


 
Soproni Egyetem 
Erdőmérnöki Kar 

 
 
 
 
 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 
 

Szerkesztette: Facskó Ferenc, Király Gergely 
 
 
 
 

 
Soproni Egyetem 

Kiadó 

 
Sopron – 2020



Vita est labor et studium 
WILCKENS HENRIK DÁVID 

 
 
 
 
 
 
 
A kötet megjelenését az „EFOP-3.6.1-16-2016-00018 – A felsőoktatási rendszer 
K+F+I szerep-vállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és 
Szombathelyen” című projekt támogatta. 
 
 
 
 
 
A kötet publikációit lektorálták: Bartha Dénes, Bidló András, Brolly Gábor, Czimber 
Kornél, Czupy Imre, Faragó Sándor, Frank Norbert, Pájer-Gálos Borbála, Gri-
bovszki Zoltán, Heil Bálint, Hofmann Tamás, Horváth Adrienn, Horváth Tamás, 
Jánoska Ferenc, Kalicz Péter, Király Angéla, Király Gergely, Kovács Gábor, Lakatos 
Ferenc, László Richárd, Szakálosné Mátyás Katalin, Rétfalvi Tamás, Tuba Katalin, 
Vityi Andrea, Winkler Dániel 
 
 
 
 
 
 

 
Soproni Egyetem Kiadó, 2020 
Felelős kiadó: Prof. Dr. Fábián Attila általános rektorhelyettes 
Kézirat lezárva: 2020. november 30. 
 
ISBN 978-963-334-376-0 (on-line verzió) 
 
On-line verzió elérhetősége: http://emk.uni-sopron.hu/images/dekani_hivatal/Kiadvanyok/Tu-
domanyosKozlemenyek2020.pdf 
 
Szerkesztette:  Facskó Ferenc  
 Király Gergely  
 
 
 
Ajánlott hivatkozás: 
FACSKÓ F.– KIRÁLY G. (szerk.) (2020): Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar. Tudományos köz-
lemények. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron.  



3 

Tartalomjegyzék 
 
Előszó .......................................................................................................................................................5 
Ács Norbert, Czimber Kornél: Webes földmérési alappontsűrítést végző alkalmazás ............................6 
Báder Mátyás, Németh Róbert: Rostirányban tömörített faanyag zsugorodásának és dagadásának csök-

kentése ............................................................................................................................................13 
Balázs Pál, Király Géza, Nagy Dezső, Konkoly-Gyuró Éva: Az első katonai felmérés tartalmi ellenőr-

zése egy felső-rába-völgyi példán keresztül ...................................................................................19 
Balázs Pál, Berki Imre, Konkoly-Gyuró Éva: Tájváltozással kapcsolatos kutatások a hazai és nemzet-

közi szakirodalomban .....................................................................................................................26 
Barta Edit, Bakki-Nagy Imre Sándor: Vasúti felsővezeték elektromos terének mérése és számítása ...33 
Brolly Gábor, Bazsó Tamás: Oktatási fejlesztések az okleveles erdőmérnök szak Földmérés tantárgy 

gyakorlatain ....................................................................................................................................40 
Brolly Gábor, Király Géza: Földi lézerszkennelt ponthalmazok tájékozására alkalmas szoftverek össze-

hasonlítása erdei fák térképezése szempontjából ............................................................................45 
Czimber Kornél, Burai Péter, Román András: Légi lézeres és hiperspektrális faállomány-felmérés első 

eredményei......................................................................................................................................51 
Czupy Imre, Mészáros Imre, Vágvölgyi Andrea: A soproni szennyvíztisztító telep biogázüzemre vetített 

energiamérlege ................................................................................................................................61 
Csáki Péter, Czimber Kornél, Király Géza, Kalicz Péter, Zagyvainé Kiss Katalin Anita, Gribovszki Zol-

tán: Erdőállományok vízháztartásának vizsgálata az Alföldön, leskálázott párolgástérképek segít-
ségével ............................................................................................................................................69 

