
 
 

 

 



2 

 

A KONFERENCIA PROGRAMJA 
 

 

 

7:30 ZÁRT ÜLÉS (Főépület, Nagytanácsterem) 

Tájékoztató a bíráló bizottságok elnökei és titkárai részére 

 

 

8:00 MEGNYITÓ (Főépület, Mándy György előadóterem (IV. előadó)) 

A konferenciát megnyitja: 

Dr. Stündl László, egyetemi docens, dékán 

Dr. Juhász Lajos, egyetemi docens, kari TDT elnök 

 

Plenáris előadás: „Debrecentől Brazíliáig” 

 

Előadó: Dr. Ittzés István PhD, halgazdálkodási szakértő 

 

 

9:00 SZEKCIÓÜLÉSEK 

 

 

13:30 ZÁRT ÜLÉS (Főépület, Nagytanácsterem) 

A bíráló bizottságok elnökei és titkárai részvételével 

 

 

17:00  EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS A KONFERENCIA ZÁRÁSA   

             (Főépület, Mándy György előadóterem (IV. előadó))  

 

A konferencia értékelése: 

Dr. Sipos Péter, egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes 

 

Eredményhirdetés: 

Dr. Juhász Lajos egyetemi docens, kari TDT elnök 

A díjakat átadja: Dr. Stündl László egyetemi docens, dékán 
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A TDK SZEKCIÓK ONLINE ELÉRÉSI LEHETŐSÉGEI 

 

 

Megnyitó és Záró Ülés 

https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m280de1be3e784c101ba9fd63e85d8b9

0 

 

 

Állattenyésztéstudományi Szekció 

https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m82222454e01199df77e6ccf4d9044ff7 

 

 

Élelmiszertudományi Szekció 

https://unideb.webex.com/meet/alexal 

 

 

Környezetgazdálkodási Szekció 

https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m884b250c511e8ad41569ed9b3d3b13

d0 

 

 

Növénytudományi Szekció 

https://unideb.webex.com/unideb-

hu/j.php?MTID=mfdab6ba5cad764422a28b5b6dd6b6042 

 

 

 

Növényvédelmi Szekció 

https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=md2c2dbe9a56de6126fc74c08e17994c

7 

 

 

 

Természetvédelmi és vadgazdálkodási Szekció 

https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m13277a2b4904b8fc454d6b74e2d0a4d

6 

 

  

https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m280de1be3e784c101ba9fd63e85d8b90
https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m280de1be3e784c101ba9fd63e85d8b90
https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m82222454e01199df77e6ccf4d9044ff7
https://unideb.webex.com/meet/alexal
https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m884b250c511e8ad41569ed9b3d3b13d0
https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m884b250c511e8ad41569ed9b3d3b13d0
https://unideb.webex.com/unideb-hu/j.php?MTID=mfdab6ba5cad764422a28b5b6dd6b6042
https://unideb.webex.com/unideb-hu/j.php?MTID=mfdab6ba5cad764422a28b5b6dd6b6042
https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=md2c2dbe9a56de6126fc74c08e17994c7
https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=md2c2dbe9a56de6126fc74c08e17994c7
https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m13277a2b4904b8fc454d6b74e2d0a4d6
https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m13277a2b4904b8fc454d6b74e2d0a4d6
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ÁLLATTENYÉSZTÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 

(146. Logisztikai előadó) 

Bíráló bizottság:   

Elnök: Dr. Czeglédi Levente, egyetemi tanár DE MÉK 

Tagok: 
Novotniné Dr. Dankó Gabriella, 

egyetemi docens 
DE MÉK 

 Dr. Szabó Csaba, egyetemi docens DE MÉK 

 Dr. Posta János, egyetemi docens DE MÉK 

Titkár: Török Evelin, PhD hallgató DE MÉK 

   

 

Előadók: 

 

 

9:00 Fodor Flóra 
2. éves hallgató, lótenyésztő és lovassport 

szervező agrármérnöki BSc hallgató 

 A magyar huszárság évezredes története 

 Konzulens:  Dr. Kutasy Erika Tünde, adjunktus 

9:20 Kovács Máté 5. éves, osztatlan agrármérnök hallgató 

 
A hazai lipicai lóállomány genetikai diverzitásának vizsgálata a 

kancacsaládok felépítésének és nemzetközi összefüggéseinek feltárásával 

 Konzulens: Dr. Mihók Sándor, professor emeritus 

9:40 Kokas Márton 5. éves, osztatlan agrármérnök hallgató 

 
A tejfehérje alkotók (kazein, laktoglobulin) polimorfizmusainak hatása a 

tejtermelési tulajdonságokra magyarországi jersey állományokban 

 Konzulens: Dr. Béri Béla, egyetemi docens 

10:00 Molnár Péter István 2. éves, állattenyésztő mérnök MSc 

 
A tartástechnológiai elemek korszerűsítésének a termelésre gyakorolt 

hatása, intenzív tejelő állományban 

 Konzulens: Dr. Béri Béla, egyetemi docens 

10:20 Szabó Beatrix Márta 5. éves, osztatlan agrármérnök hallgató 

 
A becsült genomikus tenyészérték időszakonkénti változása egy tejelő 

tehenészeti telepen 

 Konzulens: Dr. Komlósi István, egytemi tanár 

10:40 Szabó Vanessza 2. éves, állattenyésztő mérnök MSc hallgató 

 A strucc vágóértékének és húsminőségének értékelése 

 Konzulensek: 
Dr. Béri Béla, egyetemi docens 

Brassó Dóra Lili, Ph.D. hallgató 
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ÉLELMISZERTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 

(18. szeminárium) 

 

Bíráló bizottság:   

Elnök:  Dr. Stündl László, egyetemi docens DE MÉK 

Tagok: Dr. Karaffa Erzsébet, egyetemi tanár DE MÉK 

 Dr. Prokisch József, egyetemi docens DE MÉK 

 Dr. Czipa Nikolett, egyetemi docens DE MÉK 

Titkár: Alexa Loránd, tanársegéd DE MÉK 

   

Előadók: 

 
 

9:00 Bácsi Eszter Ilona 
3. éves, mezőgazdasági mérnök 

Bsc.hallgató 

 
Céklafajták gazdasági értékmérő tulajdonságainak alakulása tavaszi 

vetésnél 

 Konzulens: 
Takácsné Dr. Hájos Mária, egyetemi 

docens 

9:20 Kerezsi Nikolett Dóra 
2. éves, élelmiszerbiztonsági és -minőségi 

mérnöki MSc hallgató  

 
Élelmiszerek L-glutamát tartalmának meghatározására alkalmas enzim 

alapú amperometriás bioszenzor fejlesztése és alkalmazása 

 Konzulensek: 

Dr. Kovács Béla Róbert, egyetemi tanár 

Dr. Bóka Beáta, főiskolai docens EKKE - 

TTK 

9:40 Guljemile Orazgeldiyeva 3rd year, Food Engineering BSc student 

 
Effects of anthocyanin-rich sour cherry extract on the tight junction of 

inflomated vascular cells 

 Supervisor: Dr Arnold Markovics, researcher   

10:00 Ngo Kieu Thao Linh 3rd year, Food Engineering BSc student 

   

 Determination of polyphenols of Isabella and Othello grape varieties 

 Supervisors: 
Erzsébet Szőllősi, Georgina Pesti-Asbóth, 

research assistance 
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KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI SZEKCIÓ 

(6. előadó) 

 

Bíráló bizottság:   

Elnök: Dr. Nagy Attila, egyetemi docens DE MÉK 

Tagok: Dr. Nagy Péter Tamás, egyetemi docens DE MÉK 

 Dr. Szőllősi Nikolett, adjunktus DE MÉK 

 Dr. Boczonádi Imre adjunktus DE MÉK 

Titkár: Szabó Andrea PhD hallgató DE MÉK 

 

Előadók: 
 

9:20 Aszalós Máté Tibor 
3. éves, természetvédelmi mérnök BSc 

hallgató 

 
Egy szerves növényi hulladék/növényi savó lehetőségének vizsgálata 

alganevelésben 

 Konzulensek: 
Dr. Bákonyi Nóra, adjunktus 

Dr. Kovács Szilvia, adjunktus 

9:40 Kiss Gergely 3. éves, mezőgazdasági mérnök Bsc hallgató 

 
Hagyományos és újszerű talajjavító anyagok tesztelése tenyészedényes 

kísérletben 

 Konzulensek: 
Dr. Dóka Lajos Fülöp, adjunktus 

Tuba Géza, tudományos segédmunkatárs 

10:00 Pásztor Dávid 
2. éves, mezőgazdasági vízgazdálkodási 

mérnöki MSc hallgató 

 A nyírbátori mintaterület talajfizikai modellezése precíziós öntözési céllal 

 Konzulens: Dr. Magyar Tamás, adjunktus 

10:20 Varga Lehel 3. éves, mezőgazdasági mérnök Bsc hallgató 

 
A talaj- nedvességtartalma, hőmérséklete és szén-dioxid-emissziója közötti 

összefüggés hosszú idősoros adatok alapján 

 Konzulensek: 
Dr. Dóka Lajos Fülöp, adjunktus  

Dr. Kovács Györgyi, tudományos munkatárs 
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NÖVÉNYTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 

(Herold István előadóterem (III. előadó)) 

 

Bíráló bizottság:   

Elnök: Dr. Csajbók József, egyetemi docens DE MÉK 

Tagok: Dr. Szabó András, adjunktus DE MÉK 

 Dr. Bákonyi Nóra, adjunktus DE MÉK 

 Oqba Basal, Ph.D., adjunktus DE MÉK 

Titkár: Virág István Csaba, Ph.D. hallgató DE MÉK 

 

Előadók:  

9:00 Boda Mátyás Zoltán 3. éves, mezőgazdasági mérnök Bsc hallgató 

 Növénykondicionáló szerek hatékonyságának vizsgálata szikes gyepen 

 Konzulensek: 
Dr. Dóka Lajos Fülöp, adjunktus  

Dr. Zsembeli József, tudományos tanácsadó 

9:20 Forgács Fanni Zsuzsa 5. éves, osztatlan agrármérnök hallgató 

 
Őszi zab genotípusok abiotikus stressztűrésének és produktivitásának 

vizsgálata 

 Konzulens: Dr. Kutasy Erika Tünde, adjunktus 

9:40 Lőrinczy Panna 3. éves, kertészmérnöki BSc hallgató 

 Gyümölcsfaiskolai szaporítások módszerei 

 Konzulens: Dr. Csihon Ádám, adjunktus 

10:00 Mihalovits Miklós 3. éves, mezőgazdasági mérnök Bsc. 

 Az olasznád (Arundo donax) termesztési lehetőségei szikes talajon 

 Konzulensek: 
Tuba Géza, tudományos segédmunkatárs 

Dr. Dóka Lajos Fülöp, adjunktus 

10:20 Nagy Balázs 5. éves, osztatlan agrármérnök hallgató 

 
Lucernafajták értékmérő tulajdonságainak vizsgálata szabadföldi kisparcellás 

kísérletben 

 Konzulens: Dr. Makleit Péter, adjunktus 

10:40 Szőke Zsombor 5. éves, osztatlan agrármérnök hallgató 

 
Eltérő cink és nitrogén ellátás befolyása a kukorica hibridek transzspirációs 

hatékonyságára 

 Konzulensek: 
Simkó Attila, Ph.d. hallgató 

Dr. Veres Szilvia, egyetemi tanár 

11:00 Zsembeli Zsadány István 3. éves, mezőgazdasági mérnök Bsc hallgató 

 
Különböző NPK műtrágyázási dóziskombinációk hatása karcagi nemesítésű 

növényfajták termésére tartamkísérleti adatok alapján 

 Konzulensek: 
Dr. Dóka Lajos Fülöp, adjunktus  

Dr. Zsembeli József, tudományos tanácsadó 
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NÖVÉNYVÉDELMI SZEKCIÓ 

(Mándy György előadóterem (IV. előadó)) 

Bíráló bizottság:   

Elnök: Dr. Kövics György prof. emeritus DE MÉK 

Tagok: 
Dr. Tarcali Gábor, tudományos 

főmunkatárs 
DE MÉK 

 Dávid István, növényvédelmi vezető Csiff-Land Kft. 

 Dr. Görcsös Gábor régió vezető Bayer Hungária Kft. 

Titkár: Csüllög Kitti, Ph.D. hallgató DE MÉK 

   

 

Előadók: 

 

 

9:00 Baranyi Dániel 2. éves, növényorvos MSc hallgató 

 
A szőlő fertőző tőkepusztulás epidemiológiai felmérésének tanulságai az Egri 

borvidéken 

 Konzulensek: 

Szakadát Gyula, szakmai szolgáltató  

Dr. Sándor Erzsébet, egyetemi docens  

Csótó András, tanszéki mérnök 

9:20 Bene Kristóf 2. éves, növényorvos MSc hallgató 

 
Potenciális szinergista vegyületek vizsgálata fenilacetaldehid vonzó hatásának 

növelésére mezei poloska csalétkek fejlesztése céljából 

 Konzulens: Dr. Nagy Antal, egyetemi docens 

9:40 Bilanics Bálint 2. éves, növényorvos MSc hallgató 

 
A dohány (Nicotina tabacum) gyomszabályozásának lehetőségei, valamint 

kálium tartalmú termésnövelő anyag hatásának vizsgálata 

 Konzulens: Kovács Gabriella Enikő, tanársegéd 

10:00 Filep Bianka Valéria 2. éves, növényorvos MSc hallgató 

 
Kártevő bagolylepkék populációdinamikai vizsgálata egy urbanizációs 

grádiens mentén 

 Konzulens: Dr. Szanyi Szabolcs, adjunktus 

10:20 Harangi Roland 2. éves, növényorvos MSc hallgató 

 
Csemegekukorica hibridek golyvásüszög fertőzésre adott fiziológiai 

válaszreakcióinak vizsgálata 

 Konzulensek: 
Dr. Tóth Brigitta, egyetemi docens 

Dr. Radócz László, egyetemi docens 

10:40 Mester Anna 2. éves, növényorvos MSc hallgató 

 
Transz-fahéjaldehid alapú illatanyag csalétkek fejlesztése mezei poloskák 

(Hemiptera: Miridae) előrejelzése céljából 

 Konzulens: Dr. Nagy Antal, egyetemi docens 
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11:00 Nagy Attila 2. éves, növényorvos MSc hallgató 

 

Fenyércirok (Sorghum halepense (L.) Pers.) rezisztens biotípusainak 

vizsgálata a Tiszántúli régióban és ellenük való lehetséges védekezési 

eljárások 

 Konzulens: Szilágyi Arnold, tanársegéd 

11:20 Papp József 2. éves, növényorvos MSc hallgató 

 
Különböző fungicides kezelések hatása a Colletotrichum acutatum 

fertőzöttségre és posztharveszt megjelenésére 

 Konzulens: Csótó András, tanszéki mérnök 

11:40 Radványi Csaba 2. éves, növényorvos MSc hallgató 

 
Az ázsiai gyapjúfű (Eriochloa villosa /thunb./kunth) allelopátia okozta biotikus 

válaszreakció vizsgálata kukoricán 

 Konzulensek: 
Szilágyi Arnold, tanársegéd 

Szőke Lóránt, Ph.D. hallgató 

12:00 Sándor Ágota Ildikó 2. éves, növényorvos MSc hallgató 

 Tavaszi zabfajták érzékenységének vizsgálata 3 Fusarium fajjal szemben 

 Konzulens: Csótó András, tanszéki mérnök 

12:20 Szikora Fruzsina 2. éves, növényorvos MSc hallgató 

 
Az évjárat és a tápanyagellátás hatásának vizsgálata eltérő genotípusú őszi 

búza fajták fahéjbarna levélfoltosság (Drechslera tritici-repentis) fertőzésére 

 Konzulensek: 
Kovács Gabriella Enikő, egyetemi tanársegéd, 

Dr. Ragánné Dr. Szabó Éva, adjuntus 
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TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI SZEKCIÓ 

(1. Természetvédelmi előadó) 

 

Bíráló bizottság:   

Elnök: Dr. Kovács Zita, igazgató  HNPI 

Tagok: 
Dr. Zsigrai György, tudományos 

főmunkatárs  

Szőlészeti és Borászati 

Kutatóintézet 

 Varga Ferenc, vezérigazgató  
Hortobágyi Lúdtenyésztő 

Zrt. 

