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Dr. Gyuricza Csaba 

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 

főigazgatójának köszöntő szavai 
 

Tisztelt Kollégák, Mentorok és Fiatal Kutatók! 

 

Globalizált és minden szempontból felgyorsult világunk egyre nagyobb kihívásokkal 

kénytelen szembenézni (például a klímaváltozással és a demográfiai robbanással), ezek 

„együttese” pedig egy olyan krízishelyzet (például a Föld lakosságának élelmezés-biztonsága 

és ennek esetleges megoldatlansága) veszélyét hordozza magában, amelyre csak az agrárium, 

ezen belül pedig a fenntartható mezőgazdasági termelés tud választ adni. Kétségtelen, hogy a 

mai helyzet kialakulásában a korábbi generációk szerepe és felelőssége is tetten érhető, de a 

megoldások kidolgozása már a jövő generációinak feladata lesz, ezért sokkal nagyobb 

jelentőséggel bír a NAIK Kutatói utánpótlást elősegítő program, mint azt elsőre bárki 

gondolná. A jövő fenntartható mezőgazdasága ugyanis nem létezhet kutatás és innováció 

nélkül. A termelés folytonosságához elengedhetetlen a generációváltás egyrészt a 

gazdatársadalomban, másrészt a kutatói társadalomban is. Azonban a fiatal gazdák és kutatók 

helyzete sokkal nehezebb, mint elődjeiké volt, hiszen a társadalom elvárásai egyre 

nagyobbak, a rendelkezésre álló természeti erőforrások mind szűkösebbek, és e feltételek 

mellett szükséges a folyamatosan növekvő népesség mind nagyobb élelmiszer-igényét úgy 

megtermelni, hogy a környezet állapota eközben javuljon.  

Fiatal kutatóink előtt egy rendkívül szép, izgalmas és hálás jövő áll, hiszen, ha sikerül a 

korábban nem látott kihívásokra adandó jó válaszok kidolgozásában részt venniük, akkor 

büszkén mondhatják, hogy maguk is hozzájárultak az emberiség jövőjének biztosításához. 

Ehhez a NAIK már gyakorlott és tapasztalt kutatói minden szakmai segítséget igyekeznek 

megadni, ugyanakkor a társadalom újabb és újabb elvárásai számukra is új kihívásokat 

jelentenek, és az ezeknek való megfelelést a fiatalokkal közösen kell megoldaniuk. 

A globális kihívásokra csak globális összefogással lehet helyes válaszokat adni, ezért a 

fiatalok és a már nagy tudományos és szakmai múlttal rendelkező kutatók közös munkája 

elengedhetetlen. Ezt a célt szolgálják a „NAIK Fiatal Kutatói Napok” rendezvényei, ahol 

bemutatkozásra, tapasztalat-cserére, valamint közös gondolkodásra nyílik lehetőség, 

amelyekkel a lehető legjobban kell tudni élni. Mert ne felejtsük el a francia gazdálkodók 

mondását: „Egyedül gyorsabban lehet haladni, együtt messzebbre lehet jutni.” A jövő 

kihívásainak súlyát látva csak a közös utat szabad választani! 
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Szépe Ferenc 

Földművelésügyi Minisztérium, Mezőgazdasági Főosztály 

főosztályvezetőjének köszöntő szavai 

 

Tisztelt Fiatal Kutatók, Mentorok, és programot segítő, támogató Munkatársak! 

 

Szeretettel köszöntöm Önöket a Földművelésügyi Minisztérium nevében az immár második 

alkalommal megrendezésre kerülő Szakmai konferencián. Ez a rendezvény kiemelten a 

Kutatói utánpótlást elősegítő program résztvevőinek biztosít teret arra, hogy bemutassák az 

idei évi tudományos eredményeiket. 

Az utánpótlás program és a konferencia kiváló lehetőséget nyújt a különböző szakterületek 

közötti szorosabb együttműködések kialakítására, hiszen valamennyi intézetből itt 

köszönthetjük a fiatal kutatókat és mentoraikat.  

A szakmai életpályájuk elején lévő fiatal kutatók kiteljesedéséhez és a kutatatási eredményeik 

gyakorlatba történő átültetéséhez nélkülözhetetlen az elért eredményeik minél szélesebb 

körben való publikálása és azok megvitatása. Nemcsak a kutatói szférában, de a piaci 

szereplők körében is. 

Az utánpótlás programban immár több mint 100 fő vesz aktívan részt. A fiatal kutatók 

mellett, a mentorok, az intézetigazgatók és a Program működtetéséért felelős munkatársak 

ugyanúgy részei ennek a közös vállalkozásnak. Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak 

a NAIK-os kollégáknak, akik a mindennapi munkájukkal és jelen konferencia 

megrendezésével is támogatják a Programot. 

Ez a konferencia a fiatalok és mentoraik sikeres együttműködésének ünnepe, hiszen a köztük 

lévő szakmai- és emberi kapcsolatok nélkül nem születnének ígéretes publikációk a fiatal 

kutatók tollából. 

A következő két napra nagyon sikeres előadásokat és termékeny szakmai vitát kívánok!
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Dr. Pauk János 

Gabonakutató Kft. 

kutatási igazgatóhelyettes köszöntő szavai 

 

Tisztelt Kollégák, Mentorok és Fiatal Kutatók! 

 

Nagy öröm volt helyt adni a NAIK Fiatal Kutatói Napok decemberi rendezvényének. A fiatal 

kutatók, a kutatói hálózat egyik legidősebb intézményében, a közel száz éves 

Gabonakutatóban gyűltek össze. Ez alapon is mondhatjuk, jó választás volt.  

Túl ezen a hangulaton, a tudományos légkört szinte felpaprikázta a konferenciára választott 

téma, a klímaváltozás elleni küzdelem. Sokan néhány éve még úgy gondoltuk, csak a hét szűk 

esztendőt szenvedjük el a száraz meleg évekkel, de ma már láthatják a kételkedők is, hogy 

lényegesen hosszabb már ez az időszak és egyre fokozódnak a szélsőséges kilengések az 

időjárásban. A több, mint húsz előadás mindezt megerősítette, erdészeti, talaj vízháztartási, 

makro-klimatikus, de növény- és állat biológiai aspektusokból is. A legtöbb előadás persze 

nem a vészharang kongatásra, hanem az alkalmazkodásra és a legújabb kutatási eredményekre 

hívta fel a figyelmet. Az előadások különlegessége volt, hogy az előadók neve mellett ott 

szerepelt mindig a mentor neve is, mutatva, hogy a NAIK kutatóhelyeken jelentős kutatási 

tapasztalattal és eredményekkel rendelkező kutatók állnak a bemutatott eredmények mögött. 

Ez a tény a helyes pályán tartás és a motiváció szempontjából nagyon fontos. Ha figyelembe 

vesszük, hogy ebben a Programban az előadókon túl még legalább ennyi, vagy több fiatal 

vesz részt, bízhatunk abban, hogy egy olyan kutató generáció bontogatja most a szárnyait, 

akik a hazai mezőgazdasági kutatást néhány év és évtized múlva, úgy határozzák meg, mint 

azt Szegeden látjuk a biológiai kutatások szívében, amely intézmény hasonló módon indult az 

előző évszázad 70-es éveiben. 

Minden reményünk megvan arra, hogy a klímaváltozás sarokpontjait jobban megismerve és 

tanulmányozva, az alkalmazkodás módjai jól feltárulnak az élettan, genetikai, növény- és 

állatnemesítés terén. A kutatást komoly informatikai háttér is segíti, amiből szintén kaptunk 

ízelítőt az előadásokban.  
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A BELVÍZ MEZO- ÉS MAKROKLÍMATIKUS HATÁSAI 
 

Kerezsi György* – Körösparti János – Túri Norbert – Bozán Csaba 

 
NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály 

5540 Szarvas, Anna liget 8. 

E-mail*: kerezsi.gyorgy@ovki.naik.hu  

 

Absztrakt 
Hazánk időjárása a kontinentális, mediterrán és óceáni hatások, valamint a klímaváltozás negatív 

következményeként igen változékony, szélsőséges. Mindeközben a mezőgazdaság, mint a legnagyobb földterületet 

használó ágazat, stratégiai hatást gyakorol a vizek mennyiségi és minőségi állapotára. A mezőgazdasági 

vízgazdálkodási technológiák fejlesztése, a belvízzel való okszerű (mennyiségi, minőségi) gazdálkodás fontos 

eszköze lehet a negatív hatások mérséklésének. 

 

Kulcsszavak: belvízminőség, mezőgazdasági felhasználás, öntözés, területi vízgazdálkodás, agrotechnika 

 

Abstract 
Our Country extensively exposed to oceanic and Mediterranean influences, that are affected by the negative 

consequences of climate change. Meanwhile the agriculture, which is the major land use sector, undoubtedly has 

a strategic effect on status of water in terms of quantity and quality. Developing the agricultural water 

management technologies for rational (quantitative, qualitative) management of inland excess waters can be an 

important means of mitigating negative impacts. 

 

Keywords: inland excess water quality, agricultural usage, irrigation, rural water management, agro-technics 

 

 

Bevezetés 

 

Hazánkban a klímaváltozás kockázatainak megítélésekor figyelembe kell venni, hogy a 

Kárpát-medence a nedves óceáni, a száraz kontinentális és a nyáron száraz, télen nedves, 

mediterrán éghajlati régiók határán helyezkedik el. E határzónában, az éghajlati övek kisebb 

eltolódása oda vezethet, hogy a jelenlegi állapotok drasztikusan megváltoznak. A legtöbb 

klímaváltozás hatásait becslő klímamodell szerint a Kárpát-medence éghajlata az arid irányba 

fog eltolódni, ugyanakkor a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékok valószínűsége is 

nő (Anda et al., 2011). A több csapadék nagyobb mértékű párolgáshoz vezet, amely hatással 

van a vízgyűjtőkre és a felszín alatti vizekre. Várhatóan nő a téli árvizek gyakorisága, a tavasz 

elejei árvizek pedig korábban érkeznek. Egyes területeinken rapszódikusan nőhet, míg máshol 

csökkenhet a csapadék. Ennek eredményként a felszín alatti vizek kihasználtsága helyenként 

megközelítheti a kritikus szintet. Valószínűleg a víz, mint természeti erőforrás 

felértékelődése, részben a klímaváltozás hatására rövid időn belül bekövetkezik (Pálfai, 

1988). A víztakarékosság szempontjából meg kell vizsgálni az alternatív vízkészletek 

felhasználási lehetőségét. 

Az éghajlatváltozásnak a vízkészleteinkre gyakorolt jelentős hatása mellett az ember 

okozta hatások sem elhanyagolhatók. A vízpartok közeli magaslatokon létesült településeket 

összekötő szállítási utak csomópontjaiban a népességszám növekedésével új, a vízpartoktól 

távoli települések alakultak, valamint mezőgazdasági termelésbe vonták az ártereket. A nagy 

relief itenzitású területek jelentős árvizek alkalmával elöntés alá kerültek. Így következett be a 

gátak építése, majd a belvízi elöntések növekedése. A folyószabályozások előtt egységes 

rendszerbe kapcsolódott valamennyi álló-, és folyóvíz. Az „alulról feltöltött” fokokon a víz 

kilépett, és az árhullám levonulásával visszahúzódott. A fokgazdálkodás rendszere kedvező 
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hatást gyakorolt a mezoklímára, amely kiegyenlítette a szárazföldi éghajlat szélsőségeit. E 

rendszer fenntarthatatlanná válása után a belvíz generálta kihívásokkal kell együtt éljünk.  

A különböző eredetű víztöbblet fontos szerepet játszik az egyes területek, térségek vagy 

akár nagytájak vízháztartásában. Ennek a víztöbbletnek a kialakulásában és tartósságában 

számos tényező játszik szerepet. Az egyik legfontosabb a meteorológia, ami a 

belvízképződést befolyásoló dinamikus faktor. Számos tényező együttese alkotja, mint 

amilyen a csapadék, a hőmérséklet, a relatív páratartalom és a szélsebesség. A belvízzel 

elöntött területek kiterjedése és a csapadékos évek közötti szoros összefüggés egyes esetekben 

kérdéses: több olyan év volt, amikor az átlag feletti csapadékmennyiség ellenére nem 

jelentkezett extrém mértékű elöntés. 

Salamin (1942) megfogalmazása szerint akkor kell belvízről beszélni, ha a talaj 

termőrétegének hézagaiban több nedvesség van, mint amennyit a növényzet fejlődése 

megenged. Belvíznek minősül eszerint minden felületi víz, tekintet nélkül származására, de 

belvíz a termőtalaj vízbősége, a magas talajvíz is, ha miatta a mezőgazdasági termelés 

akadályozva van (Somlyódy et al., 2000). 

Magyarországon a belvíz területi kiterjedése az enyhébb elöntésű években körülbelül 50-

60 ezer hektár. Extrém években viszont az elöntött területek nagysága akár 400 ezer hektárra 

duzzad, amely az átlagos évekhez hasonlóan csak a nyílt vizű elöntést jelenti. 

A belvíz, mint a párologtató felület kiterjedését növelő tényező az enyhébb években a 

magyarországi halastó terület (~30 ezer ha) körülbelül dupláját, valamint extrém elöntések 

idején az összes felszíni vizeink összfelszínének (~180 ezer ha) több mint kétszeresét jelenti. 

A kétfázisú talaj kiterjedése, amely szintén belvíznek tekinthető, ennél sokkal nagyobb. 

Ez a többletvíz, mint párologtató felület, illetve ennek hiánya nyáron (a befogadókba 

történő szivattyúzás eredményeként) a Kárpát-medence mezo- és makroklímatikus viszonyait 

jelentősen befolyásolhatja. 

A reduktív szmog kialakulásának egyik fontos feltétele a magas páratartalmú levegő, 

melyhez a téli elöntések párologtató területe számottevően hozzájárul. Ilyenkor szélcsendben 

a párás légtömegek következtében szintén megrekedt egyéb légszennyezők a középhegységi 

nagyvárosainkba szorulva komoly egészségkárosító hatással bírnak. A hirtelen párolgást a 

belvizek talajban tározásával, valamint „kettős-rendeltetésű” vízrendszerek kialakításával 

pufferolhatjuk. 

Nyáron a klímaváltozás hatására mind gyakrabban előforduló aszályos időszakokban, pont 

az a víztöbblet hiányzik a talajainkból, melyet korábban a befogadókba szivattyúztunk. A 

mezőgazdaság a nemzetgazdasági ágak között az átlagosan 10 mikronos vagy kisebb 

szállópor szennyezés (PM 10-es) legnagyobb kibocsátója (KSH, 2017). A vízhiányos talajon 

végzett helytelen agrotechnika a deflációt, a légszennyezést közvetlenül elősegíti. Így a belvíz 

közvetett módon szintén befolyásolja közérzetünket. 

Hosszú távon a társadalom legfontosabb teendője a víztöbblettel történő okszerű 

gazdálkodás. Ahhoz, hogy ezt a vízkészletet megfelelően tudjuk használni, mind mennyiségi 

mind minőségi oldalról alapos vizsgálatnak kell alávetni (Körösparti et al., 2013). A belvíz 

keletkezés legjellemzőbb helyeinek ismeretén túl a felhasználást korlátozó paramétereket is 

meg kell ismernünk. Az elmúlt évtizedekben a belvíz minőségére vonatkozóan igen kevés 

vizsgálat készült. Ezért tartottuk lényegesnek az ilyen irányú mintavételek megkezdését és az 

eredményeket összefogó adatbázis kiépítését. 

 

Anyag és módszer 

 

A belvízminőség vizsgálatát 2015 márciusában indítottuk el a Szarvas környéki 

belvízfoltok táp- és szennyezőanyag terhelésének meghatározására. Ekkor 12 belvízfoltból, 

egy vízborítás alatt álló eltemetett folyómederből és a Veker-ér csatornából vettünk vízmintát. 
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Arra törekedtünk, hogy különböző művelési ágú (szántó, legelő) és művelési fázisban lévő 

(szántás, tarló) illetve eltérő kultúrával bevetett pontokról származzanak a minták. A 

mintavételezés 1,5 literes PET palackokkal történt. A mintavételi helyeket Trimble Recon XB 

GPS-el jelöltük meg, így a belvízfoltok helyén a későbbiekben megjelenő elöntések újbóli 

vizsgálatára nyílt lehetőség. 

A korábbi elöntési helyek koordinátáinak pontos ismeretével, a mintavételezést 2016 

márciusában megismételtük, törekedve arra, hogy az ugyanott megjelenő belvízelöntésekből 

vegyünk vízmintát. Ekkor csak 9 belvízfolt volt alkalmas mintavételre, de még így is 8 folt 

azonos helyen helyezkedett el, mint 2015 tavaszán. A 2016-os mintavételezéskor már nem 

csak a táp- és szennyezőanyagokra, hanem szermaradványokra vonatkozó mintavételezést is 

végeztünk. 

2017 tavaszán a táp- és szennyezőanyagokra vonatkozó mintavételezést ismételtük meg, 

viszont a belvízminták a korábbi mintavételi helyekkel csak két mintavételi pontban egyeztek 

meg, ezért a tavaszi belvízminták éves átlagértékeit hasonlítottuk össze. A mintavétel 

szempontjából lényeges, hogy a szermaradványok mintavételezéséhez üveg palackok (2 liter) 

használatát szabta meg a vizsgáló laboratórium. A táp- és szennyezőanyagok laboratóriumi 

vizsgálatakor az egyes összetevők és az ezekből származtatott paraméterek koncentrációja 

került meghatározásra. 

A táp- és szennyezőanyagokra vonatkozó határértékeket a 10/2010. (VIII. 18.) VM 

rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól 

szóló rendelet alapján állapítottuk meg. A rendeletben más határértékek vonatkoznak a 

vízfolyásokra és állóvizekre, valamint az eltérő víztest típusokra. A belvízelöntésekre a 

rendeletben szereplő természetes állóvizek típusbesorolása (10 és 11) víztestekre vonatkozó 

határértékeket alkalmaztuk. A Veker-ér csatornánál a rendelet vízfolyásokra vonatkozó 

vízminőségi határértékeit vettük figyelembe (1. táblázat). 

 

1. táblázat: Külön jogszabály szerint meghatározott víztest típusokra vonatkozó 

vízminőségi határértékek 
Állóvíz Vízfolyás 

Fizikai-kémiai 

jellemzők 
10 11 

Fizikai-kémiai 

jellemzők 

Síkvidéki, pangó vizű vízfolyások 

(16, 17 típusok) 

pH (nyílt vízben) 7,2-8,8 7,2-8,8 pH 6,5-9 

NH4-N (mg/l) <0,3 <0,3 NH4-N (mg/l) <0,4 

NO3-N (mg/l) <0,2 <0,2 NO3-N (mg/l) <1 

PO4-P (mg/l) <0,12 <0,12 PO4-P (mg/m
3
) <100 

Forrás: 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 

 

A kémhatást (pH) nem csak a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet, hanem a 90/2008. (VII. 

18.) FVM rendelet alapján is megvizsgáltuk. Utóbbi a talajvédelmi terv készítésének részletes 

szabályaira vonatkozik, amely az öntözővíz optimális kémhatását is megszabja. Ez alapján az 

öntözővíz minden esetben használható, ha kémhatása 6,5-8,4 közé esik, ellenben, ha 6,5-nél 

kisebb vagy 8,5-nél magasabb értéket vesz fel, a talaj tulajdonságainak figyelembe vételével 

kell meghozni a döntést az öntözési célú hasznosításhoz. Esetünkben ez azért releváns, 

ugyanis a belvizek mezőgazdasági célú felhasználásánál az öntözési potenciál kitüntetett 

szereppel bír. A sókoncentrációt (c), azaz az összes sótartalmat a fajlagos elektromos 

vezetőképességből (EC) származtattuk, Stefanovits et al. (2010) által leírt képlet alapján. A 

magyarországi éghajlati és talajviszonyok között, többnyire nem halmozódik fel a só, ha az 

öntözővíz sókoncentrációja nem éri el az 500 mg/l (0,781 mS/cm) értéket. Ezzel szemben 

olyan laza szerkezetű talajok esetében, ahol mélyen húzódik a talajvíztükör, már magasabb 

800-1000 mg/l (1,25-1,56 mS/cm) sótartalmú víz használata is lehetséges. 

6 



    

A vizsgáló laboratóriumban kadmiumra vonatkozó mérés történt. Ennek az elemnek a 

koncentrációját egy külön kormányrendelet alapján vizsgáltuk (50/2001. (IV. 3.)). A 

kadmium koncentráció megengedett határértéke a rendelet szerint 0,02 mg/l. A 2016 

márciusában szermaradvány vizsgálat céljából vett vízminták műszeres analitikai (GC-MS) 

módszerrel elemeztük, összesen 35 növényvédőszer-hatóanyag maradékot (pl. carbofuran, 

metamitron, propachlor, stb.) és további néhány bomlásterméket (pl. DDE, DDD, heptachlor-

epoxide, stb.) elemezve. A határértékek tekintetében a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet – a 

növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a 

növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról – irányelveit 

alkalmaztuk. 

 

Eredmények 
 

Az eredmények értékelése során a tavaszi belvízminták vízminőségének átlagértékeit 

hasonlítottuk össze mindhárom éveben. A 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet alapján (pH 7,2-

8,8) a víztestek kémhatása a rendeleti határérték intervallumban mozgott. Az öntözővíz 

kémhatását szabályozó 90/2008. (VII. 18.) FVM rendeletet alapján öntözésre felhasználható 

minőségűek voltak a tavaszi belvízminták átlaga. A belvízfoltok esetében a nitrát-nitrogén 

(NO3-N), az ortofoszfát-foszfor (PO4-P) és az ammónium-nitrogén (NH4-N) koncentrációját 

illetően előfordultak határérték túllépések bizonyos mintáknál.  
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1. ábra: A tavaszi belvízminták fajlagos elektromos vezetőképességének és összes 

sótartalmának átlagértékei 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Azonban itt a legszembetűnőbb jelenségként nem egy-egy paraméter határérték feletti 

koncentrációja emelhető ki, hanem az adott évek közötti különbségek. Ez pedig rávilágít a 

mezőgazdasági termelés belvízminőségre gyakorolt szerepére, mivel feltételezhető, hogy az 

évek közötti különbségek a területre kijutatott műtrágyákból származhattak. Az összes 

sótartalomnál a legtöbb belvízfolt esetében nem volt magasabb 500 mg/l-nél a koncentráció, 

tehát feltétel nélkül alkalmasak lettek volna öntözésre.  

Az ammónium-nitrogén koncentrációjának módosulása is észrevehető – bár a rendeleti 

határérték alatt mozog. Egyes mintavételi pontoknál valószínűleg nem közvetlen 
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mezőgazdasági termelésből eredeztethető a szennyezés, hanem indirekt módon a szomszédos 

területekről elszivárgó vizekből származtatható. A belvizeknél használt szigorúbb 

határértékek szerint tanulmányozott minták nem haladták meg a limitet, kivéve a nitrát-

nitrogén koncentrációját. 
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2. ábra: A tavaszi belvízminták ammónium-nitrogén (<0,3), nitrátion (<0,2), ortofoszfát-

foszfor (<0,12) átlagértékei 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 2015-ös évben az összes sótartalom esetében a csatorna vize csak mély talajvizű laza 

talajok öntözésére lett volna alkalmas, míg 2016-ban és 2017-ben már feltétel nélkül. A 

kadmium koncentráció egyik víztest esetében sem haladta meg (<0,001 mg/l) a külön 

kormányrendelet vonatkozó határértékét. Ez abból adódhat, hogy a belvízöntéseknél 

minimális eséllyel halmozódik fel a kadmium. Ezzel szemben a vízfolyásokba már 

előfordulhat ez a mérgező elem a direkt szennyvízbevezetések következtében, de a Veker-ér 

vízgyűjtőjében nincs település, vagy egyéb jelentős ipari létesítmény. A növényvédőszer-

maradékra vonatkozó vizsgálatok a táp-és szennyezőanyag szennyezéshez hasonlóan kedvező 

eredményeket tükröznek. Mivel viszonylag kisszámú szermaradvány volt kimutatható, és 

azok is szinte kizárólag a kimutatási határérték felett, de mennyiségi meghatározásra nem 

elegendő koncentrációban voltak jelen. A laboratóriumi vizsgálat eredményei alapján tehát a 

2016-ban megmintázott belvizekben a szermaradványok mennyisége határétékek alatt volt. A 

Cserebökény melletti tartós vízborítás, valamint a Veker-ér csatorna vizében pedig nem 

találtunk szermaradványokat, míg a belvízfoltoknál, ugyan csak három esetében és ott is 

csupán egy-egy maradványt. Előbbi kettőből a kimutatási határérték felett, de mennyiségi 

meghatározáshoz nem elégséges koncentrációt tartalmaztak az adott foltok. Egy mintánál 

viszont a clomazone hatóanyagnak 0,266 µg/l volt a koncentrációja, amely alapján még a 

belvízfolt a jó vízminőségi osztályba sorolható. Sőt ha figyelembe vesszük, hogy a rendelet 

szerint a javasolt kimutatási határérték ivóvíz esetében nem haladhatja meg a 0,1 μg/l-t, akkor 

csak kismértékben volt szennyezett ez a víztest. Továbbá néhány vízmintában 

bifenilszármazékot és poliaromás szénhidrogént (PAH), illetve egy mintában ismeretlen 

eredetű tetradekánsav-észtereket mutattunk ki, melyek forrása ismeretlen. 
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Következtetések, javaslatok 
 

A mezőgazdaságból származó fő szennyezések a nitrátok, a foszforszármazékok és a 

peszticidek, amelyeket nehéz szabályozni, mert nagy területről, diffúz (nem pontszerű) 

forrásokból származnak, időben és helyileg általában nem előre jelezhető módon jelentkeznek 

(Tamás, 2013). A szennyezőanyagok fajtája és koncentrációja nem csak belvízfoltonként és 

víztestekként, hanem a három év átlagában is eltérő volt, mely valószínűsíthetően leginkább 

az agrotechnika következménye. A szennyezőanyagok koncentrációja nagyban függ attól, 

hogy az agrotechnikai eljárások során az adott területre mit és milyen mennyiségben jutattak 

ki. A 2015-ös év belvizei több esetben is alkalmatlanok lettek volna mezőgazdasági 

felhasználásra, míg 2016-ban és 2017-ben már többnyire öntözésre alkalmasak voltak. A 

szermaradvány hatóanyagok jelentős része a téli időszakban lebomolhatott, de a hígulás és a 

kimosódás révén is eltűnhettek a területről, ezért belvíz előfordulása esetén a nyári vagy őszi 

időszakban elengedhetetlen a szermaradvány vizsgálatok megismétlése. Az eredmények arra 

engednek következtetni, hogy a belvizek visszatartására és felhasználásra a mezőgazdasági 

munkálatok megkezdése előtti többletvizek feltehetően alkalmasak lennének. Az eddigi 

tapasztalataink azt mutatják, hogy a tápanyag gazdálkodási tervek ismerete elengedhetetlen a 

belvizek minőségének vizsgálatához, hiszen ezek nélkül lehetetlen meghatározni azokat az 

elöntéseket, amelyek nem, vagy csak kevésbé szennyezettek. A vizsgálatokat szükséges 

táblaszintre kiterjeszteni ugyanis, ha adott táblán belül számottevő különbségek jelentkeznek 

a foltok között, akkor a belvizek felhasználhatóságát illetően újabb kérdések merülhetnek fel. 

Ezért a belvíz tábla és folt szinten történő vizsgálatának kiterjesztése meghatározó jövőbeli 

kutatási iránynak tekintendő, hiszen így számszerűsíthető vízminőségi adatokat rendelhetünk 

az egyre esedékesebbanda okszerű belvízgazdálkodáshoz. Az eredményeink alapján azonban 

mindenképpen megcáfolhatjuk azt a hipotézist, hogy a belvizes időszakban a mezőgazdasági 

területeken összegyülekező belvizek általánosan rossz minőségűek. Megfontolandó a 

vízelvezetési kényszer megszüntetése, ezzel párhuzamosan a helyi vízvisszatartás és a térségi 

vízátvezetés lehetősége, így csökkentve a vízhiányos időszakokban bekövetkező 

káreseményeket. Egy működőképes, fenntartható vízvisszatartási rendszer kialakítására lenne 

szükség. 

 

Összefoglalás 

 

A mezőgazdaság klímaváltozásra való felkészülése nemcsak a lakosság 

élelmiszerellátásának biztonságát, az exportot, hanem a mezőgazdaságban hasznosuló vizek 

fenntartható készletgazdálkodását szolgálja. 

Az okszerű belvízgazdálkodás egyik kiemelt eleme a mezőgazdasági területeket gyakran 

károsan sújtó víztöbblet valamilyen módon történő hasznosítása (talajban történő tározás, 

talajvízdúsítás, öntözéses hasznosítás stb.). Öntözéses hasznosítás során megfontolandó, az 

ún. „kettős rendeltetésű” vízrendszerek kialakítása és működtetése. Ahhoz, hogy ezen fölös 

vizek egy részét a öntözésre használjuk, szükségszerű a vízminőségi paraméterek ismerete. A 

mezőgazdasági táblákon összegyülekező belvizek minőségét egyértelműen az aktuális 

agrotechnika határozza meg. 

Kiemelt mintaterületen végzett vizsgálataink alapján megdőlni látszik a hipotézisünk, 

miszerint a belvizek általánosan rossz minőségűek, ugyanis előfordultak olyan belvízfoltok, 

ahol három egymást követő évben nem, vagy csak bizonyos paraméterek esetében haladták 

meg a felszíni vizek minőségére vonatkozó rendeletben meghatározott szennyezettségi 

határértéket (10/2010. VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről…). A 

belvizekkel való okszerű gazdálkodást illetően két mérvadó kérdésre keressük a választ. 

Egyrészt a mezőgazdasági területeken keletkező belvizek hasznosíthatók-e közvetlenül vagy 
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közvetetten a mezőgazdaságban, részben kiváltva a belvízelvezetési kényszert, másrészt pedig 

a táblán belüli hosszútávon kiszámítható és fenntartható belvízhasznosítás érdekében - pl. az 

öntözéses gazdálkodás kiegészítő vízforrása - milyen agrotechnikai beavatkozásokat kell 

alkalmazni (növényvédelem, gyomszabályozás, tápanyag-gazdálkodás) a szennyezettségi 

értékek csökkentéséhez. 

Az elkövetkező években hazánk földrajzi adottságai és a klímaváltozás miatt, kisebb-

nagyobb belvízi elöntések kialakulásával számolhatunk. A vízkárok elhárítása, az ellenük 

folyó védelem a gazdálkodás költségeit növeli, és nagy társadalmi ráfordítást igényel 

(Felföldy, 1930), ezért mindenképpen szükséges újra gondolni a belvízvédelem rövid és 

középtávú stratégiáját. 

A belvíz formájában megjelenő többletvíz évente átlagosan 100.000 hektárt borít el 

(Andrasi et al., 2016). E jelentős víztömeg klímamódósító hatása nemcsak egyes kistájakra 

terjed ki, hanem egész tájegységek és végső soron a Kárpát-medence éghajlatát is 

meghatározza. 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

„A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztését (öntözéses gazdálkodás, belvízgazdálkodás, 
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Absztrakt 
A szőlő szaporító anyagot számos kórokozó (vírusok, fitoplazmák, baktériumok és gombák) fertőzi látens 

formában, ami komoly gazdasági károkat okoz. A vírusmentes szaporítóanyag szelekcióját 1972-ben kezdték meg 

intézetünkben. Jelenleg melegvizes kezelést alakalmazunk kezdő lépésként a kártevők eliminálására, melyet in 

vitro hajtáscsúcs (merisztéma) kultúrák indítása követ a vírusmentes növényanyag előállításához. Az in vitro 

növényanyag hosszútávú fenntartásához kétrétegű táptalaj bizonyult optimálisnak, folyamatosan biztosítva a 

szükséges hajtáscsúcsokat és merisztémákat. A szomatikus embrigenezis a merisztémakultúráknál is hatékonyabb 

módszer a szőlőfajták és klónok vírusmentesítésére. Kísérleteinkben portokból és termőből kiindulva négy 

genotípusnál sikerült szomatikus embriogenezist indukálnunk TDZ tartalmú táptalajokon. 

 

Kulcsszavak: kétrétegű táptalaj, merisztéma, szomatikus embriogenezis 

 

Abstract 
Several pathogens including viruses, phytoplasmas, bacteria and fungi infect grapevine propagating material in 

latent form resulting in serious economic losses. Selection of virus-free propagating material was started in 

1972 at our institute. At present we use hot water treatment as a preliminary step to eliminate pests followed by 

initiation of in vitro shoot tip (meristem) cultures for the production of pathogen-free material. For long term 

maintenance of in vitro plants a double layer medium proved to be optimal as a continous source of required 

shoot tips and meristems. Somatic embryogenesis proved to be a more effective method for the virus elimination 

from different grapevine varieties and their clones. In our experiments the induction of somatic embryogenesis 

on anthers and pistils proved to be successful for four different genotypes on TDZ containing media. 

 
Keywords: double layer medium, meristem, somatic embyogenesis 

 

 

Bevezetés 

 

A hatékony szőlőtermesztés egyik alapja a magas minőségű patogénmentes szaporítóanyag 

előállítása. A komplex patogénmentesítés során a legnagyobb kihívást a jelentős gazdasági 

károkat okozó vírusok jelentik, hiszen jelenleg kizárólag bonyolult szövettenyésztési eljárások 

alkalmazásával tudjuk a legfontosabb vírusoktól mentesíteni a szőlőfajtákat, illetve a 

szelektált klónokat. Éppen ezért termesztői oldalról növekvő igény mutatkozik az új, 

mentesített klónokra, és emiatt a vírusmentesítés hatékonyságát és megbízhatóságát is növelni 

szükséges. 

