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ELŐSZÓ
Tisztelt vendégek! Kedves barátaink!

 A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának Hallgatói 
Önkormányzata rotációs módon, minden második évben megszervezi az Agrártudományi Erdélyi 
Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát. Rendezvényünk kihívást, lehetőséget nyújt a hallgatók 
számára, hogy összemérjék kutatási eredményeiket, szakmai tudásukat az agrártudományok 
területén. Mindez alkalmat teremt akadémiai kérdések megvitatására, fejleszti az előadói, illetve 
vitakészséget, táplálja a versenyszellemet és szakmai eszmecserére is alkalmat ad.
 Ez mind lényeges, de fontosnak tartjuk azt is, hogy a konferencia alatt új szakmai és 
személyes kapcsolatok jöhetnek létre a résztvevők között. Természetesen mindannyian tudjuk, 
hogy soha nem a véletlen műve az eredmény, a siker eléréséhez nem elég csak a tehetség, a
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szerencse, nélkülözhetetlen hozzá a követekezetes munka, a kitartás és a szenvedély is. A 
különböző díjak elnyerése elsősorban szakmai, erkölcsi siker.
  Eseményünk hitelességét bizonyítja, hogy a versenyző diákok részvételi jogot szerezhet-
nek az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, ahol magasabb szinten mérhetik össze 
munkájukat. 
 Köszönjük a versenyző diákoknak a részvételt, a témavezetőknek az irányítást, a zsűrinek 
pedig a dolgozatok értékelését!

A szervezőcsapat

ELŐSZÓ
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PROGRAM
Március 31, péntek
8:30 – Regisztráció
9:30 – Megnyitó: dr. Dávid László, a Sapientia EMTE rektorának beszéde
9:45 – dr. Kiss József előadása
Előadása címe: Innovatív növényvédelem: A szubcelluláris szinttől a tájléptékig
10:45 – Kávészünet
11:00 – dr. Gergely Attila Levente előadása 
Előadása címe: A polimer anyagok rövid bemutatása
12:00 – Ebédszünet
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Március 31, péntek
14:00 – Szakosztályok bemutatói, verseny
18:30 – Borkóstoló
19:30 – Állófogadás

Április 1, szombat
11:00 – Díjkiosztó ünnepély
12:00 – Köszönetnyilvánítások

PROGRAM
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AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY 
KIVONATAI



Szerző(k):
Nagy Zsolt
(Sapientia EMTE, Kertészmérnöki szak, 4. év)

A magyar pomológiai gondolkodás tudomány- és kutatástörténetében kezdetektől nyomon követhető az egyes 
Kárpát-medencei termőhelyekre, gyümölcstermő és -termesztő vidékekre, övezetekre jellemző gyümölcs-tájfajták iránti 
történeti szemléletű érdeklődés. Az utóbbi évtizedben ennek hozadékaként alakult ki az az új tudományterület, amely 
(történeti-)etnopomológia néven határozza meg önmagát, s amely fajta-központú vizsgálataiban olyan történelmi fajták 
kialakulásának, elterjedésének, történetének feltárását vállalja, amelyek jelentős kultúr- és szakmatörténeti értéket 
képviselnek, s tudományos, gazdasági és társadalmi hatás szempontjából is értékelhetőek. Jelen dolgozat is a 
(történeti-)etnopomológiai tanulmányok sorába tartozik: az Orbai alma európai elterjedésének másfél évszázados 
történetét tárja fel statisztikák, korabeli újságcikkek, archív felvételek, levelezések, levéltári dokumentumok alapján, 
miközben e háromszéki tájfajta pomográfiai, pomometriai és pomonómiai tulajdonságait is ismerteti.

