
KERPELY KÁLMÁN NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK 

DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERVE 

 

A Doktori Iskola több tudományág számos – egymással összetartozó, kiegészítő és egymást 

kölcsönösen feltételező – kutatási terület összehangolt tanulmányozásával vizsgálja a 

fenntartható fejlődés és a fenntartható mezőgazdaság növelését, a precíziós gazdálkodást, 

illetve az ezekhez tartozó rendszereket, módszereket és eljárásokat, valamint a fejlesztési, 

innovációs lehetőségeket. 

A kutatási programok célja a mezőgazdálkodással kapcsolatos kutatások kiszélesítése. 

 

A képzési program szerkezete 

A hallgatók a képzésük során 3 különböző típusú kurzust hallgathatnak kötelező, ill. választható 

jelleggel. 

1. általános kurzusok (kötelező): Agrárkutatás módszertana, Fenntartható földhasználat és a 

Növénytermesztési modellek  

2. speciális kurzusok (kötelezően választható): Fenntartható precíziós mezőgazdaság, Kertészet 

és környezet, Földművelési rendszerek, Talajvédelem-talajjavítás, Talaj és környezet, 

Digitális talajtérképezés, Integrált gabonatermesztés, A növénytermesztés biológiai 

alapjai, Molekuláris növénynemesítés, Képelemzés alapú dinamikus 

növényfiziológia, Növény és környezet, Talajerőgazdálkodás kémiája, 

Környezetkímélő növényvédelem, Integrált károsító szabályozás, Integrált szemléletű 

növénykórtan, In vitro növényi szaporítás és a növényi stressztolerancia, 

Mikrobiológia, Növényi termékek minőségvizsgálata, Növényprodukciós 

döntéstámogató modellek. 

3. Válaszható jelleggel a témához kapcsolódó meghirdetett kurzusok száma: 33.  

A doktori képzés első négy féléve alatt három kötelező (6 kredit) és két kötelezően választható 

tantárgy (6 kredit) felvétele a doktoranduszra nézve kötelező. Szabadon választható 

tantárgyakból 8 kredit teljesítésére van lehetőség. A kreditek teljesítését – a felvett tantárgyra 

előírt vizsga, dolgozat, beszámoló, stb. alapján a tárgy előadója igazolja.  

Ezen időszak alatt a legalább 4 x 30 kredit a vizsgák, a kutatás és oktatási tevékenységből 

gyűjthetők. Az utolsó négy félév 4 x 30 kredit kutatómunkát tartalmaz. Ezek olyan konkrét 

kutatási és publikációs követelményeket jelentenek, amelyek a doktorandusz hallgatókat 

hozzásegítik a fokozatszerzési eljárás elindításához szükséges publikációs követelmények 

magasszínvonalú teljesítéséhez. 

A doktorandusz a képzési időszakban végzett kutatási tevékenységeiért, illetve azok 

eredményeiért az alábbi kredit értékeket szerezheti meg (a kreditérték a szerzők számával 

osztandó): 
Publikációs kategória Kredit 

Folyóirat cikkek nemzetközi folyóiratban (lektorált idegen nyelven) 30 

Folyóirat cikkek hazai idegen nyelvű folyóiratban (lektorált idegen nyelven) 30 

Folyóirat cikkek hazai magyar nyelvű folyóiratban (lektorált magyar nyelven) 25 

Folyóirat cikkek egyéb nemzetközi folyóiratban  25 

Folyóirat cikkek egyéb hazai idegen nyelvű folyóiratban 20 

Folyóirat cikkek egyéb hazai magyar nyelvű folyóiratban  15 

Konferencia cikk (lektorált, nemzetközi, idegen nyelven) 15 

Konferencia cikk (lektorált, nemzetközi, magyar nyelven) 15 

Konferencia cikk (lektorált, hazai, magyar nyelven) 15 

Konferencia cikk (egyéb, nemzetközi, idegen nyelven) 10 

Konferencia cikk (egyéb, hazai, idegen nyelven) 10 

Konferencia cikk (egyéb, hazai, magyar nyelven) 10 

Ismeretterjesztő közlemények idegen nyelven 10 

Ismeretterjesztő közlemények magyar nyelven 5 

Részvétel nemzetközi kutatási programban (teamben) 5 

Részvétel hazai kutatási programban (teamben) 5 
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Tantárgykód Tantárgy Oktató Kredit 1. 

félév 

2. félév 3. félév 4. félév 

Kötelező 

AT-KK-A5 
Agrárkutatás módszertana 

Csajbók József, 

PhD 

2  X    

AT-KK-A10 Fenntartható földhasználat I. Nagy János, DSc 1  X    

AT-KK-A11 Fenntartható földhasználat II. Nagy János, DSc 1   X   

AT-KK-A3 Növénytermesztési modellek I. Pepó Péter, DSc 1    X  

AT-KK-A4 Növénytermesztési modellek II. Pepó Péter, DSc 1 6    X 

Kötelezően választható 

AT-KK-B58 Fenntartható precíziós 

mezőgazdaság I. 

Nagy János, DSc, 

Búvár Géza 

1  X    

AT-KK-B59 Fenntartható precíziós 

mezőgazdaság II. 

Nagy János, DSc, 

Búvár Géza 

1   X   

AT-KK-B60 Fenntartható precíziós 

mezőgazdaság III. 

Nagy János, DSc, 

Búvár Géza 

1    X  

AT-KK-B1 Kertészet és környezet I. Holb Imre, DSc 1  X    

AT-KK-B2 Kertészet és környezet II. Holb Imre, DSc 1   X   

AT-KK-B3 Kertészet és környezet III. Holb Imre, DSc 1    X  

AT-KK-B55 Földművelési rendszerek I. Nagy János, DSc 1  X    

AT-KK-B56 Földművelési rendszerek II. Nagy János, DSc 1   X   

AT-KK-B57 Földművelési rendszerek III. Nagy János, DSc 1    X  

AT-KK-B7 
Talajvédelem-talajjavítás I. 

Blaskó Lajos, 

DSc 

1  X    

AT-KK-B8 
Talajvédelem-talajjavítás II. 

Blaskó Lajos, 

DSc 

1   X   

AT-KK-B9 
Talajvédelem-talajjavítás III. 

Blaskó Lajos, 

DSc 

1    X  

AT-KK-B10 Talaj és környezet I. Kátai János, CSc 1  X    

AT-KK-B11 Talaj és környezet I. Kátai János, CSc 1   X   

AT-KK-B12 Talaj és környezet I. Kátai János, CSc 1    X  

AT-KK-B61 
Digitális talajtérképezés I. 

Pásztor László, 

DSc 

1  X    

AT-KK-B62 
Digitális talajtérképezés II. 

Pásztor László, 

DSc 

1   X   

AT-KK-B63 
Digitális talajtérképezés III. 

Pásztor László, 

DSc 

1    X  

AT-KK-B13 Integrált gabonatermesztés I. Pepó Péter, DSc 1  X    

AT-KK-B14 Integrált gabonatermesztés II. Pepó Péter, DSc 1   X   

AT-KK-B15 Integrált gabonatermesztés III. Pepó Péter, DSc 1    X  

AT-KK-B19 A növénytermesztés biológiai 

alapjai I. 

Marton L. Csaba, 

DSc 

1  X    

AT-KK-B20 A növénytermesztés biológiai 

alapjai I. 

Marton L. Csaba, 

DSc 

1   X   

AT-KK-B21 A növénytermesztés biológiai 

alapjai I. 

Marton L. Csaba, 

DSc 

1    X  

AT-KK-B64 Molekuláris növénynemesítés I. Pepó Pál, CSc 1  X    

AT-KK-B65 Molekuláris növénynemesítés II. Pepó Pál, CSc 1   X   

AT-KK-B66 Molekuláris növénynemesítés III. Pepó Pál, CSc 1    X  

AT-KK-B67 Képelemzés alapú dinamikus 

növényfiziológia I. 

Szemán-Nagy 

Gábor, PhD 

1  X    

AT-KK-B68 Képelemzés alapú dinamikus 

növényfiziológia II. 

Szemán-Nagy 

Gábor, PhD 

1   X   

AT-KK-B69 Képelemzés alapú dinamikus 

növényfiziológia III. 

Szemán-Nagy 

Gábor, PhD 

1    X  

AT-KK-B70 
Növény és környezet I. 

Kakuszi-Széles 

Adrienn, PhD 

1  X    

AT-KK-B71 Növény és környezet II. Kakuszi-Széles 

Adrienn, PhD 
1   X   
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AT-KK-B72 Növény és környezet III. Kakuszi-Széles 

Adrienn, PhD 
1    X  

AT-KK-B25 
Talajerőgazdálkodás kémiája I. 

Balláné Kovács 

Andrea, PhD 

1  X    

AT-KK-B26 Talajerőgazdálkodás kémiája II. Balláné Kovács 

Andrea, PhD 

1   X   

AT-KK-B27 Talajerőgazdálkodás kémiája III. Balláné Kovács 

Andrea, PhD 

1    X  

AT-KK-B52 Környezetkímélő növényvédelem I. Holb Imre, DSc 1  X    

AT-KK-B53 Környezetkímélő növényvédelem II. Holb Imre, DSc 1   X   

AT-KK-B54 Környezetkímélő növényvédelem 

III. 
Holb Imre, DSc 

1    X  

AT-KK-B79 
Integrált károsító szabályozás I. 

Radócz László, 

CSc 

1  X    

AT-KK-B80 
Integrált károsító szabályozás II. 

Radócz László, 

CSc 
1   X   

AT-KK-B81 
Integrált károsító szabályozás III. 

Radócz László, 

CSc 
1    X  

AT-KK-B28 
Integrált szemléletű növénykórtan I. 

Kövics György, 

CSc 

1  X    

AT-KK-B29 
Integrált szemléletű növénykórtan II. 

Kövics György, 

CSc 

1   X   

AT-KK-B30 Integrált szemléletű növénykórtan 

III. 

Kövics György, 

CSc 

1    X  

AT-KK-B73 In vitro növényi szaporítás és a 

növényi stressztolerancia I. 

Dobránszki Judit, 

DSc 

1  X    

AT-KK-B74 In vitro növényi szaporítás és a 

növényi stressztolerancia II. 
Dobránszki Judit, 

DSc 
1   X   

AT-KK-B75 In vitro növényi szaporítás és a 

növényi stressztolerancia III. 
Dobránszki Judit, 

DSc 
1    X  

AT-KK-B40 
Mikrobiológia I. 

Karaffa Erzsébet 

Mónika, PhD 

1  X    

AT-KK-B41 Mikrobiológia II. Karaffa Erzsébet 

Mónika, PhD 

1   X   

AT-KK-B42 Mikrobiológia III. Karaffa Erzsébet 

Mónika, PhD 

1    X  

AT-KK-B49 Precíziós agrárműszaki ismeretek I. Harsányi Endre, 

PhD 

1  X    

AT-KK-B50 Precíziós agrárműszaki ismeretek II. Harsányi Endre, 

PhD 
1   X   

AT-KK-B51 Precíziós agrárműszaki ismeretek 

III. 
Harsányi Endre, 

PhD 
1    X  

AT-KK-B46 Növényi termékek 

minőségvizsgálata I. 
Kovács Béla, PhD 

1  X    

AT-KK-B47 Növényi termékek 

minőségvizsgálata II. 
Kovács Béla, PhD 1   X   

AT-KK-B48 Növényi termékek 

minőségvizsgálata III. 
Kovács Béla, PhD 1    X  

AT-KK-B76 Növényprodukciós döntéstámogató 

modellek I. 

Nyéki Anikó, 

PhD 

1  X    

AT-KK-B77 Növényprodukciós döntéstámogató 

modellek II. 

Nyéki Anikó, 

PhD 

1   X   

AT-KK-B78 Növényprodukciós döntéstámogató 

modellek III. 