A komplex patogénmentesítés általában a télen megszedett fás vesszők meleg vizes 

kezelésével kezdődik, melyet felületi fertőtlenítés követ. A hajtatás során optimális 

hőmérséklet, megvilágítás és páratartalom mellett megfelelő minőségű alapanyagot 

nyerhetünk a hajtáscsúcs és merisztéma tenyészetek indításához. Már az 1-2 mm hosszúságú 

hajtáscsúcs leválasztásával is baktérium- és gombafertőzéstől mentes növényeket kaphatunk, 

míg a hajtáscsúcs merisztéma leválasztásával (≤0,5 mm) lehetőség nyílik a vírusok jelentős 

részének eliminációjára is (1. ábra). 

 

 

11 



 
1. ábra: A patogénmentes szaporítóanyag előállításának lépései 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A vírusmentesítés szűk keresztmetszetét a szövettenyésztési eljárások hatékonysága adja. 

Az elterjedten használt merisztéma- és hajtáscsúcstenyésztés genotípustól és a fertőző 

vírustól/vírusoktól függően eltérő hatékonyságot mutat, a hajtáscsúcstenyésztés hatékonyságát 

pl. hőterápiával lehet növelni (Maliogka et al., 2009; Skiada et al, 2009). A merisztéma 

tenyésztés esetében a módszer jellegéből adódóan a különböző genotípusok eltérő 

hatékonysággal tenyészthetőek a különböző táptalajokon, így a szövettenyésztési eljárás 

további finomítása szükséges. 

A szakirodalomban találunk példákat szomatikus embriogenezisen keresztül történő vírus-, 

sőt viroidmentesítésre (Gambino et al., 2009; Gambino et al., 2011; Peiró et al., 2015), 

amelyet genotípus függősége miatt csak ritkán alkalmaznak, ugyanakkor az irodalmi adatok 

alapján a viroidot vagy vírust tartalmazó sejtekből nem regenerálódnak növények. Így az 

eljárással, nagy biztonsággal kaphatunk viroid- és vírusmentes növényeket. 

 

Anyag és módszer 

 

A merisztéma preparációhoz felhasznált in vitro ’Kadarka’ anyanövények hosszútávú 

fenntartásához kétrétegű táptalajokat teszteltünk, ahol az alsó réteg szilárd MS (Murashige és 

Skoog, 1962) táptalaj volt, melyben a makroelemek mennyiségét feleztük, valamint 10 g/l 

szaharózzal és 3 g/l fitagéllel (gelrite) egészítettünk ki (pH=5,8). A szilárd fázisra Gamborg 

B5 makrolemeket és MS mikrolemeket tartalmazó folyékony táptalajt (GB5) rétegeztünk, 

melyet 0,5 g/l aktív szénnel vagy 8,5 mg/l ezüst-nitráttal egészítettünk ki. 

Szomatikus embriogenezis kísérleteinkhez a NAIK SZBKI ültetvényeiben megtalálható 

‘Ottonel muskotály’, ’Rizlingszilváni’ valamint ’Zöldveltelini’ fajták klónjainak virágzatait 

használtuk fel. A virágzatokat a virágnyílást megelőző két hétben gyűjtöttük be, és 1-2 napig 

4°C-on tároltuk. A felszíni sterilizáláshoz a virágzatokat először fél percre 70 %-os alkoholba, 

majd tíz percig 10 %-os Cloroxba tettük, és háromszor steril vizben öblítettük. A 

virágzatokból kipreparált portokokat, termőket vagy egész virágokat MS alapú táptalajokra 

helyeztük, melyben a makroelemek mennyiségét feleztük, valamint 20 g/l szaharózzal és 5 g/l 
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agarral (20573-0-33, REANAL) egészítettünk ki (pH=5,8). A felhasznált kalluszindukciós 

táptalajok (MST) 1,1 mg/l 2,4-diklórfenoxi-ecetsav (2,4-D) és 0,05 mg/l thidiazuron (TDZ) 

mellett 0,5 g/l aktív szenet (MSTAc) vagy 200 mg/l claforant (cefotaxime, MSTcl) 

tartalmaztak (Oláh et al., 2009). A portokokon megjelenő embriogén jelleget mutató 

kalluszokat az indítást követő fél évben az előbbivel megegyező összetételű hormonmentes 

táptalajra passzáltuk, melyet 1 g/l aktív szénnel (MSAc) egészítettünk ki az embrió 

differenciálódás, növényregeráció és gyökeresedés elősegítésére (Forgács et al., 2017). 

 

Eredmények 
 

A kétrétegű táptalajokkal végzett kísérletek eredményeit a 2. ábra mutatja. A kontroll 

táptalaj egyrétegű fél MS táptalaj volt, ahol a növényekről a vizsgált időszakban 2-3 

hajtáscsúcsot sikerült preparálnunk, majd a növekedésük leállt. A Gamborg B5 

makroelemeket tartalmazó folyékony táptalajjal felöntött növények ehhez képest a megadott 

időszakban 2-5 hajtáscsúcsot neveltek ki. Az aktív szén a folyékony táptalaj hatását tovább 

javította, és növényenként öt merisztémát nyerhettünk a kísérlet során. Az ezüst-nitráttal 

kiegészített folyékony táptalaj ugyanakkor egyértelműen gátló hatást mutatott, a növények 

csak nagyon lassan növekedtek és gyorsan elpusztultak. 

 

 
2. ábra: A kétrétegű táptalaj hatása a regenerált hajtáscscúcsok számára 16 hét alatt 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A szomatikus embriogenezis kiváltását célzó kísérleteinkben portokkal, termővel és egész 

virágokkal dolgoztunk. A 3. ábra mutatja be a portokon végzett kísérletek eredményeit. Az 

ábrán látható, hogy az aktív szenet tartalmazó táptalaj pozitív hatással volt a kallusz 

képződésre, ugyanakkor embriogén kalluszt csak ’Rizlinszilváni-2Á’ klón esetében kaptunk 

ezen a táptalajon. Az MST és MSTcl táptalajokon általában gyengébb kalluszosodás volt 

megfigyelhető, kivéve az ’Ottonel muskotály’ fajtát. Ennél a fajtánál egy valószínűleg 

endogén eredetű baktériumos fertőzés miatt a tenyészetek nagy részét elveszítettük, 

ugyanakkor az antibiotikum védelmet nyújtott a fertőzéssel szemben és nem gátolta az 
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embriogén kallsuz indukciót. A ’Zöldveltelini’ klónok esetében egyik táptalajon sem sikerült 

embriogén tenyészeteket létrehoznunk. 

 

 

3. ábra: TDZ-t tartalmazó táptalajok hatása a kalluszindukcióra portokon 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Termő esetében a legerősebb kalluszosodást szintén az aktív szenet tartalmazó táptalajon 

tapasztaltunk (36-97 %), de embriogén kalluszt csak egy esetben, claforan tartalmú táptalajon, 

sikerült nyernünk. Teljes virágoknál egy esetben sem kaptunk embriogén kalluszt. 

 

Következtetések, javaslatok 
 

A kétrétegű táptalaj használata, amennyiben a folyékony fázist aktív szénnel is 

kiegészítjük, optimálisnak bizonyulhat a szőlő növények hosszútávú fenntartásához, mivel 

valószínűleg gátolja a táptalaj kiszáradását, pótolja a tápanyagokat, illetve megköti a 

felhalmozódó mérgező anyagokat. A szomatikus embriogenezis indukciója során egyik 

táptalaj sem bizonyult általánosan alkalmazhatónak, valószínűleg a hatékonyabb 

kalluszképzés érdekében korábbi fejlettségi stádiumban érdemes a portokokat és a virág más 

részeit felhasználni. 

 

Összefoglalás 

 

A kétrétegű, kétfázisú táptalaj használata megfelelő módszer lehet a merisztéma 

preparálásnál felhasznált in vitro növények hosszútávú fenntartására, így a növények 

passzálása csak három-négy havonta válik szükségessé, amivel jelentős munkamennyiség 

takarítható meg. Szomatikus embriogenezis indukálása sikeresnek bizonyult „Ottonel 

muskotály’ és ’Rizlingszilváni’ klónok esetében, ugyanakkor a ’Zöldveltelini’ klónok 

esetében egyetlen esetben sem tapasztaltunk embriogenezist. 
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Absztrakt 
A klímaváltozás hazánkat érintő előrejelzései alapján – amennyiben a szükséges öntözővíz mennyiséget 

biztosítani tudjuk – akkor a jövőben várhatóan javulnak a rizstermesztés általános feltételei, elsősorban a 

növekvő átlaghőmérséklet hatására. Emiatt valószínűleg a tenyészidőszak hossza is növekedni fog, így a jelenleg 

még nem, vagycsak magas kockázattal termeszthető szubtrópusi, trópusi fajták egy részének termesztése és 

nemesítési felhasználása is lehetővé válhat. A NAIK ÖVKI Galambosi Rizskísérleti Telepén összehasonlító 

szántóföldi vizsgálatokat végeztünkkülönböző eredetű rizs genotípusokkal. Tesztelésünk célja az volt, hogy 

hazánk klimatikus viszonyai között ellenőrizzüktermeszthetőségüket. Evizsgálatokba 106 rizs genotípust a NAIK 

ÖVKI fajtagyűjteményéből, míg 267 nemesítési vonalat és fajtát az IRRI INGER hálózatból vontunk be. Hazánk 

rizstermesztésére napjainkban az a jellemző, hogy a termelést elsősorban az abiotikus környezeti hatások (hideg, 

hosszú nyári nappalhossz, magas sókoncentráció) limitálják. E hatások várhatóan a jövőben is jelentősek 

maradnak azzal a kiegészítéssel, hogyaz időjárási szélsőségek gyakorisága is növekedni fog (pl. a növekvő 

hőségnapok számával a hőstresszjelentőségee is megnőhet). Emellett az új vagy korábban kevésbé 

jelentősbiotikus faktorok előfordulása, megjelenése is várható (állati kártevők; gomba-, baktérium- és 

vírusbetegségek). Mindezek alapján az új génforrásoknak nagy jelentősége van a fajta szortiment bővítésében,a 

potenciálisan magasabb terméshozamok elérésében és az abiotikus és biotikus stresszekkel szembeni 

ellenállóképesség fokozásában is. 
 

Kulcsszavak: klímaváltozás, IRRI, abiotikus stressz, rizs 

 

Abstract 
According to the predictions of climate change in Hungary, the general conditions of rice production are 

expected to improve, mainly due to the increasing average temperature. Therefore, the length of growing season 

is also expected to increase, so the application in breeding programs and the cultivation of some varieties from 

the subtropical and tropical regions may be more successful in the future. Comparative field studies were 

carried out at the NAIK ÖVKI Galambos Rice Research Station to describe the effects of the Hungarian climatic 

conditions on the development of rice genotypes from different origins. 106 varieties from the NAIK ÖVKI rice 

variety collection and 267 IRRI INGER released varieties and breeding lines were investigated. Today, the 

major limiting factors inthe temperate rice production are the abiotic stressors (cold, high salinity, long 

daylenght during the season). These impacts are expected to remainimportant with more frequent weather 

extremes (e.g.increasing number of heat days). In addition, the occurrence and appearance of harmful biotic 

factors are also expected to be more frequent (animal pests, fungi, bacteria and viruses). Thus expanding the 

genetic background of rice breedingis important to increase the resistance of new lines to abiotic and biotic 

stresses, to achieve higher yields and to maintain sustainable production. 

 

Keywords: climate change, IRRI, abioticstress, rice 

 

 

Bevezetés 

 

A klasszikus nemesítés során elengedhetetlen a széles genetikai potenciál, hogy megfelelő 

szülőpartnereket választhassunk a célzott keresztezésekhez és így minél nagyobb 

hatékonysággal válaszolhassunk a felmerülő kihívásokra. A NAIK ÖVKI együttműködése a 

Nemzetközi Rizskutató Intézettel (IRRI, Fülöp-szigetek), ezt a célt szolgálja. Az INGER 

nemzetközi fajtakísérleti hálozat (The International Network forGeneticEvaluation of Rice) 

keretében 2016 óta, évente több száz genotípust kapunk tesztelésre. A hálózat célja a 
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legjobbnak ítélt vonalak adaptációs és stressztűrő képességének vizsgálata, különös tekintettel 

a biotikus és abiotikus stresszekre.  

 

Anyag és módszer 

 

A fajtagyűjtemény felújítása volt az egyik idei célunk. Ezért 2017-ben elvetettük az összes 

rendelkezésünkre álló különböző évjáratú genotípusainkat, több ismétlésben. A vetést 

folyamatosan (április 1. és május 16. között) végeztük el az üvegházunkban. Palántázó 

tálcákat használtunk, amelybe muskátli virágföld került. Egy-egy ilyen tálcába körülbelül 12-

14 sort vetettünk. Amelyik genotípus 3 hétig nem csírázott ki, abból kerestünk egy másik 

évjáratú tételt és azzal felülvetettük. Így összesen 470 tétel került elvetésre az idén. A 

palántázás egy hónapos korban történt meg. Minden genotípusból 1,5m-es sorokat 

palántáztunk, leggyakrabban 2 sor genotípusonként. A vizsgált paraméter a növénymagasság 

és az 50% virágzási idő volt. 

A Nemzetközi Rizskutató Intézet INGER projektjének keretében a tesztelésre elküldött 

genotípusokból is palántákat neveltünk, és a leírt protokolloknak megfelelően neveltük és 

palántáztuk két ismétlésben a növényeket. Itt is mértünk magasságot és virágzási időt, már 

amelyik genotípus elérte ezt a fejlettségi állapotot, továbbá biomassza produkciót és 

termésmennyiséget. 

A fajtagyűjteményben szereplő fajtákról az információkat a világ 9 különböző 

génbankjából gyűjtöttük össze. 

 

Eredmények 
 

A génbanki adatbázis keresés eredményeként kilenc adatbázist találtunk. A japán NARO 

(National Agriculture and Food Research Organization, 

http://www.gene.affrc.go.jp/index_en.php) adatbázisa növényi, állati és mikroorganizmus 

tételeket is tartalmaz. A növény szekció 224.000 tétele közül 22.388 db a rizs, és ebből 63 

darab magyar vonatkozású. Az orosz Vavilov Intézet génbankjában számos régi magyar fajtát 

lehet megtalálni (http://91.151.189.38/virdb/maindb). A trópusi fajtáinkról az Africa Rice 

Center adatbázisából tájékozódhatunk (http://eservices.africarice.org/argis/rech.php). Az 

európai fajtákról a francia CIRAD adatbázisa használható 

(http://tropgenedb.cirad.fr/tropgene/JSP/interface.jsp?module=RICE). Míg a Magyarországon 

is népszerű olasz fajtákról az Ente Nationale Risi adatbázisában kutakodhatunk 

(https://www.enterisi.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx). További adatbázisok: GRIN-

Global (https://training.ars-grin.gov), China Rice Data Center 

(http://www.ricedata.cn/index.htm). A legnagyobb adatbázis, ahol nemcsak fajtanevek alapján 

lehet keresni, hanem forrás ország, tenyészidőszak, szemprofil, endospermium típus és 

különböző betegségek, az IRGCIS adatbázis (International Rice Genebank Collection 

Information System (http://www.irgcis.irri.org:81/grc/SearchData.htm).  

Az újabb magyar fajták többsége azonban nem szerepel egyik adatbázisban sem. Ezen 

fajták minél teljesebb megismerése a célunk. Az egyik legfontosabb tulajdonság, amit a 

nemesítésben tudnunk kell a szülőpárokról, azok abiotikus stresszel szembeni 

ellenállóképessége. Ezért minden évben kísérleteket állítunk be a fajták megismerésére. 

Szárazságtűrési adatok, hideg-, és sótűrési vizsgálatok állnak rendelkezésünkre, melyet főzési 

tulajdonságok meghatározásával egészítettünk ki. 

A fajtagyűjteményből a legkorábbi fajta idén UKR 2 volt, 62 napos virágzási idővel, a 

leghosszabbak pedig a kínai fajták voltak 130 nappal. Előfordult ennél hosszabb virágzási 

idejű fajta is, azonban ezek már a szántóföldön nem értek be, így az üvegházba szállítottuk, 

ahol még rendelkezésre állt a beéréshez szükséges hőmennyiség. A fajták virágzási idejét az   
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1. ábra mutatja, pirossal és szöveggel kiemelt fajták a hazánkban köztermesztésben levő 

magyar és olasz fajták. Látható, hogy mintegy 25-30 nap különbség van a virágzási időben. 

Jelenleg a hosszú tenyészidejű fajták gazdaságosan nem termeszthetőek minden évben, de a 

klímaváltozzással vélhetően ez megváltozik, így a hosszabb tenyészidejű magyar fajták 

előállítása és termeszthetősége is lehetővé válik. 

 

 
1. ábra: A fajtagyűjtemény virágzási adatai (Szarvas, 2017) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

A Nemzetközi Rizskutató Intézet által koordinált INGER projekt egy nemzetközi 

rizsgenotípus értékelő hálózat, melyet 1975-ben indítottak útnak. 2015-ig összesen 55,548 

genotípus értékelése történt 85 országban. Ennek eredményeként több mint 1120 tesztelt 

vonalat ismertek el önálló fajtaként a világ 74 országában (Hettel 2015.) 

Magyarország 2016-ban csatlakozott újra a projekthez, melynek eredményeként 2017-ben 

251 genotípus tesztelését végeztük el. A különböző genotípusok teljesítményét vizsgáltuk 

árasztott körülmények között (IIRON, IRTON, IRBN) problémás talajokon (IRSSTN) és 

árasztás nélkül (IURON). A vonalak értékelésének főbb szempontjai: biomassza, 

növénymagasság, termésmennyiség, virágzási idő és Piriculariaval szembeni ellenállóság. A 

vizsgálatba bevont vonalak közül 51 hozott termést és további 26 virágzott, tehát összesen 77 

olyan genotípus áll rendelkezésre, amelyek felhasználhatóak a jövőben a nemesítésben. A 

termésmennyiség az 51 genotípus esetében a pár szemtől a 100-150 gramm mennyiségig 

terjedt. A kontrollként használt magyarországi fajták ezzel szemben 170-380 gramm termést 

hoztak.  A fajták 70%-nak fotoperiódus érzékenysége volt. Mivel a rizs rövidnappalos növény 

(kb 10 óra), így hazánkban a hosszú megvilágítású nyári nappalok miatt a külföldről behozott 

érzékeny növény nem lép át a generatív szakaszba (megnyúlik a 3-4 levélfejlődi szakasza) 

vagy ha mégis, akkor már csak a hűvös éjszakákkal jellemezhető őszi időszakban (Simonné 

Kiss Ibolya 1983)(2.ábra). 
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2. ábra: Az árasztás nélküli kísérleti parcella a Liziméter Telepen (IRRI-IURON) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Összefoglalás 

 

2017-ben sikeresen újítottuk meg fajtagyűjteményünket, melynek eredményeként 146 fajta 

került középtávú megőrzésre +4°C-on. A kezünkben levő fajtákról a meglévő adatbázisokból 

és saját kutatásainkból szerzünk egyre több információt, melyeket felhasználunk a 

nemesítésben. Ebben az évben sikeresen teszteltük a Nemzetközi Rizskutató Intézet által a 

világban jelenleg kutatás alatt levő nemesítési vonalakat. A tesztelés eredményeként a 

vonalak 30%-a potencionális szülőpartnerek lehetnek a magyar nemesítők számára. További 

információkat a következő évek tesztelése fog szolgáltatni. 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Kutatásainkat a Földművelésügyi Minisztérium „A magyar rizs általános 

alkalmazkodóképességének vizsgálata és javítása a termelési gyakorlatban versenyképes, új 

fajták előállítására” (OD002) című projekt keretében támogatta. A kísérletekhez felhasznált 

rizs vonalak egy részét az IRRI az INGER nemzetközi fajtakísértleti hálózat keretében 

biztosította.  
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Absztrakt 
A légköri ammónia nagy hatást gyakorol a természetes ökoszisztémákra oly módon, hogy jelentős szerepet 

játszik a savas esők kialakulásában. A 2015. évre vonatkozó légszennyező leltárjelentés szerint az ammónia-

kibocsátás hazánkban 90.5%-ban mezőgazdasági eredetű. A mezőgazdaságon belül a sertéstartás közvetlenül 

17%-ért felelős, míg közvetve a szervestrágya kijuttatás emissziójából is részesül. Európai Uniós 

kötelezettségeinknek megfelelően 2020-ra 10%-os, 2030-ra 32%-os ammónia emisszió csökkenést kell elérni a 

2005-ös referencia évhez képest. Ahhoz, hogy ezen kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni, fel kell 

térképeznünk a hazai sertéstartási viszonyokat, és meg kell vizsgálnunk az ammónia-kibocsátás csökkentés 

lehetséges pontjait. Ehhez kutatásunkban közel 100 sertéstartó telep adatait gyűjtöttük be állatállomány, 

sertéstartási technológiák, trágyakezelési valamint –tárolási technikák és trágyakijuttatás vonatkozásában. 

Tapasztalataink szerint számos területen van lehetőség fejlesztésre, mely során csökkenthető az ammónia-

emisszió. Legkisebb költséggel a trágyakijuttatási módszerek fejleszthetők. 

 

Kulcsszavak: ammónia-kibocsátás, sertéstartás 

 

Abstract 
The atmospheric ammonia has a great effect on natural ecosystems, because of its direct effect on the emergence 

of acid rains. According to the Informative Inventory Report, in Hungary, Agriculture is the main source of NH3 

emissions, with 90% share of the national total in 2015, and manure management of pig breading was 

responsible the 17% of it. However it also shares several ammonia emission percents from the manure 

application. According to the regulation of the European Union, Hungary has to reduce its emission by 10% till 

2020 and by 32% till 2030 regarding to the reference year of 2005. In order to meet this goal, the Hungarian pig 

farming practices have to be thoroughly investigated and viable solutions need to be found for reducing the 

ammonia emission. Within this research data was collected from nearly 100 pig farms about the applied pig 

housing, manure handling/storage, and manure application techniques. Accordig to our results, there are 

several areas that can be developed in order to decrease the ammonia emission. The most cost-efficient one 

would be to improve the manure application. 

 

Keywords: ammonia-emission, pig farming 

 

 

Bevezetés 

 

Az Európai Unió a 2016/2284 irányelvében az egyes légköri szennyező anyagok (SO2, 

NOx, NMVOC, PM2,5, NH3) nemzeti kibocsátásának csökkentését írja elő. Ennek értelmében 

az ammóniakibocsátás tekintetében 2030-ig 32%-os csökkenést kell elérnie hazánknak a 

2005-ös bázisévhez viszonyítva. Ennek kapcsán fontos megtudni, hogy ezek az intézkedések 

milyen hatást gyakorolnak az állattenyésztésre. Ezért a kutatások célja a jelenlegi 

mezőgazdasági eredetű ammónia kibocsátás minél pontosabb meghatározása, valamint a 

kibocsátás csökkentési potenciál feltérképezése. 

Magyarország 2015. évi légszennyező leltárjelentése szerint az országos ammónia 

kibocsátás 90,5%-a mezőgazdasági eredetű (Informative Inventory Report, 2017). Döntően az 

állattenyésztés és a szervestrágya szántóföldi felhasználása során szabadul fel. Jelentős a 

sertéstartás emisszió kibocsátása is.  

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE) 2014-ben NH3-kibocsátás (ammónia-

kibocsátás) csökkentését célzó helyes mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó keretszabályzatot 
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adott ki: az „Ammóniakibocsátás-csökkentés lehetőségei” (Options for Ammonia Mitigation) 

című útmutatót (Bittman et al., 2014). 

Az útmutató összefoglalja a jelenlegi szaktudást az ammóniakibocsátást csökkentő 

technikák és stratégiák vonatkozásában, bemutatja a technikák és stratégiák tudományos és 

technológiai hátterét és költségeit, valamint a technikák alkalmazása tekintetében figyelembe 

veendő megkötéseket vagy kényszereket.  

Az útmutató az NH3 -emisszió csökkentési lehetőségek szempontjából különös figyelmet 

szentel a teljes nitrogén ciklusra, a takarmányozási stratégiákra, a tartástechnológiákra, a 

trágyatárolási technikákra, a szerves- és műtrágya kijuttatási technikákra, az egyéb, a 

mezőgazdasági nitrogénnel kapcsolatos intézkedésekre. 

A sertéstartás folyamatában is több ponton avatkozhatunk be az ammónia-kibocsátás 

csökkentése érdekében, így a takarmányozás, a tartástechnológia, a trágyakezelés és –tárolás, 

valamint a trágyakihelyezés alkalmával. 

 

Anyag és módszer 

 

Kutatásunk célja az volt, hogy hozzájáruljon a sertéstartásból, trágyatárolásból és 

kihelyezésből származó ammónia-kibocsátás mértékének pontosításához az országos 

légszennyező leltárban. Ennek érdekében számba vettük az emisszió számítása során a 

csökkentés szempontjából figyelembe vehető technológiai típusokat, melyeket az UNECE 

útmutatója (Bittman et al., 2014) határoz meg. 

Az útmutató minden sertés korcsoportra meghatároz referencia technikákat, melyek 

ammónia emissziójához képest kedvezőbbek az ún. „emisszió csökkentő technológiák” 

alkalmazása által elérhető kibocsátások. 

 

Az emisszió csökkentő technológiák az alábbi alapelvek szerint valósulhatnak meg:  

● trágya felszínének csökkentése; 

● aknából történő gyakori trágyaeltávolítás; 

● kiegészítő kezelés (pl.: szeparálás); 

● trágya felszínének hűtése (legalább 12 °C-ra); 

● trágya fizikai/kémiai tulajdonságainak megváltoztatása (pl.: pH csökkentés); 

● könnyen tisztítható, sima felszínek használata; 

● kiáramló levegő tisztítása; 

● belső hőmérséklet és a légcsere mérséklése; 

● trágya felszínén a légáramlás csökkentése. 

 

Az útmutató a meghatározott tartásmódokra %-ban fejezi ki a referencia tartásmódhoz 

képest csökkentett ammónia-kibocsátás mértékét. 

Hagyományos technológiának tekinthető az almos tartás, melynél megkülönböztetünk napi 

illetve nem napi trágyaeltávolítást, valamint növekvő almos illetve mélyalmos tartásmódot. A 

hígtrágyás tartásmódok esetében hagyományosnak tekinthető a teljes rácspadozat lagúnával, a 

részleges rácspadozat lagúnával, valamint a tömör padozat trágyacsatornával. A lagúnák 

esetében is szempont az eltávolítás gyakorisága, ez alapján megkülönböztetünk egy hónapnál 

rövidebb illetve hosszabb trágyaeltávolítási időszakot. 

Az emisszió-csökkentő tartásmódok a hagyományoshoz képest a már említett elvek alapján 

gyakoribb trágyaeltávolítással, a trágya kisebb felületével, illetve különböző fizikai/kémiai 

kezelésével valósíthatóak meg. 

Az útmutató a trágyatárolás tekintetében is megfogalmaz alapelveket, és emisszió 

csökkentési technikákat. Ezek a párolgási felület csökkentésével, a trágyatároló különböző 

technikájú fedésével, a tárolón természetes vagy mesterséges kéreg vagy úszó réteg 
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képzésével, zárt zsákos tárolással érik el az ammónia emisszió csökkentését (Bittman et al., 

2014). 

Almos és hígtrágya esetén is lényeges az ammónia emisszió csökkentése szempontjából a 

kijuttatás módja. Az emisszió a hígtrágya azonnali talajba juttatásával és a vájat zárásával 

csökkenthető legnagyobb mértékben. A technológia lehet sávos (lengőcsöves, vontatott 

csoroszlyás), vagy injektáló (nyitott vájatú, zárt vájatú), illetve felszíni szétterítéses. Az almos 

trágya kijuttatása minden esetben a talaj felszínén való szétterítéssel kezdődik. Az ammónia 

emisszió a trágya talajba való bedolgozásáig eltelt idő rövidítésével mérsékelhető - ez alapján 

megkülönböztetünk azonnali beszántást vagy azonnali forgatás nélküli bedolgozást, 4 órán 

belüli, 24 órán belüli, valamint 24 órán túli bedolgozást (Sommer et al., 2013; Bittman et al., 

2014) 

Kutatásunk során 97 hazai reprezentatív sertéstartó teleptől gyűjtöttünk adatokat az 

MSTSZ (Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége) területi képviselőinek 

segítségével. A kérdőív az alapadatokon (telep elhelyezkedése, állományadatok) kívül 

tartástechnológiára, trágyakezelésre, trágyatárolásra és kihelyezésre vonatkozó információkat 

tartalmazott. A kapott adatok egy online adatbázisba lettek betöltve. Lekérdezések során az 

ammónia-kibocsátásra ható tényezőkből statisztikai kimutatásokat készíthettünk, mellyel a 

hazai viszonyok feltérképezése volt a célunk. 

Az egyes országok ammónia kibocsátását a légszennyező leltárjelentések (Informative 

Inventory Report, IIR) veszik számba. Magyarország leltárja az alábbi KSH sertés 

kategóriákat használja: 20 kg alatti malacok, 20-50 kg közötti süldők, 50 kg feletti hízók, 

tenyészkocák (tovább bonthatók vemhes és üres kocákra), tenyészkanok, szűz kocasüldők és 

előhasi kocák. Ezzel szemben a sertéstartás gyakorlatában a gazdaságok a takarmányozási, 

tartástechnológiai azonosságoknak megfeleltethető gyakorlati kategóriákat alkalmaznak. Ezek 

nem esnek egybe a KSH korcsoportokkal. Mivel kutatásunk célja a légszennyező leltár 

pontosítása volt, azért az egyes gyakorlati korcsoport adatok a kocáknál és hízóknál egyaránt 

átszámításra kerültek a leltárban alkalmazott korcsoport kategóriákba, Benedek et al. (2016) 

szerint. Az eredmények ismertetése már ennek megfelelően történik az alábbiakban. 

 

Eredmények 
 

A KSH átszámítás szempontjából értékelhető kérdőívek alapján közel 532 ezer darab 

sertésről, a 2017. júniusi KSH adatokkal összevetve a teljes állomány 19 %-áról nyertünk 

adatot. A minta aránya a 2017. júniusi KSH állományi adatokkal összevetve mindenhol 

meghaladta a 10 %-ot, előhasi kocák esetében a legmagasabb 45,3 %. (1. táblázat) 

 

1. táblázat: A minta aránya a hazai állományhoz viszonyítva, 2017 
Korcsoport Sokaság (db, 2017. 

június) 

Minta (db) %-os megoszlás 

Malac, 20 kg alatt 705 000 114 722 16,3 

Süldő, 20-50 kg 661 000 144 366 21,8 

Hízó, 50 kg felett 1 184 000 219 246 18,5 

Anyakoca 176 000 26 803 11,6 

Előhasi koca 37 000 16 744 45,3 

Szűz kocasüldő 41 000 9 964 24,3 

Összesen 2 804 000 531 845 19,0 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Sertéstartási technológiák 

Túlnyomó többségben a hagyományos technológiák képviseltetik magukat a hazai 

sertéstartás minden korcsoportjában. Az emisszió-csökkentő módokkal szemben mindegyik 

több, mint 90%-ban van jelen (2.táblázat). 

Némelyik korcsoportnál fellelhető valamelyik technológia túlsúlya, úgymint üres kocáknál 

48,2% teljes rácspadozat, lagúna, 1 hónapnál rövidebb tartózkodási idővel vagy a malacoknál 

53,3% teljes rácspadozat, lagúna, 1 hónapnál hosszabb tartózkodási idővel. A többi 

korcsoportnál egyenletesebben oszlanak meg az alkalmazott technológiák. A hízók esetében a 

legnagyobb a változatosság a hagyományos technológiák között. 

Az emisszió-csökkentő tartásmódok, mint már említettük elég szerény számban 

képviseltetnek. Legnagyobb arányban az előhasi kocáknál 8,1 %-kal jelennek meg. A többi 

korcsoportnál átlagosan 5 % körüli a részarányuk a hagyományos technológiákkal összevetve. 

Az utolsó oszlopban az útmutató alapján vannak feltüntetve az adott technológiák ammónia-

kibocsátás csökkentő hatása. Ez alapján láthatjuk, hogy elsősorban a szoptató kocáknál 

alkalmazott lejtős alpadlónak van a legnagyobb csökkentő hatása. 

 

2. táblázat: Sertéstartási technológiák megoszlása a felmért gazdaságokban, 2017  
Sertéstartási technológiák Vemhe

s koca 

(%) 

Üres 

koca 

(%) 

Előhasi 

koca (%) 

Malac 

(%) 

Süldő 

(%) 

Hízó 

(%) 

Szűz 

kocasüldő 

(%) 

NH3-emisszió 

csökkentés (%) 

(UNECE útmutató 

alapján) 

Almos, napi 
trágyaeltávolítás 

12,6 13,8 9,7 3,9 7,0 11,4 22,8 
 

Almos, nem napi 

trágyaeltávolítás 
    1,4 2,9  

 

Növekvő almos      0,1   

Mélyalmos 2,1 1,3 0,3 0,3 0,7 2,0 0,7  

Teljes rácspadozat, lagúna, 

<1 hónap 
15,7 48,2 25,1 25,4 28,8 19,7 11,8 

 

Teljes rácspadozat, lagúna, 

>1 hónap 
23,0 19,5 18,0 53,3 32,8 25,2 18,0 

 

Részleges rácspadozat, 

lagúna, <1 hónap 
12,8 3,9 8,9 3,5 7,6 12,3 10,4 

 

Részleges rácspadozat, 
lagúna, >1 hónap 

7,1 1,4 10,4 2,7 4,8 5,3 6,2 
 

Tömör padozat 

trágyacsatornával 
21,5 7,0 19,4 6,8 10,4 14,4 25,2 

 

Összesen 94,8 95,2 91,9 96,0 93,4 93,4 95,1  

ECS*_Öblítéses 

trágyacsatorna 
3,3  4,3 2,9 1,8 2,5 3,9 40 

ECS*_Csoportos tartás 

etetőboxokkal és rézsútos 
falú trágyaaknával 

1,9  1,8     45 

ECS*_Víz és trágyacsatona 

(teljes rácspadozat) 
 1,8 0,7     50 

ECS*_Lejtős alpadló  3,1 1,3     65 

ECS*_Gyakori 

vákuumrendszeres 

trágyaeltávolítás 

   0,4 0,6   25 

ECS*_Részleges 
rácspadozat víz és 

trágyacsatornával 

   0,7 4,2 4,1 1,0 40 

Összesen 5,2 4,8 8,1 4,0 6,6 6,6 4,9  

Forrás: Saját szerkesztés *: Emisszió-csökkentő 

 

Trágyakezelés, trágyatárolás 

Alapvetően elmondhatjuk, hogy a korszerű emissziócsökkentő trágyakezelésnek és 

trágyatárolásnak a feltétele a trágyának a levegőtől való minél hatékonyabb elzárása. Ezért az 

ammónia-kibocsátás csökkentését leginkább a különböző fedési technológiákkal lehet elérni. 