 Tóth Norbert, tanársegéd DE MÉK 

Titkár: Szabó Fruzsina, Ph.D. hallgató DE MÉK 

Előadók:  

9:00 Bandula Martin 4. éves, természetvédelmi mérnök BSc hallgató 

 
A gyöngybagoly (Tyto alba) fészkelésének és populációjának felmérése a 

Szatmár- Bereg régióban 

 Konzulens: Dr. Gyüre Péter, adjunktus 

9:20 Darmos Friderika 3. éves, természetvédelmi mérnök BSc hallgató 

 
Vízminőség értékelés bioindikátorok segítségével a Tisza-folyó Kenézlő község 

melletti szakaszán 

 
Konzulens: Dr. Juhász Lajos, egyetemi docens 

Balláné Dr. Kovács Andrea egyetemi docens 

9:40 Hetényi Zoltán László 4. éves, vadgazda mérnök BSc 

 Fácán nevelése pulyka kotlóssal 

 Konzulens: Dr. Szendrei László, adjunktus 

10:00 Keresztes Kristóf Máté 3. éves, természetvédelmi mérnök BSc hallgató 

 
A mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) állományfelmérése 

és élőhelypreferenciai vizsgálata a Nagy-Eged környékén 

 Konzulensek:  Dr. Kovács Szilvia, adjunktus 

  Schmotzer András, kutatási szakreferens BNPI 

10:20 Nagy Viktória 4. éves, vadgazda mérnök BSc hallgató 

 Apróvad állományfelmérés Gúthon 

 Konzulens: Dr. Szendrei László, adjunktus 

10:40 Ollári Zsófia Lilla 4. éves, természetvédelmi mérnök BSc hallgató 

 
Jeladós túzok tojók (Otis tarda) mozgási sajátosságainak vizsgálata költési 

periódusban 

 Konzulensek: 
Dr. Juhász Lajos, egyetemi docens 

Novák Zsuzsanna, PhD. hallgató 

11:00 Pátrovics Petra 3. éves, természetvédelmi mérnök BSc hallgató 

 
Mocsári teknős (Emys orbicularis) állomány felmérése a Lónyay-

főcsatornában 

 Konzulens: Dr. Juhász Lajos, egyetemi docens 
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11:20 Solymos Laura 4. éves, természetvédelmi mérnök BSc hallgató 

 
A szalakóták (Coracias garrulus, Linnaeus, 1758) odúfoglalási preferenciája 

és költési sikere fabeton- és hagyományos faodúkban 

 Konzulens: 
Dr. Kövér László, adjunktus  

Dr. Lengyel Szabolcs, tudományos tanácsadó 

11:40 Tóth Máté 3. éves, természetvédelmi mérnök BSc hallgató 

 Rekonstruált gyepeken végzett madárállomány felmérések Egyek-Pusztakócson 

 Konzulens: Dr. Kövér László, adjunktus   
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EGY SZERVES NÖVÉNYI HULLADÉK 

ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ALGANEVELÉSBEN 

 

Szerző: Aszalós Máté Tibor, IV. évfolyamos hallgató 

Konzulensek: Dr. Bákonyi Nóra, adjunktus 

  Dr. Kovács Szilvia, adjunktus 

 

Az alga, mint értékes biomassza széles körben felhasználható, így az algákkal 

kapcsolatos kutatások is egyre inkább terjedek. Az algák egyértelmű előnye a zöld 

gazdaságban, hogy a feldolgozás során többféle értékes anyag állítható elő és a 

melléktermék is 100%-ban felhasználható. A Chlorella vulgaris az egyik leginkább 

perspektivikus és gazdaságilag jelentős mikroalga, amely biológiailag aktív anyagokban 

gazdag biomassza termelésre képes.  

 

Európában a 2016-os év folyamán 2,5 milliárd tonna hulladék keletkezett, ennek 10%-a 

az iparból származott. Egyes kimutatások szerint 2050-re a 70%-al nőhet a keletkező 

hulladék mennyisége. A vizsgálataimhoz felhasznált növényi hulladék Európában vagy 

megsemmisítendő hulladékként, vagy biogáz előállítására alkalmas melléktermékként 

kezelik. A természetbe való kijuttatása jelentős környezetterhelést okoz. Azonban 

értékes összetevői révén, mivel vitaminokban, enzimekben, ásványi sókban, 

színanyagokban és egyéb hasznosítható fitokemikáliákban gazdag, többcélúan 

hasznosítható.  

 

A kutatásom célja az volt, hogy teszteljem, alkalmas lehet-e t biofinomítóban keletkező 

és a környezetet szennyező bizonyos növényi melléktermékek alga nevelőközeg 

kiváltására, vagy a közeg kiegészítésére hulladék újrahasznosítás és biomassza termelés 

céljából. Ennek okán vizsgáltuk a vizes és BG11 tápközegekhez különböző 

koncentrációban adagolt növényi bioipari melléktermék (NBM) hatását az algák 

sejtszámára, a sejtek méretére, a szárazanyag tartalomra és a tápközegek pH-jára.  

 

Vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy a BG11 tápközegekhez 5% és 7%-ban 

adagolt egyik, kiválasztott NBM hatására jelentősen növekedett az agák sejtszáma a 

kontroll kezelésekhez képest. Ez növekedés a szárazanyag tartalomban is 

megmutatkozott, a hulladékkal kiegészített BG11-es tápközegben esetén a szárazanyag 

tartalom közel a duplájára emelkedett. A tápközegek pH-val kapcsolatos vizsgálatai 

során megállapítottuk, hogy a növényi hulladék a desztillált víz alapú közegek pH-ját 

minden esetben csökkentette, valamint a BG11-es közegeknél a 7% felett adagolt szerves 

hulladék is jelentős pH csökkenést okozott. A 2%, az 5% és a 7%-os hulladék kiegészítés 

hatására pH emelkedés mutatkozott a kontroll kezeléshez képest. A Debreceni Egyetem 

MÉK Biodrome-ban 2021-ben létrehozott biomaker-space kutatási platform eszközeinek 

a felhasználásával megállapítottuk, hogy a kutatásainkba vont NBM alkalmas a tesztelt 

Chlorella vulgaris SAG-211-11b törzs tápközege költséghatékony kiegészítésére. 

Igazoltuk, hogy a biofinomítókban nagy mennyiségben keletkező NBM bioipari 

melléktermékek sokcélúan felhasználható mikroalga biomasszává konvertálhatók. 
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A dolgozat elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatta. A 

projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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CÉKLAFAJTÁK GAZDASÁGI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAINAK 

ALAKULÁSA TAVASZI VETÉSNÉL 

 

Szerző: Bácsi Eszter Ilona, III. évfolyamos hallgató 

Konzulens: Takácsné Dr. Hájos Mária, egyetemi docens 

 

Napjainkban az egészséges táplálkozás kezd egyre nagyobb jelentőségűvé válni, 

melyhez fontos a rendszeres zöldség- és gyümölcsfogyasztás.  

A zöldségfélék közül a cékla kiemelt jelentőségű, mert számos ásványi anyagot, vitamint 

és antioxidáns hatású színanyagot tartalmaz. Ezen zöldség faj termesztése a Nyugat- 

Európa-i országokban jelentősebb, mint hazánkban. Hazai vetésterülete 260 ha, ez az 

utóbbi években alig változott.  

 

Kísérletünkben öt fajtát (Rubin, Bíborgömb, Cylindra, Detroit 2, Rote Kugel 2) 

értékeltünk.  

A vetés 2020 április 18-án történt, humuszos homoktalajon, melyre alacsony 

szervesanyag tartalom és tápanyagszolgáltató képesség jellemző. A betakarítást 110 

nappal a vetést követően, 2020 augusztus 6-án végeztük.  

 

A kísérlet célja volt értékelni, hogy az adott termesztési körülmények között, melyik fajta 

mutat legjobb morfológiai és minőségi paramétereket.  

Hazánkban a céklát főként másodveteményként termesztik, ezért arra a kérdésre 

kívántunk választ adni, hogy a tavaszi vetés és a nyári betakarítás, hogyan befolyásolja 

a répatest minőségének alakulását. Egyben a cékla tavaszi termesztéséhez kívántunk 

javaslatot tenni a megfelelő fajta használatára. 

 

 A minőséget meghatározó paraméterekre korrelációs vizsgáltot végeztünk. Negatív 

irányú, szoros összefüggéseket mutattunk ki a répatest fehérgyűrűssége és a vízoldható 

szárazanyag tartalma között (-0,942).  Hasonló összefüggést tapasztaltunk a répatest 

tömege és vízoldható szárazanyag tartalom (Brix%) között is  

(-0,856). Ez a gyorsabb répatest fejlődés mellett kialakult gyengébb cukortartalomra, 

egyben minőségcsökkenésre utal.   

Az adott körülmények között, humuszos homoktalajon, a répatest tömegére és alakjára 

vonatkozóan a Rubin fajta mutatkozott a leginkább ígéretesnek. A szabályos gömb alak 

(alakindex 0,98) kedvező a fajta piaci megítélésénél, egyben itt a legkisebb a tisztítási 

veszteség is. E mellett a vörös színanyag (betanin) mennyiségében is ez a fajta mutatott 

legjobb értéket (31,65 mg/100 g).  

Ugyanakkor vízoldható szárazanyag tartalomra legkisebb értéket (9,3 %) a Rubin 

fajtánál mértük, amely kedvező lehet szárítmány (céklapor és chips) előállításánál.  

A szárazanyag tartalomra vonatkozóan a fajták között nem állapítottunk meg jelentős 

különbséget, valamennyinél ez az érték 9-10 % körül alakult.  
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A GYÖNGYBAGOLY (TYTO ALBA) FÉSZKELÉSÉNEK ÉS 

POPULÁCIÓJÁNAK FELMÉRÉSE A SZATMÁR- BEREG RÉGIÓBAN 

 

Szerző: Bandula Martin, IV. évfolyamos hallgató 

Konzulens: Dr. Gyüre Péter, adjunktus 

 

Kutatásom célja az volt, hogy a vizsgált régióban lévő gyöngybagoly populációt 

feltérképezzem és néhány, a baglyokkal kapcsolatos kérdésre megpróbáljak 

megoldásokat találni. Ilyen probléma például a denevérekkel kapcsolatos találkozásaik, 

hiszen itt, akár két fokozottan védett faj ellentétéről is beszélhetünk. Azt is vizsgáltam, 

hogy, milyen fontos ezen fajnál az, hogy egy éven belül egynél több költése legyen.  

 

A felmérést két éven keresztül végeztem, ahol 3 költés sikerességét elemeztem ki. 
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A SZŐLŐ FERTŐZŐ TŐKEPUSZTULÁS EPIDEMIOLÓGIAI 

FELMÉRÉSÉNEK TANULSÁGAI AZ EGRI BORVIDÉKEN 
 

Szerző: Baranyai Dániel, II. évfolyamos hallgató  

Konzulensek: Szakadát Gyula, szakmai szolgáltató  

Sándor Erzsébet, egyetemi docens 

Csótó András, tanszéki mérnök 
 

Kulcsszavak: GTD, epidemiológia, környezeti tényezők, fertőző tőkeelhalás, esca  

A világon, úgy hazánkban is a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási tényezők, mint 

a csapadék és a hőmérséklet paramétereinek változása, a hosszabb ideig tartó szárazság, 

nyári forróságok, az egyenlőtlen csapadékeloszlás, illetve a kora tavaszi fagyok 

stresszhatást jelentsenek a szőlőnövénynek. Az abiotikus stresszhatások egyenként vagy 

egymás hatását fokozva hatással vannak a növényre (fejlődés, fiziológia és termés 

mennyiség), valamint a patogénekre (növekedés, morfológia, elterjedés, virulencia). 

Ebből adódóan pedig könnyebben képesek különböző tőkeelhalást okozó patogének is 

megtámadni az ültetvényeket a jövőben.  

A GTD (grapevine trunk diseases - fertőző tőkeelhalás) patogének a csemege és borszőlő 

ültetvényekben egyaránt jelentős gazdasági károkat okoznak a szőlészeteknek. Ezek a 

különféle patogének megváltoztatják, befolyásolják az edénynyalábokon belüli 

mikroökológiai viszonyokat, ezzel csökkentve a növény ellenállóképességét (SONGY et 

al., 2019). A szőlő korai tőkepusztulása a világ minden kontinensén ismert jelenség, ez 

okból kifolyólag a szőlő korai tőkepusztulását okozó kórokozók világszinten évente 

mintegy 1,5 milliárd USD-ra becsülik a gazdasági kárt (HOFSTETTER et al., 2012). A 

tőkeelhalást okozó patogének sajnos már minden magyarországi borvidéken 

megtalálhatóak, éppen ezért okoznak jelentős károkat melyek megnehezítik a minőségi 

bortermelést.  

További vizsgálatok szükségesek, amelyek megmutatják, hogy milyen abiotikus 

tényezők játszanak szerepet a betegség megjelenésében és a kórokozók terjedésében. 

Ezek alapján lehetőség nyílik hatékony menedzsmenteljárások kidolgozására. 

Kutatásunkban a jellegzetes levéltüneteket mutató, illetve az elhalt tőkék arányát mértük 

fel az Egri borvidék hét különböző szőlészeténél/borászatánál, 12 dűlőben, 16 fajta és 

14500 tőke bevonásával. Az érintett tőkékből izoláltuk és identifikáltuk a kórokozó 

gombafajokat. Eredményeinket összevettettük olyan környezeti tényezőkkel, mint az 

erdőterületek közelsége, az ületvény vertikális fekvése, vagy az időjárási tényezők, 

valamint összevetettük a fajták érzékenységét a borvidékre jellemző körülmények 

között.  

SONGY, A., FERNANDEZ, O., CLÉMENT, C., LARIGNON, P., FONTAINE, F. 

(2019): Grapevine trunk diseases under thermal and water stresses. Planta 249, 1655–

1679. p. HOFSTETTER, V., BUYCK, B., CROLL, D., VIRET, O., COULOUX, A., 

GINDRO, K. (2012): What if esca disease of grapevine were not a fungal disease ? 

Fungal Diversity 54, 51–67. p. 
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POTENCIÁLIS SZINERGISTA VEGYÜLETEK VIZSGÁLATA 

FENILACETALDEHID VONZÓ HATÁSÁNAK NÖVELÉSÉRE MEZEI 

POLOSKA CSALÉTKEK FEJLESZTÉSE CÉLJÁBÓL 

 

Szerző: Bene Kristóf II. növényorvos hallgató 

Konzulens: Dr. Nagy Antal, egyetemi docens 

 
A kártevők elleni integrált növényvédelem a genetikai, kémiai, biológiai és agrotechnikai 

elemek összehangolt működésén alapul és egyik célja a növényvédő szerek 

alkalmazásának csökkentése. A technológia nagyon fontos részét a prognózis képezi, 

melyet sok esetben különféle csapdázási módszerekkel végzünk: illatanyag, 

szexferomon, fény vagy színcsapdák felhasználásával. Legújabban illatanyagokat 

alkalmazó, úgynevezett biszex csapdák fejlesztése került előtérbe, amik a korábban 

széles körben elterjedt feromon csapdákkal ellentétben a nőstényeket is vonzzák. 

 

A dolgozatom témája a Miridae (mezei poloska) család kártevő fajainak prognózisára 

használt csalétkek fejlesztése, hatékonyságuk tesztelése volt. Célfajok a Lygus és 

Adelphocoris nemzetségek fajai voltak, de emellett más fajok megjelenésére is 

számítottam. Az alapvető illatanyagként a fenilacetaldehidet használtam és ehhez 

társítottam különböző illatanyagokat. A megfigyelés célja az volt, hogy tisztázzam a 

kombinációk remélt szinergista hatását alapot adva a kártevők leendő sikeres prognózisát 

lehetővé tevő módszer kifejlesztéséhez. 

 

A kísérletemet Karcagon végeztem 2020 nyarán. A kísérletben kezelésként a 

fenilacetaldehid magában, három különböző potenciális szinergista partnerrel, illetve 

ezek mindegyikével egyszerre szerepelt üres kontroll csapdák mellet. A hat kezelést 

blokkokban 7 ismétlésben helyeztem ki, így 42 csapdát üzemeltettem június 20 és 

október 23. között, heti két mintavételt végezve. A csalétkek hatékonyságát a 

mintánkénti csapdánkénti egyedszámokkal jellemeztem. 

 

A kísérlet során fenilacetaldehid és a hármas kombináció együttese a Lygus rugulipennis 

egyedeit szignifikánsan jobban vonzotta, mint a fenilacetaldehid magában és ez volt az 

egyetlen olyan pozitív eredmény ami alapján a jövőbeli kísérletek tervezhetők, azonban 

ez a hármas elegy a házi méhekre is erős vonzást gyakorolt, ami korlátozhatja a későbbi 

felhasználást. A kombinált elegy Vespidae darazsak, kukoricamoly és gyapottok-

bagolylepke esetén is jelentősen hatékonyabb volt a fenilacetaldehidnél, így az elegy 

alkotói ezen fajok csapdáinak fejlesztése során is mint potenciálisan hatékony vegyületek 

szerepelhetnek. 

 

Bár a célfajok esetén csak egy esetben sikerült pozitív eredményre jutnom, bízom benne, 

hogy eredményeim jó alapot szolgáltatnak a csapdák további fejlesztéséhez és 

hozzájárulnak hatékonyabb kevesebb környezeti terheléssel járó növényvédelmi 

technológia kialakításához.  
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DOHÁNY (NIKOTINA TABACUM) GYOMSZABÁLYOZÁSÁNAK 

LEHETŐSÉGEI, VALAMINT KÁLIUM TERMÉSNÖVELŐ ANYAG 

HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

 

 

Szerző: Bilanics Bálint, II. évfolyamos hallgató 

Konzulensek: Kovács Gabriella Enikő, tanársegéd 

 

A Magyarországi dohánytermesztés területe csökkenőben van, úgy, mint a 

növényvédelméhez szükséges hatóanyagok száma is. Mára gyakorlatilag csak egy 

hatóanyag van forgalomban, melyet preplantig és posztemergens szerként is 

alkalmaznak és a kacsgátlásban is szűkös a paletta. Kísérletem során több tényezőt 

figyelembe vettem és ennek megfelelően állítottam be a gyomirtószerek kijuttatásának 

idejét. A parcellákban három ismétlésben PPI és posztemergens gyomirtási technológiát 

alkalmaztam. Emellett az elmúlt években más szántóföldi kultúrákban sikeresen használt 

lombtrágya termésnövelő hatását is vizsgáltam. Kíváncsi voltam arra, hogy a levelek 

méretében okoz e pozitív változást a kijuttatása.  Választásom azért esett a Káliumra, 

mert ez jó hatással van a dohány fő minőségi mérőszámára, az éghetőségre, így ennek 

alkalmazása mind minőségi, mind mennyiségi előnnyel is járhat. 
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NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ SZEREK HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 

SZIKES GYEPEN 

 

Szerző: Boda Mátyás Zoltán, IV. évfolyamos hallgató 

Konzulensek: Dr. Dóka Lajos Fülöp, adjunktus 

Dr. Zsembeli József, tudományos tanácsadó 

 

Kutatómunkámat a MATE Karcagi Kutatóintézet 0,01 ha nagyságú területén végeztem. 