Csanády Viktória: Vízszennyezési adatok modell vizsgálata ................................................................74 
Deák István György, Horváth Sándor: Pamo Mangala farm (Észak-Zambia) vadállományának álla-

pota .................................................................................................................................................81 
Elekné Fodor Veronika, Biró Barbara, Horváth Adrienn, Polgár András : A közlekedés környezeti ha-

tásainak lehetséges monitorozása az M85 gyorsforgalmi út tükrében ............................................85 
Fülöp Viktor Géza, Horváth Sándor: A tűzifa, az energetikai célú erdei apríték, valamint az ipari fa 

kitermelési és piaci változásai 2007 és 2018 között .......................................................................91 
Gálos Borbála, Kiss Márton: Meteorológiai mérések a Soproni-hegységben ........................................97 
Gribovszki Zoltán, Kalicz Péter: Párolgás okozta napi ingadozás és annak információtartalma (módsze-

rek az evapotranszspiráció számítására) .......................................................................................105 
Gribovszki Zoltán: Vízpótlások erdőterületen, elmélet és esettanulmányok .......................................112 
Herceg András, Kalicz Péter, Primusz Péter, Gribovszki Zoltán: Az éghajlatváltozás hatása az útpálya-

szerkezetre ....................................................................................................................................119 
Hofmann Tamás, Visiné Rajczi Eszter, Albert Levente: Bükk (Fagus sylvatica L.) faanyag polifenol 

készletének folyadékkromatográfiás/tömegspektrometriás vizsgálata .........................................127 
Hofmann Tamás, Visiné Rajczi Eszter, Albert Levente : Bükk (Fagus sylvatica L.) levél antioxidáns 

kapacitásának és polifenol készletének vizsgálata ........................................................................132 
Hofmann Tamás, Visiné Rajczi Eszter, Albert Levente: Tölgyfajok levél-antioxidáns tartalmának ösz-

szehasonlító vizsgálata .................................................................................................................137 
Horváth Attila László, Szakálosné Mátyás Katalin: A harveszteres fakitermelés teljesítményének javí-

tási lehetőségei szimulátor segítségével .......................................................................................142 
Horváth Attila László, Szakálosné Mátyás Katalin: A harveszteres gépkezelők szimulátoros képzésének 

hatása a munka gazdaságosságára ................................................................................................149 
Horváth Attila László, Major Tamás, Szakálosné Mátyás Katalin: Harveszteres fakitermelési módszerek 

termelékenységeinek összehasonlítása .........................................................................................156 
Horváth Bíbor Júlia, Németh Róbert, Báder Mátyás: A rostirányban tömörített faanyag zsugorodás-da-

gadásának vizsgálata .....................................................................................................................163 
Kapocsi Gergely, Horváth Sándor, László Richárd: N agyvadállomány vagyon-kezelésének elemzése 

az Országos Vadgazdálkodási Adatbázis állománybecslési és elejtési adatainak tükrében .........170 
Katona Csaba, Bazsó Tamás, Péterfalvi József, Primusz Péter: BLK360 lézerszkenner alkalmazása vo-

nalas létesítmények felmérésére: jelek és távolságok ...................................................................177 
Kovács Gábor, Heilig Dávid, Heil Bálint: Fás szárú energetikai ületvények technológiáját és ökonómi-

áját befolyásoló tényezők a gyakorlatban .....................................................................................187 



4 

Kovács Klaudia, Vityi Andrea, Horváth Attila László: Agroerdészeti erdei köztes termesztésű rendszerek 
technológiája ............................................................................................................................................. 195 

Major Tamás, Pintér Tamás, Szakálosné Mátyás Katalin: Gyökérsarj eredetű akác állományok összeha-
sonlító vizsgálata a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. területén ....................................................200 

Major Tamás, Horváth Attila, Virág Vivien: Harveszteres gépi faanyagfelvételezés összehasonlító vizs-
gálata .............................................................................................................................................205 

Marcsisin Tamás, Király Gergely: Az állomány záródása és az újulatszám összefüggéseinek vizsgálata 
nyírségi vörös tölgyesekben .........................................................................................................210 