Nyéki Anikó, 

PhD 

1 6   X  

Szabadon választott 

        AT-KK-C1 
Ökológiai növénytermesztés 

Szabó András, 

PhD 

2   

 

 

 

 

 

 

 

AT-KK-C6 Takarmánynövények integrált 

termesztése 

Sárvári Mihály, 

CSc 

2  

AT-KK-C3 Integrált gyógynövénytermesztés Kutasy Erika,PhD  2  

AT-KK-C12 
Integrált növénytermesztés 

Dóka Lajos 

Fülöp, PhD  

2  

AT-KK-C13 Növénytermesztés homoktalajon Zsombik László, 2  
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PhD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tárgy meghirdetésének szemesztere 

AT-KK-C67 Integrált talajhasználat Nagy János, DSc 2  

AT-KK-C23 Biológiai folyamatok a talajban Kátai János, CSc 2  

AT-KK-C25 
Ökofiziológia 

Veres Szilvia, 

PhD 

2  

AT-KK-C11 Korszerű vízkezelési eljárások Kovács Elza, PhD 2  

AT-KK-C8 Szántóföldi növények 

vízgazdálkodása 

Csajbók József, 

PhD 

2  

AT-KK-C20 
Lizimetria 

Zsembeli József, 

PhD 

2  

AT-KK-C22  A növényminőség agrokémiai 

összefüggései 
Vágó Imre, CSc 

2  

AT-KK-C59 
Talajművelés fizikai alapjai 

Rátonyi Tamás, 

PhD 

2  

AT-KK-C68 Agrometeorológia; növényállomány 

klíma 

Gombos Béla, 

PhD 

2  

AT-KK-C28 
Bio-energetika 

Sinóros-Szabó 

Botond, DSc 

2  

AT-KK-C26 
Környezetkímélő gépesítés 

Harsányi Endre, 

PhD 

2  

AT-KK-C27 
A növényvédelem gépei 

Hagymássy 

Zoltán, PhD 

2  

AT-KK-C29 
Élelmiszeripari gépek 

Vántus András, 

PhD 

2  

AT-KK-C69 Elemspeciációs módszerek a 

mezőgazdaságban 
Kovács Béla, PhD 

2  

AT-KK-C36 Növényi anyagcseretermékek 

hatóanyagok és citológiai 

vizsgálatuk 

Lisztes-Szabó 

Zsuzsa, PhD 

2  

AT-KK-C40 
Borászati technológia 

Bihari Zoltán, 

PhD 

2  

AT-KK-C31 
Gyümölcstermesztés 

Gonda István, 

CSc 

2  

AT-KK-C70 
A gyümölcsfajok bioaktív anyagai 

Gálné Remenyik 

Judit, PhD 

2  

AT-KK-C71 
Precíziós zöldségtermesztés 

Takácsné dr. 

Hájos Mária, CSc 

2  

AT-KK-C34 Zöldségfélék szerepe és jelentősége 

a táplálkozásban 

Takácsné Hájos 

Mária, CSc 

2  

AT-KK-C63 
Biológiai növényvédelem 

Radócz László 

CSc 

2  

AT-KK-C53 
Növényvédelmi kémia 

Balláné Kovács 

Andrea, PhD 

2  

AT-KK-C56 
Gyomnövénytan, gyomirtás 

Radócz László, 

CSc 

2  

AT-KK-C51 Rovarélettani ismeretek és azok 

alkalmazhatósága a korszerű 

növényvédelemben 

Fónagy Adrien, 

DSc 

2  

AT-KK-C54 
Toxikológia 

Prokisch József, 

PhD 

2  

AT-KK-C57 
Növényvédelmi előrejelzés 

Tarcali Gábor, 

PhD 

2  

AT-KK-C55 
Mikotoxinok a mezőgazdaságban 

Pusztahelyi 

Tünde, PhD 

2  

AT-KK-C72 Ipari hulladékok, mint lehetséges 

tápanyagok 

Tóth Brigitta, 

PhD 

2 8 

 Mindösszesen   20 
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A KOMPLEX VIZSGA ELMÉLETI RÉSZÉNEK FŐ- ÉS MELLÉKTÁRGYAI  

 

Főtantárgyak:  

 Fenntartható földhasználat  

 Növénytermesztési modellek  

 Kertészet és környezet  

 

Melléktantárgyak  

 Ökológiai növénytermesztés  

 Fenntartható precíziós mezőgazdaság  

 Agrometeorológia; növényállomány klíma 

 Integrált talajhasználat  

 Környezetkímélő gépesítés  

 Gyümölcstermesztés  

 Zöldségfélék szerepe és jelentősége a táplálkozásban 

 Környezetkímélő növényvédelem 

 



KUTATÁSI TERV 

összeállításának szempontjai az I. évfolyam PhD hallgatói részére 

(Beadási határidő: minden év október 01./március 01.) 

 

Név: 

A kutatóhely neve: 

Témavezető(k): 

A téma címe: 

 

1. A téma indokolása, jelentősége, célkitűzés és rövid irodalmi áttekintés 

2. A vizsgálat, a kísérlet célja 

3. A vizsgálat helye, körülményei, kísérlet beállítása, kezelések, stb. 

4. Vizsgálati módszerek 

5. Alkalmazandó matematikai, statisztikai értékelési módszerek 

6. A kutatás évi ütemezése 

7. Várható eredmények 

8. A rendelkezésre álló eszköz, anyagi források, stb. 

9. A vizsgálatok várható költsége 

10. Támogatási igény  

11. Előreláthatóan felmerülő akadályok, problémák 

 

Dátum 

Aláírások:  PhD hallgató   Témavezető(k) 

 

Jóváhagyás: Doktori Iskola Tanács 

 

 

             

PhD. hallgató       témavezető 

 

A Doktori Iskola Tanácsa a Kutatási és Képzési tervet jóváhagyta: igen nem 

Dátum: 

 

            

            Doktori iskola vezetője  
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KERPELY KÁLMÁN NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI 

TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 

 

 

 

 

Képzési és kutatási terv 

 

 

 

 

 

 

 

Cím 

 

 

Név 

 

 

Témavezető: 

 

 

 

 

 

 

 

Debrecen 

évszám 
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KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI TERV FELÉPÍTÉSE 

I. Témavázlat 

1. A téma indoklása 

2. Célkitűzések 

3. Féléves költségterv:  

4. Kutatómunka ütemezése 

Feladat 

megnevezése 
I. félév 

II. 

félév 
III. félév 

IV. 

félév 
V. félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII. 

félév 

Szakirodalmi 

feldolgozás 
        

Adatgyűjtés         

Adatok elemzése, 

feldolgozása 
        

Modell készítése         

Szakirodalmi 

fejezet elkészítése 
        

Saját eredmények 

rendszerezése 
        

Doktori értekezés 

befejezése 
        

Jelentkezés 

fokozatszerzésre 
        

Részeredmények 

publikálása 
        

 

 

5. Az értekezés tervezett fejezetei 
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II. Képzési terv – tantárgyak ütemezése 
Kutatási téma címe:  

PhD hallgató neve:  

Témavezető(k) neve, tudományos fokozata:  

Képzési forma: nappali – levelező  

 

Formája 

 

Tantárgy 

 

Oktató 

1. 

félév 

2. 

félév 

3. 

félév 

4. 

félév 

5. félév 6. 

félév 

7. 

félév 

8. 

félév 
Kredit Oktató 

aláírása 

   Óraszám    

Kötelező 

 

1. Agrárkutatás módszertana Csajbók József, PhD  28        2  

 

 

2. Fenntartható 

földhasználat 

Nagy János, 

 DSc 

 

14 14       2  

 3. Növénytermesztési 

modellek 

Pepó Péter, 

 DSc 

  14 14     2  

Kötelezően 

választott 

1.   14 14 14      3  

 

 

2.   14 14 14      3  

Szabadon 

választott 

1.  28        2  

 

 

2.    28       2  

 

 

3.     28      2  

 

 

4.      28     2  

Összesen   7 5 5 3 30 30 30 30 20  

Kutatási 

tevékenység 

(max) 

  23 25 25 27 30 30 30 30 220  

Oktatási 

tevékenység 

  0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4   0-24  

Mindösszesen   30 30 30 30 30 30 30 30 240  
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A Doktori Iskola tárgyainak leírása, követelményei 

KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK  

Agrárkutatás módszertana (Csajbók József PhD)  

Az emberi megismerés sajátosságai, hibái. A megismerési folyamat módszerei. Primerkutatás, 

szekunderkutatás, tercierkutatás fogalma, jellemzői. Hogyan ítélhető meg a kutatások 

eredménye azok érvényessége? A kutatási téma kiválasztásának elméleti és gyakorlati kérdései. 

A kutatás etikai kérdései.  

In vitro, in vivo kísérletek, szántóföldi kísérletek. Növénytermesztési kísérletek tervezése (a 

kísérlet célja, tényezők, parcellák, kezelések, ismétlések, a kísérleti eredmények pontossága, a 

befolyásoló tényezők, homogenitás). A kísérleti terv részei, jellemzői.  

A kezeléskülönbségek és a kísérleti hiba becslése. Valódi és belső ismétlések. A szükséges 

ismétlésszám meghatározása. A parcellák elhelyezése. Egytényezős kísérletek elrendezésének 

lehetőségei, randomizálás. Kéttényezős kísérletek elrendezésének lehetőségei. Háromtényezős 

kísérletek elrendezésének lehetőségei. Kérdőíves felmérések, kérdéstípusok. Gyakorlati példák 

kidolgozása, statisztikai kiértékelése.  

Fenntartható földhasználat (Nagy János DSc)  

A tantárgy feladata földhasználati ismeretek nyújtása, a hallgatók szemléletének formálása a 

hatékony gazdálkodás és földvédelem érdekében. Képesek legyenek a földhasználat módjának 

tervezésével és irányításával megvalósítani a természetes ill. társadalmi erőforrások hatékony 

kihasználását, a maximális jövedelem elérését, a természeti környezet egyensúlyának 

megóvását.  

A földhasználat funkciója. Földhasználati módok, a környezet- és földvédelem kölcsönhatásai. 

A földművelés módjai és a talajhasználat. A talaj termékenységének, védelmének és szántóföldi 

hasznosításának összefüggései. Az antropogén eredetű terhelések főbb következményei, az 

ökológiai tűréshatárt figyelembe vevő földhasználat. Szervesanyagok hasznosítása, 

szervestrágyázás. Földhasználat tervezése. Kedvezőtlen adottságú talajok hasznosítása. 

Földhasználat elemzése. A hatások vizsgálatára alkalmas módszerek. A földhasználat hatása a 

talajállapotra, a termelési beavatkozások hatékonyságára, a talajvédelemre, a fizikai-biológiai 

környezet egyensúlyára és a termelés eredményességére. A földhasználati módok 

megválasztása. Földhasználati koncepciók. Földhasználati rendszerek és modellek. Természeti 

adottságok és a földhasználat összeegyeztetése.  

Növénytermesztési modellek (Pepó Péter DSc)  

I. A tantárgy keretében a PhD hallgatók a szántóföldi növénytermesztés ökológiai, biológiai és 

agrotechnikai feltételrendszerével, valamint ezek interaktív hatásaival ismerkednek meg. A 

szántóföldi növénytermesztés növényfiziológiai, növényökológiai és agrotechnikai 

feltételeinek tudományos bemutatása. A növénytermesztési modellek agronómiai alapjai, 

szerkezete, működési mechanizmusai. A gabonanövények növénytermesztési modelljei. A 

kalászos gabonanövények, a kukorica és egyéb gabonanövények termesztéstechnológiájának 

tudományos megalapozása. A hüvelyes és olajnövények növénytermesztési modelljei. A borsó, 

a szója és egyéb hüvelyes növények, valamint a napraforgó, a repce és egyéb olajnövények 

termesztéstechnológiájának tudományos megalapozása.  

II. A tantárgy keretében a PhD hallgatók a szántóföldi növénytermesztés ökológiai, biológiai 

és agrotechnikai feltételrendszerével, valamint ezek interaktív hatásaival ismerkednek meg. A 

szántóföldi növénytermesztés növényfiziológiai, növényökológiai és agrotechnikai 

feltételeinek tudományos bemutatása. A növénytermesztési modellek agronómiai alapjai, 

szerkezete, működési mechanizmusai. A gyökér- és gumós növények, takarmánynövények 

növénytermesztési modelljei. A cukorrépa, a burgonya és egyéb gyökér-gumós növények, 

valamint a szálas és egyéb takarmánynövények termesztéstechnológiájának tudományos 

megalapozása.  
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KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK  

Fenntartható precíziós mezőgazdaság (Nagy János DSc – Buvár Géza)  

A tantárgy átfogó ismereteket ad a precíziós mezőgazdaság szükségességéről, a jelenlegi 

helyzetről és a várható irányokról. A hallgatók a legújabb elméleti és gyakorlati ismereteket 

sajátíthatják el a precíziós és termőhely specifikus technológiák alkalmazásával kapcsolatban. 

Bemutatjuk a legújabb modern technológiákat, a különböző sorvezető és automata kormányzási 

rendszereket, a termőhely-specifikus és a klorofill-tartalomra alapozott tápanyag-utánpótlást. A 

tantárgy megismerteti a precíziós szántóföldi és kertészeti növényvédelmet, precíziós vetést és 

bemutatja a flotta menedzsment rendszereket.  

