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25.ilbraz A megy6nk6nt m6rt HMF maximum 6rt6kek

Az 6tlagos HMF tartalmakban sem a megy6k k<izdtt, , sem 6ves szinten nem mutatkoztak szimottev6

kiil6nbs6gek (26. 6bra). Ez aztjelzi, hogy a vizsgillt m6zekn6l alkalmazott m6h6szeti technol6gia 6s a

t6rol6si koriilm6nyek mindk6t 6vben megfelel6ek voltak.

;.l S f 5't

[ELLEMZ5 MEZPROFILOK MEGHATAROZASe (MMNP, z}t 4-2Ot 6)

Mind 2014-ben, mind 2015-ben az dsszes m6zminta HMF tartalma a legszigorubb el6ir6soknak is

megfelelt (25.6bra). Ebb6l k<ivetkez6en iLZ egyes megy6kre jellemz6 5tlagos HMF 6rt6kek is, mindk6t 6vben

maxim6lisan megfeleltek az elSir6soknak (26. irbra).

A HMF 6rt6k a m6zek min6s6g6t jellemz6, de nem mlzfajta specifikus, azaz nem botanikai eredett6l

fligg6 param6ter. Mivel az IHC csak az eloirt min6s6gi kdvetelm6nyeknek megfelel6 m6zek adatait

elemezte, igy a HMF-re vonatkoz6an nem kdzdlt r6szletes adatokat.
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26.6braz A megy6nk6nt m6rt HMF dtlagok (2014-20
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3.2.7. pH

A pH egy dimenzi6 n6lkiili k6miai mennyis6g, mely egy adott oldat savass5g6t illetve, higossSg6t

hat1rozzi ..g. e pH vizes oldatokban egyenl6 az ox6nium ion (H3o*) koncentr6ci6 negativ alapfi

logaritmus6vut. a pA-t m|z ll,8%o-os oldatiban m6rjiik (IHC 4.1) (vagy g,lYolHC 4.2).Ilyen kdriilm6nyek

ktizdtt a m6zoldatok legt<ibbje savas kdmhati{sri (4. t6bkizat).

Zala
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IELLEI.nZO MEZIRoFTLoK MEGHArAnozAse (MMNI, 20 t 4-20 t 6)

4. tii},lfuzatz N6hiny eur6pai fajtam6z pH 6rt6ke (Persano Oddo L., Piro R., 2004)

N6hiny eunipai bitam0z pH 6rt6ke

N{.6z PHto,epe*ex St. dev PHrio PH.r*
Adatok
szdma

Akdcm6z 319 0r1 3r7 412 293

Gyermekl6ncfti 4,5 0,2 4,0 4,9 74

H6rs 4,4 0,3 3,9 5,0 120

M{zharmat 5,1 0,3 4,4 5,7 254

Napraforg6 3,8 0,2 3,5 4,2 243

Repcem6z 4,1 0,2 3,7 4,4 t77

Szelidsesztenye 5,3 0,5 4,5 6,3 36s

A 2014-es mint6k eredm6nyei alapj6n a pH minimumok n6mileg elmaradtak az IHC 6rtdkdt6l (pH:
3,8), mig a 2015-ben vdgzett m6r6sekn6l azalai 6s a szabolcsi mint6k is egyeztek az el6bbi 6rt6kkel (27.
irbra).

Akdcm6zek pH minimum ertekei (2O14-2015)

t.9

1,8

).7

1.6

3.5

+.8

{.5

t.7

].9

1.6

3,6 ].6I
""..'

r 101{

r 2015

I 201{

r2O15

t,6 ].6I
ta-"

27.6braz Ak6cm6zek pH minimum 6rt6kei (2014-2015)

A pH maximum 6rt6keket tekintve 2014-ben mind a 3 megy6ben az IHC 6rt6keihez kcizel azonos
eredm6nyeket kaptunk, ugyanakkor 2015-ben a n6grddi mezekpH 6rt6kei (4,6) j6val meghaladtr{k azeur6pai
iltlagot (4,0). Erdemes megemlitentink, hogy a N6gr6d megyei mlzek elektromos vezet6kdpessdge is a
legmagasabb volt, s6t szfn tekintet6ben is elt6rtek a m6sik k6t megye mflzeitol (28. 6bra).