Németh Zsolt István, Kiss Péter Áron, Rákosa Rita: Faanyagok FT-IR spektrum alapú osztályozása 
kemometriás módszerekkel ..........................................................................................................217 

Nevezi Csenge, Bazsó Tamás, Csáki Péter, Gribovszki Zoltán, Kalicz Péter, Zagyvainé Kiss Katalin 
Anita: Hidrológiai és botanikai folyamatok összefüggéseinek vizsgálata egy patakmenti erdőállo-
mány és nedves rét területén .........................................................................................................221 

Novák Dominik, Németh Róbert, Báder Mátyás: A jövő faimpregnáló polimerje. A tejsav tömörfában 
történő felhasználásának áttekintése .............................................................................................227 

Papp Viktória, Szalay Dóra: Pirolízis korom és faanyag keverék pelletek energetikai és mechanikai vizs-
gálata .............................................................................................................................................232 

Péterfalvi József, Primusz Péter: Talajstabilizációk szerepe az erdészeti útépítésben .........................237 
Polgár András, Jagodics Nóra, Horváth Adrienn, Elekné Fodor Veronika: Szántóföldi növénytermesztés 

környezeti hatásai .........................................................................................................................247 
Polgár András, Antal Mária Réka: Faipari élzárási típusok környezeti hatásainak vizsgálata.............254 
Rákosa Rita, Pásztory Zoltán, Börcsök Zoltán, Németh Zsolt István: IR spektrometria a faanyag hőke-

zelésének monitorozására .............................................................................................................263 
Rákosa Rita, Szegleti Csongor, Németh Zsolt István: Műanyag hulladékok osztályozása FT-IR spektru-

mok alapján...................................................................................................................................268 
Szakálosné Mátyás Katalin, Fekete György, Horváth Attila László: Lovak alkalmazása és jövője a hazai 

fahasználatokban ..........................................................................................................................273 
Szakálosné Mátyás Katalin, Gimesi Kristóf Szilárd, Major Tamás, Horváth Attila László: Kötélpályás 

közelítés vizsgálata a soproni hegyvidéken ..................................................................................278 
Szakálosné Mátyás Katalin, Sudár Ferenc János, Horváth Attila László: A többműveletes fakitermelő 

gépek kíméletességének fokozása harveszter szimulátor segítségével .........................................284 
Szőke Előd, Csáki Péter, Kalicz Péter, Zagyvainé Kiss Katalin Anita, Gribovszki Zoltán: Hidrológiai 

vizsgálatok egy fás legelőn ...........................................................................................................291 
Tari Tamás, Sándor Gyula, Náhlik András: A vaddisznó lakott-területi megjelenésének jellemzői kér-

dőíves felmérés eredményeinek tükrében .....................................................................................298 
Tóth Mihály Zoltán, Németh Róbert, Báder Mátyás: Fahegesztés vízgőz és nyomás segítségével.....305 
Vadkerti Tóth Balázs, Németh Róbert, Báder Mátyás: Fahajlítás anatómiája – Áttekintés .................311 
Vágvölgyi Andrea, Szalay Dóra: Stratégiai elemzőmódszer alkalmazása az energetikai célú fás szárú 

ültetvények vizsgálatára................................................................................................................318 
Vágvölgyi Andrea, Mészáros Imre, Czupy Imre: Szennyvíziszap komposztálás anyagmérlegére irá-

nyuló vizsgálatok ..........................................................................................................................325 
Vágvölgyi Andrea, Szigeti Nóra, Czupy Imre, Beszédes Sándor, Szalay Dóra: Fás szárú ültetvények 

technológiai és ökológiai szempontú siker-kudarc tényezőinek vizsgálata ..................................329 
Vajda József, Horváth Sándor: A COVID-19 hatása az amerikai agrártámogatási rendszerre ............336 
Visiné Rajczi Eszter, Albert Levente, Hofmann Tamás: A fakéreg antioxidáns tulajdonságainak kiérté-

kelése ............................................................................................................................................342 
Visiné Rajczi Eszter, Albert Levente, Bocz Balázs, Bocz Dániel, Hofmann Tamás: Tobozok antioxidáns 

tulajdonságainak vizsgálata ..........................................................................................................348 
Zagyvainé Kiss Katalin Anita, Gribovszki Zoltán, Kalicz Péter, Szőke Előd, Varga Jenő, Csáki Péter: 

