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A bioKontroll 
 
A 2010-ben negyedéves gyakorisággal indult 
Biokontroll folyóirat 2011-ig jelent meg 
kinyomtatott formában. A folyóirat megindítása 
az agrártárca részéről Ángyán József 
sürgetésének volt köszönhető, de az ő 
államtitkári távozásával az FVM támogatása 
megszűnt. 
2012-től Székács András munkájának 
eredményeként gyűlt ugyan az anyag, de 
támogatás hiányában nem jelenhetett meg. A 
Magyar Ökotoxikológiai Társaság (MÖTT) 
felvetette, hogy társkiadóvá válna a Biokontroll 
Hungária Nonprofit Kft. mellett. Ezt két erős 
szempont is indokolta: egyrészt érzékelhetővé 
vált, hogy a hazai ökológiai te+rmesztés 
tudományos aktivitása még szerény, másrészt a 
MÖTT Ökotoxikológia címmel elektronikus 
kiadású folyóiratot tervezett indítani. A köztes 
megoldás a mostani szerkesztési feladatok 
vállalása mellett a későbbi társkiadói státusz 
elérése volt, illetve az elektronikus és open 
access stílusú bioKontroll elindítása lett, 
amelynek fókusza mind az ökológiai 
termesztést, mind a mezőgazdasági és tágan 
értelmezett ökotoxikológiát tartalmazza, és 
ahol a Kontroll szóra került a hangsúly. 
A megoldás révén az eddig beadott kéziratok – 
tetemes késéssel – évi két számban jelennek 
meg. Minden kézirat esetében feltüntetjük a 
beadás pontos dátumát. 
Az elektronikus formátumra (bioKontroll) való 
áttérés többféle egyszerűsítéssel kellett, hogy 
járjon. Megszűnik a szerzők képes bemutatása, 
viszont örömmel vesszünk színes ábrákat és 
képeket. Kézirat az alábbi helyre küldhető: 
mott@bdarvas.hu 
 

szerk. 
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Alakor és tönke termeszthetősége az ökológiai gazdálkodásban 

Possibilities for the production of einkorn and emmer in organic farming 
  
 

Emődi Andrea1 – Tirczka Imre1 – Hartman 

Mátyás2 – Dobolyi Csaba2 – Sebők Flóra2 – 

Gyulai Ferenc1 

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar, Környezet- és 

Tájgazdálkodási Intézet, 

1 Agrár-környezetgazdálkodási Tanszék 

2 Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági 

Tanszék 

2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. 

E-mail: emodi.andi@gmail.com 

 Andrea Emődi1 – Imre Tirczka1 – Mátyás 

Hartman2 – Csaba Dobolyi3 – Flóra Sebők3 – 

Ferenc Gyulai2 
1 Department of Agricultural-Environmental 

Management 
2 Department of Environmental Protection 

and Enviromental Safety 

Institute of Environmental & Landscape 

Management, Faculty of Agricultural and 

Environmental Sciences, Szent István 

University 

H-2103 Gödöllő, Páter K. u. 1, Hungary 

E-mail: emodi.andi@gmail.com 

  

Összefoglalás 
 

Az alakor (Triticum monococcum ssp. 

monococcum) diploid és a tönke (Triticum 

turgidum ssp. dicoccum) tetraploid pelyvás 

búzákat hazánkban a XIX. századig 

termesztették kisebb területeken, elsősorban 

gyenge adottságú hegyvidéki szántókon. Most 

újra az érdeklődés körébe került ez a két ősi 

búzafaj, melyeknek elsősorban ökológiai 

gazdálkodásban lehet jelentőségük. 

Vizsgálatunk célja az alakor és tönke ökológiai 

termesztésével kapcsolatos, még meglehetősen 

hiányos ismeretek bővítése volt. Üzemi 

kísérletben hasonlítottuk össze a két búzafaj 

egy-egy fajtájának (Mv Alkor, Mv Hegyes) 

növényfejlődését, gyomelnyomó képességét és 

terméseredményét, valamint a talaj 

tulajdonságainak hatását. Egyéves vizsgálati 

Summary 
 

The diploid einkorn (Triticum monococcum ssp. 

monococcum) and the tetraploid emmer 

(Triticum turgidum ssp. dicoccum) have been 

produced in smaller areas, primarily in poor 

quality arable lands in the mountains, in 

Hungary until the 19th century. Nowadays 

these two ancient glumaceous wheat species 

came into the limelight again, as they could 

possibly be used mostly in organic farming. The 

aim of our research was to expand the currently 

available and fairly incomplete knowledge 

about organic production of einkorn and 

emmer. Plant development, weed control 

characteristics, yield level and effects of soil 

quality in the case of einkorn variety „Mv Alkor” 

and emmer variety „Mv Hegyes” were 

compared in field experiments. According to 

mailto:emodi.andi@gmail.com
mailto:emodi.andi@gmail.com
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eredményeink alapján a két faj jól illeszthető 

termesztéstechnológiai szempontból az 

ökológiai gazdálkodásba gyengébb adottságú 

területen is. A termezthetőség tekintetében 

különösen kedvezőnek mutatkozott az alakor 

jelentős általános gyom- és parlagfűelnyomó 

képessége. 

the results covering one vegetation period, 

both species could be successfully used in 

organic farming even in areas with lower 

production potentials, as their production 

technology fits well into this system. Especially, 

the general weed and ragweed control features 

of einkorn proved to be beneficial. 

  
Kulcsszavak: alakor, tönke, ökológiai 

gazdálkodás, gyenge adottságú szántó, 

általános gyom- és parlagfűelnyomó képesség 

Keywords: einkorn, emmer, organic farming, 

poor quality arable lands, the general weed 

and ragweed control features 

Az alakor (Triticum monococcum ssp. 

monococcum) és tönke (Triticum turgidum ssp. 

dicoccum) búzákat még a neolitikumban hozták 

be földműves népek a Kárpát-medencébe 

[Gyulai 2009]. Az alakor termesztése Európában 

még napjainkban is fellelhető, elsősorban kis 

méretű, izolált, hegyvidéki területeken, 

medencékben, ugyanakkor az ökológiai 

gazdálkodás terjedésével termesztési területe 

Németországban, Svájcban és Olaszországban 

növekszik. A múlt század második felében még 

vetették hazánk hegyvidéki, rendkívül sovány 

talajain is [Koháry 2003, Gyulai 2009]. A tönke 

termesztése viszont a mediterrán területeken 

és Észak-Afrikában maradt fent. A Kárpát-

medencében döntően hegyvidéki területeken 

termesztették, magyarországi elterjedésére az 

elszórtság volt jellemző [Koháry 2003, Kovács 

2009a]. 
Kalászos gabonák beltartalmának 

összehasonlításakor megállapították, hogy a 

pelyvás búzákat (alakor, tönke, tönköly) a vetési 

búzánál 50%-kal magasabb átlagos 

nyersfehérje-tartalom jellemzi, és a 

nyerszsírtartalom is 30%-kal magasabb. Az 

alakornál és a tönkénél a protein a szemtermés 

szárazanyagának mintegy egyötödét teszi ki 

[Körber-Grohne és Küster 1989]. Az alakor 

nemesítése során előállított vonalak pro-A 

vitamin- és E vitamintartalma meghaladja az 

őszi búzáét. Egyes vonalak sikértartalma igen 

magas, más típusokban pedig sikér egyáltalán 

nincs [Kovács 2009b]. Az alakor magas lizin- és 

egyéb esszenciális aminosav-, valamint 

mikroelem-, de alacsony szénhidrát-tartalmú. 

Hasznosítható csíraként, leves- és 

főzelékbetétként, de kása, lepény, tészta és 

kenyér is készíthető belőle [Gyulai 2002, Koháry 

2003, Gyulai 2009]. A sörgyártásban is próbálják 

hasznosítani [Hegyesné Vecseri és mtsai 2011]. 

Szalmája használható házfedésre és kötözésre 

[Ortutay 1982], de belőle készülnek a jellegzetes 

kalotaszegi szalmakalapok is. Takarmányként 

sem az alakor, sem a tönke szalmája nem 

hasznosítható [Gyulai 2009]. 

Az alakor és a tönke télállósága, szárazságtűrése 

kiváló, homokos talajokon is termeszthető. A 

kártevők és betegségek többségével szemben 

ellenállóak. Az alakor kukorica utáni vetése nem 

javasolt, mert kezdeti fejlődésekor fuzáriumra 

fogékony. Az alakor és a tönke kiváló 

tápanyagfeltáró és -hasznosító képességű, 

trágyázásuk még sovány talajokon sem ajánlott. 

Nitrogénben gazdag talajon (csapadékos 

http://www.ecotox.hu/
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évjáratban) hajlamosak a megdőlésre. Gyenge 

talajon a szerves trágyát célszerű az alakor előtt 

két évvel kijuttatni. A tapasztalatok szerint az 

alakornak sem foszfor-, sem káliumtrágya nem 

szükséges. Kedvező továbbá, hogy vetéskor az 

alakor és a tönke pelyvaleveleinek biológiai 

anyagai megvédik a csírázó magot a 

kórokozóktól. Alakorból 2,5 millió, tönkéből 2,5-

3 millió az ajánlott hektáronkénti vetési 

csíraszám. A vadak elsősorban az alakort 

szeretik fogyasztani és búvóhelyként használni. 

Az alakor és a tönke három héttel később érik a 

búzánál, aratásuk július végén várható, teljes 

érésben. Az alakor kalásza túléretten könnyen 

törik. Rendszeres szellőztetés mellett pelyvásan 

jól tárolhatók [Kovács 2009b, Kovács 2010, 

Megyeri és mtsai 2011]. 

Az alakor igen jól bokrosodó, kiváló 

gyomelnyomó, allelopátiás hatása miatt, 

különösen szárbaindulást követően meggátolja 

a gyomok kelését és fejlődését [Kovács 2009b]. 

Szabadföldi kísérletek szerint, az alakorral 

bevetett területeken jelentősen csökkent a 

gyomfertőzöttség, és parlagfűnél esetenként 

100%-os zöldtömeg- és méretcsökkenés volt 

észlelhető. Csírázásgátló hatását laboratóriumi 

kísérletekkel is igazolták [Bartl és Üveges 2005]. 

A hazai gazdálkodásban a tönkölybúza 

termesztéséről már jelentős tapasztalat áll a 

biogazdálkodók rendelkezésére, de lényegesen 

kevesebb az alakorral és tönkével kapcsolatban, 

melyek csak az elmúlt időszakban kerültek 

előtérbe a nemzetközi gabonapiacon is [Kovács 

2010]. Mindkét fajból található már egy-egy 

fajta fajtalistánkon (alakor: Mv Alkor, tönke: Mv 

Hegyes), de a termesztésükkel kapcsolatos 

tapasztalatok még hiányosak. Vizsgálatunk célja 

az ökológiai gazdálkodásban történő 

termesztési ismeretek további bővítése volt. 

Módszer 

A kísérletet a Szent István Egyetem (SzIE) 

Gödöllő-Babatvölgyi Biokertészeti Tanüzem 

szántóterületén állítottuk be, Ramann-féle 

barna erdőtalajon. Közvetlenül egymás mellett 

0,7 ha alakor és 0,7 ha tönke búzát vetettünk, 

többéves, elgyomosodott lucerna elővetemény 

után, valamint extenzív gazdálkodásból 

származó istállótrágya kijuttatását (23 t/ha), 

középmély szántást, tárcsás szántás 

elmunkálást és kombinátoros magágykészítést 

követően. Az Mv Alkor (alakor) és Mv Hegyes 

(tönke) búzafajtákat 2010. november 3-án 

vetettük. A szaporítóanyagok pelyvásak és 

csávázatlanok voltak, az alakor ökológiai 

minősítésű, a tönke átállási státuszú. A 

tenyészidőben semmilyen agrotechnikai 

beavatkozás (gyomirtás, trágyázás, 

növényvédelem) nem történt. A betakarításra 

2011. július 14-én került sor. 

Mindkét búzaállományban 6-6 mintavételi 

parcellát jelöltünk ki, melyek mindegyike 

4×1m2-es területből állt, így minden parcellában 

4 ismétlésben történt az adatok felvételezése. A 

növények számát két alkalommal vizsgáltuk 

minden parcellában 8×1 folyóméteren 

(ismétlésenként 2-2 sorban) megszámolva a 

növényeket. A növények magasságát négyszer, 

a hajtások számát kétszer felvételeztük, 

ismétlésenként két-két méréssel. A 

gyomborítottságot egy alkalommal mértük fel a 

Balázs-Ujvárosi felvételezési módszerrel 

[Ujvárosi 1973], minden mintavételi parcella 

4×1m2-es területén. A parcellákról a termést 

négy ismétlésben takarítottuk be, majd 

meghatároztuk a termés (g/m2) és 1000 

kalászka tömeget. Az alakor és tönke 

http://www.ecotox.hu/
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mintavételi parcellái között egyforma 

távolságban, a 0-30 cm mélységből több 

talajmintát vettünk, melyek vizsgálatát a SzIE 

MKK Talajtan és Agrokémia Tanszék 

laboratóriuma végezte. 

A szemtermés gombakolonizáltságának 

laboratóriumi vizsgálatához, a termésmintákból 

random módon 10-10 szemet választottunk ki, 

ezeket felületileg fertőtlenítettük (1%-os 

kloramin-T-oldatban 5 percig és 70%-os 

etanolban 1 percig rázattuk), majd aszeptikus 

körülmények között hosszában kettévágtuk, és 

vágott felükkel lefelé tápagarra helyeztük. A 

toxinogén gombák kitenyésztéséhez 

párhuzamosan háromféle táptalajt 

alkalmaztunk: általános mikológiai táptalajként 

burgonyakivonat-glükóz-agart, fuzárium-

szelektív tápanyagként PCNB-bengálrózsa-agart 

és malachitzöld-oxalát-tartalmú peptonagart. 