Amennyiben nincs fedés, abban az esetben a hígtrágya kémiai illetve biológiai kezelése során 

érhető el az ammónia megkötése, ezáltal a légkörbe való távozásának megakadályozása. 
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A felmért telepeken a trágya 63,3%-ának tárolása csupán – a jogszabályi kötelezettségnek 

megfelelően – szigetelt, de nem fedett tárolóban valósul meg. Ez a referencia tárolási mód, az 

utolsó oszlopban látható, hogy ehhez képest hány %-os ammónia csökkentés érhető el a 

különböző technológiákkal. A második leggyakrabban alkalmazott technológia a lagúna 

helyett, fedett tároló vagy magas nyílt tároló, melynek használatával 30-60 %-os NH3-

kibocsátás csökkentés érhető el. Szintén 10% feletti részesedéssel megjelenik a felszíni, vagy 

részben süllyesztett beton/fém szerkezetű tároló természetes kéreg képződéssel, melynek 

40%-os emisszió csökkentő hatása van (3. táblázat). Az úszó fedések közül az 

agyaggranulátumos illetve az ún. Hexa-Covers hatszögletű lapokból összeállítható fedésen 

kívül mindegyik többé-kevésbé képviselteti magát, ám az igazán előnyös zárt, műanyag 

tömlős plasztik tárolózsákok csak 1%-os részaránnyal jelennek meg, holott ezen tárolási 

módnak tulajdonképpen nincsen ammónia-kibocsátása. Sajnos hátránya, hogy csak kisebb 

gazdaságokban gazdaságos a használata.   

 

3. táblázat: Hígtrágyatárolási technikák megoszlása a felmért gazdaságokban, valamint 

azok ammónia-emisszió csökkentő hatása, 2017 

Hígtrágya tárolás technikája m3/év 
%-os megoszlás a 

tárolás típusa között 

NH3-emisszió csökkentése 

(%) 

Földmedrű, megfelelő 

szigeteléssel, fedetlen (referencia 

technika) 

800 709 63,3 0 

Szilárd fedés - merev fedőtető, 

épített, vagy sátor struktúra 
6 798 0,5 80 

Földmedrű, megfelelő 

szigeteléssel, úszó fólia, 

geotextília takarással 

104 340 8,2 60 

Felszíni, vagy részben 

süllyesztett beton/fém szerkezetű 

tároló természetes kéreg 

képződés nélkül 

58 556 4,6  

Felszíni, vagy részben 

süllyesztett beton/fém szerkezetű 

tároló természetes kéreg 

képződéssel 

129 919 10,3 40 

Felszíni, vagy részben 

süllyesztett beton/fém szerkezetű 

tároló mesterséges kéreg 

képzéssel 

7 000 0,6 40 

Felszíni, vagy részben 

süllyesztett beton/fém tároló úszó 

LECA agyaggranulátum, 

Hexa-Covers, stb. 

0 0,0 60 

Lagúna helyett fedett tárolók, 

vagy magas, nyílt tároló 
145 461 11,5 30-60 

Zárt, műanyag tömlős, plasztik 

tárolózsákok 
12 300 1,0 100 

HÍGTRÁGYA ÖSSZESEN 1 265 083 100,0  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Trágyakihelyezés 

Trágyakihelyezés esetén alapvetően megkülönböztetjük a kijuttatás módját és a bedolgozás 

idejét. Almos trágya esetében a fontosabb szempont a bedolgozás ideje, mivel az almos trágya 

esetében csak kiszórásról beszélhetünk. 
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Az 1. ábrán látható, hogy az almos trágya 48,2 %-a csak 12-24 óra között kerül 

bedolgozásra. Ezt követi az azonnali beszántás 36,8%-kal. A bedolgozási idő csökkentése sok 

esetben csupán munkaszervezési kérdés, így ezen a területen sokat lehetne javítani az 

ammónia-kibocsátáson viszonylag alacsony befektetéssel. 

 

 
1. ábra: Almos trágya kijuttatást követő bedolgozás időbelisége a felmért 

gazdaságokban, 2017 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Hígtrágya esetében komplexebb a kijuttatás kérdése, mivel a bedolgozás időbeliségén túl a 

kijuttatás módja is fontos szempont. A szétterítéses módszer jár a legnagyobb ammónia 

felszabadulással, mert a hígtrágya cseppek levegőben lévő rövid tartózkodási ideje alatt is 

ammónia kerül a légkörbe.  

A hígtrágya kijuttatás módjainak megoszlása látható a 2. ábrán. Sajnos itt is elmondható, 

hogy a legelavultabbnak számító szétterítéses technológia aránya a legnagyobb (45,4%). A 

jobbnak mondható, de még mindig jelentős ammónia kibocsátással járó sávos kijuttatás 

összesen (lengőcsöves és vontatott csoroszlyás) 36,6%-os részarányt képvisel. Ezen kívül 

még jelentős arányú 13,1%-kal a legmodernebb technológia használata, a zárt vájatú 

injektálás. Injektálás esetén a bedolgozás már szükségtelen, így ennél a technológiánál nem 

értelmezünk bedolgozási időt. 
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2. ábra: Hígtrágya kijuttatás módja a felmért gazdaságokban, 2017 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Következtetések, javaslatok 
 

A vizsgált sertéstartó gazdaságok adataiból kiderült, hogy döntően a hagyományos 

sertéstartási technológiák vannak használatban, az emisszió-csökkentés szempontjából 

számba vehető technológiák elterjedése alacsony.  

Trágyatárolás szempontjából a jogszabályi kötelezettségeiknek megfelelően szigetelt 

trágyatározókat alkalmaznak, ám az ammónia-kibocsátás szempontjából releváns technológiai 

megoldások még kevéssé elterjedtek. 

Trágyakijuttatás területén van a legnagyobb emisszió-csökkentési potenciál, mivel 

viszonylag alacsony költséggel lehet jelentős eredményt elérni. 

 

Összefoglalás 

 

Az Európai Unió a 2016/2284 irányelvében az egyes légköri szennyező anyagok (SO2, 

NOx, NMVOC, PM2,5, NH3) nemzeti kibocsátásának csökkentését írja elő. Ennek értelmében 

az ammóniakibocsátás tekintetében 2030-ig 32%-os csökkenést kell elérnie hazánknak a 

2005-ös bázisévhez viszonyítva. Magyarország 2015. évi légszennyező leltárjelentése szerint 

az országos ammónia kibocsátás 90,5%-a mezőgazdasági eredetű (Informative Inventory 

Report, 2017). Döntően az állattenyésztés és a szerves trágya szántóföldi felhasználása során 

szabadul fel. Jelentős a sertéstartás emisszió kibocsátása is.  

Kutatásunk célja az volt, hogy hozzájáruljon a sertéstartásból, trágyatárolásból és 

kihelyezésből származó ammónia-kibocsátás mértékének pontosításához az országos 

légszennyező leltárban. Ennek érdekében számba vettük az emisszió számítása során a 

csökkentés szempontjából figyelembe vehető technológiai típusokat, melyeket az UNECE 

útmutatója (Bittman et al., 2014) határoz meg. Kutatásunk során 97 hazai reprezentatív 

sertéstartó teleptől gyűjtöttünk adatokat. A kérdőív az alapadatokon (telep elhelyezkedése, 

állományadatok) kívül tartástechnológiára, trágyakezelésre, trágyatárolásra és kihelyezésre 
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vonatkozó információkat tartalmazott. A KSH átszámítás szempontjából értékelhető 

kérdőívek alapján közel 532 ezer darab sertésről, a 2017. júniusi KSH adatokkal összevetve a 

teljes állomány 19 %-áról nyertünk adatot. 

A vizsgált sertéstartó gazdaságok adataiból kiderült, hogy döntően a hagyományos 

sertéstartási technológiák vannak használatban, az emisszió-csökkentés szempontjából 

számba vehető technológiák elterjedése alacsony.  

Trágyatárolás szempontjából a jogszabályi kötelezettségeiknek megfelelően szigetelt 

trágyatározókat alkalmaznak, ám az emisszió-kibocsátás szempontjából releváns technológiai 

megoldásokat még kevés helyen alkalmazzák. 

Trágyakijuttatás területén van a legnagyobb emisszió-csökkentési potenciál, mivel viszonylag 

alacsony költséggel lehet jelentős eredményt elérni. 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

Kutatásunk a „Sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása” című 

fejezeti kezelésű előirányzat 2016. keretében valósult meg. 
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Absztrakt  
A házityúk ősivarsejteknek (PGC) kiemelkedő jelentősége van az alkalmazott embriológia és az őssejt kutatás 

területén. A házityúk embriókból vért lehet izolálni, a vérben található PG sejtekből pedig PGC tenyészeteket 

lehet létrehozni. Munkánk során a hőstressz okozta változásokat vizsgáltuk a hőkezelt, illetve kezeletlen egyedek 

utódjainak ivarlécében, valamint az utódok véréből létrehozott PGC tenyészetekben. Az egyik legfontosabb 

hősokk fehérje a HSP70. Eredményeink azt mutatják, hogy a cHsp70 expressziója szignifikánsan alacsonyabb a 

hőstressznek kitett hőkezelt, mind pedig a hőstressznek kitett nem kezelt tyúkoktól származó utódok 

ivarszerveiben, mint a kontroll embriók ivarszervében. A PGC tenyészetekben a tenyésztés előrehaladtával nőtt a 

cHsp70 expresszió. A továbbiakban a cHsp70 expresszióját befolyásoló mikroRNS-ek feltérképezését tervezzük. 

 

Kulcsszavak: Ősivarsejt, házityúk, hősokk, cHsp70 expresszió. 
 

Abstract  
Chicken Primordial Germ cells (PGC) are emerging pioneers in the field of applied embryology and stem cell 

technology. Chicken PGCs can be isolated from the blood of chicken embryo. Chicken is a good model also for 

the investigation the effect of heat-stress. In our lab, we aimed to characterize the effect of heat stress on the 

genital ridges and PGCs of heat-treated and non-heat treated chicken’s offspring. One of the most important 

heat shock proteins, the cHsp70 expression was investigated. We found that the exposure of chicken to acute 

heat stress reduced the cHsp70 expression both in heat-treated and in non heat-treated genital ridges compared 

to control. The expression level of cHsp70 in PGCs increased during the cell cultivation. In the future, we plan 

to study the expression pattern of heat related microRNAs in PGCs and gonads of heat-treated and non-heat 

treated parent’s offspring. 

  

Keywords: Primordial germ cells, chicken, heat shock, Hsp70 expression. 

 

 

Bevezetés  

 

A házityúk ősivarsejteknek (PGC-k) kiemelkedő a jelentősége az alkalmazott embriológia 

és az őssejt-kutatás területén (Stern, 2005; Zhang et al., 2014). A PG sejteket elsőként házi 

tyúkban, illetve fürjben tanulmányozták (Nakamura et al, 2013). A házityúk embrionális 

fejlődése során a vérben vándorló PGC-ket össze lehet gyűjteni, tenyészeteket lehet létrehozni 

az izolált PG sejtekből (Glover, 2012; Lavoir et al., 2006; Whyte et al., 2015). A házi tyúk 

egyben jó modellként használható a hőstressz okozta hatások vizsgálatára is. Magyarországon 

az időjárás nyáron kimondottan párás és forró. Ez az extrém magas hőmérséklet fiziológiai és 
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biokémiai változásokat, stressz választ idéz elő, aminek hatása befolyásolja a tyúkok 

táplálkozását és növekedését is. A házi tyúkokat 2-3 napos korban egy rövid idejű hőhatásnak 

kitéve, növelhetjük annak az esélyét, hogy megbirkózzanak a hőstressz okozta 

következményekkel. 

Kutatásunk célja az volt, hogy meghatározzuk a hőstressz okozta változásokat a kezelt, 

illetve nem kezelt egyedek utódjainak ivarszervében, valamint azokból származó PGC 

tenyészetekben. Olyan mRNS, miRNS és fehérjék expressziójának vizsgálatát terveztük, 

amelyek feltételezhetően kapcsolódnak a hőstressz molekuláris jelátviteli folyamataihoz. 

Irodalmi adatok alapján az egyik legfontosabb hősokk fehérje a HSP70 (Gao, 2014). A 

hősokk fehérjék a molekuláris védőfunkciót ellátó chaperonok családjába tartoznak, melyek 

elősegítik a fehérje feltekeredési folyamatokat, valamint előrejelzik a nem kívánt fehérje 

aggregátumok létrejöttét. A HSP70 működése hasonlít egy speciális hőmérsékleti szenzorhoz, 

ami segít a hő tolerancia kialakulásában, hőstressz esetén. Irodalmi adatok alapján tudott, 

hogy a HSP70-nek szerepe van az apoptózisban is (Porcelli, 2016).  

Munkánk során a hőstressz okozta változásokat vizsgáltuk a hőkezelt, illetve kezeletlen 

egyedek utódjainak ivarlécében, valamint az utódok véréből létrehozott PGC tenyészetekben. 

Az ivarléceket az embrionális fejlődés 6, 8, 10. napján szedtük ki az embriókból, RNS-t 

izoláltunk belőlük, majd a Cvh és cHsp70 expresszióját vizsgáltuk. Ezzel párhuzamosan 3 

napos embriókból vért izoláltunk, ezekből PGC tenyészeteket hoztunk létre, valamint ezekben 

is vizsgáltuk a pluripotencia markerek (cPouv, cNanog, Cvh) és a cHsp70 expresszióját a 

tenyésztés előrehaladásával. 

 

Anyag és módszer 

 

A házi tyúk tartása, hőkezelése 

A kísérletben használt házi tyúkok a HáGK (Haszonállat Génmegőrzési Központ) gödöllői 

kísérleti telepén voltak szabad tartásban. A tojások erdélyi kopasznyakú tyúk fajtától 

származnak. A tojásokat 38
o
C-on keltettük 60%-os páratartalom mellett. A hőkezelt csoport 

és a nem hőkezelt csoport is hőstressznek volt kitéve. A hőkezelés két napos korban történt 

38,5
o
C-on 12 órán keresztül, majd ezután kapták a 30 

o
C-os hőstresszt, amit 23 hetes koruktól 

kaptak 12 héten keresztül. A másik csoport nem kapta meg a hőkezelést csak a hőstresszt 

ugyanúgy 12 héten keresztül 30 
o
C-on (1. ábra).  

 

PG sejtek gyűjtése, tenyésztése 

Madaraknál a PG sejtek az embrió keringési rendszerét használják arra, hogy eljussanak az 

ivarszervtelepekig (Intarapat, 2011). A PG sejteket a Hamburger-Hamilton féle nevezéktan 

HH16-18as (55-62 h) stádiumú embrió véréből izoláltuk (Hamburger-Hamilton, 1951). Az 

izolálás az embrió dorzális aortáján keresztül történt egy üveg mikrokapillárissal, amivel 3-4 

µl vért tudtunk összegyűjteni. Ezt a mennyiségű vért egy speciális tenyésztőmédiumba 

helyeztük, ami csak a PG sejtek fejlődését támogatja, egy pár héten belül a vérsejtek 

elpusztulnak, majd egy tiszta PGC tenyészetet kapunk. A felhasznált médium elkészítésének 

leírása a skóciai Roslin Intézettől származik (Whyte et al., 2015). A későbbi vizsgálatokra 

(RNS izolálás) a sejteket TRIzol-ba összegyűjtjük, 10 percen keresztül szobahőmérsékleten 

tartjuk, majd –70 
o
C-on tároljuk a mintát. 

 

Ivarszervek gyűjtése 

Az ivarszerveket 6, 8 és 10 napos embriókból műtöttük ki. Az embriót 1X-es PBS oldatban 

mostuk át, majd egy másik petri csészében PBS oldatban helyeztük az ivarszerveket. Ezeket 

az ivarszerveket TRIzol-ba gyűjtöttük le, és ugyanúgy ahogy a PG sejteket 10 perc 
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szobahőmérsékleten tartás után –70 
o
C-on tároltuk. Minden mintavételezésnél gyűjtöttünk 

szövetmintákat a későbbi ivarmeghatározáshoz (Szex PCR). 

 

 
1.ábra: A kutatás során végzett munka folyamatábrája 

Forrás: Gócza (2017) 

 

RNS-izolálás 

A TRIzol-ba legyűjtött mintákat felolvasztottuk, majd az ivarszervekből homogenizálás 

után, míg a PG sejtekkel homogenizálás nélkül végeztük el az RNS izolálást. Az izolálás 

során kapott RNS oldat koncentrációját NanoDrop (ND-1000, Thermo Scientific, UV-Vis) 

spektrofotométerrel mértük. 

 

Real-time PCR 

A qPCR-hez 96 lyukú plate-t használtunk, a reakciót Eppendorf Mastercycler Realplex 

készülékben végeztük (Anand et al., 2016). A reakcióhoz az előzőleg elkészített cDNS 

oldatokból 0,75μl-t, a SYBR Green festéket és a primereket tartalmazó qPCR mixből 14,25μl-

t mértünk be lyukanként. Minden minta/primer esetében 3 párhuzamos mérést végeztünk. 

Belső kontrollként (háztartási génként) cGapdh-t alkalmaztunk, illetve a vizsgálandó 

markerek esetében az általunk tervezett primer párokat használtuk (Anand, 2016). 
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Ivar-meghatározás  

A PGC, valamint az ivarszervek izolálásával egy időben szövetmintákat is gyűjtöttünk, a 

későbbi ivarmeghatározás céljából. Elsőként a mintákból DNS-t izoláltunk, majd egységesen 

25 ng/ul-es koncentrációra hígítva végeztünk el belőle egy SzexPCR-t a P2-P8-as primer 

párral. A gél elektroforézis során 345 és 362 bp-nál kell terméket kapnunk, ha az embrió tojó, 

míg 362-nél, ha az embrió hím. 

 

Eredmények 

 

A Hsp70 expressziójának vizsgálata PGC tenyészetekben 

A két vizsgált csoport a hőkezelt és nem hőkezelt, illetve kontroll mintákat a tenyészet 23-

ik, 30-ik, míg végül az 50-ik napon gyűjtöttük össze. Az RNS-izolálás majd a cDNS írás után 

a qPCR eredményeket értékeltük ki. A qPCR-rel több markert vizsgáltunk meg. Ezek közül a 

legfőbb markerek a cCvh, cPouv, cNanog és a cHsp70. Összességében 141 tojást keltettünk, 

ebben benne van egy független harmadik csoport is (telepi kontroll), mely nem kapott se 

hőkezelést, se hőstresszt. A három csoport az EK = Erdélyi kopasznyakú hőkezelt és 

hőstresszelt, az EKNK = Erdélyi kopasznyakú nem hőkezelt de hőstresszelt, valamint az 

EKTK = Erdélyi kopasznyakú nem hőkezelt és nem hőstresszelt.  

A cHsp70 expressziója a 23-ik napon vett tenyészethez lett viszonyítva. A később vett 

mintákban az expressziós értékek magasabbak voltak. A vizsgálat folyamán egy ősivarsejt 

specifikus markert (cCvh), két őssejt specifikus markert (cPouv, cNanog) és egy a 

hősokkfehérjék családjába tartozó cHsp70 expresszióját határoztuk meg. 

 

 

2. ábra: cCvh; cPouv; cNanog és a cHsp70 expressziós mintázatának megjelenítése 23, 30 

és 50 napos PGC tenyészetekben 
Forrás: Saját adatok alapján 

 

cHsp70 expresszió különböző korú embriók ivarszervében 

A vizsgálatok során három korcsoportban (6, 8 és 10 napos korban) néztük meg a cHsp70 

expresszióját. A három korcsoport, három különböző kezelést kapott és a kezelés hatását 

vizsgáltuk. A cCvh és a cHsp70 expressziós változásait a 3. ábrán szemléltetjük. A cHsp70 

expresszió nem mutatott szignifikáns különbséget a kezelt (EK) és nem kezelt (EKNK) 

állományban. A kezelt (EK) és a kontroll (EKTK), valamint a nem kezelt (EKNK) és a 

kontroll (EKTK) között viszont szignifikáns különbség volt kimutatható az expresszióban (3. 

ábra). Érdekes, hogy az utódok esetében éppen a hőstresszen átesett csoport esetében kaptunk 

alacsonyabb cHsp70 expressziót. 
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3. ábra: A hőkezelt, nem hőkezelt és a kontroll csoport cCvh és cHsp70 expressziós 

mintázatának ábrázolása 

Forrás: Saját adatok alapján 

 

Ehhez kapcsolódóan megvizsgáltuk a miR-138 expressziós mintázatot kezelt és nem kezelt 

PGC tenyészetekben és ivarszervekben is. A miR-138 expressziója összekapcsolható a 

hősokk fehérjék, illetve apoptózis jelátviteli útvonallal. Az adatok kiértékelése folyamatban 

van. 

 

Következtetések, javaslatok 
 

Egyre többet tudunk arról, hogyan reagálnak egyes fajok a klíma változására, valamint az 

is kiderült, hogy a különböző környezeti feltételekhez adaptálódott élőlények, 

különbözőképpen fognak reagálni ugyan azon környezeti változásokra. Annak oka, hogy 

eltérő módon válaszolnak azonos környezeti stressz hatásokra, az adaptáció során a genomban 

létrejövő epigenetikai változásokban keresendő. A legújabb kutatások azt mutatják, hogy ha 

magas metilációs szint mutatható ki egy gén promóter régiójában található CpG szigetekben, 

akkor ez az adott géntermék expressziójának csökkenésével jár. A csirke cHsp70 gén 

promóter régiójában is található egy ilyen CpG régió. A hőkezelt állatok esetében a CpG 

sziget metilációs szintje alacsonyabb, ami a cHsp70 expressziójának megemelkedésével jár. 

Az is kimutatható volt, hogy a CpG szigetek metilációs szintje generációról generációra 

csökkent, de érdekes módon a cHsp70 szintje is csökkenést mutatott, ahogy azt mi is láttuk az 

utód generációk ivarszerveiben. Érdekes azonban, hogy a lecsökkent cHsp70 expressziós 

szint mellett is növekvő hőtolerancia volt kimutatható (Gan, 2013). A PG sejtekben, ugyan 

úgy, mint más hosszú ideig fenntartott sejttenyészetekben, a metilációs szint csökken, amivel 

párhuzamosan számos fehérje megemelkedett expressziós szintet mutat. Hasonló lehet az oka 

annak, hogy a cHsp70 expressziója a PGC vonalakban a tenyésztés előrehaladtával 

megemelkedett. 
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Összefoglalás 

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a sikeresen izolált PG sejtvonalakból meg tudtuk 

határozni a cHsp70 expressziós szintjét, és a hőkezelés pozitív hatást gyakorolt a későbbi 

magas hőmérsékleti viszonyok tolerálásában házityúk fajban.  
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Absztrakt 
Jelen vizsgálatunkban egy intenzív afrikai harcsanevelő vállalkozás. szarvasi telepéről távozó mechanikusan 

szűrt víz kémiai összetételét, a szarvasi NAIK Halászati Kutatóintézet belső telepén létesített vizes élőhelyi 

vízkezelő rendszer hatékonyságát (2016. január – 2017. június), valamint a rendszer plankton termelésre 

kiszemelt egységében természetesen felnövő zooplankton közösségek összetételét (2017. május – szeptember) 

vizsgáltuk. A vízkémiai paraméterek közül a nitrogén, foszfor és lebegőanyagok monitorozása történt meg. 

Minden paraméter esetében csökkenést értünk el, ám ezek mértéke különböző. A vízkezelő rendszer W2-es jelzésű 

egységében természetesen felnövő zooplankton közösségek közül három Cladocera, kilenc Rotatoria fajt, és a 

Copepoda csoport jelenlétét sikerült kimutatni. Az ágascsápú rákok közül két nagyméretű faj, a Daphnia magna 

és a Moina Macrocopa jelentkezett nagy denzitással, a vizsgálati idő alatt váltott dominanciával. E két faj 

monokultúrája megfelelő kiegészítő természetes táplálékot jelenthet tavi akvakultúrában nevelt halak esetében. 

Így a létesített vizes élőhelyek, és a hozzákapcsolt zooplankton monokultúrák tenyésztésére használt tavakkal 

hatékony vízkezelés és tavi akvakultúrában felhasználható természetes kiegészítő takarmány előállítása is 

megvalósulhat energiatakarékos, fenntartható módon. 

 

Kulcsszavak: elfolyóvíz, vizes élőhely, zooplankton termelés, vízkémia 

 

Abstract 
Our study describes the efficiency of an artificial wetland system, set to absorb the surplus nutrients in the 

effluent of an intensive African catfish farm. The designated wetland system is located at the Research Institute 

for Fisheries and Aquaculture, Hungary. The sampling period started at January 2016 and ended in June 2017 

and the samples were analysed for total nitrogen, total phosphorus and total suspended solids content. In the 

year of 2017 the water quality assessment was complemented with zooplankton samples in the system as well. 

The wetland system achieved a reduction in all measured water quality parameters, however to a different 

extent. Considering the zooplankton samples of the W2 unit in the wetland system, three Cladocera, nine 

Rotatoria species and the presence of Copepoda taxa could be detected. Among Cladocera species, Daphnia 

magna and Moina Macrocopa changed each other as the highest density species over the sampling period. 

Culturing these two species could provide an adequate food supplement for fish in pond aquaculture. This 

integrated technology helps in the treatment of nutrient rich effluent water, meanwhile producing natural food 

supplements for further fish production in an economically friendly and sustainable way. 

 

Keywords: effluent, wetland, zooplankton production, water chemistry 

 

 

Bevezetés  

 

Hazánk vízkészlete az emberi eredetű tevékenység következtében különböző eredetű 

anyagokkal terhelt, mely szennyezés a természetes környezetünkre káros hatást fejthet ki. 

Ezek az anyagok ugyanakkor újrahasznosítható és lebontható komponenseket is tartalmaznak. 

Ez mondható el az intenzív akvakultúrából származó elfolyóvízre is. Minden termelési 

ágazatban megfigyelhető a profitorientált berendezkedés. Nem kivétel ez alól az akvakultúra 

sem, mely ágazatban az intenzív rendszerek elterjedése volt megfigyelhető az elmúlt 

évtizedekben. A területek korlátozottsága miatt a folyamatos vízcserés, ún. átfolyóvizes 

intenzív haltermelő rendszerek száma szaporodott meg, melyek főleg értékes afrikai harcsa 

(Clarias gariepinus) termelést folytatnak. Magyarország geotermikus adottságai kedvezőek a 

35 



meleg vizes haltermelés számára. Ilyen rendszert igényel az afrikai harcsa is mivel az egész 

év során állandó vízhőmérsékletre van szüksége (Ruttkay, 1992). 2016-ban a teljes 

magyarországi haltermelés közel 17 %-a zajlott zárt rendszerekben, melynek nagyjából 92 %-

át tette ki az afrikai harcsa előállítása, ami az elmúlt évben közel 3 660 tonnát jelentett. Az 

egy évvel korábbi FAO adatok alapján Magyarország vezető helyet tölt be az Európai Unió 

afrikai harcsa termelésében (Kiss, 2017). Az ilyen rendszerekből elfolyó víz viszont 

tápanyagban és lebegőanyagban jellemzően gazdag, ami a természetes befogadó víztestben az 

eredeti életközösség összetételére módosító hatással lehet akár a táplálékhálózat alapját 

képező plankton közösségekben. Szélsőséges esetben különböző fajok eltűnéséhez, és egyes 

fajok dominanciájához vezethet. Ez a jelenség azonban kontrollált körülmények között 

lehetőséget tartogathat a tenyésztett halaink természetes táplálékát jelentő zooplankton fajok 

termelésére. Mindezek miatt az akvakultúrából származó elfolyóvíz létesített vizes élőhelyi 

vízkezelő rendszerrel történő kezelése indokolt, mivel meglévő természeti értékeink 

megóvása és fenntartása egyre fontosabb, valamint így a termeléshez hasznos „melléktermék” 

előállítása valósulhat meg. 

 

 
1. ábra: A NAIK Halászati Kutatóintézet központi telepén található létesített vizes 

élőhelyi vízkezelő rendszer légifelvétele 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Vizes élőhelyeink száma mára jelentősen csökkent a mezőgazdasági művelés alá vont 

területek növekedésével. A létesített vizes élőhelyek azon túl, hogy használhatóak a 

mezőgazdasági elfolyóvizek káros hatásának csökkentésére, alkalmassá válhatnak a 

haltakarmányozásban fontos, természetes haltáplálékot jelentő zooplankton fajok termelésére, 

valamint ritkuló, védett vizes élőhelyhez kötődő élőlényeink (például vízimadarak) 

élőhelyeként is szolgálhat. Ezért számolni lehet kedvező ökológiai hatásukkal is. Célunk egy 

olyan rendszer kialakítása, melyben az említett három pozitív hatást (elfolyóvíz kezelés, 

zooplankton termelés, természetes élőhely biztosítása) a legoptimálisabb kombinációban 

tudjuk elérni. Ennek érdekében jelen vizsgálatunkban egy intenzív afrikai harcsanevelő kft. 

szarvasi telepéről távozó mechanikusan szűrt víz kémiai összetételét, a szarvasi NAIK 

Halászati Kutatóintézet belső telepén létesített vizes élőhelyi vízkezelő rendszer (1. ábra) 

hatékonyságát (2016. január – 2017. június), valamint a rendszer plankton termelésre 

kiszemelt egységében természetesen felnövő zooplankton közösségek összetételét (2017. 

május – szeptember) vizsgáltuk. 
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Anyag és módszer 

 

A létesített vizes élőhelyi kísérleti vízkezelő rendszert a Nemzeti Agrárkutatási és 

Innovációs Központ, Halászati Kutatóintézet (NAIK-HAKI) központi telepének négy 

földmedrű halastavából alakították ki 2000-ben (1. ábra). A rendszer egységeinek alapterülete 

egyenként megközelítőleg 2500 m
2
, összesen 1 ha; a vízmélység az első két tóban átlagosan 

1,5 m, a vízinövényes tóban 50 cm volt. A tavak 2001. óta folyamatosan működnek. 2011-ig a 

haltermelő telep vizét részlegesen kezeltük. 2012-ben a W1, W2 egységek felújításra kerültek. 

2013-tól a telep szabályozza a tavakra kerülő víz mennyiségét. Az afrikai harcsanevelő telep 

elfolyóvizét közvetlenül a W1 jelzésű stabilizációs tóba szivattyúzták, amelynek mennyiségét 

napi szinten regisztráltam. Ez 2016-ban közel 333 500 m
3
, míg 2017. első felében 

megközelítőleg 177 000 m
3
. Innen gravitációs úton jutott tovább a víz a W2 jelzésű 

stabilizációs tóba, ahonnan párhuzamosan a W3 és W4 jelzésű vízinövényes egységekbe folyt 

(2. ábra). 

 

 
2. ábra: A létesített vizes élőhelyi vízkezelő rendszer vízelvezetésének vázlatos rajza 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A vízi makrofitákkal telepített tavak közül a W3 jelzésűben a közönséges nád (Phragmites 

australis), míg a W4 jelzésűben gyékény fajok (Typha latifolia és Typha angustifolia) 

dominanciája tapasztalható a nád terjedése mellett. A vizsgálat évében a tavakba haltelepítés 

nem történt. Az ezekből az egységekből kifolyó kezelt víz közös kivezető csatornában 

egyesül, és jut a NAIK HAKI L1 csatornáján keresztül a Kákafoki Holt-Körös vizébe. 

Merített vízmintavétel minimum havi egy alkalommal történt az egységek kifolyó 

műtárgyánál. Amikor a mintavétellel párhuzamosan zajlott a haltermelő telepről a 

mechanikusan szűrt elfolyóvíz beszivattyúzása, akkor abból is vettem mintát. Erre a vizsgálati 

időszakban tizenkilenc alkalommal került sor. A vízmintavételek időpontját a 2. táblázat 

mutatja. 

A hatásfok megállapításához a mért értékek átlaga került összehasonlításra. Továbbá a W1 

jelzésű tóba a Körösből befolyó friss vízből is történt mintavétel. 

