intenzív baromfi hibridek táplálóanyag-szükségletének kielégítése a takar-
mány emészthető táplálóanyagainak figyelembe vételével pontosabbá tehető. A hazai baromfi 
takarmányozás a gyakorlatban a tyúk fajra megállapított aminosav emészthetőségi értékeket 
használja fel a kacsa keveréktakarmányok összeállítása során. Mivel a fajok között jelentős az 
emésztés-élettani eltérés, így ez az eljárás joggal megkérdőjelezhető. A dolgozatban ismertetett 
kísérletünk célja az volt, hogy megvizsgáljuk a két faj aminosav emésztő képessége között fenn-
álló különbségeket teljes értékű keveréktakarmány esetében.
A kísérlet során a tápoknak hús hasznosítású brojler csirkével és pecsenye kacsá-
val megállapított látszólagos ileális aminosav emészthetőségi értékeit hasonlítot-
tuk össze. A kísérletben 10-10 hím ivarú brojler csirkét és pecsenyekacsát használ-
tunk fel. Az állatok az előnevelést követően 28 napos korukban egyed kihasználási 
ketrecbe kerültek, ahol 3 nap szoktatási időt követően megkezdődött a 4 napos kísérleti pe-
riódus. A TiO2 jelzőanyagot tartalmazó keveréktakarmányok kukorica, búza és extrahált szója 
alapúak voltak, csupán a fajspecifikus premixben különböztek egymástól. A kísérleti vágásra 
és az ileális béltartalom minták begyűjtésére az állatok 35 napos korában került sor. Meghatá-
roztuk a kísérleti takarmányok és az ileális béltartalom minták aminosav illetve TiO2 tartalmát. 
Eredményeik alapján a két faj ileális aminosav emészthetőségi értékei a tirozin aminosav ki-
vételével szignifikánsan különböztek. Elmondható, hogy a brojler csirke a kísérleti takarmány 
aminosavait jobban emésztette, mint a pecsenyekacsa. Kísérletünkben a vizsgált aminosavak 
látszólagos ileális emészthetősége brojler esetén 81,11-96,07% között helyezkedett el, miköz-
ben pecsenyekacsával 62,39-88,13% közötti értékeket mértünk. Kutatásunk alapján elmondha-
tó, hogy a két faj aminosav emésztési képessége jelentősen különbözik, ezért indokolt a pecse-
nyekacsa tápok összeállítása során a kacsára vonatkozó saját aminosav emésztési együtthatók 
használata. 

Témavezető:
Dr. Pál László

egyetemi docens, PE GK
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A kálium-szorbát hatása a silókukorica-szilázs erjedési 
paramétereire

A TDK dolgozat elsődleges célja a kálium-szorbát hatásának vizsgálata volt, az erjedési 
paraméterek felmérésén keresztül, a silókukorica-szilázs erjedési folyamataira illetve 
táplálóanyag tartalmára. 
A célkitűzésekben megfogalmazott célok eléréséhez egy nagyüzemi kísérlet került 
beállításra, amelynek során összesen 14 (kálium-szorbát kezelésben részesült és kontroll) 
mintát vizsgáltam. A mintavételezés 199 napos erjedési időszak után történt, amelyet 
követően elemeztem a minták beltartalmi és mikrobiológiai paramétereit.
A vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a kontroll és kálium-szorbáttal kezelt 
silókukorica növény minták alapanyaga a táplálóanyag tartalom tekintetében azonos volt. A 
silózás során a szárazanyag veszteség mindegyik mintánál az elfogadható tartományban volt, 
a kezelt és kontroll minták közötti különbség nem volt szignifikáns. Ezek alapján az erjedési 
paraméterekben kimutatott különbségek minden esetben a kezelés hatásának voltak 
tulajdoníthatók.
A vizsgálat eredményei arra utalnak, hogy a kálium-szorbáttal kezelt mintákban kedvezőbb 
volt az erjedés folyamata, mint a kontroll mintákban. A kezelt minták ugyanis több tejsavat 
tartalmaztak, emiatt pH értékük is alacsonyabb volt, ugyanakkor kisebb mennyiséget 
tartalmaztak, az erjedés szempontjából kedvezőtlen, ecetsavból, propionsavból és etanolból, 
így a tejsav: ecetsav arányuk is kedvezőbben alakult. Az említett paraméterek tekintetében 
minden esetben szignifikáns volt a különbség a kezelt és a kontroll minták között.
Vizsgálatom eredményei alapján bizonyítást nyert a kálium-szorbát silókukorica-szilázs 
erjedési folyamataira gyakorolt pozitív hatása, ezért az annak használatával elérhető 
kedvezőbb erjedési paraméterek alapján annak a gyakorlatban való használata is javasolható. 
Az eredmények azt mutatják, hogy alkalmazásával kedvezőbb erjedési minőségű takarmány 
készíthető, ezáltal az ilyen takarmányt fogyasztó állat termelésére is pozitív hatása lehet.

Témavezető:
Dr. Mézes Miklós

egyetemi tanár, 
SZIE MKK
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Tengeri alga etetés hatása a kecskesajt zsírsavösszetételére 
egy hazai állományban

Az elmúlt évtizedekben megnőtt az igény az egészségesebb állati termékek, funkcionális élel-
miszerek előállítására, amire az egyik leghatékonyabb módszer a takarmányok és a takar-
mánykiegészítők helyes megválasztása. A tengeri algák előnyös tulajdonságai közé tartozik, 
hogy értékes metabolitok előállítására képesek, mint például az omega-3 zsírsavak (pl. doko-
zahexaénsav, 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 legeltetés és a fent említett alga alkalmazhatóságának bemutatása a takarmá-
nyozásban, és vizsgálni a kecskesajt zsírsavösszetételében bekövetkező változásokat. Ezen felül 
áttekintettem az eddigi kutatási eredményeket a fontosabb zsírsavak emberi szervezetre gyako-
rolt pozitív hatásaival kapcsolatban.
A kutatásba 30 tejelő típusú magyar parlagi kecskét vontunk be, 3 csoportra osztva őket. Min-
den csoport, köztük a kontroll 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, aminek utolsó 10 napjában, a mintavételi időszakban, 
csoportonként 5-5 sajtminta készült.
A sajtok laboratóriumi vizsgálata során megállapítottuk, hogy a kontroll és a kísérleti csopor-
tok sajtjainak zsírsavösszetételében szignifikáns eltérések voltak. A legeltetés és a mikro alga 
kiegészítés jelentősen megemelte a sajtok vakcénsav, omega-3 zsírsav, α-linolénsav, konjugált 
linolsav, DHA tartalmát és csökkentette az n-6/n-3 zsírsavak arányát. Fontos szempont a DHA 
mennyisége a sajtban, mivel az emberi szervezetben sok metabolikus folyamathoz nélkülöz-
hetetlen és segítségével megelőzhetőek a koszorúér-betegségek. A másik lényeges zsírsav 
a konjugált linolsav, melynek aránya a kontroll csoportban 0,44 %, a legeltetett csoportban 
0,63 %, az algával etetett csoportban pedig 0,82 % volt. A konjugált linolsavnak fontos szerepe 
van a karcinogenezis, az érelmeszesedés megelőzésében és az immunrendszer erősítésében. 
Ezeknek a pozitív élettani hatásoknak köszönhetően a fogyasztók egészségi állapotát javíthatják 
az olyan sajtok, melyeket legeltetett vagy alga alapú kiegészítővel takarmányozott kecskék tejé-
ből készítettek.

Témavezetők:
Dr. Bodnár Ákos
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Dr. Pajor Ferenc
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Takarmány-kiegészítők hatása a brojlercsirke citokinjeinek 
génexpressziójára 

A bakteriális megbetegedések száma mind az állattenyésztés terén, mind pedig humán vonatko-
zásban növekvő tendenciát mutat. Ebből kifolyólag nő az antibiotikum felhasználás is, amely túl-
zott alkalmazása rezisztens baktériumok kialakulását eredményezi. Napjainkban számos kutatás 
irányul olyan természetes eredetű hatóanyagok vizsgálatára, melyek pozitív hatással lehetnek a 
szárnyasok immunrendszerére annak érdekében, hogy helyettesíteni vagy csökkenteni tudjuk az 
antibiotikum felhasználás mértékét.
A dolgozat elkészítése során ß-glükánt (pozitív kontroll), antocianinokat, fruktooligoszachari-
dokat és karotinoidokat alkalmaztunk hatóanyagként. A kísérletet az Állattenyésztési Kísérleti 
Telepen állítottuk be Ross 308-as hibrid brojlercsirkékkel, melyeket 4 fázisú takarmányozással 
hizlaltunk. Az egyedeket öt csoportra osztottuk és az első –kontroll- csoport kivételével, mind-
egyik különböző hatóanyagokkal kiegészített hízó takarmányon nevelkedett. Az immunválasz 
stimulálása érdekében kezelésenként 4 egyedet Escherichia coli sejtfalából származó lipopo-
liszachariddal oltottunk be 26 napos korukban és a beoltást követő 12 óra elteltével levágásra 
kerültek. A mintavétel során csípőbél (ileum) mintákat gyűjtöttünk, melyeket a további vizsgála-
tok erejéig -70°C-on tároltunk.
A génexpressziós vizsgálatok során mRNS szinten vizsgáltuk meg az interleukin-1ß, interferon-α, 
toll-like receptor-4 és toll-like receptor-5 expresszióját. A felsorolt citokinek a veleszületett és 
szerzett immunrendszer részeként szerepet játszanak többek között az információáramlásban, 
az immunválasz szabályozásában, valamint a gyulladási reakciók kialakulásában. A mérés során 
az ileum szövetből izolált RNS-t reverz transzkripcióval cDNS-sé alakítottuk, melynek mennyisé-
gét real-time PCR-rel kvantitáltuk és relatív kvantifikációt végeztünk. Referencia génként a β-ac-
tint használtuk. Eredményeink szerint az alkalmazott bioaktív komponensek nem gyakoroltak 
hatást a vizsgált citokinek többségének génexpressziójára.

Témavezetők:
Dr. Czeglédi Levente
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A kutyatál ötven árnyalata, azaz a magyarországi kutyák 
takarmányozása a gyakorlatban a gazda szemszögéből

Egyre több tulajdonos kezeli kedvencét családtagként, így igényli a legoptimálisabb táplálásukat, 
mely a kisállat dietetika fejlődését okozta. A terület fontossága ellenére kevés adat áll rendelkezé-
sünkre arról, hogyan etetik az állattartók kedvenceiket. Laflamme és mtsai. (2008) tanulmányoz-
ták az Egyesült Államokban és Ausztráliában élő kutyák takarmányozását, valamint elérhetőek pi-
ackutatási adatok is a tápgyártók által, azonban Magyarországon hasonló felmérés nem készült. 
A hazai helyzetet vizsgáltuk egy internetes kérdőív által. 2018. tavaszán 1390 hasznos kitöltés ér-
kezett. Kérdéseink során kitértünk a gazda és a kutya általános adataira, az állat tartási módjára, 
egészségi állapotára és az alkalmazott etetés gyakorlati részleteire. A válaszok feldolgozásakor 
a tulajdonosokat 4 csoportba soroltuk a felhasznált eleség típusa alapján (táp, vegyes, barf, 
otthoni), majd ezek között összehasonlításokat végeztünk. A kitöltések alapján a kutyák 56%-át 
vegyesen, 20%-át kész eleséggel, 19%-át pedig nyers hússal etetik, és csupán 5,5%-a van otthon 
főzött koszton. Táplálékkiegészítő adása a táp csoport 57%-a, a vegyes 62,5%-a, a barf 72%-a 
és az otthoni 59%-a esetén volt jellemző. Az egyes csoportokban a legmagasabb arányban a 
következő ajánlásokat jelölték: vegyes – saját döntés alapján (35%), táp – állatorvos tanácsára 
(45%), barf – internet (36%) és otthoni – állatorvos tanácsára (47%).
A vegyes és otthoni csoportban lévő kutyák 1/3-a nem kap étrendkiegészítőt, így kérdéses, hogy 
minden nélkülözhetetlen tápanyaghoz hozzájutnak-e. A nyers-etetők általában alkalmaznak 
táplálékkiegészítőket, azonban ezek használata nem dietetikus vagy takarmányozási szakember 
ajánlásán, hanem internetes fórumokon megosztott személyes tapasztalatokon alapul. A kutyák 
73%-a fogyaszt rendszeresen kész eleséget, azonban csak 20%-ukat etetik kizárólag táppal. A 
kereskedelemben kapható eledelek csak akkor biztosítanak teljes értékű, kiegyensúlyozott táp-
lálást, ha a napi energiabevitel 90%-át ezzel fedezik, így a táp mellé mást is kapó ebek esetében 
szintén előfordulhat, hogy egy vagy több tápanyag mennyisége eltér az állat napi szükségletétől. 
Tekintettel arra, hogy a tulajdonosok nagy számban figyelembe veszik az állatorvosi ajánlásokat, 
fokozott figyelmet kell fordítanunk munkánk során a megbízható ajánlások kialakítására és ezek 
megfelelő kommunikációjára.
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Két, eltérő tartás- és etetéstechnológia összehasonlító 
értékelése azonos táplálóanyag ellátottságú és genetikai hátterű 

sertésállományban

Vizsgálatom célja az volt, hogy egy hazai sertéstelepen felmérjem a tartási és takarmányozási 
rendszerek között gazdasági szempontból, illetve a hízlalás végén a színhússzázalék kihozatal és a 
SEUROP minősítés szempontjából, fennálló eltéréseket azonos genotípusú, azonos táplálóanyag 
tartalmú takarmánnyal etetett, hízóállományok között. A vizsgálat során gyűjtött és kiértékelt adatok 
alapján a gazdaság vezetése dönthet egy esetleges korszerűsítés szükségességéről. Vizsgálataimat 
DanAvl hibridsertéssel végeztem a hízlalási időszak alatt, amelyek eltérő tartás- és takarmányozási 
technológia mellett kerültek elhelyezésre. Az eltérő körülmények között tartott állományokon belül 
német, illetve és szlovák genetikai hátterű állatok teljesítményét is módom volt összehasonlíta-
ni. Eredményeim alapján módom volt következtetéseket levonni arra vonatkozóan, hogy az eltérő 
genetikai állományú állatok melyik tartási körülményt részesítették előnyben az adott telepen. Az 
egyik vizsgált technológia egy ad libitum, önetetős rendszerű takarmány kiosztás volt, amelyben az 
állatok étvágy szerinti mennyiségben és alkalommal vehették fel a takarmányt. A másik egy folyé-
kony rendszerű takarmánykiosztó technológia volt, amely naponta hatszor adagolta a takarmányt. 
Ebben a rendszerben a kiadagolt takarmány mennyiségét egy előre meghatározott, a telepi körül-
ményekhez meghatározott, takarmánygörbe alapján állapították meg, így mód volt az adott test-
súlyra és korcsoportra vonatkozóan pontosan meghatározott takarmány mennyiség adagolására. 
A vizsgálataimat a hízóba történő betelepítéskor kezdtem az érkező súly méréséve, majd hetente 
rögzítettem az állomány súlygyarapodást a vágóhídra történő szállításig. Az egyedi varianciából 
adódó hibák elkerülése érdekében csoportonként száz állat mérésére került sor alkalmanként. A 
szállításkor visszamértem a hízlalási időszak alatt elfogyasztott takarmányt mennyiségét, a hízlalási 
napok számát, valamint a szállítási súlyt. A vágást követően pedig kiértékeltem a vágóhídon elvég-
zett SEUROP minősítés, valamint a színhús kihozatal százalékos értékét az egyes minősítési csopor-
tok átlagában. Az eredmények alapján komplex képet kaphattam a hízlalási napok számának, a 
napi súlygyarapodásnak, a takarmány értékesítésnek, valamint a minősítési adatok ismeretében, 
hogy az a vizsgált telepen melyik technológia irányába, illetve milyen genetikai hátterű állomány 
felé lenne célszerű eltolni a termelést, amellyel a gazdaságosság növelhető.

Témavezetők:
Dr. Mézes Miklós

egyetemi tanár, SZIE MKK
Kiss Zoltán

telepvezető,  Békés Pig Farm Kft.
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Aflatoxin B1 hatása a brojlercsirke egyes húsminőségi 
paraméterei

Napjainkban a takarmányok mikotoxin szennyezése jelenti az egyik legnagyobb kihívást az ál-
lattartásban. Ezek között a karcinogén aflatoxin kiemelt jelentőséggel bír, mivel mind gyakrab-
ban 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 paramé-
terei. Továbbá vizsgáltuk, hogy a szennyezés okoz-e bármilyen változást a hús fizikokémiai tu-
lajdonságaiban (pH, szín, csepegési veszteség, porhanyósság és konyhatechnikai veszteségek). 
A kísérletünkben a termelési mutatók eredményeit javarészt alátámasztották a témában meg-
található szakirodalomi adatok. Az aflatoxinos kezelések hatására szignifikánsan csökkent a 
baromfik élősúlya, súlygyarapodása, takarmányfogyasztása és- értékesítése, viszont nem várt 
módon az elhullás mértéke nem emelkedett. A legtöbb termelési mutatónál az „A5x” kezelés-
ben nyilvánult meg leginkább az aflatoxin kedvezőtlen hatása.
A brojlercsirkék primőr húsrészét képező mellhúsokban vizsgáltuk az aflatoxin B1 egyes húsmi-
nőségi paramétereire kifejtett hatását. A húsminőséget, azon belül is az eltarthatóságot nagy-
mértékben 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 szü-
lettek, 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 koncentrá-
ció okozott egyértelmű változásokat a brojlercsirkék termelési mutatóiban. Egyes húsminőségi 
tulajdonságokban szintén tapasztaltunk szignifikáns eltéréseket az aflatoxinos kezelések hatásá-
ra, ugyanakkor ezek többsége nem ítélhető meg egyértelműen. A modell kísérlet eredményei 
alapján beállításra került egy félüzemi kísérlet a hatékonynak talált „A5x” dózisú aflatoxin ki-
egészítéssel annak vizsgálatára, hogy üzemi körülmények között a modell kísérletben tapasztalt 
változások reprodukálhatók-e.