Kertészet és környezet (Holb Imre DSc)  

A tantárgy oktatása során áttekintjük a kertészeti növények (gyümölcs, szőlő, zöldség, 

dísznövény, gyógynövény) termesztésének nemzetközi és hazai helyzetét, a környezeti 

tényezők hatását és azok befolyásolási lehetőségeit. A következő témakörökkel foglalkozunk 

részletesen: A kertészeti növények eredete és környezeti igénye, a világ jelentős kertészeti 

országainak ökológiai jellemzői, a magyarországi kertészeti termőtájak ökológiai jellemzői, a 

kertészeti növények növekedését, terméshozását, minőségét befolyásoló környezeti tényezők: 

időjárás, talaj, domborzat, épített környezet: ellenállóság és védekezés a káros környezeti 

tényezőkkel szemben: fagy, jég, szárazság, szél, eső, magas talajvíz, talaj sótartalma, erős 

napsugárzás, termesztő berendezések, a klímaváltozás hatása a kertészeti növények 

termesztésére.  

Földművelési rendszerek (Nagy János DSc)  

A földműveléstan feladata, hogy az alapozó tárgyak, valamint saját ismeretanyagának 

szintetizálásával tegye lehetővé: a különböző termőhelyeken folyó növénytermesztés 

eredményességét akadályozó, a földművelés elemeivel befolyásolható természeti korlátok és 

törvényszerűségeik felismerését; az egyes termesztéstechnológia eljárások alkalmazása 

szükségességének és lehetőségeinek megállapítását, változatainak kidolgozását; a tervezett 

termesztéstechnológia hatásának, hatástartamának és várható eredményeinek talaj-növény 

rendszerben történő megítélését.  

A tárgy oktatása olyan tudásanyag elsajátítására törekszik, amelyben a termesztett növények 

termőhellyel szembeni igényeinek kielégítése mellett feltárja a termesztéstechnológia (pl.: 

tápanyagutánpótlás, öntözés, gyomirtás, vetésváltás, stb.) hiányosságainak 

növényegészségügyi és termékminőségi következményeit.  

A földműveléstan, amely a talajtermékenység tervszerű növelésének és védelmének tana, az 

alábbi növénytermesztés-technológiai elemeket foglalja magába:  

 talajművelés (a művelés minőségét és eljárásainak alkalmazhatóságát meghatározó 

tényezők, valamint a termesztett növények talajművelési rendszerinek ismerete); 

 talajvédelem (a talajok fizikai-, kémiai- és biológiai degradációját - pl.: erózió, defláció - 

megelőző és megszüntető módszerek alkalmazhatóságának elméleti alapjai és 

technológiái); 

 talajjavítás (a kedvezőtlen kémiai és fizikai tulajdonságú - pl.: savanyú, szikes és hidromorf 

stb. - talajok javításának elméleti alapjai és technológiái);  

 trágyázás (a növények tápanyagellátásának szükségességét, mértékét és módját 

meghatározó összefüggések és a szerves, valamint szervetlen trágyák 

alkalmazástechnológiái);  

 gyomirtás (a szántóföldi és gyomnövények kölcsönhatásai, termőhely és 

életformarendszerek, a gyomszabályozás termesztéstechnológiai módszerei, különös 

tekintettel a mechanikai és biológiai beavatkozásokra);  

 öntözés (az öntözés hatékonyságának termőhelyi és termesztéstechnológiai 

következményei, különös tekintettel a talajművelési, növényápolási, tápanyagutánpótlási 

kapcsolatrendszerekre);  

 vetésváltás (a vetésváltás elméleti alapjai és alkalmazásának főbb szempontjai, 

követelményei, különös tekintettel a fenntartható növénytermesztés és szárazgazdálkodás 

követelményeire); 
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 földművelési rendszerek (a földművelés fejlődésének főbb állomásai, különös tekintettel a 

vetésváltás és szabad földművelési rendszerekre. 
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Talajvédelem –Talajjavítás (Blaskó Lajos DSc)  

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a talaj környezetben betöltött szerepével, 

valamint azokkal a hatásokkal, amelyek a talaj degradálódásához, romlásához vezetnek. 

Foglalkoznak a talajvédelem klasszikusnak mondható feladataival, az erózió talajtani hatásaival 

és az ellene való védekezés módszereivel, a homok- és a szikes talajok javításával, a fizikai 

talajdegradáció jelenségeivel és kivédésük módjával, a biológiai talajromlással és 

megelőzésének lehetőségeivel. A tárgy jelentős teret szentel a talajokat érő szennyező hatások 

tárgyalásának, a talajszennyezettség kialakulásának, forrásainak, valamint azoknak a 

remediálási módszereknek, amelyek a különböző mértékben és különféle anyagokkal 

elszennyezett talajok megtisztítását célozzák. Foglalkozik a kárfelmérés és a kockázatelemzés 

módszereivel, valamint esettanulmányokon keresztül ismerteti a hazai talajokon végzett 

kármentesítések néhány eredményesen alkalmazott technológiáját. Továbbá a hallgatók 

széleskörű információt kapnak a kedvezőtlen kolloidtartalmú talajok javításának lehetőségeiről, 

a savanyú, szikes és sós talajok javításáról, a másodlagos szikesedés megelőzési lehetőségeiről.  

Talaj és környezet (Kátai János CSc)  

A talaj, a növénytermesztés alapja. A tantárgy keretében a hallgatók áttekintik a talaj 

kialakulásának feltételrendszerét, körülményeit. A szilárd talajalkotók közül nemcsak az 

ásványi, hanem a szerves alkotó részeknek is meghatározó szerepük van. A humusz mennyisége 

és minősége fontos a talaj termékenységének kialakításában és fenntartásában. Figyelmet 

fordítunk arra, hogy a hallgatók a folyamatok szintjén megértsék a talajok fizikai, kémiai és 

biológiai tulajdonságainak összefüggéseit. A fizikai tulajdonságok és folyamatok közül kiemelt 

témakörök a talajok szerkezetének problémaköre, valamint a víz-, hő- és levegő gazdálkodása. 

A talajkémiai közül nagy fontosnak tartjuk a talajkolloidok és a talajsavanyúság témakörét. 

Hangsúlyozzuk továbbá, a tápanyag-gazdálkodással kapcsolatos talaj mikrobiológiai 

folyamatokat is. 

Magyarország talajai. A hallgatók korábbi tanulmányaik során megismerkedtek a 

magyarországi talajok genetikus és talajföldrajzi osztályozásával. A tantárgy elsődleges célja, 

hogy a hallgatók ismerjék azokat a folyamatokat és összefüggéseket, amelyek eredményeként 

kialakultak, képződnek, ill. napjainkban is fejlődnek talajaink. Célunk továbbá az is, hogy a 

tantárgyi kurzuson részt vevők a főbb talajtípusok jellemzőin kívül ismerjék a talajban 

lejátszódó, meghatározó fizikai, kémiai és biológiai folyamatok ok-okozati összefüggéseit. Az 

elmúlt évtizedekben több talajosztályozási rendszer is napvilágot látott (FAO, a 

FAO/UNESCO, WRB). Célunk, ezen talajosztályozási rendszerek megismertetése, különös 

tekintettel a WRB talajosztályozására. 

Talaj, mint megújítható természeti erőforrás. Talajaink állapot jellemzőinek bemutatása. A 

fenntartható gazdálkodás főbb elvei a talaj hasznosítás során. A természetes ökológiai tényezők 

hatása a talajtermékenységére. Talajdegradációs folyamatok. A talaj termékenység megőrzése, 

a talaj melioráció alkalmazásának lehetőségei. A tápanyag utánpótlás módjai és hatása a 

talajban lejátszódó folyamatokra. Az emberi tevékenység hatása a talaj minőség javítására. 

Talajszennyezés és remediáció. Talajpusztulás, talajvédelem. Az erózió tényezői, formái, a 

talajpusztulás fokozatai. Az erózió elleni védelem talajtani vonatkozásai. A defláció okai, 

formái, fokozatai. A védekezés talajtani alapjai. A talajvédelem információs rendszere. Az EU 

és hazánk talajvédelmi stratégiái. 

 

Bevezetés a digitális talajtérképezés  (Pásztor László, DSc) 

A képzésben részvevő hallgatók bevezetést kapnak a talajokkal kapcsolatos adatok korszerű 

kezelésének módszereibe, térbeli problémáinak modellezésébe. Áttekintést kapnak a 

hagyományos és a digitális talajtérképezésről, a térképezés során felgyülemlett adatok 

használatáról, alkalmazhatóságáról, megjeleníthetőségéről. Térbeli talajtani adatbázisokkal és 

azok alkalmazásaival ismerkednek meg elméletben és gyakorlatban. Ismereteket szereznek a 

talajjellemzők térbeli kiterjesztésének legkorszerűbb, geostatisztikai, adatbányászati és hibrid 

módszereken alapuló irányairól. Bevezetést kapnak a térbeli predikciók pontosságának és 

megbízhatóságának becslési lehetőségeibe. Konkrét példákon keresztül megismerkednek a 

térbeli modellezés legfontosabb elemeivel és lépéseivel. 
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 Integrált gabonatermesztés (Pepó Péter DSc)  

A tantárgy részletes, tudományos megalapozottságú ismereteket nyújt a kalászos 

gabonanövények, a kukorica és egyéb gabonanövények termesztéstechnológiájának komplex, 

integrált fejlesztéséhez. Az ökológiai feltételek, a biológiai-genetikai alapok és a 

termesztéstechnológiai elemek interaktív elemzése a gabonanövényeknél. Mennyiségi és 

minőségi szemléletű gabona modellek. Termőhely és fajtaspecifikus gabona modellek. A 

gabonanövények termesztéstechnológiájának továbbfejlesztésére szolgáló kísérleti-

módszertani kérdések.  

 

Integrált és molekuláris nemesítés (Pepó Pál CSc)  

A növényi biotechnológia napjaink egyre szélesedő oktatási, kutatási, fejlesztési és termelési 

irányzata. A tudományos prognosztikák alapján ezen diszciplina fejlődése az elkövetkezendő 

időszakban egyre inkább felgyorsul és a növényi genetikát, növénynemesítést, termesztési 

technológiát, növényvédelmet és a szaporítóanyag-előállítást új, korszerűbb alapokra helyezi. 

A növényi biotechnológia magában foglalja az új értékekkel és gazdasági jelentőséggel 

rendelkező növényi sejteket, növényeket létrehozó sejt- és szövettenyésztési, molekuláris és 

sejtgenetikai eljárások felhasználását, továbbá azok produktumainak technológiai alkalmazását 

is. A konvencionális és a biotechnológiai módszerek integrációjával a növénynemesítés 

hatékonysága nagymértékben növelhető.  

 

Képelemzés alapú dinamikus növényfiziológia (Szemán-Nagy Gábor, PhD) 

Fénytani alapismeretek. A mikroszkópia története. Rádióhullámok alapvetõ tulajdonságai. A 

fény hullám-, és korpuszkuláris természete. A fény és a közegek kölcsönhatásai. A geometriai 

fénytan alapjai. Az egyszerû mikroszkóp. A fénymikroszkóp felbontóképességének határai. A 

nagyítás és az üres nagyítás. A numerikus apertúra. A mikroszkópia történeti áttekintése. 

Biztonsági szabályok, munkavédelem. A mikroszkóp biztonságos kezelése. Az összetett 

mikroszkóp képalkotása. 

A kép keletkezése. Az objektív, a tubus és az okulár szerkezete és paraméterei. 

Képrögzítõ eljárások. Lencsehibák és korrekciójuk. A lencsék kezelése. Az alapvetõ 

mikroszkóptípusok mechanikai felépítése és karbantartása. A sztereómikroszkóp. Fényforrások 

a mikroszkópiában. 

A megvilágítás jelentõsége. A fényforrás karakterisztikája. A megvilágítás hullámhosszának 

hatása a felbontóképességre, az Abbe-egyenlet. A lézer fényforrások jellemzõi. Szûrõk 

tulajdonságai. A tükör és a kondenzor. Speciális kondenzorok. A Köhler-féle megvilágítás. 

Monokromatikus, polarizációs és lézer megvilágítás.A megvilágítás módszerei. 

Sötét látóteres megvilágítás. Ráesõ fényû megvilágítás. Fáziskontraszt eljárás. Differenciál-

interferenciakontraszt mikroszkópia. A polarizációs mikroszkóp. Térhatású polarizációs 

mikroszkópia. Sztereomikroszkópia. A konfokális mikroszkópia alapjai.A fluoreszcens 

mikroszkópia. 

A fluoreszcencia, mint képalkotó jelenség. A fluoreszcens mikroszkópok felépítése. A 

fluoreszcens mikroszkópia gyakorlata. Az elektronmikroszkópia alapjai. 

Transzmissziós elektronmikroszkópia. Pásztázó elektronmikroszkópia. Az 

elektronmikroszkópos minták jellemzõi. Elektronmikroszkópos felvételek értékelése. 