Agrárerdészeti rendszer talajnedvességének vizsgálata fertődi mintaterületen ............................354 
  



348 

TOBOZOK ANTIOXIDÁNS TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA 
 

VISINÉ RAJCZI ESZTER, ALBERT LEVENTE, BOCZ BALÁZS, BOCZ DÁNIEL, HOFMANN TAMÁS 
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kémiai Intézet  

visine.rajczi.eszter@uni-sopron.hu 
 
Az erdei fakitermelés és feldolgozás során keletkező melléktermékek (toboz, kéreghulladék, 
gyökérzet, ággöcs) jelentős mennyiségben tartalmazhatnak antioxidánsokat, amelyek hatékony 
kivonása és hasznosítása élelmiszeripari, gyógyászati, környezetvédelmi és hulladékgazdálko-
dási szempontból is jelentős (PIETARINEN et al. 2006; DEDRIE et al. 2015; BOURAS et al. 2016; 
TÁLOS-NEBEHAJ et al. 2017).  
Az antioxidánsok egyik fontos csoportja, a polifenolos antioxidánsok főbb alkalmazási területei 
a természetes alapú élelmiszer tartósítószerek (GYAWALI - IBRAHIM 2014; KOBUS-CISOWSKA et 
al. 2014), táplálékkiegészítők és egészségügyi termékek (PACKER et al. 1999; WATSON et al. 
2018), illetve az utóbbi időben jelentős figyelmet kaptak a növényi antioxidánsok az ezüst na-
noszemcsék előállításában (RANOSZEK-SOLIWODA et al. 2019; ROLIM et al. 2019).Az erdei fák 
tobozait elsősorban a magok kinyerésére használják erdészeti szaporítóanyag előállításához, 
valamint étkezési és energetikai célokra. A mediterrán térségben az egyik legfontosabb étkezési 
célokra használt tobozmag a mandulafenyő (Pinus pinea L.) magja (KEMERLI-KALBARAN - 

OZDEMIR 2019). Az energetikai célú felhasználás során a több száz tonnányi mennyiségben 
keletkező tobozokat általában tömörítetlen állapotban égetik el (ANISZEWSKA - BEREZA 2014), 
vagy brikketálják (GENDEK et al. 2018). A tobozok kémiai összetételének vizsgálata kémiai 
hasznosítás (pl. illóolaj kinyerés, gyógyhatású anyagok kinyerése) céljából csak néhány tűle-
velű taxon esetében történt meg. A Pinus, Thuya és a Cedrus toboz kivonatait és illóolajait a 
mediterrán térségben és Japánban a népi gyógyászat is előszeretettel alkalmazza, különféle jó-
tékony hatásai miatt (pl.: gyulladásgátló, antioxidáns, antibakteriális, gombaölő, fájdalomcsil-
lapító). Hajhullás és reuma ellen (SÜNTAR et al. 2012; DJOUAHRI et al. 2014), valamint gyomor-
rák (WATANABE et al. 1995), nátha, húgyuti és veseproblémák, bőrgyógyászati rendellenessé-
gek, bronhitisz, tüdőgyulladás és egyéb betegségek esetén is hasznosíthatók (LESJAK et al. 
2011). A Juniperus fajok tobozát hagyományosan ízesítésre használják (LESJAK et al. 2011). A 
Pinus Parviflora Sieb et Zucc tobozkivonata hatékonynak bizonyult a HIV és az influenza ví-
rusok ellen (NAGATA et al. 1990), valamint jelentős antimutagén, rákellenes hatással is rendel-
kezik (NAGASAWA et al. 1992). A Metasequoia glyptostroboides Hu et W.C. Cheng tobozából 
kinyert diterpén, a sugiol nagyon magas DPPH• gyökfogó képességgel rendelkezik (BAJPAI ET 