Akdcmezek pH maximum 6rtdkei (2014-2015)
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IELLEMZ1 MEZPROFILOK MEGHATAROZASA (MMNP, 20 t 4-20 1 6)

A pH 6tlagok tekintetdben elmondhat6, hogy miga20l4-es ak6cmdzek enyh6n savasabb pH-t
mutattak azIHC drtdkn6l, addig a 2015-6s 6vben azzalteljesenegyezl drtdket kaptunk (29.6bta).

Akdcmdzek pH 6tlatai (2014-2015)

.1.0

t,9

3.8

4,7

1.6

1.9

I
-.""'

1,9 1.9ll
aog 

"^c"
toton'

dr""to

1.9

I
$t

""st 
f'" 

".d
"."

dn:cP'*

r 2.01{

r2015

"a"".*"

29.6hraz Alaflcm6zek pH 6tlagai (201+2015)

3.2.8. Elektromos vezet6k6pess6g

Az elektromos vezet6k6pessdg a m6zben lev6 6svSnyi anyaglartalommal van dsszefiigg6sben
(mdrt6kegys6ge: mS/cm). A vizsgilt mint6k minimum 6rt6kei mind a k6t 6vben meghaladtik azlHC 6rt6k6t
(30.6bra).

Akicmerek elektromos vezetdkepess6gdnek minimum €rt6kei
(2014-2o1sl
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30. 6bra: Ak'flcm6zek elektromos vezet6k6pess6g6nek minimum 6rt6kei Q0l4-2015)

A maximum 6rt6kek tekintetdben meg6llapithat6, hogy mindk6t 6vben, minden egyes m6zmint6n6l
legmagasabb 6rtdk is az eloirt hatr{r6rt6k alatti volt (31. 6bra).
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JELLEMZ5 MEZrRoFT LoK MEGH ArAnozA se (M MNp, 20 t 4 -20 t 6)

Akicmdzek elektromos veuetcjk6pess6t6nek maximum 6rt6kei
(2014-201s1
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31. 6bra: Ak6cm6zek elektromos vezet6k6pess6g6nek maximum 6rt6kei (2014-2015)

Az i$lag eredm6nyek alapjitn sem az 6vjaratok, sem az egyes megyek iltlagai kdzdtt nincs jelent6s
elt6r6s, 6s j6 egyez6st mutatnak azIHC iltlaggal (32. 6bra).

Akdcm€zek elektromos vezet6k6pess6genek iitlagai
(2014-201s)
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32. 6br az Akicm 6zek elektrom os vezet6k6pess6g6nek rittagai (201 4-Z0lS\
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JELLEMZO MEZIRoFTLoK MEGHATAnozA s a (M MNp, 20 t 4 -20 | 6)

Vezet6k6pess6g, szin 6s a pH tisszefiigg6sei:

Akicmdzek szin, pH 6s eletromos vezet6k6pess6g 6rt6keinek iisszeftggesei (2014)

+t;lj1 .*-pH Vezet6keper:eg

33. 6bra: Akicm6zek szfn, pII6s elektromos yezetdk6pess6g 6rt6keinek dsszefiigg6sei (2014)

Akicm6zek szin, pH ds eletromos vezetdkdpess6g 6rt€keinek 6sszefiigg6sei (2015)

...i-pH Ve:etokdpes6g

34.dtbra: AMcm6zek szfn, pH 6s elektromos vezetdkSpess6g 6rt6keinek iisszefiigg6sei (2015)

A k6t dv eredmdnyei alifiAmasztjitk azt a megSllapitrist, hogy a magasabb elektromos vezet6kdpessdgti
meznll a szin sdt6tebb (66 mintSb6l 65 esetben kaptuk ezt azeredm5nfl).
A 2015-A012-es minta eset6ben a kiugr6an magas vezet6k6pess6g magas pH-val 6s sdtdtebb szinnel is
piirosult. A tovibbi vizsgilatok (invert6z, diasztin megfiatirozhs, cukor analizis) is meger6sftett6k ezen
mintSn6l a nagyobb mennyis6gti idegen eredet[i nektSr jelenldtdt (6desharmat).
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JELLEMZO MEZIRoFTLoK MEGHATAnozA se (MMNI, 20 t 4 -20 t 6)

3.2.9. Szabadsav-tartalom

A szabadsav-tartalom az dsszes savtartalom, ami higgal -pl. NaOH-al- kdzvetleniil a semlegesft6sig
(ekvivalencia pontig) titr6lhat6. A m6r6seink alapjdn a kapott 6tlagok elmaradnak az eur6pai 6tlagt6l. A
2014-es mezek magasabb savtartalommal rendelkeztek, mint a 2015-6s mint6k. Kiemeljiik, hogy a
legsavasabb m6zek N6gr5d megy6b6l szfurmaztak mindk6t vizsg6lati 6vben (35. 6bra).