EGY POMOLÓGIAI SZÁRMAZÁSKUTATÁS EREDMÉNYEI: AZ ORBAI ALMA 
EURÓPAI ELTERJEDÉSÉNEK TÖRTÉNETE

Irányító tanár(ok):
dr. Thiesz Rezső 
(Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus)
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Szerző(k):
Rápó Eszter 
(Sapientia EMTE, Környezetvédelem és 
monitoring MSc, 1. év)

Napjainkban a vízszennyezés egyike a legfontosabb környezeti problémáknak, amely mielőbb megoldást kíván. Az 
UNICEF/WHO egyes felmérései szerint minden 10 emberből 1 nem jut tiszta vízhez. A textilipar nagyon sok szennyvizet 
termel, amelyek a legnehezebben tisztítható szennyvizek, 2014-ben 1,5 millió tonna színezéket gyártottak, amelynek 
több mint 10%-a a környezetbe kerül. A Remazol Brilliant Violet-5R (RBV-5R) egyike a legfontosabb azo-színezékeknek, 
melyet a textiliparban használnak cellulóz alapú szálak festésére. Különösen veszélyes a vízi élővilágra, a színezékkel 
való festés során megközelítőleg 10-50%-a a kezdeti koncentrációnak szennyvízként visszamarad.
A dolgozat célja bioremediációs módszer kidolgozása Remazol Brilliant Violet-5R (RBV-5R) azo-színezék eltávolítására 
mesterséges vizes oldatból. A munkánk során háztartásból származó (Gallus Gallus domesticus) tojáshéjat használtunk 
bioszorbensként a szerves színezék/festékanyag eltávolítására. Az adszorpciós vizsgálatainkat statikus körülmények 

RUHAFESTÉK ELTÁVOLÍTÁSA MESTERSÉGES VIZES OLDATBÓL 
KÖRNYEZETBARÁT ELJÁRÁSSAL

Irányító tanár(ok):
dr. Thiesz Rezső 
(Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus)
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között különböző koncentrációtartományban (CRBV-5R=20-100mg/L) végeztük. Tanulmányoztuk a kiindulási 
festékkoncentráció, szemcseméret, biomassza-mennyiség, a kontaktidő, a hőmérséklet, valamint a pH hatását az 
adszorpciós folyamatra. A kapott eredmények alapján meghatároztuk az egyensúlyban maximálisan adszorbeált 
anyagmennyiségeket, a megkötés hatékonyságát, valamint az EDX mérések eredményeiből a biokoncentrációs faktort. 
A szerkezet morfológiai változásait SEM vizsgálatok segítségével, valamint a funkciós csoportokat 
Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiával tanulmányoztuk. A kapott egyensúlyi adatokat a Langmuir, 
Freundlich, Temkin és Dubinin-Radushkevich izoterma modellekkel, az adszorpciós mechanizmust a pszeudo első- és 
másodrendű kinetikai modellekkel, valamint a részecskéken belüli diffúziós modell segítségével elemeztük. 
Az elért eredmények alapján elmondható, hogy a tyúktojáshéj hatékony, környezetbarát szorbens és alkalmazható 
(RBV-5R) színezék eltávolítására vizes oldatból. 

RUHAFESTÉK ELTÁVOLÍTÁSA MESTERSÉGES VIZES OLDATBÓL 
KÖRNYEZETBARÁT ELJÁRÁSSAL
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Szerző(k):
Demeter Imre 
(Sapientia EMTE, Növényorvos MSc, 2. év)

Jelen vizsgálattal a célunk egy olyan előrejelzési szoftver tervezése, mely a növényvédelemben széles körben 
alkalmazható, főként kártevő rovarokra.
A kísérletben két olyan kártevő rovart használunk tesztalanyként, melyek számára a globális felmelegedés hatására 
kedvező feltételek alakulhatnak ki, és a globális áruforgalomnak köszönhetően könnyen behurcolhatóak más terültekről: 
ez a két kártevő a Drosophila suzukii (pettyes-szárnyú muslica) és a Helicoverpa armigera (Gyapottok-bagolylepke). A 
szimuláció Android-alkalmazásként készült, mely futás közben GPS koordinátákat, tápnövényeket és meteorológiai 
adatokat vesz alapul. A szoftver futása során a dátumot tetszőlegesen állíthatjuk be a gombok segítségével. A három 
megye bármelyikébe (Hargita, Kovászna, Maros) tetszőlegesen elhelyezhetjük a kártevőt, és figyelhetjük annak 
terjedését, szaporodását, populációját a beállított dátumon, ezt akár napokra lebontva is.