AL. 2014). A Juniperus sibirica Burgsdorf. toboz extraktuma szintén magas DPPH és FRAP 
antioxidáns kapacitással bír, amit szintén a magas polifenol koncentáció eredményez (LESJAK 

ET AL. 2011 A szerzők egy része ezeket a hatásokat bizonyos polifenilpropanoid-poliszacharid 
komplexeknek tulajdonítja. WANG ET AL. (2019) beszámoltak a Pinus koraiensis (Siebold & 
Zucc.) tobozaiban található polifenolok antioxidáns aktivitásáról, biológiai hozzáférhetőségéről 
és fizikai-kémiai tulajdonságairól. A legújabb tudományos kutatások alapján a fenyőtoboz és 
fenyőtoboz kivonatok felhasználása tovább bővült, hasznosulnak pl. mint élelmi rost források 
(KARTAL - OZTURK 2016), koagulálószerek alapanyagai (HUSSAIN et al. 2019), vagy víztisztító 
adszorbensek (KUPETA et aL. 2018; MTSHATSHENI et al. 2019). A kutatási eredmények alapján 
kijelenthető, hogy a tobozok antioxidáns tartalma jelentősen hozzájárulhat az egészség megőr-
zéséhez, de további értékes táplálkozási és egyéb felhasználhatósággal is bír. 
A leközölt szakcikkekből hiányoznak a tobozok antioxidáns összetételére vonatkozó módsze-
res, számos fajra kiterjedő összehasonlító kutatási eredmények, valamint a természetes antioxi-
dáns forrásként betöltött szerepük széleskörű felmérése is. Feltételezhető, hogy a publikált ku-
tatási eredmények érett tobozokra vonatkoznak, amelyek tartalmazták a magokat is. A tűlevelű 
tobozok polifenol és antioxidáns tartalmával foglalkozó közlemények szinte soha nem doku-
mentálják a tobozok begyűjtési idejét és azt sem, hogy a begyűjtés a toboz érésének melyik 
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fenofázisában történt. Elsőként vizsgáltuk és hasonlítottuk össze a zöld, az érett (barna) és a 
lehullott magokat nem tartalmazó tobozok antioxidáns tulajdonságait hat kiválasztott faj eseté-
ben. Előzetes kutatásainkban a kiválasztott fajok esetében elvégeztük az ultrahangos extrakciós 
módszer körülményeinek optimálását (oldószer összetétel, extrakciós idő) a tobozokban talál-
ható összes polifenolos antioxidáns mennyiségének méréséhez (VISINÉ et al. 2019). Meghatá-
roztuk a toboz kivonatok összes polifenol tartalmát (Folin-Ciocâlteu-módszer), valamint a 
FRAP (vas(III)-ion redukáló képességen alapuló), és a DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil gyök 
megkötésén alapuló) antioxidáns kapacitásukat. Mivel mindegyik alkalmazott módszer külön-
böző szelektivitású az antioxidánsok adott típusaira, ezért a a három módszerrel kapott eredmé-
nyeket egy pontrendszer segítségével összesítettük (maximum 3 pont) és azután értékeltük ki, 
hogy megkapjuk a minták „összesített” antioxidáns kapacitását. 
 
Anyag és módszer  
Mintavétel és feldolgozás 
2018 július-október, Soproni Egyetem Élő Növénygyűjtemény (Botanikus Kert). Vizsgált fa-
jok: atlaszcédrus (Cedrus atlantica), európai vörösfenyő (Larix decidua), lucfenyő (Picea 
abies), feketefenyő (Pinus nigra), amerikai duglászfenyő (Pseudotsuga menziesii), kanadai 
hemlokfenyő (Tsuga canadensis). Minden faj esetében zöld, érett barna és már lehullott barna 
tobozokat vizsgáltunk. Mintavételenként legalább 10 tobozt gyűjtöttünk, melyeket -20 oC-on 
tároltunk a vizsgálatokig, majd daráltuk és homogenizáltuk. Ultrahangos extrakció: Elma 
Transsonic T570 ultrahangos fürdővel (Elma Schmidbauer GmbH, Singen, Germany) 0,45 g 
darált minta + 45 ml aceton:víz (80:20 v/v) eleggyel, 30 percig (VISINÉ et al. 2019).  
 