A különböző paraméterek vizsgálatát a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ - 

Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály (NAIK ÖVKI) – akkreditált 

Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium végezte. Ezen paraméterek 

vizsgálatának típusát és módszerét a 1. táblázat tartalmazza. 
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1. táblázat: A vízkémiai paraméterek vizsgálatainak típusa és 

módszere

Vizsgált paraméter A vizsgálat típusa A vizsgálati módszer

Összes nitrogén spektrofotometria MSZ EN ISO 11905-1:1998

Összes foszfor spektrofotometria MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvány)

Összes lebegőanyag tömegmérés MSZ 260-3:1973 

Lebegőanyag izzítási vesztesége tömegmérés MSZ 260-3:1973  
Forrás: Saját szerkesztés 

 

2. táblázat: A vízmintavételek időpontja  

(E.víz: intenzív afrikai harcsanevelő telep elfolyóvize) 

  E.víz W1 W2 W3 W4   E.víz W1 W2 W3 W4 

2016.02.29 - + + - - 2017.01.18 + + + + + 

2016.04.21 + + + + + 2017.02.09 + + + + + 

2016.05.11 + + + + + 2017.03.02 - + + + + 

2016.05.30 - + + + + 2017.04.11 - + + + + 

2016.06.28 + + + + + 2017.05.03 + + + - + 

2016.07.20 + + + + + 2017.05.23 + + + + + 

2016.08.11 + + + + + 2017.06.20 + + + + + 

2016.09.01 + + + + +       

2016.10.20 + + + + +       

2016.11.11 + + + + +       

2016.12.01 - + + + +       

2016.12.20 - + + + +             

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A zooplankton vizsgálatok 2017-ben a vegetációs periódusban történtek merített 

mintavétellel a W2 jelzésű stabilizációs tóból. A mintavételekre 2017. május 23. és 2017. 

szeptember 06. között háromhetente került sor, összesen hat alkalommal. Minden alkalommal 

a tó öt pontján vettem mintát. Ezután ismert mennyiségű, 50 µm szembőségű plankton hálón 

átszűrt vízben számoltam a különböző egyedeket, majd egyed/m
3
 egységben adtam meg az 

összetételt az alminták átlagaként. A zooplankton vizsgálatok során a csoportot alkotó, 

legnagyobb jelentőséggel bíró Cladocera, Copepoda és Rotatoria taxonokat vizsgáltam. A 

fajszintű meghatározáshoz Zeiss márkájú fénymikroszkópot, valamint Nikon ShuttlePix P-

400Rv típusú digitális mikroszkópot használtam, mely során az 5 ml-es számláló kamra egyes 

részeiben számoltam a vizsgált mintában az egyedeket. Denzitástól függően vizsgáltam a 

számlálókamra teljes- vagy részterületét.  A fajszintű azonosítás volt a cél, de ez egyes 

csoportoknál nem lehetséges, így ilyen esetekben magasabb taxonómiai kategóriát jelöltem 

meg. A határozás során a következő köteteket használtam: Ágascsápú rákok: Gulyás, Forró 

(1999); Kerekesférgek: Bancsi (1988). Az evezőlábú rákok esetében fajszintű határozás nem 

történt, így határozó használata szükségtelen volt. 

A fajszintű azonosítás után az egyes taxonok biomasszájának becslése történt meg 

szakirodalmban (Németh, 1998) ismertetett fajlagos adatok segítségével. A vizsgálat során 

előkerült, de az irodalomban nem szereplő fajok esetében hasonló fajok fajlagos tömegével 

történt a számolás. 

Egy alkalommal (2017. augusztus 22.) külön mintavétel történt a zooplankton szerves 

anyag-, nitrogén, és foszfor tartalmának megállapítására három ismétlésben. A vizsgálatot 

szintén a (NAIK ÖVKI) – akkreditált Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium 

végezte szabványos módszerekkel (3. táblázat).   
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3. táblázat: A zooplankton kémiai paramétereinek vizsgálati típusai és módszerei 

Vizsgált paraméter A vizsgálat típusa A vizsgálati módszer 

Szárazanyag tömegmérés MSZ-08-0205:1978 

Szárazanyag izzítási vesztesége tömegmérés MSZ-08-0205:1978 

Kjeldahl-nitrogén acidmetria MSZ EN ISO 5983-2:2005 

Foszfor ICP-OES KAK MU-62 

Forrás: Saját szerkesztés  

 

Eredmények 

 

Eltávolítási hatékonyság 

Összes nitrogén (TN) 

Az afrikai harcsatelep elfolyóvize a vizsgált másfél év során átlagosan 30,44 mg/l 

koncentrációban tartalmazott összes nitrogént. Az összes nitrogén 25,80 mg/l, valamint 23,94 

mg/l koncentrációban távozott a rendszerből a W3 és W4 jelzésű egységek kifolyóinál. Az 

eltávolítás hatásfoka 15,3 %-os, illetve 21,3 %-os volt a rendszeren való áthaladás során. Az 

összes nitrogén koncentráció a rendszeren való áthaladás során fokozatos csökkenést mutatott 

(4. táblázat). 

 

4. táblázat: Az összes nitrogén koncentráció változása a létesített vizes élőhelyi 

rendszeren való átfolyás során 
Összes nitrogén TN) 

 Elfolyóvíz W1 W2 W3 W4 

 mg/l mg/l Hatásfok 

(%) 

mg/l Hatásfok 

(%) 

mg/l Hatásfok 

(%) 

mg/l Hatásfok 

(%) 

Átlag 30,443 27,158 10,8 26,105 14,2 25,800 15,3 23,944 21,3 

Szórás 5,844 5,240  5,126  5,643  6,596  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Összes foszfor (TP) 
Az összes foszfor koncentrációjában is is kimutatható az eltávolítás hatékonysága, de 

ennek átlagos összes mértéke 2,0 % körül van. Az első stabilizációs tóban az elfolyóvízhez 

képest mért érték (2,838 mg/l) lecsökkent, de a következő egységekben újra növekedett, 

viszont a kezdeti értéket nem érte el (5. táblázat). Emiatt összesített eltávolítási hatásfokot a 

kifolyóknál meg tudtunk adni, de ehhez csak az első tó járult hozzá. A rendszer tisztítási 

hatékonysága a foszforra nézve a W3 tóban 1,4 %, illetve a W4 egységben 2,0 % volt 

 

5. táblázat: Az összes foszfor koncentráció alakulása a létesített vizes élőhelyi vízkezelő 

rendszerben 

Összes-foszfor (TP) 

  Elfolyóvíz W1 W2 W3 W4 

  mg/l mg/l Hatásfok (%) mg/l Hatásfok (%) mg/l Hatásfok (%) mg/l Hatásfok (%) 

Átlag 2,838 2,536 10,6 2,588 8,8 2,799 1,4 2,780 2,0 

Szórás 1,498 0,614   0,516   0,537   0,546   

Forrás: saját szerkesztés 

Összes és szerves lebegőanyagok 

A vízkezelő rendszer összes és szerves lebegőanyagok koncentrációjára vonatkoztatott 

eltávolítási hatásfoka 65% körüli volt a vízkezelő rendszer mindkét kifolyójánál. Az említett 

hatásfokkal az elfolyóvíz lebegőanyag tartalmát jelentősen sikerült csökkenteni. A kifolyó víz 
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szerves lebegőanyag tartalma átlagosan 21,9 mg/l, valamint 17,4 mg/l, az összes lebegőanyag 

hasonló értékei pedig 25,3 mg/l és 24,8 mg/l koncentrációt értek el (6. táblázat).  

 

6. táblázat: A létesített vizes élőhelyi rendszer tisztítási hatásfokai az összes és szerves 

lebegőanyagok tekintetében 

Összes lebegőanyagok 

  Elfolyóvíz W1 W2 W3 W4 

  mg/l mg/l Hatásfok (%) mg/l Hatásfok (%) mg/l Hatásfok (%) mg/l Hatásfok (%) 

Átlag 74,1 41,7 43,7 35,1 52,7 25,3 65,9 24,8 66,5 

Szórás 36,5 19,8   16,7   17,0   23,9   

Szerves lebegőanyagok 

  Elfolyóvíz W1 W2 W3 W4 

  mg/l mg/l Hatásfok (%) mg/l Hatásfok (%) mg/l Hatásfok (%) mg/l Hatásfok (%) 

Átlag 62,0 35,5 42,7 29,0 53,2 21,9 64,6 17,4 71,9 

Szórás 37,2 18,6   16,8   15,4   14,4   

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Zooplankton összetétel 
A zooplankton összetételt tekintve az év során összesen tizenkét fajt sikerült kimutatni (7. 

táblázat). Ebből három tartozik az ágascsápú rákok (Cladocera), és kilenc a kerekesférgek 

(Rotatoria) csoportjába. Az evezőlábú rákok (Copepoda) közül csak juvenilis példányt 

sikerült találni, melyek faji meghatározása nem lehetséges, így a különböző stádiumú lárvák 

egyedszámát jelöltem meg. A hat mintavételi alkalom alapján augusztusban volt a tó faunája a 

legdiverzebb tizenegy fajjal és kétféle Copepoda lárvával. A teljes vizsgálat során, minden 

alkalommal jelentős mennyiségben tudtam kimutatni nagyobb méretű ágascsápú rákfajt, ami 

fontos alapját képezi a békés édesvízi halak természetes táplálékának. A vizsgálat elején ez a 

faj a Moina Macrocopa volt, majd ennek fokozatos visszaszorulásával a Daphnia magna (3. 

ábra) faj denzitása növekedett meg.  

 
3. ábra: A Moina Macrocopa, és Daphnia magna Cladocera fajok azonosítására 

használt egyedek a mintából, az utópotroh kinagyításával 

Forrás: Saját fotó 

A két faj kicserélődött a vizsgálat alatt (4. ábra). Míg májusban, nagy egyedszámban a csak 

a M. macrocopa volt az egyedüli Cladocera faj a vízben, úgy augusztusi megjelenés után 

szeptemberre a D. magna faj vált dominánssá. 
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4. ábra: A tóban előforduló nagytömegességű Cladocera fajok denzitás változása 

normál, majd logaritmizált skálán 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A két Cladocera faj jelenléte már szabad szemmel is jól látható volt a tó felszínén (5. ábra).  
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5. ábra: A W2 stabilizációs tó felszínén szabad szemmel látható Moina Macrocopa és 

Daphnia magna rajok 

Forrás: Saját fotó 

 

A kerekesférgek közül a Brachionus variabilis és egy Asplachna faj volt jelen a 

legnagyobb mennyiségben. Ez a két faj változó abundanciával, de a teljes vizsgálat során 

jelen volt. A minták alapján számolt zooplankton egyedsűrűséget a 7. táblázat mutatja. 

 

7. táblázat: A vizsgálat során számolt zooplankton közösségek denzitása (egyed/m
3
) 

  
2017.05.2

3 

2017.06.2

0 

2017.07.0

4 

2017.07.2

6 

2017.08.1

6 

2017.09.0

6 

  Fajnév egyed/m3 egyed/m3 egyed/m3 egyed/m3 egyed/m3 egyed/m3 

Cladocera 

Bosmina longirostris 0 0 4 860 0 0 0 

Daphnia magna 0 0 0 0 132 696 388 800 

Moina Macrocopa 3 015 900 1 430 640 36 720 4 968 2 160 720 

Rotatoria 

Asplachna sp. 1 800 7 200 110 700 648 31 104 2 160 

Bdelloidea sp. 0 0 0 216 93 096 53 280 

Brachionus 

calyciflorus 
2 700 3 600 0 13 176 1 728 0 

Brachionus leydigi 

rotundus 
0 0 0 864 3 600 6 480 

Brachionus variabilis 2 700 2 017 440 16 200 13 824 84 456 117 520 

Filinia terminalis 0 0 0 1 080 5 400 25 200 

Hexarthra mira 0 0 0 216 5 256 0 

Polyarthra sp. 900 0 8 640 2 376 7 416 0 

Synchaeta sp. 0 0 0 0 9 000 0 

Copepoda 
Copepodit 0 0 1 620 0 8 424 6 480 

Nauplius 0 0 0 0 7 188 3 600 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A becsült biomassza (8. táblázat) értékek szerint a nagyméretű ágascsápú rák fajokból a 

legtöbb esetben legalább 0,5 g/m
3
 biomassza előfordult a tóban, de a maximális érték M. 

macrocopa esetén május 23-án több mint 46 g/m
3
, míg a D. magna esetén szeptember 6-án 

közel 39 g/m
3
. A kerekesférgek közül a legnagyobb mennyiséget általában az Asplachna és a 

Brachionus fajok esetében tapasztaltam, valamint a vizsgálat vége felé a Bdelloidea 

biomasszája esetében. Az evezőlábú fajok július elején, valamint a nyárvégi időszakban 

mutatkoztak.  

 

42 



    

8. táblázat: A vizsgálat során becsült zooplankton fajok biomasszája 

    2017.05.23 2017.06.20 2017.07.04 2017.07.26 2017.08.16 2017.09.06 

  Fajnév 
µg/egye

d 
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

Cladocera 

Bosmina longirostris 3,1 0 0 15 0 0 0 

Daphnia magna 100 0 0 0 0 13269,60 38880,00 

Moina Macrocopa 15,5 46746,45 22174,92 569,16 77,00 33,48 11,16 

Rotatoria 

Asplachna sp. 0,48 0,86 3,46 53,14 0,31 14,93 1,04 

Bdelloidea sp. 0,2 0 0 0 0,04 18,62 10,66 

Brachionus 

calyciflorus 
0,2 0,54 0,72 0 2,64 0,35 0 

Brachionus leydigi 

rotundus 
0,2 0 0 0 0,17 0,72 1,30 

Brachionus variabilis 0,2 0,54 403,49 3,24 2,76 16,89 23,50 

Filinia terminalis 0,15 0 0 0 0,16 0,81 3,78 

Hexarthra mira 0,85 0 0 0 0,18 4,47 0 

Polyarthra sp. 0,2 0,18 0 1,73 0,48 1,48 0 

Synchaeta sp. 0,2 0 0 0 0 1,80 0 

Copepoda 
Copepodit 10,5 0 0 17,01 0 88,45 68,04 

Nauplius n. a.  0 0 0 0 n. a.  n. a.  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az augusztusi külön mintavétel és a biomassza becslés alapján ebben az időszakban a 

zooplankton szervezetek köbméterenként 165,87 g szerves anyagot, valamint 1251,91 mg 

Kjeldahl-nitrogént és 201,99 mg foszfort tartalmaznak.  

 

Következtetések, javaslatok 
 

A vízkezelő rendszer hatékonyságának értékelésekor figyelembe kell vennünk, hogy a 

közel 1 hektár kiterjedésű terület valószínűleg alatta marad ekkora vízmennyiség (évi több 

mint 330 000 m
3
) megfelelő kezeléséhez szükségestől, valamint, hogy a rendszer több mint 5 

éve folyamatosan működik. A rendszer hatékonyságát fokozni lehet a terület növelésével, 

vagy felújítással. Az adatok alapján úgy tűnik, az összes foszfor eltávolítási hatékonyság a 

legalacsonyabb. Enek az elemnek a csökkentése a legbonyolultabb, mivel az üledék 

foszformegkötési kapacitása is telítődhet, valamint a vízből való eltávolítása sem valósulhat 

meg a nitrifikációhoz hasonló mikrobiális folyamatokkal. Az összes foszfor csökkentésére 

további megoldást jelenthet az elfolyóvíz előkezelése vagy a rendszerben előforduló 

élőlények (zooplankton, nád, gyékény) időszakos eltávolítása. Az összes nitrogén eltávolítási 

hatékonysága, már egy nagyságrenddel jobb eredményt mutat. Ez az érték is fokozható lehet a 

különböző szervezetek eltávolításával. A lebegőanyagok esetében jelentős az eltávolítás. A 

létesített vizes élőhely szűrő és ülepítő hatása több mint 50 %-os, ami eredményesen 

csökkenti a természetes befogadó holtág feliszapolódását. Összességében a létesített vizes 

élőhelyi vízkezelő rendszer pozitívan járul hozzá az akvakultúrából származó elfolyóvíz 

kezeléséhez. 

A rendszerbe került tápanyagok fő újrahasznosítója a Daphnia magna és a Moina 

Macrocopa faj a zooplankton közösség tagjai közül. E két faj monokultúrája megfelelő 

kiegészítő természetes táplálékot jelenthet tavi akvakultúrában nevelt halak számára. A 

közösségszerveződést befolyásoló háttér környezeti tényezők hatásának elemzését is célul 

tűztük ki egy későbbi vizsgálat során, valamint a felnövő állomány letermelhetőségének és 
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hasznosításának lehetőségét. Az eltávolított szervezetekkel a rendszerben jelenlevő nitrogén, 

foszfor és szervesanyag tartalom is csökkenne, bár ennek mértéke nem jelentős. 

 

Összefoglalás 

 

2016-17-ben folyamatosan vizsgáltuk a HAKI-ban működő kísérleti létesített vizes 

élőhelyi vízkezelő rendszer hatékonyságát, valamint 2017-ben a W2-es stabilizációs tóban 

előforduló zooplankton közösségeket. A vizsgálat során egy intenzív afrikai harcsanevelő 

telepről elfolyó mechanikusan szűrt vizet szivattyúztunk a rendszerbe és a különböző 

vízkémiai paraméterek közül a nitrogén, foszfor és lebegőanyagok monitorozása történt meg. 

Minden paraméter esetében csökkenést értünk el, ami jelzi, hogy sikerült a tápanyagok 

újrahasznosítása, ám ezek mértéke különböző (9. táblázat). 

 

9. táblázat: A létesített vizes élőhelyi rendszerből elfolyó, kezelt víz jellemző értékei 

2017-ben 

Paraméter (mg/l) 

W3 W4 

Átlagérték Szórás Hatásfok Átlagérték Szórás Hatásfok 

Összes nitrogén 25,800 5,643 15,3 23,944 6,596 21,3 

Összes foszfor 2,799 0,537 1,4 2,780 0,546 2,0 

Összes lebegőanyag 25,28 16,96 65,9 24,82 23,91 66,5 

Szerves lebegőanyag 21,94 15,45 64,6 17,40 14,36 71,9 

Forrás: Saját szerkesztés 

 
A vízkezelő rendszer W2-es jelzésű egységében természetesen megjelenő zooplankton 

közösségek közül három Cladocera, kilenc Rotatoria fajt, és a Copepoda csoport jelenlétét 

sikerült kimutatni. Az ágascsápú rákok közül két nagyméretű faj, a Daphnia magna és a 

Moina Macrocopa jelentkezett nagy denzitással, a vizsgálati idő alatt cserélődő 

dominanciával. 

Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy a létesített vizes élőhelyek, és a hozzákapcsolt 

zooplankton monokultúrák tenyésztésére használt tavak megfelelő kombinációjával hatékony 

vízkezelés és tavi akvakultúrában felhasználható természetes kiegészítő takarmány előállítása 

valósulhat meg, ráadásul pozitív ökológiai hatások mellett. A hosszú távú cél egy ilyen 

technológia kidolgozása. 
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Absztrakt 
A klímaváltozás következtében a szélsőséges időjárási helyzetek egyre általánosabbá válnak hazánkban. A 

mezőgazdasági termelés biztonságának fenntartása érdekében a környezeti stressz hatásoknak ellenálló 

növények nemesítése mellett, kiemelt figyelmet kell fordítani a mezőgazdasági területeink vízháztartási 

helyzetének optimalizálására is, amely a változó klíma kedvezőtlen hatásainak mérséklésének alapvető eszköze. 

A szélsőségesen száraz (aszályos), vagy szélsőségesen nedves (belvíz, kétfázisú talajok) talajállapotok 

megelőzéséhez, vagy esetlegesen kezeléséhez kiemelt gazdálkodói odafigyelésre van szükség.  

 

Kulcsszavak: szélsőséges talajvízháztartás, aszály, belvíz, melioráció 

 

Abstract  
As the result of climate change, extreme weather conditions and events are becoming more and more frequent in 

Hungary. To maintain the safety of agricultural production, special attention should be paid to optimize the 

water balance of our agricultural areas, which is a key tool for mitigating the adverse effects of the changing 

climate. Extreme dry (drought) or extreme wet (inland excess water, two-phase soils) soil conditions require the 

farmer’s attention to prioritize the prevention and treatment of the affected areas. 

 

Keywords: extreme soil moisture regime, drought, excess water inundations, melioration 

 

 

Bevezetés  
 

A globális klímaváltozás következtében hazánk klímája egyre inkább a szárazodás 

irányába mozdult el az utóbbi évtizedekben, amelynek eredményeként különböző mértékű 

vízforgalmi változások zajlottak le a környezetben (Rakonczai, 2006). Ezen változások rövid 

és hosszú távú hatásai a mezőgazdaságilag művelt területeinken is megmutatkoznak. 

Tenyészidőszakon belül az aszályok és belvizek terméscsökkenést okozhatnak (rövid távú), 

vagy táj szintű környezeti változások, mint például a Duna-Tisza közén tapasztalható 

talajvízszint csökkenés (hosszú távú) az adott mezőgazdasági térségre jellemző termesztési 

módok újraértelmezésének szükségességét is magával vonhatja. A hazánkban hulló átlagos 

csapadékmennyiség tájegységtől függően 500-750 mm évente, amely – az öntözést figyelmen 

kívül hagyva – meghatározza az adott területen termeszthető haszonnövények fajtáját. Ezt a 

növény statikai vízigénye (az az ideális vízellátottsági állapot, amely a maximális 

produkcióhoz szükséges) határozza meg, amely a fenofázistól függően és éven belül is 

változhat szabadföldi körülmények között (Ruzsányi, 1981). Ha a vízforgalmi változások a 

csapadék mennyiségében, például csökkenésében mutatkoznak meg, az adott növénykultúra 

termesztési lehetőségei megváltoznak. A termesztés minőségének biztosítására az öntözést, 

mint agrotechnikai elemet kell választanunk, amennyiben lehetséges. Ha nem, az adott 

növény termeszthetősége kockázatossá válik. A klímaváltozás jelensége tehát egy olyan 

hatásnak tekinthető a mezőgazdaságban, amelyre folyamatosan figyelnünk és reagálnunk kell. 

A vízforgalmi változások nem növényközpontú vizsgálatának központjában azonban a 

talajnak van nagyobb jelentősége. Ez szolgáltat termesztési teret a növények számára, és a 

felvehető vízkészletet ez a közeg biztosítja. A klímaváltozás ha szárazodást, ha 

csapadékosabb időszakot hoz, a talajainknak mindenképpen kiemelt figyelmet kell 
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fordítanunk, biztosítanunk kell azok vízháztartásának optimalizálását (vízrendezés) és ezzel 

egy időben a talajdegradáció elkerülését is (Marjai, 1977).  Vízrendezéssel hosszú távon is 

fenntartható kedvező viszonyok érhetők el: csökken vagy megszűnik talaj túlnedvesedése a 

felszíni vagy felszín alatti elvezetés által; kedvezőbb lesz a talaj levegőzöttsége, megnő a talaj 

biológiai aktivitása, stb. Azokon a területeken, ahol vízhiány uralkodik öntözést kell 

alkalmaznunk a hiányzó vízkészletek pótlására. Meg kell említeni, hogy a talajok rendkívül 

érzékenyek a nem szakszerűen elvégzett öntözésre, ugyanis talajdegradációs folyamatok 

(kimosódás, szerkezet romlás, szemcsefrakciók vertikális elmozdulása, cserepesedés, stb.) 

felerősödését okozhatja talajtípustól függően. Az aktív vízforgalmi beavatkozások 

(vízrendezés, öntözés) lehetőséget teremtenek a szélsőséges vízháztartási helyzetekhez való 

alkalmazkodáshoz (Marjai, 1977). Hazánkban az öntözött területek nagysága kb. 90-100 ezer 

hektár, amely a mezőgazdaságilag művelhető területeinknek kevesebb, mint 2%-a. Az 

öntözhető területek lehatárolása igen sok tényező függvénye. Az Agrárgazdasági Kutató 

Intézet jelenlegi álláspontja szerint, gazdaságosan körülbelül 400.000 hektár (ami körülbelül 

fele a mezőgazdaságunk tényleges öntözési igényének) lenne öntözhető, öntözésfejlesztési 

programok megvalósulását követően (Kemény et al., 2018).  A klímaváltozás kedvezőtlen 

hatásait figyelembe véve, az öntözési módok közül a víztakarékos és a vízforrásokat 

mennyiségben és minőségben is védő módszerek alkalmazása lesz a mezőgazdaság kiemelt 

feladata. A káros víztöbbletek tekintetében, a hazánkban előforduló belvizek, illetve kétfázisú 

talajállapotok kialakulása, ami problémát okoz a mezőgazdasági termelésben. A kialakító 

tényezők igen sokrétűek, amelyek közül az egyik legfontosabb a csapadék, amelynek 

mennyisége és intenzitása kiemelt jelentőségű egy adott területen (Pálfai, 2004). A 

szélsőséges időjárásnak „köszönhetően”, mára a csapadék események térbeli eloszlása egyre 

hektikusabb melynek következménye lehet a nyári belvizek kialakulása a hirtelen lehulló 

nagy mennyiségű csapadék esetén (1. ábra).  

 

 
1. ábra: Hirtelen esőzés okozta belvíz Csanytelek határában 

Forrás: Túri Norbert, Csanytelek 2016. július 16. 

 

A talajállapotok javítására, valamint növénytermesztési szempontból optimálissá tételére – 

amelyek a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklését napjainkban is szolgálnák – 

irányuló meliorációs programok az 1950-90-es években meghatározóak voltak. A kifejezetten 

vízrendezésre irányuló meliorációs beavatkozások a rendszerváltásig tartottak (ötéves tervek 

keretében), amelyek a kedvezőtlen vízgazdálkodási tulajdonságú mezőgazdasági területeket 

célozták meg. A különféle talajjavítási és agrotechnikai beavatkozások mellett a talajok 

vízrendezését célzó drénezés (meződrén, céldrén) került előtérbe. A talajcsövezett területek a 

melioráció alapelvei szerint, a terület jellegének megfelelően kialakított táblaméretre 

(általában nagytáblás) lettek kivitelezve. A rendszerváltást követő tulajdonváltás miatt az 
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érintett területek feldarabolódtak, amelynek következtében a meliorációs rendszerek 

fenntartása és működtetése „gazdátlanná” vált (Bozán et al., 2016). Ahhoz, hogy tudatosan 

legyünk képesek a jövőre gondolni érdemes felmérni, hogy milyen (már meglévő) 

eszközökhöz nyúlhatunk a klímaváltozás káros hatásainak csökkentésére. 

 

Anyag és módszer 

 

A 2017-es év vizsgálati eredményeit a NAIK ÖVKI-ben 2016-ban elkészített „Meliorációs 

tervvel rendelkező területek felmérésének előkészítése” c. megvalósíthatósági tanulmányterve 

alapozta meg (Bozán et al., 2016). Ennek folytatásaként a NAIK ÖVKI munkatársai által 

2017 folyamán három kiemelt mintaterületen történt meg a komplexen meliorált területek 

felmérése. A mintaterületek kiválasztásának főbb szempontjai között szerepel, hogy a 

területekre elérhető meliorációs tervcsomagok rendkívül részletesek; valamint a terület 

kezelői készséggel segítenek, illetve engedélyezik a területen folyó vizsgálatokat. A 

mintaterületek mindegyikén szántóföldi művelés folyik, amelyek közül Csanyteleken 

(Csongrád megye) csemegekukorica és lucerna, Zsadányban (Békés megye) őszi árpa és 

lucerna, Mezőtúron (Jász-Nagykun-Szolnok megye) pedig őszi az kalászosok valamelyike a 

termesztett növénykultúra (2. ábra). 

 

 
2. ábra: A 2017-es évben kijelölt mintaterületek 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A vizsgálatokhoz elsőként a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok Vízikönyvi és 

Vízvédelmi Okirattárában található tervcsomagokat használtuk fel. A tervcsomagok 

tartalmazzák a vizsgálandó terület meliorációs beavatkozásainak részletes dokumentációját: 

helyszínrajzokat; talajtani szakvéleményt; a csatornák és kezelő utak térképes és írott hossz- 

és keresztszelvényeit; műtárgy kimutatásokat és műszaki rajzaikat; a talaj humusz- és 

karbonát-tartalom; talajvíz kartogramokat; valamint a talajcsövezési tervrajzokat. A 

tervcsomagban találhatóak továbbá a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyek, valamint 
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az átadás-átvételi jegyzőkönyvek, amelyek átvizsgálásával már tudhatjuk, hogy az adott 

meliorációs mű/rendszer valóban megvalósult-e, illetve működésbe hozták-e, vagy csak egy 

felhasználatlan tervvel van dolgunk. Az általunk bizonyosan kivitelezettnek tekintett 

talajcsövezett terület vizsgálata a terepen folytatódik, ahol a talajcső kifolyók megtalálása 

után azok csőkamerás vizsgálata, valamint az esetlegesen folyó drénvíz mintázása oldható 

meg. A terepen továbbá növényzetértékelés, penetrométeres (tömörödöttségi) 

talajvizsgálatok, fúrt talajmintavételezések, valamint pilóta nélküli légi felvételezés is a 

kutatás részét képezik. A légifelvételezést az ÖVKI Trimble UX-5 HP típusú merevszárnyú 

drónjával végeztük el, amelyen közeli infravörös sávval rendelkező Sony Alpha 7R kamerát 

(35mm-es fixfókuszos objektívvel) helyeztünk el.  

 

Eredmények 

 

A 2017-ben megvizsgált mintaterületek nem minden esetben hozták a várt eredményeket. 

A tervcsomagokban található részletes talajcsövezési helyszínrajzok megléte ellenére csak a 

mezőtúri mintaterületen voltak megtalálhatóak a talajcső kifolyók. A zsadányi területen 

rézsűfeltárást alkalmaztunk, amely során a tervben meghatározott távolságban találtuk meg a 

vizsgálandó talajcsöveket (3. ábra). A csanyteleki 800 hektáros mintaterületen az eddigi 

vizsgálati módszereinkkel és terepbejárással csupán egyetlen csövet sikerült megtalálnunk a 

körülbelül ötszázból.  

 

 
3. ábra: Talajcső feltárás a befogadó csatorna rézsűjében 

Forrás: Kerezsi György felvételei, NAIK ÖVKI 

 

A terepen végzett kísérleti, módszertani fejlesztést célzó vizsgálataink közül a (1) 

penetrométeres mérések (4/a ábra), amelyek arra irányultak, hogy a dréncső feletti, valamint 

dréncsövek közötti talajnedvességbeli különbségeket megvizsgáljuk nem hoztak értékelhető 

eredményt a vizsgált időpontban (augusztus). A (2) csőkamerás felvételezések (4/b ábra) 

eredményei ezzel szemben igen biztatóak, ugyanis a körülbelül 4 méter hosszúságú kamera 

felvételein a csövek belső falát igen jó állapotúnak, eltömődés mentesnek ítéltük meg az 

esetek majdnem egészében. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a csövek szűrőzése 

kielégítő lenne, azok feltárását 2018-ban tervezzük. 

Az ősz folyamán, Mezőtúron közeli infravörös szenzorral felszerelt (3) pilóta nélküli légi 

járművel történő felvételezést is elvégeztünk (5. ábra), amely eredményeként a nyílt 

talajfelszínen nem, de a növényzettel (a felvételezés időpontjában lucernával) borított táblán 

észlelhetőek voltak a talajcső nyomvonalak.  
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4. ábra: a) penetrométeres mérés a talajcsövek felett; b) csőkamerás felvételezés 

Forrás: Kun Ágnes felvételei, NAIK ÖVKI 

 

 
5. ábra: A drónos repülés megkezdésének pillanata Mezőtúr határában 

Forrás: Kerezsi György felvétele, NAIK ÖVKI 

 

 
6. ábra: A drónnal készült infravörös felvétel (balra) és a Google CNES/Airbus (jobbra) 

felvételek összehasonlítása 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A felvételeket korábban más távérzékelési eszközökkel készült felvételekkel is 

összevetettük (6. ábra), validáltuk (valós színes 2005-ös ortofotók, és Google Earth 

GNES/Airbus műholdfelvételek) amelyeken szintén észlelhetőek voltak az említett 

nyomvonalak.  

 

Következtetések, javaslatok 

 

A NAIK ÖVKI 2016-ban elvégzett vizsgálati eredményei szerint hazánkban 300.000 

hektár mezőgazdasági terület esett át meliorációs beavatkozásokon, amelynek körülbelül fele 

talajcsövezéssel is érintett. A tanulmányterv során vizsgált mintaterület igen biztató 

eredményeket hozott a talajcsövezett területekkel kapcsolatos további kutatáshoz, valamint 

újabb mintaterületek kijelöléséhez. 2017-ben három kiemelt mintaterületen végeztünk 

vizsgálatokat, amelyek az alábbi kérdések mentén valósultak meg: (1) Milyen módszerekkel 

detektálhatjuk a talajcsöveket? Tapasztalataink szerint a terepbejárások alkalmazása, nem 

minden esetben hoz eredményt, ha olyan területről van szó, amely igen régóta kezeletlen, és 

ennek megfelelően a befogadók állapota igen rossz. Ilyen esetben szinte csak a talajcsövezési 

helyszínrajzokra támaszkodhatunk, de például csatornarézsű suvadás, magas üzemi vízszint, 

vagy extrém sűrű növényzet esetén ez sem vált segítségünkre. A talajcsövek helyzetének 

távérzékelési módszerrel történő meghatározása is célunk volt, amely során a növényzettel 

borított felszínek esetében értünk el eredményeket, a nyílt talajfelszínnel rendelkező 

talajcsövezett táblával szemben. További kérdés hogy (2) Milyen talajnedvességbeli 

különbségek jelentkezhetnek a talajcsövezett területen, a talajcsövek feletti, illetve a csövek 

közötti talajszelvényekben? A 2017-ben folytatott penetrométeres vizsgálatok a nyár idejére 

korlátozódtak (száraz időszak), így arra az időszakra nem kaptunk szignifikáns eredményeket 

a talajnedvességben lévő különbségekre. További terveink között szerepel a mintaterületek 

rendszeres penetrométeres monitorozása, kiemelve az évszakonkénti, illetve 

csapadékesemények utáni állapot felmérését. A 2018-as évre tervezzük a mintaterületeken 

eddig alkalmazott vizsgálatok többszöri ismétlését, valamint a talajtani vizsgálatok szélesebb 

körű alkalmazását, mint a meliorációs tervcsomagokban található talajtani szakvélemény 

talajtani leírásának frissítése, azon célból, hogy leellenőrizzük, hogy a kivitelezés óta hogyan 

változtak a talajtani tulajdonságok a területen. Célunk további csőfeltárások elvégzése a 

kiemelt mintaterületeken; csurgalékvizek gyűjtése és laboratóriumi vizsgálata; és végül a 

dréncsövek szűrőzésének nyílt talajszelvényes vizsgálata. 