A kísérletben a négy növénykondicionálási kezelést, illetve a kezeletlen kontrollt három 

ismétlésben alkalmaztam, egyenként 10 m2-es, véletlenszerűen elrendezett parcellán 

(összesen 15 parcella). Kísérletem egy 2016-ban beállított előkísérletre épült, melynek 

tapasztalatait is felhasználtuk az alkalmazott növénykondicionáló szerek 

kiválasztásakor. Ezek alapján négy cég egy-egy növénykondicionáló szerét teszteltem: 

Natur Plasma, Algomel Push, Fertileader Gold, Folitando. 

 

Mivel a gyepek növekedését elsősorban a vízellátásuk és a hőmérséklet befolyásolják, 

ezért ezen két paramétert elemeztem az adott időszakban. A termés mennyiségi 

vizsgálata során a száraz szénahozam mennyiségeket vettem figyelembe, mivel a 

kísérleti terület egy kaszálón helyezkedik el. 2020-ban a kezeletlen parcellákról 

átlagosan 1 t/ha szénahozam volt betakarítható a június első hetében lekaszált 

parcellákról. A Natur Agro által forgalmazott növénykondicionáló szer esetében a 

kontrollhoz viszonyított széna mennyisége kevesebb lett, míg az Olmix és a LaSa 

elnevezésű szerek hatására magasabb hozamokat mértem. A Timac növénykondicionáló 

szer nem eredményezett jelentős termésnövekedést. Összességében a LaSa keverékkel 

kezelt parcellák mutattak igazán jelentős többlet szénahozamot a 2020. év első kaszálása 

után. A gyepek második kaszálás utáni hozamvizsgálata során minden vizsgált parcellán 

nagyobb szénamennyiséget mértem, mint az első kaszáláskor. Érdekes módon, a 2021-

es tavaszi időszakra vonatkoztatva a kontroll parcella bizonyult a legjobbnak, azaz nem 

tudtam kimutatni kezeléshatást. Mindazonáltal minden parcellán az előző évinél jóval 

magasabb szénahozamokat takarítottam be és ismét a Natur agro termékével kezelt 

parcellák hozama bizonyult a legalacsonyabbnak. A kezeletlenhez képest a legkisebb 

elmaradást az Olmix szerrel kezelt gyep mutatta.  

 

Kutatómunkám során meghatároztam a parcellákon megjelenő növények fajösszetételét, 

illetve annak változását is, a 2021-ben meghatározott fajösszetételt össze tudtam 

hasonlítani az öt évvel korábbival. Összességében elmondható, hogy a rendszeresen 

kezelt és kaszált parcellákról eltűntek a gyakran megjelenő egyéves szántóföldi 

gyomnövények, hiszen az évelő gyepalkotók kiszorították és az értékesebb, és a 

kaszálóként való használat szempontjából hasznosabb növények vették át helyüket, azaz 

stabilizálódott ez az ecsetpázsitos szikes réti gyeptársulás. 
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VÍZMINŐSÉG ÉRTÉKELÉS BIOINDIKÁTOROK SEGÍTSÉGÉVEL A TISZA 

FOLYÓ KENÉZLŐ KÖZSÉG MELLETTI SZAKASZÁN 

 

Szerző: Darmos Friderika III. évfolyamos hallgató 

Konzulens: Dr. Juhász Lajos, egyetemi docens,  

Balláné Dr. Kovács Andrea, egyetemi docens 

 

A világon az egyik legnagyobb környezeti problémát a vízszennyezés okozza, főként a 

megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz biztosítása. Ez a probléma sajnos hazánkban 

is nagy figyelmet igényel, ugyanis az országban a vízszennyezések száma éves átlagban 

meghaladja a száz eseményt. Ezek a környezetkárosító történések sok esetben nem csak 

pár napig tartanak akár több hónapig is fennmaradhatnak. A magyarországi folyók és 

tavak morfológiai, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megváltoztatása 

évszázadokon keresztül zajlik az emberek tevékenységei miatt. Legyen az ipari, 

mezőgazdasági tevékenység, vagy esetleg a területek kihasználása, ezek mind nagyban 

befolyásolják a mai napig vizeink minőségét, melynek romlása nagy károkat okoz a vízi 

környezet élővilágában.  

 

Kutató munkám célját a Tisza-folyó vízminőségének felmérése jelentette Kenézlő 

térségében. Kenézlő területén szennyvíz csatorna és elvezető csatornák is 

megtalálhatóak. Ezek mezőgazdasági és állattenyésztést folytató területek mellett 

húzódnak, elsősorban ezeket a vízfolyásokat vizsgáltam, valamint ezek mellett egy 

holtmedret is a mintaterületek közé választottam. Ezek a csatornák egy ponton 

érintkeznek az élő vízzel, így a bennük található anyagok belefolynak a Tisza vizébe. 

Ezeket a mintavételi pontokat vizsgáltam. Kutató munkám alatt elvégeztem kémiai, 

valamint biológiai vízminőség vizsgálatokat is - átfogóbb eredményeket érdekében. A 

kémiai vizsgálatok során adatokat kaptam a vízvezető képességéről, a pH értékről, a 

kémiai oxigénigényéről, amely a vízben található szervanyag-tartalmat határozza meg. 

Biológiai vizsgálataimat különböző biológiai indikátorok segítségével végeztem el. 

Kétféle bioindikátort használtam. Az egyik a szúnyogírtó-fogasponty (Gambusia 

Holbrooki), amelyeket a mintaterületekről begyűjtött vizekben tartottam. A halak vizét 

kéthetente cseréltem és figyeltem, hogyan reagálnak az élővízre. Elsősorban a 

táplálkozásukat, szaporodásukat, morfológiai változásokat, viselkedésüket és túlélésüket 

figyeltem. A tesztsorozatok alatt észrevehető volt, hogy a kevésbé szennyezett 

területeken sokkal tovább bírták az életkörülményeket, és pozitívabban alkalmazkodtak 

a víz minőségéhez, mint a szennyezettebb vizekben. A halak mellett a második indikátor 

a szitakötők (Odonata) voltak. Mivel a szitakötők vízben fejlődő lárvái érzékenyek a víz 

minőségére, nem mindegy, hogy melyik faj, milyen területen fordul elő. Ezt úgy tudtam 

kivitelezni, hogy a szitakötők lárvabőrét összegyűjtöttem a mintaterületek mentén, majd 

meghatároztam az egyes fajokat. Kémiai és biológiai vizsgálataimat összegezve egy 

párhuzamos eredményt kaphattam a kutatás végén, amely megmutatta, hogy milyen 

mennyiségben került rossz minőségű víz a Tiszába, és ez mennyire van hatással az ott 

lévő környezetre.  

A dolgozat elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatta. A 

projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg.  
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KÁRTEVŐ BAGOYLEPKÉK POPULÁCIÓDINAMIKAI VIZSGÁLATA EGY 

URBANIZÁCIÓS GRÁDIENS MENTÉN 

 

Szerző: Filep Bianka Valéria, II. évfolyamos hallgató 

Konzulens: Dr. Szanyi Szabolcs, adjunktus 

 

Az emberi népesség növekedése és az emberi zavarás hatással van a biodiverzitásra. 

Ahhoz, hogy megértsük, milyen konkrét hatása van az egész bioszférára az emberi 

tevékenységnek, fontos vizsgálni, hogy az eltérő földrajzi régiókban elhelyezkedő 

területeken ez milyen módon jelentkezik. Az elmúlt években a vidéki lakosság egyre 

nagyobb mértékben költözik a nagyvárosokba, amely a növekvő lakóhelyigényekre 

válaszul egyre nagyobb területeket von el a természettől. Ez a biodiverzitást tekintve 

kettős kockázatot hordoz magában. Egyrészt az őshonos faj-együttesekre negatívan hat, 

másrészt a beton és aszfalt borítású, tömbházakkal sűrűn beépített területeken erősen 

megváltozik a mikroklíma, ezáltal a téli hónapok során is kialakulnak olyan meleg 

zúgok, ahol a délről érkező kártevők/invazív fajok is képesek áttelelni.  

 

Jelen munka során a kártevő/invazívan terjedő bagolylepkéket vizsgáltuk. A 

mintavételek alkalmával Debrecen központjából egy urbanizációs grádiens három 

szintjén (belváros, kertváros/szuburbán terület és természetközeli ökoszisztémák) 

végeztünk adatgyűjtést. Az adatgyűjtések gyepes- és fás élőhelyeket egyaránt érintenek, 

összesen 18 (2×3×3) mintaterületen. A lepkék begyűjtésére egy innovatív, jelenleg 

fejlesztés alatt álló módszert - virágok és fák kicsurgó nedveit utánzó illatanyag csalétkek 

és csapdát – alkalmaztunk. 

 

A kapott eredmények alapján elmondható, hogy az urbánus élőhelyeken leginkább a tág 

ökológiai tűrőképességgel rendelkező, polifág táplálkozású, zömmel kártevő életmódot 

folytató fajok fordulnak elő nagy számban. Továbbá mind a kártevő nagylepkék, 

valamint az invazívan terjedő fajok relatív gyakorisági értékei megnövekednek a 

természetközeli területektől a városi élőhelyek felé haladva. 

 

A munka jövőbeni hasznosulását tekintve az eredményeink elősegíthetik az alkalmazott 

módszer hazai természetvédelmi biológiai (biodiverzitás monitoring, környezeti 

hatásvizsgálat stb.) protokollba való beillesztését. A vizsgálat ezen kívül jelentős 

mennyiségű a Dél-Nyírségre vonatkozó, jórészt hiánypótló faunisztikai adattal szolgál. 
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A MAGYAR HUSZÁRSÁG ÉVEZREDES TÖRTÉNETE 

 

Szerző: Fodor Flóra, II. évfolyamos hallgató 

Konzulens: Dr. Kutasy Erika Tünde, adjunktus 

 

Dolgozatomat a magyar huszárság évezredes történetéről készítettem. Célom és 

feladatom a huszárság kialakulásának, fejlődésének, kudarcainak és mindinkább 

sikereinek bemutatása.  

 

A huszárok szerepét legkorábban a XIV. századi forrásokban említik, azonban 

elmondhatjuk, hogy a huszárság története egészen a honfoglalásig visszanyúlik. 

Huszárokról ugyan akkor még nem beszélhetünk, az őseink által használt könnyű lovas 

harcmodor jelentette a huszárok haditechnikájának az alapját. 

A történelem következő szakaszaiban számos változás következett a seregek és a 

harcmodor formájában. Szent István király első rendeleteivel gyökereiben 

megváltoztatta a hadsereg formáját és egy olyan hadügyi alapot hozott létre, amely a 

későbbi korok változásaiban is stabil alapként szolgált. Megalapította a banderiális 

hadsereget és banderiális alapokra helyezte a hadügyet. Szintén első királyunkhoz 

köthető a hivatásos katonák megjelenése is. 

A középkorban felerősödött a nehézlovasság szerepe és csupán a későbbi a tatároktól 

szenvedett vereség nyomán indul meg a könnyűlovasság újbóli reneszánsza. Zsigmond 

király trónra lépését követően újraszervezte országunk hadügyét. Az újraszervezés 

lényege a telekkatonaság bevezetése és megszilárdítása volt (minden 33. jobbágytelek 

után ki kellett állítani egy íjjal, karddal, csáklyával felszerelt lovast, továbbá a 

jobbágytalan nemeseknek is hadba kellett állnia). Zsigmond törvényei ellenére a 

haditechnikánk a környező országokhoz képest elmaradott maradt. A harcmodor 

változásának igényét csupán a Hunyadiak értették meg.  

Hunyadi Mátyás uralkodásának idején az eddigiektől eltérően kis létszámú, de kitűnően 

képzett katonaságot hozott létre. Ebben az időben végérvényesen megtörtént az átállás a 

hűbérességről a zsoldos katonaságra. Mátyás ebből a célból külön adót vetett ki népére 

és az övé lett Európa első állandó hadserege. 

Az első huszárok délszláv száguldó betyárok voltak, akik kihasználták a nehéz katonaság 

sikereit és csupán 1480-tól vált sajátos magyar katonai fogalommá a huszár elnevezés, 

mely minden nemzetnek például szolgált a következő korokban. Az utolsó lovas roham 

az első világégés időszakára tehető, és bár a huszárok hősiesen indultak a csatába, mégis 

lesújtó vereséget szenvedtek a kor újításaihoz képest elmaradt seregek. 

 

Mátyás uralkodásától kezdve az 1848-as szabadságharcig a magyar vitézek kivívták a 

megbecsülést, és a tiszteletet a harctéren. Mindehhez csupán a hadi virtus és 

hadszervezés járult hozzá. Ugyanakkor Mátyás uralkodását követően seregeink 

folytonos lemaradásban voltak a különböző korok újításaihoz képest ezért számos 

vereség és kudarc is tarkítja történelmünket. Összességében azonban a huszár mégis 

teljes megbecsülésnek örvend és nevét világszerte tisztelet övezi még napjainkban is.  
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ŐSZI ZAB GENOTÍPUSOK ABIOTIKUS STRESSZTŰRÉSÉNEK ÉS 

PRODUKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

 

Szerző: Forgács Fanni Zsuzsa, V. évfolyamos hallgató 

Konzulens: Dr. Kutasy Erika Tünde, adjunktus 

 

Az elmúlt évek szélsőséges időjárása próbára teszi a szántóföldi növényeink 

alkalmazkodó képességét, ezért napjainkban igen fontos kérdés a különböző 

növénykultúrák abiotikus stresszre adott válaszreakcióinak vizsgálata, illetve azok 

negatív hatásainak mérséklése.  

 

A zab különleges beltartalmi tulajdonságainak köszönhetően igen értékes és fontos 

élelmiszer- és takarmánynövény, azonban sajnos érzékenyen reagál a vízstresszre, 

különösen a virágzás időszakában. A termőképességét és termésstabilitását az eltérő 

évjáratok jelentősen befolyásolják. Hazánkban főleg tavaszi zabot termesztünk, de az 

utóbbi években a termesztés kockázata nőtt és eredményessége csökkent a szélsőséges 

vízellátottságú, aszályos évjáratok gyakoriságának növekedése miatt. Az őszi zab fajták 

produktivitása nagyobb, de a télállóságuk nem mindig megfelelő. A klímaváltozás miatt 

gyakoribbá váló enyhe téli időjárás csökkenti a fagykár valószínűségét, és a korábbi 

betakarítási idő miatt az aszálykár kockázata kisebb, ami indokolttá teszi az őszi zab 

fajták vizsgálatát alföldi klimatikus feltételek mellett. 

 

A Bemutatókertben felállított őszi zab fajtakísérlet célja a térségben biztonságosan 

termeszthető, kedvező abiotikus stressztűrésű genotípusok meghatározása. A 

2020/2021- es tenyészévben hat őszi zab fajtát teszteltünk és vizsgáltuk az eltérő 

fenofázisokban kijuttatott mikroelem kezelések hatását a zab fejlődésére, stressztűrésére 

és minőségére egyaránt. A kísérletben négy eltérő kezelést alkalmaztunk (kontroll, 

szilícium-, kén-, illetve szilícium és kén mikroelem együttes kijuttatása), és többféle 

mérést (LAI, NDVI, SPAD, fotoszintézis intenzitása, növénymagasság) is végeztünk 

különböző fenológiai fázisokban. Értékeltük az eltérő kezelések hatását a termés 

mennyiségére és minőségére.  

 

A kísérletek során kapott adatokat elemezve keressük azokat a termesztéstechnológiai 

megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a növények számára rendelkezésre álló 

vízmennyiség minél hatékonyabb felhasználását, az abiotikus stresszhatások 

mérséklését, a termesztés biztonságának növelését. Az őszi zab fajták vizsgálata a 

fajtaspecifikus, az Alföld klimatikus adottságainak megfelelő termesztéstechnológia 

kidolgozásának az alapja lehet. 
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EFFECT OF ANTHOCYANIN-RICH SOUR CHERRY EXTRCT ON THE 

TIGHT JUNCTIONS OF INFLOMATED VASCULAR CELLS 

Author: Guljemile Orazgeldiyeva, BSc. student IV year 

Supervisor: Dr Arnold Markovics, Researcher 

Sour cherries are considered an important diet component by their nutraceutical efficacy. 

Recent studies also demonstrated cherry's antioxidant and anti-inflammatory activities. 

The pharmaceutical effect of the anthocyanin component of the sour cherry has been 

extensively studied. Anthocyanins are coloured plant glycosides containing 

anthocyanidins as aglycone-substituted 2-phenylchromenes belonging to flavonoids. 

This study object is the examination of the effect of sour cherry, which is rich in 

anthocyanins, on the tight junctions using tumour necrosis factor-alpha (TNFα) induced 

human umbilical cord vein endothelial cells (HUVECs) as the inflammatory model. 

Tight junctions are intercellular adhesion complexes in and endothelia that control 

paracellular permeability and play a key role in vasculitis. For experiments, isolation of 

HUVECs was by enzymatic digestion. By flow cytometric analysis HUVECs were 

characterized using antibodies against specified proteins. By MTT, apoptosis and 

necrosis analysis, the optimal concentration of anthocyanins was determined. The effect 

of the anthocyanin component of the sour cherry extract on oxidative stress, pro-

inflammatory factors, and inflammatory endothelial dysfunction was investigated. By 

assessing the level of reactive oxygen species (ROS), oxidative stress and damaged 

vasorelaxation processes and inflammatory response were analysed. Afterwards, cells 

were divided into 3 groups: incubating with TNFα or with TNFα plus an anthocyanin 

extract (ACE) or without ACE and TNFα with M199 medium as the control. 