Mérési módszerek 
Mintánként három párhuzamos mérést végeztünk Hitachi U-1500 spektrofotométer (Hitachi 
Ltd., Tokio, Japan) segítségével a szakirodalomban szereplő hullámhosszokon. Totálfenol tar-
talom meghatározás: Folin-Ciocâlteu módszerrel mértük, standardként galluszsavat használ-
tunk (SINGLETON ‒ ROSSI 1965). FRAP antioxidáns kapacitás meghatározás: BENZIE és STRAIN 

(1996) módszerével 593 nm-en, standardnak aszkorbinsavat alkalmaztunk. DPPH antioxidáns 
kapacitás meghatározás: A méréseket SHARMA és BHAT (2009) módszere alapján végeztük el, 
kisebb módosításokat alkalmazva (HOFMANN et al. 2015). A DPPH antioxidáns kapacitást IC50 
értékben (μg/ml) határoztuk meg. Extraktanyag tartalom meghatározás: a DPPH antioxidáns 
kapacitás meghatározásához megmértük a kivonatok extraktanyag tartalmát mg/ml egységben. 
Szárazanyag tartalom meghatározás: Ohaus MB23 gyors nedvességtartalom meghatározó mér-
leggel. 
 
Statisztikai kiértékelés 
A korrelációs vizsgálatokat és a varianciaanalízist adott szignifikancia szintek mellett a Sta-
tistica 12 software (StatSoft Inc., Tulsa, USA) segítségével végeztük. 

Eredmények és értékelésük 
A minták totálfenol, FRAP és DPPH értékei az 1. táblázatban láthatók. A FRAP módszerrel 
meghatározott antioxidáns kapacitás értékek hasonló tendenciát mutatnak a totálfenol tartalom 
változásával. A legmagasabb FRAP antioxidáns kapacitást a zöld tobozokban találtuk, ezeket 
az érett és a lehullott tobozok követték: a lucfenyő (72,02 ± 8,76 mg AE/g sz.a.), a kanadai 
hemlokfenyő (57,01 ± 3,13 mg AE/g sz.a.), valamint a vörösfenyő (40,39 ± 0,73 mg AE/g 
sz.a.) zöld toboza mutatta a legmagasabb értékeket. A lucfenyő esetében az érett (50,19 ± 2,08 
mg AE/g sz.a.) és a lehullott tobozok (28,35 ± 3,37 mg AE/g sz.a.) is magas FRAP-szinttel 
rendelkeztek. 
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1. táblázat. Tobozok totálfenol, FRAP és DPPH antioxidáns kapacitása (átlag ± szórás). A különböző 
betűk szignifikáns különbséget jeleznek p<0,01(totálfenol,) p<0,001 (FRAP) és p<0,05 (DPPH) szin-
tén a 10 legjobb antioxidáns kapacitással rendelkező minta esetében. 
 

