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1. Bioélelmiszerek mikrobiológiai vizsgálata és az izolált allochton baktériumok 

antibiotikum rezisztenciájának vizsgálata 

 

Szerzők: 

Szabó Zsuzsanna (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Génsebészet szak, 4. év) 

Nagy Blanka (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Génsebészet szak, 4. év) 

 

Témavezetők: 

dr. György Éva (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Élelmiszertudományi Tanszék) 

dr. Laslo Éva (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Biomérnöki Tanszék) 

 

Kivonat: 

A bioélelmiszerek népszerűsége növekvő tendenciát mutat, ezért egészségügyi előnyeik 

és kockázataik vizsgálata alapvető fontosságú. Az ökológiai gazdálkodás módszerei 

mikrobiológiai szennyeződéshez vezethetnek, viszont a helyes mezőgazdasági gyakorlat 

általában megfelelő mikrobiológiai minőségű alapanyagokat eredményez. A bioélelmiszerek 

előállítása során ki van zárva a szintetikus növényvédőszerek, a műtrágyák, a szennyvíziszap, a 

biomérnökség és az ionizáló sugárzás alkalmazása. A bioélelmiszerekről leggyakrabban 

kimutatott baktériumok a Bacillus cereus, a Listeria monocytogenes, az Enterococcus faecalis, a 

Salmonella ssp., a Staphylococcus aureus, a Pantoea ssp. és a Klebsiella oxytoca. 

A kutatás során 20 különféle, a kereskedelemben forgalmazott bioélelmiszer 

mikrobiológiai vizsgálatát végeztük. Meghatároztuk a mezofil aerob baktériumok 

összcsíraszámát, valamint szelektív táptalajokon az Escherichia coli, a Salmonella ssp., az 

Enterococcus faecalis, a Listeria monocytogenes, a Staphylococcus aureus, a Pseudomonas 

aeruginosa, a Vibrio cholerae, a Campylobacter jejuni, a Bacillus cereus, a Clostridium 

perfringens baktériumok és a mikroszkopikus penészgombák kimutatását végeztük. A szelektív 

táptalajon kifejlődött allochton baktériumokat izoláltuk és 44 törzs esetében tiszta tenyészetet 

hoztunk létre. Biokémiai megerősítő vizsgálatokat végeztünk és az izolált baktériumok 

beazonosítása molekuláris biológiai módszerrel történt. Ezt követően 10 különféle antibiotikum 

esetében vizsgáltuk az ellenálló képességüket agardiffúziós módszerrel. 

 

 

2. Csík-térségi és svájci vegyszermentes gazdaságok összehasonlítása 

 

Szerző: 

Mihály Noémi (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Agrár-és élelmiszeripari gazdaság szak, 3. 

év) 

 

Témavezető: 



dr. Péter Emőke-Katalin (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Gazdaságtudományi Tanszék) 

 

Kivonat: 

A mezőgazdaság és talajművelés már évezredek óta jelen van az emberiség életében. A 

növénytermesztésnek igen fontos szerepe van, mivel az emberiség egyik fő táplálékforrásaként 

már évezredek óta a növényeket tekintjük. Az idők folyamán rengeteg módszert, rendszert és 

technológiát próbáltak ki és alkalmaztak, elsősorban a termésmennyiség növelése érdekében, 

másrészt, a fizikai munka lecsökkentése érdekében. A műtrágyák és a peszticidek megjelenése 

szintén egy nagy mérföldkőnek számított a növénytermesztés tekintetében, ugyanis ezek által 

szintén megnőtt a termés mennyisége és ugyanakkor azok minősége is. Egyre inkább szivárogtak 

be ezek a szerek a hétköznapi használatba, már nem csak az ipari mennyiségű termelésbe, de a 

háztartásokban is rendszeres alkalmazásra kerültek.  

Napjainkra viszont egyre több kis- és nagygazda törekszik ezen szerek kiküszöbölésére 

és vegyszermentes növények termesztésére. De miért is lehet ez fontos a gazdáknak? Miért dönt 

egy termelő e mellett? Milyen szempontok a fontosak ezen termelők számára? Valamint, a 

kistermelők mennyire érzik magukat hátrányos helyzetben az egyre inkább terjeszkedő 

multinacionális cégekkel szemben? Nyitottak erre az emberek és hajlandóak akár magasabb árat 

fizetni ezekért a terményekért?  