Cytoplasmic protein Zonula Occludin is the first protein shown to be associated with the 

tight junction. It binds the transmembrane proteins to the cytoplasmic surface of tight 

junctions and links them to the cytoskeletal F-actin filaments. MARVEL (MAL and 

related proteins for vesicle trafficking and membrane link) protein family member 

Occludin is the first transmembrane protein associated with Tight Junctions. In response 

to ACE ± TNFα treatment, messenger RNA (mRNA) expression was determined by 

quantitative PCR assays (ZO-1, OC). Concerning experiments results found that 

anthocyanin sour cherry extract alleviated TNF-α-induced ZO-1 and Occludin 

expression. Cells showed increases in the mRNA level of ZO-1, Occludin following 

TNF-α treatment which was significantly reduced by ARCE. This study indicates that 

the anthocyanin-rich sour cherry extract could be protective in inflammatory endothelial 

dysfunction and inflammatory bowel diseases by their haemostatic and vasoactive 

effects, anti-inflammatory and pleiotropic effect including anti-oxidative.  
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CSEMEGEKUKORICA HIBRIDEK GOLYVÁSÜSZÖG FERTŐZÉSRE 

ADOTT FIZIOLÓGIAI VÁLASZREAKCIÓINAK VIZSGÁLATA 

 

Szerző: Harangi Roland, II. évfolyamos hallgató 

Konzulensek: Dr. Tóth Brigitta, egyetemi docens 

Dr. Radócz László, egyetemi docens 

 

A csemegekukorica nagy értékű növény, ezért is fontos, hogy mindent megtegyünk a 

termesztés sikerességéért. A golyvásüszög (Ustilago maydis (DC.) Corda) a kukorica 

egyik olyan betegsége, amely ellen állományban nem tudunk védekezni. Sőt, jelen állás 

szerint kereskedelmi forgalomban nincs olyan készítmény, amely alkalmazható lenne 

ellene. Az egyedüli megoldást a kórokozóra rezisztens fajták és hibridek termesztése 

jelentené. Azonban ez máig megoldatlan.  

 

A biotikus stressz tényezők, mint például a golyvásüszög fertőzés, befolyásolják a 

növény növekedését, anyagcsere-folyamatait, hormon háztartását, a termés mennyiségét 

és minőségét.  

Célkitűzésem annak bizonyítása volt, hogy a különböző sporidium számú golyvásüszög 

fertőzés eltérő mértékben befolyásolja a vizsgált csemegekukorica hibridek (Noa, 

Desszert R73, Desszert R78, Spirit) morfológiai (növénymagasság, szárátmérő) és 

biokémiai paramétereit. A biokémiai paraméterek közé tartozott a relatív klorofill-

tartalom, a malondialdehid (MDA) és a fotoszintetikus pigmentek koncentrációjának 

változása, valamint az antioxidáns enzimek, az aszkorbát-peroxidáz (APX) és a 

szuperoxid-dizmutáz (SOD) aktivitása. További célom volt annak bizonyítása, hogy a 

csemegekukorica golyvásüszög fertőzésre adott válaszreakciója hibrid specifikus. 

 

Vizsgálataim során a morfológiai paramétereknél a két mérés alkalmával (7 és 14 nappal 

a fertőzést követően) egyik mérési időpontban sem történt szignifikáns változás. A 

Desszert R78 hibridnél detektáltuk a legnagyobb relatív klorofill-tartalom csökkenést. 

Ezzel szemben a Desszert R73 hibrid volt az, melynél a legkevésbé csökkent a relatív 

klorofill-tartalom. A malondialdehid (MDA) koncentrációja szignifikánsan nőtt a 

Desszert R73 hibridnél. A Noa hibridben szignifikánsan csökkent a fotoszintetikus 

pigmentek mennyisége. A legnagyobb aszkorbát-peroxidáz (APX) és szuperoxid-

dizmutáz (SOD) aktivitást a Noa hibridben mértem, 14 nappal a 7500 sporidium 

számmal történt fertőzés után.  

 

A vizsgált négy hibrid közül a golyvásüszög fertőzésre legérzékenyebben a Noa hibrid 

reagált. A Spirit hibridben az összes vizsgált biokémiai paraméter a legkisebb változást 

mutatta.  
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FÁCÁN NEVELÉSE PULYKA KOTLÓSSAL 

 

Szerző: Hetényi Zoltán László, IV. évfolyamos hallgató 

Konzulens: Dr. Szendrei László, adjunktus 

 

Hazánk egyik legismertebb vadászható madárfaja a fácán (Phasianus colchicus L.). 

Idegenhonos származása ellenére, a hazánkba történő betelepítése után, kiváló 

adaptációs képességének köszönhetően az egyik legfontosabb vadfajjá nőtte ki magát, 

elsősorban az apróvadas jellegű vadgazdálkodási területeken. Polifág madár révén az 

ország egész területén megtalálható, azonban az átalakult mezőgazdasági technológia 

miatt állománya drasztikusan visszaesett az 1970-es évekhez képest, ami a különböző 

apróvadfajok fénykora is volt egyben. 

 

Napjainkban számos vadgazdálkodási egység próbálkozik helyreállítani a vad fácán 

populáció létszámát az intenzív kibocsájtásból származó nevelt madarakkal, miközben a 

vadon élő törzsállomány egyedszáma továbbra is stagnál vagy visszaesést mutat. 

Probléma a gyenge genetikával rendelkező nevelt fácánok kihelyezése a 

vadgazdálkodási területekre, valamint a tojóknál a kotló ösztön eltűnése, aminek 

következtében a törzsállomány reprodukciós képessége tovább romlik. Ebben nyújthatna 

segítséget a pulykakotlóssal történő fácánnevelés, amely az alacsony beruházási 

költségek mellett, nagy élőerőt kíván a vadásztársaságoktól az első 21 nap során.  

 

Az általam vizsgált fácánnevelési módszer 89%-os hatékonyságot ért el az előnevelés 

során, és a területre kihelyezett nevelt állomány számos etológiai hasonlóságot mutatott 

a természetes szaporulatból származó fácánokkal. Megvizsgáltam továbbá, hogy ezzel a 

nevelési metódussal mekkora mortalitással kell számolni az adaptáció során és melyik 

elhullási forma a legjellemzőbb a kritikus első két nap alkalmával. Ezek mellett 

kutatásom kiterjed arra is, mekkora anyagi deficitet jelent a fácán csibék pulyka 

kotlósokhoz való szoktatása a vadgazdálkodási egységeknek.  

 

Összességében elmondható, hogy az ilyen jellegű tartástechnológiára való átállás csekély 

anyagi hátrányt okoz, ezt azonban kompenzálja az ily módon nevelt fácán csibék 

kiemelkedő egyedi teljesítménye. 
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A MIRIGYES BÁLVÁNYFA (AILANTHUS ALTISSIMA (MILL.) 

SWINGLE) ÁLLOMÁNYFELMÉRÉSE ÉS ÉLŐHELYPREFERENCIAI 

VIZSGÁLATA A NAGY-EGED KÖRNYÉKÉN 

 

Szerző: Keresztes Kristóf, III. évfolyamos hallgató  

Konzulensek: Dr. Kovács Szilvia, adjunktus 

Schmotzer András kutatási szakreferens 

 

A kutatási tevékenységgel kapcsolatos célom az volt, hogy pontosan felmérjem egy adott 

terület bálványfa populációit, majd egy részletes élőhelytérkép ismeretében 

összefüggéseket keressek az adott bálványfaállományok habitusa és az élőhelyek 

minősége között. 

 

Témaválasztásom oka, hogy a faj, mint özönnövény hozzájárul a különböző típusú 

természetes- vagy mesterséges élőhelyek átalakításához, degradálásához. Az ilyen 

jellegű kutatások a bálványfa gyakorlati kezelése szempontjából relevánsak lehetnek, 

hiszen a természetvédelmi kezelő az irtási folyamatok tervezésénél közvetlenül hasznát 

veheti a felméréseknek. Mivel az inváziós fajok által okozott problémákban az agrárium 

több szektora is érintett, így például a kiskert- vagy erdőtulajdonosoknak, szőlészeteknek 

vagy túra egyesületeknek biztosított adatok szintén elősegíthetik a területek felelős 

használatát és a bálványfa terjeszkedés megfékezését. 

 

Két vegetációs időszakban történt terepbejárásaim során igyekeztem minél pontosabb 

leírást adni a terület bálványfaállományainak egyedszámáról, magassági viszonyairól és 

a törzskerület adatokról. A vizsgált tájablak részben már rendelkezésre álló 

élőhelyleírásait pontosítva külső konzulensem segítségével, ÁNÉR 2011 alapján történő 

élőhely térképezést is végeztem. A terepen felvett 139 bálványfaállomány adatait és az 

élőhely térképet egy térinformatikai rendszerben összesítve megállapítottam, hogy mely 

élőhely típusokat preferálja leginkább a faj, valamint, hogy melyek a legjobban 

kolonizált területek. Az Ailanthus altissima terjedésére szempontjából legalkalmasabbak 

a ruderális, bolygatott élőhelyek (szőlőszegélyek), a vonalas létesítmények (például 

úthálózatok) menti élőhelyek, éppen úgy a nedves- és száraz cserjések, de a 

természetközeli élőhelyek (fasorok, erdősávok, erdősztyeppek) szintén jelentősek. A 

legnagyobb (0,2 ha kiterjedésű) önálló folt a Kis-Eged-hegy keleti lejtőjén található, 

mely élőhelye nem őshonos fafajok spontán állományának felel meg. A pontos élőhely 

térképezés segítségével az állományok védett természeti területekhez viszonyított 

elhelyezkedése, a foltok nagysága és az élőhelyek természetessége alapján kezelési 

hierarchiát javasoltam, valamint következtetéseket vontam le a jövőbeni terjeszkedés 

tekintetében. 
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ÉLELMISZEREK L-GLUTAMÁT TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA 

ALKALMAS ENZIM ALAPÚ AMPEROMETRIÁS BIOSZENZOR 

FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA 

 

Szerző: Kerezsi Nikolett Dóra, II. évfolyamos hallgató 

Konzulensek: Prof. Dr. Kovács Béla Róbert, egyetemi tanár 

Dr. Bóka Beáta, főiskolai docens 

 

Az L-glutaminsav szabad formájában ízfokozó hatású, ennek okán különböző sóit 

ételízesítőként használják. Közülük legismertebb a nátrium-glutamát (MSG, E621). A 

glutamát továbbá fontos neurotranszmitter az idegsejtek közötti ingerület átadásban. 

Ezáltal szintje markerként szolgálhat különböző neurológiai betegségek (skizofrénia, 

Alzheimer kór, Parkinson kór, epilepszia) diagnózisa során. A glutamát mennyiségi 

meghatározása tehát az élelmiszer analitika és a klinikai diagnosztika területén belül 

egyaránt nagy jelentőséggel bír. 

 

Glutamát tartalom meghatározására számos nagyműszeres analitikai technika 

alkalmazható, azonban ezekhez a módszerekhez többnyire drága vegyszerekre van 

szükség, és sok esetben időigényesek. Ezzel szemben a bioszenzorok alkalmazása 

egyszerű, gyors és költséghatékony alternatívát jelenthet. 

 

Feladatom az optimalizálási szakaszban kezdődött, különböző összetételű 

enzimelektródok tesztelésével. Az első kísérletsorozatban a glutamát-oxidáz, a második 

kísérletsorozatban pedig a torma-peroxidáz mennyiségét optimalizáltuk. A legjobb 

eredményeket 12 mU L-glutamát-oxidáz enzim, 5 μg torma-peroxidáz enzim, illetve 5 

μg PEGDGE keresztkötő felhasználásával kaptuk. A kifejlesztett glutamát bioszenzort 

széles linearitási tartomány (0,001-0,1 mM) és alacsony detektálási limit (1 µM) 

jellemzi. 

 

A következő lépés a kifejlesztett módszer valós élelmiszerminták analízisére történő 

alkalmazása volt. A vizsgált termékek (ételízesítők, chipsek, szójaszószok, stb.) között 

hozzáadott nátrium-glutamátot tartalmazó és MSG-mentes is található. 

Megállapítottunk, hogy a kifejlesztett módszerünk minden vizsgált élelmiszerminta 

analízisére alkalmas. 

 

Vizsgáltuk továbbá az általunk alkalmazott enzimelektród hosszabb távú 

felhasználhatóságát. Egy-egy mérési napon belül a mért jel alig változott. A negyedik 

napra a kapott jelek nagysága körülbelül harmadára csökkent, de még így is jól 

használhatónak bizonyult az élelmiszerminták analízisére. 

 

A módszer validálására HPLC összehasonlító vizsgálatok történtek, a két módszerrel 

kapott értékek hibahatáron belül megegyeztek. Mindezek alapján módszerünk 

alkalmasnak bizonyult az élelmiszerminták L-glutamát tartalmának meghatározására 

gyorsanalitikai módszerként. 
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HAGYOMÁNYOS ÉS ÚJSZERŰ TALAJJAVÍTÓ ANYAGOK TESZTELÉSE 

TENYÉSZEDÉNYES KÍSÉRLETBEN  

 

Szerző: Kiss Gergely, IV. évfolyamos hallgató 

Konzulensek: Dr. Dóka Lajos Fülöp, adjunktus  

Tuba Géza, tudományos segédmunkatárs 

 

Termőtalajaink állapota, a fenntartható mezőgazdasági termelés érdekében nagy 

jelentősége van a talaj termőképességének, minőségének megőrzésének, amelynek egyik 

lehetősége a talajjavítás. A klasszikus talajjavítás azonban nagy költségekkel jár, 

elsősorban a nagy mennyiségű javítóanyag szállítása és kijuttatása miatt. Az elmúlt 

években egyre több gyártó ajánl kisebb dózisban alkalmazható talajkondicionáló 

szereket, melyek, ha tartósan javítani nem is képesek a talajokat, de egy-egy évre 

megnövelik azok termékenységét és több éves használat esetén tartós javulás is elérhető 

velük. 

 

2020-ban beállított tenyészedényes kísérlet lehetőséget biztosított arra, hogy azonos 

időben, azonos körülmények között több klasszikus talajjavító anyagot és új 

talajkondicionáló szert hasonlítsunk össze. A kísérletben vizsgált anyagokat három 

csoportba sorolhatjuk: klasszikus, a gyakorlatban már jól ismert és alkalmazott 

talajjavító anyagok (mészkőpor, gipsz, riolittufa), két komposztkészítmény (Terrasol és 

Remusz komposzt), valamint hét talajkondicionáló szer. A talajkondicionáló szerek 

közös jellemzője, hogy a gyártók a hagyományos talajjavító anyagokhoz képest 

rendkívül kis dózisban (100-300 kg/ha, vagy a Ter-Ca esetén 10-40 l/ha) ajánlják az 

alkalmazásukat.  

 

Kutatómunkám célja volt, hogy vizsgáljam 12 talajjavító anyag és talajkondicionáló szer, 

valamint komposztkészítmény különböző dózisainak a hatását a termésre, a drénvíz 

mennyiségére és minőségére, valamint a talaj kémhatására és sókészletére 

tenyészedényes kísérletben. Össze kívántam hasonlítani a nagy dózisban alkalmazandó 

hagyományos anyagok hatását az újszerű, napjainkban elterjedőben lévő 

talajkondicionáló szerek hatásával. 

 

Megállapítottam, hogy mindegyik általam vizsgált anyagnak termésnövelő hatása volt, 

miközben nem befolyásolták nagy mértékben a talaj vízvezetőképességét és a drénvíz, 

valamint a talaj kémhatását. A vizsgált szerek különböző mértékben hatottak a drénvíz, 

valamint a talaj sótartalmára. Legnagyobb mértékű kilúgzást a Ter-Ca 40 l/ha és a 

riolittufa 20 t/ha kezelésekkel értem el. Mivel a Ter-Ca nevű szerből már 40 l/ha 

feszhasználásával jobb eredményt értem el, mint a riolittufa 20 t/ha dózisával, ezért a 

gyakorlat számára javaslom a kisebb mennyiségben is hatásos talajkondicionáló szer 

használatát. 
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A TEJFEHÉRJE ALKOTÓK (KAZEIN, LAKTOGLOBULIN) 

POLIMORFIZMUSAINAK HATÁSA A TEJTERMELÉSI 

TULAJDONSÁGOKRA MAGYARORSZÁGI JERSEY ÁLLOMÁNYOKBAN 

 

Szerző: Kokas Márton, V. évfolyamos hallgató 

Konzulens: Dr. Béri Béla, egyetemi docens 

 

A hazai állattenyésztés egyik meghatározó ágazata a szarvasmarha tenyésztés és ezen 

ágazaton belül a tejhasznosítás. A tejhasznosításban a meghatározó fajta a holstein-fríz, 

azonban megjelenik az ágazatban több fajta is, melyek közül a legnagyobb 

állománylétszámmal a jersey rendelkezik. A tej bioaktív anyag, melynek fontos 

alkotórésze a tejfehérje. A tejfehérjét több alkotóelem együttese adja, ezek közül vannak 

kazein (αS1, αS2, β, κ), továbbá savófehérjék (α-LA, β-LG). A tenyésztőnek a 

genomanalízis segítségével lehetősége van a genomikus tenyészérték megismerésén túl 

az állat tejfehérje profiljának ismeretére is. Az egyes tejfehérje alkotók alléljai hatást 

gyakorolhatnak a tejtermelési tulajdonságokra, továbbá az egyes alléloknak hatásuk van 

a tejfeldolgozásra, ami legfőképp a sajtkészítés szempontjából fontos technológiai és 

paramétereket érint. Az állatok tejfehérje profilját DNS minta alapján laboratóriumi 

körülmények között SNP-chip segítségével állapítják meg. Magyarország legjelentősebb 

jersey tenyészeteiből összesen 181 állat vett részt a vizsgálatban, melyekből 

fülporcminta segítségével történt a tejfehérje profil megállapítása. 