Az izolált törzsek telepmorfológiai és 

mikroszkópos morfológiai tulajdonságait 

burgonyakivonat-glükóz-agaron, s emellett 

mikrokristályos cellulózagaron nőtt 

tenyészeteik vizsgálatával állapítottuk meg. 

Azonosításukat az említett tulajdonságaik 

alapján korszerű rendszerek [Seifert és mtsai 

2011] szerint, génusz szintig végeztük. A mérési 

eredményeket kiértékelésénél a középértékek 

statisztikai próbáit, variancia- és 

regresszióanalízist alkalmaztunk [Sváb 1981]. 

 

Eredmények 

A mintavételi parcellák talajjellemzői 

A kísérleti terület talajának fizikai félesége az 1. 

parcellán homokos vályog, a többiben homok 

volt. A kémhatás mindenhol gyengén lúgos volt, 

kivéve a gyengén savanyú 5., és a savanyú 

kémhatású 6. parcellát. Az 5. és 6. parcellák 

meszet nem tartalmaztak, az 1. parcella 

mésztartalma viszont magas volt, a többiben 

pedig csa kevés mész volt található. A 

humusztartalom az 1. és 2. parcellákon volt a 

legmagasabb, így ezeknek volt a nitrogén-

ellátottsága a legjobb. A foszforellátottság az 1., 

5. és 6. parcelláknál gyenge, a többiben közepes 

volt. A káliumellátottság ezzel szemben 

mindenhol igen gyenge volt (I. táblázat). Az 5. és 

6. mintaterületek a leggyengébb adottságúak. 

Növényvizsgálatok 

Az optimális időben (200. október 1-20.) történő 

vetésnél az ajánlott csíraszám alakornál 250 

db/m2, tönkénél 250-300 db/m2. Ezzel szemben 

az átlagos növényszám a vetés után 22 nappal 

(2010.11.26.) az alakornál 210 db/m2, tönkénél 

168 db/m2 volt (1. ábra). A tavaszi (2011.03.22.) 

felvételezéskor mindkét búzában alacsonyabb 

növényszám volt jellemző a tél eleji állapothoz 

képest, a csökkenés mértéke a tél folyamán 

alakorban 22%, tönkében 19%-os volt. A 

folyóméterenkénti növényszámok mindkét 

búzában nagy szórást mutattak. Alakorban a 

legkevesebb növény 12 db/m, a tönkénél 4 

db/m volt, míg a legtöbb alakorban 37 db/m, a 

tönkében 63 db/m. A szóráseredmények 

alapján ekkor az alakor állománya 

kiegyenlítettebb volt a tönkénél. Tavaszra 

alakorban az átlagos növényszám165 db/m2, 

tönkében 137 db/m2 volt, ami mindkét esetben 

jóval elmaradt a kívánatostól, mindkét búza 

állománya ritka volt. 

A kialakult alacsonyabb növényszám több okra 

vezethető vissza. Mivel nem volt tapasztalatunk 

sem az alakor, sem a tönke vetésével, így a nem 

http://www.ecotox.hu/
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I. táblázat  A mintavételi parcellák talajjellemzői (Gödöllő, 2011) 

Parcella 

Talajjellemzők 

KA pH 

(H2O) 

pH 

(KCl) 

CaCO3 

(%) 

Humusz 

(%) 

P2O5 

(ppm) 

K2O 

(ppm) 

NH4–N 

(ppm) 

NO3–N 

(ppm) 

1 31 7,88 7,28 10,20 2,95 102 57 2,6 3,4 

2 30 7,81 7,27 3,74 2,66 155 83 2,7 3,4 

3 30 7,78 7,25 2,11 1,23 223 87 3,8 2,4 

4 29 7,34 7,10 0,20 1,64 245 115 2,4 2,1 

5 26 6,19 5,88 0,00 1,02 80 71 2,2 1,3 

6 25 5,25 4,48 0,00 1,16 59 84 2,0 1,1 

 

 

1. ábra  Alakor és tönke kikelt növényszáma 

megfelelő gépbeállítás miatt a kívánatosnál 

alacsonyabb csíraszám került elvetésre, 

vetéskor a vetőcsövek nem szállították 

egyenletesen a vetőmagot, a kalászkák gyakran 

elakadtak a vetőcsőben, így egyes csoroszlyák 

nem vetettek, illetve a dugulás megszűnésekor 

több kalászka kivetésére került sor. Ráadásul a 

vetésre az optimálisnak tartott időpontnál 

később, 2010. november 3-án került sor. 

Mindkét búza télállósága kiváló, de a gyengén, 

1-3 leveles állapotban télbe ment növényeket a 

téli hideg megviselhette. 

A fajtaleírás szerinti növénymagasságokat 

(alakor 120-130 cm, tönke 130-150 cm) kísérleti 

körülményeink között egyik búzafaj sem érte el 

(2. ábra). A bokrosodás időszakában (március, 

április) történt felvételezéskor a két búza még 

azonos fejlettséget mutatott, de szárba-

indulástól a tönke már szignifikánsan magasabb 

volt, és kalászolt állapotban a tönke (108 cm) 

átlagosan 24 cm-rel hosszabbnak mutatkozott 

az alakornál (84 cm). 

2. ábra  Alakor és tönke növénymagassága 

eltérő időpontokban (SzD5% 9,6cm) 
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A mintavételi parcellák talajadottságai közötti 

különbségek a növények magasságában a 

szárbaindulástól fokozatosan jelentkeztek. 

Mindkét fajtánál kalászoláskor a legmagasabb 

növények a 2., 3., és 4. parcellán, még a 

szignifikánsan alacsonyabbak az 1., 5. és 6. 

parcellán voltak (3. ábra). 

3. ábra  Alakor és tönke növénymagassága 

kalászoláskor parcellánként (SzD5% 4,1cm) 

A bokrosodás vége felé (2011. április 20.) az 

alakor és tönke növényenkénti hajtásszámai 

közötti különbség nem volt szignifikáns (4. 

ábra). Kalászolás után (2011. június 25.) az 

átlagos produktív hajtásszám alakornál (7 

db/növény) szignifikánsan több volt, mint a 

tönkénél (3,4 db/növény). Az alakornál a két 

felvételezési időpont közötti hajtásszámbeli 

különbség nem tekinthető szignifikánsnak, a 

tönkénél viszont a bokrosodáskori hajtás-

számhoz képest szignifikánsan kevesebb lett a 

kalászt hozó hajtások száma. 

A mintavételi parcellák adatai alapján, az 

alakornál a legtöbb produktív hajtás (8 

db/növény) a 2., 3. 4. parcellán volt, míg az 1., 5. 

és 6. parcellán szignifikánsan a legkevesebb (6 

db/növény). A tönkénél a különbségek nem 

voltak szignifikánsak, kivéve a 6. parcellát (2,4 

db/növény), mely a 3. és 4. parcelláénál (4 

db/növény) igazoltan kisebb volt. 

4. ábra  Alakor és tönke hajtásainak száma 

(SzD5% 1,1db) 

A produktív hajtásokon a kalászok hosszúsága az 

alakornál 4 és 9 cm között, a tönkénél 4,6 és 9,5 

cm között változott. A tönke kalászai (7,6 cm) az 

alakoréhoz képest (5,9 cm) szignifikánsan 

hosszabbak voltak (SzD5% 0,8 cm), a különbség 

átlagosan 1,6 cm volt. z alakornál a legnagyobb 

kalászok szignifikánsan a 3. parcellán fejlődtek 

ki, tönkénél a legkisebb kalászok a 6. 

parcellában mutatkoztak. 

Gyomosság, kártevők alakulása 

A 2011.05.21-én végzett gyomfelvételezés 

eredménye kisebb gyomosságot mutatott az 

alakor- (átlag 7%), mint a tönkeállományban 

(átlag 16%), mindkét búzában azonos 

gyomfajokkal, de borításuk különböző és 

parcellánként is eltérő volt. Legnagyobb 

gyomborítást a 6. parcellában mértünk, ahol a 

legalacsonyabb szárú és legkevesebb produktív 

hajtást fejlesztő búzaállomány alakult ki, ezáltal 

gyomelnyomó hatás nem tudott érvényesülni 

(5. ábra). A G1 életforma egyetlen képviselője a 
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tarackbúza (Elymus repens) volt. A T1 gyomok 

közül a pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), 

borostyánlevelű veronika (Veronica hederifolia) 

és a bársonyos árvacsalán (Lamium 

amplexicaule) fordult elő, a T2 gyomok 

képviselője a nagy széltippan (Apera spicaventi) 

és a mezei szarkaláb (Consolida regalis) voltak. 

A T3 életformájúak közül a vadrepce (Sinapis 

arvensis) és a repcsényretek (Raphanus 

raphanistrum) fordult elő. A T1, T2 és T3 

életforma képviselői az alakorban átlagosan 1%, 

a tönkében 3,7% borítottságot adtak. 

5. ábra  Gyomborítottság alakor- és 

tönkeállományban (Gödöllő, 2011.05.21) 

Jelentősebb borítást eredményeztek a T4 

életformájú gyomok (alakor átlag 2,1%, tönke 

7,7%), melyek legmeghatározóbb képviselője a 

parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) és a 

porcsinkeserűfű (Polygonum aviculare) volt, de 

nagyon alacsony borítással előfordult még a 

fehér libatop (Chenopodium album), kender 

(Cannabis sativa), és az ebszékfű 

(Tripleurospermum inodorum) is (6. ábra). 

Különösen érdekes a parlagfű borításának 

alakulása, mely az alakor parcelláiban 

mindenhol alacsony, csak az 1. parcellában érte 

el az 1%-ot. A tönkében ugyanakkor az első négy 

parcellában a borítási értékek 1% felett voltak, 

de az 1. és 2. parcellában ez 9% fölé emelkedett. 

Felvételezési adataink alátámasztani látszanak 

az alakornak gyomokkal, illetve a parlagfűvel 

szembeni allelopátiás hatásra vonatkozó más 

megfigyelések eredményeit. 

A termesztés során az állományban betegségek 

nem voltak megfigyelhetők. A kártevők közül 

áprilisban vetésfehérítő imágók fordultak elő az 

állományban, de kártétel sem ekkor, sem 

később nem jelentkezett, amihez 

hozzájárulhatott a hajtások és levelek enyhe 

szőrözöttsége. Júniusban a terület egyes részein 

poloska és levéltetű, valamint aratás előtt 

gabonaszipoly megjelenését figyeltük meg, de 

számottevő kárt nem okoztak. 

A kísérleti területünket két oldalról erdő 

szegélyezte, ezért a bokrosodás és 

szárbaindulás időszakában vaddisznó és őz 

többször járt a táblában, elsősorban zöldkárt 

okozva, amit inkább taposásukkal, 

rejtőzésükkel, mint táplálkozásukkal idéztek elő. 

A kalászolás után vadkártétel nem jelentkezett, 

köszönhetően az alakor és tönke szálkás 

kalászainak. 

6. ábra  T4 gyomok borítása alakor- és 

tönkeállományban (Gödöllő, 2011.05.21) 
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Terméseredmények 

Bár a négyzetméterenkénti átlagtermés ugyan 

az alakornál (182 g/m2) nagyobb volt, mint a 

tönkénél (129 g/m2), a különbség nem 

tekinthető szignifikánsnak (SzD5% 78,5 g/m2). 

Az átlagos ezerkalászka-tömeg a tönkénél (95,4 

g/m2) kétszer akkora volt, mint az alakornál 

(45,9 g/m2). Ennek a jelentős különbségnek az 

oka az, hogy a tönke kalászkáiban két szem 

található, míg az alakoréban csupán egy, 

ritkábban kettő. Ezen kívül a parcellák 

terméseredményei között jelentős 

különbségeket mértünk. 

A parcellák eltérő talajadottságai lehetőséget 

kínáltak a két ősi búzafaj környezeti igényeinek 

elemzésére is. Az alakornál szignifikánsan a 

legmagasabb eredmények a 2., 3. 4., míg a 

legalacsonyabb terméseredmények az 5. és 6. 

parcellán keletkeztek. Tönkénél igazoltan 

kimagasló termésmennyiség a 3. parcellán 

került betakarításra, és a legalacsonyabb a 6. 

parcellán (7. ábra). A kísérlet adottságai mellett 

a becsült termésátlag alakornál 1,5-2,2 t/ha, 

tönkénél 1,0-1,6 t/ha között várható (P=5% 

szinten). 

7. ábra  Alakor és tönke terméseredménye 

kísérleti parcellánként (SzD5% 78,5 g) 

A termésmennyiség és a vizsgálati parcellák 

talajtulajdonságai közötti kapcsolat elemzése 

alapján megállapítható, hogy a talajkémhatás, a 

P2O5- és a nitrogéntartalom (ezen belül is a NO3-

N-szint) változása mindkét búzafajnál kihatott a 

termés mennyiségére. A talaj savanyú 

kémhatása, alacsonyabb foszfor- és 

nitrogénellátottsága mellett alacsonyabb 

terméseredmények keletkeztek (8. ábra). A talaj 

P2O5-tartalmának föggvényében mindkét 

növény esetében optimumos lefutást 

tapasztaltunk, melyet másodfokú polinomiális 

regresszió sgeítségével paramétereztünk 

(alakor: y = -0,008 x2 + 3,2149 x – 76,145, 

r2=0,9929, n=6; tönke: y = -0,0079 x2 + 3,0001 x 

– 100,16, r2=0,8459, n=6; ahol x a talaj P2O5-

tartalma (ppm), y pedig a tapasztalt 

termésmennyiség (g/m2) az egyenletekben). 

Ezek az összefüggések szorosnak tekinthetők és 

P=5% szinten statisztikailag szignifikánsak. A 

talaj P2O5-tartalmának optimumértéke a 200 

ppm (mg/kg) körüli koncentrációtartományba 

esett. 