Témavezető:
Balláné Dr. Erdélyi Márta

egyetemi docens, SZIE MKK

TERMÉSZETVÉDELMI ÁLLATTANI TAGOZAT 
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Hüllőpopulációk abundanciaviszonyai és az azokat befolyásoló 
vegetációszerkezeti elemek egy kitüntetett rákosivipera-

élőhelyen

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) elterjedé-
sének finom léptékű térképezését, populációik lokális abundanciaviszonyainak meghatározását, 
az abundanciaviszonyaikat befolyásoló vegetációszerkezeti elemek azonosítását, és 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 Peszérada-
csi-réteken végeztem, 2018 tavaszán. A gyíkpéldányok egyedi azonosításának hiányában valós 
részpopuláció-méret és denzitás értékek megállapítására nem volt lehetőségem, a minimális rész-
populáció-méret becslését azonban többféle módszerrel elvégeztem. Összesen 54 vegetációszer-
kezeti 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 rög-
zítettem. A gyíkfajok lokális részpopuláció-méretének reális becsléséhez a módszertani kalibráció 
eredménye alapján legalább 5-10 független területbejárás szükséges. Az illeszkedésvizsgálatok 
eredményei szerint (R2=0,95-0,99) legreálisabbnak tekinthető becslések alapján számított mini-
mum denzitás érték a zöld gyík esetében 20,75 egyed/ha, a fürge gyík esetében 19,18 egyed/ha, 
míg a homoki gyíknál 13,44 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, a 
fürge gyík az időszakos többletvízhatással és a közepes vagy magas gyepszinttel, míg a homoki gyík a 
kisebb növényzeti borítással jellemezhető területrészeken volt a leggyakoribb. A gyíkfajok számára 
a kutatásom eredményei alapján kedvezőnek ítélt vegetációszerkezeti elemek kialakulását és fenn-
maradását természetvédelmi területkezelési módszerekkel lehetséges, illetve szükséges biztosítani.

Témavezetők:
Dr. Malatinszky Ákos

egyetemi docens, SZIE MKK
Dr. Vadász Csaba

természetvédelmi őrkerület-vezető,  Kis-
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Összehasonlító denevérfaunisztikai vizsgálatok 
a Gerecse hegységben

Dolgozatom célkitűzése a Gerecse hegység denevérfaunájának hangdetektoros felmérése volt. 
A felmérésekhez három vizes élőhelyet (Koldusszállási-tó, Vértestolnai-tó, Csónakázó-tó); egy 
nyílt erdei élőhelyet (Halyagos-rét); illetve két, denevérek által lakott barlang (Lengyel-barlang, 
Denevér-barlang) bejáratánál található erdőállományt választottam.
A denevérhangok rögzítéséhez Pettersson D500X típusú ultrahang-detektort használtam. A fel-
vételeket tavasszal, a vonulási időben, valamint a nyáron, a szaporodási időszakban, végeztem. 
Minden helyszínen alkalmanként 4 óra volt a felmérési idő. A rögzített *.wav formátumú hang-
fájlok elemzését Adobe Audition 3.0 szoftverrel végeztem.
A rögzített echolokációs hangok alapján 12 faj, vagy fajcsoport egyedeit sikerült beazonosíta-
nom: többek között a „veszélyeztetettség közeli” besorolású nyugati piszedenevért (Barbastella 
barbastellus), az északi irányba terjeszkedő alpesi denevért (Hypsugo savii), valamint az élő-
helyvesztés miatt visszaszoruló állományú barna hosszúfülű-denevért (Plecotus auritus). Három 
faj esetében (Pipistrellus pygmaeus, Vespertilio murinus, Hypsugo savii) a gerecsei előfordulás 
első adatait tudtam rögzíteni. Ugyanakkor nem valósult meg a kutatásom azon célja, hogy a 
gerecsei kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale) maradványpopuláció egyedeinek 
előfordulását dokumentáljam. Fajgazdagságot, diverzitást és kiegyenlítettséget tekintve a legje-
lentősebb az erdei nyílt élőhely, a Halyagos-rét volt, míg ugyanezen jellemzők alapján a legrosz-
szabb eredményt a városi Csónakázó-tó mutatta. Szezonális különbség leginkább a hangadások 
gyakoriságában szembetűnő: a nyári időszakban megnőtt az erdei vizes élőhelyeken az aktivitás, 
míg a Lengyel-barlang bejáratánál jelentősen visszaesett.

Témavezető:
Dr. Winkler Dániel András

egyetemi docens, SOE EMK
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Vadkizárás védett természeti területen

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:
1. Szakirodalmi feldolgozás a kísérletek tervezéséhez, az eredményeim értékeléséhez és a kö-
vetkeztetések levonásához.
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 terüle-
tek 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 mód-
szer 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 min-
den esetben 50x50x15 cm nagyságú kvadrátmódszerrel elemeztem. Mindkét változót megvizs-
gálva hasonlítottam össze az 5 helyszínt egyszerre, külön a tőszámra és a gilisztákra vonatkozó-
an. Mindkét esetben szignifikáns eltérés van a csoportok között. Az eredményeket elemezve a 
tőszám alacsonyabb a lefolyásban, mint a vadkizárt kvadrátokban és a túratlan oldalon. Azon-
ban 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 kutatá-
sok szükségesek a területen, mindenestre érdekes részeredmény, hogy a vaddisznók által túrt 
oldalban volt több giliszta.

Témavezetők:
Dr. Centeri Csaba

egyetemi docens, SZIE MKK
Dr. Biró Zsolt
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Hangyaboglárka fajok (Maculinea spp.) populációdinamikájának 
vizsgálata a hidegségi lápréten

A nappali lepkék régóta kutatott csoport a természetvédelmi szakemberek között. Az Európai 
Unió Natura 2000-es rendszerének bevezetését követően számos faj, köztük a hangyaboglár-
ka (Maculinea) fajok is kiemelt kutatási területté váltak. Állományaik nyomon követése, azok 
változásának figyelemmel kísérése az élőhelyükön történő kezelésekről is átfogóbb képet ad, 
valamint hozzájárul a megfelelő természetvédelmi kezelés kialakításához.
Pályamunkám során két év (2017,2018) jelölési eredményeit hasonlítottam össze, melyeket 
a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén található hidegségi lápréten történő kutatások során 
szereztem. Az összehasonlítás során igyekeztem képet alkotni a populáció méretének, faj-és 
nemösszetételének, valamint élőhelypreferenciájának változásáról.

Témavezető:
Dr. Juhász Lajos

egyetemi docens,  DE MÉK
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Egy veszélyben lévő délvidéki földikutya töredékpopuláció 
áttelepítésének szakmai megalapozása, kivitelezése és 

monitoringja Baja környékén

A rágcsálók (Rodentia) rendjébe tartozó nyugati földikutyák (Nannospalax (superspecies) leuco-
don) hazánk egyik legrejtélyesebb életmódú emlős fajcsoportját képezik. Az egykor Magyarorszá-
gon széles körben elterjedt földikutyák állományai az élőhelyeik átalakulásának, valamint megszű-
nésének 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 délvidé-
ki földikutyák a rezervátum keleti, földikutyák által addig nem lakott részére kerültek. Az elengedési 
helyszín kiválasztása során szakmai viták adódtak, miszerint felmerült a választott célterület ökoló-
giai alkalmatlansága is. Munkám során a friss túrások kéthetenkénti rögzítése révén végigkövettem 
a kimentett és áttelepített földikutyák elmozdulásait, valamint mozgásmintázatuk változásait. To-
vábbá különféle ökológiai változók (domborzati, talajtani és növénytani) összehasonlítása által ösz-
szevetettem 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 gyako-
riságának figyelembe vételével.

Témavezetők:
Dr. Sárospataki Miklós
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A farkasok gazdálkodói megítélése a Bükk-vidék térségében

A szürke farkas hazánk területéről a II. világháború után eltűnt. 1980-as években újra 
felbukkantak hazánk területén. 2010 óta újra állandónak tekinthetjük populációit. 
A szürke farkas újbóli megjelenése konfliktusokat eredményezett. A vadgazdálkodók a haszon 
vad eltűnését hangoztatják, az állattartók pedig kártétellel szembesülnek. Kutatásunk során 
ezen jelenségek hátterét vizsgáltuk.
A vadak eltűnésének vizsgálatához a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által kihelyezett kame-
racsapdák felvételeit elemeztük. Az állattartók káreseteiből esettanulmányt készítettünk. 
Eredményeink meglepőek voltak. A helyszínek vadgyakorisága átlagosan napi 1 volt, ami azt 
jelenti, hogy minimum napi egyszer volt nagyvad észlelés. A szürke farkas jelenlétének hatása a 
vadgyakoriságra átlagosan +1 nap volt. Az emberi zavarás hatása pedig átlagosan +3 nap. A faki-
termelést követő felfokozott emberi zavarást vizsgálva pedig azt láthattuk, hogy akár két-három 
hónapig is lecsökkenhetett a vadgyakoriság.
Az állattartók káreseteit kiértékelve azt láthattuk, hogy a megelőzés nem bevetett szokás, mi 
több, a védekezésre való hajlandóság is igen csekély volt a vizsgált esetek tekintetében. 
A probléma megoldását tekintve nagy szükség lenne egy életképes támogatási rendszerre az 
állattartók számára. A különböző ágazatok szakemberei között létre kéne hozni az együttműkö-
dést. A vad kilövési kvótát a szürke farkas jelenlétéhez kell igazítani.

Témavezetők:
Dr. Szendrei László
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A vidra előfordulását befolyásoló tényezők vizsgálata

A közönséges vidra (Lutra lutra) zászlóshajófaj, Magyarországon fokozottan védett csúcsraga-
dozó. Állományhelyzetének nyomon követése a vizes élőhelyek megőrzését szolgálja. Előfor-
dulásának részletes, nemzetközi összevetésre is alkalmas felmérése Magyarországon hiányzik. 
Célom volt a Dél-Dunántúlon gyűjtött vidra előfordulási adatok és az előfordulást befolyásoló 
fontosabb tényezők (élőhely típusa és jellege, vízparti növényzet borítása, vízfolyás szélessége, 
vízmélység, hídtípus, híd alatti kiszállóhely szélessége, szemétlerakás, összegzett zavarás, felmé-
rési módszernél a nyomjel keresési távolság) egységes szempontrendszer szerinti értékelése. 
A terepi felmérés az IUCN által ajánlott, hazai tapasztalatokkal kibővített felmérő ív alapján 2005 és 
2015 között zajlott a Dél-Dunántúlon, helyszínenként egy-egy alkalommal. A vidra jelenlétének meg-
állapítása elsődleges nyomjelek (vidraürülék, anális váladék, fűlabda, lábnyom) alapján történt. 
A felmérés 114 db 10x10 km-es UTM négyzetet érintett, négyzetenként átlagosan 5-6 helyszí-
nen történt terepbejárás. A felmért 633 helyszínből 542 esetben volt kimutatható valamilyen 
vidra által hátra hagyott nyomjel. Ez a 86%-os pozitív előfordulás más európai országok vidra 
előfordulási adataihoz képest magas érték. A felmért helyszínek közül a vízfolyások 81%-án, az 
állóvizek 99%-án kimutatható volt a vidra jelenléte. A vízfolyás szélességének és mélységének 
növekedésével a faj előfordulása is nőtt. A vízparti növényzet borítottságának növekedésével 
is gyakoribbá vált a vidra előfordulása. A negatív esetek gyakoribbak voltak a kör alakú és a 
kiszállóhely nélküli hidaknál. A szemételhelyezés és a zavarás mértékének növekedésével a vid-
ra kimutatási gyakorisága csökkent. A nyomjel keresési távolságtól függő különbség nem volt 
kifejezett.
A vidra jelenlétének gyakori kimutatása összefügg a vidra alkalmazkodóképességével és a vizes 
élőhelyek általában kedvező állapotával. Ugyanakkor az értékelésem felhívja a figyelmet a kis-
vízfolyások kedvezőtlen állapotára. A nagyszámú adatból nyerhető ismeretek a vidra országos 
szintű fajmegőrzési programjában hasznosulhatnak, továbbá segítséget nyújthatnak például 
monitorozási pontok kijelöléséhez.
Az utolsó évben részt vettem terepi felmérésekben. Összegyűjtöttem a terepi felmérések elekt-
ronikus formában bevitt adatait és egységesítettem. Kérdéses esetekben pontosítást végeztem. 
Elvégeztem az adatok rendezését és statisztikai elemzését. A kapott eredmények alapján írtam 
meg a dolgozatomat.
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Homokpusztai élőhelyek helyreállítása ipari területen: 
az egyenesszárnyú együttesek változásai

Kutatásom célja az volt, hogy homokpusztai élőhelyek (majdani gyepek és fás területek) hely-
reállítása során az egyenesszárnyú (Orthoptera) együttesekben bekövetkező változásokat nyo-
monkövesse. A vizsgálatom során a nyíregyházi LEGO-gyár területén 2014-ben elindított élő-
hely- rekonstrukciós munkálatok hatását mértem fel az egyenesszárnyú faunájára. Specifikus 
kérdésem az volt, hogy a restauráció kezdete óta hogyan és milyen mértékben változott a fajok 
és az egyedek száma, és hogy a különböző fajok milyen ütemben és sikerességgel telepedtek 
meg a területen. Az egyenesszárnyúak a vizsgált élőhelytípusokban (homoki parlagok, gyepek, 
fatelepítések) az egyik leggyakoribb és számos ökológiai funkciójuk révén az egyik legfontosabb 
ízeltlábú csoport, mely más táplálkozási szintek (pl. madarak) megtelepedését is befolyásolja.
A felmérés 2015 és 2018 között négy éven át zajlott, ennek során minden évben három alka-
lommal 24 mintavételi helyen végeztünk standardizált fűhálózást (50 hálócsapás/hely), majd a 
gyűjtött anyagot laboratóriumban dolgoztam fel. Az egyedek válogatását követően Szepesváry 
Csaba PhD-hallgató tanácsai és segítsége alapján végeztem az egyedek határozását.
Eredményeim alapján az egyedszám és a fajszám növekedése is alacsonyabb volt a korábbi 
restaurációs beavatkozások alapján várt növekedésnél, melynek az lehet az oka, hogy a vizsgá-
lati terület nem érintkezik természetes vagy természetközeli növény- és rovarvilággal rendelkező 
gyeppel, hanem csak gyümölcsösökkel, szántóföldekkel, telepített nyarasakkal, illetve vonalas 
létesítményekkel (utakkal), mely korlátozhatja a fajok betelepedésének ütemét. A felmérés 
fontosságát az adja, hogy megmutatja, hogy milyen irányban befolyásolja a rekonstrukció a 
gyep- és fatelepítések egyenesszárnyú fajkészletét egy olyan környezetben, mely egy aktívan mű-
ködő gyár mellett helyezkedik el, így jelentős zavarásnak van kitéve (pl. minden évben kaszálják, 
egy évben akár több alkalommal is). A munka alapvető ismeretekkel szolgál arról, hogy milyen 
nehézségek adódhatnak egy antropogén hatásoknak kitett területen, amit eredeti természetes 
vagy természetközeli állapotba szeretnénk visszaállítani. Hazánkban a gazdaság fejlődésével, az 
ipari parkok terjeszkedésével ezen ismeretek egyre fontosabbá válnak.

Témavezetők:
Dr. Kövér László
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A szigetszentmiklósi úszóláp vegetációdinamikája és veszélyeztetettsége

Hazánk és Közép-Európa legnagyobb úszólápja, a Szigetszentmiklósi láp rendkívül sok veszélyez-
tető tényezőnek van kitéve. A nagyarányú beépítések következtében, a magas fokú szennyezé-
seknek és az eutrofizáció hatásának köszönhetően az úszóláp élővilága komoly veszélyben van. A 
láp és annak ökológiai rendszerének fennmaradásához elengedhetetlen élőhelyeinek ismerete 
és a szennyezőforrások hatásának részletes vizsgálata. A vizsgálati területem a Ráckevei- (Sorok-
sári-) Duna-ág középső szakaszán, Szigetszentmiklós és Dunaharaszti határán fekszik. Bár maga 
a Duna-ág, és annak ökoszisztémája az egyik legkutatottabb témák közé tartozik, mégis a szeny-
nyezőforrások hatásának vizsgálata és a terhelhetőség mértékének meghatározása a kutatások 
legtöbbjében háttérbe szorult.
Munkám legfőbb vezérgondolata a vegetáció dinamikájának, térbeli és időbeli változásainak 
lekövetése volt, az itt található lápi életközösségek élőhelytérképezése és szukcessziós folyama-
tainak feltárása mellett. A vegetációdinamikai vizsgálatok során egy új módszertan kialakításával 
számítottam természetességet, mely figyelembe veszi a Duna-ág különböző mellékág-típusait, 
tekintettel arra, hogy ezek a térség biodiverzitását növelő közegei lehetnek. A vizsgálat másod-
lagos célja a jelenlegi élőhelyfoltok lehatárolása és tipizálása a 2011-es Általános Élőhely-osz-
tályozási Rendszer módszere alapján, valamint összevetése a korábbi 2001- és 2007-es élőhely 
kategóriákkal.
A térképezés mellett a szennyezőforrások hatásának felmérése-, és a fenntartható terhelhetőség 
mértékének meghatározása volt a célom. Így a terület ökológiai konfliktusait kutatva feltártam 
a veszélyeztető tényezőket, melyek figyelmen kívül hagyása esetén a lápot komoly degradáció 
sújtaná. Így kutatásom utolsó részében a szennyezés azon mértékének meghatározására kon-
centráltam, mely mellett az úszóláp természetes ökoszisztémája, zoológiai és botanikai értékei 
megőrizhetőek. 
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A magyar méreggyilok (Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) 
Holub) szársomlyói állományának felmérése

Dolgozatom témájául a magyar méreggyilok (Vincetoxicum pannonicum Borhidi (Holub) 1967) 
szársomlyói állományának felmérését választottam. A pannon endemikus, fokozottan védett nö-
vényfaj világállományát a Budai- valamint a Villányi-hegységben előforduló populációk alkotják. 
Munkám célja a szársomlyói populáció méretének felmérése, a faj egyes morfológiai és fenológi-
ai tulajdonságainak vizsgálata, valamint a veszélyeztető illetve korlátozó tényezők értékelése volt. 
Az állomány felmérését a 2017-es és 2018-as év csapadékadatainak figyelembevételével 
végeztem. A csapadékadatokat Borhidi klímaév definícióinak felhasználásával értékeltem. 
GPS-készülékkel rögzítettem a magyar méreggyilok tövek koordinátáit. Ezeket ArcGIS tér-
informatikai program felhasználásával térképen ábrázoltam, így a továbbiakban nyomon 
követhető lesz az állomány nagyságának valamint térbeli elhelyezkedésének változása. 
Adatokat gyűjtöttem az egyedek morfológiai és fenológiai jellemzőiről. Ezek a szakirodalom-
ban szereplő adatokkal összehasonlítva egyes esetekben különbségeket mutattak (termésérés 
ideje). A felmérések új, eddig nem vizsgált morfológiai bélyegek leírását tették lehetővé (pl.: 
átlagos termésszám, átlagos magszám termésenként).
A veszélyeztető tényezők közül a kedvezőtlen szukcessziós folyamatokat (inváziós és őshonos fás-
szárúak felverődése), valamint a turisták és siklóernyősök által okozott taposást figyeltem meg. 
A terepbejárások során a korlátozó tényezők közé tartozó fitofág rovarokat, így a tündöklő mé-
reggyiloklevelészt (Eumolpus asclepiadeus), illetve a lovagbodobácsot (Lygaeus equestris) 
figyeltem meg a magyar méreggyilokon történő táplálkozás közben. Míg a tündöklő méreggyi-
loklevelész a levelek rágásával károsít, addig a lovagbodobács az érett és éretlen termések szívo-
gatásával csökkenti a magok életképességét, így a magprodukciót is. Ezekről a fitofág rovarokról 
eddig nem állt rendelkezésre adat a magyar méreggyilok vonatkozásában.