Az adatok alapján megállapítottuk a vizsgált tejfehérje alkotók allélgyakoriságait a 

mintában. β-kazein esetén a leggyakoribb allél az A2 volt, valamint a legtöbbször az 

A2A2 genotípus fordult elő. A κ-kazein vizsgálatakor megállapítottuk, hogy a 

leggyakoribb allél a B, továbbá a BB genotípus gyakorisága volt a legnagyobb. β-

laktoglobulin esetében az A allél és az AB genotípus fordult elő legnagyobb 

gyakorisággal a mintában. Az adatokból meghatároztuk a leggyakoribb összetett 

genotípust, mely az A2A2/BB/AB (β-CN, κ-CN, β-LG) volt. Megállapítást tettünk, hogy 

a Magyarországon használt apák döntő többsége a kedvező A2A2/BB (β-, κ-CN) 

genotípussal rendelkezik. Ezen felül megállapítottuk az egyes allélok hatását a 

tejtermelési tulajdonságokra, mind a termelt tej mennyiségére és összetételére. 

Bár a különböző allélok táplálkozás élettani hatása még nem tisztázott, fontos tudni, hogy 

a jövőben a különböző tejfehérje alkotók polimorfizmusaival szemben támasztott piaci 

igényeknek mennyiben fog tudni eleget tenni az adott fajta, illetve ezekre milyen gyorsan 

képes reagálni. 
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A HAZAI LIPICAI LÓÁLLOMÁNY GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK 

VIZSGÁLATA A KANCACSALÁDOK FELÉPÍTÉSÉNEK ÉS NEMZETKÖZI 

ÖSSZEFÜGGÉSEINEK FELTÁRÁSÁVAL 

 

Szerző: Kovács Máté, V. évfolyamos hallgató 

Konzulens: Dr. Mihók Sándor, professor emeritus 

 

Tradicionális magyar lófajták több évszázados tenyésztési múlttal rendelkeznek, 

napjainkban a kulturális örökségünk részét képezik. A lótenyésztés megváltozott 

helyzetéből adódóan létszámuk egyre kevesebb lett, s mert a magyarság kulturális 

örökségének részét képezik, mára védetté válták. Tenyésztésük során a génvédelem 

szabályai szerinti tenyésztés kiemelt szerepet kap, éppen ezért mindegyik fajtánál 

megkezdődött a származáselemzés.  

 

Hagyományos magyar lófajtáink között a lipicai különös jelentőséggel bír, mert az 

Osztrák-Magyar Monarchia felszámolása után az utódállamok mindegyike saját 

fajtájának is tekintette, s ezt a gyakorlatot megerősítette a fajta nemzetközi szervezete is. 

Kétségtelen, hogy mint pompaló a magyar arisztokrácia kezén is jelen volt, sőt 

Magyarország sajátságos történelmi helyzeténél fogva Mezőhegyes, mint birodalmi 

ménes is tenyésztette. Ebből a páratlan helyzetből adódóan Magyarországon is létrejöttek 

olyan több száz éves kancacsaládok, amelyek közvetlenül nem kapcsolódnak a karszti 

származású anyai alapítókhoz. Ezek tények, de az elmúlt évszázadokban sem igény, sem 

figyelem nem fordult ezek pontos felderítéséhez. A génmegőrzés szabályai szerinti 

tenyésztés viszont ezeknek a kancacsaládoknak a pontos ismeretét feltételezné. 

 

A fajta fogatsportban mutatott kiemelkedő nemzetközi sikere felkeltette az iránta 

mutatkozó érdeklődést és a külföldről kedvezőbb áron beszerezhető lipicai lovak révén 

sajátságos helyzet teremtődött a hazai állományra nézve. Az egyedek többségének a 

származása 4-5 nemzedékig szerepel az országos és tenyésztőszervezeti adatbázisban, 

miközben kétség kívül a több száz éves lipicai fajtához tartoznak. Elérkezett az idő az 

országban található állomány pedigrisztikai elemzésére. 

 

Célom, a hazai tenyésztőszervezet törzskönyvi nyilvántartásában lévő állomány 

egyedekre történő lebontásával való kancacsaládokba rendezése, alapító kancákig 

történő visszavezetése, a családok szerinti ágrajzok elkészítése, a kancacsalád-számok 

kiderítésével az állomány ilyen értelmezésű diverzitásának vizsgálata, a kancacsaládok 

közötti esetleges kapcsolatok feltárása, valamint a méneskönyvekben előforduló hibákra,   

elírásokra a figyelem felhívása volt. 

 

Munkám eredményeképp teljes képet kaphatunk a hazai lipicai kancaállomány 

származási szerkezetéről, a kancacsaládok helyzetéről. Az ilyen jellegű kutatások 

elengedhetetlenek a tenyésztőszervezetek génmegőrzési feladatainak sikeres 

végrehajtásához, valamint az eredményes tenyésztés megvalósulásához. 
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GYÜMÖLCSFAISKOLAI SZAPORÍTÁSOK MÓDSZEREI 

 

Szerző: Lőrinczy Panna, III. évfolyamos hallgató 

Konzulens: Dr. Csihon Ádám, adjunktus 

 

A gyümölcsfaoltványok előállítása a kertészeti termesztésben a faiskolák feladata. A 

piac igényeit követve azok a faiskolák kerülnek versenyelőnybe, amelyek az ismert, jól 

bevált régebbi fajtákon kívül újdonságokat is szaporítanak. A megfelelő alany 

kiválasztásával pedig befolyásolni lehet az oltvány egészét, hiszen az hatással van többek 

között a fa méretére, ami az intenzív ültetvények telepítésénél mérvadó. A faiskolai 

termesztőknek meg kell találni a számukra költséghatékony megoldásokat, ami minden 

faiskolának egyedi választás. A faiskolai termesztéshez szükséges eszközök kínálata 

nagy, sokszor megszokásból vásárolják ugyanazt a kötözőanyagot, vagy használják az 

oltási, szemzési módokat. A dolgozatom célja, hogy megvizsgáljam a faiskolások 

számára rendelkezésre álló szaporítási módok eredményességét, kötözőanyagok 

alkalmasságát, kiemelt figyelmet fordítva azok költségvonzatára. 

 

A kísérleteimet a családom nagykállói gyümölcsfaiskolájában végeztem a 2020-2021-es 

évben. A vizsgálat három szaporítási időszakra – kézbenoltás, hajtószemzés, 

alvószemzés – terjedt ki. A kézbenoltás során összesen 600 db oltást végeztem, amelynél 

az angolnyelves párosítást és az oltóollóval készült Omega oltásokat hasonlítottam össze. 

A hajtószemzés esetében 300 db alany szemzése történt meg, míg az alvószemzésnél 

4750 db alany fejlődését vizsgáltam.  

A szemzés kivitelezése a szaporítás során szemkihagyással vagy szemlekötéssel 

történhet. Megfigyeléseim során különböző fajok esetében (alma, meggy, őszibarack) 

vizsgáltam, hogy melyik módszer használható eredményesebben. Emellett a faiskolások 

által használt kötözőanyagokat („gyöngyösi”, „szőregi”, „KITE”) összehasonlítottam 

egy egyszerűbb, és olcsóbban előállítható „Kelly” típusú, frissen tartó fóliával. A kísérlet 

alapján megállapítható, hogy a házilag is könnyen előkészíthető és beszerezhető „Kelly” 

fólia nem marad el sokkal a hivatalos oltószalag társaitól.  

 

A Chip- és T-szemzés hatékonysága fajonként és szaporítási időszakonként is változó 

mértékű. A hajtószemzés végzése során tapasztaltuk, hogy a Chip-szemzés alkalmazása 

kedvezőbb eredményeket hoz a T-szemzés helyett.  

 

A vizsgálatokat kérdőíves felméréssel is kiegészítettük, amelyet a Magyar 

Gyümölcsfaiskolák Országos Egyesületének tagjai töltöttek ki. A kérdőívben a 

faiskolásokat az általam vizsgált, időszerű, aktuális kérdésekről kérdezem.  
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TRANSZ-FAHÉJALDEHID ALAPÚ ILLATANYAG CSALÉTKEK 

FEJLESZTÉSE MEZEI POLOSKÁK (HEMIPTERA: MIRIDAE) 

ELŐREJELZÉSE CÉLJÁBÓL 

 
Szerző: Mester Anna, II. évf. MSc hallgató 

Témavezető: Dr. Nagy Antal, egyetemi docens 

 
Az állati károsítók elleni hatékony védekezés során nélkülözhetetlen azok megfigyelése. 

A kártevők előrejelzését különféle módszerekkel oldhatjuk meg, melyek közt a különféle 

csapdák használata széles körben elterjedt. A hatékony védekezés – amelynek alapját a 

pontos előrejelzési adatok biztosítják – csak a nőstény egyedek jelenléte mellett 

lehetséges. Ennek érdekében dolgozták ki a táplálkozási szokásokon alapuló, 

illatanyagot tartalmazó csapdázási módszert, ahol a csapdák a tápnövényből kinyert 

illatanyagot tartalmazzák és emiatt képesek mind a nőstény, mind pedig a hím egyedeket 

is befogni.  

 

Diplomamunkám során megkíséreltem megtalálni azokat az illatanyagokat, illetve 

illatanyag-kombinációkat, amelyek kiváló hatásfokkal csalogathatják a célzott mezei 

poloska (Hemiptera: Miridae) fajokat, melyek jelentősége a klímaváltozás hatására 

folyamatosan növekszik. 

 

Terepi vizsgálatomat Báránd község határában két kapcsolódó lucernásban végeztem. A 

kísérleti csalétkeket CSALOMON® VARL+ típusú varsás csapdákba helyeztem, amiket 

2020. június 25. és október 25. között működtettem. A tesztelt illatanyagok az alap 

vegyület (transz-fahéjaldehid) mellett 1-Feniletanolt, 4-Methoxi-fahéjaldehidet, 1,4-

Dimetoxibenzént, vagy ezek hármas kombinációját tartalmazták. A kísérletet 7 

ismétlésben, üres kontroll csapdákat használva állítottam be összesen 42 csapdával. A 

csapdákat hetente kétszer ellenőriztem, a csalétkek hatékonyságát a mintánkénti átlagos 

fogott egyedszámmal jellemeztem. 

 

A kísérlet során 702 mezei poloskát és 2465 egyéb rovart, döntően lepkéket és méheket 

gyűjtöttem. A Lygus rugulipennis esetén a 4-Methoxi-fahéjaldehid szignifikánsan emelte 

a fahéjaldehid csalogató hatását, míg a hímeknél az 1,4-Dimetoxibenzén és a hármas 

kombináció hatása is szignifikánsan pozitív volt. Mivel a hármas kombináció a házi 

méhek és a zengőlegyek fogását is jelentősen növelte, ennek további felhasználása nem 

javasolható. Ez alapján a 4-Methoxi-fahéjaldehiddel érdemes lehet további vizsgálatokat 

végezni. 

 

Bár kísérletem során nem sikerült „nagy áttörést” elérni a mezei poloskákat csalogató 

illatanyag fejlesztésében, de eredményeim egyértelmű irányt jelöltek ki a további 

fejlesztések tekintetében. 
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AZ OLASZNÁD (ARUNDO DONAX) TERMESZTÉSI LEHETŐSÉGEI 

SZIKES TALAJON 

Szerző: Mihalovits Miklós, 4. évfolyamos hallgató 

Konzulensek: Tuba Géza, tudományos segédmunkatárs 

Dr. Dóka Lajos Fülöp, adjunktus 

 

Az energia előállítás céljára használható biomasszának az erdők, az energiaültetvények 

és a mezőgazdasági melléktermékek anyaga tekinthető. Az erdők a fák lassú növekedése, 

hosszú életciklusa miatt, valamint a többirányú felhasználás miatt, csak kis mértékben 

állnak rendelkezésre energetikai célra. Az erdőgazdálkodás és a természetvédelem 

szabályai szintén az energia előállítás ellen hatnak, az erdők esetében is főleg csak 

melléktermékek energetikai felhasználása jöhet szóba. 

 

Az energiaerdők, faültetvények hosszú távú befektetést igényelnek, lassan megújuló 

energetikai ültetvények, a 2-3 éves fák hajtásait lehet felhasználni energetikai célokra. 

 

Magyarország kiváló ökológiai adottságokkal rendelkezik a szántóföldi 

növénytermesztés céljára, így a szántóföldeken az élelmiszer- és ipari alapanyag 

előállítás kerül előtérbe. Gazdaságosan, magas színvonalon lehet intenzív 

növénytermesztést folytatni. Ám a termőterületek talaja az intenzív gazdálkodás miatt 

fokozottan veszélyeztetett, így a betakarítás után visszamaradó tarlómaradványokat 

érdemesebb visszaforgatni a talaj felső rétegeibe annak érdekében, hogy pótoljuk a 

tápanyag és szerves anyag veszteséget. Emiatt a mezőgazdasági melléktermékek 

energetikai célú felhasználása nem javasolt.  

 

A gyenge termőképességű talajokon, ahol a szikesség, kedvezőtlen kémhatás, 

szennyezettség vagy más gátló tényező miatt a gazdaságos szántóföldi növénytermesztés 

lehetőségei lecsökkentek, megoldást jelenthet a lágyszárú energianövények telepítése. 

 

A lágyszárú energianövények előnye a fás szárúakkal szemben, hogy kevesebb 

ráfordítást igényelnek, már az első években is jelentős biomasszát adnak, így rövidebb 

idő alatt nagyobb energetikai célra használható zöldtömeget produkál az ültetvény. 

 

Dolgozatomban az olasznád (Arundo donax) szikes talajon történő termesztésének 

lehetőségeit vizsgálom. Szakmai gyakorlatom során a Karcagi Kutatóintézet által végzett 

két kísérletbe kapcsolódhattam be, ezekben végeztem kutatómunkámat, melynek célja a 

sziktűrésre és sótűrésre kondicionált növények összehasonlítása volt mélylazított és 

tárcsázott alapművelés után. Az eredményeimet összehasonlítottam a Karcagon végzett 

szántóföldi kísérlet eredményeivel is, ahol kedvezőbb feltételek között, jobb 

termőképességű talajon termesztik az olasznádat. 
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A TARTÁSTECHNOLÓGIAI ELEMEK KORSZERŰSÍTÉSÉNEK A 

TERMELÉSRE GYAKOROLT HATÁSA, INTENZÍV TEJELŐ 

ÁLLOMÁNYBAN 

 

Szerző: Molnár Péter István 2. évfolyamos MSc hallgató 

Konzulens: Dr. Béri Béla, egyetemi docens 

 

Magyarországon a tejhasznosítású fajták közül legmeghatározóbb a holstein-fríz fajta, 

ezzel a fajtával állítjuk elő a megtermelt tej döntő többségét. Az ember 

tenyésztőmunkájának köszönhetően, a tejhasznú szarvasmarhák napjainkban nem 

csupán az utódneveléshez képesek elegendő tejet előállítani, hanem annak többszörösét 

is képesek megtermelni, ami emberi fogyasztásra kerül. Az elmúlt évtizedekben az új 

technológiák elterjedésének köszönhetően a tejhasznosítású szarvasmarhák termelése 

jelentősen növekedett (pl.: mesterséges termékenyítés, ivarzás szinkronizálás, embrió 

átültetés). 

 

A genetikai potenciál kielégítése, a termelés növelése érdekében, a piaci versenyben 

maradás miatt az állatok számára minél kedvezőbb környezetet kell létrehoznunk. Ha az 

állatok diszkomfortos helyzetbe kerülnek, úgy csökken a termelt tej mennyisége, hosszú 

távon romlanak a szaporodásbiológiai mutatók (két ellés közti idő, termékenyítési index 

stb.), romolhatnak a funkcionáls értékmérők (hasznos élettartam, vitalitás stb.). Az 

állatok kényelmének növelése érdekében az istálló berendezéseire, azon belül is a pihenő 

boxokra kell figyelmet fordítanunk. Ha megfelelő a pihenő boxok mennyisége, illetve az 

alomanyag is jó minőségű és mennyiségű, úgy növelhetjük a fekvéssel töltött időt, ezáltal 

többet kérődzik az állat, így több energiát tud a termelésre fordítani. 

 

Dolgozatom célja, hogy megvizsgáljam egy telep tartástechnológiai elemeinek 

korszerűsítéséből milyen hatással van a termelésre és a selejtezésre. 

 

Adataim a Zsadányi Malom 97 Kft tehéntelepéről származnak, ahol három (mélyalom, 

az agyag és a vízágyas matrac) almozási rendszer hatását vizsgáltam. Az üzemből 

termelési és selejtezési adatok álltak rendelkezésemre.  

 

Vizsgálataim során megállapítottam, hogy a legtöbb tejet azok a tehenek érték el, akik a 

vízágyon tartózkodtak, a legrosszabb eredményt pedig az agyagos almon érték el. 

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a szerves alomanyagon (szalma) sokkal 

magasabb volt a tej szomatikus sejtszám tartalma, mint a szervetlen alomanyagokon 

(agyag, vízágy). Az egyes tartástechnológiai elemek elemzésénél igazolódott, hogy az 

egyes almozási módok mellett a selejtezési okok sorrendje és gyakorisága is 

megváltozott. 

 

Kutatásom felhívhatja a figyelmet a tartástechnológiai elemek korszerűsítésének 

fontosságára, mind termelés szempontjából, mind élelmiszer egészségügyi szempontból 

is. 
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FENYÉRCIROK (Sorghum halepense (L.) Pers.) REZISZTENS 

BIOTÍPUSAINAK VIZSGÁLATA A TISZÁNTÚLI RÉGIÓBAN ÉS ELLENÜK 

VALÓ LEHETSÉGES VÉDEKEZÉSI ELJÁRÁSOK 

 

Szerző: Nagy Attila II. évfolyamos növényorvos hallgató 

Konzulens: Szilágyi Arnold tanársegéd 

 

 

A gabonanövények jelentős szerepet töltenek be a humán táplálkozásban. Magyarország 

éghajlati és talajviszonyainak, termesztésük könnyű gépesíthetőségének köszönhetően 

meghatározó szerepet tölt be a magyar mezőgazdaságban. A gabonanövények jelentős 

területet elfoglalnak a művelhető szántóterületeinkből, ezért Magyarország 

növénytermesztését gabona centrikusnak is nevezik. A hazai vetésszerkezetre korábban 

jellemző volt, hogy több gabonanövényt, köztük a kukoricát is monokultúrában 

termesztették. A kiszámítható és egyszerűsíthető munkafolyamatok, a hatékonyság 

maximalizálása és az egy növényre való specializáció népszerűvé tette a monokultúrás 

termesztést. Viszont az előnyei mellett számos hátrányt, köztük növényvédelmi 

problémát is hozott magával. A rendszeres, gyakran ugyanazon növényvédőszer 

használata a kórokozókban, kártevőkben és gyomokban is rezisztenciát alakíthatott ki az 

adott hatóanyaggal szemben.  