8. ábra  A talaj P2O5-tartalma és a 

termésmennyiség összefüggése alakor (•) és 

tönke () esetében 

A kikalászolt növényállomány magassága és a 

termés mennyisége között mindkét búza 

esetében pozitív összefüggés mutatkozott, mely 
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az alakornál igen szorosnak (r2=0,9517, P=1% 

szinten szignifikáns), míg a tönkénél szorosnak 

(r2=0,8692, P=5% szinten szignifikáns) 

tekinthető. Ez azzal magyarázható, hogy a jobb 

talajadottságú parcellákon a növények 

erőteljesebb fejlettségűek voltak, s ez a kedvező 

növényélettani állapot a termésmennyiségre is 

kihatott. 

A produktív hajtások száma és a termés 

között az alakornál igen szoros lineáris 

összefüggés (y = 55,548 x – 205,78, r2=0,9837, 

n=6, ahol x a produktív hajtások száma 

(db/növény), y pedig a tapasztalt 

termésmennyiség (g/m2) az egyenletben) 

mutatkozott P=0,1% szinten szignifikáns szinten 

(9. ábra). A két tényező kapcsolata a tönkénél is 

kimutatható volt, de nem volt olyan mértékben 

meghatározó (r2=0,8526, P=5% szinten 

szignifikáns). 

9. ábra  Alakor produktív hajtásszáma és a 

termésmennyiség összefüggése 

A kalász hosszúsága és a termésmennyiség 

között igen szoros lineáris összefüggést kaptunk 

a tönkénél (y = 82,365 x – 495,35, R2=0,9710, 

n=6, ahol x a kalászhossz (cm), y pedig a 

tapasztalt termésmennyiség (g/m2) az 

egyenletben) P=1% szignifikanciaszinten (10. 

ábra), ellenben az alakornál nem kaptunk  

 

meghatározó (r2=0,8021) kapcsolatot. A 

tönkénél ugyancsak kapcsolat mutatkozott az 

ezerkalászka tömeg és a termés mennyisége 

között (r2=0,8502, P=5% szinten szignifikáns), 

mely az alakornál nem volt igazolható. 

10. ábra  Tönke kalászhosszúsága és a 

termésmennyiség összefüggése  

A szemtermések gombakolonizáltsága 

Mivel a kísérleti állományokban növény-

betegségek nyomokban sem fordultak elő, az 

érett szemtermés gombakolonizáltságának 

vizsgálatakor a potenciálisan mikotoxintermelő 

Fusarium és Aspergillus nemzetségek 

előfordulását tekintettük (II. táblázat). Az 

alakor, a tönke és az őszi búza szemterméseiben 

(10 szemre számítva) 3, 4 illetve 8 telepképző 

egység (cfu) képviselte a Fusarium nemzetség 

jelenlétét. 

Az ősi búzafajtáknál a tapasztalt 7 telep több faj 

között oszlott meg, míg az őszi búza szemeiben 

a deoxinivalenolt is termelő F. graminearum és 

a fumonizint termelő F. proliferatum fuzariózist 

okozó növénypatogén gombafajok egyenlő 

arányban voltak jelen. Az alakorban, a tönkében 

és az őszi búzában Aspergillus-fajok jelenlétét a 

fentieknél csekélyebb mértékben, összesen 1, 4 

és 6 cfu/10 szem szinten találtuk. 
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II. táblázat  Penészgombacsoportok gyakorisága az érett gabonaszemekben (Gödöllő, 2011) 

Penészgombafajok 
Kolonizáltság mértéke (cfu/10 szem) 

Alakor Tönke Őszi búza* 

Fusarium moniliforme 0 0 5 

Fusarium graminearum 0 0 3 

Fusarium sp. 3 4 0 

Aspergillus flavus 1 3 5 

Aspergillus niger 0 0 1 

Aspergillus versicolor 0 1 0 

Acremonium sp. 4 3 1 

Alternaria sp. 0 0 4 

Cladosporium sp. 1 1 4 

Mucor sp. 2 3 8 

Paecilomyces sp. 3 2 5 

Penicillium sp. 2 4 7 

Stachybotrys sp. 0 0 3 

Egyéb 7 6 9 

* Az őszi búzára vonatkozó adatok az alakorral és a tönkével azonos területről származnak. 

 

A feldolgozott minták korlátozott száma 

szigorú következtetésekre nem jogosít fel, de 

mivel a kitenyésztett izolátumok között a 

többféle mikotoxint is termelő A. niger, az 

ochratoxint termelő A. ochraceus és a 

legtipikusabb aflatoxint termelő A. flavus is 

előfordult, a termés kezelésénél, tárolásánál 

és feldolgozásánál a mikotoxintermelődés 

kockázatára figyelemmel kell lenni. Még 

akkor is, ha az alakorban alig, és a tönkében is 

kevesebb Aspergillus volt található, mint az 

azonos adottságok között termesztett őszi 

búzában, és az is megalapozottan 

feltételezhető, hogy a mikotoxintermelő 

gombák kolonizációja főként a szemtermés 

bőrszövetében lokalizálódik. 

Következtetések 

Egyéves termesztési tapasztalataink 

alapján az alakor és a tönke termesztés-

technológiai szempontból jól illeszthető 

az ökológiai gazdálkodásba gyengébb 

adottságú területen is, jó az alkalmazkodó 

képességük, velük kapcsolatos növény-

védelmi gondok nem fordultak elő. 

Optimálisnak tartott vetésidejük 

megegyezik az őszi búzáéval, ezért a 

lehetőségekhez képest próbáljuk meg 
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ekkor elvetni az alakort és a tönkét is. 

Tapasztalatunk szerint a késői (november 

eleje) vetés nem okozott problémát, de 

ősszel és tavasszal is gyengébb fejlettségű 

volt az állomány, és kezdeti fejlődésüket 

lassúnak találtuk. 

Mindkét búzafaj vetésénél figyelni kell 

arra, hogy a pelyvás szaporítóanyag a 

vetőcsőben könnyen elakadhat, ami 

dugulást és egyenetlen vetést ered-

ményez. Ezért vetés közben többször 

ellenőrizni és szükség esetén tisztítani kell 

a vetőcsöveket. 

Elgyomosodott lucerna elővetemény és 

istállótrágyázás után, de gyenge adott-

ságú termőterületünkön, a magas szárat 

fejlesztett állományaikban megdőlés nem 

fordult elő. Ez szintén kedvező 

termesztéstechikai jellemző. 
Az alakor a tönkénél jóval intenzívebb 

bokrosodást mutatott, és mellék-

hajtásainak többségén kalászt is hozott. A 

két búzafaj közül az alakor kedvezőbb 

általános gyom-, illetve parlagfűelnyomó 

képességet mutatott. A jó gyomelnyomó 

képesség ellenére a bokrosodási időben a 

tönkénél egy alkalommal célszerű 

gyomfésű alkalmazása, míg az alakornál 

ez a művelet elhagyható. 
A termésmennyiség tönkénél a 

kalászhossz alakulásával, alakornál a 

produktív bokrosodással és a növény 

kalászoláskori magasságával mutatott 

nagy szignifikanciasztű, szorosabb 

összefüggést. A talaj savanyú kémhatása, 

alacsony kötöttsége, gyenge foszfor- és 

nitrogénellátottsága a tapasztalatok 

szerint mindkét búzafaj fejlődését és 

terméseredményét kedvezőtlenül befo-

lyásolta. 

A búzák betakarítása a kombájnnak rozs 

aratásához használt beállításával, de 

nagyobb szelelőnyílás alkalmazásával 

problémamentes volt, azonban a 

kalászkák egy része (kb.15%) 

kicséplődött, ezeknél tört szemek is 

előfordultak. Ezt érdemes tekintetbe 

venni a betakarítástechnológiai eljárások 

kivitelezésekor. 

A potenciálisan mikotoxintermelő 

Fusarium- és Aspergillus-fajok elő-

fordulása főként az alakor, de a tönke 

esetében is kedvezőbb az őszi búza 

szemtermésében tapasztalhatónál. 

Mindazonáltal a termés tárolásánál és 

feldolgozásánál a potenciális toxin-

termelődés kockázatára ezen ősi 

búzafajták esetében is javasolt 

odafigyelni. 

 
IIrodalomjegyzék 

Bartl K, Üveges V (2005) Alakor (Triticum 

monococcum L. ssp. monococcum) 
gyomelnyomó hatásának vizsgálata szabadföldi 
és laboratóriumi kísérletekben, különös 

tekintettel a parlagfűre (Ambrosia artemisiifolia 
L.). In: XXVII Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia, Biológiai szekció (Pécs, 2005. 

március 21-24.) [http://biol-
otdk2005.pte.hu/21abs_novelet.html] 

Gyulai F (2002) Táplálkozás a történeti korokban. 

Környezet és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllő 
Gyulai F (2009) A tönkölybúza története. In: Az 

ezerarcú tönkölybúza (Paszternák F, szerk.) 

Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 7-30., 87. 
Hegyesné Vecseri B, Kiss Zs, Kun Sz, Fogarasi AL 

(2011) Alakor a sörkészítésben. Biokultúra, 3, 

26-28. 

http://www.ecotox.hu/


bioKontroll │ 3. évf. 1-2. szám, 2012 http://www.ecotox.hu 
 

 

– 15 – 

Koháry E (szerk.) (2003) Eleven örökség – Kenyér- és 

kásanövények a Kárpát-medencében. 
Agroinform Kiadó, Budapest 

Kovács G (2009a) Új fajok a martonvásári 

biovetőmag kínálatban. Martonvásár, 2, 26. 
Kovács G (2009b) Az alakor ökológiai nemesítése és 

termesztése. Biokultúra, 5, 6-7. 

Kovács G (2010) Az alakor organikus termesztése. 
Martonvásár, 2, 20-21. 

Körber-Grohne U., Küster H. (Eds.) (1989) 

Archäobotanik-Symposium der Universität 
Hohenheim. Dissertationes Botanicae, 133 
(Stuttgart, Deutschland, 11.-16. Juli 1988). 

Megyeri M, Mikó P, Kovács G (2011) Martonvásári 

Gabona Génbank: génforrások a kalászos 
gabonanemesítés számára. Martonvásár, 2, 15-17. 

Ortutay Gy (főszerk.) (1982) Magyar néprajzi 

lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 3570. 
Seifert K., Morgan-Jones G., Gams W., Kendrick B. 

(2011) The Genera of Hypomycetes. CBS 

Biodiversity Series 9, CBS-KNAW Fungal 
Biodiversity Centre, Utrecht, Netherlands. 

Sváb J (1981): Biometriai módszerek a kutatásban. 

Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, p. 557. 
Ujvárosi M. (1973): Gyomirtás. Mezőgazdasági 

Kiadó, Budapest, p. 288. 
 

 

A kézirat beérkezésének dátuma: 2012. január 18. 
 
Emődi és mtsai (2012) Alakor és tönke termeszthetősége az ökológiai gazdálkodásban. 

bioKontroll 3 (1-2), 4-15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alakor szemtermése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tönke szemtermése (Fotó: Rasbak) 

http://www.ecotox.hu/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triticum_dicoccum,_bruinkafzomeremmer_pakjes_(3).jpg


 

 

   
   

Ökológiai gazdálkodás jellemzői magyarországi méhészetekben 

The status of ecological bee-keeping in Hungary 
  
 

Varga Hajnalka1 – Kovácsné Gaál Katalin1 – 

Szalai Dániel2 

1 Nyugat-magyarországi Egyetem, 

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 

Kar, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2. 

2 Szent István Egyetem, Mezőgazdaság és 

Környezettudományi Kar, Környezet- és 

Tájgazdálkodási Intézet, 2103 Gödöllő, 

Páter Károly u. 1. 

E-mail: vargahajni25@gmail.com 

 Hajnalka Varga1 – Katalin Kovácsné Gaál1 – 

Dániel Szalail2 
1 University of West Hungary, Faculty of 

Agricultural and Food Sciences, 9200 

Mosonmagyaróvár, Vár 2. 
2 Institute of Environmental & Landscape 

Management, Faculty of Agricultural and 

Environmental Sciences, Szent István 

University H-2103 Gödöllő, Páter K. u. 1, 

Hungary 

E-mail: vargahajni25@gmail.com 

  

Összefoglalás 
 

A hazai méhészetek mintegy 1-2%-a végzi 

ökológiai rendszerben a méhészkedést. Ez az 

arány bizonyos országokhoz képest alacsony, 

különösen az ország kedvező feltételeinek 

fényében. Az ökológiai méhészeteknek 

megfelelő működési dokumentációval és 

gyakorlattal kell bizonyítaniuk azt, hogy a 

rendeletnek megfelelő módon üzemelnek. 

Ennek függvényében a méhészeti termékek 

ökológiai termékként történő elismerése a 

méhcsaládoknál alkalmazott technológiától és a 

környezet adta lehetőségektől egyaránt függ.  

Summary 
 

Only 1-2% of the Hungarian apiaries are kept 

under ecological management. This ratio is low 

in comparison with some other countries, 

particularly if the better endowment of the 

country is considered. Ecological apiaries must 

evidence with proper operational 

documentation and experience that the areas 

available for their bee colonies comply with the 

conditions of the official requirement system. 

Certification of apicultural products as 

ecological goods depends bee colony 

management and on environmental conditions. 

  
Kulcsszavak: ökológiai gazdálkodás, 

bioméhészet, EU 834/2007 889/2008 rendelet, 

ökológiai termék 

 

Keywords: apicultural technology, production, 

organic bee-keeping, EU 834/2007, EU 

889/2008 
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A fenntartható mezőgazdaság olyan 

gazdálkodási stratégia, melynek során 

többnyire megőrizhetők a mezőgazdaság 

alapjául szolgáló természetes erőforrások. Az 

ökogazdálkodás ennek a követelménynek 

különösen megfelel, túlmutatva ezzel a 

konvencionális gazdálkodás kiemelten 

mennyiségi szemléletén. 