Mikroszkópos struktúrák háromdimenziós reprodukciója. 

A fokális sík jelentõsége. A strukturált fény használata a mikroszkópiában. A 

digitális képalkotás alapjai. Pixel, voxel, térfogati és felületmodellek. A térbeliség, mint 

információ a mikroszkópiában. Rétegfelvételek készítése. 3D megjelenítés. A sztereoszkópikus 

megjelenítés. A számítógépes képfeldolgozás alapjai. A Chromatin Image Analyzer 3.0 

szoftver. Valós idejû megosztott erõforrásokat használó képfeldolgozás. A DRIP 

rendszer.Bioinformatikai alapismeretek. 

Analóg-digitális konverzió. Jel/zaj viszony. A biológiai információ strukturális sajátosságai. 

A/D eszközök a számítógépekben. Mintavételezési frekvencia. A konverzió felbontása. 

Biológiai jelek digitális feldolgozása.Biológiai adatbázisok. Publikációs adatbázisok. 

Specifikus keresés.Tudományos etika az Interneten.  
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Növény és környezet (Széles Adrienn PhD)  

Kulcsfontosságú a növény és környezete közötti kölcsönhatások megértése, az életfolyamatok, 

törvényszerűségek tanulmányozása, valamint annak nyomon követése, hogy a növény hogyan 

reagál a megváltozott környezeti feltételekre. Ehhez ismerni kell, az adott termőhely környezeti 

paramétereit, a környezeti paraméterek hirtelen változásából eredő stresszhatásokat és ezek 

milyen változásokat indukálnak az egyes növényfajoknál.  

Főbb témakörök: a növények életterének vizsgálata (talaj; fény- és klimatikus viszonyok). Az 

ásványi-anyag háztartás (a talaj, mint tápanyagforrás; a növény ásványi anyag felvétele, az 

ásványi anyagok felhasználása, beépülése a növényekbe; a nitrogénháztartás kérdései: NO3- és 

NH4+ -táplálás hatása az anyagcserére; az ásványi táplálkozás termőhelyi sajátosságai). A 

növény vízháztartása. A növények fejlődése és a környezet. A növények és a stressz 

(fénystressz, hőmérsékleti stressz, szárazság stressz).  

 

A növénytermesztés biológiai alapjai (Marton L. Csaba DSc)  

A növénytermesztési tényezők szerepe a termésátlag kialakulására. A növénynemesítés 

jelentősége, fogalma, célkitűzései, lépései. A genetikai hozzájárulás mértéke a termésátlagok 

gyarapodásához. A növénytermesztés technológia és a klímaváltozás hatása a növénynemesítés 

célkitűzéseire. A növénynemesítés és a termesztett növényfajok evolúciója. A növénynemesítés 

hazai és nemzetközi története, főbb hazai intézményei  

A növénynemesítés történetének kiemelkedő személyiségei, intézményei. A növénynemesítés 

alapanyagai. A génmegőrzés feladata, jelentősége, formái (génbankok). Nemesítési módszerek. 

A variáció szerepe a növénynemesítésben. Környezeti és genetikai variációk. Kvalitatív és 

kvantitatív variációk. A variabilitás forrásai, keresztezés, mutáció, poliploidia, biotechnológia. 

A szelekció fogalma, elmélete. Öntermékenyülő növényfajok nemesítésének elve, módszerei. 

Idegentermékenyülő növényfajok nemesítésének módszerei. Tömegszelekció, egyed szelekció, 

rekurrens szelekció. Heterózis nemesítés. Hibrid- és szintetikus fajták előállítása. Beltenyésztett 

törzsek előállításának a módszerei. Beltenyésztett törzsek értékének elbírálása per se, és 

kombinációkban. A biotechnológiai módszerek a növénynemesítésben.  

 

Talajerőgazdálkodás kémiája (Balláné Kovács Andrea DSc)  

Cél: a környezetbarát tápanyag-utánpótlás agrokémiai alapjainak megismertetése: a trágyázás 

hatása a termés mennyiségére, minőségére és a környezetre; a fenntartható és a 

környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás alapelvei; a trágyázás potenciális károsító hatásai; a 

talajtulajdonságok (pH, redoxi-potenciál, kötöttség) szerepe az esszenciális és toxikus hatású 

elemek körforgalmában. A tápanyagellátás és a vízháztartás kapcsolata; az egyes tápelemek 

szerepe, felvehetősége, hiánytünetek; a talaj, mint természetes tápanyag-forrás, műtrágyák, 

szerves trágyák tulajdonságai, alkalmazásuk; a trágyázási szaktanácsadást megalapozó 

talajvizsgálati módszerek, lehetőségek; a trágyázási szaktanácsadás elvi alapjai. A MÉM-NAK 

módszer, az MTA-TAKI gazdaságos és környezetkímélő módszere.  

 

Integrált szemléletű növénykórtan (Kövics György CSc)  

I. Kóroktan és diagnosztika: Bevezetés: az egészséges és beteg növény – az emberi népesség 

trendjei – élelmiszer- szükséglet – fogyasztói vs. szegény társadalmak – veszteségek a növényi 

termékelőállítás, tárolás, szállítás, felhasználás láncolatban.  

A növénykórtan történetének fejezetei: ókortól napjainkig – a kórokozó gombák szerepének 

felismerése - a fitobakteriológia története – a növényvirológia története – a betegségek elleni 

védekezés története – a magyar növénykórtan története.  

Az etiológia (kóroktan), kórkiváltó tényezők (arányaik, genetikai, klimatikus, edafikus és 

környezetszennyező okok, fertőző növénybetegségek etiológiája.  

Phytopathogen baktériumok és fitoplazmák.  

Növényvírusok, vírus-szerű ágensek (viroidok, szatellit RNS, DNS, szatellit vírusok, VLP-k, 

interferáló defektív részecskék stb.).  
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A növénybetegségek okainak diagnosztizálása: nehézségek - vizuál-diagnosztika 

(szimptomatológia) – mikroszkópos vizsgálatok – laboratóriumi vizsgálatok eszközei és 

módszerei – elektronmikroszkópia.  

A diagnosztizálás modern lehetőségei: szerológiai alapú diagnosztizálás (ELISA-típusok); 

fehérje és nukleinsav alapú diagnosztizálás (izozim, PCR stb.).  

II. Mikológia: Általános mikológiai ismeretek. „Egy név – egy gomba” vs. a gomba holomorf 

(anamorf és teleomorf).  

Fitopatogén álgombák (Protozoonok, Kromisztumok) és valódi gombák (Fungi); Zygomycota, 

Chytridiomycota; Ekto- és endomykorrhizák, orchid és ericoid mycorrhizák, endofiton 

gombák; Ascomycota; Basidiomycota; Mitospórás gombák; Mikotoxinok (fito- és zootoxinok).  

III. A pathogenezis, kórélettan, járványtan, prognosztika, védekezéstan: kórfolyamat 

(pathogenezis). Parazitizmus és pathogenitás, gazdanövénykör, kórfolyamati ciklus szakaszok 

a növényben (inokuláció – penetráció – infekció – disszemináció – inokulum képzés – 

kedvezőtlen időszaki túlélés).  

Kórélettan: a pathogenezis hatásai a növény fiziológiai funkcióira (változások a 

fotoszintézisben – víz- és tápanyag transzportban, a gyökerek víz-abszorpciójában, a xylemben 

való szállításban, párologtatásban). Változások a légzésben, sejt-permeábilitásban, 

transzkripcióban és transzlációban. Hatások a növényi hormonokra, növekedésre, 

szaporodására. A növénybetegségek genetikája (betegségek és a gének, a kórokozók 

változékonysága, mechanizmusai). A betegség-ellenállóság típusai (horizontális rezisztencia, 

R-gén rezisztencia, monogenikus vagy vertikális rezisztencia. Betegségellenállóság 

(rezisztencia) és tolerancia. A kórokozó virulenciája és a gazdanövény rezisztenciája 

(patogenitási gének a kórokozókban (gombák, baktériumok, vírusok). Jelátviteli rendszer a 

patogenitás-gének és rezisztencia-gének között, a Programozott sejthalál (PCD), SAR.  

Epidemiológia (járványtani feltételek, mono- és policiklikus betegségek, fenológiától 

független, juvenil és szeneszcens növényállapotban preferált betegségek) Prognosztika: a 

növénybetegségek előrejelzésének lehetőségei.  

Integrált szemléletű védelem növénykórokozók ellen. Agrotechnikai, mechanikai, fizikai, 

vegyi, biológiai, károsító-megfigyeléshez kapcsolódó védekezés.  

 

Integrált károsító szabályozás (Radócz László CSc)  

A mezőgazdasági termelés és a növényvédelem célja. A gazdasági szabályozás. A kártevő 

fogalma, a kártevők evolúciója. A nem biológiai védekezési módok és az egyoldalú 

termeléscentrikus gazdálkodás kritikus áttekintése. A vegyszeres védekezés gazdasági 

paradoxonja. A növényvédelmet meghatározó törvények és összefüggések: Malthus-törvény, 

Verhulst-Pearl törvény, Lotka-Voleterra egyenletek, Volterra szabály, Allee szabály, fejlődő és 

érett rendszerek, a rendszerek működése (entrópia az ökológiában, a hálózati törvény, Donella 

Meadows 12 pontja), a Kuznets görbe, a környezeti Kuznets görbe.A konvencionális 

gazdálkodás és növényvédelem hatástani, egészségügyi, környezeti és társadalmi eredője és 

mellékjelenségei.  

Védekezési módok. Történeti áttekintés (a védekezések evolúciója). A növényvédelem etikája. 

Agrotechnikai, mechanikai védekezés. Kémiai védekezés (rovarölő szerek 

hatásmechanizmusa, EU szabályozás). Biológiai védekezés (biotechnológiai védekezés, 

transzgénikus növények). Környezeti szabályozás. A biológiai növényvédelem és az integrált 

növényvédelem kapcsolata. Történeti háttér. Az integrált növényvédelem követelményei az 

Európai Unióban. A gazdasági küszöbérték kiszámítása, alkalmazhatósága. Az integrált 

növényvédelem az EU-ban és Magyarországon.  

 

 

Környezetkímélő növényvédelem (Holb Imre DSc)  

A környezetkímélő (integrált és ökológiai) kertészeti (gyümölcs, zöldség, dísznövény) 

növényvédelem története, hazai és nemzetközi helyzete. Az ökológiai és integrált termesztés 

jogi szabályozása. A termesztett kertészeti fajok kórokozóinak és kártevőinek biológiája az 

okozott kártétel jellege és a természetes ellenségek sajátosságai: eltérések az integrált 

termesztéstől. Az organikus termesztés technológiájának elemei, az integrált termesztéssel való 
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azonosságok és eltérések: fajta- és szaporítóanyag-használat, termőhely megválasztás, terület-

előkészítés, a szaporítóanyag megválasztása, ápolási műveletek, öntözés, talajművelés, 

betakarítás, tárolás. Az ökológiai szemlélet érvényesítése a növényvédelemben. Részletes 

elméleti és gyakorlati növényvédelmi technológiai ismeretek nyújtása fontosabb gyümölcs-, 

zöldség- és dísznövényfajokon. A biotechnológia növényvédelmi vonatkozásai a kertészeti 

termesztésben.  

 

In vitro növényi szaporítás és a növényi stressztolerancia (Dobránszki Judit CSc)  

Lágy- és fásszárú növények in vitro szaporítása. Elsősorban gyümölcstermő (pl.: alma, szilva, 

cseresznye), erdészeti (pl.: akác, dió) és energetikai céllal termesztett (pl.: fűz, császárfa) 

fásszárú növények, valamint lágyszárú kertészeti növények (pl.: burgonya) in vitro 

szaporításának kutatása. Axilláris és adventiv hajtássokszorozódást befolyásoló in vitro 

tényezők hatásának vizsgálata, új módszerek kidolgozása az in vitro szaporítás 

hatékonyságának fokozására. A különböző in vitro tényezők hatásának vizsgálata a fejlődő 

hajtások, illetve növények fiziológiai és minőségi paramétereire. Akklimatizációs módszerek 

kidolgozása és vizsgálata, azok élettani, minőségi hatásainak tanulmányozása. Új in vitro 

technológiák, vagy azok egyes elemeinek kialakítása.  