Hazánkban a mezőgazdasági területeken egyre gyakrabban fordul elő a fenyércirok 

(Sorghum halepense (L.) Pers.). Veszélyessége az évelő mivoltából és gyors regeneráló 

képességéből ered. A talajban található vegetatív szaporító képleteivel (rizómák) 

agresszív terjedésre és életben maradásra képes. A monokultúrából eredő egyoldalú 

növényvédőszer használat miatt Magyarországon már megjelent olyan fenyércirok 

biotípus, amely az acetolaktát-szintetáz enzim gátló (ALS-gátló) herbicidekkel szemben 

mutat rezisztenciát. Célunk, hogy ezen biotípusok elterjedését felkutassuk Magyarország 

észak-keleti régiójában, és lehetséges védekezési lehetőségek kidolgozásával segítsük a 

termelők hatékony gazdálkodását.  

Vizsgálataim során több, különböző helyről fenyércirok rizómákat gyűjtöttünk, 

amelyeket cserepekben elhelyezve neveltünk a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, 

Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Növényvédelmi Intézet 

bemutatókertjében. A fiatal növényeket három különböző, acetolaktát-szintetáz enzim 

gátló herbiciddel kezeltük le, amely során antociánosodást, növények magasságát és 

egyéb fitotoxicitás tüneteit vizsgáltuk. Szabadföldi kísérlet során ugyanazon három 

herbicid gyomirtó hatását vizsgáltuk kukorica kultúrában.  

Kutatásom során kapott eredményeim azt mutatják, hogy Magyarország észak-keleti 

régiójában már megjelent az acetolaktát-szintetáz enzim gátló herbicidekkel szemben 

rezisztens fenyércirok biotípus, amely tovább nehezíti az alapvetően veszélyes és 

agresszív fenyércirokkal szembeni védekezést.  
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LUCERNAFAJTÁK ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA 

SZABADFÖLDI KISPARCELLÁS KÍSÉRLETBEN 

 

Szerző: Nagy Balázs, V. évfolyamos hallgató 

Konzulens: Dr. Makleit Péter, adjunktus 

 

A lucerna jelenleg a legnagyobb területen termesztett pillangós szálastakarmány növény 

hazánkban. A lucerna másodlagos anyagcseretermékei a szaponinok. Ezeket a 

vegyületeket a korai tanulmányok antinutritív faktornak tekintették az állati 

takarmányban, azonban az újabb kutatások ezt a tényt megcáfolni látszanak. A lucernára, 

mivel kétszikű növény, a triterpén típusú szaponinok szintetizálása jellemző. 

 

Kutatásomban az összes triterpenoid szaponin tartalmat (TSC) és a gyűjtött 

lucernamintáim levél-szár arányát vizsgáltam három különböző lucernafajta esetén. A 

mintákat véletlenszerű elrendezésű kisparcellás kísérletből gyűjtöttük, mely kísérlet 

2018-ban lett beállítva a Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézet és Tangazdaság, 

Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet (DTTI), Debreceni Bemutatókert és 

Arborétum területén. A mintákat a tenyészidőszak három különböző időpontjában, a 

korai virágzás szakaszában gyűjtöttük három évig (2018–2020). 

 

A TSC-tartalomban és a levél-szár arányban a fajták között nem tudtunk különbségeket 

mérni, azonban a mintavétel ideje szignifikáns eltéréseket okozott. A mért TSC-

tartalmak 0,18-0,87 m m-1 % értékek között alakultak, ezzel megfelelnek a korábban 

publikált TSC-eredményeknek. Méréseink alapján az állomány korosodása a TSC 

értékek növekedését váltotta ki. A levél arány értékei 35,43-57,75 % között változtak. 

Mindhárom vizsgált fajta esetében az őszi mintavételeknél magasabb, a kora nyári 

mintavételeknél alacsonyabb levél arányokat mértünk. 
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APRÓVAD ÁLLOMÁNYFELMÉRÉS GÚTHON 

Szerző: Nagy Viktória IV. évfolyamos vadgazda mérnök hallgató 

Konzulens: Dr. Szendrei László, adjunktus  

 

Dolgozatom elkészítésével az volt a célom, hogy egy olyan területen végezzem a 

felméréseim, ahol a hangsúly nem az apróvad, de mégsem szorul háttérbe a jelenléte. 

Választásom így esett a Nyírerdő Zrt. Gúthi erdészetén fekvő Nyíracsád és Nyírlugos 

vonalában lévő terület. E területrész a régmúlt időkben igen kiemelkedő volt a fácán és 

mezei nyúl tekintetében. Nagyszámú terítékekkel és felejthetetlen élményekkel zártak 

egy-egy vadászatot. Az idő múlásával és a világ fejlődésével a nagyvad került a 

középpontba. Gúth esetében a dám, ami mai napig nagy bevételt hoz az erdészet számára. 

Az agrotechnika fejlődése és népesség növekedése egyre inkább kiszorítja az apróvadat 

a területről. Beszűkül a vad búvó, szaporodó és táplálkozó helye, amit a szélsőséges 

időjárási viszonyok sem könnyítenek meg. A ragadozókontroll hiánya egyes területeken 

pedig erősen megbélyegzi az apróvadállomány sorsát  

Felméréseimet több féle képen szerettem volna elvégezni. Mind a két apróvadfaj 

tekintetében különböző élőhely típusokon vizsgálódtam. Fácán esetében egy nádas, 

magas aljnövényzettel és több mezőgazdasági táblával átszőtt területen és egy 

erdősültebb területen végeztem a kutatásom. Két módszert alkalmaztam. Első 

módszerem a Pielowski-féle sávos állománybecslés, melyet decembertől februárig 

alkalmaztam és az eredményeim 20%-al csökkentettem a duplán számlálás lehetősége 

miatt. Második módszerem a szaporodási időszakhoz kötve territórium térképező 

módszert alkalmaztam márciustól április végéig. 

Mezei nyúl esetében a felmérést a reflektoros sávos állományfelméréssel végeztem 

decembertől májusig. Viszont a módszeren változtattam. Reflektor helyett kereső hő 

kamerát alkalmaztam, ami biztosabb eredményeket nyújt, mivel a kapott képen 

konkrétan lehet a vadfajokat elkülöníteni. Bármilyen időjárási viszonyok közt lehet 

alkalmazni, így egy csapadékos vagy ködös időszakban is könnyen lehet a számításokat 

végezni. 

Az így kapott eredményeim tisztán mutatják, hogy egy nagyvadfaj centrikus területen is 

lehet az apróvadállomány nagyságát fenntartani különböző vadgazdálkodási 

módszerekkel, és számomra külön fontos dolog, hogy ne hanyagoljuk el egyetlen vadfajt 

sem a területen, még ha az nem is eredményez számunkra bevételt.  
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DETERMINATION OF POLYPHENOLS OF ISABELLA AND 

OTHELLO GRAPE VARIETIES 

 

Author: Ngo Kieu Thao Linh, BSc student IV. year 

Supervisor: Erzsébet Szőllősi, Georgina Pesti-Asbóth, research assistance 

 

The study focused on the determination and comparison of the total phenolic 

contents in the seeds, skin, and flesh of two grape hybrids, namely Isabella (Vitis 

vinifera × Vitis labrusca) and Othello (Vitis labrusca × Vitis riparia × Vitis vinifera) 

grown in Debrecen, Hungary, as well as their anthocyanin compositions in the skin 

fraction by the vortex-mixing and ultrasonic-cleaning extraction procedures. The impacts 

of two different experimental designing methods on the profile of phenolic and 

individual anthocyanin compounds in analyzed extracts were evaluated.  

Vortex-mixing and ultrasonic-cleaning are two different methods of grape 

sample preparation for the corresponding analysis. Total phenolic content determination 

was conducted by spectrophotometry according to the Folin-Ciocalteu assay in three 

different parts of grape (skin, seeds, and flesh). These results were calculated with the 

expression in milligram gallic acid equivalent per 100g of fresh weight. In general, grape 

samples obtained from the vortex-mixing method established the higher extraction 

efficiency. Seeds demonstrated the highest amount of total phenolics, especially in 

vortex-mixing Isabella grape seed (438.7 mg gallic acid equivalent/100 g of fresh 

weight), followed by skin and flesh. There was an approximately 2.6-fold difference 

between the highest and lowest-ranked total phenolic concentrations in all berry flesh 

samples, the ultrasonic-cleaning Othello and ultrasonic-cleaning Isabella grape (39.4 and 

14.9mg gallic acid equivalent/100 g of fresh weight, respectively). Relatively significant 

differences (P<0.05) were observed in the values of total phenolic content among seed, 

skin, and flesh in each variety. Similarly, there were significant differences (P<0.05) in 

the total phenolic content among seed samples and flesh extracts from all cultivates using 

two different extracting methods. However, no significant difference (P>0.05) was 

detected among the total phenolic values of all grape flesh samples.  

A reversed-phase high-performance liquid chromatography (HPLC) was 

applied for the isolation of the individual anthocyanin compounds from the tested grape 

skin extracts obtained from the procedure of solid-phase extraction (SPE). Five 3-O-

glucoside of delphinidin, cyanidin, petunidin, peonidin, and malvidin were consistently 

detected. The predominant individual anthocyanins in all examined grape skin extracts 

were malvidin-3-O-glucoside, ranging from 681.39 to 752.55 mg/100g of fresh weight, 

accounting for 26-44 percent of total berry weight. The highest content of malvidin-3-

O-glucoside was identified in the Isabella skin extracted by the ultrasonic-cleaning 

method. However, delphinidin-3-O-glucoside exhibited the highest concentration in the 

Othello skin extracts from the vortex-mixing method with 784.15 mg/100g of fresh 

weight.  

The results showed the existence of remarkable genome-dependent variations 

in the quantification of total phenols and anthocyanin compositions in the grape cultivars. 

Darker colored grape skin (black or red grape) may result in a higher anthocyanin and 

phenolic profile than the grape with lighter skin color (white or green grapes). In practice, 

the vortex mixer is the most effective technique for the extraction of total phenolic 
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contents, and the quantification of anthocyanin compositions. Our analysis concluded 

that grape variety has characterized the performance of phenolic compounds and the 

composition of individual anthocyanins. Considering the diversity of phenolic content 

among the tested grapes, a hypothesis is addressed that genetic factors are the 

determinant in the metabolism of the polyphenols, especially anthocyanin. 
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JELADÓS TÚZOK TOJÓK (OTIS TARDA) MOZGÁSI SAJÁTOSSÁGAINAK 

VIZSGÁLATA KÖLTÉSI PERIÓDUSBAN 

 

Szerző: Ollári Zsófia Lilla, IV. évfolyamos hallgató 

Konzulensek: Dr. Juhász Lajos, egyetemi docens 

Novák Zsuzsanna, Ph.D. hallgató 

 

A madárfajok kiváló indikátorai a környezet állapotának, melynek alakulására az 

egyedszámukban, valamint fészkelő és táplálkozó helyeik megválasztásában fellépő 

változásokkal hívják fel a figyelmet. Európában, s főként a Nyugat és Észak-Európai 

régiók országaiban az 1980-as évektől kezdődően drámai mértékében csökken a 

madárfajok populációinak egyedszáma, különösen a kultúrakövető fajok esetében, 

melynek okai elsősorban az intenzív mezőgazdaság bevezetésével járó új művelési és 

rendelkezési reformoknak tulajdoníthatók (SPAKOVSZKY et al., 2011). 

 

Mindezen hatások különösen érvényesek a világszinten is veszélyeztetett, -Európa 

legnagyobb röpképes madarára-, a túzokra (Otis tarda). A túzok az intenzív 

madárvédelem számára áttörő szerepű faj, s lényegében határozza meg a magyar 

természetvédelem arculatát. A Magyar Madártani és Természetvédelmi egyesület, 

valamint a LIFE NATURE Túzok Life védelmi programjai és projektjei a túzok 

környezetének komplex védelmét célozzák. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a faj 

ökológiai igényeinek és viselkedési jellemzőinek feltárása. A faj érzékenységének révén 

különösen kevés információ áll rendelkezésre a tojók kotlási magatartásáról. A 

hatékonyabb védelem érdekében azonban fontos megismerni a költés során fellépő 

viselkedési formákat, melyek egyfajta válaszreakciói a környezeti tényezőknek, s 

közvetett okozói egy sikeres, esetlegesen sikertelen tojásköltésnek. 

 

Dolgozatom során mindennek értelmében a túzok tojók kotlási idejének intervallumában 

történő aktivitásának vizsgálatára korlátozódtam, mely a fészektől való eltávolodás 

mértékéről, intenzitásáról és gyakoriságáról informált. A vizsgálat 2 jeladóval megjelölt 

tojó 3 éves adataival dolgoztam, melyeknek kiértékelését és vizsgálatát a nyílt forráskódú 

Quantum Geographic Information System térinformatikai rendszerrel végeztem, az 

eredményeket pedig statisztikai elemzésekkel támasztottam alá. 

Az eredményekből képet kaptunk a túzok tojók fészektől való eltávolodásának 

átlag, valamint szélső értékeiről, mindemellett kirajzolódott egy általános kotlási 

otthonterület is. Az eredményeknek a gyakorlati természetvédelembe átültetve látom 

elsősorban hasznosságát. A tojásmentések, vagy esetleges fészkek felderítésében nagy 

pontossággal lehet következtetni a fészek feltételezett hollétére a tojó észlelt helyzetéből.  
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KÜLÖNBÖZŐ FUNGICIDES KEZELÉSEK HATÁSA A COLLETOTRICHUM 

ACUTATUM FERTŐZÖTTSÉGRE ÉS POSZTHARVESZT MEGJELENÉSÉRE 

 

Szerző: Papp József, II. évfolyamos hallgató 

Konzulens: Csótó András, tanszéki mérnök 

 

Hazánkban az alma után a második legnagyobb mennyiségben termesztett gyümölcsfaj 

a meggy. A gyümölcstermesztés fontos aspektusa a növényvédelem. A gazdák minden 

évben védekeznek az endémikusan fellépő Monilia laxa és a Blumeriella jaapii ellen, 

viszont ezen kezelések kívül esnek az utóbbi években felívelő pályát leíró, elfeledett 

kórokozó a meggy antraknózis (Colletotrichum acutatum) primer fertőzésétől. A 

kórokozó által okozott kórkép jellegzetes besüppedő barnás foltként jelentkezik, ami 

elsődlegesen a primőr, étkezési célú meggyfajták esetében okoz problémát. A kórokozó 

primer fertőzése zöld, növekedésben lévő gyümölcsöket érinti, melyeken a tünetek az 

intenzív éréskor fognak megjelenni. Ez a gombafaj képes látens fertőzésre is, ami a 

tárolás során vagy az ágazatban meghatározó exportcélú szállítás során fog további 

veszteségeket jelenteni. 

 

A kísérletünket a családi vállakozás gyümölcsültetvényében végeztük ’Újfehértói fürtös’ 

meggyfajtán. Vizsgálataink során célul tűztük ki négy különböző fungicid készítmény 

hatékonyságának vizsgálatát a betakarításkori és a posztharveszt idei meggy antraknózis 

fertőzöttségre. A készítményeket zöld, fejlődő gyümölcs fenológiai állapot (BBCH 71) 

idején juttattam ki a fákra motoros háti permetező segítségével. A kijelölt 10 db fa közül 

5 db fán megismételtem a permetezést figyelembe véve a két kezelés között eltelt előírt 

minimum időtartamot (BBCH 72). Kontroll fák meghagyása mellett a készítményeket 

az engedélyokiratban meghatározott dózisban lettek felhasználva. A rázógépes 

betakarítást követően megmértük az antraknózissal fertőzött szemek arányát. A tárolási 

kísérlethez kezelésenként 100 db gyümölcsöt szedtem gyümölcskocsánnyal és anélkül. 

A szobahőmérsékleten végzett hat hetes tárolás során mérésre került az antraknózis 

látens fertőzésének kiteljesedése, terjedése és az apadás mértéke két hetes ciklusokban. 

A negyedik héten a tárolási kórokozókat is vizsgáltuk. 
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A NYÍRBÁTORI MINTATERÜLET TALAJFIZIKAI MODELLEZÉSE 

PRECÍZIÓS ÖNTÖZÉSI CÉLLAL 

 

Szerző: Pásztor Dávid, II. évfolyamos hallgató 

Konzulens: Dr. Magyar Tamás, adjunktus 

 

A dolgozatom célkitűzése, hogy a vizsgált nyírbátori terület 3D talajfizikai modelljének 

elkészítésével döntéstámogatást nyújtsak a precíziós öntözési terv elkészítésében. Ennek 

érdekében a modellt a Hydrus szoftverben építettem fel, amely segítségével vizsgáltam 

a területen termesztett kukorica vízfelvételét a növény fenológiai fázisától függően. 

További célként tűztem ki, hogy a modell eredmények alapján meghatározzam a területre 

vonatkozó vízhiányt. A modell segítségével térben és időben is követhető kell, hogy 

legyen a vizsgált terület nedvességtartalmának alakulása, valamint a területre ékező és 

az onnan távozó vízmennyiségek mértéke is. 