Témavezető:
Dr. Nagy József
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A Felső-kiskunsági záródó homokpusztagyepek (Festucetum 
wagneri) természetvédelmi szempontból kitüntetett jelentőségű 

növényfajainak termőhelyi jellemzése

Vizsgálatunkkal arra kerestük a választ, hogy a mikro-léptékű edafikus különbségek hogyan 
befolyásolják a fajok megjelenését egy fajgazdag záródó homokpuszta gyepben (Festucetum 
wagneri). A vizsgálatokat a Felső-Kiskunságban végeztük, 2017 és 2018 nyarán. Hét különböző 
termőhelyen, 18 linea mentén, 208 ponton készítettünk cönológiai felvételeket és vizsgáltunk talaj-
mintákat a felső humuszos és az alatta található rétegből. Az adatelemzés során varianciaanalízist 
(Tukey-tesz), főkomponens analízist, és hierarchikus klaszterezést (Ward linkage) használtunk. 
A cönológiai felvételekben 108 növényfaj 2235 előfordulását rögzítettük, 14 védett és 1 fokozot-
tan védett faj fordult elő. Az egyes termőhelyek elkülönültek, leginkább a mésztartalom alapján, 
de a durva homok frakció alapján is 3 csoport volt. Kirajzolódtak a vizsgált védett növények 
termőhely preferenciái, így pl. az Ephedra distachya, a Festuca wagneri, a Stipa borysthenica 
a humuszos réteg vastagságát, a mésztartalmat és az 1 mm – 2 mm közötti talajfrakció arányát 
tekintve tágtűrésű, míg az Alkanna tinctoria, a Gypsophila arenaria, az Iris arenaria és az Iris 
variegata sokkal szűkebb spektrumú volt.
A védett fajok előfordulását leginkább a mésztartalom határozta meg. Gyengén elkülönülő cso-
portokat lehetett képezni a humuszos réteg vastagsága és durva homok frakció aránya (mindkét 
szint) alapján. Klaszterezéssel megállapítottuk, hogy az 50x50 centiméteres mintakvadrátokból 
ötöt összevonhatunk, ekkor sokkal kevesebb vizsgálattal markánsan elkülönülő cönológiai cso-
portokat, és azokat tagoló, határozottan elkülönülő talajtulajdonságokat tudtunk kimutatni. 
Ebből arra következtethetünk, hogy a megfigyelt változékonyság nagyobb léptékű, mint a min-
tavételi egységünk volt.
A vizsgálatok eredményei egyrészt rámutatnak egy, az edafikus tényezők szerinti finom, de hatá-
rozottan kirajzolódó niche szegregációra, másrészt lehetővé teszik a jövőbeli élőhely-rekonstruk-
ciók során a termőhelyek finom léptékű edafikus viszonyainak megfelelő fajkészlet kiválasztását 
és alkalmazását.
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A kocsányos tölgyesek természetes regenreációja 
a kunadacsi nagyerdőben

Magyarország leveszélyeztetettebb közösségi jelentőségű élőhelye, az euroszibériai erdősz-
sztyepp tölgyesek egyik főfafaja a kocsányos tölgy (Quercus robur, a továbbiakban: KST). Er-
dészeti és természetvédelmi körökben elterjedt vélekedés, hogy a KST természetes újulatára 
erdőgazdálkodási és természetvédelmi erdőkezelést mára nem lehet alapozni. Azonban a 
Felső-Kiskunságban jelenleg is megfigyelhető a KST érdemi, természetes megmaradó-túl-
élő újulata. Kutatásom a kunadacsi Nagyerdő északi, 300 ha-os tömbjében végeztem. A ter-
mészetes újulatból származó KST egyedek különböző térléptékeken (9, 25, 100, 400, 2500, 
10000 m2) megfigyelhető denzitás-viszonyaira, apparens koreloszlására, anyafától való 
távolságára vonatkozó geostatisztikai elemzéseket ArcGIS-ben végeztem. A denzitás értéke-
ket a KST jelenlétével jellemezhető cellákra kalkuláltam. A vizsgálat során 1076, természetes 
újulatból származó, 1,3 m-es magasságot elért KST egyedet észleltem. Csökkenő térléptékek-
ben vizsgálva a KST jelenlétével jellemezhető kvadrátokat, a vizsgált egyedek denzitása expo-
nenciális növekedést mutatott, amely a természetes, megmaradó-túlélő újulatból származó 
egyedek egyenlőtlen, aggregált térbeli eloszlására utal. A denzitás átlagos, illetve maximum 
értéke 7,90 illetve 61,22 egyed/ha volt a legkisebb térléptéken. A mellmagassági átmérőből 
generált apparens koreloszlás kiegyenlített volt. Ebből következhet, hogy szinte folyamatosan 
jelentkezik túlélő újulat, nem csak egy ritka, kedvező évhatástól függő jelenségről van szó. 
Az anyafától való távolság nem volt befolyásoló tényező, mivel a természetes megmaradó-túlélő 
újulat jellemzően nem az anyafák közelében jelentkezett; ez az akár több száz métert lefedő 
zoochor propagációnak tulajdonítható. A termőhelytípus-változat sem befolyásolta a lokális 
denzitás-viszonyokat, így a helyi állomány adaptálódhatott az erdők fejlődése szempontjából ke-
vésbé kedvező homoki termőhelyekhez és az erdőssztyepp klímához. A természetes, megmara-
dó-túlélő újulatból származó KST egyedek meghatározó része a jó talajárnyaló hatású, alacsony 
cserjés, záródáshiányos állományokban, erdőszegélyekben, nyiladékokban fordult elő, a zárt 
tölgyesekben nem volt észlelhető. Az újulat túlélését főleg a vegetációszerkezet befolyásolhatta.
Meglátásom szerint a KST természetes újulatára alapozható erdőgazdálkodási/erdőkezelési te-
vékenység, ehhez az erdőrészlet szintjénél jelentősen kisebb térléptékben kell észlelni és meg-
óvni az életképes újulatot.

Témavezetők:
Dr. Malatinszky Ákos

Egyetemi docens, SZIE MKK
Dr. Vadász Csaba

Természetvédelmi őrkerület-vezető,  
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
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Egy bükkfarönk biodiverzitása a Juhdöglő-völgy 
Erdőrezervátumban: lignikol nagygombák

Természetes és természetközeli erdeink területe jelentősen megfogyatkozott az utóbbi évszáza-
dokban. Ezeknek az élőhelyeknek és az általuk biztosított kiemelkedő biodiverzitás védelmében 
jött létre hazánkban az Erdőrezervátum Program (ER). A program során országszerte 63 erdőre-
zervátum került kijelölésre és ezáltal törvényi védelem alá. Ezen védett erdőterületeken minden 
antropogén tevékenységet beszüntettek.
Jelen dolgozat témáját egyetlen holtfa ökológiai szerepének feltárása inspirálta, amelyhez egy min-
tafa kijelölése nélkülözhetetlen volt. A mintafa, amely egy gyökértányérostul kifordult, egészben 
maradt, földön fekvő holtfa a Juhdöglő-völgy Erdőrezervátumban található, a Vértes-hegységben 
és kiemelkedően magas holt faanyag készlete sokszínű ökoszisztéma alapját adja. Ehhez kap-
csolódóan bepillantunk az erdőrezervátum területén eddig folytatott fungisztikai vizsgálatokba. 
Jelen munka rövid áttekintést nyújt az erdőrezervátumok funkcióiról, a holtfa változatos megje-
lenési formáiról és a rajtuk kialakuló egyedi mikrohabitatokról, ill az azokat igénybe vevő jelen-
tős élőlénycsoportokról. A kijelölt mintafán 43 nagygomba faj jelenlétét jegyeztük le a három 
terepi felvételezés során. Ebből 40 fajt sikerült meghatározni, amelyből több taxon ritka vagy 
természetvédelmi szempontból jelentős (pl Crepidotus ehrendorferi, Ischnoderma resinosum, 
Phleogena faginea) és egy faj szerepel a védett nagygombák listáján (Pluteus umbrosus). Te-
kintve, hogy egyetlen rönk teljes fungájának feltárása évtizedes monitorozást igényelne – az 
általunk tapasztalt relatív magas fajszám ellenére – nem jelenthetjük ki, hogy a mintafának 
a nagygombavilágát teljes mértékben ismernénk. Jelen eredmények csak sejtetik, hogy mi-
lyen fajgazdagság alakulhatott ki a kijelölt holtfán és az hogyan változik a szukcesszió során. 
A terepi felvételezés során a kijelölt mintafához közel eső, hasonló méretű, ám jóval rövidebb 
és szerkezetét tekintve homogénebb korhadási fázisú bükkfarönkön, egy azt szinte teljes egé-
szében beterítő fehéres színű, reszupinátus termőtestet képző taplófajra lettünk figyelmesek. A 
morfológiai alapú vizsgálatok és az ITS régió alapján elvégzett filogenetikai rekonstrukció alap-
ján ez a reprezentatív gomba, a Yuchengia narymica-val (korábbi neve „Perenniporia narymi-
ca”) mutatott azonosságot. Ez a többnyire öreg, háborítatlan erdőkhöz kötödő, igen ritka és 
látványos megjelenésű taplófaj korábban nem volt ismert hazánkból, ezért jelen gyűjtés az első 
magyarországi előfordulása.

Témavezető:
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Az óriás útifű (Plantago maxima Juss.) ex-situ fenntartásának első 
eredményei a Soroksári Botanikus Kertben

Kutatásom témája a hazánkban fokozottan védett óriás útifű (Plantago maxima Juss.) ex-situ 
állományainak kialakítása után, azok összehasonlító értékelésére irányult. A faj hazai állomá-
nyainak száma csekély és preferenciájáról kevés adat áll rendelkezésre. Környezeti és élőhelyi 
igényeinek behatóbb megismerése célunk, hogy ez által egy új, in situ állomány létesítését tud-
juk megvalósítani a Turjánvidéken. A genetikai tartalékok képzése, a veszélyben lévő génanyag 
hosszútávú megőrzése kulcsfontosságú. Célkitűzéseink között szerepelt az állományokban 
az egyedek fejlődésének nyomon követése és fenometriai adatok gyűjtése. A lápréti állomá-
nyokban történő fajlista felvételezése az élőhelyek jellemzésére irányult. Felmérésre került a 
túlélési arány 2017 tavaszán. A peroxidáz enzim-aktivitás a stresszfaktor jellemzését szolgálta. 
A Soroksári Botanikus Kert kékperjés láprétjén három különböző vízellátottságú 3 ex-situ állo-
mányt létesítettünk. Kontroll képpen két kertészeti fenntartással rendelkező ex-situ állományt 
is létrehoztunk (Soroksári Botanikus Kert alföldi tava mellett, Budai Arborétum évelőágyában). 
A fenometrai adatok tekintetében a 2016-os évben a mezofil, a 2017-es évben a szteppi külö-
nült el szignifikánsan a lápréti állományok közül. Markáns fenológiai eltérést a generatív fázis 
meglétében tapasztaltunk: a két kertészeti állományban mind a két évben voltak virágzó tövek, 
szemben a lápréti állományokkal. A két kertészetileg fenntartott állomány szinte minden para-
méter tekintetében elkülönült, közülük a Budai Arborétumi tövek rendelkeztek nagyobb nö-
vekménnyel, nagyobb virágzati számmal. A lápréti állományokban készült fajlisták összeállítása 
után, a Flóra adatbázis attribútumait hozzárendeltük a fajokhoz. A vízellátottságban találtunk kü-
lönbséget, valamint a Szociális Magartartás Típusok szerinti értékekben, utóbbinál a 3. sztyeppi 
állomány rendelkezett a legalacsonyabb értékkel, ami feltételezhetően az idegenhonos fajok 
jelenlétével is összefüggésbe hozható. A túlélési arány az 1. állományban volt a legalacsonyabb 
(36 %) a lápréti állományok közül. A Budai Arborétumban (40%) és a Soroksári Botanikus kert 
alföldi tavánál (66,7%) 2-2 db egyed élt túl. Összességében elmondható, hogy a természetes ál-
lományok közül a 2., mezofil élőhely mutatta a legtöbb pozitív értéket a többi lápréti élőhelyhez 
viszonyítva, így ezen élőhely további tanulmányozása jó alapot szolgáltathat a későbbiek során 
az új állomány kijelöléséhez.

Témavezetők:
Dr. Honfi Péter
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Invázióra hajló kultúr borostyán (Hedera crebrescens) 
taxonómiai értékelése

A kertészetileg igen jelentős Hedera nemzetség az Araliaceae család egyedüli képviselője Euró-
pában. Kertészeti alkalmazása és termesztése évszázados múlttal rendelkezik és napjaikban is 
egy perspektivikus örökzöld dísznövény az egyre inkább szárazodó klíma mellett. Hazánkban az 
egyetlen honos borostyán faj a H. helix. A nemzetség egyéb fajaival is találkozhatunk kertészeti 
alkalmazásban, elsősorban a H. hibernica-val. Természetes vagy természet közeli, illetve kul-
túrkörnyezetben is terjedőben van a két fajtól sok szempontból eltérő taxon, melyet korábban 
morfológiai tulajdonságai alapján a tetraploid H. hibernica-val azonosították. A Szent István 
Egyetem Növénytani Tanszékén végzett citológiai vizsgálatok kimutatták, hogy ez a növény dip-
loid. Részletes morfológiai-fenológiai megfigyelések és a citológiai vizsgálat alapján H. creb-
rescens HIMMER-HÖHN néven leírásra került (Bényei-Himmer et al. 2017). Ez az ismeretlen 
eredetű taxon Magyarország több pontján és a környező országokban is spontán terjed. Kiváló 
reprodukciós képességének és erőteljes növekedésének köszönhetően egy potenciálisan invá-
ziós növényként tekinthetünk rá. Napjaink természetvédelmi kutatásai csak akkor lehetnek meg-
alapozottak, ha megfelelő rendszertani ismereteken nyugszanak. A H. crebrescens taxonómiai 
helyzetének tisztázása érdekében molekuláris genetikai vizsgálatokat kezdtünk el a nemzetségre 
vonatkozó korábbi filogenetikai tanulmányokra alapozva. Kutatásunk során 8 kloroplasztisz és 
egy nukleáris DNS régiót vizsgáltunk összevetve a nemzetséget érintő korábbi molekuláris ered-
ményekkel. A H. crebrescens mellett bevontunk a vizsgálatba hibrid eredetű triploid kultúrfa-
jokat is (H. x soroksarensis, H. x schmidtii), melyek taxonómiai helyzete ugyancsak tisztázandó. 
Eredményeink alapján a H. crebrescens korábban feltételezett H. hibernica-val való azonossága 
cáfolható. Habár taxonómiai helyzete nem teljesen egyértelműsíthető, legvalószínűbb, hogy a 
H. helix és H. azorica rokonsági körébe sorolható, de ennek megerősítése további vizsgálatokat 
igényel. Figyelembe véve azonban a morfológiai, fenológiai, citológiai tulajdonságait és a mole-
kuláris eredményeket, taxonómiai önállóságát megalapozottnak tekinthetjük.

Témavezetők:
Dr. Höhn Mária
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Epipactis fajok elterjedését befolyásoló tényezők vizsgálata a 
Dunántúl középső részén

Hazánk legnépesebb orchidea-nemzetsége a nőszőfüvek (Epipactis), 22 taxon előfordulását 
jelezték eddig az országból. Hatékony védelmük érdekében kívánatos ökológiájuk feltárása, 
életmódjuk megértése. Munkám célja a nőszőfűfajok elterjedését befolyásoló tényezők kivá-
lasztása és azok hatásainak vizsgálata volt. Adatgyűjtéseimet (2014-2018) a Keszthelyi-hegység-
ben, a Zalai-dombság északkeleti részén és a Déli-Bakonyban végeztem. Ezt követően erdészeti 
leírólapok, domborzati modellek és földtani térkép alapján az egyes előfordulásokhoz hozzá-
rendeltem ökológiai szempontból releváns adatokat, majd statisztikai vizsgálatok (SPSS 23.0) 
segítségével kiválasztottam az egyes fajok esetében legjobb felbontást eredményező tényezőket. 
5223 tő nőszőfű felvételezésére került sor 1261 ponton, ezek 15 taxonba tartoztak. Három té-
nyezőt (erdőrészletek összetétele fafajok szerint, genetikai talajtípus, alapkőzet-típus) találtam, 
amelyek szignifikáns mértékben befolyásolták a nőszőfűfajok elterjedését. A fafajokkal való 
kapcsolatuk alapján három csoportot különböztethetünk meg: (1) feketefenyőhöz, (2) bükkhöz 
erősen kötődő fajok (3) változatos fajösszetételű erdőkben előforduló, de leginkább cserhez 
kötődő fajok. Az egyes nőszőfű-előfordulásokhoz rendelt talajtípusok szerint a nőszőfűfajokat 
két csoportba sorolhatjuk be: (1) elsősorban rendzinán előforduló fajok, (2) mélyebb termő-
rétegű, leginkább agyagbemosódásos- vagy rozsdabarna erdőtalajokon előforduló fajok. A 
nőszőfűfajok és az alapkőzet-típusok kapcsolatának vizsgálata során három csoportot külön-
böztethettünk meg: (1) dolomithoz erősen kötődő fajok, (2) elsősorban löszön előfordulók, (3) 
változatos alapkőzet-típusokon előfordulók, de legnagyobb mértékben az üledékhez kötődők. 
A három részletesen vizsgált tényező komplex értékelése során a taxonok két fő- és négy alcso-
portba kerültek. Az eredmények alapján az egyes taxonok jellemezhetőek a vizsgált tényezők 
szempontjából. Így a kapott eredmények segíthetnek e fajok elterjedését limitáló tényezők meg-
határozásában, előfordulási gyakoriságuk megértésében, illetve lehetővé teszik hatékonyabb, 
célzott védelmüket, potenciálisan alkalmas élőhelyeik behatárolását.