NÖVÉNYVÉDELEMBEN ALKALMAZHATÓ ELŐREJELZÉSI SOFTWARE TERVEZÉSE

Irányító tanár(ok):
dr. Balog Adalbert 
(Sapientia EMTE, egyetemi professzor)
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Szerző(k):
Vincze Éva Boglárka 
(Sapientia EMTE, Fenntartható biotechnológiák 
MSc, 1. év)

A növényekben a magas nehézfém-koncentráció stresszválaszt vált ki, amely során reaktív oxigén gyökök (ROS) keletkeznek. A 
ROS a sejtek redox-állapotát befolyásolja, membránszétesést, biológiai makromolekulák lebomlását, ionkiáramlást, lipid peroxidációt 
és a DNS szál hasadását okozza. A reaktív oxigén gyökök semlegesítésére a sejt molekuláris szinten válaszol olyan enzimek 
termelése által, amelyek a szuperoxid gyök, illetve a hidrogén-peroxid detoxifikálására alkalmasak.
A PGP rizobaktériumok nemcsak a növényi növekedést serkentik sziderofor és indol-3-ecetsav termelése által, hanem a 
növények indukált szisztémás rezisztenciájának kialakulásában is szereppel bírnak, ezáltal növelve a növények abiotikus és 
biotikus stressztűrő képességét.
Kutatásunk célja egy saját izolálású növekedésserkentő baktériumfaj hatásának vizsgálata a búzanövény nehézfém (Cd2+, Zn2+) 
akkumulációjára és stresszválaszára. Kutatásunk során a búzanövények növekedését, nehézfém-akkumulációját és a termelt 
stresszfehérje (GPOX, POD) mennyiségét követtük különböző nehézfém-koncentrációkat alkalmazva, baktérium jelenlétében és 
hiányában.
Kulcsszavak: kadmium, cink, PGP rizobaktériumok, stresszválasz, búza

A NÖVÉNYI NÖVEKEDÉS SERKENTŐ BAKTÉRIUMOK HATÁSA A BÚZANÖVÉNYEK 
NEHÉZFÉMEK ÁLTAL KIVÁLTOTT STRESSZVÁLASZÁRA

Irányító tanár(ok):
dr. Mara Gyöngyvér 
(Sapientia EMTE, egyetemi docens)
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Szerző(k):
Fejér Sándor Zsolt 
(Sapientia EMTE, Fenntartható biotechnológiák 
Msc, 2. év)
Vincze Éva Boglárka 
(Sapientia EMTE, Fenntartható biotechnológiák Msc, 1. év)

A szennyezőanyagok közül a nehézfémek komoly gondokat jelentenek, hiszen már alacsony koncentráció esetén is toxikusak 
a növényekre, állatokra, illetve felhalmozódva a táplálékláncban károsak lehetnek az emberre nézve is. Az új iparágak 
megjelenésével egyre elterjedtebb a talajok nehézfémszennyezése, ehhez a bányászat, műtrágyázás és a közlekedés során 
kibocsátott káros anyag is hozzájárul. A nehézfémek bejutva a növényi sejtekbe az itt lejátszódó folyamatokat gátolják, 
módosítva a fehérjék, az örökítő anyag, a lipidek szerkezetét és funkcióját.
A PGP rizobaktériumok nemcsak a növényi növekedést serkentik, hanem a növények indukált szisztémás rezisztenciájának 
kialakulásában is szereppel bírnak, ezáltal növelve a növények abiotikus és biotikus stressztűrő képességét.
Kutatásunk célja egy saját izolálású növekedésserkentő baktériumfaj hatásának vizsgálata a kukoricanövény nehézfém (Cd2+, 
Zn2+) akkumulációjára és növekedésére. Kutatásunk során a kukoricanövények növekedését és nehézfém-akkumulációját 
követtük különböző nehézfém-koncentrációkat alkalmazva, baktérium jelenlétében és hiányában.
Kulcsszavak: kadmium, cink, PGP rizobaktérium, nehézfém felvétel, kukorica