Ozmotikus stressztolerancia in vitro vizsgálata. Abiotikus (elsősorban ozmotikus: víz és 

sóstressz) stresszel szembeni rezisztencia/tolerancia érték tesztelésére alkalmas in vitro 

módszerek kidolgozása, adaptálása különböző zöldség, gyümölcs és szántóföldi növényfajok 

esetén (pl. burgonya, borsó, alma). Az egyes fajok különböző fajtáinak, vonalainak, klónjainak 

in vitro abiotikus stressztűrési érték meghatározása, korreláció vizsgálata az in vivo (üvegházi 

és szántóföldi) abiotikus stressztűréssel. A téma elsősorban módszertani alapkutatásokat, illetve 

morfo-fiziológiai és biokémiai paraméterek vizsgálatát és markerként való alkalmazhatóságát 

foglalja magában.  

 

Mikrobiológia (Karaffa Erzsébet Mónika PhD)  

A tantárgy oktatásának célja, olyan korszerű ismeretek nyújtása, mely lehetővé teszi, hogy a 

hallgató a mezőgazdasági szempontból kiemelkedően fontos mikrobiológiai ismeretek speciális 

fejezeteinek és környezetvédelmi vonatkozásainak ismertetése, a legújabb, korszerű 

tudományos ismeretek felhasználásával.  

A tantárgy oktatásának főbb témakörei: Baktériumok diverzitása. Gombák diverzitása. Vírusok 

diverzitása. Mikroorganizmusok ökológiája (nedvesség, hőmérséklet, pH, nyomás, sugárzás, 

sótartalom). A mikroorganizmusok szerepe és jelentősége a biogeokémiai folyamatokban. 

Mikrobiális ökoszisztémák. Mikrobiális ökológiai vizsgálati módszerek. Mikrobiális 

szimbiózisok. Génsebészet és biotechnológia. Mikroorganizmusok fontosabb 

anyagcseretermékei. Erjedések mikrobiológiája. Patogenitás és infekció. Élelmiszerek által 

okozott megbetegedések (ételfertőzés, ételmérgezés). Különféle termékek, élelmiszerek 

mikrobiológiája, romlása.  

 

 

 Növényi termékek minőségvizsgálata (Kovács Béla PhD)  

Növényi termékek minőségvizsgálata I. 

 

A tantárgy alapvető célkitűzése, hogy a PhD hallgatókat megismertesse a növényi-alapanyagok 

és -termékek minőségének, összetételének megállapításához szükséges fontosabb analitikai és 

főként műszeres analitikai mérőmódszerekkel. 

Az I. félévben a legfontosabb ismeretanyag a következő: 

Alapfogalmak az analitikai kémiában. Alapvető fizikai mérések az analitikai kémiában. 

Mértékegység rendszerek. Tömeg, térfogat, nyomás, hőmérséklet, sűrűség, viszkozitás, 

olvadáspont, forráspont, lobbanáspont, vezetőképesség és a pH tárgyalása. Az elemzés 

folyamata, a multielemes kémiai analízis folyamata. Az analitikai eredmények megadásának 

formája és azok hibái, az eredmények pontossága, statisztikai alapfogalmak és a mérési 

módszerek validálása. Kalibráció, standard addíció, belső standard módszer, spiking.  

Klasszikus analitikai mérőmódszerek ismertetése. 
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Növényi termékek minőségvizsgálata II. 

 

A tantárgy II. félévének alapvető célkitűzése, hogy a PhD hallgatókat megismertesse a növényi-

alapanyagok és -termékek összetételének megállapításához szükséges fontosabb analitikai és 

főként modern műszeres analitikai mérőmódszerekkel. Ennek megfelelően a II. félévben a 

legfontosabb ismeretanyag a következő: 

UV/VIS fotometria. Lángfotometria (FES). Lángatomabszorpciós analízis (FAAS). 

Grafitkemencés atomabszorpciós analízis (GF-AAS). Induktív csatolású plazma optikai 

emissziós spektrometria (ICP-OES). Induktív csatolású plazma tömegspektrometria (ICP-MS).  

A félév során a fenti műszeres analitikai mérőmódszerek alapelvével, a minőség és a mennyiség 

méréséhez szükséges információk részletezésével, a készülékek fontosabb felépítésével, a 

mérési technikák mérésénél adódó mérési hibák részletezésével, valamint azok kiszűrésével, 

vagy legalább csökkentésével, továbbá a mérési módszerek alkalmazási lehetőségeivel 

foglalkozik, szem előtt tartva, hogy a fenti mérőmódszereket növényi-alapanyagok és -

termékek speciális vizsgálatára kívánjuk fordítani. Ennek megfelelően a részletes tárgyalás 

közben növényi minták minőségi és mennyiségi példaelemzések bemutatásán keresztül folyik 

a mérőmódszerek ismertetése. 

Az egyes mérési módszerek összehasonlítása, értékelése, alkalmazhatóságuk. 

 

Növényi termékek minőségvizsgálata III. 

 

Az előadások során a növényi-alapanyagok és -termékek főbb komponenseinek 

meghatározására kifejlesztett módszerek kerülnek tárgyalásra. Az előadások elsőként a 

kromatográfiás módszerek kialakulásával, jelentőségükkel foglalkozik a növények 

analízisében, majd következik a csoportosításuk az elválasztás mechanizmusa, az álló fázis 

alakja és a mozgó fázis halmazállapota szerint. 

Majd a folyadékkromatográfia tárgyalása következik, annak célja, majd a 

folyadékkromatográfiás eljárások ismertetése. A folyadékkromatográf részei bemutatása, 

valamint a normál fázisú és a fordított fázisú kromatográfia, továbbá az álló és mozgófázisok, 

végül a folyadékkromatográfia alkalmazási területei. 

Ezek után a másik fontos kromatográfiás területtel, a gázkromatográfiával, annak elvével, 

céljával, majd a gázkromatográfiás eljárások ismertetésével folytatjuk. Az adszorpciós és a 

megoszlási gázkromatográfia alapjai következik, valamint a gázkromatográf részei, különféle 

oszlopok és töltetek ismertetése, továbbá a kapilláris oszlop jelentősége, végül a 

gázkromatográfia alkalmazási területei. 

Végezetül a kromatográfiában széles körben alkalmazott különféle típusú 

tömegspektrométerek jelentőségét és felépítését, valamint a kvadrupol tömeganalizátor 

működését ismertetjük. 

Az előadások a nitrogéntartalmú anyagok meghatározását is tartalmazzák; ezen belül a 

fehérjetartalom, a fehérjefrakciók, illetve a fehérje aminosav-összetételének meghatározásával 

ismerkedhet meg a hallgató. A zsírtartalom és a zsírsav-összetétel meghatározását követően a 

nyersrost, a nyersrost frakciók vizsgálata következik. A nitrogénmentes kivonható anyagok 

sorában az előadások foglalkoznak a cukrok és a keményítő meghatározásával is. 

 

Precíziós agrárműszaki ismeretek (Harsányi Endre, PhD) 

A mezőgazdasági termelő a kornak megfelelően gondolkodva, három célt kell, hogy kitűzzön 

maga elé. Egyik, hogy magas színvonalon termelve, magas terméseredményeket érjen el. A 

másik, hogy féken tartsa a költségeket. A harmadik, hogy eleget tegyen a fenntarthatósági 

elvárásoknak. 

A precíziós gazdálkodás ezeket a célkitűzéseket képes kielégíteni. Ez azt jelenti, hogy egy-egy 

beavatkozással néha egymásnak ellentmondó célokat is képes kielégíteni. A precíziós 

gazdálkodásnak van néhány olyan jellemzője, amely lényegesen eltér a korábbiaktól, 

mondhatnánk, hogy a több évszázados, esetleg évezredes mezőgazdasági berögződésektől. Az 
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egyik ilyen, hogy a termelés folyamatába, irányításába az agrotechnikai beavatkozásokat 

objektív mérésekre, észlelésekre építi. A másik jellemző, hogy ezen objektív mérések alapján 

a termelés folyamatába akar és képes beavatkozni. A harmadik, hogy az objektív észlelések, 

mérések nagy sűrűségűek, ezáltal táblán belüli térkép és cselekvési terv készíthető. Ebből az 

következik, ha az objektív mérések a táblán belül heterogenitást mutatnak, akkor a 

heterogenitás térkép szerűen jelenik meg, és erre heterogén választ lehet adni. Korábban az 

észlelések alapján a táblára vonatkozóan átlagolás készült és ez adta a feladat meghatározás 

alapját. Természetesen a korábbi időszak tapasztalatait, saját és mások termelési tapasztalatait, 

valamint a kísérletek eredményeit a termelés során ma is felhasználják, mert a termelés 

tervezése és indítása csakis ez alapján történhet. 

A precíziós gazdálkodás nagymértékben kötődik a technikai, technológiai tudományos 

eredményekhez és a tudományos eredmények tárgyi megvalósulásaihoz. Ilyenek a 

helymeghatározó rendszerek és az ehhez szorosan kötődő automata kormányzás. Ilyen a 

rendkívül szerteágazó szenzorálásoknak és az ehhez szorosan kötődő adatgyűjtési és 

adatátviteli technológiáknak a használata. 

 

Növényprodukciós döntéstámogató modellek (Nyéki Anikó, PhD) 

A tantárgyi tematika magában foglalja a növénynövekedési modellek felépítésének, 

adatigényének bemutatását; alkalmazásuk fontosságát a tudományos megismerés 

folyamatában. A szimulációs növénytermesztési modellek közvetlen célja az, hogy a bonyolult 

talaj-növény-légkör rendszer folyamatait matematikai eszközökkel leírják, és számítógép 

segítségével szimulálják. A szimulációs modellek fő előnye, hogy alkalmasak az összetett 

rendszeren belül végbemenő folyamatok, illetve komplex rendszerek közötti kölcsönhatások 

közelítő leírására.  A modellek lehetőséget ad adott talajnál, tápanyag-ellátottságnál és 

klímaviszonyok mellett a biomassza, szemtömeg, a levélfelület, levélszám és fenofázisok 

kronológiai követésére.  

A kurzus fő célja ezeknek a modelleknek a bemutatása, adatbázisainak és 

alkalmazhatóságuknak ismertetése a fenntarthatóság és a precíziós növénytermesztés 

technológiarendszerét is érintve.  

 

VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK  

 

 

Ökológiai növénytermesztés (Szabó András PhD)  

A növénytermesztés holisztikus rendszere a hagyományos, az integrált és az ökológiai 

modelljeinek összehasonlításával. Az ökológiai növénytermesztés társadalmi-szociológiai 

összefüggései. A fenntarthatóság szerepe az ökológiai növénytermesztésben. A 

növénytermesztés háromdimenziós minőségi modellje. Az ökológiai növénytermesztésben 

alkalmazott agrotechnikai elemek tudományos megalapozottságú értékelése. A biológiai alapok 

és az ökológiai feltételek interaktív hatásainak vizsgálata az ökológiai növénytermesztésben.  

 

Takarmánynövények integrált termesztése (Sárvári Mihály CSc)  

A jövőben nemcsak a minőségi élelmiszertermelés lesz kiemelkedően fontos, hanem a 

megfelelő beltartalmú takarmánynövények (szója, borsó, lucerna, kukorica stb.) 

termesztéstechnológiájának fejlesztése, jelentőségük mértékének megfelelő kezelése, 

fejlesztése, a termésbiztonságuk növelése, a hazai PhD doktori képzés keretében végzett kreatív 

kutatások hozhatnak megoldásokat. A humán táplálkozásban és az állatok takarmányozásában 

is a fehérjékben gazdag növények termesztéstechnológiájának fejlesztése, racionalizálása 

kiemelkedően fontos és a megoldás a jövő tudósaira, PhD tudományos fokozattal rendelkező 

kutatókra vár. A jövőben intenzívebben kell foglalkozni az alternatív takarmánynövények 

termesztés technológiájának fejlesztésével, ezt szükségessé teszik a klímaváltozás miatt 

kialakult időjárási szélsőségek. Az alternatív takarmánynövények közül is elsősorban a 

takarmánycirkok, a szegletes lednek, a facélia és a bükköny területi és technológiai fejlesztése 

lesz a feladat.  
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Szántóföldi növények vízgazdálkodása (Csajbók József PhD)  

Abiotikus és biotikus stressz faktorok hatása a szántóföldi növények vízgazdálkodására, a 

vízfogyasztás hatékonyságára. Állandó és ideiglenes vízbőség és a környezet kapcsolata. A 

vízellátás és az erózió kapcsolata. A vízhiány hatásai a szántóföldi növények produkciójára. A 

termesztéstechnológia elemei (vetésváltás, tápanyagellátás, talajművelés, vetéstechnológia, 

növényvédelem, öntözés) és a növények vízgazdálkodása közötti kapcsolatrendszer. A 

vízellátás és a környezet minősége közötti összefüggések. A vízellátás és a termék minősége 

közötti összefüggések.  