Témavezető:
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A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert moháinak 
ismételt térképezése

A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert mohaflóráját 1954-ben publikálta Vajda László. Az azóta 
eltelt 64 év alatt jelentős változások történtek a kertben, ami a világháború utáni újjáépítést 
követően 1961-ben nyílt meg.
Kutatási célom volt, hogy a mohaflórát ismételten felmérjem, és a fajkészlet változá-
sai alapján következtethessek a kert élőhelyeiben bekövetkezett változásokra. Célom 
volt továbbá a ritka, védett és veszélyeztetett, valamint az inváziós fajok bemutatása. 
A kert mohaflórája kimagaslóan gazdag más hazai kertekkel összehasonlítva, ami részben a szik-
lás élőhelyeknek, a kerten keresztülfolyó Sződ-Rákos-patak mikroklimatikus hatásának, továbbá 
a fásszárú gyűjteménynek köszönhető. A kertben hét kutatással töltött nap során külső konzulen-
semmel, Németh Csabával több mint 130 mintát gyűjtöttünk. A terepen nem határozható fajok 
Peter Erzberger segítségével lettek azonosítva. A fajok mikroszkópos vizsgálatát és fotódokumen-
tációját a Növénytani Tanszék laboratóriumában végeztem. 106 taxont sikerült kimutatni a bo-
tanikus kert területéről, szemben az 1954-ben regisztrált 103 fajjal. Így az eddig regisztrált fajok 
száma 139-re emelkedett. A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert mohaflórája a két felmérés között 
eltelt 64 év alatt nagyságrendileg nem változott, de fajösszetétele átalakult. Az ökológiai muta-
tókkal végzett összehasonlító vizsgálatok azt jelezték, hogy főként a napos talajfelszíneket kedve-
lő egyéves fajok tűnhettek el. A 2018-as évben a későn és hirtelen jött tavasz miatt ezen mohák 
kifejlődése gyorsan végbemehetett, nem zárható ki, hogy lappanganak a kertben. Más hazai 
kertekhez képest Vácrátóton dominálnak az epilitikus élőhelyek fajai. A kert fásszárú növényzete 
megfelelő életlehetőséget kínál az epifita fajoknak, de növekvő borításuk a terrikol fajok számá-
nak csökkenését eredményezheti. A kert intenzív kezelése, különösen a holtfa eltávolítása nem 
kedvez a korhadéklakó fajoknak. Értékes fajok előfordulását sikerült igazolni a kertben, mint a 
Magyarországon két helyről ismert Entodon concinnus vagy a ritka, veszélyeztetett Schistidium 
papillosum és Orthotrichum patens. A Rhynchostegium rotundifolium is új felfedezés a kert-
ben, ami a lista egyetlen védett mohája. Az inváziós Lunularia cruciata a szabadban fordul elő. 
A kert mohaflórájának felmért adatai bekerültek az országos mohatérképezési adatbázis 8281.3 
számú kvadrátjának a fajlistájába. A gyűjtésekből készült herbárium pedig a Magyar Természet-
tudományi Múzeum Növénytárában kerül majd elhelyezésre.
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A hollókői fás legelő tájhasználat-története 
és növényzetének változásai

A fás legelők olyan emberi hatásra kialakult élőhelyek, melyek kiemelt kulturális, tájképi, táj-
történeti és természeti értékekkel rendelkeznek, továbbá aktív színterei voltak a hagyományos 
legeltetéses állattartásnak egészen a múlt századig. A külterjes állattartás folyamatos vissza-
szorulása, 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 válto-
zásának elemzése 2011-2017 között. Emellett szerettem volna nyomon követni a rehabilitációs 
munkálatok növényzetre gyakorolt hatását. Ehhez megvizsgáltam a fás legelőhöz és a környeze-
téhez kapcsolódó irodalmi forrásokat, történeti térképeket, archív légifotókat, valamint ezeket 
kiegészítettem a helyi lakosoktól gyűjtött információkkal. A fás legelő növényzetének változását 
Saláta és munkatársai által a 2011-ben készített felvételezések megismétlésével és az eredmé-
nyek összevetésével végeztem. Hollókő település múltja a XIII. századra nyúlik vissza, történelmi 
jelentőségét várának köszönheti. A Szár-hegy vonulatának déli lejtőjén található fás legelő kiala-
kításának 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 következett be. A terület legeltetését 
2009-ben kezdték újra a fás legelőnek fennmaradt részeken, majd 2013-ra a Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság 20 hektáron kitisztította beerdősült fás legelőt.
A növényzet vizsgálatának eredménye alapján elmondható, hogy az egyes habitusok a 2011 és 
2017-es adatok szerint stabilak, egyedül a nyílt habitus növényzetén tapasztalható érdemi válto-
zás, vélhetően a nagyobb mértékű taposás, zavarás miatt. A vizsgált szociális magatartás típusok 
és az életformák megoszlása alapján a rehabilitált terület még az erdősült habitus növényzeté-
hez hasonlít, viszont a klaszteranalízis alapján a fás legelő vegetációjával mutat közelebbi rokon-
ságot. 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 biztatóak.

Témavezetők:
Dr. Saláta Dénes
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Solidago gigantea invazív faj digitális képfeldolgozással történő 
vizsgálata hipertemporális drónfelvételek alapján.

TDK dolgozatom célja, hogy egy adott terület egyéves változásait bemutató, közel heti rendsze-
rességgel készített hipertemporális drónfelvételeket vizsgáljak, amelyek megmutatnak egy teljes 
vegetációs időszakot. Így nyomon követhetem egy idegenhonos faj növekedését a zöld hajtástól 
kezdve az elszáradásáig bezárólag. Ehhez a vizsgálathoz olyan területet választottam, ahol jól 
elkülöníthető növények találhatóak. Tesztterületként a Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet egy kü-
lönleges részét, a Zimányi-szigetet választottam, ahol más őshonos fajokat kiszorítva, jelentős 
mértékben elterjedt a Solidago gigantea invazív faj. Vizsgálataim kifejezetten erre a lágyszárú 
növényre összpontosulnak. A hatékony felmérés érdekében több ezer drónfelvételt készítet-
tünk, amelyek mindegyike GPS koordinátákat tartalmazó, nagyméretű (20 Mpixel) fotó. TDK 
dolgozatomban matematikai és statisztikai méréseket és összehasonlító vizsgálatokat készítek 
a faj elterjedésére vonatkozóan a vízmagasság változásának függvényében, képszerkezet (SFD) 
és információtartalom (entrópia) alapján. Az eredményekből megmondható, hogy a vegetációs 
időszak csúcspontján mekkora területet foglal el a vizsgált invazív faj az őshonos növényektől, 
ezzel mekkora kárt tud okozni, valamint mindezek megállapítására melyik időszakban lehet a 
leghatékonyabban felmérést végezni. Vagyis olyan megállapításokat készítek, amelyeket az ag-
rártudományok, környezettudományok területén dolgozó szakemberek is hasznosítani tudnak 
majd munkájuk során.

Témavezető:
Dr. Berke József
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Visszatartó kábeles csapda használata, telepítési 
és csalizási alternatívái

Célom, hogy bemutassam a visszatartó kábeles csapda előnyeit, használatának nehézségeit, 
megismertessem a szerkezet működési mechanizmusát és helyes alkalmazását, ismertessem a 
saját és más csapdázóktól szerzett gyakorlati tapasztalatokat, bemutassam a csalizási és csapda-
telepítési alternatívákat.
2018 nyarán egy szervezett oktatáson vehettem részt, ahol nagy múlttal rendelkező kanadai 
csapdázók adták át tudásukat, ezzel teljesen felborítva az eddig alkalmazott gyakorlatot vissza-
tartó kábeles csapdázás terén. A legalapvetőbb különbség a technológiában a csalizás módja. Az 
eddig alkalmazott élelem alapú csalétket felváltotta náluk a figyelemfelkeltő szaghatást biztosító 
anyagok használata, mellyel ők sokkal biztosabb fogást érnek el. Továbbá állításuk szerint na-
gyon fontos a vizuális figyelemfelkeltés, amivel eddig itt egyáltalán nem foglalkoztunk.
Az oktatáson megszerzett tudást alapul véve egy rövid kísérletet is elvégeztem és elkezdtem az 
alternatívák kipróbálását. A kísérlet 24 csapdával, 3 kísérleti beállítással 17 napig tartott. Célfaj 
a vörös róka volt. Az első beállítást az eddig alkalmazásban lévő módszer képezte, miszerint 
a csapda egy pocoklyuk imitáció elé lett felállítva, csaliként pedig az üregbe behelyezett máj 
szolgált. A második beállítás egy amerikai licenc alapján Spanyolországban gyártott, szaghatáson 
alapuló csali volt, mely az újonnan tudomásunkra kerülő módszer szerint nem pocoklyukba, ha-
nem egy imitált rókakaparásba lett téve, és plusz figyelemfelkeltésként egy fellógatott madártoll 
is kihelyezésre került a csapda közelébe. A harmadik beállítás csalijaként használt macskaalmot 
alkalmaztam rókavizelettel belocsolva, majd ezt tettem a kaparásimitációba.
A célfajok általi egyértelmű csapdafelkeresések számát vizsgálva a a spanyol gyártmányú csali 
bizonyult a legsikeresebbnek, ezt követte a rókavizeletes, majd a májas csali. Az eredmények 
ezen, rövid kísérletben is arra utalnak, hogy az új módszer és a csalizási alternatívák valóban 
megfelelőek lehetnek nálunk is. Biztosabb következtetést azonban ennyi adatból még nem sza-
bad levonni, a témában további vizsgálatok szükségesek. Azt viszont ki merem jelenteni, hogy 
egy tökéletesített technológiával az élelem alapú csalizás kiváltható lehet, melynek legnagyobb 
előnye a csapdázási időszak bővítése lenne, hiszen eddig a legmeghatározóbb tényező a csali 
romlandósága volt.

Témavezető:
Dr. Kövér László

egyetemi adjunktus, DE MÉK

BORSODI-NAGY BRIGITTA
bnbrigitta@gmail.com 
Vadgazda mérnök 
BSc, 7. félév
Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 

A budapesti vaddisznók előfordulásának értékelése 
közvetett jelek és kérdőíves felmérés alapján

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, a kedvező városi klíma vagy akár a megfele-
lő 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 kérdő-
íves kutatást végeztem a városban megjelenő vaddisznók problémájáról. Illetve megvizs-
gáltam, hogy a hazai tömegtájékoztatásban milyen rendszerességgel jelennek meg infor-
mációk 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 köszön-
hetően külön-külön és összehasonlítva is vizsgálva lettek. Valamint az internet kereső oldalával 
korábban megjelent cikkeket és híradásokat kerestem a vaddisznó városi megjelenésével kap-
csolatban. 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 er-
dőfoltban 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 tömegtájékozta-
tásban 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 befogá-
sa és a lakosság megfelelő tájékoztatása annak érdekében, hogy kevesebb egyed jelenjen meg 
városi területen és hogy kevesebb konfliktus alakuljon ki ember és vaddisznó között.

Témavezető:
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Nevelt fácánkakasok diverzitásának vizsgálata morfometriai 
és kromatometriai módszerek segítségével

A kutatás azon, a magyarországi vadászfácán nevelés szempontjából fontos kérdéseket vizsgálta, 
melyek a vadászvendégek fácánvadászatokkal kapcsolatos elégedettsége szempontjából bírhat-
nak jelentőséggel. Online kérdőíves felmérés segítségével vizsgáltuk a magyarországi fácánte-
nyésztésről kialakult képet, valamint a nevelt kakasokkal szemben támasztott piaci igényeket a 
vadászvendégek körében. Az eredmények alapján jelentős igény mutatkozik a fácánvadászatra, 
ami csak mesterséges kibocsájtás által elégíthető ki. Ugyanakkor igény mutatkozik a nevelt kaka-
sok röpképességének javítására, valamint intenzív színű, nagy trófeával rendelkező madarakra 
is. Előbbi tulajdonság javítása érdekében morfometriai vizsgálatot végeztünk. Megállapítottuk, 
hogy a szárnyhossz növelésére irányuló szelekció nem vonná maga után a testsúly jelentős nö-
vekedését is, tehát tenyésztői eszközökkel is van lehetőség a röpképesség fokozására. A színvizs-
gálat esetében az örv mutatkozott egyszerűen felhasználható eszköznek a szelekcióban. A széles, 
kiterjedtebb örvvel rendelkező egyedek tenyésztésben való használata által előmozdítható a 
teltebb, intenzívebb tollszín elérése is. A tanulmányban közölt eredmények a korábban nem 
ismert összefüggések feltárása által hozzájárulhatnak a hazai tenyésztés színvonalának növelé-
séhez, ezáltal az ágazat jövedelmezőségének javításához.
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A vadgazdálkodás megjelenítése a közoktatásban 
és az internetes hírportálokon

A vadgazdálkodás fontos része az nemzetgazdaságnak, mégis, a többi részterülethez (me-
zőgazdálkodás, erdőgazdálkodás, stb…) képest kevésbé van benne a köztudatban. So-
kan összemossák az erdőgazdálkodással, amivel összefügg, mégis mások a céljai, fel-
adatai. Gyakori az is, hogy egyenlőségjelet tesznek a vadászat és a vadgazdálkodás közé. 
Kutatásom során azt vizsgálom, hogy a közoktatásban, illetve az internetes hírportálokon milyen 
mértékben jelenik meg a vadgazdálkodás, milyen gyakorisággal jelennek meg ezzel kapcsolatos 
információk, írások. Vizsgálom azt is, hogy ezek a megjelenések mennyire tényszerűek, milyen 
képet alkotnak a vadgazdálkodásról a diákok, illetve az olvasók számára. Az oktatáshoz kapcso-
lódóan átnéztem a nyolcosztályos gimnáziumokra vonatkozó természetismeret és biológia ke-
rettanterveket (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 tan-
könyvcsaládjának vonatkozó tankönyveit, ezzel tulajdonképpen lefedve a fent említett tankönyv-
jegyzék 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. évfolya-
mos 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 eredmények 68 találat közül 23 cikk-
ben foglalkoznak ténylegesen a témával. Összességében elmondható, hogy az iskolai anyagok-
ban kevés helyen, de szerepel a vadgazdálkodás, az internetes hírportálokon láthatóan nagyon 
kevés írás foglalkozik a témával.
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Az ideális állatkerti kifutó patások számára látogatói szemszögből

Az állatkertek jelentős változásosokon mentek át az utóbbi évtizedek folyamán. A modern állat-
kertek új célkitűzéseket állítottak fel a szórakoztatáson túl: a fajmegőrzés, kutatás és oktatás is 
jelentős szerepet kapott. Az enyémhez hasonló látogatókat kutató tanulmányok ezen célkitűzé-
sek megvalósításának sikerességét vizsgálják. Ebben a tanulmányban - melyben a vizsgálat egy 
megfigyelési módszerre épül - az oktatási célok sikeressége a kérdés. Korábbi tanulmányokra 
alapozva összefüggést feltételeztem a látogatók által egy adott faj és környezete felé mutatott 
érdeklődés és a színvonalasabb tudásátadás között.
A kutatás három célkitűzésre épült, melyből az első a különböző kifutók közti nézettségi idő 
eloszlását vizsgálta. Második lépésben a taxonómiai különbségek befolyásoló hatását vizsgálom 
ezen az eloszláson, míg harmadik lépésben - hasonlóan a nézettségi idő eloszlásán - a kifutó és 
megjelenítés mód befolyásoló hatását. Három területre terjedt ki a kutatás, három különböző 
állatkertet ölelt át igen változatos környezettel: Fővárosi Állat- és Növénykertet, Nyíregyházi Ál-
latparkot és Prágai Állatkertet. A módszer a területeken változatlan volt, a látogatók által a faj és 
környezetének megfigyelésével eltöltött másodpercek rögzítése stopperrel. Csak a Cervidae és 
Bovidae tagjait bemutató kifutók estek a vizsgálat alá a taxonómiai különbségek minimalizálása 
céljából.
Az eredmények alapján egyértelmű különbség látható a különböző kifutóknál eltöltött átlag 
időben. A taxonómiai különbségek nem mutattak statisztikailag szignifikáns befolyásoló hatást. 
Ebből következtetve levonható, a hasonló kinézetű közeli rokonságban álló fajoknál a kifutó 
és megjelenítés a meghatározó befolyásoló tényező. Itt a 12 feltételezett változóból melyeket 
vizsgáltam 5 mutatott statisztikailag releváns eredményt: a hidakról bemutatott fajok, különbö-
ző együtt tartott fajok, több megfigyelési szög biztosítása és a megfigyelési pontok kialakítása 
pozitív növekedést mutatott az eltöltött időn. Míg egyedül a folyamatos védőkorláttal határolt 
kifutók mutattak szignifikánsan negatív eredményt. Ezeket az eredményeket fontos a jövőben a 
céltudatos kifutótervezéshez figyelembe venni, hogy az tudásátadást így fokozni tudjuk. A kuta-
tás a jövőben több vizsgálati területre is kiterjeszthető a még jobb belátás érdekében, valamint 
állatjóléti és gondozói szempontok figyelembe vételével is bővíthető.
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Őzlétszám meghatározása populáció-rekonstrukcióval 
Békés megyében