PGPR BAKTÉRIUMOK HATÁSA A KUKORICANÖVÉNYEK FÉMFELVÉTELÉRE ÉS 
NÖVEKEDÉSÉRE

Irányító tanár(ok):
dr. Mara Gyöngyvér 
(Sapientia EMTE, egyetemi docens)
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Szerző(k):
Putnoky Csicsó Barna 
(Sapientia EMTE, Növényorvos MSc, 2. év)
Petrikovszki Renáta
(Szent István Egyetem, Növényorvos MSc, 2. év)

A talajtakarás pozitív oldalai ismertek, mint például a gyomok elnyomása, a talaj nedvességének megtartása, ami nagyobb 
termésmennyiséget eredményez. Feltételezhető azonban, hogy a nagyobb, lédúsabb termésű növényeken nagyobb lesz a 
bagolylepkehernyók kártételének aránya.
A vizsgálat során arra kerestük a választ, hogy a szerves talajtakarás növeli-e paradicsom esetén a gyapottok bagolylepke (Helicoverpa 
armigera), burgonya esetén pedig a vetési bagolylepke (Agrotis segetum) lárvája okozta kártétel mértékét.
A kísérlet helyszínéül a Gödöllői Szent István Egyetem növényvédelmi kísérleti területe szolgált. Paradicsom esetén 24 parcellában 
parcellánként 4 növény kapott helyet. Minden második parcella juhar avarral (Acer spp.) volt takarva, és az összes parcellának fele volt 
öntözve. Burgonya esetében 72 parcella volt, parcellánként 4 bokor, bokronként 2 növény ültetve. A talajtakarás szalmával, komposzttal, 
vegyes avarral és diófa avarral (Juglans regia) történt. A kontroll parcellák nem lettek takarva semmivel.
Az eredmények bebizonyították, hogy a talajtakarás valóban nagyobb növényt és nagyobb termést eredményez. A kártételek aránya a 
nem takart parcellákéhoz képest viszont nem változott, ami azt feltételezi, hogy a kártevőket, adott esetben a gyapottok-bagolylepkét 
és a vetési bagolylepkét nem befolyásolta a károsított növények kondíciója. 
Következtetésképpen elmondhatjuk, hogy mivel a szerves talajtakarás pozitívan befolyásolja a paradicsom és a burgonya növekedését, 
viszont nincs hatással a kártétel arányára a kontroll parcellákhoz képest, ezért érdemes lenne a módszert üzemi méretekben is tesztelni.

SZERVES TALAJTAKARÁS HATÁSA BAGOLYLEPKEHERNYÓK (LEPIDOPTERA, 
NOCTUIDAE) KÁRTÉTELÉRE PARADICSOMBAN ÉS BURGONYÁBAN

Irányító tanár(ok):
dr. Balog Adalbert 
(Sapientia EMTE, egyetemi professzor)
dr. Tóth Ferenc 
(Szent István Egyetem, egyetemi docens)
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Szerző(k):
László Kinga 
(Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem 
(USAMV), Tájépítészet, tájrendezés és zöldterületek 
karbantartása MSc, 1. év)