 

Korszerű vízkezelési eljárások (Kovács Elza PhD)  

A tantárgy oktatási célkitűzése: A hallgató megismeri a legkorszerűbb ivóvíztisztítási 

technológiákat és a mezőgazdasági és egyéb ipari felhasználási célra szánt víz célzott 

előkezelésének megoldásait,  valamint megérti a vízkezelés és -felhasználás oksági 

összefüggéseit. Megismeri továbbá a kommunális és egyes ipari szennyvíztisztítási 

technológiákat és megérti a technológiai beavatkozások és a felszíni vízminőség védelem 

kapcsolatát. Képes lesz vízkezeléssel kapcsolatos valós esetek önálló értékelésére, alternatívák 

elemzésére. 

 

Integrált növénytermesztés (Dóka Lajos Fülöp PhD)  

A növénytermesztés célja, szerepe a nemzetgazdaságban. A növénytermesztés helyzete a 

világon, az EU-ban, Magyarországon. Célok, feladatok, problémák, fejlesztési trendek. A 

multifunkcionális növénytermesztés jellemzői. Integrált növénytermesztés fogalma, elemei, 

modelljei. A fenntartható növénytermesztés elemei, jellemzői. Alternatív növénytermesztési 

rendszerek, új irányok, környezetre gyakorolt hatás. A növénytermesztés agroökológiai, 

biológiai-genetikai és agrotechnikai feltételei, tényezői. Növénytermesztés és 

környezetvédelem. GMO növények termesztésének jellemzői, előnyök, hátrányok, 

környezetre, egészségre gyakorolt hatás, legújabb kutatási eredmények. Anyag- és energia 

folyamatok a növénytermesztésben. „Zöld” energiaipar, energiatermelés a 

növénytermesztésben. Minőségi dimenziók a növénytermesztésben. Élelmiszerek, 

takarmányok, ipari nyersanyagok termelése a növénytermesztésben. Ökológiai 

növénytermesztés. Párhuzamos gazdálkodás.  

 

Növénytermesztés homoktalajon (Zsombik László PhD)  

A tantárgy célja az, hogy a hallgatók megismerkedjenek a homoktalajon történő gazdálkodással 

kapcsolatos növénytermesztési ismeretekkel. A tárgy magába foglal minden olyan 

tevékenységet, mely a növénytermesztés szerves részét képezi, azonban speciálisan a 

homoktalajra adaptálva. A hallgató megismerkedhet a homokterületek talajművelési 

eljárásaival és a tápanyagutánpótlási sajátosságaival is. A talajdegradációs folyamatok 

tanulmányozása és azok csökkentésére érdekében ismereteket szerezhetnek tartamkísérleti 

adatok alapján. A tantárgy révén bemutatásra kerülnek olyan alternatív növények 

termesztéstechnológiái is, melyek kifejezetten csak a homoktalajokon termeszthetőek.  

 

Agrometeorológia, növényállomány klíma (Gombos Béla PhD)  

A meteorológiai viszonyok alapvetően meghatározzák a növény életfeltételeit, a termesztés 

eredményességét. Napjainkban a növénytermesztésben az időjárás az egyik legnagyobb 

bizonytalansági tényező, ami megmaradt az agrotechnika jelentős előrelépése (pl. precíziós 

növénytermesztés) mellett is. Agrometeorológiai ismeretek és információk birtokában 

lehetséges az időjárási károk minimalizálása, illetve az éghajlati adottságok magas szintű 

kihasználása. Kiemelendő, hogy az agrometeorológia eszköztára gyakran közvetve – egyéb 

ökológiai tényezővel, vagy valamely agrotechnikai elemmel kölcsönhatásban – alkalmazható. 

Lényegében minden növénytermesztési diszciplínában elvárható az agrometeorológiai 

tényezők ismerete, azok figyelembe vétele. A tárgy jelentőségét növeli, hogy az 

éghajlatváltozás miatt olyan új kihívásokkal kell szembenézni a mezőgazdasági gyakorlatban, 

amelyek agrometeorológiai kutatásokat igényelnek.  
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A tantárgy oktatásának célja, hogy a PhD képzés hallgatói megismerkedjenek azokkal az 

agrometeorológiai összefüggésekkel, amelyek a fentiekben bemutatott célokat szolgálják és 

képesek legyenek azokat hozzákapcsolni saját mezőgazdasági szakterületük ismeretanyagához, 

valamint eredményesen alkalmazni PhD kutatásaik, majd későbbi szakmai életpályájuk során. 

A tantárgy a növénytermesztési kutatások széles köréhez szükséges általános és speciális 

agrometeorológiai ismeretanyagot nyújt a hallgatók számára, feltételezve az alapszintű 

meteorológiai ismeretek meglétét.  

A tantárgy fő témakörei: Magyarország éghajlata. A léghőmérsékleti, légnedvességi, 

napsugárzási és szél- és csapadékviszonyok klimatikus jellemzői a sokévi átlagos értékek, 

szélsőértékek, éves menet és területi különbségek bemutatásával.  

Meteorológiai/agrometeorológiai mérések, mérőeszközök, különös tekintettel a mérések 

hibaforrásaira és reprezentativitására. 

Mikroklíma. Sugárzásienergia-mérleg, légmozgás a talajmenti térben, a hőmérséklet és 

légnedvesség mikroklimatikus jellemzői, a növényállományok mikroklímája, a domborzat, a 

felszínborítottság és a talaj jellemzőinek hatása a mikroklímára, szántóföldi növények és 

kertészeti növények állományklímája. 

A hőmérséklet hatása a növényekre. Hőmérsékleti kardinális pontok, a fenológiai fejlődés és a 

meteorológiai tényezők kapcsolata, hőösszeg módszerek. 

A mezőgazdasági vízgazdálkodás agrometeorológiája. Vízigény, vízfogyasztás, vízellátottság, 

aszály, aszályindexek, az öntözés hidrometeorológiai alapjai, párolgásszámítási módszerek, 

öntözésirányítási rendszerek. 

Agrometeorológiai modellek. Termésbecslő modellek és azok típusai: analízis modellek, 

statisztikai modellek, szimulációs növény-talaj-időjárás modellek. Növényvédelmi modellek. 

Az agrometeorológiai kutatás módszerei. Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. 

Kötelező irodalom: Szász G.- Tőkei L. (1997): Agrometeorológia mezőgazdáknak, 

kertészeknek, erdészeknek. Mezőgazda Kiadó. Budapest. Ajánlott irodalom: Barry, R.G – 

Blanken, P.D. (2016): Microclimate and Local Climate. Cambridge University Press. 

 

Talajművelés talajfizikai alapjai (Rátonyi Tamás PhD)  

A tantárgy oktatásának elsődleges célja az általános képzés törzsanyagát kiegészítő 

talajhasználati ismeretek nyújtása, a hallgatók szemléletének formálása. Képesek legyenek a 

hallgatók a talajhasználat módjának tervezésével és irányításával megvalósítani a termesztés 

számára adott természetes ill. társadalmi erőforrások hatékony kihasználását, a maximális 

jövedelem elérését, a természeti környezet egyensúlyának megóvását.  

A talajhasználat fogalma, funkciója. Talajhasználati módok, a környezet- és talajvédelem 

kölcsönhatásai.  

A földművelés módszere és a talajhasználat. A talaj termékenységének, védelmének és 

szántóföldi hasznosításának összefüggései. Az antropogén eredetű talajterhelések főbb 

következményei, az ökológiai. tűréshatárt figyelembe vevő talajhasználat. Szervesanyagok 

hasznosítása, szervestrágyázás. Talajhasználat tervezése. Kedvezőtlen adottságú talajok 

hasznosítása. Talajhasználattal elérhető hatások elemzése. A hatások vizsgálatára alkalmas 

módszerek. A talajhasználat hatása: az egyes kultúrák hozamára és minőségére, a talajállapotra, 

a termelési beavatkozások hatékonyságára, a talajvédelemre, a fizikai-biológiai környezet 

egyensúlyára, a termelés eredményességére. A talajhasználati módok megválasztása. 

Talajhasználati koncepciók. Talajhasználati modellek. Természeti adottságok és a 

talajhasználat összeegyeztetése.  

 

Integrált talajhasználat (Nagy János DSc)  

 

A tantárgy oktatásának elsődleges célja az általános képzés törzsanyagát kiegészítő 

talajhasználati ismeretek nyújtása, a hallgatók szemléletének formálása. Képesek legyenek a 

hallgatók a talajhasználat módjának tervezésével és irányításával megvalósítani a termesztés 

számára adott természetes ill. társadalmi erőforrások hatékony kihasználását, a maximális 

jövedelem elérését, a természeti környezet egyensúlyának megóvását. 
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A talajhasználat fogalma, funkciója. Talajhasználati módok, a környezet- és talajvédelem 

kölcsönhatásai. 

A földművelés módszere és a talajhasználat. A talaj termékenységének, védelmének és 

szántóföldi hasznosításának összefüggései. Az antropogén eredetű talajterhelések főbb 

következményei, az ökológiai. tűréshatárt figyelembe vevő talajhasználat. Szervesanyagok 

hasznosítása, szervestrágyázás. Talajhasználat tervezése. Kedvezőtlen adottságú talajok 

hasznosítása. Talajhasználattal elérhető hatások elemzése. A hatások vizsgálatára alkalmas 

módszerek. A talajhasználat hatása: az egyes kultúrák hozamára és minőségére, a talajállapotra, 

a termelési beavatkozások hatékonyságára, a talajvédelemre, a fizikai-biológiai környezet 

egyensúlyára, a termelés eredményességére. A talajhasználati módok megválasztása. 

Talajhasználati koncepciók. Talajhasználati modellek. Természeti adottságok és a 

talajhasználat összeegyeztetése. 

 

 

 

Lizimetria (Zsembeli József PhD)  

A lizimetria fogalma, története. A liziméterek típusai. A lizimetria műszaki alapjai. A talaj 

nedvességforgalma. A hidrológiai ciklus modellezése. A vízmérleg elemeinek meghatározása 

liziméterekkel. A talaj nedvesség- és hőmérsékleti profilja. A talajhasználat és a klimatikus 

hatások. Nedvességtakarékos talajművelés. Liziméterek a nedvességtakarékos talajművelés 

szolgálatában. A növények vízellátottsága és vízigénye. A növényi vízfelhasználás 

hatékonyságának meghatározása. A talaj sóforgalmának meghatározása liziméterekkel. Az 

Európai Liziméteres Platform. Liziméterek Európában.  

A kurzus elvégzése után a hallgató képes lesz felmérni a talaj vízháztartás szabályozásának 

jelentőségét, ismerni fogja a liziméterek típusait és felhasználási lehetőségeiket hazai és 

nemzetközi szinten. Megismeri az öntözés és a nedvességtakarékos talajművelés szerepét az 

talaj vízforgalmának szabályozásában, jártasságot szerez ezek gyakorlati kivitelezésében.  

 

A növényminőség agrokémiai összefüggései (Vágó Imre CSc)  

A tantárgy oktatásának célja olyan szemlélet kialakítása, illetve megerősítése a doktorandusz 

hallgatókban, amellyel a megtermelt áru minőségét legalább annyira fontosnak tartják, mint a 

mennyiségét és gazdaságosságát. A különböző agrotechnikai tényezők, így a növényeknél 

különösen a tápanyag- és vízellátás, a mikrobiológiai készítmények, a szerves hozamserkentők 

és a kémiai növényvédelem minőséget befolyásoló hatása.  

Tantárgyi tematika: A növények kémiai összetétele, a növények szervetlen- és szervesanyag-

tartalma. Növényi tápelemek és csoportosításuk. Az egyes tápelemek felvétele és az azt 

befolyásoló tényezők (talaj, klimatikus és biológiai paraméterek). Tápanyagellátás és 

termésmennyiség kapcsolata. A tápelem-ellátás hatása az egyes növényi termékek minőségére: 

gabonanövények, gyökér- és gumósnövények, egyes olajnövények, természetes és telepített 

gyepek, zöldségfélék, gyümölcsfélék, ipari növények. A növények tápanyag-igényének 

megállapítása. A nitrogénhiány és –felesleg hatása a termékek minőségére és a környezetre. A 

nem megfelelő foszfor- és káliumellátás hatása a minőségre. Kalcium- és magnéziumhiány és 

következményei. Legelőtetánia. Kénhiány és tünetei, következményei. Vashiány és tünetei, 

hatása. Esszenciális mikroelemek hiánya, feleslege, ezek hatása a növényi termékek 

minőségére. Nem esszenciális elemek az élelmiszerek-alapanyag, illetve a takarmány célú 

növényi termékekben. Hatások, veszélyek. A különböző növényvédő szerek minőséget 

befolyásoló hatásai. Perzisztencia, metabolitok, munka- és élelmezés-egészségügyi várakozási 

idő. LD50, LC50, EC50 fogalma, jelentősége. Veszélyességi kategóriák. Lokális, 

lokoszisztemikus és szisztemikus szerek és ezek hatása a termékek minőségére.  