 

Összefoglalás 

 

A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklésének egyik eszköze lehet a talajaink, s 

ezzel a mezőgazdasági területeink vízháztartásának szabályozása. Mára egyre gyakrabban 

tapasztalhatjuk az időjárás szélsőségeit, amely a növénytermesztési tér vízháztartási helyzeteit 

pozitív (víztöbblet) vagy negatív (vízhiány), akár extrém (belvíz, aszály) irányba is 

módosíthatják. A módosult vízháztartási helyzetű talajok pozitív mérleg esetén 

vízrendezéssel, negatív mérleg esetén öntözéssel hozható közelebb az adott talajtípustól, 

illetve termőhelytől elvárható optimálisnak tekinthető szintre. Öntözéses gazdálkodás hazánk 

mezőgazdasági területeinek kevesebb, mint 2%-án folyik, noha a legtöbb növénykultúránál ez 

terméstöbblet növelő agrotechnikai eljárás. A több éve stagnáló helyzet megoldása az 

öntözésfejlesztés lehet a gazdaságosan öntözhető területeken. A rendszerváltást megelőző 

időszak alatt a vízháztartási szempontból kedvezőtlen talajadottságú termőterületeinken, 

megközelítően 300.000 hektár hatóterületen komplex meliorációs beavatkozást hajtottak 

végre, amelynek körülbelül 50%-a dréncső fektetést jelentett. Sajnos mára az említett 

beavatkozások hatása kevés területen érvényesül. A privatizáció során bekövetkezett 
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tulajdonváltás miatt a művek jórészt „gazdátlanná” váltak. 2016-ban az Országos Vízügyi 

Főigazgatóság megbízása mentén a NAIK ÖVKI munkatársai elkészítettek egy 

megvalósíthatósági tanulmánytervet, amely az egykor komplexen meliorált területek 

vizsgálatára irányult. Ennek folytatásaként 2017-ben három kijelölt mintaterületen 

folytatódtak az ÖVKI-ben folytatott kutatások. Az eredmények tekintetében elmondható, 

hogy a talajcsövezett területek terepi vizsgálatai korlátokba ütközhet, tekintve, hogy a 

talajcsövek detektálása mind terepi, mind pedig távérzékelési módszerekkel esetenként 

nehézkes. A mintaterületek talajtani vizsgálatai közül a penetrométeres vizsgálatok kezdődtek 

meg, amelyeket nagyobb ismétlésszámmal kívánunk folytatni, valamint célunk a 

mintaterületek talajtani térképezése is, a meliorációs tervcsomagban található talajtani 

kartogram felújítása által. A NAIK ÖVKI meliorációval kapcsolatos vizsgálatai reményeink 

szerint tudományosan fogják megalapozni a klímaváltozás során fellépő kedvezőtlen hatások 

mérséklésének gyakorlati lehetőségeit a talajvízháztartás okszerű szabályozása mentén.  

 

Köszönetnyilvánítás 

 

„A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztését (öntözéses gazdálkodás, 

belvízgazdálkodás, földhasználat racionálás) célzó kutatások” c. programot (O14230) a 

Földművelésügyi Minisztérium támogatta. 
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Absztrakt 
Kutatásunk során egy szarvasi intenzív üzemű halnevelő-telepről származó elfolyóvíz/szennyvíz öntözése mellett 

arra kerestük a választ, hogy az öntözött fűz energiaültetvény talaja milyen sómérleggel jellemezhető. A 

szennyvíz a rétegvíz (termálvíz) eredete miatt magas összes oldott sótartalmmal jellemezhető, amely öntözés 

során magában hordozza a talaj szoloncsákosodásának környezeti kockázatát. Az öntözés hatásának felmérése 

érdekében 2015 és 2017 tavaszán talajmintát vettünk. A talaj vízben oldható összes só-tartalma (MSZ-08-0206-

2:1978) alapján meghatároztuk a vizsgált időszak alatt bekövetkező változás mértékét. Eredményeink szerint a 

talaj sótartalma nem növekedett káros mértékben a szennyvízöntözés hatására, ami a téli időszak kilúgozó 

hatásának köszönhető, azonban a vízoldható sók összetételének további vizsgálata szükséges a szolonyecesedés 

(nátrium felhalmozódás) vizsgálata érdekében. További, hosszú távú megfigyelések eredményei alapján a hazai 

öntözővíz minősítő rendszerben javasolt, agyag fizikai féleségre vonatkozó összes oldott sótartalom határérték 

növelhetővé válhat. 

 

Kulcsszavak: szikesedés, termálvíz, sómérleg, halnevelő-telep. 

 

Abstract 
The aim of our research was to determine the impact of a wastewater originated from a catfish farm on the soil 

salinization based on salt calculation method. The wastewater have high total dissolved salt content due to its 

thermal water origin hence the risk of salt accumulation in the soil exists. Soil sampling was occured in springs 

of 2015 and 2017 and the soil salt content was determined according to the MSZ-08-0206-2:1978 Hungarian 

standard. According to our results the soil salt content did not increase harmfully due to the salt leaching during 

winter times. Further investigations are needed to determine the (1) salt composition, (2) sodium accumulation, 

(3) salt accumulation with long-time monitoring which are suitable method to describe the irrigation impact on 

the soil. In the knowledge of this results the Hungarian irrigation water quality system can be developed in the 

future. 

 

Keywords: salinization, thermal water, salt balance, catfish farm. 

 

 

Bevezetés 

 

Az öntözés hatására bekövetkező sófelhalmozódás (másodlagos szoloncsákosodás) és 

másodlagos szolonyecesedés szerteágazó okokra vezethető vissza (öntözővíz minőség, öntöző 

csatornákból történő szikkadás, talajvízszint emelkedés, rossz drénviszonyok), amelyek káros 

következményekkel járnak a talaj tulajdonságaira. Az antropogén szikesedés valamennyi 

formája veszélyezteti a természeti erőforrásunkat, a talajt, ezért a folyamatok megelőzése és 

(kialakulásuk esetén) mérséklésük a szennyvízöntözés során kulcsfontosságú. 

Darab (1958) a másodlagos szikesedés három formáját különíti el a tiszántúli öntözött réti 

talajok példáján, amelyek közül az egyik eset, amikor az öntözés hatására a felszínen 

semleges sófelhalmozódás történik. Várallyay (1989) szerint az öntözésnek kedvező és 

kedvezőtlen hatásai egyaránt lehetnek a talaj sóforgalmára és sómérlegére. A kedvező hatások 

közt szerepel a talaj sótartalmának kilúgozása, a növények kedvező fejlődésének elősegítése 

(ezáltal fejlett gyökérzet és jobb természetes drénázs), amelyek mind a sómérleg csökkentése 

irányába ható tényezők. A kedvezőtlen hatások az öntözővíz sótartalmának felhalmozása, a 
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talajvízszint felemelkedése. Az utóbbi következményeként a talajvíz sótartalmának 

növekedése, a mélyebb talajrétegek sótartalmának felhalmozódása a felszín közeli rétegben és 

az öntözővíz sótartalmának kilúgozási lehetőségének meggátlása fordulhat elő. Valamennyi a 

sómérleg növelése irányába ható tényezők. A tényezők összhatásának eredményeképpen az 

öntözés sómérlegekre gyakorolt hatásának három alapesete különböztethető meg (Darab 

1961, Várallyay 1989): (1) sók kilúgozásának mérlege: az öntözés csökkenti a talaj 

sókészletét, (2) sófelhalmozódási mérleg: az öntözés növeli a talaj sókészletét, (3) stabil 

sómérleg: a sókészlet nem változik az öntözés hatására. 

Kutatásunk során egy szarvasi intenzív üzemű halnevelő-telepről származó 

elfolyóvíz/szennyvíz öntözése mellett arra kerestük a választ, hogy az öntözött fűz 

energiaültetvény talaja milyen sómérleggel jellemezhető. A szennyvíz a rétegvíz (termálvíz) 

eredete miatt magas összes oldott sótartalmmal jellemzhető, amely öntözés során magában 

hordozza a talaj szoloncsákosodásának környezeti kockázatát. 

 

Anyag és módszer 

 

A kísérleti tér és a kezelések leírása 

A kísérlet helyszíne Szarvason a NAIK ÖVKI Liziméter Telep volt 2015-2017 között. A 

kísérleti telep 1971-ben létesült 1 hektáros területen. 5 blokkból épült fel, egy blokkhoz 64 db 

liziméter edény tartozik, összesen 320 db található a területen. A fémedényeket 8x4 m-es, 32 

m
2
 területű parcellák közepére helyezték el. Az edények térfogata 1 m

3
 (mélységük 1 m, 

felszínük 1 m
2
).  

Az öntözéses kísérlet 64 liziméterben zajlik. A NAIK ERTI két fajtajelölt energiafűz 

klónja (77, 82) 2014-ben lett telepítve. Egy edényben két egyed található, az edények körül 

1,25 m, illetve 0,75 m szélességű sáv található a szegélyhatás csökkentése érdekében. A 

kísérletben 8-féle kezelést alkalmaztunk: Kontroll (öntözetlen), szennyvíz 15 mm (H15), 

szennyvíz 30 mm (H30), szennyvíz 60 mm (H60), Körös víz 15 mm (K15), Körös víz 30 mm 

(K30), Körös víz 60 mm öntözési normával (K60) és végül a kezelt szennyvíz kizárólag 60 

mm öntözési normával (HG). Az öntözés mikroöntözési móddal történt. 

 

Alkalmazott öntözővizek jellemzése 

A kezeletlen szennyvíz (1) egy szarvasi intenzív üzemű (afrikai harcsa) halnevelő-telep 

közvetlen kifolyó használt vizéből (elfolyóvíz/szennyvíz) származott. A szennyvíz termálvíz 

eredete miatt nagy összes oldott sótartalommal és nátrium koncentrációval rendelkezik és 

nátrium-hidrogén karbonátos víztípusba sorolható (1. táblázat). A szennyvíz öntözésre való 

alkalmasságának korlátjait a rétegvíz eredeti tulajdonságai okozzák. 

Kontroll öntözővízként a Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös (Bikazugi-holtág) vizét 

használtuk fel, amelyet a későbbiekben „Körös vízként” (2) neveztem meg. 

A fenti két víztípuson kívül egy kezelt szennyvizet (HG) is alkalmaztunk öntözésre (3), 

kizárólag a liziméteres kísérletben. A javítóanyag szükséglet számítását az első esetben a 

nyers szennyvíz (1:3 arányban) Körös vízzel történő hígítása után tettem meg, a kalcim-

szulfát javítóanyag célja a nátrium százalék csökkentése volt (Stefanovits 2010). Filep (1999) 

javítóanyagszükséglet számításra vonatkozó javaslata alapján, a Körös vizével hígított 

szennyvíz esetében a gipsz javítóanyag szükséglet 312 mg/l volt. 
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1. táblázat: A liziméteres kísérletben felhasznált öntözővizek összes oldott sótartalma, 

megkülönböztetve a káros és hasznos sókat 

Paraméter Szennyvíz (H) Körös víz (K) Kezelt szennyvíz (HG) 

Fajl.elektromos vez.kép. (µS/cm) 1309 404 1034 

Összes oldott só (mg/l) 838 259 662 

Összes N (mg/l) 30,3 1,1 13,1 

Összes P (mg/l) 2,5 0,2 1,5 

Ca (mg/l) 20,9 39,2 90,8 

K (mg/l) 6,0 4,1 5,4 

Összes hasznos ion (mg/l) 60 45 111 

Összes káros só (mg/l) 778 214 551 

Megjegyzés: Az adatokat az egyes vizekre jellemző kétéves átlagos koncentráció értékek alapján számoltam. A 

hasznos sók közé soroltam az összes N, összes P, K és Ca elemeket és a káros sók az összes oldott sók és a 

hasznos sók különbségét jelentik Vermes (1977) nyomán. 

Forrás: saját adatok alapján, saját készítés. 

 

Mintavétel és talajvizsgálat módszere 

A talaj szikesedésének vizsgálata érdekében a talajmintavételekre 2015 tavaszán és 2017 

tavaszán került sor. Kezelésenként és mélységenként 3 ismétlésben és 3 mélységben történt 

mintavétel, minden időpontban összesen 72 talajmintát vettünk. A talaj vízben oldható 

összessó-tartalom meghatározása a MSZ-08-0206-2:1978 sz. szabvány szerint, WTW 

INOLAB Cond 740P eszközzel történt; az Arany-féle fonalpróba eléréséig vízzel telített 

talajpaszta elektromos vezetőképessége alapján becsülve. 

 

Sómérlegszámítás módszere 

A vizsgált kétéves időszakra (2015 tavaszától 2017 tavaszáig) valamennyi kezelésben, a 

teljes talajszelvényre elvégeztük a sómérleg számításokat Filep (1995) módszere szerint, az 

alábbi képletek alapján:  

 

s1(t/ha)=*m* s1(só %) 

s2(t/ha)=*m* s2(só %) 

 

ahol: s1 és s2: a talaj só készlete a megfigyelés kezdetén és végén (ld. zárójelben), : a talaj 

térfogattömege (g/cm
3
), m: a talajszelvény vastagága (cm). 

 

A Δs (t/ha) kifejezi, hogy a talaj só készlete mennyit változott a megfigyelési időpontok 

között („sómérleg”). 

± ∆ S = s2 – s1 

 

 

Eredmények 
 

Az öntözés hatására a talajban két év alatt bekövetkező vízben oldható összessó-tartalom 

változás részletes vizsgálata érdekében sómérleg számítást végeztem. Az eredményeink 

szerint két kezelésben lett pozitív a vizsgált szelvény (0-60 cm) sómérlege: a H15 és HG 

kezelésekben átlagosan 0,08 t/ha-ra növekedett a talaj só készlete 2015-2017 között. Az 

összes többi kezelésben a sómérleg negatív lett a vizsgált két év alatt, amely a gyökérzóna 

sókészletének csökkenését jelenti. Debreczeni (1979) szerint a talajoldat sókoncentrációját 

csökkentik az alábbi folyamatok: az oldható vegyületek kimosódása, az oldható vegyületek 

oldhatatlanná alakulása és a növények tápanyagfelvétele. 
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2. táblázat: A liziméter edényes fűz kísérlet só készletének változása 2015-2017 között 
átlagok (t/ha) s1 s2 Δs 

H15    

0-20 cm 1,87 1,48 -0,39 

20-40 cm 1,56 1,64 0,08 

40-60 cm 1,40 1,79 0,39 

teljes szelvényben 4,84 4,91 0,08 

H30 

   0-20 cm 2,42 1,64 -0,78 

20-40 cm 1,79 1,79 0,00 

40-60 cm 1,72 1,79 0,08 

teljes szelvényben 5,93 5,23 -0,70 

H60 

   0-20 cm 3,82 1,64 -2,18 

20-40 cm 2,57 1,95 -0,62 

40-60 cm 1,87 1,79 -0,08 

teljes szelvényben 8,27 5,38 -2,89 

HG 

   0-20 cm 1,72 1,25 -0,47 

20-40 cm 1,79 1,79 0,00 

40-60 cm 1,64 2,18 0,55 

teljes szelvényben 5,15 5,23 0,08 

K15 

   0-20 cm 1,87 1,25 -0,62 

20-40 cm 1,64 1,48 -0,16 

40-60 cm 1,56 1,40 -0,16 

teljes szelvényben 5,07 4,13 -0,94 

K30 

   0-20 cm 3,04 1,64 -1,40 

20-40 cm 2,50 1,64 -0,86 

40-60 cm 1,72 1,48 -0,23 

teljes szelvényben 7,25 4,76 -2,50 

K60 

   0-20 cm 2,03 1,33 -0,70 

20-40 cm 1,79 1,40 -0,39 

40-60 cm 1,56 1,48 -0,08 

teljes szelvényben 5,38 4,21 -1,17 

Kontroll 

   0-20 cm 2,57 1,33 -1,25 

20-40 cm 2,34 1,48 -0,86 

40-60 cm 1,95 1,64 -0,31 

teljes szelvényben 6,86 4,45 -2,42 

Megjegyzés: Az s1: a talaj só készlete a megfigyelési időszak kezdetén, 2015 tavaszán (t/ha). Az s2: a talaj só 

készlete a megfigyelési időszak végén, 2017 tavaszán (t/ha). A Δs: a talaj só készletének változása a 

megfigyelési időszak alatt. Az elemzés kezelésenként és mélységenként 3 talajminta laborvizsgálati eredménye 

alapján készült. 

Forrás: saját adatok alapján, saját készítés. 
 

Tóth (1996) nagykunsági, öntözött réti csernozjom és öntés réti talajon vizsgálta 11 

szelvény sómérlegét 1989-91 között, eredményei szerint 8 esetben növekedés történt a teljes 

szelvényben, amelyek legkisebb és legnagyobb értékei 0,23 t/ha és 4,01 t/ha voltak. Az általa 

vizsgált legtöbb szelvényben a sómérleg növekedése a mélyebb talajrétegekben nagyobb volt, 

mint a felszíniekben. Eredményeink szerint a sómérleg mélységenkénti változása eltérő volt 

kezelésenként. A felszíni talajréteget (0-20 cm) a sómennyiség csökkenése jellemzi minden 

vizsgált kezelésben. A 30 mm-es kezelésben a Körös víz esetén a teljes szelvényben negatív a 
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sómérleg, de a szennyvízzel öntözött, azonos normájú kezelésben csak a felszíniben negatív, 

míg a 20-40 cm egyensúlyi állapotot, változatlanságot tükröz. A H60 és K60 kezelésekben 

minden mélységben csökken a talaj sótartalma a vizsgált időszak alatt, ugyanakkor a HG 

kezelésben (az azonos 60 mm-es öntözési norma ellenére) már 40 cm-nél növekszik a 

sókészlet. A kezelt szennyvíz sókoncentrációja megközelíti a nyers szennyvízben számolt 

értéket, mivel a hígítás ugyan csökkentette, a kalcium-szulfát hozzáadása azonban növelte azt. 

Fontos megjegyezni azonban, hogy a káros sók mennyisége ebben kevesebb volt, mint a 

nyers szennyvízben. A vízoldható sók minőségének értékelése lenne szükséges ahhoz, hogy a 

felhalmozódás kedvezőtlen voltát kijelenthessük. 

 

Következtetések, javaslatok 
 

A szabadföldi kísérleti területen a talaj sótartalma 2015-2017 között 0-60 cm mélységben 

két kezelés kivételével csökkent a sómérleg eredmények alapján, ami a téli csapadék kilúgozó 

hatásának köszönhető. Hazai kutatásokban is megjelent már a téli csapadék kilúgozó 

hatásának az öntözővíz minőséggel való összefüggése. Filep (1999) korábban megállapította, 

hogy jó szerkezetű vályog talajon vagy laza homoktalajon 800-1000 mg/l koncentrációjú víz 

alkalmazása is megengedhető, ha a talajvíz mélyen van, mivel ilyen területen a légköri 

csapadék kilúgozó hatása képes megakadályozni a sófelhalmozódást. Az eredmények szerint 

a 0-60 cm mélységű, agyag fizikai féleséggel jellemzhető gyökérzóna sófelhalmozódása nem 

következett be annak ellenére, hogy az öntözővíz sókoncentrációja (~800 mg/l) 60%-kal 

meghaladja az agyagos talajra maximálisan javasolt értéket (500 mg/l). Zsembeli et al. (2017) 

hasonló eredményei szerint 600 mg/l sótartalmú öntözővíz alkalmazása mellett sem 

következett be sófelhalmozódás a talajban, így a magyar szabályozás szerint javasolt 500 mg/l 

határértéket túl szigorúnak ítéli. 

Az eredmények arra engednek következtetni, hogy az agyagtalajon javasolt maximális 500 

mg/l sókoncentrációjú öntözővíz minőség határérték tovább emelhető, mivel a téli időjárás 

hatására az öntözési idény alatt a gyökérzónában történt sófelhalmozódás képes volt 

kilúgozódni a vizsgált időszakban. 

 

Összefoglalás 

 

Hazánkban a szélsőséges vízháztartási helyzetek fokozódásával a változó környezeti 

feltételekhez való alkalmazkodás megköveteli az aktuális mezőgazdasági gyakorlat 

módosítását az öntözés területén is. Az adaptáció egyik fontos eleme a használt vizek 

(szennyvizek, hulladékvizek, elfolyóvizek stb.), mint alternatív vízforrások öntözéses 

hasznosítása. 

Kísérletünkben egy intenzív afrikai harcsa-nevelő telepről származó használt termálvizet 

és Körös vizet használtunk fel energiafűz öntözésére kétéves liziméteres kísérletben. Az 

öntözéses kísérlet a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Öntözési és 

Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály (ÖVKI) szarvasi Liziméter Telepén valósult meg. 

Eredményeink szerint a szennyvízöntözés hatására bekövetkező sófelhalmozódás kétéves 

vizsgált időszak alatt nem okozta a talaj káros mértékű szoloncsákosodását, amely 

feltételezésünk szerint a téli csapadék kilúgozó hatásának köszönhető. Az öntözés hatásának 

további értékeléséhez a vízoldható sók összetételének ismerete, a szolonyecesedés 

mértékének megállapítása és hosszabb időtartamú monitoring vizsgálatok szükségesek. 
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Köszönetnyilvánítás 
 

A kutatás a „Mezőgazdasági eredetű szennyvizek öntözéses hasznosítása fás szárú 

energiaültetvényekben” c. (OD001) NAIK ÖVKI – NAIK ERTI együttműködési projekt 

keretében valósult meg. 
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Absztrakt 
Hazánkban a verticilliumos hervadás régóta jelenlévő és meg nem oldott probléma. A főként csonthéjasokat 

veszélyeztető kórokozó ellen a növényvédő szeres kezelések hatástalanok, így kiemelt jelentőségű a genetikai 

növényvédelem szerepe a védekezésben. Munkánk során különböző csonthéjas alanyok ellenállóságát vizsgáltuk 

Verticillium dahliae gombával szemben, valamint a kórokozó egyes izolátumainak gazdanövény specializációját 

vizsgáltuk két különböző kísérlet beállításával. Az I. kísérlet során sajmeggy és mirobalán alanyokon teszteltük 4 

különböző gazdanövényről származó V. dahliae izolátum megbetegítő képességét. A II. kísérlet során a 

legvirulensebb, meggyről származó izolátummal fertőztünk sajmeggy, mirobalán, vadkajszi, Adara, Gisela 12 és 

Gisela 13 alanyokat. Eredményeink alapján szignifikáns különbségeket tapasztaltunk az egyes alanyok 

ellenállóságában. A kísérletek során gazdanövény specializációt nem tudtunk kimutatni. 

 

Kulcsszavak: Verticillium dahliae, alany, csonthéjas 

 

Abstract  
Verticillium wilt is a common plant disease in Hungary, however, no effective disease management is known 

against the pathogen in the practice. The fungus affects mainly stone fruits in our country. Chemical plant 

protection has no effect on the disease thus genetic protection plays an important role in the management. In our 

study relative susceptibility of stone fruit rootstocks to Verticillium wilt and host specificity of V. dahliae isolates 

were evaluated during two experiments. During experiment I. susceptibility of Prunus mahaleb and Prunus 

cerasifera rootsocks were evaluated to 4 V. dahliae isolates originated from different host plants. During 

experiment II. P. mahaleb, P. cerasifera, P. armeniaca, Adara, Gisela 12 and Gisela 13 rootstocks were 

inoculated with the most virulent isolate originated from cherry. Significant differences were observed between 

the susceptibility of different rootstocks. No host specificity was exhibited during the study. 

 

Keywords: Verticillium dahliae, rootstock, stone fruit 

 

 

Bevezetés  

 

A Verticillium dahliae Kleb. egy világszerte jelentős kórokozó gomba, több mint 400 

növényen károsít. Gazdanövényei lehetnek különböző gyümölcsfajok, díszfák, erdészeti 

fafajok, a Solanaceae családba tartozó termesztett- és gyomnövények és számos más 

növényfaj is (Harris, 1998). Hazánkban főként csonthéjas kultúrákban és faiskolákban 

okozhat károkat, de a juharfajok és a homoktövis is kedvelt gazdanövényei (Rozsnyay és 

Vajna, 2009; Vajna szóbeli közlés). A gomba a talajból, a gyökereken keresztül fertőzi a 

növényeket, majd a vízszállító elemekben, a tracheákban növekszik és terjed. A 

szállítónyalábok eltömítése és a kórokozó által termelt toxinok hatására hervadásos tünetek 

alakulnak ki a fertőzött növényeken. A gomba a talajban kitartó képleteket, 

mikroszkleróciumokat fejleszt, melyek segítségével akár 10-15 évig is fennmarad (Harris, 

1998). 

Habár a gomba csonthéjas fajokon jelentős kórokozó lehet, kevés adat áll rendelkezésre 

ezen fajok és a termesztésük során használt alanyok ellenállóságáról, ezért munkánk során 

célul tűztük ki különböző csonthéjas alanyok ellenállóságának vizsgálatát a verticilliumos 

hervadással szemben. A kórokozó rendkívül polifág, azonban a szakirodalom beszámol a 
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gazdanövény specializáció jelenségéről egyes patotípusoknál (Sinclair et al., 1987; Tjamos, 

1981). További célunk volt hazai gyűjtésű V. dahliae izolátumok ezen tulajdonságának 

tesztelése. 

 

Anyag és módszer 

 

Vizsgálatainkat a NAIK GYKI Érdi Kutatóállomásán végeztük 2016-2017 között két 

különböző (továbbiakban I. és II.) kísérlet keretén belül A vizsgált növényanyagot az I. 

kísérlet esetében C.162 mirobalán és Cemany sajmeggy magoncok szolgáltatták. A II. kísérlet 

során az előzően felsorolt két alanyon kívül vadkajszi, Adara, Gisela 12 és Gisela 13 

alanyokat vontunk a vizsgálatba. Az I. kísérlet esetében négy, különböző gazdanövényekről 

származó V. dahliae izolátumot használtunk fel: M (meggy), CS (cseresznye), HT 

(homoktövis), J (juhar). A II. kísérlet során célzottan az M izolátummal végeztük a 

fertőzéseket, mivel ez mutatta a legnagyobb virulenciát az előző évi kísérletben. Az 

izolátumokat a fertőzést megelőzően PDA táptalajon felszaporítottuk, majd steril desztillált 

víz segítségével 10
7
 sejt/ml töménységű konídiumszuszpenziót hoztunk létre. 

A mesterséges fertőzéseket López-Escudero és munkatársai (2007) munkája alapján 

végeztük. A növények gyökérnyaki részét fúrógép segítségével átfúrtuk, majd az így 

keletkezett lyukba steril injekciós tű segítségével befecskendeztük a korábban elkészített 

konídiumszuszpenziót, majd a sebzést Parafilmmel zártuk le. A kontroll növényeket inokulum 

helyett steril desztillált vízzel kezeltük. Minden izolátum esetében 20 növényt fertőztünk, 5 

további növényt pedig kontrollként használtunk. 

A kísérlet értékelése a külső tünetek bonitálása alapján történt az inokulálást követő 2. 

héttől 10 héten keresztül, heti rendszerességgel. A betegség tüneteit egy 0-4-ig terjedő skálán 

értékeltük. A 10 hét elteltével az adatok alapján betegség előrehaladási görbét készítettünk, 

majd meghatároztuk a görbe alatti területet (AUDPC) és a terület maximális értékhez 

viszonyított arányát (RAUDPC). A kísérlet végén a növényeket felvágtuk, és megvizsgáltuk a 

belső szöveteket. A tracheák elszíneződése alapján értékeltük a betegség belső tüneteit egy 0-

2-ig terjedő skálán. A statisztikai elemzést IBM SPSS Statistics 22 szoftverrel végeztük. A 

statisztikai elemzés során egytényezős varianciaanalízist alkalmaztunk α=0,05 

szignifikanciaszinten. Az adatok normáleloszlását Shapiro-Wilk teszttel ellenőriztük. A 

páronkénti összehasonlítást Tukey-féle post-hoc teszttel végeztük el. 

 

Eredmények 
 

Az I. kísérlet eredményei 

 

Az I. kísérlet eredményeit az 1. és 2. táblázatban foglaljuk össze. Az értékek mellett 

szereplő betűjelek a szignifikánsan eltérő csoportokat jelzik. A mirobalán alanyok esetében 

mindkét évben az M izolátum okozott szignifikánsan magasabb tüneti értékeket a többi 

izolátumhoz képest. A szinte tünetmentesnek mondható sajmeggy alanyok esetében is ennél 

az izolátumnál tapasztaltuk a betegség tüneteinek megjelenését, ez a különbség 2017-ben 

statisztikailag is kimutatható volt. Az ellenállóságot legjobban jellemző RAUDPC értékek 

megegyező tendenciát mutattak a külső tüneti értékekkel (1. és 2. ábra). A belső tünetek 

értékelésénél csupán 2016-ban a mirobalán alanyoknál tapasztaltunk szignifikáns eltérést; a 

CS izolátum szignifikánsabb alacsonyabb értékeket produkált a többi izolátumhoz képest. Az 

összes többi esetben eltérés nem volt kimutatható. 
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1. táblázat: A 2016. évi mesterséges fertőzések eredményei 

2016. 
Mirobalán 

HT CS J M 

Külső tüneti értékek 1,15 b  0,25 a 1,25 b 2,2 c 

Belső tüneti értékek 1,1 b 0,6 a 1,4 b 1,1 b 

RAUDPC 26,3% b 6,6% a 28,0% b 41,3% c 

2016. 
Sajmeggy 

HT CS J M 

Külső tüneti értékek 0 a 0 a 0 a 0,2 a 

Belső tüneti értékek 0,55 a 0,35 a 0,5 a 0,5 a 

RAUDPC 0,0% a 0,1% a 0,0% a 4,5% a 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

 
1. ábra: Sajmeggy és mirobalán alanyok betegség előrehaladási görbéje 2016-ban 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

2. táblázat: A 2017. évi mesterséges fertőzések eredményei 

2017.  
Mirobalán 

HT  CS J M 

Külső tüneti értékek 1 a 0,7 a 0,75 a 1,8 b 

Belső tüneti értékek 1,5 a 1,4 a 1,5 a 1,3 a 

RAUDPC 18,5% a 13,0% a 18,8% a 30,8% b 

2017. 
Sajmeggy 

HT  CS J M 

Külső tüneti értékek 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,6 b 

Belső tüneti értékek 0,7 a 0,4 a 0,5 a 1,1 a 

RAUDPC 0,1% a 0,0% a 0,5% a 11,4% b 

Forrás: saját szerkesztés 
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2. ábra: Sajmeggy és mirobalán alanyok betegség előrehaladási görbéje 2017-ben 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A II. kísérlet eredményei 

 

 A II. kísérlet eredményeit a 3. táblázat foglalja össze. Ebben a kísérletben a 

fertőzéseket a legvirulensebb, M jelű izolátummal végeztük. A kapott adatok alapján az Adara 

alany kimondottan érzékenynek bizonyult a betegségre, szignifikánsabb magasabb tüneti 

értékeket mutatott. A mirobalán alanyok is jelentős betegségtüneteket mutattak, 

szignifikánsan eltértek az Adara és a többi alany értékeitől is (3. ábra). A többi vizsgált alany 

értékei között nem volt kimutatható statisztikai különbség. A belső tünetek esetében az Adara 

és a két Gisela alany között volt szignifikáns eltérés. 

 

3. táblázat: Az M izolátummal végzett mesterséges fertőzések eredményei 

  Sajmeggy Mirobalán Vadkajszi Adara G13 G12 

Külső tüneti 

értékek 

0,6 a 1,8 b 0,2 a 2,6 c 0,2 a 0,1 a 

Belső tüneti 

értékek 

1,1 ab 1,3 ab 1,3 ab 1,7 b 0,9 a 0,9 a 

RAUDPC 11,4% a 30,8% b 2,7% a 52,6% c 3,1% a 0,8% a 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 
3. ábra: M izolátummal fertőzött alanyok betegség előrehaladási görbéje 

Forrás: saját szerkesztés 
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Következtetések, javaslatok 
 

A szakirodalomból kiválasztott „stem puncture” módszert sikeresen alkalmaztuk 

csonthéjas alanyok mesterséges fertőzéséhez. A különböző alanyokon eltérő mértékű 

betegségtünetek jelentkeztek, valamint az eltérő izolátumok más mértékű betegségtüneteket 

produkáltak. Az I. kísérlet során szignifikáns különbségeket tapasztaltunk az egyes 

izolátumok megbetegítő képessége között, azonban gazdanövény specializációt nem tudtunk 

kimutatni, hiszen a cseresznyéről származó (CS) és a meggyről származó (M) izolátum 

értékei között jelentős különbségeket tapasztaltunk. A kísérlet során kiemeltük az M 

izolátumot, mint magas virulenciával rendelkező, későbbi vizsgálatokra alkalmas izolátumot. 

A II. kísérlet során az Adara és a mirobalán alanyok mutattak nagyfokú érzékenységet a 

betegséggel szemben, a többi alany ellenállósága megfelelő volt. Az eredmények 

pontosításához további vizsgálatokat tervezünk. 

 

Összefoglalás 

 

2016-2017 között 6 különböző csonthéjas alany ellenállóságát vizsgáltuk Verticillium 

dahliae gombával szemben. Továbbá 4 eltérő gazdanövényről származó V. dahliae izolátum 

gazdanövény specializációját is teszteltük. A szakirodalomból kiválasztott fertőzési módszert 

sikeresen adaptáltuk és alkalmaztuk. Előzetes adatokat kaptunk csonthéjas alanyok 

ellenállóságáról a verticilliumos hervadással szemben, melyről a szakirodalomban kevés adat 

áll rendelkezésre. Eredményeink hozzájárulhatnak a betegség elleni sikeres védekezési 

technológia kidolgozásában. 

 

Köszönetnyilvánítás  
 

Köszönettel tartozunk Dr. Vajna Lászlónak, aki folyamatos szakmai segítséget nyújtott 

munkánk során. A kutatást a NAIK-GYKI GYU08 projekt és az FM Kutatói Utánpótlást 

Elősegítő Program támogatta. 