Az úgynevezett. „bio” irányzatok a hivatalossá 

válásig a mezőgazdaság számos területén, 

sokáig különböző feltételek alapján tértek el a 

konvencionális termeléstől, amely a gazda 

belátása, érdeklődése és motivációja szerint 

különböző lehetett. Az ökológiai szemléletű 

gazdálkodás Magyarországon a nyolcvanas évek 

elején mozgalomként indult. A Biokultúra 

Egyesület főbb tevékenysége a biomozgalom 

összefogása, a tagok érdekképviselete, 

információgyűjtés és -feldolgozás, oktatás, 

szaktanácsadás, szakmai tudományos 

képviselet. 

A minősített ökogazdálkodás ma már mindenütt 

a világban, így hazánkban is csak szigorú 

feltételek alapján folytatható az IFOAM 

(Ökológiai Gazdálkodók Szervezeteinek 

Világszövetsége) ajánlásai és az Európai Unió 

(EU) rendeletei alapján. Az EU 2009. jan.1-től 

hatályon kívül helyezte a Tanács 2092/91 EGK 

rendeletét és helyébe léptek a Tanács 

834/2007/EK és a Bizottság 889/2008/EK 

rendeletei az ökológiai gazdálkodás szabá-

lyozására. A magyar ellenőrzési rendszer 

egyenértékű az európai normákkal, így a 

védjegyet viselő áruk mind a magyar, mind a 

külföldi vevők számára megfelelő garanciát 

nyújtanak. A hazai terminológiában szinoni-

maként kezelt ’öko’ és ’bio’ kifejezéseket 

egyenrangúként lehet használni. 

Alapelvek az ökogazdálkodásban 

Napjaink társadalmaiban a mezőgazdálkodás 

nem egyszerűen árutermelés, a vidék nem 

csupán a termelés színtere, hanem biológiai és 

társadalmi élőhely is. Az európai és 

világszervezetek hosszú távú programjai olyan 

gazdálkodást szorgalmaznak, amely úgy állít elő 

értékes, egészséges és piacképes nyersanyagot, 

élelmiszert, megújuló energiaforrást, hogy 

közben megőrzi a táj, az élővilág, a környezet és 

benne az ember épségét. A legfőbb alapelvek az 

alábbiakban foglalhatók össze: 

- olyan zárt rendszer kialakítása, amely helyi 

forrásokat használ, regionális és 

nemzetgazdasági viszonylatban egyaránt 

minimálisra csökkenti a befektetett energiát 

és nyersanyagot, továbbá a veszteségeket; 

- a talajok hosszú távú termékenységének 

fenntartását, a biológiai aktivitást, a 

szervesanyag-tartalom megőrzését tűzi ki; 

- a mezőgazdasági tevékenységgel járó 

szennyezések (az erózió, a tápanyag-, illetve 

növényvédőszer-kimosódás) kiküszöbölését 

természetes eljárások alkalmazásával végzi; 

- a tenyészállatok faji és egyedi élettani 

igényeinek maximális kielégítését, lehetőleg 

helyben termesztett, emberi élelmezésre 

nem használt terményekre alapozza; 

- a mezőgazdasági termelők és családjuk jó 

megélhetésének biztosítását, életminőségük 

javítását tűzi célul; 

- a még többé-kevésbé érintetlen, nem 

mezőgazdasági élőhelyek, a vidéki környezet 

megőrzését tartja szem előtt. 
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Az ökogazdálkodás rendeleti 
szabályozása 

A magyarországi biogazdálkodásra hosszú ideje 

az EU rendelkezésekkel összhangban álló 

előírások, jogszabályok érvényesek, amelyet az 

is igazol, hogy 1996 óta szerepel az ellenőrző 

szervezet az EU rendeletében, mint ekvivalens 

rendszert működtető ország. Az ekvivalencia 

kezdetben a Magyar Biokultúra Egyesület 

előírásain alapult, amelyet 1999-től a 

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által kiadott, 

„Az ökológiai gazdálkodás alap-

feltételrendszere” [Roszík 2008] előírásai 

váltottak fel. 

1999-ben, majd 2000-ben meghirdetésre 

kerültek az ökológiai gazdálkodás magyar 

jogszabályai is, a 140/1999 Kormányrendelet 

[MK 1999] és a 2/2000 FVM-KöM együttes 

rendelet [FVM-KöM 2000]. Továbbra is 

érvényben van a Biokontroll Hungária Nonprofit 

Kft. Alap-feltételrendszere, a benne foglaltak 

összhangban állnak a Tanács 2092/91/EGK 

rendeletével [Európa Tanács 1991] és az arra 

épülő jelenleg hatályos 140/1999 

Kormányrendelettel [MK 1999] és a 74/2004 

FVM rendelettel [FVM 2004]. Emellett az 

eredetvédelem alapján adott közösségi oltalom 

is alkalmazható [Európa Tanács 1992] bizonyos 

ökológiai termékekre, így ökológiai vagy 

biomézekre is. 

Az EU 2009. jan.1-től hatályon kívül helyezte a 

Tanács 2092/91EGK rendeletét és helyébe 

léptek a Tanács 834/2007/EK és a Bizottság 

889/2008/EK rendeletei. Az eligazodást jelenleg 

a – több formai változáson átesett – Biokontroll 

Hungária Nonprofit Kft. segíti, amely két 

követelményrendszert működtet egyidőben, az 

egyik az EU jogszabályoknak felel meg, a másik 

az Ökológiai Mezőgazdasági Mozgalmak 

Nemzetközi Szövetsége (IFOAM) az EU-nál 

esetenként szigorúbb előírásait is kielégíti. Az 

EU-jogszabályokban előírtaknál egyes 

védjegyszervezetek, mint a svájci BioSuisse, a 

német Naturland, illetve a Demeter rendszer 

szigorúbb előírásait – a gazda kérésére –a 

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. jogosult 

ellenőrizni. Az amerikai piac elfogadja az EU 

ökológiai gazdálkodásra vonatkozó ellenőrzési 

rendszerét, amelyet a BIOFACH nemzetközi 

szakvásáron 2012. februárban, Nürnbergben 

jelentettek be hivatalosan [EU 2012]. 

Az ökológiai méhészet szerepe az 
agrár-környezetvédelemben 

A méhészetben a méhlegelő elhelyezkedése és 

egyéb technológiai tényezők lényegesen 

befolyásolhatják a termékek minőségét. A 

nektárforrástól (méhlegelőtől) függően hosszú 

ideig nem volt jelentős különbség a 

konvencionális és az ökogazdálkodás között. A 

legjellegzetesebb és elismert hazai méz forrása 

az akác, többnyire kiterjedt erdőkben található 

(kb. 450.000 ha), a hazai erdőterületek 24,6%-a, 

amelyek többségét nem veszélyezteti a 

mezőgazdasági/ipari szennyezés. A szántóföldi 

méhlegelő kultúrák esetében azonban más a 

helyzet. A méhészet és ezen belül az 

ökoméhészet nagy ökológiai jelentőséggel bír a 

környezet lehetőleg legkisebb mértékű 

terhelésével, valamint közvetlen termelői és 

közvetett megporzó tevékenységével [Szalai 

2008, Szalai és mtsai 2008a, 2008b, Szalai & 

Szalai 2008]. 
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A folyamat átlátható a méh – természet – ember 

kapcsolatrendszert röviden áttekintve, majd 

nyomon követve, milyen feltételek és 

előkészületek szükségesek ahhoz, hogy a 

méhészet ökoméhészetté váljon és 

ökotermékeket állítson elő [Lakner és mtsai 

2004]. Az ökoméhészet és az általános 

környezetvédelmi elvek mellett fontos a 

méheket érintő problémákat is tekintetbe 

venni, ami korántsem csupán a méhészeket 

érinti, hiszen a méhek megporzó tevékenysége 

hatással lehet környezetünket alkotó 

növényvilágra. Bross [2001] szerint a méhészek 

és a mezőgazdászok együttműködésének 

kialakítása ma fontosabb, mint eddig bármikor: 

virágaikat elsősorban a méhek porozzák be, 

azonban a vegyszerek a méhek egészségét 

veszélyeztetik. 

Az ökológiai méhlegelők száma csökken a 

környezet szennyeződésével, valamint a 

vegyszerek és a génmódosítás terjedésével 

[Szalay 2001]. A méhek – mint alapvető, virágos 

növényeket megporzó szervezetek – számának 

fogyatkozása pedig veszélyezteti az élővilágot 

[Szalay 2000]. 

Az ökológiai méhészetek megítélése 

Hazánkban a méhészeti ágazat egyes szereplői 

nem értettek egyet a méhészetben is elkezdődő 

speciálisabb irányvonal, az ökológiai irányzat 

bevezetésével. Olyan szakmai ellenérvek is 

felmerültek, melyek nyilvánvalóan nem vették 

figyelembe az ökológiai méhészkedés elvét és az 

ökológiai gazdálkodás feltételrendszerét. 

Kialakult az a gondolkodás, hogy minden mézet 

ökológiai jellegűnek kell tekinteni, illetve hogy 

az egyes méztípusokon (például akácmézek) 

belül nincsen különbség a különböző 

technológiával előkészített változatok között. 

Megállapítható, hogy a hagyományos mézek 

között is nagy a különbség minden tekintetben, 

főleg a viasz és műlép idegenanyag-

maradványai szintjén [Wallner 1999]. 

A hazai méztermelés helyzetét áttekintő 2001-

es tájékoztatójában az Agrárgazdasági Kutató 

Intézet beszámol arról a korábban képviselt 

álláspontról, hogy a méhcsaládok az 

ökoméhészetekben elpusztulnak, nem 

tarthatók fenn a hazai méhsűrűség nagysága, az 

atka, költésmeszesedés és nozémás betegség 

állandó jelenléte, valamint a nyúlós 

költésrothadás állandó fellépése miatt. A 

bioméhészetek fenntarthatósága alapvetően 

több terhet ró erre a csoportra, ami jelentősen 

hozzájárul ahhoz, hogy a méhészeti ágazat 

soraiban kisebb arányban vannak jelen a 

bioméhészek. Nem sokan vállalják az ökológiai 

méztermelés szemléletét és munkáját – 

esetleges kockázatát – amit 10 év távlatában az 

ökoméhészek állandó létszáma (180 – 200 fő) is 

mutat. 

A bioméhészetek működése 
Magyarországon 

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. adatai 

alapján, a bioméhészetek száma 

hazánkban1996-tól 2004-ig folyamatosan 

emelkedett. Az I. táblázat adatai szerint a 

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által 

ellenőrzött telepek, illetve a szerződött 

partnerek száma 181 fő, és az ellenőrzött 

méhcsaládok száma 19.376 volt 2011-ben. 

2011-ben a méhcsaládok 96%-a (18.622 család) 

által termelt méz kerülhetett átállt státuszban 
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forgalmazásra, és 2012–2013-ban minimum 754 

méhcsaládban kell még a teljes viaszcserét 

megvárni az állományok átállásáig. Az új 

szerződő partnerek száma átállási státuszban 

évente 8–10%-kal változik. Hasonló arányú az  

 

 

évenkénti szerződést felmondó partnerek 

száma is. A megszüntetés oka nagyon sokféle 

lehet, egészségügyi (partner, esetleg 

méhcsalád), a piaci kereslet hiánya, illetve az 

önköltség feletti bevételek (nyereség) hiánya. 

 

I. táblázat  Ökológiai méhészetek, méhcsaládok számának alakulása Magyarországon 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2011 

Ellenőrzött méhészetek 68 76 165 207 193 177 169 181 

Ellenőrzött méhcsaládok 4745 5802 14553 15532 15337 14466 14284 19376 

Minősített méhcsaládok 4064 5241 5120 7304 10823 13713 13374 18622 

Átállási méhcsaládok 681 561 9433 8228 4514 753 910 754 

Forrás: Biokontroll Hungária Kft. jelentései alapján (2011) 

 

A bioméhészeti munka minőségének 

garanciáját a többszintű ellenőrzési rendszer 

biztosítja. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 

által működtetett rendszerben a termelő 

partner által végzett adatszolgáltatások 

(ökológiai üzemleírás, éves adatközlés, számlák, 

bizonylatok, igazolások, térképek, illetve 

határidők vállalása és betartása), az ellenőr által 

a helyszíni szemlén ellenőrzött termelési 

folyamat (ellenőri és értékelési jelentés, 

hiányosság esetén határidők kijelölése), és a 

tanúsító által végzett további pótlás, értékelés, 

elemzés, együttesen biztosítja a „Minősítő 

Tanúsítvány” kiadás alapját. Ez az összehangolt 

munka a partnerekkel való találkozás 

kijelölésével (az ellenőrzési időpontok célszerű 

beosztásával), a Biokontroll Hungária Nonprofit 

Kft. adatbázis-kezelő rendszerének ilyen irányú 

aktiválásával, egyeztetésekkel kezdődik. Az 

eredmény (tanúsítvány kiadása) a 

bioméhészetekben az esetektől és a kiemelt 

igényektől függően a többnyire a szezonális 

időszakban (áprilistól októberig) valósul meg. 

A bioméhészetek termelési folyamatát 

érintő szabályozás 

A hazai ökoméhészet a termelés 

megvalósításának szemléletében és 

feltételében jelentősen különbözik a 

konvencionális méhészeti technológiától. Az EU 

„biorendeletben” a méhészetet részletesen 

szabályozó előírások mellett a méhészeti 

technológiák alkalmazásánál figyelembe kell 

venni a mezőgazdaság egészét érintő általános 

szabályokat is. Ilyen például a géntechnológiával 

módosított szervezetek (GMO) mindennemű, 

illetve a párhuzamos gazdálkodás kizárása a 

rendszerből (kivéve egyedi kérelem bejelentése 

elbírálás és engedélyezés alapján). Külön 

kérelemre lehetőség van az IFOAM programja 

szerinti elbírálásra, tanúsításra. 