A feketefenyő, a duglászfenyő, az európai vörösfenyő és a lucfenyő esetében a lehullott tobo-
zok DPPH-aktivitása szignifikánsan nem tért el a zöld toboz értékeitől. Figyelemre méltó a 
lucfenyő érett (9,38 ±1,14 µg/ml) és lehullott barna (8,57 ±0,17 µg/ml) tobozainak DPPH ak-
tivitása. További kutatásokra van szükség ahhoz, hogy meghatározzuk, mely vegyületek fele-
lősek a lehullott lucfenyő tobozokban mérhető magas DPPH antioxidáns kapacitásért. 
A FRAP és a DPPH IC50 értékek eltérő tendenciát mutattak, ami feltételezhetőleg a módszerek 
eltérő szelektivitásával magyarázható (APAK et al. 2007; MÜLLER et al. 2011). Ahhoz, hogy 
átfogó képet kapjunk a különböző fajokból és szövetekből származó minták antioxidáns tulaj-
donságairól, és az egyes mintákra kapott eredményeket össze tudjuk egymással hasonlítani, 
szükséges a különböző antioxidáns kapacitási módszerekkel kapott eredmények együttes kiér-
tékelése, pl. többváltozós statisztikai módszerekkel vagy más eljárásokkal. A jelen munkában 
az antioxidáns kapacitásokat egy, a szakirodalomban már alkalmazott pontrendszer (TÁLOS-
NEBEHAJ et al. 2017) segítségével összegeztük és értékeltük ki. Mindegyik módszer esetében 
a kapott antioxidáns kapacitás eredményeket 0-1 tartományra normalizáltuk (0 pontot kapott 
az a minta, amely a legkisebb antioxidáns kapacitást, míg 1-et az, amelyik a legnagyobb anti-
oxidáns kapacitás értékkel rendelkezett). A DPPH esetében fordított számozást alkalmaztunk, 
mivel az alacsony IC50 érték magas antioxidáns kapacitást jelent (itt a legalacsonyabb IC50 
értéhez rendeltük az 1 pontot, a legmagasabb IC50 értéhez a 0 pontot, ezek rendre a legjobb, 
illetve legrosszabb antioxidáns kapacitásnak feleltek meg). A köztes értékeket lineáris inter-
polációval számoltuk ki mindegyik módszer esetében. Végül a különböző antioxidáns kapaci-
tások normalizált értékeit mintánként összegeztük, így a maximálisan elérhető pontszám egy 
minta esetében 3 volt abban az esetben, ha mindhárom módszerrel az adott mintából mértük a 
legmagasabb antioxidáns kapacitást (2. táblázat). 
A legmagasabb pontszámot a zöld, majd az érett, és a lehullott tobozok mintái kapták. Az 
egyetlen kivétel a feketefenyő, ahol az érett tobozok pontszáma (0,14) alacsonyabb volt a le-
hullott tobozhoz képest (0,83). A duglászfenyő esetében az érett (1,03) és a lehullott toboz 
(1,05) pontszám közötti különbség elhanyagolható. A legmagasabb pontszámot a lucfenyő 
zöld tobozában (2,82) és a kanadai hemlokfenyő zöld tobozában (2,60) mértünk. Az érett to-
bozok közül a legmagasabb antioxidáns kapacitást a lucfenyő (2,20) és a kanadai hemlokfenyő 
mintáiban mértük (2,13). A lehulott tobozok esetében a lucfenyőben (1,76), a duglászfenyőben 
(1,05) és az európai vörösfenyőben (1,04) kaptunk magas értékeket. 
  

  
Totálfenol 

(mg galluszsav/g sz.a..) 
FRAP  

(mg aszkorbinsav/g sz.a.) 
DPPH IC50  

(µg extraktanyag/ml) 

    zöld barna lehullott zöld barna lehullott zöld barna lehullott 
amerikai dug-
lászfenyő 