 

Felhasznált irodalom  

 
Harris, D. C. (1998): An indroduction to Verticillium wilts. – In: Hiemstra, J. A. and Harris, D. C. (Szerk.) A 

compendium of Verticillium wilts in tree species. Ponsen & Looijen,Wageningen, The Netherlands. pp. 1-5. 

López-Escudero, F. J. – Blanco-López, M. A. – Del Río Rincón, C. – Caballero Reig, J. M. (2007): Response of 

olive cultivars to stem puncture inoculation with a defoliating pathotype of Verticillium dahliae. HortScience 42, 

294-298. 

Rozsnyay Zs. – Vajna L. (2009): Cseresznyefák verticilliumos pusztulása. Kertészet és Szőlészet, 58 (7): 18-20.  

Sinclair, W. A. – Lyon, H. H. – Johnson, W. T. (1987): Diseases of trees and shrubs. Comstock Publishing 

Associates, Cornell University Press, Ithaca and London. 574 pp. 

Tjamos, E. C. (1981): Virulence of Verticillium dahliae and Verticillium albo-atrum isolates in tomato seedlings 

in relation to their host of original and the applied cropping system. Phytopathology 71: 98-100. 

62 



    

HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉS ALKALMAZÁSI 

LEHETŐSÉGEINEK BEMUTATÁSA EGY MÁLNA ÜLTETVÉNY 

PÉLDÁJÁN KERESZTÜL  
 

Keller Boglárka*
1
 – Jung András

2 
– Nagy Gabriella Mária

3
 – Dénes Ferenc

3
 – 

 Péterfalvi Nóra
1
 – Szalay Kornél Dénes

1
 

 
1
NAIK Mezőgazdasági-és Gépesítési Intézet 

2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4. 
2
Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Műszaki Tanszék 

1118 Budapest, Villányi út 29-43. 
3
NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet, Fertődi Kutatóállomás 

9435 Sarród, Kossuth u. 57.  

E-mail*: keller.boglarka@mgi.naik.hu Absztrakt  

 

Absztrakt 
A hazai málnatermesztés egyik legnagyobb kihívása a napégésből származó károk (növényfejlődés lassulása, 

terméscsökkenés, hőstressz, levélfelület csökkenése) enyhítése. Ellenálló fajták nemesítése igen hosszadalmas, 

több évet felölelő periódus lehet, míg a közvetlen fizikai beavatkozás gyors és hatékony megoldást jelenthet. 

Kísérletünkben különböző takaróanyagokat alkalmaztunk, melyek esetében hiperspektrális távérzékeléses 

eszközökkel vizsgáltuk fizikai beavatkozás hatására a növények fenológiai morfológiai, illetve spektrális 

tulajdonságaik közötti különbségekett. Kísérletünkben két izolátorhálós és egy szabadföldi ültetvény esetében 

végeztünk méréseket, mely kezelések között, különböző fajtáknál (Julcsi, Fertődi zamatos, Eszterházai 

kétszertermő) jelentkező különbségeket vizsgáltuk. Méréseink részben hagyományos, részben pedig 

hiperspektrális távérzékelési módszerekre (snapshot képalkotó spektroszkópia, illetve nem képalkotó 

spektroszkópia) épülnek. Utóbbiak gyors és roncsolásmentes vizsgálatot tesznek lehetővé, így napjainkban igen 

elterjedtek. Kutatásunk során a hiperspektrális távérzékelés egyszerű és megbízható eszköznek bizonyult az 

egyes növényállománok és fajták közötti, napsütésnek kitettség hatására bekövetkező különbségek detektálására.  

  

Kulcsszavak: málna, éghajlatváltozás, takarórendszer, snapshot képalkotás, hiperspektrális távérzékelés  

 

Abstract  
One of the biggest challange of raspberry production in Hungary is the reduction sunburn related damages 

(slowing plant growth, yield loss, heat stress, reducing leaf area). Breeding of resilient species is a long period, 

it can take several years, while the direct physical intervention can be a quick and effective solution. Several 

shading nets were applied, in which cases the differences between fenology, morphology and spectral features of 

plants were investigated by hyperspectral remote sensing instruments. In our expreiment, measurements were 

carried out under two shading nets and one in an outdoor plantation as a reference, where the occuring 

differences between the several treatments and species (Juulcsi, Fertődi zamatos, Eszterházai kétszertermő) 

were studied. Our data collection is partly based on traditional and partly hyperspectral remote sensing methods 

(snapshot imaging spectroscopy, and non imaging spectroscopy). The latter two allow fast and non-destructive 

examination, therefore they arewidely spread methods nowadays. During the research the hypesrpectral remote 

sensing proved to be a simple and reliabletool to detect differences between each plantations and 

speciesgenerated by various exposures to sunshine. 

 

Keywords: raspberry, climate change, shading net tunnel, snapshot imaging, hyperspectral remote sensing  

 

 

Bevezetés  

 

Hazánkban az éghajlatváltozás hatására csapadékosabb és enyhébb telekkel, illetve 

szárazabb és szintén magasabb átlaghőmérsékletű nyarakkal kell számolni (Dénes, 2016, 

Nagy, 2017). Ez a folyamat növényvédelmi- és növénytermesztési oldalról is igen nagy 

kihívást jelent, részben az áttelelő növényi kórokozók miatt, részben pedig a szélsőséges 

időjáráshoz való alkalmazkodás következtében (Bencze et al., 2015; Fábián et al, 2015; 

Novák, 2006). Ez a folyamat a kontinentális klímában honos bogyósok számára a lehető 
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legkedvezőtlenebb, mivel érési idejük az év legmelegebb és legszárazabb szakaszára tehető, 

mely a gyümölcsök fejlődését jelentős mértékben csökkenti (Győri-és Szabó, 2010). Emellett 

a fokozott UV-B sugárzásból adódó károkozás is igen jelentős lehet, hiszen levél-és 

gyümölcsperzselődést, csökkenő fotoszintézist, így limitált növekedést és terméskiesést 

eredményez (Maugan and Black, 2015).  

Ellenállóbb fajták nemesítése igen hosszadalmas folyamat, így ma már igen nagy számban 

vannak jelen olyan termesztéstechnológiai megoldások, ahol gyors fizikai beavatkozást 

részesítenek előnyben és takarásos, árnyékolásos megoldással védik a növényeket a 

napégésből származó károk, illetve stressz ellen (Maughan et al., 2017; Gindaba és Wand, 

2007; Kalcsits et al., 2017; Tinyane et al., 2018; Dayioglu és Hepaksoy, 2016). A megfelelően 

kialakított vázrendszer és helyesen megválasztott takaróanyag esetén a termelők komoly piaci 

előnyökhöz juthatnak magyarországi és nemzetközi viszonylatban egyaránt, hiszen a takart 

állományok mikroklímája megváltozik, mely a kisebb besugárzásban, növekvő 

páratartalomban és kiegyenlítettebb hőmérsékleti viszonyokban nyilvánul meg, ezáltal 

nagyobb termésbiztonságot, intenzívebb növekedést és magasabb átlagos bogyótömeget 

eredményezve. 

A talaj különböző vizsgálatain túl (Fenyvesi, 2008, Csorba et al., 2012, Tolner, 2011) a 

spektroszkópia lehetővé teszi a növényi jellemzők vizsgálatát is. A klorofill elnyelési 

jellemzők vizsgálatát, melyek jelzik a fenológiai és stressz által kiváltott klorofill aktivitás 

(Blackburn és Ferwerda, 2008) változásait. Ennek megfelelően az egyes biokémiai 

komponensek (például a cellulóz és a lignin) (Houborg és Boegh, 2008), illetve növényekben 

bekövetkező stresszhatások (Thenkabail et al., 2004) befolyásolják a rövidhullámú infravörös 

reflektanciát, mely a spektrometriával mind képalkotó (Milics et al., 2008), mind nem 

képalkotó (Virág and Szőke, 2011) potenciálisan számszerűsíthetők, becsülhetők (Wessman, 

1992). 

Jelen kutatásban célunk volt a hagyományosnak tekinthető értékmérő tulajdonságok 

mérése mellett, hiperspektrális távérzékelési eszközök segítségével a spektrális jellemzők 

nyomonkövetése és a különböző takarórendszerrel ellátott, állományok közötti és az 

állományokon belüli fajtaspecifikus eltérések elkülönítése. 

 

Anyag és módszer 

 

Kísérleti terület 

A kísérlet a NAIk Gyümölcskutató Intézetének Fertődi Kutatóállomásán (későbbiekben 

GYKI), 0213 helyrajzi számú tábláján került kialakításra. A kísérlet 2015-ben lett telepítve A 

NAIK MGI és NAIK GYKI Sarródi Kutatóállomásán Földművelési Minisztérium 

költségvetési támogatásból megvalósított együttműködési téma keretében, melynek célja a 

takarásos termesztési mód tanulmányozása és fejlesztése volt. Ennek megfelelően 3 db 

3x9x61,2 méteres fehér izolátorhálóval (1. sátor), szürke izolátorhálóval (2. sátor) és fekete 

raschel hálóval (3. sátor) borított sátor került kialakításra (1. táblázat).  

A fajtákat egységesen 61 m hosszon, 2 m sortávolsággal és 0,4 m tőtávolsággal 

telepítették, minden takart sorhoz takaratlan sort is ültetve kontrolnak. 2015-ben az árnyékoló 

sátrak viharkárt szenvedtek, így 2017-ben már csak az 1. és 2. sátrak maradtak használható 

állapotban.  
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1. táblázat: A kísérlet részét képező ültetvény kialakítása 

Takart ültetvény 

 

Takarás nélküli ültetvény 

    1 2 3 4 5 6 7 8 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1
. 
sá

to
r 

1. sor Julcsi 

 

1. sor Julcsi 

2. sor Fertődi zamatos 

 

2. sor Fertődi zamatos 

3. sor 
Eszterházai 

kétszertermő 

 

3. sor 
Eszterházai 

kétszertermő 

2
. 
sá

to
r 

1. sor Fertődi zamatos 

 

1. sor Fertődi zamatos 

2. sor 
Eszterházai 

kétszertermő 

 

2. sor 
Eszterházai 

kétszertermő 

3. sor Julcsi 

 

3. sor Julcsi 

Forrás: Dr. Nagy Gebriella Mária (2017) 

 

Hiperspektrális mérések 

A kezelések összehasonlításához terepi kontakt méréseket végeztünk a leveleken ASD 

FieldSpec3 MAX Spektroradiométerrel (400-2500 nm). ContaktProbe szenzorfej segítségével 

a fényviszonyoktól függetlenül halogén fényforrással vizsgálható a levelek fényvisszaverése 

(reflektanciája), így azok spektro-biofizikai (Thenkabail, Smith, & De-Pauw, 2002) és 

biokémiai profilja. Emellett a Cubert GmbH által fejlesztett (Jung et al., 2013 és 2015) 

képalkotó, snapshot (Hagen et al., 2012) hiperspektrális kamerát (mérési tartomány: 450-950 

nm; spektrális sávok száma: 15; felbontás: 4 nm) is alkalmaztuk (Jung et al., 2017), mely 

valós időben, a felvételek egyes pixeleihez (970 × 970 pixel) rendelve tette lehetővé a 

növényállományok spektrofenológiai- és morfológiai tulajdonságainak vizsgálatát vizsgálatát 

kiterjesztve a látható tartományban végzett képalkotás (Lágymányosi and Szabó, 2009) és a 

nem képalapú spektrális elemzés lehetőségeit (Szalay et. al., 2011). 

 

Vegetációs indexek 

A vizsgált állományokban esetlegesen jelentkező stresszhatásokból származó 

jellegzetességeket vegetációs indexek alkalmazásával vizsgáltuk. A kiértékelésekkor négy 

meghatározó index-et vettünk alapul: Fotokémiai Reflektancia Index (PRI), Víz index (WBI) 

és Normalizált Nitrogéntartalom Különbség Index (NDNI). Ezek kiválóan alkalmazhatóak a 

növények állapotának vizsgálatára, a növekedési arány és a termés becsléséhez.  

A Fotokémiai Reflektancia Index (Photochemical Reflectance Index – PRI) érzékeny a 

karotinoid pigmentekben (elsősorban a xantofill pigmentekben) bekövetkező változásokra. A 

karotinoid pigmentek jelzik a fotoszintetikus hatékonyságot, illetve a levélzet által abszorbeált 

energia egységenként felvett szén-dioxid arányát. Termőképesség és stressz-tanulmányok 

esetén alkalmazható. Értéke –1 és 1 között van. Zöld vegetáció esetén –0,2 és 0,2 közötti az 

index értéke. Minél nagyobb értékszámot kapunk annál hatékonyabb a növény fotoszintézise 

és növekedése, következésképpen nagyobb lesz a biomassza tömege. 

 

Fotokémiai Reflektancia Index (Gamon et al., 1992): 

 

PRI = 

R531 - R570 

R531 + 

R570 
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A Víz Index (Water Band Index - WBI) segítségével a levelek víztartalmára 

következtethetünk, mely segítségével a szárazságból származó stressz folyamatok jól 

detektálhatók. Értékei 0.8 és 1.2 között változnak. 

 

Víz Index (Penuelas et al., 1995): 

 

WBI= 
R970 

R900 

 

Normalizált Nitrogéntartalom Különbség Index (Normalized Difference Nitrogen Index - 

NDNI) alapvetően a növényi lombozat relatív nitrogéntartalmának becslésére alkalmazott 

számítási mód. A nitrogén fő elnyelési sávja 1510 nm-nél található, értékei 0-és 1 közé esnek 

 

Normalizált Nitrogéntartalom Különbség Index (Serrano et al., 2002): 

 

 log 
1 

- log 
1 

NDNI = 
R1510 R1680 

log 
1 

+ log 
1 

 

R1510 R1680 

 

Normalizált vegetációs index (Normalized Difference Vegetation Index - NDVI) az 

egészséges, zöld vegetációt méri, annak aktivitását fejezi ki. Jól korrelál a területet takaró 

növényzet fajlagos klorofill tartalmával. Értékei -1 és 1 közé esnek.  

 

Normalizált vegetációs index (Rouse et al., 1973): 

 

NDVI = 

(NIR - Red) 

(NIR + 

Red) 

 

 

Eredmények 
 

Fenológiai tulajdonságok  

A málnaültetvény fenológiai jellemzőit vizsgálva megállapítható volt, hogy a jelentkező 

különbségek alapvetően fajtaspecifikusak, így a takarónövények hatása nem, vagy csak kis 

mértékben volt detektálható. Jól megkülönböztethető eltérés az állományok között virágzás, 

illetve érés során volt megfigyelhető. A virágzás a fedett állományok esetében később 

kezdődött, így később is fejeződött be, míg az érési folyamatban ennek ellenkezője 

mutatkozott egyes fajták esetében (Eszterházai és Julcsi). A fertődi zamatos esetében a 

virágzás és érés is később kezdődött a többi fajtához képest. A hálóval fedett állományok 

érési és virágzási ideje későbbre tolódott. 

A terméshozamok alakulásában az összes termésmennyiséget tekintve nagyobb hozamokat 

sikerült elérni a fedett állományok esetében, azon belül is a fehér raschel hálónál. Az 

Eszterházai esetében mértük a legnagyobb termésmennyiséget, a szabadföldihez képest 16-

36%-al magasabb volt. Julcsi esetében is termésnövekedés jelentkezett takarás alatt, 13-18%-
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os mértékben. A Fertődi zamatos takarás alatt gyengébben teljesített, mint a szabadföldi, 

takarás nélküli kísérletben. Az átlagos bogyótömegek esetében ez másképpen alakult. A 

legnagyobb átlagos bogyótermés Julcsi és Eszterházai fajták esetében került kimutatásra. A 

termésmennyiség a 2016-os évhez képest megduplázódott az állomány növekedésének 

következtében.  A fajtaspecifikusság látható (2. táblázat). 2017-ben a 2016-os mért összes 

termésmennyiség esetenként közel kétszeresére nőtt.  

 

2. táblázat: Össztömeg és átlagos bogyóméret alakulása 2016-2017-ben a különböző 

kezelések esetében 

 

2016 2017 

Összes tömeg (g) Átlag bogyó (g) Összes tömeg (g) Átlag bogyó (g) 

Fehér 156 266 7,22 247 707 6,74 

Fekete 89 874 6,83 199 904 6,52 

Szabadföldi 85 499 7,17 206 167 6,31 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A BRIX-index esetében is mutatkoztak eltérések a fehér háló esetében magasabb értékek 

figyelhetők meg, de a különbségek nem mindenhol szignifikánsak.  

 

Spektroradiométerrel mért tulajdonságok 

Az ADS FiedlSpec3 spektroradiométerrel végzett mérések eredményeit kezelésenként és 

fajtánként átlagoltuk, melynek köszönhetően megkaptuk a kezelésre vonatkozó vegetációs 

indexeket. Szignifikáns különbségek Normalizált Nitrogéntartalom Különbség Index, illetve 

Víz Index esetében nem mutatkozott. A fotokémiai reflektancia alapján a Julcsi fajta 

fényhasznosítása volt a legkedvezőbb (3. táblázat), ha csak a fajtákat vesszük alapul.  

 

3. táblázat: Fajták átlagspektrumai alapján számított vegetációs indexek 

összehasonlítása különböző kezelések esetében 

2017.06.21 Fehér Fekete Kontroll 

  Julcsi Fertődi Eszterházai Fertődi Eszterházai Julcsi Julcsi Fertődi Eszterházai 

PRI 0,029 0,018 0,009 0,049 0,043 0,049 0,024 0,014 0,010 

WBI 0,985 0,983 0,983 0,985 0,984 0,986 0,991 0,991 0,987 

NDNI 0,138 0,145 0,141 0,117 0,136 0,126 0,129 0,146 0,151 

NDVI 0,829 0,812 0,823 0,829 0,832 0,829 0,823 0,819 0,824 

2017.08.01 Fehér Fekete Kontroll 

  Julcsi Fertődi Eszterházai Fertődi Eszterházai Julcsi Julcsi Fertődi Eszterházai 

PRI 0,048 0,036 0,033 0,031 0,021 0,042 0,024 0,014 0,026 

WBI 1,000 1,000 1,002 0,981 0,985 0,980 0,987 0,989 0,993 

NDNI 0,140 0,138 0,137 0,149 0,137 0,130 0,145 0,153 0,152 

NDVI 0,843 0,838 0,840 0,847 0,835 0,807 0,817 0,834 0,839 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Kezelések közötti különbségek is megmutatkoztak, a fehér raschel és kontroll terület alatti 

növények alacsonyabb értékeket mutatnak, míg a fekete háló alatti növények hatékonyabban 

hasznosították a fényt.  
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4. táblázat: Adott kezelés összes fajtájának vegetációs index átlagértékei 

2017.06.21 

 
Fehér Fekete Kontroll 

PRI 0,019 0,047 0,016 

WBI 0,984 0,985 0,989 

NDNI 0,142 0,127 0,142 

NDVI 0,822 0,830 0,822 

2017.08.02 

 
Fehér Fekete Kontroll 

PRI 0,039 0,031 0,021 

WBI 1,001 0,982 0,990 

NDNI 0,138 0,139 0,150 

NDVI 0,840 0,829 0,830 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A WBI (Water Band Index) a fehér háló alatti növények esetében magasabb értékeket 

mutat az augusztusi száraz, magas hőmérsékletű időszakban.  Az NDVI vegetációs értékek 

hasonló eredményeket mutatnak a kontrollhoz képest, ugyanakkor az augusztusi kánikula 

időszakában a fehér háló alatti növényzet értékei a legmagasabbak. 

 

Hiperspektrális kamerával mért tulajdonságok 

A hiperspektrális kamera képalkotó mivoltából adódóan sokkal szélesebb körű 

felvételezésre volt alkalmas a látható és közeli infravörös tartományban. A CUBERT 

kamerával készített felvételek és azok spektrális tulajdonságai alapján jól elkülöníthetővé 

váltak a különböző takaróanyagok és azok fényáteresztő képessége. A sötét háló esetében a 

reflektancia görbéinek értékei 28 és 3% között mozognak, míg a fehéré már 85-és 40%, a 

szabad ég alatt pedig 70-és 30% között változnak. Tehát a sötét háló megszűri az irradianciát, 

ezáltal kisebb lesz a szórt fény, így alacsonyabb reflektancia értékeket eredményezve. A fehér 

háló esetében nagyobb volt a fényáteresztő képesség, ezáltal magasabb reflektancia értékeket 

eredményezve az állományban, kiemelten a NIR tartományban, így ezekben a sátrakban 

magasabb hőmérséklet alakulhat ki. Szabadföldön az irradiancia magasabb volt, míg a 

visszaverődés kisebb, a látható tartományban a növényeknek magasabb a reflektanciájuk (1. 

ábra). 

 

 
1. ábra: Különböző takaróanyagok reflektancia görbéi (balra Dark net - fekete, középen 

Bright net - fehér raschel háló, míg jobbról Sky - szabad ég görbéi láthatók átlag, illetve min-

max értékekkel) 

Forrás: Jung András (2017) 

 

Hasonló megfigyelések jelentkeztek a növényállományok vizsgálata esetében is, ahol a 

legalacsonyabb növényekről visszaverődő reflektancia értékeket a sötét háló alatt mértük, míg 

a legmagasabb értékeket a fehér raschel háló alatt detektáltuk. 
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2. ábra: Különböző takaróanyagok alatt található növényeken mért reflektancia értékek: balra 

Dark net – fekete, középen Bright net – fehér raschel háló, míg jobbról Daylight – szabad ég 

görbéi láthatók min-max értékekkel feltüntetve. 

Forrás: Jung András (2017) 

 

A képalkotó kamera segítségével megjeleníthetővé váltak egy-egy állományon belüli 

árnyékos -és napos oldal között jelentkező különbségek is. Ez hangsúlyozza az állomány 

belső fényviszonyának jelentőségét is. 

 

Következtetések, javaslatok 

 

A kezelések között tapasztalt termésmennyiség-, illetve termés minőségbeli különbségek a 

egyértelműek, ugyanakkor a megvilágítási és fényhasznosítási jellemzőkből adódó, 

biokémiai-és fizikai különbségek vizsgálata hiperspektrális távérzékelési eszközökkel 

komplexen vizsgálható az egyes állományok stresszhatásoknak való kitettsége. Emellett a 

hagyományosnak tekinthető adatgyűjtéshez képest a távérzékelés gyors, igen nagy 

pontosságú, költséghatákony és valós-idejű, roncsolásmentes vizsgálatot tesz lehetővé 

kisparcellás termesztési rendszerekben is. A jövőben célunk nem csak a zöld növényi részek, 

hanem a bogyós termések spektrometriai vizsgálata is, mellyel a kémiai tulajdonságok nagy 

pontossággal becsülhetők.  

 

Összefoglalás 

 

Jelen kutatásban egy elsődlegesen napégés ellen felállított takarórendszer hatásainak 

vizsgálata volt célunk különböző málnafajták esetében, illetve kezelésenként. A 

hagyományosnak tekinthető módszerek mellett hiperspektrális távérzékelési eszközöket 

alkalmaztunk a különböző fényviszonyok között spektrális tulajdonságok alapján jól 

becsülhető fizikai, kémiai eltérések nyomonkövetésére. A különböző takaróanyagok alatt az 

állományok között, illetve állományokon belül nem csak a fényviszonyokból adódó 

különbségeket, hanem fajtaspecifikus reakciókat is detektáltunk. A kutatás a klímaváltozás 

következtében meghatározó irány a málnatermesztés színvonalának megőrzése érdekében. 
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Összefoglalás 
Napjainkban a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb, szélsőséges időjárási viszonyok kedveznek a különböző 

növénykórokozók terjedésének, emellett egyes Európai Uniós jogszabályi változások, valamint társadalmi 

nyomás hatására a hagyományos kémiai alapú növényvédelmi módszerek egyre jobban háttérbe szorulnak. A 

gazdálkodók igyekeznek ezeket biológiai növényvédelmi módszerekkel kiváltani. Jelen kutatásunkban olyan 

biológiai alapú védekezési módszer fejlesztését tűztük ki célul, amely hatásos lehet a Colletotrichum acutatum 

gombakórokozóval szemben, amely a meggy jelentős kórokozója. Ebben a kísérletben tizenegy, Photorhabdus és 

Xenorhabdus rovarpatogén baktérium fermentlevét használtuk, melyek gazdagok biológiailag aktív anyagokban. 

A Colletotrichum izolátumot olyan PDA táptalajon tenyésztettük, melyet a baktériumok fermentlevével kezeltünk, 

majd öt nap elteltével megmértük a gombatelepek átmérőjét. A vizsgált baktériumok közül a Photorhabdus 

luminescens subsp. trachensis, a P. temperata subsp. cinerea és a Xenorhabdus bovienii izolátumok lehetnek 

alkalmasak további kutatásokra. 

 

Kulcsszavak: rovarpatogén baktérium, biológiai növényvédelem, Colletotrichum acutatum 

 

Abstract 
Nowadays, due to climatic changes, more and more frequent extreme weather conditions favor the spread of 

various plant pathogens. Furthermore, because of some legislative changes in the European Union the 

chemical-based plant protection methods take a back seat. Growers should try to exchange those methods with 

biological plant protection methods. This present study was aimed to develop a biological control technique 

against Colletotrichum acutatum, a serious fungal pathogen of sour cherry. In this experiment the crude extract 

of eleven Photorhabdus and Xenorhabdus entomopathogenic bacteria isolates were used, which are rich in 

biologically active substances. The Colletotrichum fungal strain was grown on PDA plates which were 

supplemented with crude extracts of bacterial cultures. After five days, the diameter of the fungi culture were 

measured. All among of the examined bacterial strains, Photorhabdus luminescens subsp. trachensis, P. 

temperata subsp. cinerea, and Xenorhabdus bovienii proved to be suitable for further researches. 

 

Keywords: entomopathogenic bacteria, biological plant protection, Colletotrichum acutatum  

 
 
Bevezetés 

 

Napjainkban a globális klímaváltozás miatt gyakran előforduló szélsőséges időjárási 

viszonyok kedveznek a különböző gombakártevők terjedésének. A kórokozók terjedése 

mellett a gyümölcstermesztésben nagy problémát jelent az, hogy az olyan növénypatogén 

gombafajok ellen, mint a csonthéjasok antraknózisos megbetegedését okozó Colletotrichum 

acutatum, és a moníliás hajtásszáradást okozó Monilinia laxa, a termelők kevés módszert 

alkalmazhatnak. A Colletotrichum acutatum esetében a fertőzés az érési fázisban, a szüret 

előtt történik meg, így számos hosszabb várakozási idejű kémiai növényvédőszer nem 

használható, valamint több régóta használt hatóanyag bevonásra került az Európai Unióban. 

Emellett az emberek igénye az egészséges életmód, valamint az úgynevezett bioélelmiszerek 

iránt jelentősen megnövekedett; ezzel előtérbe kerültek az olyan növényvédelmi eljárások 

72 



    

melyek nem kémiai, hanem biológiai módszereken alapulnak, így kevésbé károsak a 

környezetre, illetve a fogyasztókra. 

A biológiai növényvédelemben jelenleg is számos olyan terméket forgalmaznak, melyek 

rovarpatogén fonálférgek segítségével nyújtanak védelmet rovarkártevők ellen. Továbbá több 

kutatás is intenzíven foglalkozik azzal, hogy a rovarpatogén fonálférgek endoszimbionta 

baktériumait hogyan lehetne felhasználni a biológiai növényvédelemben. Egy lehetséges 

megoldás lehet erre az endoszimbionta baktériumok másodlagos anyagcseretermékeinek 

felhasználása. 

A Heterorhabditis és Steinernema génuszba tartozó rovarpatogén fonálférgek (EPN) 

talajlakó rovarlárvákat fertőznek meg úgy, hogy a fonálféreg harmadik stádiumú, úgynevezett 

infektív juvenilis (IJ) lárvája a rovarlárva szervezetébe jut annak szájnyílásán, légzőnyílásán 

vagy ánuszán keresztül. A fertőzés után az infektív lárva a gazda hemolimfájába juttatja a 

bélcsatornájában vele szimbiózisban élő Photorhabdus, illetve Xenorhabdus nemzetségbe 

tartozó rovarpatogén baktériumokat (EPB), melyek toxintermelésük révén megölik a 

gazdaszervezetet és felszaporodnak abban. A fonálférgek a baktériumot fogyasztva 

szaporodnak fel a rovarlárva tetemén belül. Miután a tápanyagforrás kimerült, a gazda 

testéből harmadik lárvastádiumú fonálférgek vándorolnak szét újabb gazdaszervezetet 

keresve. A fonálférgek endoszimbionta baktériumai az Enterobacteriaceae családba tartozó 

Gram-negatív, pálcika alakú, fakultatív anaerob baktériumok. Ezek a rovarpatogén 

baktériumok antibiotikum termelésük révén megakadályozzák azt, hogy az elpusztult 

rovarlárvát más kórokozók támadják meg a talajban, ezzel biztosítják a fonálférgek számára a 

tápanyagforrás biztonságát. Cserébe a fonálférgek bejuttatják ezeket a baktériumokat a 

rovarlárvák testüregébe, illetve védik a környezeti hatásoktól, valamint bizonyos esetekben 

gátolják a rovarok immunválaszát. A fonálféreg-baktérium szimbiózis irányított: 

Heterorhabditis fonálféreg mindig Photorhabdus baktériummal van szimbiotikus 

kapcsolatban, míg a Steinernemák csak Xenorhabdus baktériumokkal. Mindazonáltal az adott 

fonálféreg génuszon belül előfordulhat, hogy egyazon baktériumfaj két különböző 

fonálféreggel is szimbiotikus kapcsolatban van (Grewal et. al. 2005). Az endoszimbionta 

baktériumoknak két, egymástól eltérő fázisvariánsa ismert. A szabadon élő fonálférgekben 

mindig az első fázisvariánsú baktériumok fordulnak elő, melyeket kifejezett antibiotikum 

termelés és festék-adszorpció jellemez, valamint egyes Photorhabdus törzsek esetében 

megfigyelhető biolumineszcencia (aktív fénykibocsátás) is. A második fázisvariáns nem 

található meg élő fonálféregben, csak in vitro körülmények között jelennek meg a 

tenyészetekben. A II. fázisvariáns mindig megjelenik a mesterséges környezetben, ezért 

speciális táptalajra van szükség az elkülönítésükhöz az első fázisvariánstól A II. fázisú 

baktériumok számos tulajdonságukban eltérnek az I. fázistól: ezen a fázisvariánson a legtöbb 

fonálféreg nem képes felszaporodni, életben maradni, csökkent vagy nincs antibiotikum 

termelésük, a Photorhabdus fajok második fázisvariánsa nem biolumineszkál, megváltozott 

festékfelvételi tulajdonságokkal rendelkeznek. A II. fázisvariáns képes szimbiotikus 

komplexet létrehozni és a rovarlárvákat megölni, azonban egyes Photorhabdus 

baktériumfajok második fázisvariánsa akár ártalmas is lehet a vele szimbiózisban élő 

Heterorhabditis fonálférgekre. A második fázisvariáns biológiai, illetve ökológiai szerepe 

máig nem tisztázott (Tóth, 2010). 

Az endoszimbionta baktériumok antibiotikum termelésük révén lehetnek hatásosak a 

biológiai növényvédelemben. Korábbi kutatások alapján ismert, hogy egyes Xenorhabdus 

fajok másodlagos anyagcseretermékei antifungális és antibiotikus hatású anyagokat 

tartalmaznak (Akhurst, 1982). A Photorhabdus fajok elsősorban hidroxisztilbéneket és 

anthraquinon származékokat termelnek, melyeknek korábban már bizonyították antibiotikus 

hatásait. Ezen kívül termelnek még úgynevezett karbapenem antibiotikumokat, melyek 

hatásosak Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumok ellen is (Burgettiné, 2010). 
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Egy 2016-os kutatás szerint (Rousel et al. 2016), melyben a Photorhabdus luminescens 

subsp. sonorensis és a Photorhabdus luminescens subsp. laumondii baktériumfajok különböző 

helyről származó izolátumait vizsgálták, kimutatták, hogy a baktériumok másodlagos 

anyagcseretermékeinek egyik alkotóeleme a sztilbén, melyet eddig csak növényekben 

mutattak ki. A másodlagos anyagcseretermékeket Fusarium oxysporum, Alternaria alternata, 

valamint Beauveria bassiana gombafajokon tesztelték és igazolták, hogy a különböző 

baktérium izolátumok különböző mértékben hatnak a gombafajokra. A baktériumok 

másodlagos anyagcseretermékei a legmagasabb növekedésgátlást a F. oxysporum 

gombafajnál okozták, míg az A. alternatanál a legalacsonyabbat. 

Jelen kutatás célja, hogy különböző EPB-ket vizsgálva megtudjuk, mely baktériumfajok 

illetve alfajok lehetnek a legalkalmasabbak jövőbeni felhasználásra C. acutatum ellen a 

biológiai növényvédelem területén. 

 

Vizsgálati anyag és módszer 

 

A kísérlethez használt gombafaj 

A kísérletekhez használt Colletotrichum acutatum CS137/1 jelű izolátumot a Nemzeti 

Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézetének Újfehértói 

Kutatóállomásáról származó meggyről izoláltuk. Az izolátum genetikai meghatározása ITS 

szekvencia alapján történt. A Colletotrichum izolátumot burgonya-dextróz táptalajon (Potato-

Dextrose Agar, PDA: Biolab PDA, 39 g/l; összetétel: dextróz: 20 g/l, burgonyakivonat: 4 g/l, 

agar: 15 g/l) tartjuk fenn úgy, hogy a telep növekedési zónájából oltókaccsal kivágott 

agarkockát helyezünk friss PDA táptalajra, majd 25 °C-os termosztátban tartjuk a csészéket. 

A telepeket kéthetente friss agarlemezre oltjuk. Hosszú távon a gomba izolátumot 40%-os 

glicerinben, folyékony nitrogénben tároljuk. 