Az ökoméhészeti gyakorlat megfelelő 

bizonyításához és az ökoméz minősítéshez 

jelentős adminisztráció és igazolások beszerzése 

szükséges. Mindez a pontos szakmai munkához 
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is elkerülhetetlen, és egyben hitelt érdemlően is 

bizonyítani kell, hogy ökológiai elvek szerint 

történik a méhészkedés. Kiemelten fontos 

időben jelenteni a méztermelést a pergetést 

követően (készletre vételi jelentés), a tervszerű 

vándorlás során a méhlegelők térképi 

megjelölése (eltérés esetén változás 

bejelentés), állománykezelés (egyedi és 

összesített vezetése és egyéb anyagmozgások 

(beszerzés, nyilatkozat) jelentése, valamint 

egyéb méhészeti beavatkozások pontos 

összegezése. 

A kiemeltebb szempontok az alábbiak lehetnek. 

Legyen naprakész dokumentációban a méhek 

etetése (mézes lép, saját méz) a térképmelléklet 

minden vándorlási helyről és állandó 

telephelyről (röpkörzetet érintő természetes 

vegetáció és termesztett növények, autópályák 

stb.), nyilatkozat az esetleges cukoretetésről 

(kezdete, mennyisége és oka), valamint 

bejelentés az esetleges méhcsaládvásárlás 

részleteiről. Legyen továbbá dokumentálva az 

alternatív védekezés (herés lépek, kölyökcsalád, 

rajállapot), a készítmények (gyári, egyéb) 

alkalmazása. Legyen érvényes (hiteles) a 

méhegészségügyi igazolás, illetve a vándorlás 

be- és kijelentése), valamint a viaszcsere és a 

műlép nyilatkozata a saját viasz felhasználásról 

(saját, vásárolt). 

A technológia nyomon követhetősége 

érdekében pergetésenként jelentést kell 

készíteni a mézelési eredményekről 

(konvencionális repce és napraforgó esetén is). 

Szántóföldi növények esetében (pl. napraforgó, 

repce) akkor tanúsítható a méz, ha a méhész 

nyilatkozni tud igazolással alátámasztva 

(permetezési napló, alkalmazott 

növényvédelem, egyéb), hogy a szántóföldön 

alkalmazott szerek és módszerek megfelelnek 

az ökológiai termesztési előírásoknak, illetve a 

vonatkozó gyűjtési terület is ökológiai 

ellenőrzés alatt áll. 

Szokványos méhészetből évenként anyák, 

méhcsaládok (söpört raj) 10%-ban pótolhatók, 

ha a lépek (műlép) ökológiai méhészetből 

származik, illetve ettől eltérni katasztrófa 

esetén és más kondíciókkal lehet. 

A viasz, műlép kezelése, állapota, eredete 

kiemelt fontosságú. Nem pergethető fiasításos 

lép. A vegyszermentesség és a méhbetegségek 

alacsony szinten tartása a folyamatos 

lépcserével és szaporítással biztosítható, az 

engedélyezett szerek használata mellett, 

valamint a méhlegelőre vonatkozó szabályok 

betartásával. Az elmúlt évtizedekben számos 

vizsgálat tárgya volt a méhviasz szermaradvány-

vizsgálata [Wallner 1999, Bogdanov 2006, 

Lodesani et al. 2008]. 

A méhcsalád természetes körülmények között 

emberi beavatkozás nélkül is képes mézfelesleg 

felhalmozásra, szaporodásra (rajzás), a téli 

élelem begyűjtésére, áttelelésre, tehát 

fenntartható rendszernek is nevezhető. 

Európában azonban a nyugati mézelő méhhez 

(Apis mellifera) tartozó fajták, így a 

Magyarországon elismert krajnai fajta 

fennmaradása klasszikus értelemben az 1980-as 

évek elejéig, az Ázsiából származó varroa atka 

(Varroa destructor) elterjedéséig volt érvényes 

[Szalai és mtsai 2005]. Az atka elleni védekezés 

elkerülhetetlen és szükséges rossz, mert sok 

idegen anyag kerülhet a kaptárba, a méhekre 

vagy a méhészeti termékekbe. A vegyszerek és 

metabolitjaik virágporban, viaszban, mézben, 

valamint egyéb méhészeti termékekben, 

például propoliszban való megjelenése is a 
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vegyszerhasználat csökkentését, alternatíváját 

vetiette fel [Wallner 1999]. 

A biotermelés egyik sarkalatos pontja a 

méhbetegségek visszaszorítása. Az eredményes 

védekezés szakmailag lehetséges, különböző 

(fiasításos, fiasításmentes) időszakokban 

végzett alternatív módszerek alkalmazásával 

(illóolaj, biológiai, fizikai, szerves–savas 

védekezéssel). Ennek megfelelően csak azon 

szerek használhatóak, amelyek természetes 

hatóanyag-tartalmúak, és amelyeket előre 

egyeztettek és elfogadtattak az ellenőrző 

szervezettel. 

A mezőgazdasági és méhészeti vegyszereken túl 

az alkalmazható (engedélyezett) gyógyszerek 

köre is változott az elmúlt évekhez képest. A 

jelenleg támogatott gyógyszerek 52%-a 

alkalmazható a bioméhészetekben is. 
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Summary 
 

In addition to their honey yield potential, honey bees are characterized by behavioral and 

morphological characteristics, including the color of the tergit, the cubital index and the proboscis 

length. These evaluations can be extended by genetical methods using Random Amplification of 

Polymorphic DNA (RAPD), suitable for genotypization of colonies of various origins. Data from 

principal component analysis indicate that queen rearing stations show high diversity in Hungary, 

which may substantially contribute to maintaining good production characteristics, as well as 

resistance to parasites and to Colony Collapse Disorder (CCD) syndrome of complex background. 

  
Kulcsszavak: krajnai méh, alfaj morfológia, 

genetika, diverzitás 

Keywords: Carniolan honey bee, morphometric 

subspecies key, genetics, diversity 

 

A magyarországi méhészkedésünket többek 

között az Európában elfoglalt helyünk, 

természeti határaink és környezeti adottságaink 

határozzák meg. Ezt egészíti ki a méhek 

jellegzetes párzásbiológiája, melyet a jelentős 

hazai méhsűrűség (közel 10 méhcsalád/km2) is 

befolyásol. Az országban a szelíd és könnyen 

 

kezelhető méhek fenntartása a cél. Európa 

sűrűn lakott, a méheknek úgy kell létezniük, 

hogy a lakosságot ne zavarják. Ennek hazánkban 

a krajnai fajta pannon változata (Apis mellifera 

carnica pannonica) felel meg, melynek első 

leírását [Bakk 1955] biometriai vizsgálatok is 

megerősítették [Ruttner 1988]. 
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A Kisállattenyésztési Kutatóintézet (KÁTKI) és a 

Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete 

(MMOE) szervezett formában, jelentős 

adatgyűjtés felhasználásával, közösen végzik 

tenyésztő munkájukat. A méztermelési 

adatokon túl viselkedésbeli tulajdonságokat is 

figyelembe vesznek a tenyészkiválasztás során. 

Ilyenek például a szelídség vagy ingerlékenység, 

a lépenmaradás, a rajzó hajlam, a higiéniás 

viselkedés, a méz-, viasz- és propolisztermelés, 

valamint egyéb mutatók. Át nem gondolt 

tenyésztéssel veszélyessé válhatnak e szelídnek 

tűnő rovarok is. Különösen fontos szempont a 

higiéniás viselkedés, amely a méhcsalád 

betegség-ellenállását alapozza meg. 

Hazánkban törvényileg bejegyzett egyedüli 

méhfajta a krajnai méh (Apis mellifera carnica). 

A méhtenyésztők évtizedek óta azon 

fáradoznak, hogy minél jobb termelési 

eredményekkel rendelkező vonalakat 

alakítsanak ki a fajtán belül. Ezt a munkát 

nehezíti, hogy számos idegen fajta, illetve hibrid 

kerül az országba, veszélyeztetve ezzel az 

állomány tisztaságát. Valamennyi tenyészanyát 

előállító méhcsalád rendszeres ellenőrzésre 

kerül a „Méh-teljesítményvizsgálati kódex” 

[Zsilinszky és mtsai 2003)] alapján, melyben 

rögzítik a kívánatos termelési, morfológiai, 

valamint viselkedésbeli paramétereket. Ezeket a 

vizsgálatokat egészíti ki a közleményünkben 

bemutatott molekuláris genetikai módszer. 

A méhtenyésztők számára négy morfológiai 

tulajdonság meghatározó: a szipóka hossza, a 

kubitális index (harmadik könyöksejt két erének 

aránya), a kubitális sejt rendellenessége, 

valamint a potrohszelvények hátlemezszíne (1-

3. ábrák). Ezen tulajdonságok mérésével 

meghatározható, hogy adott család egyedei 

megfelelnek-e a krajnai fajta paramétereinek. A 

fajtajellegbélyegek lehetőséget adnak morfológiai 

összehasonlításra is (1-2. ábrák). 

1. ábra  A szipóka hosszanti mérete, mint 

morfológiai bélyeg méhfajta meghatározásához 

2. ábra  A szárnyindex (kubitális index, CI, a/b) 

értéke, mint morfológiai bélyeg méhfajta 

meghatározásához 

A morfológiai értékelést kiegészítő, DNS-alapú 

összehasonlítást hat anyanevelő méhészet 19 

méhcsaládjából vett mintákon végeztük, 

random erősítéses DNS polimorfizmus (RAPD) 

[Williams et al. 1990] vizsgálata alapján [Hidas 

et al. 2004]. A 20 különböző primerrel végzett 

reakció 15 variábilis markert eredményezett, 

melyeken főkomponens-analízist végeztünk XL 

STAT program segítségével. 

A többéves tenyésztési terv szerint a 

programban szereplő méhészetek rendszeres 

vérfrissítést alkalmaztak. A vizsgált telepek az 

ország különböző tenyészeteiből (Vanyarc, 

Tolna, Szarvas, Polgár, Kaposvár, Borota) 

származó méhcsaládokat vontak be a 

tenyésztési munkába. 
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3. ábra  Szányerezet-rendellenességek [Szalainé és mtsai 1992] 

 

A többéves tenyésztési terv szerint a 

programban szereplő méhészetek rendszeres 

vérfrissítést alkalmaztak. A vizsgált telepek az 

ország különböző tenyészeteiből (Vanyarc, 

Tolna, Szarvas, Polgár, Kaposvár, Borota) 

származó méhcsaládokat vontak be a 

tenyésztési munkába. Értékeléseink 

eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze. 

A morfológiai hasonlósági értékek alapján 

megrajzolhattuk a morfológiai dendrogramot, 

amely szemléltette az állományok egymáshoz 

viszonyított rokonságát, genetikai hasonlóságát. 

A RAPD-markerek alapján számolt genetikai 

különbségből (Jaccard-index) [Nei 1972] rajzolt 

dendrogram mutatt az egy-egy telepen belüli 

méhcsaládok genetikai különbözőségét A 

morfológiai adatok szerint (számolt Euklideszi 

távolság) jellemző a jelentős genetikai távolság 

telepeken belül, míg a telepek között jól 

érzékelhető a genetikai hasonlóság, ami a több 

évtizedes tenyésztési program eredménye. 

A két megközelítéssel kapott távolságmátrixok 

alapján nyilvánvaló, hogy az egy tenyésztő által 

nevelt családok nem hasonlítanak jobban 

egymásra, mint az ország más részéről 

származók. A genetikai és fizikai paraméterek 

lehetséges összefüggéseit vizsgálva (Mantel 

teszt) alacsony korrelációt kaptunk, ami jól 

mutatja az előbbi markerek neutralitását, illetve 

a fajtajelleg-vizsgálatoknak (morfológiai 

bélyegeknek) a diverzitás felmérésében, 

megtartásában való alkalmasságát is. 

A főkomponens-analízis eredménye (4. ábra) 

megerősíti mindkét fenti megközelítés 

eredményét, miszerint a hazai anyanevelő 

telepek általunk vizsgált szelete nagyfokú 

diverzitást mutat, amelynek nagy szerepe lehet 

a jó termelési tulajdonságok megtartásában, a 

parazitákkal, illetve a valószínűsíthetően 

komplex hátterű méhcsalád-összeomlási 

kórképpel (CCD, Colony Collapse Disorder) 

szembeni ellenálló képességben. 
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4. ábra  Néhány fajtajelleg elemzése. Nagyfokú 

diverzitás mutatkozik a családokban, a telepen 

belüli és a telepek közötti összehasonlításban. 
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Krajnai méh dolgozó (Fotó: Richard Bartz) 
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Ön itt áll 

Könyvismertető* és beszélgetés a szerzővel 

Vida Gábor: Helyünk a bioszférában. Typotex Kiadó, Budapest, 2008 

Mindannyian láttuk már a közterületeken 

elhelyezett térképeken az „Ön itt áll” felirattal 

feltüntetett tájékozódási pontokat. A térképen 

ügyesen eligazodónak nincsen szüksége – bár 

alkalmasint neki is jól jöhet – efféle láttatási 

mankóra, ám a hozzám hasonló botcsinálta 

térképolvasónak rendkívül fontos, mondhatni, 

„szemléletformáló” adat: ha a talpam alatt levő 

pontot gondolatban rá tudom vetíteni a 

térképre, kibomlik számomra a képi tér is, s a 

térképen – így a valóságban is – messzebbre 

nézve is eligazodom: merre, meddig. 
Ilyen szemléletformáló munka Vida Gábornak a 
Typotex kiadónál eredetileg 2001-ben 
megjelent, de azóta is számos utánnyomásban 
kiadott könyve, a „Helyünk a bioszférában”. Az 
olvasót, mint napjaink civilizációs vívmányait 
élvező és átkai alatt nyögő emberiség egy tagját, 
képbe helyezi, hol is állunk és mi is a szerepünk 
a legtágabban értelmezett élőhelyünkön, a földi 
bioszférán belül; hogyan kerülhetett sor, 
hogyan alakulhattak ki a feltételek arra, hogy 
megjelenhessünk ebben a közegben, s milyen 
szerepet játszunk az egyensúlyának 
megbontásában. Az élőközösségek tudományos 
elemzése a természettudományok és a 
matematika rendkívül sok szakát felölelő 
tudományterület, hiszen fizikai–kémiai 
folyamatok és önmagukban összetett 

szervezetek rendkívül nagyszámú és különösen 
bonyolult kölcsönhatásait igyekszik feltárni. 
Vida Gábor könyve ennek megfelelően szintén 
igen tág szakismereteket összegez Földünk 4,5 
milliárd évvel ezelőtti kialakulásáról, az 
életkörülményeket biztosító bioszféra 
létrejöttéről, az élet – feltűnően korai – 
megjelenéséről, a bonyolult élettársulások, 
biomok szerveződéséről, mindezen rendszerek 
ingadozásairól és egyensúlyáról, s végül az 
ember színrelépéséről és hatásairól, 
beavatkozásáról az önnön életközegét biztosító 
bioszféra „természetes” (értsd emberi behatás 
nélküli) működésébe.

