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Plasztiszfejlődés és gyors pigmenttartalom változás tulipán 
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1. Módszertani alapok elsajátítása 

2. Irodalmazás AMF növényi anyagcserében, stressz-toleranciában 

betöltött szerepe, rendszertana és a molekuláris vizsgálatok 

terén 

 AMF közösségi összetétel összehasonlító vizsgálata talajból és 

gyökérből izolált DNS alapján 

 vizsgálatok optimalizálása TGGE készülékre, primerek kiválasztása, 

hiányzó eszközök, reagensek és vegyszerek vásárlása a molekuláris 

munkákhoz 

3. Tervek: PCR-TGGE és RFLP technika megtanulása 

KEZDETI FELADATOK 
Az AMF molekuláris vizsgálatok módszertanának megismerése és 

módszerek adaptációja az MTA ATK TAKI infrastrukturális hátterére, 

továbbiakban eszközállomány fejlesztése  és módszerrepertoár és 

alkalmazási területek kiszélesítése: 

„A talaj arbuszkuláris mikorrhiza gomba közösségének 

molekuláris módszerekre alapozott diverzitás és taxonómiai 

vizsgálata” 
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1.Módszertani alapok elsajátítása 

Gyökérkolonizációs vizsgálatok: 

 festési módszer (Phillips és Hayman, 1972) 

és 

 vizsgálati módszer (Trouvelot et al. 1986)  

tanulása 

2.Kísérleti munkákban való részvétel: 

 vácrátóti gyógynövényes szabadföldi és 

tenyészedényes 

 selyemmályva-kukorica kompetíciós 

vizsgálat 

 

 

Cseresnyés Imre fényképe 

Engel Rita fotói 

Takács Tünde fotói 

BEKAPCSOLÓDÁS A MIKORRHIZA 

KUTATÁSOKKAL FOGLALKOZÓ CSOPORT  

KUTATÁSAIBA 

 



1. „Az arbuszkuláris mikorrhiza gombák hatása majoranna, körömvirág és 

citromfű gyógynövények növekedésére és másodlagos 

anyagcseretermékek produkciójára” Kutatás-fejlesztés (2013-2015) OTKA 

MTA Ökológiai Kutatóközpont; Ökológiai és Botanikai Intézettel a pályázatban 

folyó kutatásokhoz (szabadföldi és tenyészedény kísérletek) 

2.  „A talaj-mikrobióta diverzitása ökológiai és intenzív gazdálkodási 

módoknál” című ÖMKI pályázatban- meglévő eredmények kiegészítése 

molekuláris  AMF vizsgálatokkal (2014-) 

3. Módszerfejlesztés  gyökér-talaj rendszerben az elektromos kapacitás és 

impedancia  alakulásának vizsgálata mikorrhizás és nem mikorrhizás 

rendszerekben -funkcionális diverzitás és stressztolerancia vizsgálatok 

(tenyészedény kísérletek) 

4. AMF infektivitás  és effektivitás vizsgálatok gyomnövényekben; az AMF 

szerepének vizsgálata a gyomok versenyképességének alakulásában 

(tenyészedény kísérletek) 

5. „A szója termesztéstechnológiájának optimalizálása az ökológiai 

gazdálkodás követelmény-rendszerének függvényében” ÖMKI pályázat 

(2014-2015) 

 

 

BEKAPCSOLÓDÁS A MIKORRHIZA KUTATÁSOKKAL 

FOGLALKOZÓ CSOPORT PROJEKTJEIBE 



 

 „Talaj mikrobiális közösség változása só- és vízstressz, növényzeti 

típus és művelés hatására” című OTKA pályázat  (K 108572)      

(2013-2017) 

 A tervezett PhD dolgozat alapját képező és témáját meghatározó 

kutató munka és vizsgálatok: 

 

1. Előkísérletek és vizsgálatok: Csírázási tesztek, növények növekedési 

paramétereinek vizsgálata  és optimalizálása klímakamrás 

vizsgálatokhoz  (2014-) 

2. Terepi  vizsgálatok: növényi mintavételek és AMF gyökérkolonizációs 

vizsgálatok-szezondinamika (2013-) 