Ezekre, és még sok más kérdésemre kerestem a választ, miközben a székelyföldi 

kisterlemők helyzetét vizsgáltam. Időközben lehetőségem adódott meglátogatni egy kétezer 

kilóméterre levő családot, akik szintén kistermelők és szívügyüknek tekintik a vegyszermentes 

növénytermesztést.  

Nagyon jó lehetőségnek láttam, ha kiválasztok egy székelyföldi gazdaságot és azt 

összehasonlítva vizsgálom meg az általam meglátogatott, svájci gazdasággal, hogy 

megismerhessem a használt technológiákat, de nem utolsó sorban a motivációjukat a 

vegyszermentes gazdaság vezetésében, valamint, ami ennél is fontosabb, megvizsgálni a 

továbbfejlesztési lehetőségeiket a jövőre nézve. 

Az empírikus módszer alkalmazása mellett mélyinterjút alkalmazva készítettem el 

dolgozatomat, hogy minél pontosabb képet kaphassak az általam meglátogatott termelők 

gazdaságairól.  

 

 

3. A csíkszentgyörgyi rekultivált „szeméttározó” bevonása a növénytermesztésbe 

 

Szerző: 

Ferencz István (Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Növényorvos mesterképzés, 1. év) 

 

Témavezető: 

dr. Csiszér Levente (Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Kertészmérnöki Tanszék, 

Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ) 

 

 

Kivonat: 

A termőtalajok leromlása egy globális probléma, melyet az egyre intenzívebb művelés 

hatásának köszönhetünk. A legnagyobb gond, hogy a talajok nagyon későre regenerálódnak, 

mely idő alatt a termesztés alól ki vannak vonva. Ezzel egyidőben egyre nagyobb az igény az 



élelmiszer alapanyagokra, tehát szükséges lehet, hogy olyan területeket vonjunk be a 

növénytermesztésbe, amelyeken nem folynak mezőgazdasági tevékenységek, vagy más 

hasznosításban vannak, voltak. A termesztésbe való bevonás előtt szükséges ezeken a területeken 

kutatásokat végezni, hogy kiderítsük, lehet-e rajtuk növényeket termeszteni, kerülhetnek-e a 

termesztett növényekbe olyan anyagok, amelyek károsak lehetnek az emberi- vagy állati 

szervezetekre.  

Kutatásunk célja megvizsgálni azt, hogy a volt szeméttároló – amely európai szabványok 

szerint be volt zárva – felszínén, lehet-e mezőgazdasági tevékenységet gyakorolni. 

Vizsgálataink során tavaszbúzát vetettünk erre a területre és egy kontroll területre. A 

vizsgált szempontok a következők voltak: a búza fenológiai fázisainak összehasonlítása és a 

beltartalmi értékeken belül pedig a búzaszemek káros nehézfém felvételének vizsgálata. 

Kutatásunkban azt feltételeztük, hogy a volt szeméttároló területén elvetett búza magasabb 

nehézfém értékeket mutat a kontrollhoz viszonyítva. Az eredmények alapján a fenológiai fázisra 

jellemző növényfejlődésben különösebb eltérés nem volt észlelhető, ellenben a káros nehézfém 

felvételben volt eltérés a kontrollhoz viszonyítva.  

 

 

4. Értékes húsos somszelekciók (Cornus mas L.) feltérképezése és vizsgálata Marosszék 

vidékén 

 

Szerző: 

György Barna-Csaba (Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Növényorvos mesterképzés, 1. év) 

 

Témavezető: 

dr. Bandi Attila (Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Kertészmérnöki Tanszék, 

 

Kivonat: 

A jövő gyümölcstermesztésében egyre nagyobb teret nyerhetnek a különböző 

vadontermő gyümölcsfajok. Ilyen a húsos som (Cornus mas L.), melynek termesztésbe vonása 

manapság elterjedőben van. Kisebb ültetvényekről beszélhetünk a Kaukázus térségében, Ázsia és 

Kelet-Európa egyes részein. 

A húsos som talán az egyik olyan gyümölcsfaj, amely sokrétűen felhasználható. A 

somból kiváló ivólé, szörp, dzsem, befőtt és párlat készíthető. Az elmúlt néhány év során 

megnőtt a kereslet e gyümölcsfaj iránt. Ízvilága különleges, táplálkozás-élettani szerepe 

szervezetünk megfelelő működését tekintve meghatározó lehet. 