Dolgozatom első felében az őz általános bemutatásával foglalkoztam, annak jellemzőivel va-
lamint állományával. Ezután a létszámbecslés fontosságát tárgyaltam, valamint ismertettem a 
lehetséges becslési módszereket. Ezt követően átvettem a populáció-rekonstrukció hazai szak-
irodalmát. Majd az anyag és módszer fejezetben röviden bemutattam a területet, valamint a 
számoláshoz szükséges adatokat. Később a populáció-rekonstrukciót levezetem egy adott ko-
horszon. Az eredmények és értékelés fejezetben elvégeztem a matematikai modellt a vizsgált 
időszakon, azaz 1985 és 2005 közötti évek állományán. Az így kapott 27 variációt leszűkítettem 
először öt variációra, majd ezekből kiválasztottam a legvalószínűbbet. Ebből az adatsorból diag-
ramokat készítettem, majd külön elemeztem a számított-jelentett létszámot, suták létszámát és 
a bakok létszámát, valamint az ivar- és hasznosítási arányt.
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Zöld Erdő Vadásztársaság vadászturisztikai elemzése

A vadásznál jobban senki nem tiszteli a vadállatokat. Folyamatosan gondoskodik róluk, télen-nyá-
ron ellátja őket, megismeri szokásaikat folyamatos megfigyelésükkel, de védi és óvja is azokat. 
Az 1971-ben Budapesten megrendezett Vadászati Világkiállítás nagyban befolyásol-
ta a vadászat fejlődését. A külföldi vadászok jobban megismerhették hazánk vadászha-
tó vadfajait, kiváló minőségű trófeáit, vadászati szokásait és ezért kedvelt úti céllá váltunk. 
A vadászturizmus fontos része a magyar gazdaságnak. Ezen kívül egyre kedveltebb is, mivel elő-
fordul, hogy akik vadászni jönnek hazánkba vagy akár országon belül egy másik területre, azok 
viszik magukkal a családjukat. Ezért számos plusz szolgáltatást is igénybe vesznek még, ami szin-
tén jó a gazdaságnak és a turizmusnak egyaránt.
A vizsgálat célja az, hogy a vadászók és a nem vadászók között milyen különbségek mutathatók 
ki a természettel való kapcsolatuk vonatkozásában. Kérdőíves adatgyűjtésemmel az a célom, 
hogy felhívjam a figyelmet azokra a területekre, amelyeket eredményesebben és gazdaságo-
san fejleszthetne egy-egy vadásztató annak érdekében, hogy több vadászvendéget fogad-
hasson, és azok igényei minden tekintetben és magas színvonalon teljesíthetőek legyenek. 
Legfontosabb hipotéziseim, hogy a vadászók fontosnak tartják a vadászház meglétét a vadásztató 
területén, de ez nem befolyásolja őket a vadászterület, ill. – a társaság kiválasztásában és, hogy 
a vadászók szívesen vinnék magukkal a családjukat a vadászatra vagy legalábbis a természetbe. 
Dolgozatomban bemutatom a Zöld Erdő Vadásztársaság területét, vadbőségét, vadgazdálkodá-
sát, a jelenlegi berendezéseiket, felszereléseiket, de rámutatok a hiányosságokra, felhívom a 
figyelmet a fejlesztés lehetőségeire.
Egy vadásztársaság számára nagyon fontos a vadászház, ám vannak olyan társaságok, mint például 
a Zöld Erdő Vadásztársaság, ahol ennek a létesítménynek a felépítése rövidtávon gazdaságilag kivi-
telezhetetlen és fenntarthatatlan lenne. A távlati cél elérése érdekében elsőként a vadállomány bő-
vítését kell napirendre tűzni, utána jöhet a vendégkör bővítése, amellyel a bevételt képesek növelni. 
Fontos, hogy a gyerekek már kicsi korukban megismerkedjenek a természettel, a vadon élő álla-
tokkal. Ennek elősegítésére több helyen kellene, létesíteni vadasparkokat, turisztikai kilátókat és 
vadfigyelő helyeket. A vadásztársaság területén létrehozható vadászati tanösvény mind a kisgye-
rekek, mind a felnőttek számára alkalmas lenne arra, hogy megismerjék a vadászok munkáját.

Témavezető:
Dr. Jilly Bertalan
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Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) elejtések időbeni alakulása 
a 2015/16/17 tavaszi adatok alapján

Vizsgálatomban az „Erdei szalonka monitoring program” keretében 2015, 2016 és 2017. évek-
ben 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 sza-
lonkák 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 idő-
pontjai között közepes erősségű kapcsolatot találtam. A naplementéhez viszonyított elejtési idő-
pontok 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 naple-
mente 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 tag-
jai „szabálykövetően” mozognak, és az elejtésük, vagyis az észlelésük ideje igen jól behatárol-
ható. Ezzel szemben a másik csoport rendezetlen, és véletlenszerűen mozog, és így az esetleges 
észlelés lehetőségére sokkal tágabb időintervallum szükséges. Ebből következtetve a húzó sza-
lonkák megfigyelésére alapuló monitoring módszerek standardizálására azt javasolnám, hogy 
ha a húzó madarak maximális létszámának a megszámlálása a cél, akkor ennek érdekében nap-
nyugtát 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.

Témavezető:
Schally Gergely Tibor

tudományos segédmunkatárs, 
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A vaddisznó táplálkozásbiológiája gyomortartalmi vizsgálatok 
alapján

A városok egyre több állatfajnak nyújtanak ideiglenes vagy állandó élőhelyeket. Az ember mellé köl-
töző fajok egy része örömöt, más bosszúságot és akár károkat is okoz az emberek számára. Ez utóbbi 
fajok esetében csak a beköltöző állományok tudatos kezelése, azaz a városi vadgazdálkodás jelent-
het valódi megoldást. Ennek célja a gondok oly módú csökkentése, hogy közben a konfliktust okozó 
fajok akár a városi élőhelyeken is fennmaradhassanak, de kártételük kezelhető szinten maradjon. 
A vadgazdálkodás nem csak vadászat, hanem a vad élőhelyébe való beavatkozás, a vad érde-
kében (CSÁNYI 2007.). Egy vadfajjal való gazdálkodás csak megfelelő alapismeretek birtoká-
ban lehet sikeres. Igaz ez a városokban is egyre gyakrabban megjelenő vaddisznók esetében. 
A vaddisznó az emberek számára jól ismert és közönségesnek titulált faj. Közönséges, mégis 
életmódjáról és szokásairól keveset tudunk. A rendkívül alkalmazkodó képes vaddisznó sokféle 
élőhelyen, köztük városokban is meg tud élni. Az, hogy a vaddisznók kárt tesznek a belvárosi 
kertekben, parkokban, ez csak Magyarországon új keletű probléma, Európában egyre többfelé 
okoznak jelentős károkat, így például Barcelonában és Berlinben is.
Ahhoz, hogy feltárhassuk, hogy e fajszámára milyen vonzó tényezőket nyújt a város, többek 
között táplálkozásbiológiai vizsgálatokra van szükség, hiszen, ha egy fajjal bármilyen beavat-
kozást szeretnék végezni, akár pozitív vagy negatív irányba, érdemes a táplálkozással kezdeni. 
Munkám során a célom az volt, hogy két különböző, egy természetesebb élőhelyről, (Pilisi Par-
kerdő Zrt. Valkói Erdészetének vadászterülete), valamint egy városi élőhelyről, (Pilisi Parkerdő 
Zrt. Budapesti Erdészete) gyűjtött vaddisznógyomrokból végezzek táplálkozásbiológiai vizsgála-
tot. Valkóról 70 darab, Budapestről pedig 66 darab mintát gyűjtöttem, hogy bemutathassam a 
vaddisznó táplálkozását, összehasonlítsam azt, a két különböző élőhelyen, és meghatározzam az 
elsődleges és másodlagos fontosságú táplálékalkotókat, valamint a táplálékmintázatokat a két 
területen. Eredményeim szerint Valkón a legfontosabb táplálékalkotók a makk, kukorica és a 
kétszikű növények, míg Budapesten a makk, a kukorica és az egyszikű növények. Mindkét helyen 
fontosabbak voltak a növényi alkotók, az állati alkotóknál.
Ugyanakkor összességében más fajok voltak fontosak Budapesten, mint Valkón, a két terület 
táplálék összetétele szignifikánsan különbözött.

Témavezetők:
Dr. Heltai Miklós
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Az aranysakál élőhelyhasználatának vizsgálata a Dél-Dunántúlon

Az aranysakál (Canis aureus) eurázsiai, közepes testméretű kutyaféle. A faj meg-
ítélése ellentmondásos, gyors európai terjeszkedése számos kérdést vet fel. 
Célom volt: 1) a Kétújfalu térségében, alapvetően mezőgazdasági művelés alatt álló területen 
2004 és 2017 között végzett akusztikus felmérések (28 időszak) adatai alapján a sakálállomány 
nagyságának és élőhelyválasztásának vizsgálata, 2) Lábod térségében, erdősült, kiemelten 
erdő- és vadgazdálkodás alatt álló területen 2013-2015-ben végzett akusztikus állománybecs-
lési (6 időszak) adatai és ugyanebben az időszakban gyűjtött GPS-jeladós nyomkövetési adatok 
alapján az élőhely-használat összehasonlító vizsgálata.
Az akusztikus felmérő pontoktól mért 2 km sugarú körök szélső pontjai által körül zárt konvex 
poligon jelenti az élőhely „kínálatot”. A sakál válaszoknak a felmérő ponttól meghatározott irá-
nyában mért 1 km-es távolságából kiindulva megrajzolt 1 km sugarú körök összeolvasztásával 
kapott terület jelenti az élőhely „használatot”. A GPS-jelölt sakálok esetén a mozgáskörzetek 
szélső lokalizációs pontjai által körül zárt terület (poligon) képezi a „kínálatot”, a pontok el-
helyezkedése a „használatot”. Az értékelést Corine Land Cover térinformatikai adatbázis kü-
lönböző évjáratai alapján végeztem. Az élőhely-preferenciát Ivlev-féle index-szel számítottam. 
Kétújfalu térségében, a felmérés időszakában a kínálatot jelentő poligonon belül és a felmérő 
pontok körüli 1 km-es pufferen belül is lényegesen változtak az élőhely típus arányok. A különb-
ségért leginkább a szántó és a gyepterület csökkenése és az erdőterület növekedése felelős. A 
felmért területen (átlag±SE, 52,5 ± 0,9 km2) belül az aranysakál állománynagysága (0,25 cso-
port/km2) a vizsgált időszak alatt nem változott jelentősen. A sakálok leginkább a településeket, 
ettől kisebb mértékben (0 körüli értékkel) mellőzték a szántót és a vizes élőhelyeket, és kismér-
tékben preferálták az erdőt és a gyepet. A preferenciaértékek az időszakok között nem változtak 
jelentősek.
A Lábod térségében akusztikus felméréssel és GPS-telemetriával vizsgált sakálok élőhely-pre-
ferenciája a legtöbb élőhely-típus esetén nulla körüli értéket mutatott. A GPS-jelölt sakálok 
(amikor a viselkedést nem befolyásolja a felmérés) jobban preferálták a cserjéseket, kevésbé 
az erdőket és a szántókat.
A kétféle módszerrel is vizsgált élőhely-használat alapján számszerűsített új ismeretek remélhe-
tően segítik a faj ökológiájának jobb megismerését, az ember-ragadozó konfliktus mérséklését.

Témavezető:
Prof. Dr. Lanszki József
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A dolmányos varjú (Corvus cornix Linnaeus, 1758) területhaszná-
latának és túlélésének vizsgálata városi környezetben

A dolmányos varjú (Corvus cornix) az utóbbi évtizedekben erőteljesen urbanizálódik, és egyre 
nagyobb számban van jelen Európa számos városában, így Debrecenben is. A varjak populáció-
inak drasztikus növekedése azonban számos problémát vet fel a városi fauna (fészekfosztogatás, 
madarak, kétéltűek, halak, akár kisebb emlősök (rágcsálók, denevérek) predációja) és a lakosság 
szempontjából egyaránt („kukázás”, zajongás, agresszió).
A fentiek miatt elképzelhető, hogy a jövőben városi állományaik szabályozására lesz szükség. Az 
esetleges beavatkozások tervezéséhez elengedhetetlen a faj minél alaposabb megismerése, 
így indokolt egyre szélesebb körű kutatásuk mind viselkedéstani, mind pedig városökológiai 
szempontból. Dolgozatom célkitűzése, hogy ismeretekkel szolgáljon a városi dolmányos varjak 
területhasználatáról és túléléséről, melyekről ez idáig kevés információ áll rendelkezésünkre. 
A mozgásmintázat vizsgálatára csapdázással befogott dolmányos varjakat egyedi, adott szezonnak 
megfelelő színű szárnybilétákkal jelöltünk, majd a jelölt egyedeket standard módszerekkel keres-
tem vissza. Két keresési útvonalat jelöltem ki: egy, a DE Böszörményi úti kampuszának környékét 
lefedő rövidebb útvonalat, amelyen heti 4 felmérést végeztem, és egy hosszabb útvonalat, amely 
Debrecen északi városrészében húzódott. Ezt heti 2 alkalommal mértem fel. A varjak keresése 2016 
novembere és 2018 augusztusa között zajlott; ez idő alatt több mint ezer észlelési adat gyűlt össze. 
Ezek eloszlása alapján hat jelentős, a varjak által gyakran látogatott pihenő- és táplálkozóhelyet 
lehetett elkülöníteni: a Böszörményi úti kampuszt, a Doberdó utcai buszvégállomást, a DEAC sport-
telepet, a Békás-tavat, a Nagyerdei Stadiont illetve a Nagyerdei Kultúrparkot (Állatkert). Minden 
ilyen frekventáltan használt hely valamilyen permanens táplálékforrás meglétével köthető össze; 
az eredmények alapján így kijelenthető, hogy a varjak előfordulása szorosan összefügg az állandó, 
könnyen elérhető ökológiai források jelenlétével. Ez idáig összesen 46 madárra került egyedi jelö-
lés, közülük 44 egyedről van információnk. A szabadon engedést követően 3 madár esetében csak 
egy, 41 esetében többszöri észlelésről is beszélhetünk. Az átlagos túlélés viszonylag magas volt, 6 
madárról ismert bizonyosan, hogy elpusztult. Kutatásom eredményei fontos adalékkal szolgálnak a 
városi dolmányos varjak biológiájáról, melyek természetvédelmi, vadgazdálkodási (városi vadgaz-
dálkodás) és városgazdálkodási szempontból is relevánsak.
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A magyar vad”gazdálkodás” mikéntjei napjainkban

A dolgozatom témája a magyar vadgazdálkodás és működése. Az általam választott témakört 
azért tartom fontosnak és aktuálisnak, mert hazánkban nagyon sokan nincsenek a vadászattal, 
vadgazdálkodással és ennek gazdaságra való hatásával, valamint a vadgazdálkodási tevékenysé-
gen rejlő lehetőségekkel tisztában. A vadgazdálkodás és vadászat ökonómiája, mint tudomány 
gyermekcipőben jár, elmélete és kutatása az útkeresés időszakát éli, vagyis magát a gazdálko-
dást is csak hosszú és nehéz munka árán lehet sikerrel gyakorolni. Ezek mellett rengeteg negatív 
hatás is éri ezt az ágazatot, mert sokan csak a vad elpusztítását látják és előítéletesen gondolkod-
nak. Ennek a fokozódó vadászatellenességnek, ami tulajdonképpen természetellenesség, több 
oka is lehet. Tájékozatlanság, tudatlanság vagy szándékos rosszindulatú „félretájékoztatás”?! 
Ebben sajnos a média felelőssége óriási. Dolgozatom célja, hogy megmutassam, nem puszta 
„lövészetről”, hanem egy gazdálkodási formáról, a legnemesebb sportról, sokaknak megélhe-
tésről és nem utolsó sorban egy vidékfejlesztési formáról van szó, amikor vadgazdálkodásról 
beszélünk. Napjaink vadgazdálkodása, ha kicsit komolyabban vennénk, nagyon jó gazdálkodási 
forma lenne hazánknak, ugyanis a földrajzi és vadállományi adottságaink nagyon kedvezőek 
Európa és Világszerte is. Ezekre a tényekre próbálok rávilágítani, illetve azoknak, akik ezt az 
ágazatot kevésbé ismerik egy kis betekintést biztosítani, hogy ne csak a médiából ismerjék ezt 
a világot.

Témavezetők:
Dr. Csatai Rózsa
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A Vár Kft. Tehenészeti ágazat üzemi és gazdasági hatékonyság 
vizsgálata (válságmenedzsment tervezet)

Problémafelvetés: a Bakony hegyvidéki jellegét, és takarmányozási szempontokat figyelembe 
véve feltételezhető, hogy Bakonyszentkirály környékén előnyös a tejelő szarvasmarha tartása. 
A jelentős rosttartalommal rendelkező tömegtakarmányokat érdemes, de takarmányozási célú 
gabonát is lehet termeszteni. A Vár Kft. tehenészete mégis válsággal küzd, termelékenységi és 
költséghatékonysági problémák egyszerre sújtják.
Kutatási célkitűzés
Megállapítani, milyen okok vezethettek ahhoz, hogy a megfelelő terület és eszközállomány elle-
nére, a tehenészet komoly gazdasági zavarokkal küzd. A kitöréspontokról, racionalizációs lépé-
sekről átfogó kép alkotása.
Kérdések
- Milyen a gazdasági és a technológiai helyzet? Milyen működési anomáliák vannak? Van-e kitö-
rési pont, hatékonyan korrigálható zavar? Véghezvihető-e egy reorganizációs folyamat?
Hipotézis: alacsony hatékonyságú a termelés; az állatállomány szaporodásbiológiai zavarokkal 
küzd, ez kihat a termelésre; a humánerőforrás a termeléshez képest túlméretezett; a reorgani-
záció reális, végrehajtható alternatíva.
Anyag és módszer: Helyszíni vizsgálat; számviteli/termelési adatelemzés; kiadási struktúra vizs-
gálat, üzemgazdasági adatok vizsgálata.
Eredmény, következtetés, javaslat: az állatállomány elöregedett, a fiatal egyedek egy ré-
sze is vemhesülési problémákkal küzd.  A tej átvételi ára 2016-ban az elmúlt évek leg-
mélyebb pontjára került 71,-Ft-os árral. A két hatás együttesen oda vezetett, hogy a te-
lep elérte az üzembezárási pontot. A vizsgálat rámutatott, hogy elszámolási hibák miatt 
egyszeri korrekciós tételek szükségesek a nyilvántartásban, amellyel a Vár Kft. üzembezárási 
pont fölé kerül. A személyi struktúra átalakításával jelentős megtakarítás érhető el. A kilábalást 
a piaci viszonyok megváltozása, azaz a 2018-as 98;-Ft-os tejátvételi ár is nagymértékben segíti. 
Az állomány intenzív selejtezéssel egybekötött cseréje, a technológiai fegyelem megerősítése, illet-
ve a termelés költséghatékonyságának fokozása végrehajtandó feladat. A személyi struktúra átala-
kítása elengedhetetlen. E lépések végrehajtása megfelelő alapot nyújt arra, hogy a reorganizációt 
követően a technikai,valamint technológiai, fejlesztések anyagi bázisa is kitermelésre kerüljön.