48,67 ± 
0,90b 

17,24 ± 
0,89 

11,16 ± 
0,66 

23,36 ± 
0,17b 

7,51 ± 
0,28 

3,61 ± 
0,14 

11,95 ± 
0,79bcd 

14,40 ± 
1,24d 

10,18 ± 
0,79ab 

kanadai 
hemlokfenyő 

118,91 ± 
2,97d 

78,05 ± 
2,57c 

3,31 ± 
0,08 

57,01 ± 
3,13f 

38,31 ± 
1,60cde 

0,98 ± 
0,20 

14,77 ± 
2,85 

9,84 ± 
1,81ab 

25,89 ± 
4,59 

feketefenyő 
47,17 ± 
9,74b 

10,63 ± 
0,36 

9,20 ± 
0,34 

31,89 ± 
1,31bcd 

6,24 ± 
0,38 

4,03 ± 
0,27 

14,81 ± 
2,61 

40,63 ± 
0,86 

17,02 ± 
0,38 

atlaszcédrus 
44,62 ± 
0,16ab 

12,29 ± 
1,20 

6,05 ± 
0,51 

24,19 ± 
0,45bc 

5,82 ± 
0,24 

2,53 ± 
0,12 

14,91 ± 
2,00 

25,44 ± 
0,67 

35,55 ± 
1,55 

lucfenyő 
105,58 ± 

7,92d 
64,64 ± 
2,68bc 

46,39 ± 
3,54b 

72,02 ± 
8,76g 

50,19 ± 
2,08ef 

28,35 ± 
3,37bcd 

10,75 ± 
0,32abc 

9,38 ± 
1,14ab 

8,57 ± 
0,17a 

európai vö-
rösfenyő 

70,12 ± 
5,62c 

24,07 ± 
0,82a 

17,93 ± 
0,75 

40,39 ± 
0,73de 

7,79 ± 
0,52 

8,07 ± 
0,46a 

13,73 ± 
1,30cd 

12,27 ± 
1,14bcd 

14,39 ± 
0,75d 
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2. táblázat. A totálfenol, FRAP és DPPH IC50 antioxidáns kapacitásokra meghatározott 
pontszámok, valamint az egyes minták pontszámainak összege 

  Totálfenol 
(pontszám) 

FRAP 
(pontszám) 

DPPH IC50 

(pontszám) 
Összesített 
pontszám 

  zöld barna 
lehul-

lott 
zöld barna 

lehul-
lott 

zöld barna 
lehul-
lott 

zöld barna 
lehul-
lott 

amerikai dug-
lászfenyő 

0,39 0,12 0,07 0,32 0,09 0,04 0,89 0,82 0,95 1,60 1,03 1,05 

kanadai 
hemlokfenyő 

1,00 0,65 0,00 0,79 0,53 0,00 0,81 0,96 0,46 2,60 2,13 0,46 

feketefenyő 0,38 0,06 0,05 0,44 0,07 0,04 0,81 0,00 0,74 1,62 0,14 0,83 
atlaszcédrus 0,36 0,08 0,02 0,33 0,07 0,02 0,80 0,47 0,16 1,49 0,62 0,20 
lucfenyő 0,88 0,53 0,37 1,00 0,69 0,39 0,93 0,97 1,00 2,82 2,20 1,76 
európai vö-
rösfenyő 

0,58 0,18 0,13 0,55 0,10 0,10 0,84 0,88 0,82 1,97 1,16 1,04 

 
Összefoglalás 
 
Kutatásunkkal elsőként vizsgáltuk és hasonlítottuk össze a zöld, az érett (barna) és a lehullott 
magokat nem tartalmazó tobozok antioxidáns tulajdonságait hat kiválasztott faj esetében. A 
kiválasztott fajok közül a legmagasabb polifenol tartalommal a kanadai hemlokfenyő és a luc-
fenyő rendelkezett, melyeknek nem csak a zöld, hanem az érett barna tobozában is jelentős a 
polifenol tartalom. A FRAP antioxidáns kapacitás meghatározásának eredményei a totálfenol 
tartalomhoz hasonlóan alakultak. A legjobban teljesítő fajok a kanadai hemlokfenyő és a luc-
fenyő voltak, melyekben mind a zöld, mind a barna tobozok magas antioxidáns tartalommal 
rendelkeztek. A DPPH módszer esetében nem volt egyértelműen felállítható a sorrend, mely-
nek oka a módszerek eltérő szelektivitása. Ahhoz, hogy különböző fajokból és szövetekből 
származó minták antioxidáns tulajdonságait, valamint az egyes mintákra kapott eredményeket 
összehasonlíthassuk, egy pontrendszer-alapú kiértékelést alkalmaztunk, amely alkalmasnak 
bizonyult a toboz kivonatok antioxidáns tulajdonságainak komplex felmérésére és összeha-
sonlítására. A bemutatott vizsgálati és kiértékelési módszereket a jövőben más fajokra is ki-
terjesztjük, a magas antioxidáns tartalommal rendelkező mintákkal további vizsgálatokat haj-
tunk végre, melyek elsősorban a toboz kivonatok kémiai összetételének kutatását és a tobozok 
hasznosítását célozzák meg. 
 
Köszönetnyilvánítás: Jelen publikáció az EFOP-3.6.1-16-2016-00018 – „A felsőoktatási rendszer 
K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” című 
projekt, valamint az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának támogatásával készült. 
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