Az ergoterápia szó a görög ergein ’csinálni, dolgozni, cselekedni’ igéből ered. Ez a kezelés abból az elvből indul ki, hogy a cselekvés az 
ember alapvető igénye, és a cselekvés önmagában is gyógyító hatású. Ennek egy speciális ágazata a kertterápia. 
A kertterápia egy folyamat, amely során kapcsolat létesül az emberi test, lélek és a természet között. Kutatások bizonyítják, hogy a táj, 
a növények vagy a kertészkedés maga hozzájárul a személy pszichológiai és fizikai rehabilitációjához, a test, lélek, értelem hármas 
javításához. 
Kolozsváron mai nap is létezik Pszichiátria és Ergoterápia Intézet. Az utóbbi nevét sajnos a jelenlegi helyzet már nem legitimálja. 
Dolgozatom célja kihangsúlyozni az ergoterápia lényegét és fontosságát, megoldást nyújtva az intézet zöldövezetének újratervezéséhez. 
Kutatásom során volt szerencsém megismerni a kórház pácienseit, az őket kezelő személyzetet, így átfogó képet alkothattam a 
rendszer működéséről. Bizalmukat elnyerve foglalkozást tarthattam a beutalt személyek számára, ezáltal felhívva a vezetőség figyelmét a 
kertterápia adta lehetőségekre. Tájépítészeti munkám során egy fenntartható megoldást, egy úgynevezett gyógyító kert-tervet mutattam 
be a kórház vezetőségének, az intézet zöldterületének hasznosíthatóságáról, az ember és kert kapcsolatának fellendítéséről.
Mi tájépítészek nem rendelkezünk orvosi adottságokkal, orvosi tudománnyal, de a szakmánk nyújtotta eszközöket alkalmazva 
hozzájárulhatunk az emberek egészségének kezeléséhez, a jóllét fenntartásához. 
Kulcsszavak: kertészeti terápia, testi-lelki gyógyulás, gyógyító kertek

A TÁJÉPÍTÉSZET SZEREPE A KERTTERÁPIÁBAN

Irányító tanár(ok):
dr. Dan Valentin Sebastian 
(USAMV, mérnök)
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TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS (TDT) 
BIZOTTSÁG
Elnök: 
dr. Antal Margit, egyetemi docens
Tagok: 
dr. Bálint János, egyetemi adjunktus
dr. Egyed-Faluvégi Erzsébet, egyetemi adjunktus
dr. Fazakas Noémi, egyetemi adjunktus
dr. Kovács Barna, egyetemi adjunktus
dr. Szántó Zoltán, egyetemi adjunktus
Ferencz Katalin, hallgató
Mészáros Adél, hallgató
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SZERVEZŐK
Főszervezők 
Mészáros Adél
Ferencz Katalin

Regisztráció
Dénes László
Főcze Attila
Kádár Mózes
Maxin Roland
Szabó Dorottya
Varga Henrietta

Moderátorok
Osztián Pálma
Borsos Bálint
Heidel Evelin
Nagy Jáhel
Szabó Anna
Csepán Dorottya
Molnár Hunor

Technikusok
Győrgy Novák László Zsolt
Ágoston István
Ambarus Ádám
Váncza Tibor
Kocsis Hunor
Fekete Tamás
Gligor András
Hajdó Arnold
Szőcs Ervin

Szponzor
Simándi Noémi
Borka Monika
Kovács Szabina - Zsuzsanna

Designer
Kencse Szabolcs

Korrektor
dr. Fazakas Noémi

Protokoll
Katona Kinga
Csiszér Zsanett
Ferencz Biborka
Incze Johanna
Mihók Helga
Nagy Zsolt
Réthi Csaba
Török Anett
Varga Gáspár
Veress Norbert
Moldován Szabolcs

Főbemondó
Molnár Hunor

Fotó/videó
Vass Norbert
László Árpád
Mátyás Zsuzsa - Krisztina
Schulcz Péter
 
Irodafelelősök
Demeter Mária
Kristó Szilárd
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Zsűri
ETDK Zsűri:

dr. Kiss József, egyetemi tanár
dr. Máthé István, egyetemi docens
dr. Bálint János, egyetemi adjunktus
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TÁMOGATÓK
ARANY TÁMOGATÓK

Accenture
Smartsoft

Lynx Solution
I N T E R S O F T

REEA
Axiál

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Nemzeti Tehetség Program

EZÜST TÁMOGATÓ
MSG System

BRONZ TÁMOGATÓK
Continental
Plasmaterm

Országos Magyar Diákszövetség 
(OMDSZ)
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