 
* A könyvrecenzió megjelent: https://www.mkb.hu/sw/static/file/item_3413.pdf 
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Tudományterületek igen széles körét felölelő 

kérdéskör! A szerző a tudományos kutató 

kötelező elfogulatlanságával messze túllép a 

szokásos „emberközpontú” hozzáálláson, az 

ökológiai rendszer egészét tekintve, részrehajlás 

nélkül annak valamely eleme iránt – legyen az 

saját fajunk. Pedig inti fajtársait a belátásra, ha 

látható borúlátással is intelmei fogadtatását 

illetően. Nagyon is helyesen bukkan fel a 

könyvben többször is, hogy önnön túlterhelő 

behatásunk nyomán nem a Föld pusztul el (az – 

ha megváltozott formában is – de fennmarad), 

hanem saját életkörülményeink. Vida Gábor 

nemcsak megközelítésmódja, de előképzettsége, 

szakmai tapasztalatai okán is különösen 

alkalmas ilyen összetett kérdéskör 

áttekintésére. Azon – ritka – kutatóink közé 

tartozik, aki tudományos előmenetele 

valamennyi grádicsán más és más 

tudományterületen bizonyított, a növény-

rendszertantól az evolúciógenetikán át az 

ökológiáig és környezettudományig. A genetika 

művelői között pedig egyenesen ahhoz az első 

nemzedékhez tartozik, akinek még nem 

oktatták a genetikát: botanikusként magának 

kellett megismernie azt, hogy aztán már 

szervezett genetikaoktatás keretében adja 

tovább megszerzett tudását. Személyes 

életútjának különösen érdekes fordulata, hogy 

az elméleti genetika és evolúcióbiologia 

területén eltöltött három évtizede után, ahogy 

a genetika mind inkább „molekuláris” szintűvé 

vált, s a génmódosítás területén mind 

gyakorlatibb alkalmazásokat hozott, Vida 

figyelme az ökológia és az interdiszciplináris 

élettudományok felé fodult. Nem mintha a 

genetikusként nem foglalkoztatták volna a 

környezetvédelem, a biológiai sokszínűség vagy 

a fenntarthatóság kérdései: éppen e tág 

kérdéskörnek az emberi faj szemszögéből 

összesített áttekintése a „Helyünk a 

bioszférában”. 

Kiemelkedően érdekes rész a könyvben a 

természetes (értsd ember által – alig – érintett) 

és a különbözőmértékben mesterséges 

ökoszisztémák összehasonlítása, valamint az ún. 

ökoszisztéma-szolgátatások áttekintése. Előbbi 

tekintetében a szerző világossá teszi a kétféle 

ökoszisztéma közötti alapvető különbségeket, 

elsősorban is a fajgazdagság és a stabilitás, s 

következésképpen az emberi felelősség 

tekintetében. Utóbbi vonatkozásában felhívja a 

figyelmet, hogy a pusztuló biodiverzitás nyomán 

az ökoszisztémák nyújtotta fenntartó képesség 

aggasztó mértékben csökken. Az ökoszisztéma-

szolgátatások kapcsán, ha nem is köztudott, de 

ismert, hogy e szolgáltatások négy alaptípusa 

(ellátó, szabályozó, fenntartó és kulturális) 

felelős az emberi jólétért. Ugyanakkor nagyon 

gyakori félreértés a „jóléttel” kapcsolatban, 

mintha ez – a szó köznapi jelentése alapján – 

valamiféle komfort-fogalomkör lenne. Vagyis 

hogy az ökológiai háttér állapotától függően 

kellemesebben, kényelmesebben élhetnénk. 

Korántsincsen így! A „jó lét” ellentéte a rossz lét, 

esetleg a nemlét. Vida Gábor érzékletesen 

mutatja be, hogy amennyiben az ökoszisztéma 

egyensúlya – technológiáink folytán – 

megbomlik, tulajdon életfeltételeink mennek 

tönkre. Ráadásul az egyik technológia okozta 

okozta gond „megoldása” gyakorta újabb, még 

komolyabb problémákat hoz. 

További nagyon érdekes, távolra vezető 

gondolattársításokra indító hasonlat, amit a 

szerző a tudomány specializációja, az egyes 

tudományterületek közötti kölcsönös megértés 
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megbomlása, valamint a bibliai bábeli 

nyelvzavar között von. Valóban, a bábeli tornyot 

építő, összezavart nyelvű emberek 

értetlenségéhez hasonló időnként az egyes 

tudományterületek között mutatkozó meg nem 

értés. Van persze jelentős különbség is. Míg a 

bibliai Bábel esetében külső beavatkozás (az Úr 

leszállása) vet véget az emberi 

nagyravágyásnak, addig a tudományos átlátás 

képességét a részletekbe bonyolódó ember 

tulajdon szellemi kapacitásának korlátai miatt 

veszíti el. 

Vida Gábor munkája kísérletet tesz arra, hogy 

felülnézeti képet adjon a bioszféra kialakulását 

és működését lehetővé tevő molekuláris, 

biológiai és az élő szervezetek összetett 

rendszerében fellépő kölcsönhatásokról, a 

bioszférában bekövetkező folyamatairól. Teszi 

mindezt komoly szakmai igényességgel, 

ugyanakkor közérthetően és rendkívül 

meggyőzően. A könyvet a Magyar Elektronikus 

Könyvtár felvette jelenleg összesen 616 műre 

kiterjedő (ezen belül 123 biológiát érintő) 

természettudományos gyűjteményébe, 

ahonnan – további 18 ökológiai tárgyú könyv 

mellett – elektronikus formában is elérhető 

(http://mek.niif.hu/05000/05033). 

Mit mondhatunk? A „Helyünk a bioszférában” 

nem felvidító olvasmány – legalábbis emberi 

olvasásban nem az. Szembesít minket azzal, ami 

vagyunk: természeti erőforrásait oktalanul 

felemésztő faj. A természetben gyökeredző, 

abban egyedi tulajdonsággal megáldott, s mégis 

– s éppen ezen egyedi tulajdonságnak 

ellentmondó módon – a saját létét biztosító 

természeti egyensúlyt a végletekig vagy tovább 

feszítő lény. Melynek egyetlen reménye, hogy  

intellektusa – akár önzése okán – felülkerekedik 

telhetetlenségén. Mindez nemcsak a 

természettudományok alapján mondható: a 

környezetgazdaságtan is úgy ítéli, hogy a 

biodiverzitás kizárólag üzleti alapon 

egyértelműen nem tartható fenn. Ennek példája 

az ökológus Garrett James Hardin 1968-ban 

megjelent, nagy feltűnést keltő tanulmánya, 

melyet azóta is számos tudományterület, így a 

szociológia (Hankiss Elemér) és a 

közgazdaságtan (Kerekes Sándor) is alapvető 

fontosságúnak tekint, s e könyvében a Vida 

Gábor is példaként említ. Nevezetesen azt, ha 

adott területű közös legelőn több gazda 

legelteti jószágait, úgy egyénileg azok járnak a 

legjobban, akik a többiek rovására több állatot 

tartanak. Valójában minél többen szegik meg az 

optimális együttes állattartás szabályait, annál 

inkább csökken a közösség együttes jövedelme, 

ugyanakkor az egyéni jövedelmek növelhetők a 

többiek – lecsökkent – jövedelmeihez képest. 

Vagyis hacsak belátás vagy „magasabb” etikai 

szempontok rá nem bírják az együtt-termelőket 

bölcs önmérsékletre, a közös fennmaradás 

megbukik az egyéni mohóság okán. Hardin a 

gond társadalmi szintű alapját már 1968-ban a 

népességrobbanásban látta, melynek gondolati 

folyományai miatt jobbról s balról egyaránt 

támadták, ugyanakkor e következtetést a 

tapasztalat sajnos a mai napig nem cáfolja. Vida 

Gábor könyve sem. De az ellenkezőjét sem 

állítja. Csak kérdez. „Van-e helyünk a 

bioszférában?” Beszédes kérdés: ha kérdezni 

kell, felmerül annak lehetősége, hogy – már 

nincs. 

 

Székács András 
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Beszélgetés a szerzővel 
 

Vida Gábor állít és kérdez. Vajon hányan veszik 

fontolóra állításait és válaszolnak őszintén 

kérdéseire? A jelek szerint nem olyan sokan, 

hiszen a leírtak egy évtized után sem veszítettek 

aktualitásukból. Vagy még súlybodott is a 

helyzet? Mit gondol erről a szerző? Egyszerű 

könyvismertető helyett hadd gondolkodjunk 

tovább, s hadd tegyen fel a könyvet ismertető 

néhány kérdést a szerzőnek. 

Székács András (SzA): Egy kérdés rólad, 

pályafutásodról. Kutatói pályád, bár korántsem 

nyílegyenes, fő vonulataként mégis az látszik, 

hogy az egyedi élő szervezetek, növények 

szintjét vizsgáló botanikusként kezdted, 

ahonnan előbb mérettartományában „lefelé”, a 

molekuláris szint irányába, a genetika felé, majd 

„felfelé”, az egyedi élőlények összetett 

rendszereit vizsgáló tudományterület, az 

ökológia felé fordultál. Esetlegesek voltak-e az 

irányváltások, szükségszerűek az ilyen kitérők a 

kutató munkájában, s vajon mennyiben 

nyilvánvaló a konkrétumtól az általános felé 

haladni? 

Vida Gábor (VG): Nem terveztem ezeket az 

irányváltásokat. A kiindulás a természet 

szépségének és érdekességének csodálata volt. 

Ez vezetett a növényismerettől a florisztika, a 

cönológia (növénytársulások kutatása), majd a 

vegetációtérképezés felé. Eközben lett kedvenc 

növénycsoportom a páfrányok, melyeknek 

számomra különleges jellegzetességei, 

élőhelyei, szaporodásuk és extrém magas 

kromoszómaszámuk újabb kérdőjeleket és ezzel 

újabb kutatási lehetőségeket adtak. Persze 

ehhez az is kellett, hogy egy kiváló, nagy tudású 

ember, Győrffy Barna Genetikai Intézetébe 

kerüljek. Itt jutottam az evolúciós fajkeletkezés 

kísérletes vizsgálatán át e folyamatok 

molekuláris szintű hátteréig. Az ezt követő 

háromévtizedes egyetemi oktatói 

tevékenységem még szélesebb összefüggésekre 

(populációgenetika, genetikai diverzitás, 

makroevolúció, bioszféra-evolúció) hívta fel a 

figyelmemet. Nemzetközi szervezésben folyó 

nagy programokban (pl. IBP = International 

Biological Programme, MAB = Man and 

Biosphere) betöltött tisztségek során 

döbbentem rá korunk hatalmas környezeti 

problémáira, melyek azóta is nyomasztóan 

foglalkoztatnak. 

SzA: A tudományos megismerést tekintve 

különösen elgondolkodtató bábeli hasonlatod a 

tudomány specializációjáról. A tudományos 

ismeretek bővülésével egyre csökken az 

„áthallás” egyes tudományterületek között. S ez 

nemcsak – mint írod – a közvélemény tudomány 

iránti bizalmat gyengíti, de a tudományon belül, 

a tudományos szakemberek közötti kölcsönös 

megértést is nehezíti. Meglehet, mindez egyéni 

megismerési kapacitásunk korlátozott voltának 

tudható be. Látsz-e kiutat ebből az ontológiai 

paradoxonból? 

VG: A túlspecializálódás a tudomány területén 

valóban aggasztó, s a mai versenyre 

kényszerített helyzetben nem látok sok reményt 

a megoldásra. Erre egyetemi oktatóként akkor 

döbbentem rá, amikor a komplex szigorlatok 

bizottsági tagja vagy elnökeként láttam az 

egyenlőtlen küzdelmet. 4-5 kiváló specialista 

professzor külön-külön elvárta szakterületének 

mély ismeretét a velük szemben egyedül 

kínlódó hallgatótól, miközben lehet (valószínű), 
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hogy egymás szigorlati tételein a kérdezők 

megbukhattak volna. Oktatást nem végző 

kutatóintézetekben a helyzet még rosszabb. Jó 

lenne arra buzdítani, hogy a publikációk 

számának növelése helyett inkább többet 

olvassanak a tudomány emberei, de ezzel nem 

jutnának előre a hivatalos szcientometriás 

megmérettetésen alapuló ranglétrán, sőt 

állásukat is kockáztatnák. Pedig szintézisekre 

egyre nagyobb szükség lenne minden 

tudományterületen. 

SzA: Az emberi beavatkozások jelenlegi szintje 

mellett nem könnyű definiálni, mit nevezhetünk 

„természetes” bioszférának. Érthetjük ezalatt az 

emberi beavatkozásoktól teljességgel mentes 

rendszert, ez azonban arra utal, mintha az 

ember „természetellenes” elem lenne ebben. S 

mondhatjuk azt is, az ember környezetátalakító 

tevékenysége is teljességgel „természetes” 

jelenség, hiszen ebben a természetes 

rendszerben evolválódott. Ez esetben ma az 

antropogén beavatkozások által átalakított 

bioszféra a „természetes” környezet. Hol találod 

a megoldást e két, az embert teljességgel 

hibáztató és felmentő véglet között? 