Témavezető:
Dr. Herczeg Béla
Főiskolai tanár, 
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A vágócsirke hizlalás naturális és ökonómiai mutatóinak 
vizsgálata eltérő technológiai színvonal mellett

A baromfi ágazatok közül a vágócsirke termelés a legjelentősebb hazai és nemzetközi viszonylatban 
is. A globálisan egyre növekvő népesség, az életmód és a technológia fejlődése megkövetelte a ter-
melés iparszerűvé válását, amely nagymennyiségű homogén állomány előállítását eredményezi. 
A dolgozat fő célkitűzése a vágócsirke hizlalás technológiai hátterének termelési és ökonómiai 
mutatókra gyakorolt hatásainak értékelése adott vállalkozás két eltérő technológiai színvonalú 
brojler telepének összehasonlítása alapján. Ehhez kapcsolódóan két hipotézist fogalmaztam 
meg. H1: A magasabb technológiai színvonalú telep kedvezőbb termelési paramétereket ered-
ményez. H2: A technológiai színvonal okozta különbség a gazdasági mutatókban is kimutatható, 
a korszerűbb telep nagyobb jövedelemtermelő képességgel bír.
A célkitűzés megvalósításához primer adatgyűjtést folytattam a vállalkozás mindkét telepén 
ugyanazon időszak 8-8 rotációjára vonatkozóan, telepenként 10 istállóval. A begyűjtött naturális 
és ökonómiai adatokból származtatott mutatókat képeztem, melyek feldolgozása és kiértékelése 
leíró statisztikai módszerrel történt. A két telep átlagadatainak összehasonlítására, a különbsé-
gek igazolására f-próbát és t-próbát alkalmaztam.
A származtatott termelési mutatók közül szignifikáns különbség mutatható ki az elhullásban, 
az átlagsúlyban, az átlagos napi súlygyarapodásban, a súlyozott életnapban, a fajlagos takar-
mányfelhasználásban, valamint az EPEF indexben. Az EPEF index értéke a korszerűbb telepen 
395, amely 11%-kal kedvezőbb, mint a régebbi technológiával rendelkező telepen (355). Ezek 
alapján a H1 hipotézisemet elfogadtam. A termelési költség, az árbevétel és a nettó jövedelem 
fajlagos mutatóiban is statisztikailag igazolható a különbség. A modern telepen az önköltség 230 
Ft/kg, amely 6,4%-kal alacsonyabb, mint a korszerűtlenebb telepen, ahol az 246 Ft/kg. A maga-
sabb technológiai színvonal mellett a fajlagos jövedelem 28,7 Ft/kg, amely 82%-kal magasabb 
szemben az alacsonyabb színvonalú teleppel (15,7 Ft/kg). Így a H2 hipotézist is elfogadtam. 
Az eredmények alapján tehát kijelenthető, hogy egy korszerű, modern telep mind a naturális, 
mind az ökonómiai mutatók esetében stabilabb és kedvezőbb eredményt képes elérni.

Témavezető:
Dr. Szőllősi László
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Szamócát a legjobbaktól!
 
(A rövid ellátási láncok szerepe szamócatermesztőknél a Duna-kanyarban)
Dolgozatom legfőbb témája a rövid ellátási láncok, melyek évtizedek óta központi szerepben 
vannak családom életében, ugyanis az általunk megtermelt termékeket már generációk óta 
értékesítjük termelői piacokon. Emellett azért lényeges ezeknek az értékesítési csatornáknak 
a vizsgálata mert, fontos, hogy az emberek a lehető legrövidebb úton jussanak magas minő-
ségű élelmiszerhez, és ennek a legjobb módja az, hogy ha közvetlenül a termelőktől vásárolják 
meg a terméket. Azokra a kérdésekre keresem a választ, hogy a kisebb termelőknek milyen 
lehetőségeik vannak termékeik értékesítésére. A rövid ellátási láncok vizsgálatát a Duna-ka-
nyar egyik sajátos, speciális mezőgazdasági terméke, a szamóca példáján kívánom bemutatni. 
A kutatás során azt vizsgáltam, hogy a helyi termelők milyen szerepet töltenek be az értékesítési 
láncban. Mennyire tudják kihasználni a rövid értékesítési csatornák által kínált lehetőségeket, 
valamint mely csatornákat preferálják inkább, melyekre van nagyobb hatásuk. A gazdálkodók 
tapasztalatait nem csak számadatokban osztom meg, hanem személyes észrevételeikkel is szí-
nesítem a munkámat.
Dolgozatom alapját a kutatási munkám képezi. Személyesen kerestem fel a Duna-kanyari gazdál-
kodókat strukturált kérdőívekkel. Széles körben tudtam vizsgálni a termelőket ugyanis sikerült 
fiatalabb kortól az idősig, főállású termelőn keresztül egészen biogazdálkodóig megszólaltatni 
őket. Az összesen 17db lekérdezés segítségével átfogó képet kaptam értékesítési csatornáikról, a 
rövid ellátási láncban betöltött szerepükről, inputfelhasználásukról, valamint foglalkoztatói sze-
repükről. A kapott eredmények alapján rangsoroltam a legfontosabb értékesítési csatornákat. 
A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy a megkérdezett szamócatermelő gazdák legin-
kább a termelői piacokat kedvelik. Hiába van vele több munka, de az értékesítésben itt nagyobb 
örömüket lelik, valamint magasabb áron tudják értékesíteni termékeiket. Egyetlen hátránya, 
hogy nem lehet nagyobb volumenű árut eladni egy fogyasztónak a kisebb termelői piacokon. 
Elmondásaik, tapasztalataik alapján a termelés a jövőben is fenntartható lesz, valamint a jövő 
generációja is szívesen foglalkozik szamócatermesztéssel.
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Eltérő tartástechnológiájú tojástermelő üzemek 
összehasonlító gazdasági elemzése

Az állatjóléti előírások és a fogyasztói igények változása miatt az Európai Unióban alkalmazott tartás-
módok az alternatív rendszerek arányának növekvő tendenciáját mutatja. Ezzel szemben a Magyar-
országon előállított étkezési tojás jellemzően bővített ketreces tartásmódból származik. Dolgozatom 
fő célkitűzése három, különböző tartástechnológiát (ketreces, volieres és mélyalmos) alkalmazó 
magyarországi tojástermelő üzem esettanulmányi jellegű összehasonlító gazdasági elemzése. 
A kutatómunkához szükséges primer adatokat három, különböző tartásmódot alkalmazó ma-
gyarországi vállalkozástól gyűjtöttem be, amelyet szekunder adatgyűjtéssel egészítettem ki. Az 
üzemi adatok magukban foglalják a technológiai paramétereket (üzemméret, hibrid, berendez-
kedés, termelési mutatók), illetve a 2016-2017-es évekre vonatkozó input-output árakat és faj-
lagos költségtételeket. Ezek alapján modellkalkulációt készítettem, valamint a termelési és gaz-
dasági mutatókat nemcsak egymással, hanem országos átlagadatokkal is összehasonlítottam. 
A vizsgált üzemek mérete és az alkalmazott hibrid is eltérő volt, amelyek korlátozzák az ered-
ményekből levonható különböző technológiára vonatkozó megállapítások általánosíthatóságát. 
A bennálló tyúkra vetített tojástermelési intenzitás a ketreces és a mélyalmos üzem eseté-
ben 85%, míg az a volieres vállalkozásnál 5%-kal volt alacsonyabb. A takarmányfogyasztás a 
mélyalmos gazdaságnál volt a legmagasabb (52 kg/tyúk/év). Ehhez képest a ketrecesnél 7 ki-
logrammal, a volieres üzemnél pedig 13 kilogrammal volt alacsonyabb. Utóbbi értékét nagyban 
befolyásolta, hogy a vállalkozás alacsonyabb súlyú hibridet alkalmazott. Az egy tojásra jutó takar-
mányfelhasználás a mélyalmos üzemnél volt a legmagasabb (171 g/tojás), amely a tyúkok na-
gyobb energiaszükségletével magyarázható. A másik két vállalkozás esetében ez 24-26 grammal 
alacsonyabbnak bizonyult. Az egységnyi főtermékre jutó közvetlen termelési költség a ketreces 
gazdaság esetében volt a legalacsonyabb. Ehhez képest az alternatív technológiát alkalmazó vál-
lalkozásoknál ez 4-6 forinttal magasabb. A legmagasabb (30 Ft/tojás) egy tojásra jutó termelési 
érték a legkisebb üzemmérettel rendelkező mélyalmos üzem tudta elérni. Ez az érték a másik két 
vállalkozásnál 6 forinttal volt alacsonyabb tojásonként. Mindezek eredményeként az egységnyi 
főtermékre jutó fedezeti összeg a ketreces és a mélyalmos üzem esetében közel azonos, azon-
ban a volieres gazdaság tojásonként 4 forinttal alacsonyabbat ért el.

Témavezetők:
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A szamócatermesztés kihívásai, avagy mennyit ér a királynő?!

A szamóca termesztése a bogyósgyümölcsök között kiemelkedő jelentőséggel bír a világ számos 
pontján, így méltán tartják Macherauch nyomán a gyümölcsök királynőjének. Míg a fán termő 
gyümölcsök esetében a gépesített szüret egyre meghatározóbb, addig a szamócaszedés kézi 
munkaerő nélkül elképzelhetetlen. Magyarországon a szamócatermesztés az új technológiák 
alkalmazása viszonylatában néhány évvel ezelőtt még fejletlennek számított.
A kutatás során azt vizsgáltam, hogy a magyar gazdák jelenleg milyen módszerekkel termeszte-
nek szamócát, és hogy ezek a rendszerek a többi szamóca termesztő országhoz képest mennyire 
fejlettek. A vizsgálatom célja az volt, hogy feltárja, vajon a magasabb beruházási költséget igény-
lő intenzívebb technológiák kellően magas hozamot biztosítanak-e ahhoz, hogy egy kisebb gaz-
daság is eredményesen alkalmazhassa. Hazánkban a termesztőberendezések közül a fóliasátor 
terjedt el, azonban létrehozásához nagy beruházásra van szükség. A kutatás arra a kérdésre ke-
reste a választ, hogy a legintenzívebb termesztéstechnológiáknak mekkora a megtérülési idejük, 
és hogy a termés értékesítési lehetőségeit mennyiben befolyásolják a termesztés körülményei.
Az adatgyűjtés anonimitást biztosító mélyinterjúkon alapult (összesen 11 db), a megkérdezettek 
köre reprezentálja a magyar szamócatermesztés egészét, területileg (Nógrád megye, Szentend-
rei-sziget, Lajosmizse) és a termesztők életkorát (27-62 év) tekintve is. Mindezeken kívül egyéb 
európai és amerikai szamócatermesztők által közzétett eredményeket is ismertet a dolgozat, 
továbbá ezeknek az összehasonlítása a hazai termesztési rendszerekkel és az értékesítési sta-
tisztikákkal szintén a dolgozat részét képezik. A hazai számadatok nagyrésze az Agrárgazdasági 
Kutató Intézet adatbázisaiból származik.  Fontos volt általánosságban is ismertetni a hazai sza-
mócatermesztés jelenlegi helyzetét és hazánk szamócakereskedelemben való részvételét.
Az összegyűjtött és kiértékelt adatok alapján az a következtetés került levonásra, hogy Magyaror-
szágon az utóbbi években a fólia alatti termesztés vált a legelterjedtebb technológiává, különö-
sen a déli országrészekben. Az északi országrészekben nem a koraiságra törekednek a termelők, 
hanem a mennyiségi és minőségi tulajdonságok optimalizálására. Ennek oka a hűvösebb ég-
hajlat. Összességében tehát a kutatás fő célja az volt, hogy az ismertetett termesztéstechnológiák 
közötti jövedelmezőségbeli különbségeket feltárja.

Témavezető:
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A Hercegszántói Mezőgazdasági Zrt. „Meglévő hizlalda felújítása, 
új fiaztató és malacnevelő létesítése” című beruházásának bemu-
tatása, indoklása és az ezzel kapcsolatos gazdaságossági számítá-

sok, különös tekintettel NPV-re, IRR-re, PB-re, DPB-re ÉS PI-re

A dolgozatom során három általam felállított hipotézist vizsgáltam gazdaságossági mutatók se-
gítségével, melyek közül kettő alátámasztást nyert a kapott eredmények alapján, míg az egyiket 
el kellett vetnem. Eredményeim alapján a beruházás saját forrásból, állami támogatásból és 
hitelből történő finanszírozással, melyet az 1. hipotézisem során állítottam, gazdaságosan meg-
térül a vizsgált 10 év alatt. Ezt a megállapítást támasztja alá a kapott pozitív nettó jelenérték, a 
kedvező belső megtérülési ráta, mely szerint a beruházás hozama nagyobb, mint amennyit a 
befektetők elvártak. A megtérülési idő és a diszkontált megtérülési idő, valamint a jövedelmező-
ségi index eredményei is azt mutatják, hogy a beruházás nyereséges és jövedelmező a vizsgált 
10 éves periódusban. Viszont a beruházás nem térül meg gazdaságosan a vizsgált 10 éves idő-
szakban, ha azt a cég csak saját forrásból és hitel segítségével finanszírozza, állami támogatás 
igénybevétele nélkül. Ezt a 2. hipotézisem során ellenkezőleg feltételeztem. Az eredményül ka-
pott negatív előjelű nettó jelenérték, a kedvezőtlen jövedelmezőségi index, illetve a diszkontált 
megtérülési idő értéke is azt tükrözik, hogy a projekt nem térül meg 10 év alatt.
A projekt hitel igénybevétele nélkül, tehát önerőből, illetve állami támogatás segítségével is 
sikeresen megvalósítható és gazdaságosan megtérül. A kapott eredmények alapján a 3. hipo-
tézisem során megállapított finanszírozási móddal a legkedvezőbb a beruházás a cég számára, 
hiszen ebben az esetben a legnagyobb a nettó jelenérték, amely a vállalkozás értékét növeli. 
Ezen kívül a belső megtérülési ráta, illetve a jövedelmezőségi index értéke alapján is ez a finan-
szírozási mód a legjövedelmezőbb a cég számára, vagyis itt érhető el a legnagyobb nyereség. A 
megtérülési idő és a diszkontált megtérülési idő értékei ebben az esetben a legalacsonyabbak, 
tehát a 3 általam vizsgált eset közül a leggyorsabb megtérülés itt várható.

Témavezető:
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Nyúltenyésztő vállalkozás fejlesztése Hajdú-Bihar megyében

Dolgozatom készítése során arra a kérdésre keresem a választ, hogy hogyan alakul a nyúlte-
nyésztő vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetősége, valamint fel szeretném hívni a fi-
gyelmet a nyúltenyésztésben meglévő lehetőségekre, de egyben a kockázati tényezőkre is. 
Primer adatgyűjtés a berettyóújfalui székhellyel, de bakonszegi telephelyen működő Farkas Zol-
tán egyéni vállalkozó segítségével történt. Szekunder adatokat pedig a Nyúl Szakmaközi Szerve-
zet és Terméktanács elnökétől Juráskó Róberttől kaptam.
A tevékenység fejlesztésében induló anyagi segítséget nyújtott az Európai Mezőgazdasági Vi-
dékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 
2014. évben igényelhető pályázati forrás, valamint egy új termelési telep kialakítására szintén 
EMVA forrásból igényelhető állattartó telepek korszerűsítése pályázat. Tevékenységi területei 
kiterjednek a nyulak tenyésztésére és hizlalására, továbbá a nyúlhús értékesítésére. Házinyúl 
tenyésztése fiatalgazda pályázatát és annak fejlesztését követő állattartó telepek korszerűsíté-
se pályázatát is megtekinthettem. Rendelkezésemre bocsátotta az üzleti terveket, gazdálkodási 
naplót, alaprajzot, helyszínrajzot.
A vállalkozó a napi feladatokat saját maga végzi, az állatok etetésétől, a termékenyítésen át, 
az adminisztratív feladatokig. A nyulak megfelelő technológiai feltételek között, és megfelelő 
higiéniai körülmények között élnek, de a jelenlegi állatlétszám mellett nem lehet gazdaságosan 
termelni, továbbá a jelenlegi technológia munkaigényes, nem teszi lehetővé a gépesítést, vagy 
egyes munkafolyamatok automatizálását.
A vállalkozó a Vidékfejlesztési Program keretében támogatást nyert (2016) állattartó telep léte-
sítésére. 1000 feletti tenyészállattal, korszerű ketrecekben, több folyamat automatizálásával, és 
megújuló energia használatával nyereségesen tud majd termelni, illetve a vágóállatok átvételé-
re a vágóhíd is szerződni fog. A Pannon fehér nyúlfajtát nem kívánja lecserélni, mert termelési 
eredményeivel elégedett. A megvalósítást hátráltatja, hogy jogi viták miatt az építkezést nem 
tudta időben megkezdeni. A vállalkozás helyzetének értékelésére SWOT elemzést végeztem.
A kutatást az Emberi Erőforrások Minisztérium ÚNKP-18-1 sz. programja támogatta.
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Dr. Bodnár Károly

főiskolai tanár, SZIE AGK
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Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar 
 

Az őshonos magyar szürke marha tenyésztésének/tartásának 
gazdasági értékelése

Világ és európai viszonylatban figyelve az utóbbi évek növekvő népességének köszönhetően 
egyre nagyobb igény van a marhahústermelésre, így a gazdasági életben az intenzív hústermelő 
fajtájú egyedek elterjedtek a gazdaságokban. Ennek köszönhetően már csak génmegőrzési céllal 
jelennek meg főként országunkban az extenzív, őshonos fajtájú egyedek.
Dolgozatom általános célkitűzése a marhahústermelés és a szürke marha ágazat rövid és hosz-
szú távú gazdasági viszonyainak ökonómiai elemzése. Célom továbbá a Hortobágyi Természet-
védelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szürke marha tartástechnológiájának értékelése, mivel 
ez a társaság a génmegőrzésen túl a tájvédelem, a környezetvédelem, és az idegenforgalmi 
tényezőket is figyelembe veszi. Hipotézisem szerint a társaság gazdálkodása tartástechnológi-
ájának köszönhetően adott gazdasági-, társadalmi körülmények között biztos jövedelmi hely-
zetben van és ezáltal működése a jövőre vonatkozóan is biztos fennmaradást eredményez. 
Általános célkitűzéseim megvalósításához konkrét feladatokat rendeltem el és a Társaságnál 
végzett adatgyűjtésem után a Debreceni Üzemtani Iskola tervezési/elemzési módszertanának 
állattenyésztési tervlapjai alapján kalkulációs modellt készítettem. Ezen módszer segítségével a 
gazdaság ökonómiai helyzetét széles körben értékeltem, továbbá számításokat végeztem, hogy 
fel tudjam mérni a mai gazdasági-, társadalmi körülmények között hogyan alakulnak a magyar 
szürke szarvasmarha ágazat hatékonysági, jövedelmezőségi mutatói egy tehénre vonatkozóan 
fajlagos szinten, illetve ágazati szinten is. Érzékenységvizsgálatom során a realista, pesszimis-
ta és optimista változatok eredményei alapján kimutatattam, hogy a leginkább meghatározó 
tényezők között a téli takarmányozáshoz szükséges takarmány előállítás költségei és az igényel-
hető támogatási összegek azok, melyek a leginkább meghatározzák a jövedelmezőséget adott 
gazdaságban.

