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Az élelmiszer- mikrobiom-talajbiom-élelmiszer



Európai Uniós KAP irányelvek

• Európának intelligens, reziliens, fenntartható és versenyképes mezőgazdasági ágazatra van szüksége ahhoz, 
hogy biztonságos, kiváló minőségű, megfizethető árú, és tápláló, magasabb hozzáadott értéket képviselő 
élelmiszereket tudjon előállítani. 

• A 2020 utáni időszakra kitűzött prioritások közt szerepel többek közt a mezőgazdasági termelékenység, 
valamint termelés ésszerű növelése a műszaki fejlődés és a precíziós technológiák előmozdításával. 

• Mindezen célok eléréséhez korszerűsített, közös agrárpolitikára és a kutatás, az innováció és a tanácsadási 
területek között eredményes összeköttetésekre van szükség. 

• A növényvédőszerek használatát érintő restrikciók célja elsősorban a herbicid rezisztencia visszaszorítására, 
és további fontos megoldásra váró kihívások közt szerepel az egészséges talajállapot („soilhealth”) 
megőrzése, gyomproblémák csökkentése, a leromlott állapotú talajok regenerációja. 

• Köszönhetően az ambiciózusabb törekvéseknek a vidékfejlesztési források legalább 35%-át 
környezetvédelmi, illetve a klímavédelemmel kapcsolatos intézkedésekre, és a közvetlen kifizetésekre szánt 
források legalább 30%-át ökorendszerek támogatására kell fordítani, pl. karbonsemlegesség támogatása 
(párizsi megállapodás, 2050-ig), földminőség javítása (mmm), élelmiszer minőség biztosítás, diverzifikáció 
(csökkenthető a kórokozóknak, gyomnövényeknek való kitettség) a növénytermesztési rendszerekben. A EU 
növénytermesztést érintően, 2030-ig további fontos direktíva, hogy a peszticid felhasználást 50%-al kell 
csökkenteni a talajok termékenységének csökkenésé nélkül, valamint az összes farmterület 25%-án 
biogazdálkodást javasolnak bevezetni. 



PRECÍZIÓS TALAJTÉRKÉPEZÉS-TALAJMINTAVÉTEL

Wenner +SOM/SOC

γ háttérsugárzás és 
mágneses indukció

Gyulaj

GEOREF KOMPLEX 
MINTAVÉTEL
(0-90 CM 2cm mintavétel)

• CI+OM+EC 
mérőplatform

• bolygatatlan 
talajoszlop

Geofizikai lehatárolások

≈36 ha
Gyümölcs:
• birs
• dió

Szántó:
• csemegekukorica
• takarmánykukorica
• lucerna
• lazított-sekélyszántott

konvencionális-öko



PRECÍZIÓS TALAJTÉRKÉPEZÉS-TALAJMINTAVÉTEL

Gyulaj

Geofizikai lehatárolásokTalajfizika:
• talajnedvesség
• térfogattömeg
• porozitás
• szemcseösszetétel
• pF

Talajkémia:
• bővített
• LE-kivonat
• CEC
• izzítási veszteség
• y1,y2

≈36 ha

84 db

6 db

56 db

13 db (szántó)

Alap térképi rétegek:
• 30cm ECa

• 50cm ECa

• 60cm ECa

• 75 cm ECa

• 90 cm Eca

• 10 cm OM
• DTM
• 137Cs, 232Th, 40K és 238U 

izotópok



Művelési módok: 

I – biológiai művelés

II – konvencionális művelés 1 (Tokaj-hegyalja)
III – felhagyott terület

IV – konvencionális művelés 2 (Pallag)

Alany fajták:

6 különböző alany és egy saját gyökerű

cserszegi fűszeres szőlő fajta

Tokaj-hegyaljai régió Pallagi Kertészeti Kísérleti Telep 

Mintagyűjtés: Tokaj-hegyaljai régió és Pallag Kertészeti Kísérleti Telep 

I

II III IV

IV. 47°35'24.0"N 21°38'13.2"EIII. 48°07'05.9"N 21°21'13.5"EI. 48°06'48.9"N 21°24'07.6"E
II. 48°06'43.8"N 21°24'12.3"E



Nukleinsav kinyerése

1. Talajbiom elkülönítése 

2. Szuszpenzió készítése 

3. Mechanikai és 

kémiai lízis 

5. Shotgun szekvenáló könyvtárak 

készítése

4. DNS tisztítás

6. NGS Shotgun 
szekvenálás

(Illumina NovaSeq) 
Paired-end 150 bp 
olvasatok

1.a 5g talajminta kimérése

1.b talajminták mosása (3x30 perc rázatás)

2. Felülúszóból szuszpenzió készítése

Qiagen Power Soil Pro kit-tel



Cél: Hogyan 
befolyásolja a talaj 
mikrobiomját és a talaj 
metabolikus 
aktivitását:

1. A különböző 
termesztéstechnológiák

2. Az  alkalmazott hozamfokozók 

3. A takarónövények hatása ?



A talajlakó élőlények megoszlása









Metabolikus aktivitás vizsgálata









a, a membránreceptorok érzékelik az 
extracelluláris ligandumokat, a mikróbák 
molekuláris mintázatát
Aktiválódik az 1.védelmi vonál, majd a második

b, kémiai kommunikáció indul a rhizoszféra
illetve a filoszféra között

c,abiotikus stresszválaszok a mikrobiomban



Az anthocyaninok, mint fitoalexinek hatása 
különböző életfolyamatokra





Összegzés