VG: Az ember által kevéssé bolygatott vagy alig 

használt természetközeli ökológiai rendszerek 

működőképesek. Fenntartják rugalmasságukat, 

táplálékhálózatukban hatékonyan mozgatják az 

anyagciklusokat, kihasználják a napenergiát. 

Ebben a rendszerben rengeteg faj populációja 

él. Ezek némelyike képtelen beilleszkedni a 

rendszerbe és kipusztul. A nagy földi bioszféra 

egyik faját az embert is ez a veszély fenyegeti. A 

mi fajunk persze képes saját igényének 

megfelelő mezőgazdasági és városi ökológiai 

rendszereket is kialakítani. Erre mondjuk, hogy 

nem természetes, mivel nincs megbízható 

folytonos energiabázisa (fogy a fosszilis 

energiaforrás), nem megfelelő az anyagciklus 

(nitrát, CO2 halmozódik) és alacsony a 

biodiverzitása (monokultúra). Szerencsére van 

már törekvés természetközelibb „mesterséges” 

rendszerek kialakítására is (pl. permakultúra). 

SzA: Gyakorta hallani, hogy a gyorsulva bővülő 

emberi behatások egyfajta, az ember által 

felgyorsított evolúciót idéznek elő. Tartható ez 

az álláspont? 

VG: Van ilyen. Kedvező a nemesítés, ami 

lényegében igényeink szerinti felgyorsított 

evolúció, viszont kedvezőtlen a gyomok és 

kórokozók ellenállóképességének növekedése. 

SzA: Az ember által kifejlesztett 

technológiáknak általános jellegzetessége, hogy 

miközben kedvezőnek ítélt terméket hoznak 

létre, valamilyen természeti erőforrás 

(nyersanyag vagy energiahordozó) fogyasztásán 

alapulnak, illetve – közvetett vagy közvetlen 

módon – csökkentik a biológiai sokféleséget. Az 

ökológiai belátás ellenében technológiáink 

mégis egyre intenzívebbek. Hozhat megoldást a 

kutatás, a tudomány az emberiséget fenyegető 

ökológiai ellentmondásra? 

VG: Bár kutatnivaló mindig bőven akad minden 

tudományterületen, az igazi probléma az 

emberiség mohóságának és szaporodásának 

mérséklése. Mindenben további növekedést 

szeretnénk, de ehhez a Föld véges méretei 

korlátot szabnak. E korlátokat egy bizonyos 

mértékig lehet feszegetni, tágítani, de 

végtelenségig nem megy. 

SzA: Könyvedet biológiai hasonlattal kezded és 

zárod. Az előszóban a gázmelegítő fölötti 
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vizeskondérba pottyant békákról írsz, akik a 

lassan melegedő vízben kezdetben egyre jobban 

érzik magukat, utóbb azonban, ahogy a víz 

forrósodik, mind elégedetlenebbek, de nem 

ismerik fel bajuk tényleges okát, ehelyett 

elméleteket gyártanak a felmelegedési 

tendenciák elemzésesével, a várható társadalmi 

változásokkal, esetleg a romlás mértékének 

lehetséges csökkentésével kapcsolatban. A 

végeredmény – sejthetően – mégsem 

menekvés, hanem a békaleves. A könyv záró 

gondolatai között a korlátlan növekedés 

lehetetlen volta alátámasztásaképpen említed 

az élesztőgombák példáját, melyek a cukros 

fermentlében mind gyorsabb szaporodásnak 

 

indulnak, majd – a tápanyagukként szolgáló 

cukor fogyása miatt éhezve, s a saját maguk által 

termelt alkohol miatt mérgeződve – 

elpusztulnak. Van esélyünk arra, hogy elkerüljük 

e sorsot? 

VG: Esély még van, de a változás 

megvalósításához szükséges idő és közakarat 

kevés. Az emberiség még mindig a természet 

leigázhatóságában reménykedik. Önbizalmunk 

és beképzeltségünk óriási. Még a Földet is mi 

akarjuk „megmenteni”. A bioszféra 

működésébe kellene inkább illeszkednünk, 

helyünket megtalálni a nagy földi rendszerben, 

ha nem akarunk kemény leckét kapni a 

Természettől. 

 

A kézirat beérkezésének dátuma: 2011. június 9. 
 
Székács András (2012) Ön itt áll. bioKontroll 3 (1-2), 28-33. 
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I. Ökotoxikológiai Konferencia 

Időpont: 2011. november 18. 

Szervező: Magyar Ökotoxikológiai Társaság 

A válogatás kötetének helye: Abs. I. Ökotoxikológiai Konferencia – 
http://www.ecotox.hu/ecotox2/download/konf/motkonf2011.pdf 

 

Szteroidvegyületek elemzése, környezeti vízmintákban, trimetilszilil-(oxim) 
éterekként, a gázkromatográfia-tandem tömegspektrometria felhasználásával 

Andrási N1-3 – Helenkár A1,2 – Zsigrainé Vasanits A1,2 – Záray Gy1,2 – Perlné Molnár I1,2 
1 ELTE Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ; 2 ELTE Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék; 

3 SE, Gyógyszerésztudományok Doktori Iskola 

 

A szteroidvegyületek analízise a gázkromatográfia tömegszelelektív elemzés (GC-MS) alkalmazásával 

jelenleg is kihívás az analitikai kémikusok számára. E vegyületek azonosítása és mennyiségi 

meghatározása kiemelkedő fontosságú: a különböző klinikai rendellenességek diagnosztikájában, a 

sportteljesítmény növeléséhez használt illegális szerekkel visszaélések felismerésében, az 

élelmiszer-analitikában, és legfőképpen a különböző környezeti vízminták szennyezőinek 

meghatározásában. A szteroidvegyületek élővilágra gyakorolt, alapvetően kedvezőtlen, káros 

hatásait esettanulmányok igazolják. 

Munkánk célja az volt, hogy a környezeti vizek szennyezőire kidolgozott sok összetevőjű elemző 

rendszerünket, természetes és szintetikus szteroidvegyületek egyidejű analízisével bővítsük. A 

vizsgált húsz szteroid vegyület, úgymint a természetes androgének (androszteron, transz-

dehidroandroszteron, transz-androszteron, dihidrotesztoszteron, tesztoszteron, 4-androsztén-3,17-

dion), a természetes ösztrogének (β-ösztradiol, ösztriol), a szintetikus ösztrogének (mesztranol, 

etinilösztradiol), a természetes progesztogén (progeszteron), a szintetikus progesztogének 

(noretiszteron, gesztoden, levonorgesztrel, etonogesztrel, medroxiprogeszteron-acetát), a fekális 

szterolok (koleszterin, koprosztanol) és a fitoszterolok (stigmaszterol, -szitoszterol) csoportjaiba 

tartoznak. 

Kutatásaink első lépéseként a ketoszteroidok csak szililezett termékeinek válaszjelét mértük, majd a 

korábban ketocsoportú vegyületek esetében bevált, kétlépéses (1. oximálás, 2. szililezés) 

származékképző módszerünket optimáltuk. Kísérleteink során a reakcióidő (15-120 perc), a hőfok 

(50-90°C), valamint, a szililező szerek hexametildiszilazán és trifluorecetsav keveréke (HMDS/TFA), 

N-metil-N-(trimetilszilil)-trifluoroacetamid (MSTFA), bisz-(trimetilszilil)-trifluoroacetmid (BSTFA) és 

N-metil-N-terc.-butildimetilszilil-trifluoroacetamid (MTBSTFA) hatását tanulmányoztuk. 
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A szteroid származékképzés optimális körülményei ismeretében, trimetilszilil-oxim-éter vegyületeik 

származék-készítési tanulmányát és szelektív fragmentációját elsőként írtuk le. Előzetes 

tapasztalataink alapján, a pásztázó (FS) adatgyűjtési mód mellé, kidolgoztuk a szelektív ion 

monitoring (SIM) és a tandem tömegpsektrometriás (MS/MS) eljárásokat is. 

Szennyvízmintákban androszteron-izomereket, β-ösztradiolt, etinilösztradiolt, ösztriolt, 

koprosztanolt, koleszterint, stigmaszterolt és β-szitoszterolt azonosítottunk és mértünk. A három 

adatgyűjtési technikát (pásztázó üzemmód – FS, SIM, MS/MS) az irodalomban elsőként hasonlítottuk 

össze ugyanazon vízminták elemzése során. Összehasonlításunk során igazoltuk az MS/MS módszer 

szelektivitását még a SIM adatgyűjtési technikával összehasonlításban is: a SIM eljárás kizárólagos 

használata ugyanis a vízminták β-ösztradiol- és etinilösztradiol-tartalmának többszörös (156-1325%-

os) túlbecsléséhez vezethet. 

 

* 

 

Kukorica fajtahibrid-képződés – GM x nem-GM fajta 

Darvas B1-3 – Bánáti H1,2 – Takács E1,3 – Vajda B4 – Neszlényi K4 – Székács A1,3 

1 MTA Növényvédelmi Kutatóintézet; 2 ELTE Környezettudományi Doktori Iskola; 

3 SzIE Környezettudományi Doktori Iskola; 4 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

 

Szabadelvirágzási körülmények között (2009) – ami az árukukorica-termesztés jellemzője –, amikor 

a pollenforrásunk csekély terjedelmű volt (Kék főznivaló kukorica) és minden oldalról legalább hat 

szegélysor takarta, akkor a 40-120 méterre lévő sárga (S♀) töveken már nem tudtunk (K♂) 1% fölötti 

kék (vagy annak mozaikja) hibridszem-képződést kimutatni.  Mindez természetesen független volt 

attól, hogy a GM-♀ (pl. MON 810, DAS-59122 stb.) vagy hagyományos fajtacsoporthoz tartozott. 

Viszont a színnel érzékelhető idegen szemek előfordulása a szélső sorokban a 0,1-0,25%-os értékben 

általános volt. A szomszédok elemzésekor a szélnyomásos oldalon az első érintkező töven (25 cm) 

80%, a másodikon 30%, a harmadikon 20%, a negyediken 12%, az ötödiken 10%, míg a hatodikon 2% 

kék/mozaik (Sk, sK, Fk, Kf) magot találtunk. A szélvédett oldalon ezek a számok: 75%, 14%, 12%, 10%, 

5% és 2%. A hat szegélysor mindkét oldalon engedélyezett pollenkilépést a területről. 

Pollenkompetíció nélküli (címerezés, hímsterilitás) viszonyoknál – ami a hibrid vetőmagkukorica-

termesztésre jellemző – már évenként eltérő eredményekhez jutottunk. Alacsony pollen-

termőképesség (~50 kg/ha) mellett a S szemszín ~10%-ban jelent meg a 200 méterre lévő címerezett 

fehér ♀ (F; recesszíven öröklődő) jelzőkukoricában (2002), viszont ettől 800 méterre már nem 

észleltünk idegen színű szemeket (értsd a csövek szemhelyeinek >99%-a üresen maradt). Bő pollen-

termőképességű (~200 kg/ha) barna (B) színű díszkukorica szemszíne viszont >1% értékkel jelent 

meg (2003) az 500 méterre elhelyezkedő címerezett ♀ F színű jelzőkukoricában. 
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2010-ben egy közel 100 m2-es folton a Mindszenti fehér szemszínétől eltérő S szemek számát 

állapítottuk meg. Bár a 20-110 méterre lévő sárga ♂ fajtáinkból (DAS-59122 és izogenikus vonala) 

való pollenkilépést hat címerezett szegélysor védte. A mintegy 4000 m2-es nagyságú sárga kukorica 

folt (pollenforrás) alacsony megtermékenyülés (18-25%) mellett jelentős arányú, >90% S színű 

fajtahibridet eredményezett. 

A fajtahibrid-képződés fontos összetevői között az alábbiakat sorolhatjuk fel: a fajta pollen-

termőképessége, a pollenfolt nagysága és alakja (széláramlás, turbulencia), a fajta virágzási ritmusa 

(pollenszórás és bibenyúlás), a pollenszóráskor uralkodó időjárási viszonyok (csapadék, uralkodó 

szélirány, UV-sugárzás). Mindez évenként változatos eredményekben mutatkozhat meg. A kukorica 

szélbeporzású növény, azonban a kukoricabogár (Diabrotica spp.) imágók amiatt, hogy érési 

táplálkozásuk során előbb a címereken, majd később a bibéken fordulnak elő úgyszintén képesek 

beporozni. 

2009-2011 között bibeizolálással és reggeli megporzással fajtahibrid-magokat is előállítottunk. 

Ellenőriztük a keletkező szemek színét, az egyes utódszem-csoportok (S, Sk, Ks, K) Cry-toxin tartalmát 

(ELIZA), és cry-gén tartalmát (rPCR). 2011-ben vizsgáltuk a 2010-ben termelt szemszín-csoportokban 

az önmagukkal (értsd SxS, kSxkS, KsxKs, KxK) való beporzás után keletkező szemszín-öröklődését 

(hasadás) és párhuzamosan a cry-gén öröklődését és működését. A Cry1Ab-toxin (MON 810 x Kék 

főznivaló) megjelenése a különböző szemszínekben szignifikánsan eltérő volt: Ks > S = Sk > K. A 

begyűjtött minták további feldolgozása (ELIZA, rPCR) folyamatban van. 

Vizsgálataink jelenlegi szakaszában is megállapítható, hogy a Monsanto által Romániában, 2008-ban 

termesztett kukoricavetőmag-tétel (DKC 3511) ~0,1%-os fajtaidegen szennyezettsége 

törvényszerűen következett be az ott alkalmazott 200 méteres izolációs távolságból, ami ha 

árutermesztésnél igen, de vetőmagtermesztésnél – azonos időtartamban virágzó fajták esetében – 

nem zárhatja ki a fajtahibridek képződését. 