 

Az elkészített 3D talajfizikai modell a felszíni vízforrásokat (csapadék (P) vagy 

öntözővíz (I)) és azok eseménytérbe történő beszivárgását veszi figyelembe, amely 

segítségével a talaj aktuális nedvességtartalma előrejelezhető. A nyírbátori területet első 

lépésként öntözés nélkül vizsgáltam meg, mégpedig azzal a céllal, hogy később a modell 

kiterjeszthető legyen az öntözés talajnedvességre gyakorolt hatásának vizsgálatával is, 

tehát döntéstámogatást tud nyújtani a precíziós öntözési feladatok előkészítésében. 

 

A terület nagysága 875.793 m2, amely 87,5 hektárnak fel meg, a figyelembe vett 

talajmélység 1 m. Két különböző mélységben történt mintavétel minden egyes vizsgált 

ponthoz kapcsolódóan, a talaj felszínétől számított 30 cm-es és 60 cm-es mélységekben. 

 

A modell tetejére kukoricát állítottam be, mivel a vizsgált területen is kukorica 

termesztés folyt. A leírtak alapján a modell képes szimulálni a kukorica gyökérvíz 

felvételét (RWU) figyelembe véve a fenológiai fázistól függően a növény párolgását 

(ETc). A modell célja az, hogy meghatározza a kumulatív fluxusokon (WF) keresztül a 

vízhiányt (WB) a vizsgált területre. Ezek alapján a 3D talaj fizikai modellben lehetőség 

van a vízhiány (WD) egyszerű kiszámítására a 2020. május 3. - 2020. szeptember 10. 

időtartamra, a vetéstől egészen a betakarításig. 

 

  



45 

 

MOCSÁRI TEKNŐS (EMYS ORBICULARIS) ÁLLOMÁNY FELMÉRÉSE A 

LÓNYAY-FŐCSATORNÁBAN 

 

Szerző: Pátrovics Petra, III. évfolyamos hallgató 

Konzulens: Dr. Juhász Lajos, egyetemi docens 

 

A mocsári teknős (Emys orbicularis) Magyarországon törvényes védelem alatt áll, a 

természetvédelmi értéke 50.000 Forint. A faj egyedeinek több veszélyeztető tényezője is 

akad, ezért a védelme komplex megközelítést igényel. Élő- és szaporodóhelyeinek 

degradálódása és eltűnése, az állóvizek kiszáradása, a mocsarak lecsapolása, a horgászat, 

a vizek szennyezése és egyéb antropogén hatások következtében egyre csökken az 

egyedszáma. A vizeinkben megjelent idegenhonos teknősfajok, többek között a 

vörösfülű ékszerteknős (Trachemys scripta elegans) kiszoríthatja őket természetes 

élőhelyükről. A kifejlett egyedeket az élőhelyeiket keresztező vonalas létesítmények is 

veszélyeztetik, különösen a tojásrakás miatt messzebbre vándorló nőstényeket. A tojások 

és a fiatal teknősök pedig gyakran ragadozók áldozataivá válnak.  

 

A mocsári teknőst a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listája a 

Mérsékelten Fenyegetett (Near Threatened) kategóriába sorolja. Emellett a Berni 

egyezmény II. függelékében, az Élőhelyvédelmi irányelv II. és IV. függelékében is 

szerepel. Hazai állománynagysága pontosan nem ismert, de az utóbbi időben nagy 

területekről tűnt el, ezért kutatásommal szerettem volna hozzájárulni a faj 

előfordulásának feltérképezéséhez. 

 

A Lónyai-főcsatorna 1.2 kilométeres szakaszán végeztem állományfelmérést, a Kótaj és 

Buj települések között elhaladó részén. Vizsgálataim során varsával történő befogásokra 

került sor. Feljegyeztem a befogások pontos helyét és idejét, az időjárási körülményeket, 

a befogott egyedek testméreteit és teljes testsúlyát. Emellett ivararány-vizsgálatot 

végeztem, az egyedekről pedig fényképek is készültek. Minden teknős egyedi jelölést 

kapott, így a visszafogások alkalmával megfigyeltem a súlyváltozásukat is. Már 

alkalmazott jelölési módszert alkalmaztam az egyedek páncélján, mely nem végleges, de 

tartós jelölést biztosít, így a következő évben is felismerhetők lesznek a már befogott 

egyedek.  

 

A vizsgálatok során az volt a célom, hogy egy átfogó képet kapjak a területen élő mocsári 

teknős állományról. Kutatásomat tervezem folytatni a jövőben is, hogy több időszak 

adatait vizsgálhassam. A következő alkalommal arra is sort szeretnék majd keríteni, hogy 

kibővítsem a felmért terület nagyságát, és minél több adatom legyen az állomány 

egyedeiről. 
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AZ ÁZSIAI GYAPJÚFŰ (ERIOCHLOA VILLOSA /THUNB./ KUNTH) 

ALLELOPÁTIA OKOZTA BIOTIKUS VÁLASZREAKCIÓ VIZSGÁLATA 

KUKORICÁN 

 

Szerző: Radványi Csaba, II. évfolyamos növényorvos hallgató 

Konzulensek: Szilágyi Arnold, tanársegéd 

Szőke Lóránt, PhD hallgató 

 

Az ázsiai gyapjúfű (Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth) egy invazív gyomnövény 

Magyarországon. Hazai első megtalálását követően egyre több területen írták le az 

előfordulását az országban. A növények közötti kölcsönhatás (interferencia) egyik 

formája az allelopátia. amely az ázsiai gyapjúfűre is jellemző. Kísérletünkben vizsgáltuk, 

hogy ennek az ázsiai gyapjúfűnek milyen hatása van a kukorica (Zea mays L. cv. 

Armagnac) biokémiai és morfológiai paramétereire üvegházi körülmények között.  

A növények különféle abiotikus stressz hatásokra kialakult válaszreakcióit már többen 

tanulmányozták, azonban a kutatási témánk során mért biotikus stressz értékekre adott 

válasz még újdonságnak számít. A növényeket érő hatások (pl. allelopátia) révén nem-

enzimatikus és enzimatikus komponensekből álló ún. antioxidáns rendszer áll a 

növények rendelkezésére. A külső tényezőkre adott válasz jól mérhető az enzimatikus 

rendszer aktivitásának változásával, mely több antioxidáns enzimet foglal magába, 

amelyek széleskörű vizsgálatával jobban megérthetjük a növény védelmi 

mechanizmusainak működését, és ez elősegítheti a jövőbeni védekezés sikerességét. 

 

A vizsgálatunkban az antioxidáns enzimeket (aszkorbát-peroxidáz (APX), guaiacol-

peroxidáz (POD), szuperoxid-dizmutáz (SOD)), malondialdehid (MDA) és a fehérje 

tartalmat a hajtásokban és a gyökerekben, a fotoszintetikus pigmentek tartalmát pedig 

csak a hajtásokban mértük. A további mért növekedési paraméterek közé tartozott a 

növény magassága, a gyökér hossza, a gyökér térfogata, a gyökér és a hajtás száraz 

tömege, valamint a hajtásszár átmérője.  

 

Az eredmények azt mutatták, hogy az ázsiai gyapjúfű allelopatikus hatása szignifikánsan 

csökkentette a kukorica növénymagasságát, a gyökérhosszát, a gyökértérfogatát és a 

gyökérnek a száraz tömegét. Az ázsiai gyapjúfű allelopatikus hatására az enzim 

aktivitása statisztikailag magasabb volt az APX- és SOD-aktivitás esetén, míg a POD 

csupán csak a gyökerekben volt nagyobb a kukorica növényekben a kontrollhoz 

viszonyítva. A relatív klorofill, klorofill-a, karotinoid és a gyökérfehérje mennyisége 

jelentősen csökkent az allelopatikus hatás miatt. Ez rámutat a gyomnövény kompetíciós 

képességének jelentőségére a növények közötti versengés során. 
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TAVASZI ZAB GENOTÍPUSOK FUZÁRIUMMAL SZEMBENI 

ELLENÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 

 

Szerző: Sándor Ágota Ildikó, II. évfolyamos hallgató 

Konzulens(ek): Csótó András, tanszéki mérnök 

 

A zab (Avena sativa L.) egy kiemelt gazdasági jelentőségű gabonaféle, melyet főként 

állati takarmányozásra, valamint élelmezésre használnak. Kiemelkedő rost, E- és B1-

vitamin tartalmának köszönhetően a zab a takarmány minőségére érzékeny 

tenyészállatok és lovak számára nélkülözhetetlen [1]. A Fusarium fajok jelentőségét 

adja, hogy másodlagos anyagcseretermékeket, mikotoxinokat termelnek, melyek 

nemcsak gazdasági veszteséget okoznak, de állat- és humán-egészségügyi problémákat 

is. Azt, hogy milyen mértékben képesek ezek a toxinok elszaporodni és ily módon az 

élelmiszer-láncba bekerülni, nagyban befolyásolja a fertőzött növények érzékenysége 

[2]. 

 

Kutatásom során az MV Pehely, GK Pillangó, Lota és Panna fajtákat vizsgáltam 

kisparcellás provokációs kísérletben. A 4 fajtát 3 Fusarium fajjal fertőztem 4 

ismétlésben, ezek a fajok a Fusarium graminearum Schwabe, a Fusarium avenaceum 

(Fries) Saccardo és a Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg voltak, valamint egy 

kontrollt is végeztem. A mesterséges inokuláció két időpontban történt, a portokok 

megjelenésekor, valamint a virágzás közepén, így vizsgáltam a fertőzés időpontjának 

hatását is. Összesen tehát 128 mintával dolgoztam.  

 

A betakarított szemeket külső fertőtlenítést követően PDA táptalajra tettem, így 

vizsgálva az endofuzáriózis százalékos arányát. Emellett az ezerszemtömeg értékét 

vettem alapul vizsgálataimhoz, mint a Fusarium fajok által leginkább befolyásolt 

termésösszetevőt. A statisztikai értékelés szerint mindhárom Fusarium fajjal szemben a 

Lota volt érzékenyebb a fajták közül az endofuzáriózis százalékos értékei alapján, 

ezerszem tömegben viszont nem állapítható meg különbség. Érdekes eredmény továbbá 

a fuzáriummal kezelt mintákban, hogy a két fertőzési időpont hatással van az 

ezerszemtömegre és az endofuzáriózis százalékos arányára. A korábbi fertőzés esetén az 

ezerszemtömeg alacsonyabb, későbbi fertőzés esetén pedig az endofuzáriózis mértéke 

magasabb. Ezentúl a dolgozatomban bemutatásra kerülnek további feltárt eredmények, 

összefüggések. 

 

[1] UDVARDY P. (2010): Növény- és állattani ismeretek 2., Gabonafélék termesztése. 

Nyugat-magyarországi egyetem. 13 p. 

[2] KOVÁCS F. (2010): Agrártermelés – Tápláléklánc – Mikotoxinok. 7-11. In: 

Aktualitások a mikotoxin kutatásban. (Szerk. KOVÁCS M.) Agroinform Kiadó, 

Budapest. 156 p. 
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A SZALAKÓTÁK (CORACIAS GARRULUS, LINNAEUS, 1758) 

ODÚFOGLALÁSI PREFERENCIÁJA ÉS KÖLTÉSI SIKERE FABETON- ÉS 

HAGYOMÁNYOS FAODÚKBAN 

 

Szerző: Solymos Laura, IV. évfolyamos hallgató 

Konzulensek: Dr. Kövér László, adjunktus 

Dr. Lengyel Szabolcs, tudományos tanácsadó 

 

 Az Európai Unió Life+ program keretein belül 2014-ben megkezdődött a „A szalakóta 

védelme a Kárpát-medencében” című projekt, mely a szalakóta populáció megerősítését 

és védelmét szolgálja. A Magyarországon található körülbelül 2000 pár (2020) fontos, 

stabil populációját képezi az európai állománynak. A program keretében tesztelési célból 

kihelyezésre kerültek eddig még nem használt fa/beton odúk is, más néven Schwegler 

odúk. Kutatásomban a hagyományos fa és az új típusú odúk közötti különbségeket 

vizsgáltam az odúfoglalási preferencia és költési sikeresség tekintetében. 

Dolgozatomban a következő kérdésekre kerestem választ: Előfordulhat-e olyan, hogy 

mindkét típusú odút elfoglalják egy revír területen belül? Melyik típusú odúban indul 

meg hamarabb a költés és hol lesz sikeresebb? Az odúk mérete befolyásolja-e a kirepülő 

fiókák számát? Felméréseimet két, földrajzilag elkülönülő mintaterületen, az izsáki 

Kolon-tónál, illetve a Hortobágy legészakibb részén, Polgár, Görbeháza és Újtikos 

között végeztem. A mintaterületeken 100 méteres körzetben, párban kerültek 

kihelyezésre az odútípusok. A fa- és betonodúk közötti különbséget t-teszttel vizsgáltuk. 

A foglalási arányokban és a kategorikus költésbiológiai változókban talált különbségeket 

χ2-próbával teszteltük. A folytonos költésbiológiai változókban (tojásszám, elpusztult és 

kelt tojások száma, elpusztult és kirepült fiókák száma) a fa- és betonodúk közötti 

különbségeket nem-parametrikus Mann-Whitney-próbával teszteltük. A költésbiológiai 

adatok folyamatos felvételezése mellett számos befolyásoló tényezőt (élőhelytípusok 

aránya, odúk tájolása, magassága, kihelyezés fafaja) is feljegyeztem. Az eredmények azt 

mutatják, hogy ha választási lehetőségük van, akkor a szalakóták inkább a faodút 

választják, illetve a magas állománysűrűség következtében mindkét típust foglalják. Az 

odúfoglalási arányok nem különböztek a két odútípus között. Ahol mindkét típust 

foglalták, ott a faodúkban korábban indult költés, mint a fabeton odúkban. A tojások 

kelési aránya szignifkánsan magasabb volt a faodúkban (81%), mint a fabeton-odúkban 

(61%). A kelt fiókák kirepülési aránya 90% volt faodúban és 82% betonodúban, mely 

nem különbözött jelentősen. A hazai szalakótavédelem fő célja az állomány növelése, 

így érdemes átgondolni, hogy a jövőben a faodúk számát is tovább növeljük. Ez a 

vizsgálat részben alátámasztja a 2020-ban lezárult Life+ projekt eredményeit és hatásait, 

ezen túlmenően javaslatokkal szolgál a jövő szalakótavédelme számára. 
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A BECSÜLT GENOMIKUS TENYÉSZÉRTÉK IDŐSZAKONKÉNTI 

VÁLTOZÁSA EGY TEJELŐ TEHENÉSZETI TELEPEN 

 

Szerző: Szabó Beatrix Márta V. évfolyamos hallgató 

Konzulens: Prof. Dr. Komlósi István, egyetemi tanár 

 

Összefoglalás szövege: A molekuláris genetikai módszerek ma már az állattenyésztésben 

is segítik a korai tenyészkiválasztást. Nagyszerű bizonyíték erre a genomikus 

tenyészértékbecslés, mely, dolgozatom témája.  Jelenleg a tenyésztők az új módszerrel 

való ismerkedés, értelmezés szakaszában vannak, s minden olyan munka mely ezt a 

folyamatot támogatja, a tenyésztőt segíti a gyors döntéshozatalban.  

 

Kutatásomat egy tejelő szarvasmarha tenyészet három egymást követő időszakból 

származó HUNGENOM genomikus és hagyományos tenyészérték adatain végeztem. 

Megfigyeltem az időszakonkénti változó tendenciákat, becsült tenyészértékek közötti 

különbségeket, a rangsor, a megbízhatóság változását.  

 

Az eredmények azt mutatják, hogy az időszakok között a korreláció szignifikáns és igen 

szoros, (0,9 feletti). Ebből adódóan már a mintavételt közvetlen követő (3 hónapon 

belüli) becslési eredmények is jó alapot szolgáltatnak a tenyésztői munkának. Ezt 

alátámasztják a fontosabb tulajdonságok esetében az adott egyedek időszakonkénti 

rangsor alakulásának eredményei is, melyek nem mutattak szignifikáns eltérést a 

rangsorban adott tulajdonságok esetében.  

