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Oktatói tevékenység 

Több, mint 40 éves tapasztalat az egyetemi oktatásban, kezdetekben laboratóriumi 

gyakorlatok és szemináriumok vezetésével, az utóbbi 30 évben egyetemi előadások rendszeres 

tartásában. Ugyancsak 30 éve rendszeresen oktatok német nyelven a Rostocki Egyetemen. 

Előadások tartásával és gyakorlatok vezetésével 15 évvel ezelőtt bekapcsolódtam a Karunkon 

folyó angol nyelvű képzésekbe is. 

Kiemelkedően nagy létszámú hallgatóság oktatása és vizsgáztatása 

Több évtizedes tapasztalat a tudományos kutatómunkában 

Közel 200 tudományos publikáció megalkotása szerzőként vagy társszerzőként 

Nemzetközi oktatási és kutatási tapasztalatok 

Külföldi, elsősorban német hallgatói csoportoknak szakmai programok szervezése, 

vezetése és a tolmácsfeladatok ellátása 

Hazai és nemzetközi kutatási projektek vezetése (összesen 7) 

Új nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása, elsősorban német nyelvterületen, illetve 

a közép-európai régióban, újabban a kelet- és délkelet-ázsiai, továbbá a latin-amerikai régióban 

Kooperáció a magyarországi egyetemek társkarainak oktatóival és a releváns 

kutatóintézetek munkatársaival 

Kapcsolatok ápolása az egykori hallgatóinkkal, így kiterjedt kapcsolatrendszer a termelő 

szférával 

 

Kutatási tevékenység 

Toxikus elemek (Cr és Ni) hatásának tanulmányozása különböző növénytáplálási 

feltételek között. 

A téli alma bór-, magnézium- és kalcium-permetező tápanyag-ellátásának hatása a 

termés mennyiségére és minőségére. 

Nitrogén-ellátás, nikkel-terhelés és meszezés hatása az angol perje termésére 

tenyészedény-kísérletben. 

Szennyvíziszap-tartalmú és iszapmentes komposztok tápanyag-szolgáltató 

képességének vizsgálata tenyészedény-kísérletekben. 

Biogáz gyártás fermentációs maradékának hatása a talaj kémiai és mikrobiológiai 

tulajdonságaira, továbbá a termés mennyiségére és minőségére. 

A növények alternatív tápanyag-ellátásának aktuális kérdései. 



A talaj-növény rendszer szén- és nitrogénforgalmának vizsgálata, összefüggés a talajok 

mikrobiológiai paramétereivel. 
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