3. Klímakamrás  mikrokozmosz kísérletek (2014-): 

az AMF szerepének vizsgálata különböző mikorrhiza-függésű sziki 

növények versenyképességében szárazság-stressz és normál körülmények 

között 

A.)  különböző eredetű AMF közösségek-időszakosan nedves és száraz 

helyről származó bennszülött AMF fajokat tartalmazó talajminták 

oltóanyagként történő alkalmazása  

B.) és a hazai szikesek talajaiban  gyakori AMF fajok (Glomus 

geosporum és G. mosseae ) infektivitásának és effektivitásának 

összehasonlító vizsgálatai 

4. Molekuláris vizsgálatok: a szabadföldi területek AMF közösségének 

összehasonlítása  (2014-) 

 

 

 



RENDEZVÉNYEK 

Magyar Mikrobiológiai 

Társaság 

IVth Central European Forum for 

Microbiology 

Helikon Hotel, Keszthely 

2013. október 16-18. 

http://www.mmt.org.hu/ Gazdag Orsolya fényképe 

http://www.mmt.org.hu/


RENDEZVÉNYEK 

II. ATK Nap 

Martonvásár 

MTA ATK MGI 

2013. november 8. 



RENDEZVÉNYEK 

Elsevier tréning 

MTA Könyvtár és 

Információs Központ 

2013. 09. 29. és 11. 19. 
http://www.elsevier.com/ 

 http://www.elsevier.com/editors/home 

 http://www.elsevier.com/book-

authors/home 

 http://www.mendeley.com/ 

 http://orcid.org/ 

http://www.sciencedirect.com/ 

http://www.scopus.com/ 

 

h
tt

p
:/
/w

w
w

.e
is

z
.h

u
/h

u
/l

ic
e
n

sz
e
k

/o
ss

z
e
s/

S
co

p
u

s/
li

ce
n

sz
.h

tm
l 

h
tt

p
:/
/w

w
w

.l
ib

ra
ry

.q
m

u
l.

a
c.

u
k

/ 

http://www.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/editors/home
http://www.elsevier.com/editors/home
http://www.elsevier.com/book-authors/home
http://www.elsevier.com/book-authors/home
http://www.elsevier.com/book-authors/home
http://www.elsevier.com/book-authors/home
http://www.elsevier.com/book-authors/home
http://www.mendeley.com/
http://www.mendeley.com/
http://orcid.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.eisz.hu/hu/licenszek/osszes/Scopus/licensz.html
http://www.eisz.hu/hu/licenszek/osszes/Scopus/licensz.html
http://www.eisz.hu/hu/licenszek/osszes/Scopus/licensz.html
http://www.library.qmul.ac.uk/


RENDEZVÉNYEK 

Wiley workshop 

MTA Könyvtár és Információs 

Központ 

2013. 11. 14. 

http://eu.wiley.com/ 

http://writeforwiley.com 

http://authorservices.wiley.com/ 

http://wileyeditingservices.com/en/ 

 

http://eu.wiley.com/
http://eu.wiley.com/
http://eu.wiley.com/
http://writeforwiley.com/
http://writeforwiley.com/
http://writeforwiley.com/
http://authorservices.wiley.com/
http://authorservices.wiley.com/
http://wileyeditingservices.com/en/


RENDEZVÉNYEK 

Előadásorozat az 

alkalmazott 

bioinformatikáról 

Martonvásár 

MTA ATK MGI Fitotron épület 

2. félév 2013. október-december 



RENDEZVÉNYEK 

Magyar Biológiai Társaság 

Botanikai Szakosztály 

2013. Évi őszi félévi előadóülései 

ELTE füvészkert 

 

 

 

 

 

 
http://www.mbt-biologia.hu/ 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.f

u
v
e
sz

k
e
rt

.o
rg

/ 

http://www.mbt-biologia.hu/
http://www.mbt-biologia.hu/
http://www.mbt-biologia.hu/
http://www.mbt-biologia.hu/
http://www.fuveszkert.org/


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.m

y
k

o
w

e
b
.c

o
m

/ 

http://www.mykoweb.com/articles/Mycorrhizas_4.html
http://www.mykoweb.com/articles/Mycorrhizas_4.html