 

Összességében elmondható, a HUNGENOM genomikus tenyészérték becslési 

módszeréről, hogy megbízhatóan alkalmazható már fiatal egyedek esetében tenyész 

kiválasztásban.  
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A STRUCC VÁGÓÉRTÉKÉNEK ÉS HÚSMINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE  

 

Szerző: Szabó Vanessza, II. évfolyamos hallgató 

Konzulensek: Dr. Béri Béla, egyetemi docens 

Brassó Dóra Lili, PhD hallgató 

 

A kutatásom célja tíz darab 18 hónapos Magyarországon hizlalt és vágott strucctojó 

vágási értékének és húsjellemzőinek értékelése volt. Munkám során vizsgáltam a főbb 

testrészek és szervek, valamint a sovány húsrészek arányát, továbbá öt értékes húsrész 

(outside strip—M. flexor cruris lateralis, oyster—M. iliofemoralis externus, tip—M. 

femorotibialis medius, outside leg—M. gastrocnemius pars externa, medál—M. 

ambiens) tápanyagtartalmát, színét, fizikai tulajdonságait és érzékszervi jellemzőit. A 

strucchús aminosav-, zsírsav- és ásványianyag-összetételét az outside strip (M. flexor 

cruris lateralis) nevű húsrészen elemeztem. A testrészek aránya az élősúlyhoz 

viszonyítva 16,74 ± 0,01 %, a főbb szervek aránya 6,16 ± 0,01 % volt, míg a sovány 

húsrészek a hasított test százalékában 57,29 ± 0,59 %-ot mutatott. A vizsgált értékes 

húsrészek szárazanyag-tartalma 24,89±0,08 % és 26,23±0,13 % volt, nyersfehérje aránya 

18,40±0,09 % és 20,62±0,16 % közötti értékeket vett fel. A nyerszsírtartalom 2,36±0,07 

és 4,50±1,09 %, a hidroxiprolin-tartalom 0,01±0,001 % és 0,08±0,001 % közötti értéket 

mutatott. Az outside strip ásványi anyagai közül a Ca-, K-, Mg, Na- és P-tartalom a 

kiemelendő. A hússzín L* értékében nem találtam szignifikáns különbséget a vizsgált 

húsrészek között. A pH értékben nem volt különbség a húsrészek között. A technológiai 

paramétereket tekintve a húsrészek csak a fagyasztási veszteségben különböztek 

egymástól. Az érzékszervi értékelés eredményei azt mutatták, hogy az outside strip és a 

tip húsrésznek volt a legjobb íze és porhanyóssága. A szakirodalomban szereplő fiatalabb 

(10–14 hónapos) madarakhoz képest a vizsgálatomban szereplő 18 hónapos struccoknak 

hasonló vagy valamivel kisebb volt a vágási súlya, a tollas bőr aránya és a fejaránya, 

viszont nagyobb volt a májtömege, világosabb volt a hússzíne, kisebb a nyersfehérje és 

nagyobb a nyerszsírtartalma, nagyobb volt az esszenciális aminosav- és kisebb a nem 

esszenciális aminosav-tartalma, valamint nagyobb a telített zsírsavtartalma. Más 

laposmellű futómadarakhoz (emu és rhea) képest a strucchús szárazanyag- és 

nyersfehérjetartalma kisebb, de magasabb a zsír-, a telített zsírsav-, az egyszeresen 

telítetlen zsírsav- és a többszörösen telítetlen zsírsav-tartalma, és alacsonyabb az n-6/n-

3 aránya. 
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AZ ÉVJÁRAT ÉS A TÁPANYAGELLÁTÁS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

ELTÉRŐ GENOTÍPUSÚ ŐSZI BÚZA FAJTÁK FAHÉJBARNA 

LEVÉLFOLTOSSÁG (DRECHSLERA TRITICI-REPENTIS) FERTŐZÉS 

DINAMIKÁJÁRA 

 

Szerző: Szikora Fruzsina, II. évfolyamos hallgató 

Konzulensek: Kovács Gabriella Enikő, tanársegéd 

Dr. Ragánné Dr. Szabó Éva, adjunktus 

 

Diplomadolgozatomban azt vizsgáltam, hogy a 2021. év folyamán a fahéjbarna 

levélfoltosság mekkora mértékben fertőzött meg 8 különböző genotípusú őszi búzát. A 

6 fajtán és 2 hibriden megjelenő tünetek alapján határoztam meg a fertőzöttségi 

százalékot. A kontrollal együtt négy tápanyagszinten, azonos elővetemény és 

növényvédelmi kezelés mellett hasonlítottam össze az eredményeket. Ezen túl a 

termésátlagokat, illetve három beltartalmi paramétert, sikér-, fehérje tartalmat és 

szedimentációt is mértem.  

 

A kórokozó, Drechslera tritici-repentis hajlamosító időjárás esetén nagy károkat képes 

okozni. A gombának kedvező a nagy páratartalom és az esős időszak. Károsítása 

folyamán csökkenti a búza asszimilációs felületét azzal, hogy a leveleken foltokat képez. 

A fertőzés tünete az alsóbb leveleken megjelenő, világosbarna, sárga szegélyű, rombusz 

alakú folt.  

 

A kísérletet Látóképen állítottuk be. Négy ismétlésben történt a felvételezés. A vizsgált 

fajták a GK Öthalom, GK Magvető, GK Börzsöny, Mv Nemere, Mv Ménrót, KG Vitéz, 

illetve a Hydrock és a Hywin hibridek. Kontroll, N30+PK, N90+PK és N150+PK 

tápanyagszinteken lettek mérve a fertőzöttségek.  

 

Az eredmények azt mutatták, hogy a fenológiai ciklusok előrehaladtával egyre nagyobb 

fertőzésnek voltak kitéve az állományok. Megfigyelhető a genotípusok eltérő 

érzékenysége a tápanyagszinteken. Ehhez hozzájárult az időjárás is, mely kezdetben 

kedvezőtlenül alakult a gomba számára, majd a júniusi felmelegedés elősegítette a 

terjedését.  
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ELTÉRŐ CINK ÉS NITROGÉN ELLÁTÁS BEFOLYÁSA A KUKORICA 

HIBRIDEK TRANSZSPIRÁCIÓS HATÉKONYSÁGÁRA 

 

Szerző: Szőke Zsombor V. évf. hallgató  

Konzulensek: Dr. Veres Szilvia egyetemi tanár 

Simkó Attila PhD hallgató 

 

A cink (Zn) mikroelem, hiánya globálisan jelentős tápanyag-ellátási és táplálkozási 

probléma a növény és a humán populációk tekintetében. Hazánk egyes területein a 

talajok cink ellátottsága gyengébb. Ilyen részek leginkább az ország ÉNy-DK átlója 

mentén (leginkább Békés és Fejér megyékben) helyezkednek el, amelyek egyébként az 

ország legfontosabb kukorica-termőterületei. 

 

 A Zn fontos szerepet játszik több növényfiziológiai folyamatban is, mint például az 

enzimaktiválásban, nitrogén anyagcserében, auxin képződésében, vagy a 

megtermékenyítésben is. A kukorica (Zea mays L.) rendkívül érzékenyen reagál a Zn 

hiányára, ugyanakkor hazánk és a világ egyik legfontosabb kultúrnövénye. Az elem 

hiányából kialakuló tünetei közül a legjelentősebb, a visszafogott növekedés és a levelek 

klorotikus elváltozása, melyek végső soron, a csökkent asszimilációs felület miatt 

terméskiesést okozhatnak. 

 

 Vizsgálataink célja, a Zn növényfiziológiai folyamatokra gyakorolt hatásának 

vizsgálata, valamint a Zn kijuttatás módjainak értékelése növényélettani szempontból. 

Célunk a Zn és a nitrogén (N) interakciójának a megfigyelése az említett vizsgálati 

paraméterekre illetve termés mennyiségére vonatkozóan. 

  

 A szántóföldi kísérletünket a DE-MÉK Növénytudományi Intézet, Alkalmazott 

Növénybiológiai Tanszék, Bemutatókertjében állítottuk be 2 éven keresztül (2019; 

2020). A kutatások során 2 féle kukorica genotípust alkalmaztunk (Armanac FAO 490 

és P9903 FAO 390). A kísérlet során a Zn kezeléseket, annak kijuttatási formája 

jelentette (Zn nélkül; levéltrágyaként; talajtrágyaként). A kísérlet beállításakor az 

alkalmazott Zn kezeléseket eltérő nitrogén adagokkal is kombináltuk. A morfo-

fiziológiai vizsgálatainkat a kukorica különböző fejlődési stádiumaiban végeztük 4 

alkalommal. A vizsgálatok során a következő paramétereket határoztuk meg: Sztóma 

szám meghatározás és a gázcserenyílások nyitottságának mérésére, valamint 

termésmennyiség meghatározása. 

  

Az eddigi eredmények alapján a cink kezelések, csak csökkentet nitrogén kijuttatás 

mellett eredményeztek változást a sztóma konduktanciában, míg a nitrogén kezelések a 

cink-lombtrágya kijuttatása mellett értek el jelentősebb hatást. A sztóma szám esetében 

hibridek között a különböző kezelések során jelentős változás nem történt. A termés 

mennyiség paraméter esetében a genotípusok közül az Armagnac teljesített jobban. 
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REKONSTRUÁLT GYEPEKEN VÉGZETT MADÁRÁLLOMÁNY 

FELMÉRÉSEK EGYEK-PUSZTAKÓCSON 

 

Szerző: Tóth Máté, III. évfolyamos hallgató 

Témavezető: Dr. Kövér László, adjunktus 

Dr. Lengyel Szabolcs, tudományos tanácsadó 

 

Az egyre intenzívebb mezőgazdaság madárfajok sokaságát szorítja ki természetes 

élőhelyeiről, ami állományaik jelentős csökkenését, akár végleges eltűnésüket okozhatja. 

A kemikáliák terjedésével, a nagy mennyiségű műtrágyahasználattal, a természetes 

életterek pusztításával a biodiverzitás jelentősen csökken a hazai agrárterületeken. 

Ellenben, ha a rétek, kaszálók, gyepek, parlag területek természetbarát módon vannak 

kezelve, akkor veszélyeztetett fajok tucatjainak biztosíthatnak élőhelyet. Ennek egyik 

fontos szereplői az őshonos magyar háziállatfajtáink, amelyek legelése és taposása 

optimális állapotot (pl.: nagyobb ízeltlábú egyedsűrűséget) eredményeznek.  

A Hortobágyi Nemzeti Park területén, és a nemzeti park területeivel határos gyepeken 

történt élőhely-rekonstrukciós munkálatok részben visszaadták több védett faj szaporodó 

és táplálkozóhelyét. Ilyen projekt zajlott Egyek-pusztakócson is, ahol a rekonstruált 

gyepek mindegyikén egykor szántóföldi növénytermesztés folyt, majd a mezőgazdasági 

termelésből kivonva megkezdődött az őshonos és a tájba illő növényzet visszaállítása, 

egyes területeken a legeltetés újraindítása. 

Munkám során a gyeprekonstrukciók hatását vizsgáltam a madárvilág szempontjából, 

különös tekintettel arra, hogy a madarak milyen ütemben foglalják vissza az élőhelyeket, 

illetve milyen élettevékenységet folytatnak az adott gyepeken. A terepi megfigyelések 

adatait számítógépen elemeztem, értékeltem. A kutatást 2020-2021 április-június között 

folytattam, így lehetőségem adódott a két szezont összehasonlítani. A 2020-as száraz 

évvel ellentétben, a 2021-es csapadékban gazdagabb volt, ennek hatására számottevően 

több partimadár faj jelent meg a vízborított gyepeken. Elmaradt idén a kisrágcsálókra 

jellemző gradáció, melynek következtében csökkent a ragadozó madarak előfordulása a 

vizsgált területeken. Ezek mellett új fajok is megjelentek a gyeprekonstrukciókon, 

azonban egyesek, melyek korábban megtalálhatóak voltak, eltűntek a területről. Míg 

tavaly 66 madárfaj előfordulását sikerült megállapítanom a területeken, a fajszám idén 

71-re nőtt. Újdonságként több fokozottan védett, potenciális költőfaj is megjelent, 

melyek fészkelését egyelőre nem sikerült megállapítani. Az élőhely rekonstrukciós 

projektek kiemelkedő fontosságúak a hazai madárvilág változatosságának 

megőrzésében. A monitorozási munkák eredményei támpontot jelentenek a 

beavatkozások sikerességének értékelése szempontjából. 



54 

 

A TALAJ- NEDVESSÉGTARTALMA, HŐMÉRSÉKLETE ÉS SZÉN-DIOXID-

EMISSZIÓJA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS HOSSZÚ IDŐSOROS ADATOK 

ALAPJÁN 

 

Szerző: Varga Lehel, IV. évfolyamos hallgató 

Konzulensek: Dr. Dóka Lajos Fülöp, adjunktus  

Dr. Kovács Györgyi, tudományos munkatárs 

 

A szénciklus CO2-forrásaival kapcsolatban már számos információ áll rendelkezésünkre, 

viszont a légköri CO2 talajba való kerülésével és innen a légkörbe való visszajutásával 

kapcsolatban még hiányosak az ismereteink. Sok külső tényező befolyásolja ezt a 

folyamatot ezáltal ennek a megértése és leírása is egy bonyolult folyamat. Minden ilyen 

mérés amit elvégzünk jellemzi az adott termőhely talajállapotot a mikrobiális aktivitás 

mértékéből, illetve a környezeti terhelést is. Fontosak ezek az adatok mivel a különféle 

mezőgazdasági tevékenységek elvégzése előtt elengedhetetlen, hogy felmérjük az adott 

hely talajállapotát és ezáltal a problémák lokálisan való kezelésével egy globális 

probléma megoldásának irányába induljunk el. 

 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Karcagi Kutatóintézetben 2002-től 

kezdődően folynak a CO2-kibocsátását vizsgáló kutatások, melyeknek célja szabadföldi 

és szabályozott körülmények között történő mérésekkel megfigyelni a talajfelszín és a 

légkör közötti CO2 forgalmat. 

 

Kutatásom céljai:  

- Térben jól lehatárolt körülmények között (liziméter telep) több évi heti 

rendszeres mérés alapján meghatározni a CO2-emisszió évszakos dinamikáját, elemezni 

a CO2-emisszió értékeknek a meteorológiai paraméterekkel (talaj nedvességtartalom, 

hőmérséklet) való összefüggését. 

- Az összefüggések alapján létrehozni egy olyan talajfaktort, amely megmutatja, 

hogy a mért talajtulajdonságok (nedvességtartalom, hőmérséklet) milyen arányban 

vesznek részt az emisszió befolyásolásában. 

- Valamint 24 órán keresztül megfigyelt napi CO2-kibocsátás mértékének 

figyelembevételével kiszámítani a heti gyakorisággal mért adatokból a növényborítás 

nélküli talajfelszín éves CO2-fluxusát. 

 

Kimutattam, hogy a CO2-emissziónak az egyik legnagyobb befolyásoló tényezője a 

hőmérséklet. Mind a napi, mind az éves dinamikában megfigyelhető, hogy amikor 

melegszik az idő, nő a talajból kiáramló CO2 mennyisége. Ezzel párhuzamosan 

vizsgáltam a talajnedvességgel való összefüggését is, mellyel gyengébb kapcsolatot 

sikerült kimutatnom. Ez abból adódik, hogy a téli hideg napokon nagy 

nedvességtartalomnál gyenge a CO2-emisszó, mivel a föld fagyott. Valamint bizonyos 

nedvességig nő a CO2-emisszió, viszont egy felső határt elérve, szinte teljesen leáll. 

Szoros összefüggések kimutatásához nem a hosszútávú adatsorok a megfelelőek, hanem 

rövid időszakok alatti nagy mérésgyakoriság. Számításaimmal adatokat szolgáltattam a 

növényborítás nélküli talajfelszínről történő éves kibocsátott CO2-mennyiségről. 
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KÜLÖNBÖZŐ NPK MŰTRÁGYÁZÁSI DÓZISKOMBINÁCIÓK HATÁSA 

KARCAGI NEMESÍTÉSŰ NÖVÉNYFAJTÁK TERMÉSÉRE 

TARTAMKÍSÉRLETI ADATOK ALAPJÁN 

 

Szerző: Zsembeli Zsadány István, IV. évfolyamos hallgató 

Konzulensek: Dr. Dóka Lajos Fülöp, adjunktus  

Dr. Zsembeli József, tudományos tanácsadó 

 

A növénytermesztésben a termésszintet, valamint az esetleges terméscsökkenés mértékét 

jelentősen befolyásolják az adott régió ökológiai feltételei, valamint a 

termesztéstechnológiai ráfordítások színvonala is. A tájgazdálkodás előnye abban rejlik, 

hogy minden növényfaj, fajta esetében meghatározható a viszonylagos termőhelyi 

optimum, amely mellett magas minőségű, az átlagot meghaladó hozam érhető el kisebb 

ráfordításokkal. Az Észak-Alföld kedvezőtlen adottságú területein korlátozottak a 

növénytermesztési lehetőségek, kockázatosabb a termelés, mint más régiókban, így 

kiemelkedően fontos a sikeresen termeszthető növényfajok és fajták optimális 

megválasztása és az optimális termesztési feltételeik biztosítása. 

 

A kutatásom előzménye az 1967 óta működő Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek 

(OMTK) karcagi parcelláin folyó mérések. Az OMTK hálózat összeomlása után, 2011-

től új kísérlet kezdődött a karcagi parcellákon, az akkor már 44 éves műtrágya adagokat 

fenntartva. Ennek a célját a környékbeli gazdálkodók által megfogalmazott kérdés 

határozta meg, miszerint a nagykunsági termőhelyeken népszerű karcagi tájfajták, a helyi 

talajviszonyokat figyelembe véve, mekkora optimalizált műtrágya adagokkal 

termeszthetők eredményesen és gazdaságosan. 

 

Kutatásom során 20 különböző NPK dózis kombináció hatását vizsgáltam az adott 

években termesztett indikátor növények termésének mennyiségére és amennyiben 

rendelkezésemre álltak az adatok, azok ezerszem tömegére és fehérjetartalmára, négy 

ismétlésben. Indikátor növényként kizárólag olyan karcagi tájfajtákat alkalmaztak, 

amelyek takarmányértéke magas. A műtrágyázási tartamkísérletet 4 ismétlésben, 

véletlenszerű elosztásban állították be a Karcagi Kutatóintézetben. 

 

Az általam feldolgozott adatokhoz kapcsolódó évjáratok főbb meteorológiai adatait is 

elemeztem, mivel szorosan kapcsolódnak az adatok értékeléséhez. Minden év és minden 

növényfajta esetében az egyes műtrágya dózis kezelésekre jellemző termés értékeket a 

kezelések átlagához hasonlítottam. Meghatároztam melyek voltak azok a kezelések, 

amelyek az átlagnál alacsonyabb, illetve magasabb termést eredményeztek. Minden 

évjárat és fajta esetében konkrét értékeket határoztam meg a javasolható NPK dózisok 

tekintetében. 

 

A kísérlet hosszabb távon, tartamkísérletként történő fenntartása által meghatározható 

lesz a vizsgált tájfajták tápanyagreakciója és fajtaspecifikus, a helyi agroökológiai 

viszonyokat is figyelembe vevő tápanyag dózisok és kombinációk ajánlhatók ki a 

gazdálkodóknak. 
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A programfüzetet összeállította: 

Dr. Gyüre Péter egyetemi adjunktus, kari TDT titkár 

Dr. Juhász Lajos egyetemi docens TDT elnök 

2021. 

 

 