 

A felhasznált baktériumfajok 

A kísérletek során tizenegy rovarpatogén baktérium izolátumot használtunk, melyek az 

Újfehértói Kutatóállomás törzsgyűjteményéből származnak, és mindet Magyarországról 

származó fonálférgekből izoláltuk. A kísérlet során használt izolátumok és azok jelölése: 

Photorhabdus luminescens subsp. kayaii 3167, P. luminescens subsp. laumondii 1712B, 3168, 

3196, P. luminescens subsp. trachensis 3213, 3210, P. temperata subsp. temperata 3016 és 

3173, P. temperata subsp. cinerea 3107, 3240 és Xenorhabdus bovienii 1712B. 
A baktériumok fonálférgekből történő izolálása során a fonálféreg tenyészetből néhány 

egyedet felületileg fertőtlenítettünk 5%-os clorox oldattal, majd steril desztillált vízzel 

többször átöblítettük. Ezután a lecentrifugált fonálférgeket egy steril tárgylemezre pipettáztuk, 

majd steril üvegbottal roncsoltuk az egyedeket. Ezt NBTA (NaCl: 5 g/l, húspepton: 5 g/l, 

húskivonat: 3 g/l, agar: 15 g/l) táptalajra szélesztettük. Ezután 26 °C-os termosztátba 

helyeztük a tenyészeteket. Az NBTA táptalaj brómtimolkék (BTK) indikátorfestéket és 

trifenil-tetrazólium kloridot (TTC) tartalmaz. A primer fázisú baktériumok adszorbeálják a 

BTK-t és a TTC-t redukálják, így a telepek kék vagy kékes-zöld színűek lesznek, míg a 

szekunder telepek a TTC-t redukálják a BTK-t nem adszorbeálják, ennek következménye, 

hogy a szekunder telepek piros színűek lesznek. Ezzel jól elkülöníthetők egymástól az I. és a 

II. fázisvariánsú telepek (Akhurst 1980). A baktériumokat folyékony nitrogénben, 30%-os 

glicerin oldatban tároljuk. 

 

A baktériumok fermentlevének előállítása 

A folyékony nitrogénből elővett baktériumokból fermentlevet készítettünk. A 

baktériumokat először TSA (tripton: 17 g/l, szójapepton: 3 g/l, glükóz: 2,5 g/l, NaCl: 5 g/l, 

K2HPO4: 2,5 g/l, agar: 15 g/l) táptalajra oltottuk, ezeket 48 óra elteltével ellenőriztük. Így 
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látható volt saját színük, valamint ellenőrizhető volt az is, hogy a telepek világítanak-e; ez alól 

kivételt képeznek a Photorhabdus luminescens subsp. kayaii és a Xenorhabdus bovienii fajok, 

melyek nem biolumineszcensek. Ezután a baktérium izolázumokat NBTA táptalajra 

szélesztettük. Az így kapott tenyészeteket 48 órára 25 °C-os termosztátba helyeztük. Két nap 

elteltével ellenőriztük a növekedést, és a kék színű telepekből, illtetve azokból melyek 

világítottak, TSB folyékony táptalajon (tripton: 17 g/l, szójapepton: 3 g/l, glükóz: 2,5 g/l, 

NaCl: 5 g/l, K2HPO4: 2,5 g/l) tenyészeteket indítottunk, melyek rázógépben, 48 órán 

keresztül, 26 °C-on, 160 rpm-es fordulatszám mellett növekedtek. Minden baktérium 

izolátumból 3 lombikban indítottunk tenyészetet, lombikonként külön telepről. 48 óra 

elteltével a tenyészeteket steril 50 ml-es centrifugacsőben és 4600 rpm-es fordulatszámon 10 

percen keresztül sejtmentesítettük, majd a sejtmentes felülúszót steril 50 ml-es 

centrifugacsövekben 4 °C-os hűtőben tároltuk. 

 

A kísérlet összeállítása 

A kísérlet során 10%-os fermentlé tartalmú PDA táptalajt használtunk. Kontrollként tiszta 

PDA táptalajt, pozitív kontrollként pedig 5 µg/ml cikloheximid tartalmú PDA-t használtunk. 

Az így elkészített agarlemezek közepére 12 napos Colletotrichum acutatum tenyészetből 7 

mm-es steril dugófúróval, a növekedési zónából kivágott agarkorongot helyeztünk. A 

parafilmmel lezárt Petri-csészéket ezután 26 °C-os termosztátba helyeztük, majd a telepek 

átmérőjét öt nap elteltével lemértük. (1. ábra) 

 

 
1. ábra: Az összeállított kísérlet a lemérés napján 

Forrás: Saját kép 

 

Eredmények 

 

A kísérletben a telepátmérőket az összeállítás után öt nappal mértük le. A kontroll átlagos 

telepátmérője 3,1 cm, a pozitív kontroll átlagos telepátmérője pedig 1,2 cm volt. A 

növekedési gátlás mértékét százalékosan is megadjuk. 100%-os gátlásnak a pozitív kontrollt 

vettük, 0%-os gátlásnak pedig a kontrollt. A kísérletben szereplő baktérium fermentlevek 

közül a P. luminescens subsp. trachensis 2,1 és 2,4 cm-es átlagos telepátmérővel (ami 37-

53%-os gátlásnak felel meg), és a P. temperata subsp. cinerea 2,1 és 2,5 cm átlagos 

telepátmérővel (ami 32-53%-os gátlásnak felel meg) volt a legerősebben gátló hatású. A X. 

bovienii fermentlevével kezelt táptalajon 2,4 cm-es (53%-os gátlás) Colletotrichum telep nőtt 

ki.  A P. luminescens subsp. laumondii és a P. temperata subsp. temperata izolátumok 

fermentlevének nem volt jelentős gátló hatása a kontrollhoz képest. A vizsgálat eredményeit 

az 1. táblázat mutatja be. (1. táblázat, 2. ábra) 
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1. táblázat: A fermentlével kezelt PDA agaron növő Colletotrichum acutatum 

telepátmérőinek átlaga. K a kontroll, K+ a pozitív kontroll (5 μg/ml koncentrációjú 

cikloheximidet tartalmaz.) 

Forrás: Saját készítés, saját adatok alapján 

 

2. ábra: A mérgezett agaron növő CS137/1 jelű Colletotrichum acutatum telepátmérői. 

K: kontroll, K+: Pozitív kontroll (5 µg/ml cikloheximidet tartalmaz). 

Forrás: Saját készítés, saját adatok alapjá 

 

A varianciaanalízis alapján elmondható, hogy az egyes kísérleti beállítások között 

szignifikáns különbség volt, p<0,01 (2. táblázat). 

 

2. táblázat: A Colletotrichum acutatum telepátmérőinek varianciaanalízise 

Varianciaanalízis 

Tényezők SS df MS F p-érték F krit. 

Csoportok között 19,04062 12 1,586718 346,6779 p<0,01 1,943617 

Csoporton belül 0,238 52 0,004577 

   Forrás: Saját készítés, saját adatok alapján 

 

 

 

A Colletotrichum acutatum telepek átlagos átmérői 

Kontroll P.luminescens 

subsp. laumondii 

P. l. 

subsp.trachensis 

P. temperata 

subsp. 

temperata 

P.t. 

subsp.cinerea 

P. l. 

subsp. 

kayaii 

X. 

bovienii 

K K+ 3196 3168 1705B 3210 3213 3016 3173 3107 3240 3167 1712B 

3,0 1,1 3,1 3,0 3,0 2,2 2,3 3,2 2,8 2,2 2,5 3,1 2,4 

3,2 1,3 3,1 3,0 3,0 2,1 2,4 3,0 2,9 2,1 2,5 3,3 2,4 

3,1 1,2 3,1 2,9 3,0 2,0 2,3 3,1 2,9 2,2 2,5 3,1 2,4 

3,2 1,3 3,0 3,0 2,9 2,2 2,5 3,1 2,8 2,1 2,5 3,0 2,4 

3,2 1,3 3,1 3,0 3,1 2,1 2,5 3,2 2,8 2,1 2,5 3,1 2,3 

A telepátmérők átlagai 

3,1 1,2 3,1 3,0 3,0 2,1 2,4 3,1 2,8 2,1 2,5 3,1 2,4 
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Következtetések, javaslatok 

 

A tizenegy vizsgált baktérium izolátum közül, az eredmények alapján a legerősebb gátló 

hatásúak a Photorhabdus luminescens subsp. trachensis, a P. temperata subsp. cinerea 

valamint a Xenorhabdus bovienii izolátumok fermentlevei voltak. Az eredmények alapján 

elmondható, hogy az egyes fajok között a gátló hatás mértékében jelentős eltérések vannak, 

azonban az egyazon alfajba tartozó baktériumtörzsek is eltérhetnek egymástól a 

Colletotrichum acutatumra gyakorolt növekedési gátlás mértékében. Érdemes lehet ezzel a 

három baktérium izolátummal további kutatásokat folytatni, melyek során baktérium 

fermentlevének előállítási körülményeit optimalizálnánk (hőmérséklet, összetétel, 

mennyiség). További kutatásaink során más baktériumtörzsekkel is elvégeznénk a 

kísérleteket, valamint más gombafajokkal szemben is vizsgálnánk azok hatását, mint például 

a hajtásokat fertőző Monilinia laxa. 

A kísérlet során arra kerestünk választ, hogy a törzsgyűjteményünkben megtalálható, 

Magyarországról izolált rovarpatogén fonálférgek endoszimbionta baktériumai közül mely 

izolátumok másodlagos anyagcseretermékei lehetnek alkalmasak a jelentős gazdasági károkat 

okozó Colletotrichum acutatum-mal szemben. Ez a gombafaj mivel éréskor fertőz, ezért a 

hagyományos, hosszú várakozási idejű, kémiai alapú növényvédő szerekkel nem lehet ellene 

védekezni. Eredményeink alátámasztják azt a feltételezésünket, mely szerint egyes 

rovarpatogén baktériumok másodlagos anyagcseretermékei hatásosak lehetnek a 

Colletotrichum acutatummal szemben. 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

A kutatást a Földművelésügyi Minisztérium Kutatói Utánpótlást Elősegítő programja 
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Absztrakt 
A hazai mezőgazdasági termelés egyik legnagyobb kockázatát a megváltozó klímafeltételeknek való kitettsége 

adja. A klímaváltozás negatív hatásai miatt, olyan termesztés technológiákat kell alkalmaznunk, amelyek képesek 

azokat mérsékelni. Fontos, hogy a kevésbé értékes szántóföldi területeken is termelhessünk energetikai 

alapanyagot fás szárú ültetvényekkel, melynek jelentős környezetvédelmi aspektusai is vannak, mint például a 

talajvédelem vagy a szén-dioxid megkötése. 

 

Kulcsszavak: öntözés, energetikai ültetvény, biomassza, fűz, nyár 

 

Abstract 
In the Hungarian agricultural production one of the greatest risks is the exposure of changing climate 

conditions. Due to the negative effects of climate change, should be used cultivation techniques, which can 

mitigate them. It is important that we produce energy raw material with woody plantations in less valuable 

arable areas also, which has significant environmental aspects, such as soil protection or carbon sequestration . 

 

Keywords: irrigation, energy plantation, biomass, willow, poplar 

 

 

Bevezetés  

 

Az Európai Unió célkitűzéseivel összhangban a megújuló energiaforrások hasznosítási 

arányának 2020-ra el kell érnie a 14,65%-ot (minimum 13%-ot) Magyarországon. A fosszilis 

energiahordozók fogyásával és a folyamatosan emelkedő szén-dioxid kibocsátással 

világszerte előtérbe került a biomassza energetikai célra történő hasznosítása. Magyarország 

agro-ökológiai adottságai, a szántóföldi területek és az erdősítési arányok lehetővé teszik, 

hogy a megújuló energiaforrások közül a biomasszából nyert energiahányad legyen a 

legnagyobb. Erre a célra elsősorban az energetikai céllal létesített ültetvények lehetnek 

alkalmasak. Olyan növénykultúrát tekintünk energiaültetvénynek, amelyet elsődlegesen 

biomassza-termelés és energetikai felhasználás céljából telepítettek (Blaskó, 2008; Rénes, 

2008). 

Magyarországon az utóbbi időben a művelési ágak szerkezetében jelentős változások 

történtek, növekedett az erdő- és a mezőgazdasági művelésből kivett területek aránya, ami az 

energetikai célú biomassza-hasznosítás szempontjából kedvező tendenciának tekinthető 

(Szabó és Barótfi, 2009). A talajdegradációs folyamatok közül az egyik legjelentősebb a 

vízerózió, ami a mezőgazdasági területek közel harmadát károsítja, a szélerózióval 

veszélyeztetett területek kiterjedése mintegy 1,4 millió ha. (Tamás, 1997). Több százezer 

hektárra tehető azon szántóterületek nagysága, amelyeken nehezen garantálható a 

jövedelmezőség hagyományos növények termesztésével. (Gyuricza et al., 2011). Az 

eróziónak kitett területeken a rövid vágásfordulójú ültetvények telepítése kiváló talajvédő 

funkciót lát el, mert egész éves talajfedettség érhető el, ezért a fás szárú energiaültetvények 

létesítése a vidék népességének megőrzésén túl, a lakosság számára jövedelmező 
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mezőgazdasági tevékenység lehet a jövőben. (Gyuricza, 2007). Az energetikai faültetvények 

jelentős környezeti, ökológiai hatással bírnak, mert az évenként változó szántóföldi 

kultúrákkal szemben 15-20 évre stabilitást jelentenek az adott táblának. 

A teljes C-megkötés a rövid vágásfordulójú ültetvényeknél lényegesen magasabb, mint az 

egynyári szántóföldi növények esetében, de elmarad az érett erdőkéhez képest. A 

megnövekedett C-koncentráció a rövid vágásfordulójú ültetvények talajában nagyrészt a 

magas éves lombavar mennyiségnek köszönhető, átlagosan 1-5 t/ha/év. (Boman-Turnbull, 

1997). Így a könnyen felvehető C-forrás fő tömegét alkotja a talajlakó mikroorganizmusok 

számára a lombhullásból származó avar (Huang and Schoenau, 1996). 

Az öntözés fontossága a különböző szennyvizek, elfolyó vizek újrafelhasználásán alapul, 

például az intenzív halnevelő telepek elfolyóvizének hasznosítása. Ez az energetikai 

ültetvényekre pozitív hatással lenne a biomassza növelés okán, mivel ezek az elfolyóvizek a 

növények számára magas tápanyagtartalommal rendelkeznek, továbbá biológiai szűrőként is 

hasznosíthatóak víztisztítás szempontjából (Dimitriou & Aronsson, 2003). 

 

Anyag és módszer 

 

A kísérletet 2013-ban létesítettük Szarvason, a NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló 

Kutatási Osztályának területén.  

A vizsgált terület éghajlata kontinentális, jellemzőek az időjárási szélsőségek. Az évi 

középhőmérséklet sokéves átlaga 9,7 
0
C. Az átlagos csapadékmennyiség 550 mm, amelynek 

kétharmada a vegetációs időszakban hullott. A vizsgálati év vegetációs időszakában (2016. 

március-november) a havi átlagos középhőmérséklet 19,5 
0
C illetve a havi átlagos 

csapadékmennyiség pedig mindösszesen 65,54 mm volt (Forrás: 

www.worldweatheronline.com) (1. ábra). A legtöbb csapadék júniusban esett, míg a 

legkevesebb csapadék pedig áprilisban esett. 

 

 
1. ábra: Vegetációs időszakban mért meteorológiai adatok (Szarvas, 2016) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A kísérleti terület genetikus talajszintjeinek talajtani vizsgálata során megvizsgáltuk a 

talajminták legfontosabb jellemzőit (BUZÁS, 1988): kémhatás (pH(KCl), pH(H2O)), Arany-

féle kötöttségi szám (KA); vízoldható összes só (Össz só %); humusztartalom (Humusz %); 

szóda tartalom (%); mész tartalom (CaCO3 %), illetve a talajszintek színét.  

A terület talajtípusa erősen kötött réti öntéstalaj. A felsőbb szinteken a talaj semleges 

kémhatású, de 79 cm mélység után az alsó két talajszintekben (BC2, C) 8,2-nél nagyobb 

kémhatást mértünk a vizes eljárással, ami már gyengén lúgos kémhatást jelent (1. táblázat). A 

talaj mésztartalmát tekintve közepesen meszes kategóriába sorolható, míg a legalsó szint (C 

szint) mindösszesen 2,8 %-os mésztartalommal gyengén meszesnek tekinthető. A fizikai 

79 



talajféleség meghatározásában az Arany-féle kötöttség alapján az A szint nehézagyag, a B és 

az AB szintek agyag, míg az alsó szintek (BC1, BC2 és C) agyagos vályog kategóriába 

sorolhatóak. A humusztartalom a talajok szervesanyag-tartalmának jellemzésére szolgál. 

Meghatározása a szerves anyagok oxidálhatóságán alapul. A talajszintek fizikai összetételével 

összefüggésben (erősen kötött réti öntéstalaj) a feltalaj közepes humuszellátottságú, míg az 

alsóbb szintekben alacsonyabb humusz százalékot mértünk. 

 

1. táblázat: A vizsgált terület fontosabb talajtani adatai (Szarvas, 2017) 

Genetikus 

talajszintek 

pH Mész Szóda Humusz 
Össz. 

só 
AK 

A talajminta színe a 

MUNSELL Soil Color 

Charts alapján 
vizes KCL 

     
cm pH pH % % % % 

 
Szarvas 0153-21 kód szín 

A 7,43 7,14 7,20 ─ 2,96 ─ 62 2,5Y 5/3 
világos oliva 

barna 

B 7,74 7,16 ─ 
nyomokban 

tartalmaz 
1,65 ─ 53 2,5Y 5/2 szürkésbarna 

AB 8,01 7,42 5,20 
nyomokban 

tartalmaz 
1,44 ─ 58 2,5Y 5/3 

világos oliva 

barna 

BC1 8,04 7,09 ─ 
nyomokban 

tartalmaz 
1,12 ─ 48 2,5Y 5/3 

világos oliva 

barna 

BC2 8,33 7,06 ─ ─ 0,72 ─ 45 2,5Y 5/4 
világos oliva 

barna 

C 8,44 7,33 2,80 
nyomokban 

tartalmaz 
0,41 ─ 48 2,5Y 6/4 

világos sárgás 

barna 

Forrás: Saját forrás 

 

A legkisebb szabadföldi, öntözött ültetvényen 18 darab, 13x10,5 méter méretű parcella 

került kialakításra, összesen 0,3 ha-on, 2013-ban (2. ábra). A parcellák véletlen blokk 

elrendezésűek, amelyeken két növényfajjal, három kezeléssel és három ismétléssel folynak 

vizsgálatok. A nyárklón NAIK ERTI sárvári kísérleti állomásán, Kopecky Ferenc által 

létrehozott államilag elismert, mesterséges hibrid (Populus × euramericana cv.Kopecky), míg 

a fűz szintén a NAIK ERTI által szelektált klón (82-es kódjelű). 

A kísérletek kezeléseiben két vízminőséget és három öntözési dózist alkalmaztunk. A két 

kezelésben kétheti öntözési fordulóban kijuttatott intenzív halnevelő telepről származó elfolyó 

víz hatását vizsgáltuk. Az öntözővíz adagja 60 és 30 mm, jelölésük H2 és H1. A harmadik 

kezelés (öntözött kontroll) a kísérleti terület közvetlen közelében található Bikazugi-holtág 

(Körös) vizének öntözésével történt, 30 mm-es öntözővíz adaggal, jelölése Körös. A holtág 

vízminősége, a 90/2008. (VII.18) FVM rendeletben valamennyi vízminőségre vonatkozó 

mutató alapján öntözésre kiválónak minősíthető és valamennyi talajtípuson alkalmazható. 
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2. ábra: A NAIK ÖVKI területén beállított szabadföldi kísérlet vázrajza 

Forrás: Saját forrás 

 

Eredmények 

 

Minden fajtából és minden kezelésből kiválasztottunk egy kiváló növekedésű, egy gyenge 

növekedésű és egy átlagos növekedésű mintafát, melyeken elvégeztük a dendrometriai 

méréseket (2. táblázat). Mindkét fafajt tekintve a természetes eredetű Körös vízzel kezelt 

parcellákon mért átlagos tömege kevesebb, mint a tápanyagdús mezőgazdasági eredetű 

elfolyóvízhez képest. A legnagyobb tömeget a nyár esetében egyszeres halas víz kijuttatásnál 

mértük (4,22 kg). Az átlagos magasság és az átlagos tőátmérő esetében is a legnagyobb 

értékeket a H1-3 Nyár parcellákban mértük. A legnagyobb hajtás-hossz minden kezelés 

esetében meghaladta az 5 m hosszúságot. A tövenkénti átlagos hajtásszám és az átlagos 

tőátmérő összefüggése alapján megállapítható, hogy a kevesebb darabszám mellett vastagabb 

hajtásokat mértünk.  
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2. táblázat: Növekedési vizsgálat eredményei (Szarvas, 2016) 

Vizsgált paraméterek H1-3 Nyár H1-4 Fűz H2-3 Fűz H2-4 Nyár 
Körös2-3 

Nyár 

Körös2-4 

Fűz 

Átlagos tömeg (kg): 4,22 3,32 3,95 3,48 3,42 2,82 

Átlagos magasság (m): 3,20 2,41 2,96 2,82 2,41 2,49 

Átlagos átmérő (mm): 18,82 11,86 15,47 16,34 14,64 13,83 

Tövenkénti átlagos hajtásszám (db): 8,33 15,00 13,00 12,00 12,00 11,33 

Legnagyobb hajtás hossza (m): 5,82 4,97 5,36 5,76 5,34 5,64 

Legnagyobb hajtás átmérő (mm): 47,60 37,80 40,90 45,30 42,70 44,10 

Forrás: Saját forrás 

 

A kísérlet parcelláiban mért éves hozamokat tekintve, hektárra vonatkoztatva a legnagyobb 

hozamokat a kétszeres mezőgazdasági eredetű elfolyóvízzel kezelt fűzben mértük 23,7 és 22,3 

atrotonna tömeggel (3. ábra). Ezáltal a fahozamok abszolút szárazanyag tartalomra 

vonatkoztatott megkötött szén mennyiségét tekintve is ezen kezelésekben mértük a 

legmagasabb értékeket. A nemesnyárasok esetében is a haltenyésztésből származó 

elfolyóvízzel kezelt parcellákban mértünk nagyobb hozamokat. A természetes eredetű Körös 

vízzel kezelt parcellákban mért éves hozamokat vizsgálva mindkét fafaj tekintetében 

alacsonyabb biomasszát mértünk. Fehérfűzet tekintve 35%-kal kevesebb biomasszát mértünk 

egyszeres elfolyóvízzel kezelt területekhez képest, míg kétszeres elfolyóvíz esetében pedig 

39%-kal. Megállapítható, hogy a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizeknek biomassza-növelő 

hatása van az általunk vizsgált kísérleti területen. 

 

3. ábra: A nemesnyáras és a fehér fűz kezelésenkénti évente megkötött szén 

mennyisége (Szarvas, 2017) 

Forrás: Saját forrás 
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4. ábra: Nemesnyár és fehér fűz föld feletti biomassza vizsgálata (Szarvas, 2017) 

Forrás: Saját forrás 

 

Az egyedek parcellánkénti átlagos nedvességtartalmának meghatározása céljából 

kezelésenként, illetve fajtánként (nemesnyár, fehér fűz) vett famintákat a NAIK ERTI 

Püspökladányi Kísérleti Állomásának laboratóriumába szállítottuk, ahol azokat vastagsági 

frakciókra bontottuk. Az egyes centiméterenkénti szétdarabolt hajtások tömegét lemértük, 

majd az így szeparált famintákat szárítószekrényben 105 C°-on súlyállandóságig szárítottuk. 

Az alábbi ábrákon (4. ábra) a nemesnyáras és a fehér fűz méret szerint elkülönített részeinek a 

tömegarányát ábrázoltuk %-ban kifejezve. Azt tapasztaltuk, hogy a tápanyag nélküli 

öntözővíznél nagyobb a vastagabb frakciók aránya, mint a magas tápanyag tartalmú elfolyó 

vízzel öntözötteknél. A legnagyobb százalékot mindkét fajta esetében az 1-2 cm-2-3 cm 

vastagságú vékonyabb frakcióknál mértük. 

Az 5. ábra a kísérlet fafaj szerinti, kezelésenkénti illetve vastagsági frakciókra bontott 

elkülönített részeinek abszolút szárazanyag tartalomra vonatkoztatott szén tartalmát ábrázolja 

százalékban kifejezve. Az egyes centiméterenkénti szétdarabolt hajtások faanyagmintáit 

szárítószekrényben történő 48 órás szárítást követően ledarálták, majd egy speciális mérlegen 

meghatározták a száraz minták abszolút szárazanyag-tartalmát. A faanyag víztartalma az 

élőnedves állapothoz képest a fa tömegének akár 50%-át is elérheti. A megkötött C 

mennyiségének mérését a NAIK Erdészeti Tudományos Intézetének Sárvári Ökológiai 

Laboratóriumában végezték. A megkötött szén mennyiségek mért adatai 49 és 51 % között 

voltak. A nemesnyár frakciókra bontott részei esetében a kétszeres elfolyóvízzel kezelt 

83 



parcelláiban mertük a legmagasabb szén százalékot, míg a Körös vízzel öntözött parcellákban 

pedig a legalacsonyabbakat. A fehér fűz tekintetében ezek az értékek fordítottan jelentkeztek.  

 

 
5. ábra: A nemesnyáras és a fehér fűz kezelésenkénti, illetve vastagsági frakciókra 

bontott elkülönített részeinek abszolút szárazanyag tartalomra vonatkoztatott szén 

tartalma százalékban kifejezve (Szarvas, 2017) 

Forrás: Saját forrás 

 

Következtetések, javaslatok 

 

A jövőben a környezet védelme és a klímakár-csökkentés enyhítése szempontjából az EU 

és a nemzeti elvárásoknak megfelelő talajművelésnek a környezeti állapot megőrzését és 

javítását kell szolgálnia a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló 

környezettudatos gazdálkodás által. A biomassza jelentősége, hogy fosszilis energiahordozók 

válthatók ki velük, így megvalósítható a fenntartható energiafelhasználás (fenntartható 

fejlődés). Rövid életciklusban akár 1 éven belül újból megtermelődnek (pl. rövid 

vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények), használatuk esetén bányászott energiahordozók 

takaríthatók meg (kőszén, földgáz, kőolaj). 

 

Összefoglalás 

 

Magyarország agroökológiai adottságai között a klímaváltozás felerősödése, illetve a 

szélsőséges időjárási jelenségek növekvő gyakorisága miatt a talajművelésnek a termesztendő 

növény számára kedvező talajállapot mellett a talajnedvesség-veszteség minimalizálására kell 

irányulnia. 
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A mezőgazdaságban számos olyan vízigényes tevékenység működik, amely a felhasznált 

víz másodlagos felhasználását is lehetővé teszi. Ennek egyik módja a fentiekben vázolt 

energetikai célú ültetvények öntözése, amely a víz biztosításán túlmenően, tápanyaggal is 

ellátja a növényeket. Az energetikai ültetvények termesztése több gyakorlati hasznot is 

jelenthet, ugyanis a kedvezőtlen adottságú területek számára öntözéssel kombinálva 

hosszútávon stabilizálja a mezőgazdasági termelést. 

Célkitűzésünk egy környezetbarát termesztéstechnológia kidolgozása, amely felhasználja a 

mezőgazdasági eredetű tápanyagban gazdag használt vizeket öntözési célra. A víz 

mezőgazdasági területeken való visszatartásával mentesíthetjük a felszíni befogadókat a 

tápanyag feldúsulástól és egyben újrahasznosítjuk azt. 
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Absztrakt 
A modern műholdas technológia és a térinformatika számos lehetőséget teremt az erdők tudományos kutatására. 

Folyamatosan kaphatunk adatokat az ország egész területéről, és a NAIK ERTI pont erre a célra fejlesztette ki 

az erdőállapot monitoring rendszerét (TEMRE), és készítette el az elmúlt tizenhét évre a MODIS űrfelvétel alapú 

térképes adatbázisát. A fotoszintetikus aktivitáson alapuló indexekkel jelölve az erdők egészségügyi állapotát, 

már sikerült is abiotikus károkat kimutatni a korábbi évekből egy modell segítségével. A jövőben nagyobb 

felbontású műholdképekkel és még több változós modellel, pontosabban kimutathatóak lesznek a változások, az 

éghajlatra vonatkozóan is. 

 

Kulcsszavak: távérzékelés, térinformatika, erdőállapot, változás, műhold, monitoring 
 

Abstract 
The modern satellite technology and the Geographic Information Systems (GIS) create several possibilities for 

scientific forest research. We can gather data constantly about the whole country, and the Hungarian Forest 

Research Institute (ERTI) developed the Forest Health Monitoring System (TEMRE), exactly for this aid, and 

also created MODIS remote-sensed database with maps of the past seventeen years. Indicating the forest health 

by photosynthetic activity indexes, we have already shown abiotic damages from the last years by a model. In the 

near future with high resolution satellite maps and models with more variables, changes will be detected more 

precisely, also in the respect of climate.  

 

Keywords: remote-sensing, GIS, forest health, change, satellite, monitoring 

 

 

Bevezetés 

 

A modern technológiai fejlődés lehetővé teszi az erdészek számára, hogy az erdők 

állapotában bekövetkező változásokat műholdak segítségével is nyomon követhessék. A 

műholdas megfigyelés a jelenlegi terepi illetve statisztikai adatokra épülő erdő egészségi 

állapotot jól kiegészítheti. A NAIK Erdészeti Tudományos Intézete (ERTI) pont erre a célra 

fejlesztette ki az erdőállapot monitoring rendszerét (TEMRE), mely az Erdővédelmi Mérő- és 

Megfigyelő Rendszer (EMMRE) részként működik. 

Fontos, hogy a változások megfigyelése nagy területen és folyamatosan történjen, hogy 

minél objektívabban tudjunk véleményt mondani Magyarország jelenleg 22%-át borító erdők 

állapotáról. A műholdas távérzékeléssel készült képekkel az egész országot le tudjuk fedni, 

ingyenesen elérhetőek, és a monitoring rendszerbe rendszeresen kerülnek új adatok, melyek 

az időbeli változások kimutatására is alkalmasak.  

 

Anyag és módszer 

 

Az erdőállapot monitoring három részből tevődik össze: a távérzékeléssel gyűjtött és 

kiértékelt adatokból, az erdők egészségi állapotát befolyásoló adatokat tartalmazó térképi 

adatbázisból, és egy modellből, ami összefüggést teremt egy aszály-index és az egészségi 

állapot között.  

A monitoring rendszer alapja azok a GIS (Geographical Information System - Földrajzi 

Információs Rendszer) szoftverekkel feldolgozott raszter adatok (képek), amiket a NASA 
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Aqua és Terra műholdainak (1.ábra) MODIS (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer – Közepes Felbontású Képalkotó Spektroradiométer) szenzorai küldenek a 

földi vevőállomásoknak (Kern et al, 2014).  

á

1. ábra: A Terra (EOS AM) műhold, a MODIS szenzorral. 

Forrás: Reto Stockli, NASA Earth Observatory 

 

A MODIS raszter azon pixeleit használtuk fel a monitoringban, melyek legalább 75%-ban 

erdővel borítottak. Egy pixel 6,25 ha méretű, ami kicsit haladja meg egy magyarországi 

erdőrészlet nagyságát (5 ha). A raszterből egy R nyelven írt algoritmus minden 16. napon 

letölti a NASA honlapjáról az új műholdas képeket, ezek alapján kiszámítja az adott területre 

az úgynevezett standardizált NDVI értékeket (Normalized Difference Vegetation Index - 

Normalizált Vegetációs Index) és ezekből mindig egy új térképet készít el. Ezeken egy-egy 

pixel színe a fotoszintetikus intenzitása és a korábbi évek hasonló időpontokban mért átlag 

közti, a korábbi adatok szórásának többszörösében kifejezett különbségtől függően 

sötétzöldtől (egészséges, az átlagnál nagyobb NDVI) sötétvörösig terjedő (csökkent, az 

átlagnál kisebb NDVI értékeket mutató) színnel van jelölve (2. ábra) (ERTI, 2017a). 

A TEMRÉ-hez tartozó weboldalon 16 naponként frissülő, erdőállapot térképen 

tanulmányozható a magyar erdők jelenlegi és múltbeli állapota. Ezek a térképek az egész 

vegetációs időszak alatt (májustól-októberig) 16 naponta készülnek, melyek által hosszabb 

távon klimatikus eredetű változások is kimutathatóak az erdők állapotában (ERTI, 2017b). 
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2. ábra: Magyarország erdeinek állapotát 2017 nyarán jellemző térkép 

Forrás: NAIK ERTI 2017b alapján saját készítés 

 

Minden egyes műholdképnél az NDVI kiszámolása a következő képlettel történik: 

 

 

 

ahol a NIR a közeli infravörös (NIR), a és a látható vörös (RED) sugárzási tartományban 

visszavert, a műholdak által megfigyelt intenzitás. Az NDVI értéke elméletben -1 és 1 közötti 

értékeket vesz fel; utóbbit jó fotoszintetikus teljesítménnyel rendelkező erdőállományok 

közelíthetik meg.  

Az adott időpontokhoz tartozó NDVI-t az idő- és térbeli összehasonlíthatóság miatt 

kell standardizálni, az alábbi képlet szerint: 

 

 
 

ahol az NDVI adott időszak értéke, az  az adott időszaknak megfelelő sokéves átlag, az 

 pedig az adott időszak NDVI értékeinek a szórása. A zérónál kisebb standardizált 

értékek az egészségi állapotban bekövetkező negatív változást indikálhatnak. A kapott értékek 

osztályozhatóak, attól függően, hogyaz aktuális NDVI érték az átlagnál kisebb vagy nagyobb, 

és attól hogy, a szórás hányszorosával tér el. 