 

Biológiai folyamatok a talajban (Kátai János CSc)  

A bioszféra, a természetes és mesterséges ökoszisztémák egyik fontos, abiotikus alkotója a 

talaj. A hallgatók megismerik a talaj élőszervezeteit, főbb csoportjainak képviselőit, valamint 

szerepüket az anyag körforgalomban és energiaáramlásban. Kiemeljük a talajbiológiai 

folyamatokat és a biodiverzitás jelentőségét. A talaj, mint környezeti tényező és a benne élők 
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szoros kölcsönhatást fejtenek ki, ugyanakkor az élő szervezetek is kölcsönhatásban élnek 

egymással. Ebbe a kapcsolatrendszerbe tartoznak a mikroorganizmusok és a magasabb rendű 

növények kölcsönhatásai is. Az ökológiai és az agrotechnikai tényezők sokoldalú hatást 

gyakorolnak a talajaiban élő szervezetekre és azok tevékenységére. Bemutatjuk, hogy a talaj 

élőszervezetei milyen szerepet játszanak a fenntartható gazdálkodásban. 

 

Ökofiziológia (Veres Szilvia PhD)  

A növényi alapú élelmiszer mennyiséget is meghatározó növényi produkció kvalitatív és 

kvantitatív jellemzőit meghatározó biotikus és abiotikus tényezők hatásainak tárgyalása. Az 

abiotikus tényezők közül a fény minőség és mennyiség, ezen belül is az UV-B sugárzás az 

alacsony és a magas hőmérséklet, a vízhiány és elárasztás, a levegő összetétel hatásainak 

növényélettani szempontú elemzése a növényi alapú termék képződése tükrében. Biotikus 

faktorok közül a különböző élőlények negatív és pozitív hatásainak magyarázata, különös 

tekintettel az alternatív növénytáplálásban fontos szerepet betöltő mikroorganizmusok 

szerepére.  

 

Környezetkímélő gépesítés (Harsányi Endre PhD)  

Környezetkímélő traktormotorok. Erőgépek fejlesztése. Járószerkezet, kerék/talaj kapcsolat. 

Menetdinamika, menetbiztonság, vezetői konfort. Energiatakarékos talajművelőgépek. A 

szervestrágyázás környezetkímélő gépesítése. A műtrágyázás környezetkímélő gépesítése. 

Víztakarékos öntözés gépei, berendezései. Környezetkímélő növényápolás és növényvédelem 

gépei. Szálastakarmány betakarító gépek. Energiatakarékos terményszárítás berendezései. 

Mezőgazdasági épületek. A környezetbarát szarvasmarha-, sertés-, baromfitartás gépei, 

berendezései. Fenntartható mezőgazdaság műszaki kérdései.  

 

A növényvédelem gépei (Hagymássy Zoltán PhD)  

Kulcsfontosságú az agrártermelésben - a vegyszerek használata miatt - a növényvédelem 

gépeinek szakszerű beállítása, alkalmazástechnikájának elsajátítása, valamint a berendezések 

vizsgálatának mélyebb ismerete. A tantárgy keretében lehetőség nyílik még a környezetkímélő 

növényvédelmi berendezések áttekintésére.  

Főbb témakörök: A permetező gépek alkalmazástechnikai kérdései. Szórásképek ellenőrzése. 

A permetező gépek áramlási rendszerének elemei. Permetezőgépeken alkalmazott szivattyúk, 

cseppképzés, szórófejek, szállítólevegős, légporlasztású permetezőgépek. A permetező gépek 

üzemeltetése. Környezetkímélő növényvédelmi eljárások és berendezések.  

 

Bio-energetika (Sinóros-Szabó Botond DSc)  

A tantárgy a biomasszából előállított energiával, annak sajátosságaival, eljárási folyamataival, 

összefüggéseivel, tartós tendenciáinak a bemutatásával foglalkozik. Mindezeket két fő 

rendszercsoportban tárgyalja; egyrészt foglalkozik a biomassza keletkezésével, előállításával, 

másrészt pedig ismerteti az energiatermelés meghatározó alapösszefüggéseit, technológiai 

variánsait, hardver- és szoftverkapcsolatait, és a keletkezett energia-termék meghatározó 

jellemzőjét.  

A biomassza előállítás hazai, európai viszonyaival, és a világban betöltött helyével, szerepével 

foglalkozik. Közvetlen kapcsolatokat tár fel és mutat be a termőhely, a fajta, és a biomassza 

termék sajátosságai, és az energiaátalakítás, az energiatermékek között. Az említett 

összefüggéseket analizálja és szintetizálja, s mindezek kapcsolatát, hatásait bemutatja az 

energiatermelés mennyiségére, minőségére, hatékonyságára, biztonságára, és a kereskedelmi 

hasznosítás során nyerhető profitra vonatkozóan.  

A biomassza és az energiatermelés kapcsolatait, meghatározó jellemzőit a tantárgy rendszerbe 

foglalja (bioreaktor, biodízel- és bioetanol üzemek, biomassza-fűtőművek), mely rendszer a 

termőhelytől és a biomassza előállításától, az energiatermék előállításáig, hasznosításáig, 

illetve az átalakítás után megmaradt biomassza felhasználásáig tart. E rendszer fő sajátosságait 

is feltárja a tantárgy, értelmezve az anyag- és energiafolyamatokat, és ezek, valamint az egész 

rendszer jellemzőit, befolyásoló, illetve meghatározó logisztikai összefüggéseket.  
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Élelmiszeripari gépek (Vántus András PhD)  

A hallgatók ismerjék meg az élelmiszeriparban alkalmazott legfontosabb technológiai 

műveleteket, ezek elméleti összefüggéseit és az egyes műveletek elvégzésére alkalmas 

legjellemzőbb gépeket. Szerezzenek ismereteket a gépek általános felépítéséről, működési 

elvéről. Legyenek tisztában az adott gép, berendezés feladatával, alkalmazási területével és 

feltételeivel. A hallgatók sajátítsák el a szállítás gépeire, berendezéseire vonatkozó 

ismeretanyagot, tájékozottak legyenek a különböző anyagok szétválasztására illetve 

homogenizálására alkalmas gépek és az aprítás gépeinek vonatkozásában. Ismerjék meg az 

anyagok és termékek tisztításának, osztályozásának és fajtázásának a gépeit. A hallgatók 

jussanak birtokába a nyersanyagok és késztermékek préselésére, passzírozására, bepárlására, 

valamint hűtésére szolgáló gépek ismeretanyagának.  

 

Gyümölcstermesztés (Gonda István CSc)  

A hazánkban termesztett gyümölcsfajok (alma és csonthéjas termésűek) intenzitásnövelését 

szolgáló ökológiai feltételek, biológiai alapok és intenzív termesztéstechnológiák 

megismertetése, a gyakorlati képzés elméleti alapjainak megteremtése.  

A hallgatók az oktatás során megismerkednek a magyarországi művelési rendszerek 

fejlődésének történetével. Megismerkednek továbbá az alany és a fajtaválasztás 

szempontjaival. Részletes ismereteket szereznek a termőhely-kiválasztás, a terület-előkészítés, 

az ültetésianyag-megválasztás, valamint az ültetvények műszaki szerkezeti elemeivel 

(támrendszer és öntöző berendezés). Oktatásra kerülnek a koronaalakító és karbantartó metszési 

elemek, valamint az intenzív gyümölcsültetvényekben alkalmazandó más fitotechnikai 

műveletek. Az oktatandó anyag részletezi a különböző ápolási műveleteket (talajművelés, 

tápanyag-gazdálkodás, öntözés, növényvédelem, gépesítés). Kitérünk továbbá a szüret utáni 

(post harvest) tevékenység részleteire is.  

 

Precíziós zöldségtermesztés (Takácsné Hájos Mária CSc)  

A helyspecifikus gazdálkodás a zöldségtermesztésben is fontossá válik, növelve az ágazat 

jövedelmező képességét. A precíziós gazdálkodás gyakorlata szorosan kapcsolódik a 

talajkímélő, ezáltal kisebb környezetterheléssel járó termesztési módokhoz.  

Egy adott termőhelyen meglévő feltételrendszer (klimatikus adottságok, a tenyészidő hossza, 

átlaghőmérsékleti értékek és szélsőségek, természetes csapadékellátottság, stb.) mellett a 

termesztés optimális faj (ill. fajtatípus) szerkezetének kialakításához szükséges alapvető 

tudnivalók (módszertani és termesztéstudományi alapismeretek) elsajátítása.  

A korábban is ismert precíziós technológiák alkalmazásához képest itt az öntözés és a 

hozamtérképezés módszerében van különbség.  

Kiemelt szerepet kap a változó intenzitású vízellátást lehetővé tevő lineár-, mikroszórófejes- és 

csepegtető öntözés alkalmazása az adott fajnak és a termőterületnek megfelelően.  

Ehhez a termesztéshez tartozik a gépesített betakarítás korszerű eszközeinek megismerése, 

melyek GPS-szel és hozammérő szenzorokkal vannak felszerelve vagy a robotizált eszközök 

használata. 

A tantárgy célja, hogy bemutassa a helyspecifikus gazdálkodás és talajkímélő művelés 

gazdasági eredményességét a megfelelő technológia alkalmazásával, amely hozamnövekedést 

és kedvezőbb inputanyag felhasználást tesz lehetővé.  

 

Integrált gyümölcsfélék bioaktív anyagai (Gálné Remenyik Judit PhD)  

A tantárgy oktatásának célja, korszerű elválasztás technikai alapismeretek bemutatása, mely 

lehetővé teszi, hogy a hallgató a termesztett zöldség-, és gyümölcsfélék beltartalmi paramétereit 

és bioaktív komponenseit kvantitatív és kvalitatív analitikai módszerekkel meg tudja határozni.  

Ezek mellett olyan protokollt sajátítása, ami lehetővé teszi új típusú kémiai komponensek 

izolálását.  

A tantárgy oktatásának főbb témakörei: Oldható ill. oldhatatlan komponensek frakcionálása. 

Oligoszacharidok tulajdonságai, főbb oligoszacharidok jellemzése. Egyszerű cukrok 

előfordulása a növényekben, meghatározásuk. Fehérjék mérési módszerei, elválasztásuk. Víz-, 

és zsíroldékony vitaminok mérése. Energiaháztartás mérése. Makro-, és mikroelemek. Szerves 
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mikoroszennyezők. Zsírsav profil, ill.izoprén- származékok. Fenolos komponensek, 

galluszsav- származékok.  

Az adott vegyületek bioszintézisének legfontosabb lépései. Fizikai-, kémiai tulajdonságainak 

jellemzése, amely alapján az alkalmas izolációs technika megválasztható.  

A legjelentősebb műszeres analitikai módszerek megismerése, elméleti alapjai, alkalmazásuk.  

 

Zöldségfélék szerepe a táplálkozásban (Takácsné Hájos Mária CSc)  

Zöldségfélék bioaktív anyagai kiemelt jelentőséggel bírnak az egészséges táplálkozásban, ezért 

több tudatos elemet kell alkalmazni a megfelelő élelmiszer alapanyag kiválasztásához. Ismerni 

kell a különböző növényfajok és fajták szerepét a táplálkozásban, valamint azt a termesztési 

módot, ami a lehető legértékesebb alapanyagot biztosítja.  

A tárgy keretében ismerté válik, hogy mely fajokat, mikor és milyen érettségi állapotba kell 

fogyasztani ahhoz, hogy a táplálkozásban betöltött szerepe a lehető legkedvezőbb legyen. A 

termesztés-technológia és a termény-minőség kapcsolatának értékelése alapvető útmutatást 

adhat arra, hogyan válasszunk alapanyagot, hogy az elfogyasztott táplálék „értéket” jelentsen 

az egészség megőrzésében.  

A tárgy keretében ismertetésre kerülnek különböző zöldségnövény fajok és azok szerepe az 

ásványi-anyagelem utánpótlásban, a rost bevitel növelésében, a vitaminok és egyéb bioaktív 

anyagok utánpótlásában, valamint az energia adó és építő tápanyagok bevitelében.  

Továbbá értékeljük a tárolás hatását a beltartalmi mutatók alakulására a fontosabb 

zöldségnövény fajoknál. Ismertetésre kerülnek az import zöldségek fogyasztásának lehetséges 

veszélyei is, amely az alkalmazott termesztés technológiából és a szállításhoz megfelelő szedési 

időből adódik.  

Ezen információk alapján tudatossá válhat a zöldség alapanyag kiválasztása, amely figyelembe 

veszi az adott termesztési módot és időszakot, hogy a legjobb minőségű zöldség kerüljön 

elfogyasztásra. 