 

* 

 

A többvégpontos géntoxikológiai monitor alkalmazása a munkahelyi 
kockázatbecslésre 

Jakab M1 – Major J1 – Magyar JÉ1 – Besenyei K1 – Tompa A1,2 
1 Országos Kémiai Biztonsági Intézet; 2 Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet 

 

A rosszindulatú daganatos betegségek kialakulásáért 8-12%-ban a munkahelyi, környezeti kémiai 

rákkeltők felelősek. A környezeti, munkahelyi rákkeltők DNS-károsodásokat, kromoszóma 

rendellenességeket és mutációkat okozhatnak, amelyek előre jelzik a daganatok kialakulásának 

veszélyét. A kijavítatlan DNS károsodás megváltoztatja a sejt alapvető funkcióit, így pl. a sejtciklus 

szabályozását, a programozott sejthalált és egyéb funkciókat. Végül, a sérült javító kapacitás a 
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szomatikus mutációk felszaporodásához, majd tumorok kialakulásához vezethet. A rákprevenció 

leghatásosabb módszere a primer prevenció, melynek eszköze a betegségek kialakulásában szerepet 

játszó DNS károsító faktorok kimutatása, és az eredmények ismeretében azok eliminálása a 

munkahelyi környezetből. Erre a célra, a rákkockázat becslésére alkalmazunk az Országos Kémiai 

Biztonsági Intézetben a rákkeltők által okozott DNS-károsodások kimutatása szolgáló többvégpontos 

géntoxikológiai monitort. 

Olajipari dolgozók három csoportját: 27 benzolgyártót, 14 elsősorban PAH exponált kokszgyártót és 

14 bitumen gyártót, eredményeinket 87 ipari kontroll, az olajiparban dolgozó, ismert géntoxikus 

ágensekkel nem exponált, adminisztratív dolgozók, eredményeivel hasonlítottuk össze. Az apoptózis 

és sejtproliferáció áramlási citometriás méréseivel kiegészített géntoxikológiai vizsgálatainkban 138 

citosztatikumokkal exponált egészségügyi dolgozó két csoportját (védőeszközök nélkül, illetve 

megfelelő védőeszközökkel), valamint 36 citosztatikumokat gyártó gyógyszeripari dolgozót, 58 

altatógázokkal (30 halotánnal, 28 szevofluránnal és izofluránnal) exponált aneszteziológust, 21 

formaldehiddel exponált pathológiai dolgozót, 22 nehézfémekkel exponált fémipari dolgozót 

vizsgáltunk. Eredményeiket 57, az egészségügy és a fémipar, ismert munkahelyi géntoxikus 

anyagokkal nem exponált, adminisztratív dolgozóiból álló kontroll csoportjával hasonlítottuk össze. 

A vizsgálatokat minden esetben megelőzte egy részletes, demográfiai adatokat, dohányzási és 

alkoholfogyasztási szokásokat, gyógyszeres kezeléseket, illetve a jelen és múltbéli egészségi 

állapotot, a donorok munkakörülményeit, a munkavégzés során használt vegyi anyagokat és 

munkavédelmi felszereléseket, illetve azok használatát feltáró anamnézis felvétele. A donoroktól 

éhgyomri vérvétel keretében, steril körülmények között ülő pozícióban, könyökhajlatból 

alvadásgátolt vérmintát vettünk. A vérmintákat kódszámmal jelöltük, az adatok értékelését vak 

módon végeztük. A perifériás limfocitákon végzett vizsgálataink végpontjai a következők voltak: UV 

indukált DNS-repair szintézis (UDS), kromoszóma-aberrációk (CA) és a testvér kromatid kicserélődés 

(SCE) gyakoriságok meghatározása, az apoptózis és sejtproliferáció áramlási citometriás mérése. 

A benzol, PAH, citosztatikum, halotán és formaldehid exponáltaknál a CA gyakoriságok emelkedtek, 

mely ezekben a csoportokban egyértelműen a géntoxikus stressz meglétére utal. Az UDS csökkent, 

míg a CA gyakoriság emelkedett a benzol és PAH exponáltak csoportjában. Az olajipari dolgozókhoz 

hasonlóan, az UDS a védőeszköz nélküli citosztatikum-exponált egészségügyi és a gyógyszeripari 

dolgozók körében csökkent. A CA emelkedett a citosztatikum exponált gyógyszeripari, a formaldehid 

exponált pathológiai dolgozók, valamint halotán exponált aneszteziológusok csoportjában. Az SCE 

emelkedett altatógáz, citosztatikum és formaldehid exponáltaknál. Az apoptózis emelkedést 

mutatott citosztatikum exponált védőeszközök nélküli egészségügyi dolgozók és gyógyszergyártók, 

az altatógázokkal és formaldehiddel exponáltak csoportjaiban. Fémexponáltaknál az apoptotikus 

sejtfrakció értéke csökkenést mutatott. Megállapíthatjuk, hogy a többvégpontos géntoxikológiai 

monitor – az apoptózis mérésével kiegészítve – jól alkalmazható rákkeltőkkel exponált népességben 

a rákkockázat becslésére. 
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A műtrágyázás hatása a MON 810-es kukorica Cry1Ab-toxintermelésére 

Takács E1,2 – Murányi A2,3 – Darvas B1,2 – Ködöböcz L3 – Juracsek J1 – Székács A1,2 
1 MTA Növényvédelmi Kutatóintézet; 2 SzIE Környezettudományi Doktori Iskola; 

3 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 

 

Bruns és Abel 2003-ban (Agronomy J., 95, 207-211.) nitrogén műtrágya hatását vizsgálták MON 810-

es tenyészedényes (d=20 cm) kukoricákon (Pioneer 33V08 Bt és DeKalb 626 Bt), homoktalajon, 

üvegházi körülmények között. V2-es (5 leveles) fenológiai állapotban a nedves levélhegyekből 

származó mintákat EnviroLogic kittel mérve 224 kg/ha nitrogénműtrágyát (NH4NO3) adagolva 1,4-

szeres mennyiségű Cry1Ab-toxint mértek. 112 kg N-műtrágya/ha mennyiségnél még hatást nem 

tapasztaltak, míg 336 kg N-műtrágya/ha-nál a szorzószám 1,5-szörös volt. Feltételezésünk szerint az 

emelkedő nitrogéntartalom emeli a MON 810-es növények egységnyi levéltömege által megtermelt 

Cry1Ab-toxin mennyiségét. Egy évvel később ugyancsak Bruns és Abel szabadföldi kísérletben 

vizsgálta ugyanezt, bár ekkor a külső csuhéleveleket mintázták az R3 (tejes szemek) stádiumban. Az 

általuk illesztett görbe a 0 és a közel 300 kg N-műtrágya/ha utánpótlás között mintegy háromszoros 

Cry1Ab-toxintartalom növekmény mutatott. Az általuk vizsgált két fajtában (AgriGold 6729 Bt és 

Pioneer 33V08 Bt) ezt tapasztalták, míg egy továbbiban (DeKalb DBT 418 Bt) nem sikerült igazolniuk 

mindezt. 

Vizsgálatainkat MON 810-es tenyészedényes (d=30 cm) kukoricán, meszes homoktalajon 

(Őrbottyánról származott), szabadföldi körülmények (Nagykovácsi Julianna-major) között végeztük. 

Az ismétlésszám tizenkettő volt. A 2010. május 11-ei vetés után október 7-én mintáztunk és 

mértünk. A Cry1Ab-toxin méréséhez R4-es (viaszérés) fenológiai állapotban az első nővirág 

levélszintű friss levélközépi mintákat Abraxis kittel mértük. Körülbelül 5 tonna/ha termésre beállított 

130 kg N/ha (NH4NO3), 60 kg P2O5/ha és 110 kg K2O/ha műtrágyát adagoltunk. A mért Cry1Ab-toxin 

tartalmat Székács és mtsai alapján (Environ. Toxicol. Chem., 29, 182-190.) korrigáltuk. 

Méréseink során nem találtunk szignifikáns különbséget a műtrágyázott és a műtrágya nélküli MON 

810-es levelek egységnyi nedves súlyára eső Cry1Ab-toxintartalmak között. Az mindkét esetben 

átlagosan 5,6-5,9 µg/g nedves levélsúly közé eső érték volt. A nedves levélsúly ugyanakkor 

szignifikánsan eltért (ANOVA, Tukey teszt), amennyiben mind a MON 810 és mind a közel izogenikus 

vonalának tömege is másfélszeresére emelkedett optimális NPK adása után. Eközben a levelek 

szárazanyag-tartalma nem mutatott szignifikáns eltérést. Mindez a MON 810-es fajta esetében a 

teljes növénytömegben is kimutatható volt. 

Mivel a MON 810-es fajta (DK-440 BTY fajtán mértük) levele tartalmazza egy konkrét növény Cry1Ab-

toxintartalmának több mint 80%-át, ezért eredményeink szerint is az egységnyi levélfelületre eső 

Cry1Ab-toxintartalomemelkedés valóban nem mutatható ki optimális N-műtrágya mennyiség 
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alkalmazása mellett, viszont a magas Cry1Ab-toxintartalmú vegetatív tömeggel arányosan 

emelkedik a területegységen megtermő Cry1Ab-toxintartalom. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukoricabogár-rezisztens kukorica az MTA NKI telephelyén (Fotó: Darvas B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukoricapollen kukoricabibén (Fotó: Darvas B) 
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A félévenként megjelenő ingyenesen elérhető, online 
(értsd open access) bioKontroll folyóirat a 
környezettudomány szakterületéről tudományos 
igényű magyar és angol nyelvű cikkeket és híreket 
közöl. Ezek a környezet-analitika, az ökotoxikológia, az 
alkalmazott ökológia, a dietétika, a környezet-
egészségügy, az ökológiai növénytermesztés és 
állattenyésztés. Tudományos szakcikként szerepelhet 
áttekintő tanulmány (minireview) és kísérleti 
eredményeket leíró eredeti szakcikk. Örömmel 
veszünk informatív rövid közleményeket is. A lap 
publicisztikai írásokat, könyvrecenziókat, interjúkat, 
konferenciaismertetéseket és válogatásokat is közöl. 
A közleményeknek az alábbiakat kell teljesíteni: 

Cím: legfeljebb 100 karakter, magyar és angol nyelven; 

szerző(k); szerző(k) munkahelye(i). 

Összefoglaló: a tudományos szakcikkek elején 

legfeljebb 1.000 leütés összterjedelmű (értsd 

karakterek száma szóközökkel) összefoglaló 

szerepeljen külön magyar és angol nyelven. 

Szerkezet: tudományos szakcikk a Bevezetés – 

Módszer – Eredmények – Következtetések – 

Szakirodalom tagolást kövesse. Áttekintő cikkben a 

fenti tagolástól szabadon el lehet térni. 

Szakirodalom: a hivatkozások a szövegben szerzőnév 

és megjelenési év szerinti hivatkozással, szögletes 

zárójelben szerepeljenek. Kettőnél több szerzőjű 

cikket angol nyelvű cikk esetén „et al.”, magyar nyelvű 

cikk esetén „és mtsai” megjelöléssel kérjük hivatkozni. 

A kéziratokat elektronikus (docx) formában kérjük a 

szerkesztőség címére elküldeni. A tudományos 

szakcikk 12.000–36.000 leütés összterjedelmű lehet. 

Ehhez összesen 2-6 táblázat, jó minőségű színes ábra 

vagy kép tartozhat. Az ábrákat és képeket külön jpg 

file-okban kérjük (egyedi méret: 120x80-90 cm; 

legalább 150 dpi). 

A ’Szakirodalom’ szekcióban a hivatkozások formái: 

Folyóiratcikk hivatkozása 

Ames BN, Durston WE, Yamasaki E, Lee FD (1973) 
Carcinogens are mutagens: A simple test system 
combining liver homogenates for activation and bacteria 

for detection. Proc Nat Acad Sci USA 70, 2281-2285. 

Könyv vagy könyvfejezet hivatkozása 

van den Bosch R (1978) The Pesticide Conspiracy. University 
of California Press, Berkeley, CA, USA. 

Whalon ME, McGaughey WH (1998) Bacillus thuringiensis 
use and resistance management. In: Insecticides with 
Novel Modes of Action (Ishaaya I, Degheele D, Eds) 

Springer Verlag, Berlin, Germany, pp. 107-137. 

Tudományos szakcikkek esetében mérettől függően 
20-30 hivatkozás megengedett, ami nem lehet 
kézirati, bulvár vagy hiányos hivatkozás. A felsorolt 
hivatkozásoknak a szövegben szerepelnie kell. 
Rövid közlemények 6.000–12.000 leütés terjedelmű 
lehet 500 leütés terjedelmű angol nyelvű 
összefoglalóval, melyhez 1-3 táblázat, színes ábra 
vagy kép tartozhat. Itt a törzsszöveg tagolás nélküli, 
csupán a ’Szakirodalom’ különálló, melyben lehetőleg 
10 hivatkozásra szorítkozzanak. 
Publicisztikai írást, beszámolót, könyvrecenziót 
6.000–12.000 leütés terjedelemben várunk. Ezekhez 
egy ábra vagy színes kép mellékelhető. 
A benyújtott tudományos szakcikk és rövid 
közlemény szakértői bírálatra kerül (peer review 
eljárás), ennek alapján történik a kézirat befogadása 
vagy elutasítása. A szerkesztőség joga a szöveg 
kezelése, stilizálása, formai és helyesírási javítása, 
melyben az érvényes magyar helyesírási szabályokat, 
hatóanyagok írásában az ISO előírásokat alkalmazzuk. 
A megjelenési formát befolyásolja a konkrét tartalom, 
az éppen megjelent cikkeink mintaként szolgálnak. 
Tájékozódás céljából bármelyik szerkesztő 
felkereshető. 
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