Témavezető:
Dr. Szűcs István

egyetemi docens, DE GTK
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PINTÉR LEVENTE ELEMÉR
pinter.levente2@gmail.com 
Mezőgazdasági mérnök 
BSc, 7. félév
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar  

A precíziós gazdálkodás vállalati bevezetésének 
lehetőségei a növénytermesztésben

A folyamatosan változó termelési és piaci körülmények arra ösztönzik a gazdatársadalmat, hogy 
a biztonságos termelés fenntartása és a versenyképesség fokozása érdekében új technológi-
ák alkalmazására törekedjenek. Ennek köszönhetően a precíziós növénytermesztés kezd egyre 
szélesebb körben elterjedni nemcsak Nyugat-Európában, de hazánkban is. Ennek oka, hogy 
a rendszer elősegíti a környezet megóvását, alkalmazása révén optimalizálható az inputanyag 
felhasználás, illetve növekszik a nyomon követhetőség is. A piacon számos technológiai elem 
fellelhető már, ugyanakkor a gazdák szerint azok beszerzési árai még viszonylag magasak. Mivel 
minden egyes új technológia implementálása jelentős változásokat okoz az adott üzem, vagy 
vállalkozás életében, ezért a bevezetést megelőzően elengedhetetlen egy jól átgondolt és meg-
tervezett beruházási stratégia.
A precíziós növénytermesztés adaptálására nem létezik olyan általánosan alkalmazható séma, 
amely minden típusú és méretű gazdaságra egyaránt alkalmazható lenne, ezért minden eset-
ben a konkrét gazdaságra szabott megoldásokat kell keresni és megvalósítani. Kutatásom során 
ezt a kérdéskört vizsgáltam meg egy konkrét gazdaság esetében.
Tudományos diákköri pályamunkám célja kettős, mivel egyrészt szerettem volna egy gazdasági 
összegzést készíteni a Corn s.r.o. 2012-2017 közötti időszakáról, míg másik oldalról vizsgálatokat 
folytatni a precíziós növénytermesztés bevezetésének lehetőségeire. Ez a két törekvés teljes mér-
tékig összefügg egymással, hiszen a gazdasági összegzés hiányában nem lehetséges a precíziós 
gazdálkodás egyetlen elemének megalapozott bevezetése sem. Dolgozatomban ismertettem azt 
a gondolatmenetet és logikai folyamatot, amely segítségével megvizsgáltam, hogy a Corn s.r.o. 
esetében van-e létjogosultsága a precíziós gazdálkodás egyes technológiai elemei bevezetésének. 
A gazdaság korábbi időszakaira vonatkozó eredmények és a precíziós eszközök beszerzésére kért 
árajánlat alapján felállítottam egy ökonómiai modellt az automatakormányzás alkalmazásából 
származó előnyök kimutatására. A vállalat gazdasági eredményeit figyelembe véve ez a beruházás 
egyértelműen megtérül és bevezetése jelentős előnyökkel jár. Modellszámításaim igazolták, hogy 
közel 230 hektártól termel pozitív eredményt az elvárt jövedelem igény felett a vizsgált technológi-
ai elem. A bevétel oldal számszerűsítése még kedvezőbb feltételeket képes teremteni, így jövőbeli 
célkitűzésem ezen oldal hatásainak megalapozott adatokra helyezése lesz.

Témavezetők:
Dr. Kovács Attila Zsolt

egyetemi adjunktus, SZIE GTK
Dr. Lencsés Enikő

egyetemi adjunktus, SZIE GTK

SIPOS ROLAND
sipos.roland7@gmail.com 
állatorvos 
Osztatlan, 7. félév
Állatorvostudományi Egyetem 

Sertéshizlaló telepek technológiai színvonalának, főbb termelési 
mutatóinak, gyógyszerfelhasználásának és légzőszervi egészségi 

állapotának összehasonlítása

A sertések légzőszervi betegségkomplexe, azaz a PRDC, az egyik legnagyobb gazdasági kárt okoz-
za a sertéságazatban. Kutatásunk során az egyes telepek technológiai színvonalát, termelési mu-
tatóit, gyógyszerfelhasználását, illetve légzőszervi egészségi állapotát hasonlítottuk össze. Ezen 
tényezők mind szoros összefüggést mutatnak a PRDC-vel.
A 2011 és 2016 között végzett felmérések során 72 db nagylétszámú hazai sertéstartó telep 
adatait gyűjtöttük össze személyes interjúk keretében a ResPig Telepi Audit (MSD AH©) kér-
dőív segítségével. Néhány telepről több felmérés készült, így összesen 111 felmérés szolgált 
a kutatás alapjául. A telepeken átlagosan 1299 kocát tartottak, az átlagos választási súly 7,33 
kg volt. A sertéseket átlagosan 110,6 kg-os vágósúlyig hizlalták, a hasított súlyok átlaga 89,7 kg 
volt. A hizlalás során az átlagos takarmányértékesítés 1,81 volt a battérián és 3,1 a hizlaldán. A 
battérián 387,5 g, míg a hizlaldán 752,5 gramm átlagos napi súlygyarapodást figyeltünk meg. A 
battérián az átlagos elhullási százalék 4,0%, míg a hizlaldán 4,1% volt. Az egy hízóra jutó átlagos 
állat-egészségügyi költség 2133 Ft-ot jelentett a vizsgált időszakban.
Egyes felmért telepek termelési mutatói (pl. napi súlygyarapodás) megközelítik a nemzetközi 
eredményeket, de a hazai átlagok összességében még elmaradnak a nemzetközi termelési szín-
vonaltól. Ugyanakkor a korábbi hazai felmérések adataival összehasonlítva elmondható, hogy a 
legfontosabb termelési mutatók esetében Magyarországon is folyamatos javulás tapasztalható. 
A telepi diagnosztikai vizsgálatok azt mutatták, hogy legnagyobb arányban (86,4%) a Mycoplas-
ma hyopneumoniae (M. hyo.) volt jelen a telepeken, ezután következett a 2-es típusú sertés-cir-
kovírus (PCV-2, 81,2%), majd az Actinobacillus pleuropneumoniae (APP, 60,2%). A többi kór-
okozót jelentősen kisebb arányban mutatták ki. Az egyes telepeken lévő vakcinázási programok 
igazodtak a különböző kórokozók előfordulásához. A telepek 77,5%-a vakcinázott M. hyo. ellen, 
valamint 72,5% használt PCV-2 oltóanyagot. Ugyanakkor APP elleni immunizálást csak a telepek 
23,5%-án folytattak, aminek valószínű oka a magasabb vakcinázási költség.
Rendszeres PRDC felmérések készítése és ez alapján a vakcinázási programok ellenőrzése a termelési 
hatékonyság jelentős javulását eredményezheti a sertéstelepeken. A vakcinázási költségek esetleges 
növekedését a kuratív gyógyszerhasználat csökkenése és a hatékonyabb termelés kompenzálhatja.

Témavezetők:
Dr. Ózsvári László

egyetemi docens, ATE
Dr. Búza László

Sertésegészségügyi Menedzsment - Országos Értékesítési Vezető, MSD
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SZABÓ MÓNIKA
szabomonika.ke@gmail.com 
Vidékfejelsztő Agrármérnök 
MSc, 5. félév
Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar  

Megoldható a gmo-mentes fehérjeellátás a magyarországi 
sertéshízlalásban?

Napjainkban szinte minden tudományos, szakmai fórumon kiemelt fontosságú témaként ke-
zelik a világ növekvő népességének élelmiszerrel való ellátását. A jelenlegi népességszám nö-
vekedési mutatók azt valószínűsítik, hogy 2050-re már közel 9 milliárd ember élelmezése lesz 
a feladat. A genetikailag módosított gazdasági növények termesztése lehetőséget biztosíthat az 
emberiség számára ennek a növekvő élelmiszerigénynek a kielégítésére. Ez a lehetőség azonban 
korunk legvitatottabb kérdése is egyben, mind a termelés, mind a felhasználás szempontjából. 
A világon folyamatosan keresik azokat a költségcsökkentő lehetőségeket, amelynek révén az 
állattenyésztési ágazatok egyre nagyobb mennyiségű fehérje szükséglete biztonságosan kielé-
gíthető. A Föld globális klímaváltozásának következményeképpen, a fehérjenövények közül a 
szója termesztése egyre hangsúlyosabb szerepet kap. A világ szójatermesztésének több, mint 
90 %-a genetikailag módosított alapanyagból történik, melyek ellenállást biztosítanak a gyomir-
tószerekkel és egyes rovarkártevőkkel szemben. Az állattenyésztők azonban világszerte kutatják 
a GMO kiváltására szolgáló alternatívákat. Olyan alapanyagokat keresnek, melyek minőségi 
romlás nélkül költséghatékonyabbá tudják tenni a takarmányok előállításának folyamatát, és 
hosszútávon versenyképesen használhatók a termelésben.
Dolgozatom célja, annak bemutatása, hogy a GMO- mentes takarmányozás hazai szinten is meg-
valósítható, a jelentős fehérje deficit ellenére is. Mindemellett a GMO- mentes takarmányon 
nevelt sertésből előállított húskészítmények felvevő piaca Magyarországon még nem érett meg 
erre a váltásra. A GMO-mentességből származó többletköltséget nem képes sem a hazai terme-
lői, sem pedig a fogyasztói társadalom megfizetni ezért a termékért. Emiatt állítottam a kutatá-
som középpontjába kiemelten az extrahált szójadara, - mint kedvelt és domináns fehérjeforrás 
- felhasználásának csökkentését a sertés takarmányozásban.
Primer adatgyűjtés során tíz darab félig strukturált mélyinterjút folytattam le szakmailag felké-
szült, napjainkban e témában érintett szakemberrel. Továbbá egy telepi kísérlet alapján keres-
tem a választ arra, hogy szójadara nélkül, milyen sertéstakarmány-receptúrákat érdemes alkal-
mazni annak érdekében, hogy az előállított sertéshús eredményes és versenyképes lehessen a 
hazai valamint az export piacon is.

Témavezető:
Dr. Csima Ferenc

egyetemi docens, KE GTK
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Adott tejtermelő tehenészet komplex gazdasági elemzése

Az elmúlt években az orosz embargó, a kínai kereslet visszaesése és a túlkínálat miatt kialakuló 
2015-ös tejválság következtében a nyerstej felvásárlási ára jelentősen csökkent az egész világon. 
Magyarországon az eddigi legkisebb tejárakat realizálták a termelők az elmúlt időszakokban, 
amely mellett nem voltak képesek jövedelmet elérni huzamosabb ideig, így sokan kénytelenek 
volt megszüntetni a tevékenységüket. Ezt a válságos időszakot csak a versenyképes tehenészetek 
tudták átvészelni, de többségük így is veszteségeket realizált ebben az időszakban. A verseny-
képesség hátterében elsősorban a beruházások által megteremtett technológiai fejlesztések 
álltak, amely a kedvezőbb önköltségben nyilvánult meg.
A dolgozatom célja adott tehenészeten keresztül bemutatni, hogy a technológiai beruházások 
után hogyan változott a tehenészet naturális és ökonómiai hatékonysága. Munkám során fel-
dolgoztam a témához kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalmakat, és átfogó képet adtam a 
tejágazat jelenlegi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól. A primer adatok alapján modellkalkulációt 
készítettem, meghatározva a vállalkozás tevékenységének 2010-2016 közötti költség- és jövede-
lem viszonyait. A vállalkozás hatékonysági mutatóit összehasonlítottam a magyarországi és az 
európai átlagos adatokkal is.
A kutatómunka során arra a következtetésre jutottam, hogy a célirányos beruházások eredmé-
nyeképpen a fajlagos hozamok valamint a tehénállomány létszáma növekedett az elemzett idő-
szakban. A tejhozamok növekedése nemcsak a beruházásoknak, hanem a takarmányreceptúrák 
változtatásának is köszönhető. Ennek eredményeként ugyan az egy tehénre jutó takarmány-
költség növekedett, viszont jelentős növekedés volt tapasztalható a kifejt tejmennyiségben. A 
fejlesztések eredményeként a humánerőforrás felhasználás hatékonysága is javult, a növekvő 
állatlétszám mellett szinte nem változott a munkaerőigény.

Témavezető:
Dr. Szőllősi László

egyetemi docens, DE GTK
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Az eltartóképesség megőrzése, mint gazdasági cél egy konkrét 
családi gazdaságban

A témaválasztásomat a tejfeldolgozással (sajtkészítéssel) foglalkozó családi vállalkozásunk 
tevékenységének gazdasági szemléletű elemzése motiválta. Az ilyen és ehhez hasonló vállal-
kozásokban a családtagok látják el az összes vezetéshez kapcsolódó feladatot. Mindezek el-
lenére az ilyen üzemek is találhatnak olyan piaci rést, ahol speciális termékkínálatuk révén 
versenyelőnyben vannak a nagyüzemi élelmiszergyártókkal szemben. Ezeknek a gazdasági 
egységeknek céljuk az, hogy a családnak biztos megélhetést, jövedelmet tudjanak biztosítani. 
A téma szempontjából kiindulópontként lényeges a „családi gazdaság” fogalmának meghatározása, 
hiszen számos különböző szempontú megközelítés ismert. A külföldi értelmezések és szabályozási 
tapasztalatok megismerése is fontos, mert ez a vállalkozási forma hazánkban egyelőre nem rendel-
kezik nagy múlttal, és az egyoldalú piaci szemlélet hibásan „alacsonyabb presztízsűeknek” is tartja. 
A kulcskérdés az, hogyan lehet fenntartani ezt az ideális állapotot, amely az optimális családi 
munkaerő-felhasználás mellett biztosítja a család eltartását. A vállalkozások életciklus-elmélete 
szerint a növekedés egy szakaszában választási kényszerhelyzetbe kerülhetnek a termelők: jelen-
tős forrás bevonásával, több alkalmazottat foglalkoztatva a tőkeérdekeltségen alapuló vállalkozá-
sok sorába lépnek, vagy a szinten tartást választják, fenntartva a családi szintű üzemeltetés elveit. 
Ha a családi közreműködésen alapuló termelés szintjén történő stabil működtetés modelljét 
választják is, attól még ugyanúgy szükségünk van folyamatos fejlődésre, innovációra, biztos 
piaci vevőkörre és azok megtartására, hosszútávú szerződésekre vagy esetleg a más gazdálko-
dókkal közösen szervezett integráció nyújtotta lehetőségek kihasználására. Mivel az ilyen vál-
lalkozások hosszútávra, több generációra terveznek előre, probléma forrása lehet a gazdaság 
átadása az utódok számára, vagy éppen a gazdasági környezet változásaihoz történő rugalmas 
alkalmazkodás, hisz ezen tényezők könnyen veszélybe sodorhatják az üzem további életét. 
Kiinduló hipotézisem tehát az, hogy a vizsgált célcsoportba tartozó gazdasági szereplőknek nem 
az a mindent maga alárendelő célja, hogy profitmaximalizálásra törekedjenek, hanem a család 
számára biztos jövedelem megteremtése a fő célkitűzés. Ennek igazolására és a felvetett távlati 
problémák megoldásainak kidolgozására törekszem dolgozatomban, felhasználva az otthoni ta-
pasztalatokat, más gazdálkodók véleményét és a téma szakirodalmát.

Témavezetők:
Dr. Kovács László

egyetemi adjunktus, SZIE GTK
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Egy sertéshús feldolgozó üzem füstöléstechnológiai beruházásával 
kapcsolatos gazdaságossági számítások

TDK dolgozatom során egy sertéshús feldolgozó üzem füstöléstechnológiai beruházását vizsgál-
tam gazdaságossági szempontokból. Először egy irodalmi hátteret adtam meg miközben bemu-
tattam a pályázatot beadó vállalkozást és a füstölőrendszert is. Ezután bemutattam, hogy milyen 
módszerekkel fogom elemezni a beruházást. Ezek a megtérülési idő, a diszkontált megtérülési 
idő, a nettó jelenérték, a belső megtérülési ráta, illetve a jövedelmezőségi index voltak. Ezek-
kel a módszerekkel a rendszert 20-, 40-, 60-, 80- és 100 százalékos kapacitás-kihasználtságnál 
vizsgáltam meg. Végül megállapítottam, hogy a gazdaságossági mutatók szerint a 100%-os ki-
használtság a legkifizetődőbb. Ennek ellenére a 60, illetve 80 százalékos kihasználtsági szintet 
is tudom javasolni, hiszen ekkor is jövedelmező a beruházás, míg mégsem fog akkora terhet 
jelenteni a vállalkozó számára, mint az ezeknél magasabb kapacitás.