Vizsgálataim során a spontán flórában, valamint a házikertekben megtalálható, értékes 

húsos som egyedek feltérképezését végeztem Marosszék egyes tájegységein, ahol a som gazdag 

populációval rendelkezik. Összesen 32 szelekciót jelöltem meg, globális helymeghatározó 

rendszer segítségével, rögzítve azok bokormagasságát és átmérőjét.  

Gyümölcsérés időszakában (augusztus II. dekádja – szeptember II. dekádja) típusonként 

begyűjtöttem a gyümölcsmintákat, majd gyümölcsmorfológiai méréseket és gyors beltartalmi 

vizsgálatokat végeztem. 

Az adatok kiértékelését, több előzetes külföldi szelekciós vizsgálat tükrében végeztem, 

mely alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a vizsgált populációból négy értékes típust 

emelhetek ki. Ezen szelekciók esetében érdemesnek tartom, mielőbb elindítani a termesztésbe 

vonási vizsgálatokat. 



 

 

5. A lejtőkitettség hatása a talajnedvesség alakulására 

 

Szerző: 

Varga Csaba (Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Növényorvos mesterképzés, 1. év) 

 

Témavezető: 

dr. Csiszér Levente (Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Kertészmérnöki Tanszék, 

Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ) 

 

 

Kivonat: 

Kutatásunk során a kitettség talajnedvességre gyakorolt hatását vizsgáltuk egy északi és 

egy déli kitettségű oldalon, törekedve arra, hogy az általunk kiválasztott két mintaparcella azonos 

talajtípussal rendelkezzen. A vizsgálandó lejtők talajtípusának beazonosítására és azok térbeli 

helyzetének meghatározásához Sepsiszentgyörgy talajtani térképét (O.S.P.A. Brașov) 

georeferáltuk. 

A mintavételezésre a rácsos-talajmintavételezési eljárást alkalmaztuk és a mintákat a 

rácspotok mentén vettük, ezt a rácshálót digitális formában szerkesztettük meg QGIS 

programban. A terepen a mintavétel helyét a rácsháló alapján kitűztük RTK (Real Time Kinetic, 

nagypontosságú GPS) segítségével és ott vettünk talajmintát mind a nedvességméréshez, mind a 

szerves szén mennyiségének meghatározásához. 

A talajnedvesség mérésére a gravimetriás módszert alkalmaztuk, ez biztosította 

számunkra a kellő tizedes értékű pontosságot. A nedvességértékeket, melyeket 

tömegszázalékban kaptunk meg, hozzárendeltük a mintavételi pontoknak megfelelő 

koordinátákhoz és QGIS programban mind az őszi, mind a tavaszi mérésből származó 

eredményekből egy nedvességtérképet generáltunk, mind a déli mind, az északi kitettségű 

mintaparcelláról. A nedvességtérképek lehetőséget adtak számunkra összevetni a mintaparcellák 

nedvességeloszlásának időbeli változását. Tudva azt, hogy a talaj víztartó képességét a szerves 

szén mennyissége jelentősen befolyásolja mindkét kitettségű lejtőn vizsgáltuk a talaj összes 

szerves szén tartalmát. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVII. ONLINE CSÍKSZEREDAI KARI TDK 

XXIII. ONLINE AGRÁRTUDOMÁNYI ERDÉLYI ETDK 

teljes szervezőbizottsága: 

 

dr. Máthé István (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Biomérnök Tanszék) 

dr. Prohászka-Rád Boróka (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Humántudományok Tanszék) 

dr. Albert Csilla (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Élelmiszertudományi Tanszék) 

dr. Hubbes László (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Társadalomtudományok Tanszék) 

dr. Madaras Szilárd (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Üzleti Tudományok Tanszék) 

dr. Illyés László (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Gazdaságtudományi Tanszék) 

dr. Nagy Tünde (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Humántudományok Tanszék) 

dr. Tódor Imre (Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet) 

Mihály Gergő (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Hallgatói Önkormányzat elnöke) 

Erdő Kinga (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Hallgatói Önkormányzat, általános alelnök) 

Balla Levente (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, PR felelős) 

Szabó-Balog János (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, rendszergazda) 

Imreh Székely András (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, informatikus) 

Sebestyén Endre (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, informatikus) 

Mátyás Melinda (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Gazdasági igazgató) 

Péter Judit (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Gazdasági előadó) 

Lackó Izabella (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Élelmiszertudományi Tanszék, tanszéki 

előadó) 

Burista Cecília (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Kari előadó) 

 