A kiértékelések során főleg a nagykiterjedésű (> 1000 ha), feltételezhetően károsodott 

területekre célszerű fókuszálni (3. ábra, a vörös színű foltok). Ezekről a területekről további 

információkat gyűjtünk be (meteorológiai adatok, helyi szakemberek jelzései, terepi 

kiszállás), amelyek segíthetik a változások okának és továbbterjedési lehetőségeinek 

kiderítését.  
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A csökkent fotoszintetikus aktivitás kiváltó oka lehet biotikus (pl. rovarrágás, gombás 

fertőzés) és abiotikus (pl. aszály, jégtörés, vihar) tényező is (Ji & Peters 2003, Hlasny et al. 

2014), ezt pontosan csak terepi vizsgálattal lehet megmondani. A vörös szín átmeneti 

aktivitás-csökkenést is jelenthet, pl. lombfelület méretének csökkenése (Tuominen et al., 

2009) vagy rövidebb távon fennálló fiziológiai elváltozások miatt, ami nem feltétlen jelent 

károsodást (ERTI, 2017a). Ilyen esetekben célszerű feltárni a kapcsolatot a károsodott 

erdőterületek és a fő fafajok elhelyezkedése között. E kapcsolatok feltárása érdekében az 

alábbi fafajok elterjedési területét egyenként is megtudjuk jeleníteni térképen, minden 

pixelhez egy fő fajt rendelve: B - közönséges bükk (Fagus Sylvatica), KST - kocsányos tölgy 

(Quercus Robur), KTT -kocsánytalan tölgy (Quercus Petraea), GY - közönséges gyertyán 

(Carpinus Betulus), NNY - nemesnyárak (Populus), HNY - hazai (fekete, fehér) nyárak 

(Populus alba, Populus nigra), EF - erdei fenyő (Pinus Syvestris), FF - fekete fenyő (Pinus 

Nigra), CS - csertölgy (Quercus Cerris), A – fehér akác (Robinia Pseudoacacia). A 

faállományok különböző jellemzőit adattáblákban tároljuk, úgymint: fafaj, kor, hidrológiai 

viszonyok, fekvés, kitettség, elegyarány, erdőborítottság aránya. A jövőben további, a 

kiértékelést segítő rétegek felvételét is tervezzük a honlapra. 

 

Eredmények 

 

Az erdőállapot térképek 2000 és 2017 között minden évre elkészültek, a vegetációs 

időszak öt hónapját kétheti rendszerességgel vizsgálva. Így tehát jelenleg évi tíz, azaz 

összesen 170 darab térkép áll rendelkezésre az adatbázisban. A képek kiértékelését már 

megkezdték, eredmények a közeljövőben várhatóak. 

Az első eredmények között kimutatható volt például a 2014 telén keletkezett pilisi és 

visegrádi-hegységi jégkár hatásait a 2015-ös évben végig nyomon lehetett követni, a változó 

méretű vörös foltok végig megmaradtak (3. ábra).  

 

 
3. ábra: A 2014 telén keletkezett jégkár hatásai a 2015-ös évre 

Forrás: ERTI 2017b 
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A 2017-es évben a Börzsönyben újból megfigyelhető volt egy változó kiterjedésű, 

alacsony fotoszintetikus intenzitású terület (4. ábra). Ennek okait még kutatjuk, de lehetséges, 

hogy a korábbi abiotikus károk a mai napig hatással vannak a területre. Ahogy egyre több 

évben tudunk adat gyűjteni, és egyre több erdőállapotot leíró adatsorral tudunk dolgozni, 

egyre biztosabban lehet kijelenteni majd a fotoszintetikus aktivitásban beállt változás okát. 

 

 
4. ábra: A Börzsönyben 2017 szeptemberében tapasztalható, különböző mértékben 

elszíneződött foltjai 

Forrás: Saját készítés 

 

Következtetések, javaslatok 

 

A rendszer továbbfejlesztése több okból is szükséges, egyrészt a műholdak élettartama 

véges, másrészt a nagyobb pontosságú műholdkép jobb kutatási eredményeket ígér. A Terra 

és Aqua műholdak 1999 és 2002 óta keringenek a földkörüli pályájukon, elméleti 

élettartamuk már lejárt, de még mindig üzemképesek. 

Ideális alternatívájuk lehet a 2013-ban indított, európai Copernicus program, mely jelenleg 

négy műholdat működtet, a Sentinel-1A-t, a Sentinel-1B-t a Sentinel-2A-t és a Sentinel-3A-t. 

Ezek a műholdak a közepes felbontású amerikai MODIS szenzorral ellentétben (250mx250m) 

(Kern et al, 2014) már nagyfelbontású (akár 10mx10m) képeket készítenek, 13 

hullámhosszon a látható és infravörös fénytartományban, ráadásul 6-10 napos visszatérési 

idővel (ESA, 2017). A Sentinel képekkel így jelentős mértékben meg lehetne javítani a 

MODIS képekről szerezhető információk mennyiségét és pontosságát, és az űrfelvételekkel 

végezhető monitorozást a jövőbe a Sentinel képekre volna célszerű alapozni. 

Terveink között szerepel még kialakítani adott helyek idősor-adatainak a lekérhetőségét is; 

ezzel a klímaváltozás kutatásához szeretnénk eddig még ki nem használt lehetőségeket 

teremteni. 
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Összefoglalás 

 

A műholdas adatgyűjtés és térinformatikai feldolgozás jelentősen megkönnyíti az 

erdőmonitoringot. A jelenlegi terepi felmérésekhez képest sokkal nagyobb területről, az egész 

országról, folyamatosan kapunk adatokat az egész vegetációs időszakban.  

Az elmúlt 17 évre a MODIS űrfelvételekkel elkészített térképes adatbázissal vizsgálhatók 

akár az éghajlatváltozási trendek hatásai isis, de ahogy a 2014-es pilisi jégkár esetében is 

szembetűnő volt, már egy vegetációs időszak alatt kimutathatóak különbségek a károk miatt a 

fotoszintetikus aktivitásban. A fotoszintetikus aktivitásban mutatkozó időszakos csökkenések 

okait a legtöbb esetben azonban csak terepi ellenőrzéssel lehet biztosan feltárni. A jövőben a 

nagyobb felbontású, valamint gyakrabban készülő Sentinel műholdképek alkalmazása 

szükséges lesz a pontosabb térképek készítéséhez. Az éghajlatváltozási kutatásokhoz tovább 

kell folytatni a monitoringot, hogy még hosszabb adatsorból, még inkább kimuthatóak 

legyenek a változások. 
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Absztrakt 
A halliszt elérhetőségének csökkenése, árának növekedése miatt napjainkban az alternatív haltakarmány 

alapanyagok használata az akvakultúra fenntartható fejlődésének egyik záloga. Az új alapanyagok 

alkalmazhatósága az emészthetőségtől függ, melyek különböznek az egyes fajok és életkorok között. Számos új 

takarmány alkotó tesztelésre került, azonban ezek közül csak néhány mondható ígéretesnek. Az alábbi tanulmány 

átfogó képet adhat az egyes takarmány alapanyagok látszólagos emészthetőségi együtthatójának vizsgálatáról és 

az elért eredményekről. 

 

Kulcsszavak: alternatív, haltakarmány, emészthetőség, fenntarthatóság 

 

Abstract 
The decreasing availability and high price of fish meal nowadays lead to the use of alternative ingredients in fish 

feeds to achieve the goals of sustainable development. The usabilities of new fish feed ingredients depend on 

their digestibility, which is diverse between species and their progress of age. Researchers tested several 

potential ingredients, but only few of these are promising. This study shows a comprehensive summary of the 

methods of measuring apparent digestibility coefficients and some of the auspicious ingredients’ results. 

 

Keywords: alternative, fish feed, digestibility, sustainability 

 

 

Bevezetés 

 

Az elmúlt 50 évben a halászat és az akvakultúra a leggyorsabb ütemben fejlődő agrár 

szektor. Az elmúlt két évtizedben csupán Kína akvakultúra termelése 16 %-kal nőtt, de a világ 

termelése Kína nélkül is összességében 6,3 %-kal emelkedett (OECD/FAO, 2017). Mindez 

többek között a halfogyasztás humán egészségre gyakorolot pozitív hatásainak köszönhető 

(Mozaffarain & Rimm, 2006). Nemzetközi felmérések bizonyítják, hogy annak íze és 

jótékony hatásai miatt a fogyasztók hajlandóak többet fizetni a halért, mint más 

hústermékekért (Morales & Higuchi, 2017). A legfrissebb Európai Uniós jelentés azonban azt 

mutatja, hogy Magyarország az EU tagállamok közül, az egy főre jutó éves halfogyasztása 

alapján, az utolsó helyen áll 4,6 kg/fő/év élősúlyban mért fogyasztással, míg az átlag 22,7 

kg/fő/év (EUMOFA, 2017). A hazánkat érintő lesújtó adat alapján szükséges a halfogyasztás 

népszerűsítését szolgáló kommunikációs és promóciós kampány folytatása. A termelés 

növekedése a technológia és a tudomány fejlődésének köszönhető. Manapság 

multidiszciplináris kutatások állnak az ágazatok mögött. Mindezek ellenére a kutatásra 

fordított összegek az egyes szektorok között eltérőek. A haltermelésben nagyon nagy 

jelentőséget kell tulajdonítani a K+F-nek, hiszen a hosszú távú, folyamatos növekedés alapja 

az olyan technikai, technológiai fejlődés, amely felértékeli a humántőkét, illetve a 

költséghatékonyság, a kíméletes erőforrás használat és a környezettudatosság irányába tereli 

az ágazatot. 
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A fenntarthatóság szempontjából perspektívikus haltakarmány alkotók bemutatása 

 

A haltakarmány az akvakultúra termelés költségének 40-70 %-át is kiteheti (Rana et al., 

2009). A haltápok receptúráit hagyományosan a hallisztre alapozzák, mely az alapanyagok 

közül arányaiban a legdrágább. Az utóbbi években a túlhalászat és a limitált elérhetőség miatt 

tovább emelkedik az ára. Mindemellett fontos megemlíteni a piacon elérhető hallisztek közti 

jelentős minőségbeli különbségeket (Hu et al., 2012; Murthy et al., 2013). Mindezek hatására 

kerültek előtérbe az ún. alternatív alapanyagok. A halliszt helyettesítésére vizsgálni kezdték a 

helyi szinten elérhető, olcsó növényi és állati eredetű forrásokat. Ezek használhatósága 

azonban alapos elemzésre szorul. Egyesek megfelelő fehérjetartalommal rendelkeznek, 

viszont azok aminosav összetétele nem kedvező a halak igényeinek. Mások antinutritív 

vegyületeket tartalmaznak vagy beltartalmi értékük miatt csak limitáltan alkalmasak a halliszt 

kiváltására (El-Sayed, 1999). Összességében elmondható, hogy a kivételes tulajdonsággal 

rendelkező halliszt kiváltására nehéz megfelelő alternatívát találni, hogy az megfeleljen az 

elvárásainkak. 

A szójaliszt a legelterjedtebb alternatívája jelenleg a hallisztnek, köszönhető a 

versenyképes tápanyag összetételének, relatíve jó aminosav profiljának, könnyű 

hozzáférhetőségének, illetve alacsony árának (Gatlin et al., 2007). Mindazonáltal a 

szójalisztre alapozott haltakarmányok számos halfaj esetében negatív hatást gyakorol 

emészthetőségre, takarmányhasznosításra, teljesítményre (Zhang et al., 2018). Számos 

negatív hatás a szójában található antinutritív anyag (proteáz inhibítor, fitát, szaponin, lektin, 

oligoszacharid) miatt van (Francis et al., 2001). Az antinutritív anyagok számos esetben 

bélgyulladást okoznak, melynek következményeként visszaesik a tápanyagfelvétel, 

hasznosítás, gyengül az immunrendszer (Krogdahl et al., 2007; Nayak, 2010; Booman et al., 

2018). 

A baromfi húsliszt az egyik legígéretesebb halliszt kiváltását szolgáló alapanyag, amely a 

baromfi feldolgozás során keletkező emberi fogyasztásra alkalmatlan hulladékból állítanak 

elő (Abdel-Warith et al., 2001). Magas fehérje és alacsony hamu tartalma miatt számos 

kutatás középpontjába került, azonban az aminosav profilja miatt érdemes mesterséges 

aminosav kiegészítést alkalmazni a tápkészítés során (Fowler, 1991; Shapawi et al., 2007; 

Sealey et al., 2011; Badillo et al., 2014) 

A bioetanol gyártás mellékterméke, a DDGS (Dried Distiller’s Grain with Solubles), igen 

jól alkalmazható különböző haszonállatok etetésénél és használata előtérbe került az egyes 

édesvízi halfajok takarmányozása során is. A globális szinten kirobbanó hús iránti igény, a 

rekord gabona takarmány árak a DDGS-hez hasonló mezőgazdasági melléktermékeket 

helyezik előtérbe haszonállatok takarmányozása során (Shurson, 2012). A DDGS előnye a 

többi növényi alapú takarmány alapanyaghoz képest, hogy nincsenek benne antinutritív 

anyagok (Makkar, 2012). A mikotoxinok azonban jelen vannak a DDGS-ben, amennyiben a 

kiindulási gabonamag alapanyag szennyezett volt, azok ugyanis az etanolos fermentáció során 

nem bomlanak le, sőt abszolút mennyiségük a DDGS-ben 2-3 szorosára nő (Zhang et al., 

2009). 

A mikroalgák képesek szaporodni majdnem minden földi környezeti körülmény között, 

jelentse az Skandinávia fagyott talajait vagy a Szahara sivatagját, úgy az édes és sós vizeket 

egyaránt (Safi et al., 2014). Rendkívüli biodiverzitással rendelkeznek, közel 40.000 leírt fajjal 

(Hu et al., 2008). Az algák minőségi fehérjében, vitaminokban, mikroelemekben, 

karotinoidokban, többszörösen telítetlen zsírsavakban gazdagok, emiatt váltak potenciális 

forrássá (Yaakob et al., 2014). 

2017. július 1-jétől kezdve engedélyezett egyes rovarfajok alkalmazása a vízi élőlények 

takarmányozásában (2017/893 EK rendelet). A rovarok potenciális élelmiszer és takarmány 

alapanyagnak tekinthetőek, ugyanis ideális tápanyag összetétellel rendelkeznek (Rumpold és 
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Schlüter., 2013). A rovarok gyorsan kifejlődnek és szaporodnak, és mivel változó 

testhőmérsékletűek és biológiai hulladékokon eltarthatók, ezért magas a 

takarmányhasznosítási rátájuk. Egy kilogramm rovar biomassza előállításához körülbelül 2 

kilogramm hulladékra van szükség (Henry et al., 2015). 

Az egyes haltakarmány alapanyagok értékelésének egyik legfontosabb aspektusa az 

emészthetőség vizsgálata. A nyersanyagok emészthetőségeinek értékelésével számos 

tanulmány foglalkozik. Jelen munka célja az ígéretesnek kikiáltott alternatív, fenntartható 

alapanyagok néhány fontosabb halfajon végzett emészthetőségi vizsgálatok eredményeinek 

bemutatása, összefoglalása. 

 

Az emészhetőség vizsgálatok módszertana 

 

Az összetett takarmányok és azok tápanyagainak emészthetőség mérésének első lépése az 

ürülék gyűjtése. Vízi élőlények esetében a legnagyobb problémát az ürülék vízben való 

szétszóródása és annak megmaradt táppal történő keveredése jelenti. Ezen okok miatt a 

megfelelő mennyiségű ürülék begyűjtése nehéz feladat. A felsorolt okok miatt közvetlen 

gyűjtési módszert nagyon ritkán alkalmazzák. Sokkal inkább bevett gyakorlat az indirekt 

módszer alkalmazása, mely során a tápba inert markert kevernek. A látszólagos 

emészthetőségi együttható a kontroll takarmány és a kísérleti takarmányban mért 

alapanyagok, illetve az ürülékben lévő alapanyagok arányának számolásával határozható meg 

(1. és 2. képlet). A legtöbbet alkalmazott ilyen, a hal számára emészthetetlen indikátor a 

króm-dioxid (Cr2O3), azonban használnak radioaktív izotópokat (
44

K, 
144

Ce, 
32

P), fém-

oxidokat (Fe2O3, TiO2), ásványi sókat (BaSO4, BaCO3, CuSCN), természetes és mesterséges 

szinezékeket (kármin, metilénkék), szintetikus részecskéket (kova, polietilén) és lehetnek a 

tápok természetes komponensei is (hamu, nyers rost, cellulóz) (Jones & De Silva, 1997). 

Napjainkban azonban a legtöbbet használt inert marker az ittrium-oxid (Y2O3), mivel annak 

egy nagyságrenddel kisebb mennyisége is elegendő a króm dioxidhoz képest (Austreng et al., 

2000). 

 

1. kép: Módosított Guelph-rendszer 

Forrás: Velázquez & Martínez, 2005 
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2. kép: Emészthetőségi vizsgálatra használt kádak - HCMR, Athén  

Forrás:Saját fotó 

 

A kutatók számos technikát, rendszert alkalmaztak már a fécesz gyűjtésére, azonban a fent 

említett kritériumoknak és a praktikusságnak is eleget téve három módszer terjedt el igazán. A 

hal ürülékének automatikus gyűjtését 1982-ben Cho, illetve Choubert és mtsai alapozták meg 

az ún. Guelph-rendszerrel. Mai napig ez a rendszer, illetve ennek a továbbfejlesztett változatai 

a legelterjettebbek (1. és 2. kép). Nagyobb méretű halaknál elterjedt a „stripping” módszer, 

mely szerint préseléssel gyűjthető az ürülék (3. kép). Ez azonban rendkívül megterhelő, 

stresszes állapotot idéz elő (Windell et al., 1978). A harmadik legelterjettebb módszer szerint, 

a halak felboncolása által közvetlen gyűjthető a bél traktus utolsó harmadából az ürülék 

(Austreng, 1978) (4. kép).  

 

 

3. kép: Ürülék gyűjtése boncolás útján 

Forrás: Saját fotó 
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4. kép: Ürülék gyűjtése boncolás útján 

Forrás: Saját fotó 

 

Az alkalmazott keverék takarmányok látszólagos emészthetőségi értékének (ADC) 

számolását 1982-ben Cho és mtsai írták le (1. képlet). Az emészthetőségi vizsgálatok során 

rendre a kísérleti táp a kontroll tápot tartalmazza 70 %-ban és 30 %-ban pedig a tesztelni 

kívánt alapanyagot. A 2. képlet alapján számolható a teszt alapanyagra vonatkozó ADC.  

 

ADC táp = 100 - [(% indikátor a tápban / % indikátor a féceszben) x (% tápanyag a féceszben 

x 100 / tápanyag a tápban)] 

1. képlet: Az ADC számolása (Cho et al., 1982) 

 

ADC teszt alapanyag = ADC kísérleti táp + [(ADC kísérleti táp - ADC kontroll táp) x (0,7 tápanyag % kontroll 

összetevő / 0,3 tápanyag % teszt alapanyag összetevő] 

2. képlet: A teszt alapanyag látszólagos emészthetőségi együtthatójának számolása (Bureau 

et al., 1999) 

 

Emészthetőségi adatok bemutatása és értékelése  

 

Az elmúlt évek során számos tanulmány foglalkozott az egyes haltakarmány alapanyagok 

emészthetőségének vizsgálatával, melynek eredményeit a teljesség igénye nélkül, néhány 

fontosabb halfaj esetében az 1-4. táblázat szemlélteti. Ezek az adatok megfelelő 

kiindulópontként szolgálnak a haltakarmányozási kísérletek során. Az egyes értékek alapján 

elmondható, hogy sok esetben a kísérleti tápok emészthetősége alig marad el vagy egyes 

tápanyagokra vonatkoztatva még jobb eredményt is érnek el. Különbözőségeket lehet 

felfedezni a más táplálkozási habitusú fajok között. Egy ragadozó életmódot folytató halfaj 

kevésbé hasznosítja a növényi alapanyagokat, mint például egy mindenevő ponty. 
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A halliszt kiváltását célzó vizsgálatokat alapjában véve biológiai- és táplálkozástudományi 

szempontok alapján értékelik. Érdemes azonban megvizsgálni a gazdasági mutatókat is. 

Számos esetben az alternatív alapanyagok tesztelésénél azt az eredményt kapjuk, hogy a teszt 

alapanyagból összeállított kísérleti takarmányunk gyengébb eredményt mutat, mint a kontroll 

táp. Mindazonáltal, ha költségelemzést is végzünk, akkor ezzel ellentétes eredményt is 

kaphatunk, különösképpen, ha a környezet fenntarthatósági kérdéseket is figyelembe vesszük 

(El-Sayed, 1998).  

 

Összefoglalás 

 

Napjainkban fontos szerepet játszik a fenntarthatóság kérdése. Ennek elérése érdekében a 

haltakarmányozástan komoly hangsúlyt fektet az új alapanyagok kutatására. Manapság a 

kísérletek alapját képezik az emészthetőség vizsgálatok. Ezek az adatok megfelelő támpontot 

adnak a további fejlesztésekhez. Az alapvizsgálatokat azonban a technika fejlődésének 

köszönhetően ma már teljes körű, multidiszciplináris vizsgálatok követik. Mindezek után 

jelenthető ki egy-egy alapanyagról, hogy használható –e, ha igen milyen mértékben. 
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Rendelet 

A Bizottság (EU) 2017/893 rendelete (2017. május 24.) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. 

és IV. mellékletének, valamint a 142/2011/EU bizottsági rendelet X., XIV. és XV. mellékletének a feldolgozott 

állati fehérjére vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 
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Absztrakt 
A változó klimatikus viszonyokhoz jól alkalmazkodó új gyümölcsfajták nemesítésére mindig szükség lesz, melyhez 

kiváló nemesítési alapot nyújtanak a génbankokban tárolt, a jövő számára értékes tulajdonságokkal rendelkező 

tételek, különösen a tájfajták. Ehhez ismernünk kell ezen tételek fenológiai- és gyümölcstulajdonságait, mint 

például a virágzási idő. Jelen munkánkban génbanki cseresznye tételeken végzett virágzásdinamikai 

megfigyeléseket mutatunk be. Összesen 25 tételt vizsgáltunk, tételenként 200-600 db virág nyílását követtük 

figyelemmel, napi-kétnapi rendszerességgel bimbó állapottól a virágok elnyílásáig. Az adatok alapján 

klaszteranalízis segítségével a tételeket virágzási időcsoportokba soroltuk Két tételnél tapasztaltunk a korai 

virágzású referencia fajtához képest korábbi virágzáskezdetet. A késői virágzású referencia fajtáinkhoz képest 

egy nappal később kezdődő virágnyílást figyeltünk meg egy génbanki tétel esetében. 

 

Kulcsszavak: génbank, cseresznye, Prunus avium, virágzás, fenológia  

 

Abstract 
Due to the changing climatic conditions, breeders have to focus breeding fruit varieties that can adopt to the 

changed environment.  Germplasms, maintained in genebanks are outstanding supplementary sources of plant 

breeding programs. Studying the phenological- and morphological traits of our available resources is essential. 

In our studies, we recorded flowering dynamics of 25 sweet cherry genebank accessions. Daily or every two 

days, flower buds were observed on trees, 200-600 on each, and open flowers were recorded. Using statistical 

analysis, four blooming groups were identified based on the collected data. Two of our accessions had earlier 

beginning of flowering than the reference cultivar. Regarding the late blooming accessions, one was found 

flowering later than the late flowering reference cultivars. 

 

Keywords: genebank, sweet cherry, Prunus avium, flowering, phenology 

 

 

Bevezetés 

 

A klímaváltozás új kihívások elé állítja a nemesítőket, mert olyan újabb szempontokat kell 

figyelembe venniük, mint például a szárazságtűrés. A felmelegedés következtében a 

gyümölcsfajták fenológiai stádiumainak bekövetkezési ideje is eltolódik. A fák hamarabb 

lépnek ki mélynyugalmi állapotukból, a virágzási idő általában korábbra tevődik, megnövelve 

a virágok elfagyásának kockázatát, vagy az elégtelen megporzást. A kultúrába vont 

növényfajok termesztett fajtái a genetikai változatosságnak mindig jóval kisebb szintjét 

reprezentálják, mint maga az alapfaj természetes változékonysága. A génbankokban tárolt, 

nagy fenológiai változatosságot mutató tételek, különösen a tájfajták kiváló nemesítési alapot 

nyújtanak a klímaváltozás okozta nehézségek kivédésére.  Jelen munkánkban génbanki 

cseresznye tételek virágzási idejét vizsgáltuk és hasonlítottuk össze termesztésben levő 

fajtákkal, bemutatva a virágzási időben rejlő változatosságot. 

A virágzási idő megfigyelésére létező módszerek a szubjektív becslés, a virágzásritmikai 

és a virágzásdinamikai megfigyelés (Ifjú, 1980). A szubjektív becsléssel megállapíthatjuk a 

virágzáskezdetet, a fővirágzás időpontját, és a virágzás végét. A fenológiai stádiumok 
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felvételezéséhez az egyik nemzetközileg elterjedt rendszer a BBCH kódolás (Meier, 2001). A 

virágzásritmika a virágzás ideje alatt rendszeres időközökben, fánként ismételt szubjektív 

becslés, a kinyílt virágok százalékát rögzítő módszer. A virágzásdinamika megfigyelése a 

legegzaktabb eljárás, mely a különböző fenológiai stástádiumok változásának naponkénti, 

vagy naponta több alkalommal, azonos időben történő megszámolását jelenti (Brózik és 

Nyéki, 1974). Ugyanakkor ez a leginkább idő- és munkaigényes a három metódus közül 

(Bodor, 2009), mi ezt a módszert választottuk. 

Magyar cseresznyefajtáknál átfogó virágzási idő megfigyeléseket Brózik (1999) végzett, 

egyéb publikált magyar adatokat nem ismerünk. Grausland (1996) ʻStella’ és ʻVan’ 

cseresznye fajták virágzási idejét figyelte meg, Vittrup Christensen (1996) 175 fajta virágzási 

idejét írta le. 

 

Anyag és módszer 

 

Megfigyeléseinket 2017. évben, a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet érdi 

állomásán, Elvira majorban végeztük. A vizsgálatainkhoz kiválasztott fák az előzetes 

megfigyelések alapján a korai- és a késői virágzású cseresznye tételek közül kerültek ki. 

Összesen 25, többségében tájfajtát vizsgáltunk, illetve megfigyeltünk hat, termesztésben lévő 

fajtát referenciaként. Minden fán, égtájanként egy-egy ágat, áganként 50-150 bimbót 

választottunk ki.  Nyomon követtük a kijelölt ágakon a bimbók, a kinyílt virágok és az elnyílt 

virágok számát napi-kétnapi rendszerességgel. Kinyílt virágnak tekintettük, amikor a szirmok 

már nem zártak, az ivarszervek szabad szemmel láthatóvá váltak. Elnyílt virágnak tekintettük 

azokat a virágokat, amelyekben a portokok több mint fele elszáradt.  

 

 
1. ábra: Kijelölt ágrész a ʻJános cseresznye’ tételen bimbókkal és virágokkal 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A virágzási csoportok elkülönítéséhez az adatokat SPSS statisztikai programmal, 

klaszteranalízissel értékeltük. Sokváltozós klaszteranalízist végeztük, melynél a változók az 

egyes megfigyelt napokon kinyílt virágok arányai voltak. A csoportok kialakítása az 

átlagtávolságok módszerével történt (Bodor, 2009). A klaszteranalízis során négy csoport 

került kialakításra, a rendelkezésünkre álló adatok figyelembevételével. 
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Eredmények 
 

Munkákban megfigyelt cseresznye tételek virágzása 2017. évben március 29. és április 12. 

közötti időszakra volt tehető. Legkorábbi virágzáskezdetet a ʻFekete kőszemű’ esetében 

tapasztaltunk, melyen március 29-én, a kijelölt vesszőkön már 39%-a a bimbóknak kinyílt 

állapotban volt. Ehhez képest, a legkorábbi virágzású fajtának leírt ʻRita’ fajta esetében 

március 30-án nyíltak ki az első virágok. A ʻRita’ fajtához viszonyítva, egy nappal korábban 

kezdtek nyílni a virágok az ʻAugusztus elején érő (I 6/43)’ tételnél. A ʻRegina’ és ʻCarmen’ 

referencia fajtáinkhoz képest egy nappal később kezdődő virágnyílást figyeltünk meg a ʻH236 

x Germersdorfi 3’ tétel esetében. 

A vizsgált fajták közül a legkorábbi és legkésőbbi virágzású tételek virágzásdinamikáját a 

referencia fajtákkal az 1. táblázatban mutatjuk be. A táblázatból leolvasható az egyes napokon 

megfigyelt kinyílt virágok aránya. A klaszteranalízis által kialakított négy virágzási 

időcsoport a megfigyeléseink dendrogramján (2. ábra) látható, a piros vonalak jelzik a 

csoporthatárokat.  

 

1. táblázat: A legkorábbi és legkésőbbi virágzású tételek virágzásdinamikája referencia 

fajtákkal (kinyílt virágok aránya feltüntetésével) 

Tétel neve 03.29 03.30 03.31 04.02 04.03 04.05 04.06 04.07 04.10 04.12 

Fekete kőszemű 39 68 90 88 86 84 80       

Rita   2 13 65 86 99 65 1     

Katalin         1 77 88 11 1   

Regina         1 23 35 14 8 3 

H236 x Germersdorfi 3           13 35 25 21 7 

Forrás: Saját szerkesztés 
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2. ábra: Virágzási időcsoportok dendrogrammja 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Következtetések, javaslatok 
 

Az általunk vizsgált cseresznye tételeket négy virágzási időcsoportba osztottuk. A korai 

virágzású ʻFekete kőszemű’ egyedül külön csoportot alkotott. A legkorábban virágzó 

cseresznyefajtánk, a ʻRita’ előtt virágzott két génbanki tétel. Az irodalmi adatok szerint 

legkésőbben virágzó referenciafajtákhoz (ʻRegina’, ʻKatalin’) képest egy tétel virágzott 

később. Bodor (2009) 3-5 csoport kialakítását javasolta rezisztens alma fajták vizsgálatánál. 

Megfigyelése alapján négy csoportba elkülöníthetők az egyes fajták, azonban egyes 

évjáratokban előfordulhat olyan eset, hogy egy fajta igen korai, vagy igen kései virágzása 

következében külön csoport kialakítására lehet szükség. 

Maliga (1953) a cseresznye- és meggyfajtákat nyolc virágzási időcsoportba sorolta, a 

nagyon korán virágzó fajták csoportjába az április 13-a előtti virágzású fajtákat sorolta. 
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Ugyanakkor megjegyzi, hogy pontosabb csoportosítást tesz lehetővé az egyes fajták relatív 

virágzási sorrendjén alapuló csoportosítás. Ekkor standard fajtákhoz viszonyíthajtuk a többi 

fajta virágzási idejét. Esetünkben a legkésőbb virágzó cseresznye tételek is április 12-ig 

elvirágoztak, így csoportosításukhoz alaposan tanulmányozott, több éven át megfigyelt 

referencia fajták nyújthatnak segítséget. Brózik és Nyéki (1980) 50 éven át végzett cseresznye 

virágzási idő megfigyelés alapján, évjárat szerint megkülönböztet három csoportot. Korai 

virágzású évjáratnak tekintenti azokat az éveket, amikor április 10. előtt keződik a virágzás. 

Megfigyelésük szerint 1974-ben korai virágzású évjárat volt, hasonlóan a 2017-ben rögzített 

adatokhoz, március utolsó napjai és április közepe között virágoztak a cseresznyefák. 

Az Érd-Elvira majori ültetvényben elhelyezett meteorológiai állomás mérései révén 

rendelkezésünkre áll több éves léghőmérsékleti adatsor. Ezt vizsgálva elomondható, hogy 

2017 március utolsó tíz napjában, a napi átlaghőmérséklet igen magas volt. Egyes napokon 

közel kétszerese volt az átlaghőmérséklet az azt megelőző tíz év átlagához képest, a 

vonatkozó időszakban. Április első felében is jellemző volt a korábbi tíz évhez képest a 

magasabb napi átlaghőmérséklet. A meleg koratavaszi időjárás hatására a cseresznyék 

virágzása korábban kezdődött, és az egyes virágzási időcsoportok kevésbé különültek el. 

Brózik és Nyéki (1974) megfigyelései alapján az egyes fajták virágzáskezdetének viszonyított 

sorrendje megközelítőleg azonos, függetlenül attól, hogy az egyes évjáratokban a klimatikus 

tényezők hatására a virágzáskezdet különböző naptári időpontban következik be. 

Bodor (2009) és Soltész (2002) viszont arra a következtetésre jutott alma fajták vizsgálata 

esetében, hogy a virágzáskezdetek sorrendje minden évben változó volt, illetve a fajták 

többségénél a négy-öt éves megfigyelés sem elegendő az egyes tételek virágzási idejének 

besorolására. Azonban a sokéves vizsgálatra mindenképpen szükség van, mert az ez alapján 

kialakított időcsoportok egy fajta leírásában, sokkal egyszerűbben értelmezhető az olvasó 

számára, mint a sok év virágzási idejének értelmezése. 

Esetünkben még csak egy éves adatsor áll rendelkezésünkre, így vizsgálatainkat folytatni 

szükséges a további években is. 

 

Összefoglalás 

 

Munkánk során 25 génbanki tétel és ismert virágzási idejű referencia fajta 

virágzásdinamikáját követtük figyelemmel napi-kétnapi rendszerességgel. A megfigyelt 

cseresznyefák között találtunk két tételt, mely a ʻRita’ fajtához képest korábban nyíltak, és 

egy tételt, mely a kései virágzású referencia fajtákhoz képest később nyílt. Klaszteranalízis 

segítségével összesen négy virágzási időcsoportot alakítottunk ki. A 2017-es évben, a korábbi 

évekhez képest meleg koratavaszi időjárást, igen korai virágzáskezdetet tapasztaltunk, és a 

virágázi időcsoportok kis mértékben különültek el. A vizsgálatunkba bevont tételekről több 

éves virágzási adatsor segítségével tudunk majd pontos leírást adni. 
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