 

Elemspeciációs módszerek a mezőgazdaságban (Kovács Béla PhD)  

A tantárgy célkitűzése, hogy a PhD hallgatók megismerhessék a korszerű elemvizsgálati 

módszerek (elválasztástechnikai módszerek+spektrometriai módszerek) továbbfejlesztésének 

tekinthető kapcsolt analitikai mérőmódszereket, ezáltal a tantárgy megismertesse az 

élelmiszerek és az élelmiszer előállításhoz szükséges fontosabb elemspeciációs módszereket és 

elemspeciációs ismereteket. A tárgy feladata az is, hogy megismertesse a PhD hallgatókkal a 

kapcsolt analitikai rendszerek csoportosítását, alkalmazhatóságát. A tantárgy részletezi az 

egyes kapcsolt technikákat (HPLC-UV/VIS, HPLC-DAD, HPLC-ICP-MS, HPLC-MS, GC-

MS). Kitér a speciációs analitika jelentőségére, folyamatára, konkrét példákon keresztül. 

 

A tantárgy oktatása során a legfontosabb ismeretanyag a következő: 

 

A kapcsolt technikák csoportosítása. Elemspeciációs vizsgálati módszerek elválasztási és 

detektálási lehetőségei. Elemspeciációs vizsgálati módszerek előnyei és hátrányai 

összehasonlítása. Szerves komponensek vizsgálatához elválasztási és detektálási módszerek 

lehetőségei. Mintavételi és mintaelőkészítési módszerek speciációs analitikához. A fontosabb, 

a nemzetközi gyakorlatban legelterjedtebb kapcsolt rendszerek részletes ismertetése. Arzén 

specieszek bemutatása és meghatározásaik módszerei. Szelén specieszek bemutatása és 

meghatározásaik módszerei. Higany specieszek bemutatása és meghatározásaik módszerei. Ón 

specieszek bemutatása és meghatározásaik módszerei. Ólom specieszek bemutatása és 

meghatározásaik módszerei. Egyéb elemek specieszei bemutatása és meghatározásaik 

módszerei. API ionforrások bemutatása. A HPLC-MS, mint kapcsolt analitikai rendszer 

ismertetése. 

 

Borászati technológia (Bihari Zoltán PhD)  

A borászkodás már a minőségi alapanyag előállítással megkezdődik. A tárgy első részében az 

okszerű művelés mustra és borra való hatásaival ismerkedik meg a hallgató. A szüret és 

szőlőfeldolgozás gépeivel, technológiájával, az élesztők és baktériumok szerepével, 
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életkörülményeik befolyásolásával, előnyeikkel és hátrányaikkal is foglalkozik a tárgy. A must 

erjedésének követése, annak befolyásolása, az erjedési hibák megismerése a következő fontos 

téma. A must kierjedése után a borkezelése, tárolása, majd palackozása, értékesítése azok a 

fontos témák, melyekkel a tárgy foglalkozik. A kurzus végén a borkultúra és a marketing 

összefüggései is szóba kerülnek.  

 

Rovarélettani alapismeretek és azok alkalmazhatósága a korszerű növényvédelemben 

(Fónagy Adrien DSc)  

A növénykórtani és rovartani alapismeretekkel rendelkező hallgatók megismertetése a 

rovarélettan legfontosabb tudnivalóival, ami átültethető és alkalmazható modern védekezési 

eljárások lehetséges módozataival (integrált növényvédelem: genetikai, fizikai, kémiai, 

biológiai védelmi eszközök stb.). 

 

A tantárgy tartalma: A rovarok, mint modell állatok, ennek sok szempontú bemutatása; A 

rovarok anatómiája; Köztakaró; Emésztőrendszer; Légzés; Keringés; Kiválasztás; Szaporodás 

stb; A rovarok neuroendokrinológiája és alapvető élettani folyamatai; A rovarok 

szaporodásának fő típusai; ivarszervek; ovárium, petesejt, spermiumok, megtermékenyítési 

módozatok; A rovarok fejlődésének fő típusai; Egyedfejlődés és posztembrionális fejlődés; A 

rovarok feromonjai/illatanyagai, különös tekintettel a szexferomonokra. A feromonok 

bioszintézise és azok hormonális szabályozása. 

 

A rovarélettan gyakorlati alkalmazhatóságainak mindennapi felhasználódásának kidolgozása. 

Az integrált növényvédelem a legmeghatározóbb. Új típusú peszticidek vizsgálata, elsősorban 

szubletális dózisok hatásai a fejlődésre, szaporodásra és a detoxifikációs enzimekre. 

 

Növényvédelmi kémia (Balláné Kovács Andrea PhD)  

A növényvédőszerek kutatása, engedélyezése, toxikológiai vizsgálati rendszere. A 

szelektivitás, perzisztencia és rezisztencia értelmezése. A szerformák fizikai, kémiai 

tulajdonságai, biológiai hatékonysága. A növényvédőszer mérgezés veszélyei, tárolás, szállítás 

és alkalmazás munkavédelmi előírásai. A növényvédőszerek metabolizmusának biokémiai 

alapjai. Enzimek szerkezete. Makromolekulák „szénhidrátok, fehérjék, lipidek, nukleinsavak 

szintézisének és lebontásának gátlása.  

Szervetlen és szerves hatóanyagú gombaölőszerek általános jellemzése, hatásmechanizmusa. 

Állati kártevők ellen hatásos vegyületek jellemzése, csoportosítása, az állati kártevők ellen 

hatásos vegyületek hatásmechanizmusa. Általános és speciális talajfertőtlenítők. Tárolt 

termények védelmére szolgáló hatóanyagok. Növekedésszabályzó növényi hormonok, 

hormonszintézisgátlók. A fotoszintézis gátlásának lehetőségei. Gyomirtószerek csoportosítása, 

hatásmechanizmusa.  

 

Toxikológia (Prokisch József PhD)  

A tárgy célkitűzése a toxikológia és az ökotoxikológia fogalmi rendszerének bemutatása. 

Áttekintést ad a különböző, a levegőt, vizet, talajt és élelmiszert terhelő potenciálisan veszélyes 

anyagokról, részletesen ismerteti azok hatását, toxicitásuk mértékét, az élővilágra és az emberre 

gyakorolt hatásukat. Bemutatja a környezeti kemikáliák levegőben, vízben, talajban, 

hulladékokban, élelmiszerekben és takarmányokban való előfordulásukat, ismerteti a 

szabványokban rögzített határértékeket.  

 

Mikotoxinok a mezőgazdaságban (Pusztahelyi Tünde PhD)  

A tantárgy célja: Doktori ösztöndíjas hallgatók számára részletesebb képet nyújtani az 

élelmezésben és takarmányozásban jelentős toxinogén gombákról és termékeikről. A képzett 

toxinok degradálásának, eliminálásának lehetőségeiről, a toxinok vizsgálatának módszereiről, 

a toxinok élettani hatásáról.  

A tantárgy tematikája: A toxinogén gombák és a toxinképzés áttekintése (rendszertan, 

felismerés, metabolizmus). A gombák fejlődésének kritériumai és a toxinképzés előfeltételei. 

Az újabb kutatási területek eredményei (genomika, proteomika). Jelentősebb fonalas gomba 
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(Aspergillus, Penicillium, Fusarium) modellorganizmusok. A gombák elleni biológiai 

védekezés lehetőségei. A biológiai védekezés lehetőségeinek áttekintése, élesztőgombák és 

tejsavbaktériumok szerepe. Vizsgálati módszerek: HPLC, ELISA, lateral flow, LC/MS 

módszerek áttekintése. Az előadások során a hallgatók a már régebben ismert és recens 

publikációk anyagaiból kapnak irodalmat.  

 

Gyomnövénytan, gyomirtás (Radócz László CSc)  

Gyombiológiai ismeretek: gyomnövény fogalma, gyombiológiai alapfogalmak, gyomok 

kártétele, a gyomok életforma-rendszere, környezethez való alkalmazkodásuk. Gyomnövények 

országos elterjedése, gyomfelvételezési módszerek a gyomok terjedése, szaporodásbiológiája, 

az allelopátia, a herbicid-rezisztencia, fajismeret. Gyomszabályozási ismeretek: a 

gyomszabályozás módszerei, integrált gyomszabályozás, herbicidek sorsa a környezetben. A 

herbicid hatóanyagok felvétele, transzlokációja, hatásmechanizmusa, herbicid formátumok, 

kijuttatási módok. Jelentősebb kultúrák gyomirtási technológiája.  

 

 

Növényvédelmi előrejelzés (Tarcali Gábor PhD)  

A populációdinamikai és járványtani jelenségek mennyiségi vonatkozásainak vizsgálatán, a 

károsítók fejlődésmenetének nyomon követésén, valamint az ezeket befolyásoló ökológiai 

viszonyok elemzésén keresztül elősegítse a védekezések szükségességének és az optimális 

időpont megválasztásának eldöntését a szakember részére. Ezáltal tudományos alapot adjon a 

kor kihívásainak megfelelő célirányos és okszerű növényvédelemi gyakorlat megvalósításához. 

A növényvédelmi előrejelzés fogalma, feladatai, térbeli és időbeli szintjei, módszertani alapjai, 

eszközei, lehetőségei; A kórokozók, kártevők, gyomnövények előrejelzésére, terjedésük 

meghatározására használt általános és speciális módszerek; Előrejelzés fénycsapdákkal; A 

feromoncsapdák működése, főbb típusai; Fontosabb előrejelzési célműszerek és szoftverek; 

Polifág kártevők előrejelzése; Szántóföldi növények károsítóinak előrejelzése; Gyümölcsfélék 

károsítóinak előrejelzése; Szőlő károsítóinak előrejelzése; Zöldségnövények károsítóinak 

előrejelzése. 

 

Biológiai növényvédelem (Radócz László CSc) 

A biológiai növényvédelem alapkoncepciója, története és jövőbeni lehetőségei. A biológiai 

növényvédelem technológiái:  antagonizmus, hiperparatizmus, hipovirulencia. A kártevők 

természetes ellenségei. Tömegszaporításos technikák. A biológiai növényvédelem eszközei és 

módszerei. Biológiai gyomszabályozás. Ökológiai bázisú növénytermelés, bio-farming,  

integrált növényvédelmi kapcsolódások. A bio-peszticidek engedélyezése és használata. 

 

Ipari hulladékok, mint lehetséges tápanyagok (Tóth Brigitta, PhD) 

A levegő és vizeink szennyeződése, az élelmiszerek fertőződése, a talajok termőképességének 

csökkenése a fenntartható mezőgazdasági termelés fő nehézségeit jelentik. A jövő 

mezőgazdaságának elsődleges kihívása Európában, hogy hosszú távon biztosítsa állampolgárai 

részére a biztonságos élelmiszereket, és képes legyen a folyamatosan növekvő igények 

kielégítésére fenntartható, gazdaságos, jó minőségű élelmiszer-termeléssel. A célok 

megvalósításához innovatív növénytermesztés, és a korlátozottan rendelkezésre álló természeti 

erőforrások, a meg nem újuló tápanyagok, az energiahordozók, a víz hatékonyabb 

felhasználása, a talajok termőképességének megtartása a mezőgazdálkodás káros környezeti 

hatásainak a csökkentése szükséges. A műtrágyák alapanyagainak bányászata, a műtrágyák 

gyártása és kontinensek közötti szállítása rendkívül költséges és üvegházhatású gázok 

kibocsátásával jár. Mindezek figyelembevételével időszerű és indokolt alternatív 

növénytáplálási megoldások keresése a jelenleg uralkodó műtrágyázás helyett, vagy mellett, 

amely a nem megújuló energiaforrások kiaknázásán alapul. A következő évtizedek egyik nagy 

kihívása ennek a problémának a megoldása, melyet a növekvő népesség és az egyre korlátozott 

területen folytatandó mezőgazdálkodás is sürget. Ennek egyik ígéretes perspektívájá lehet az 

újrahasznosított ipari vagy városi (közösségi) hulladékok/melléktermékek használata. 

Azonban, ezeknek a hulladékoknak és melléktermékeknek a tápanyag „hasznosíthatósága” és 
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mobilizációja korlátozott. Továbbá, a szervetlen (nehézfémek) vagy szerves szennyezőanyagok 

további korlátozó tényezőt jelenthetnek a mezőgazdasági gyakorlatban.  

A tárgy célja megismertetni az érdeklődő hallgatókkal, a különféle gyártási folyamatok során 

keletkező hulladékokat és melléktermékeket, hogyan lehet felhasználni a növények tápanyag-

ellátásában, illetve a felhasználásuknak milyen akadályai, korlátjai lehetnek. 

 