Témavezető:
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Az ökoszisztéma szolgáltatások in situ 
bemutatásának lehetőségei

Véleményem szerint sokan nincsenek tisztában a ténnyel, hogy az emberiség milyen sok hasznot 
köszönhet a természetnek. Ezen hasznok név szerint is megnevezhetők, pontosan definiálha-
tók az ökoszisztéma szolgáltatásokban. Dolgozatomban az ökoszisztéma szolgáltatások helyben 
történő bemutatásának lehetőségét vizsgálom a Keszthelyi-hegység D-i részén. Úgy vélem be-
mutatásuk leghatékonyabb módja magában a természetben valósítható meg egy megfelelően 
kidolgozott ökoturisztikai fejlesztéssel, egy tanösvénnyel, amely élő példával asszociált tudást 
képes átadni a látogató számára.
A Keszthelyi-hg. D-i részén egy általam kidolgozott szisztémával, 352 mintavételi területegységen 
egyenként értékeltem az ott fellelhető ökoszisztéma szolgáltatásokat az okból, hogy beazonosít-
sam azokat a területeket, amelyek a legmegfelelőbbek a bemutatásukhoz. A vizsgálatot terep-
bejárással és térképes elemzéssel végeztem el. Az eredményeket felhasználva ki dolgoztam a 
javasolt tanösvény szerkezetét, koncepcióját, amely az előzőleg támasztott kritériumoknak töké-
letesen eleget tesz.
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Zöldút tervezése a Velencei-tó környékén

Dolgozatom témája Zöldút tervezése a Velencei-tó környékén. A terület lehatárolás egyértelmű 
volt számomra, ugyanis a tó mellett nőttem fel, jelenleg is ott lakom. A téma választás véle-
ményem szerint a térség számára kedvező, mivel a jelenlegi fejlesztésekbe bele illeszthető egy 
zöldút létesítése.
A dolgozatban elsőként forráskutatást végeztem, melyet a vizsgálati munkarész követett, amely-
ben részletesen elemeztem a térség természeti adottságait, a települések történetét, a jelenlegi 
gazdasági, társadalmi és turisztikai adottságokat, valamint a települések épített és természeti ér-
tékeit. Ezt követően a szintézis munkarészben osztályoztam a vizsgálatban megállapított értéke-
ket állapot és megközelíthetőség alapján, majd rátértem a nyomvonal kialakításához szükséges 
értékelésekre, úgy mint az utak bejárhatóságára, az utak minőségére és a területhasználatok-
ra. Külön gyalogos-kerékpáros és külön lovas útvonalat alakítottam ki, elsősorban közlekedés 
biztonsági okokból kifolyólag. A terület meglévő kerékpár- és turistaútjainak felhasználásával 
többféle lehetséges nyomvonalat állapítottam meg. Ezen szakaszok pontozása után megkaptam, 
hogy melyek lesznek azok az útvonalak, amelyek a legmegfelelőbbek a kritériumok alapján a 
turisták számára. Végezetül a javaslataim következtek, amelyben először az útvonalhoz tartozó 
állomások kerültek kijelölésre, majd javaslatot tettem, egy civil szervezet létrehozására, ezt kö-
vetően a zöldúthoz kapcsolódó arculati elemek kerültek bemutatásra, úgy mint információs és 
iránymutató táblák, valamint egy logó.
Összegzésként elmondható, hogy egy zöldút létsítése a térségben jelentősen megnövelné a kivá-
lasztott hat település idegenforgalmát, valamint minimálisan csökkene a vízi turizmus hangsúlya 
is. Remélem egyszer megvalósulhat majd, egy ilyes fajta projekt a Velencei-tó körül, de ehhez 
még számos fejlesztésre van szükség az egyes településeken, valamint szorosabb együttműkö-
dés is szükséges lenne.
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Tanyasi életforma változásainak és lehetőségeinek vizsgálata

A tanyák és tanyai népessége száma csökkenő tendenciát mutat, sőt a XXI. század elejére a 
tanyakutatók már a tanyák teljes eltűnésével számoltak.
Ennek mi lenne a következménye? Miért fontosak a tanyák még napjainkban is? Számomra, 
mint tanyán élőnek érdekes kutatásnak bizonyult ezeknek az okoknak a feltárása, illetve a jövőre 
vonatkozó lehetőségek vizsgálata.
Pályamunkám során vizsgáltam a tanyák kialakulásának előzményeit, illetve folyamatát a kezdeti 
szakaszától egészen napjainkig. Tanulmányoztam hogyan változott a tanyai népesség, az ország 
mely területén él a legtöbb tanyasi, továbbá leírást adok a tanya típusokról és azok szerepének 
változásáról. Vizsgálat alá vetettem a tanyafejlesztési pályázatokat, ezen belül részletesebben 
kitértem a Tanyafejlesztési Programra, annak előzményeit, céljait és eredményeit mutattam be.
Kutatásom során kérdőíves felmérést végeztem a tanyasiak és a nem tanyasiak körében egya-
ránt. Célom egy összehasonlítás, hogy miként látja egy településen élő a tanyasi életformát és 
bemutatassam valójában milyen is ez az életvitel. Sokszor úgy tapasztaltam, hogy e két szemlélet 
nagyon különbözik egymástól. Vizsgáltam a célcsoportok által megítélt előnyöket, hátrányokat, 
melyet a tanyasi életvitelben látnak, valamint jövőképre vonatkozó gondolatokat dolgoztam fel. 
Megvizsgáltam a kiváltó okát, amiért egy településen élő tanyára költözne, vagy egy tanyán lakó 
városba. Lényeges a tanyák funkciójának változása az idők folyamán, mely összefügg a tanyák 
vonzerejének növekedésével. A pályázatokkal kapcsolatban bemutattam a tanyán élők tapaszta-
latait, illetve véleményeit, mennyire járulnak hozzá ténylegesen a tanyák fejlesztéséhez és fenn-
maradásához a kiírt lehetőségek.
A tanyák pozitív társadalmi és környezeti hatásuk mellett, fontos értékhordozó szereppel bírnak, 
ezért végleges eltűnésük megengedhetetlen. A tanyák fennmaradását, azok funkcióváltásával és 
a külterületi népesség átalakulásával lehet megtartani. Kérdés, hogy képesek vagyunk-e ezeket 
a feltételeket megteremteni és azokhoz alkalmazkodni.
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Tájfejlődési sajátosságok az ipari-gazdasági területek és autópá-
lyák összefüggésében Borsod-Abaúj-Zemplén megye példáján

A kutatásom az autópályák és az azok menti ipari gazdasági területek fejlődését, kialakulását 
mutatja be Borsod-Abaúj-Zemplén megyei mintaterületen. Ehhez tartozóan megvizsgáltam, 
hogy a kutatási területen, hogyan alakultak ki a jelentős ipari-gazdasági területek – Ipari Parkok 
–, mikor épültek az autópályák és mi célból. Milyen természeti és földrajzi adottságok befolyá-
solják az ilyen létesítmények létrejöttét, hogyan kapcsolódnak az európai hálózatokba – TEN-T, 
TINA – és mindezek milyen hatással vannak a telephelyválasztásra.
Fő nyomvonala továbbá a kutatásnak az ipari-gazdasági területek és autópályák településre, 
népességre gyakorolt hatása. Demográfiai és gazdasági mutatók – vándorlás, munkanélküli-
ség, lakónépesség stb. – segítségével elemeztem, hogy az egyes létesítmények, infrastruktúra 
elemek megépülése, kialakulása mennyibe befolyásolta a térség fejlődését, hogyan változtatta 
meg ezeken a területeken a vizsgált mutatók változását, milyen társadalmi folyamatok – agg-
lomerálódás, elvándorlás stb. – mentek végbe a megye többi – nem autópálya menti – terü-
letéhez képest. Mindezek alapján pedig előrevetíthetőek az jövőbeni fejlesztések során várható 
folyamatok. Feltártam az autópályák és az ipari-gazdasági területeket által létrejövő tájhasználati 
konfliktusokat különös figyelemmel a kettő összefüggéséből, összeköttetéséből létrejövő és a 
településszerkezetet befolyásoló problémákra, majd ezek megelőzésére, mérséklésére tettem 
javaslatot, hogy a múlt hibái az új fejlesztések során ne fordulhassanak elő és gazdaságilag 
jól működő, élhető ipari-gazdasági területtel és autópálya kapcsolattal rendelkező települések 
alakuljanak ki. A kutatás aktualitását a Miskolc – országhatár között épülő M30-as autópályasza-
kasz adja, mely létrejötte közvetlen gyorsforgalmi összeköttetést jelent majd Szlovákiával és be-
kapcsolja a térséget az európai közlekedési hálózatokba. A megyében autópályával és jelentős 
ipari-gazdasági területtel – Ipari Parkkal – rendelkező térségek példáján vetítettem előre, hogy 
a közlekedési infrastruktúra fejlesztés után milyen társadalmi, gazdasági folyamatok várhatóak, 
milyen módon segíthet a térség fejlődésében az épülő autópálya, továbbá hogyan hat a térség 
ipari-gazdasági területeire és miként változnak az ipari telephelyválasztást befolyásoló tényezők 
ennek hatására.
A kutatási terület mintegy 83 települést és több, mint 2000 km2-nyi területet fed le, így a feltárt 
eredmények, konfliktusok, problémák ennek megfelelően regionális léptékűek.
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A Tótkomlósi beruházásokkal kapcsolatos lakossági elégedettség 
vizsgálata (2014-2017)

A dolgozatom eredményeként megállapítható, hogy a megkérdezettek véleménye a vizsgált be-
ruházásokról az volt, hogy a mentőállomás megépítése és az iskola felújítása pozitív hatással van 
az életükre, míg a térfigyelő kamerák és a tájház renoválása semleges hatást gyakorol az itt élők 
életszínvonalára. A kérdőívkitöltők nagy része lát a beruházások hatására történt minőségi vál-
tozást a város életében, ezt főleg a mentőállomás miatt válaszolták ugyanis kijelenthető, hogy ez 
hasznos beruházás volt. Elmondható hogy a válaszadók közepesen elégedettek az önkormányzat 
városfejlesztő munkájával és a városképpel egyaránt, ezt főként azzal indokolták, hogy ugyan 
becsülettel pályáznak projektekre, de nem a megfelelő beruházások készülnek el a városban. 
A válaszadók szerint egyaránt nagy szükség lenne az úthálózat fejlesztésére és munkahelyek te-
remtésére is a településen.
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A kulturális örökség vidékfejlesztési jelentősége Koltón

Problémafelvetés: a magyarok lakta romániai településeken különösen nagy jelentőséget kap 
a kulturális örökség megőrzése és ápolása, amihez a legtöbb esetben számottevően hozzájárul 
azok turisztikai célú hasznosítása is. Így van ez Koltó esetében is, ahol számos rendezvény épül a 
helyi értékekre és turisztikai infrastruktúra kiépítése is megkezdődött.
Kutatási célkitűzés: célkitűzéseim között szerepelt, hogy feltárjam Koltó lakossága mennyire ak-
tívan ápolja hagyományait, a kulturális öröksége is támaszkodó turizmus mekkora közösség- és 
gazdaságfejlesztési szerepet kap a településen és a település általános gazdasági-társadalmi 
fejlettségi színvonala hogyan befolyásolja a turizmushoz kötődő fejlesztési lehetőségeket.
Hipotézisek:
- A hagyományos értékekre a helyiek nagy hangsúlyt fektetnek, és még mostanáig is őrzik és 
ápolják azokat.
- A turizmus húzóágazatként van jelen a településen, fejlesztve ezzel a helyi gazdaságot.
- A település közössége szorosan összetartó.
- Az infrastruktúra fejletlensége akadályozza a többi vidékfejlesztési tevékenységet.
Anyag és módszer: a kutatás primer és szekunder információk feldolgozásán alapul. Az elsőd-
leges információforrásnak a lakosság kötében végzett kérdőívezés tekimnthető, aminek tapasz-
talatait a polgármesterrel végzett interjú egészítette ki. Az elmúlt évek településfejlesztési tevé-
kenység szekunder adatok alapján értékeltem.
Kutatási eredmények: a helyi lakosok fontosnak tartják a kultúrát és a saját minden évben átélt 
szokásaikat, máig is ápolják és gyakorolják a régről ismert hagyományokat. A kulturális örökség-
re épülő turizmus a település életében fontos szerepet tölt be, azonban gazdasági ereje nem 
jelentős, a bevételek alig fedezik a rendezvények kiadásait, fejlesztéseket nem tudnak azokból 
megvalósítani. A kérdőíves vizsgálat tapasztalatai alapján a lakosság összetartó, azonban ez né-
hány kimelt területre korlátozódik. A település fejlődését alapvetően befolyásolja az infrastruk-
túra elmaradottsága (pl: utak állapotának javítása, szennyvíz csatorna kiépítettsége).
Következtetések, javaslatok: a vizsgálat alapján kijelenthető, hogy a kulturális örökségre épülő tu-
rizmus fontos, azonban nem húzóágazata a településnek. A hagyományok őrzése a közösség és a 
turizmus fejlesztése terén további lehetőségeket rejt. A település helyzetének javítása szempontjá-
ból azonban összességében az infrastrukturális beruházásoknak van jelenleg kiemelt jelentősége.
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Egy kérdőíves felmérés eredményeinek értékelése a 
vidékfejlesztési vonatkozású mutatók tükrében

Dolgozatom elején rövid ismertetést adtam arról, hogy az életünk minden szegmensét átszövik 
a gazdasági-társadalmi különbségek. A következő fejezetben szakirodalmi források segítségével 
áttekintettem a területi vizsgálatok hazai történetét, az egyes időszakokban alkalmazott mutatók 
körét, átalakulását, valamint a jogszabályi környezet folyamatos változását, melyek mára nem 
csak lehetőséget biztosítanak, hanem kötelezővé is teszik a fejlettségi számítások időről-időre 
való rendszeres elvégzését.
Munkám jogszabályi hátterét elsősorban a kedvezményezett járások besorolására vonatko-
zó 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet adja. A Kormányrendelet ismertetése után statisztikai 
számításokat végeztem, majd a kapott eredményeket szövegesen elemeztem. A jogszabályi 
mutatókat további – a vidék helyzetét/fejlettségét jól leíró – indikátorokkal egészítettem ki. 
Ezt követi a saját online kérdőíves felmérés eredményeinek ismertetése. Primer kutatásom célja 
az volt, hogy a jegyzők – mint az önkormányzati állandóság, a hivatali munka képviselői – véle-
ményét kikérjem saját településükről, és ezáltal megismerjem a vidék helyzetét, az ottani lakosok 
életminőségét, legfontosabb problémáit. A vizsgált alapsokaságot a hazai településhálózat 99,4%-
a képezte, mindössze a főváros (ill. annak kerületei) valamint a megyeszékhelyek nem voltak be-
vonva a kutatásba. Összesen 314 kérdőívet kaptam vissza, ami 10,0%-os kitöltési arányt jelent. 
A fejlettségi vizsgálatok eredményeit elsősorban saját szerkesztésű térképek, a kérdőíves felmé-
rés válaszait táblázatok és diagramok segítségével illusztráltam.
Végezetül a kiszámított fejlettségi mutatók értékeit összevetettem a kérdőívek feldolgozásával 
nyert információkkal. A válaszadók véleménye alapján kirajzolódó kép jól tükrözi a magyar vi-
dék állapotát, mely szerint a kétezer főnél alacsonyabb lélekszámú települések átlagos fejlett-
sége igen elmaradottnak tekinthető (azon belüli is különösen rossz az 500 fő alatti törpefalvak 
helyzete), míg a 10,0 de még inkább a 20,0 ezer főnél népesebbek már igen jó életminőséget 
biztosítanak lakosaiknak.
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Csíkszenttamás község birtokviszonyainak elemzése

1921-es földreform gazdaságilag megroppantotta a székely társadalmat, mert a falusi gazdasági 
intézményeket és a birtokviszonyokat megváltoztatta. A 20-as években a települések lakói mint-
ha csak a túlélésre játszottak volna. A 30-as évek gazdasági változásait és egy fejlődési időszakot 
kettétörte a második világháború. Amíg a csíki társadalom életében még a két világháború kö-
zött megmaradt a hagyományos gazdasági és birtokviszonyokon alapuló hierarchia, a háború 
után egy újabb sor gazdasági és társadalmi változás folyamatosan átalakította a falvakat. Meg-
jelent egy új társadalmi réteg, aki a legnagyobb veszélyt jelentette szenttamási emberekre. Ők 
voltak az új proletár birtokos réteg, akiknek alig lehetett föltulajdonuk korábban. Az 1952/1956 
és 1958/1962 készült mezőgazdasági összeírásokban már ezek a személyek is birtokokkal, sok 
esetben jobb birtokokkal rendelkeztek, mint a korábbi falusi birtokos réteg. A végső kollektivizá-
lásig a tulajdonosok többsége a nehéz adóterhek miatt letagadott a valós birtokaiból. Ezeknek a 
birtokbevallásoknak köszönhetően, a fent említett 18-as földtörvény alkalmazásakor egy újabb 
probléma keletkezett, amelynek hatásai 2017-ben is jelen vannak. A földek visszaigénylésekor 
minden földbirtokos vagy annak örököse/ örökösei az 1962-es nyilvántartóban szerepelt te-
rületeket kérték vissza, amelyeknek mérete nem egyezett a valósággal. A földbirtokosok olyan 
területeket kezdtek el használni a rendszerváltás után, amelyeknek tulajdonjoga az esetek 
többségében rendezetlenek és a területek méretei valótlan adatok alapján lettek jóváhagyva. 
Olyan társadalmi és gazdasági károk keletkeztek, amelyek közel 30 év után is versenyképességi 
hátrányt jelentenek a szenttamási lakosság számára. Ahhoz, hogy a jövőben hatékonyabban 
tudjon a község lakossága gazdálkodni és az európai uniós források lehívásában jobban tudjon 
teljesíteni, rövid időn belül meg kell oldani ezt a negyedévszázados problémát. Ez munka hiány-
potló lehet és lehetőséget adhat a dülők hatékonnyabb tulajdonjogi helyzetének rendezéshez.
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