Akdrm6zek szabadsav-tartalomStlat 6rt6kek (2014-20151

b o.ooa
E

{.00

1.00

0.00

35. {bra: A megy6nk6nt m6rt dtlagos szabadsav-tartalom 6rt6kek (20f+2015)

A savtartalmat az dsszes jelen l6v6 sav befolyisolja igy pl. aminosavak, karbonsavak 6s egy6b cukor
boml6sterm6kekbol szirmaz6 savak is. Feltdtelezziik, hogy a kiil6nbdz6 teriiletekr6l szbrmaz6 akicmdzek
savtartalm6t mind a talaj, mind a h6m6rs6klet, a csapad6kmennyisdg 6s a veget6ci6 is befolySsolhatja, igy
elt6ro savprofilt alakithatnak ki.
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JELLEMZO MEZrRoFILoK MEGHArAnozAsn (MMNI, 20 | 4-20 t6)

3.3. MELISSZOPALINOLoGIAI VIZSGALATOK

(Rozs6nd dr. Biiki Etelka)
(ny. vezet6 tanfcsos, mikroszk6pos vizsgSl6)

A melisszopalinol6gia alatt szrikebb 6rtelemben a mdz mikroszk6pos pollenvizsgillatii, t6gabb
6rtelemben a m6z ndvdnyi 6s ftildrajzi eredet6nek megfiatinozhs6hoz sztiks6ges mikroszk6pos vizsg6latok
<isszess6g6t 6rtjiik. Ez a mlzben el6fordul6 valamennyi alakos elem azonositils6t 6s mennyis6gi
meghatfrozhsfit, a pollendsszetdtel relativ gyakoris6g6t, az abszolit r6szecske sz6mot, valamint a fajtamlzek
megkiildnbdztetdsdre szolg6l6 vez6rpollen mennyis6g6nek meghatilrozisfut, a nekl6rt ad6 6s a nektar mentes
(pollent ad6) ndvdnyfajok megktildnbdztet6s6t a botanikai 6s a ftildrajzi eredet meghathrozhsdra vonatkoz6
elt6r6 sz6mol6shoz, a beazonositott pollenek spektrumba sorol6s6t, a teriilet specifikus n<iv6nyi dsszet6tel,
vagyis az elSfordul6 6s ahiinyz6 ndv6nyfajok meghaL4rozitsit jelenti.
A pollentipusok alapjin megki.ildnbdztethet6k a ktikinb6z6 foldrajzi teriiletr6l szhrmaz6 m6zek. Ezzel
kapcsolatban a kdvetkez6 vizsg6latokra kertilt sor:

pollenspektrum meghatbrozhsa, a m6zmintakban kimutathat6 pollentipusok gyakorisSgi osztiilyba
sorol6sa (f6- vagy vezdrfaj, fontos kis6r6faj, m6sodlagos kisdrdfajok, egyedi pollenek),

jelzo pollenek meghat6rozdsa, azaz azok a pollen tipusok, amelyek a m6zek ftldrajzi tertilet6re
jellemzoek.

A pollengyakoris6g minden mint6ban meg lett vizsg6lva, melyben tiikrdz6dik a fo n6v6nyfaj 6s a
veget6ci6 tipus, ahonnan a m6hek gyrijtittt6k. Az alilbbiakban a vizsg6lt 6vekre vonatkoz6 megy6nk6nt
<isszesitett melisszopalinol6giai jellemz6k tal6lhat6k.

N6GRAD MEGYE - alsicm6zprofil melisszonalinol6siai iellemz6k

A N6gr6d megyei adatok a 2013-2015. dvben bekiilddtt akbcmezjelz6sii minl4kra vonatkoznak, de a sok
apr6, aszott pollent tartalmazo minta adatait nem tartalmazza.

Alclcpollen mennyis6ge:
Ak6cpollen a nekt6rt ad6k arSny6ban: Stlag l8% min. 3%o max. 59%o

Ak6cpotlen az <isszes pollen arinyhban: 6tlag lSYo min.3Yo max. 58oZ

Abszolrit pollenszr{m: PG/l 0g: 6tlag 3 I 04, min. 45 6 max. 9224

Pollensiiriis6g:
A mintr{k 68Yo-a nagyon alacsony pollensririis6gii, ahol az abszolit pollenszr{m <3500PG/10g.

Niiv6nyi iisszet6tel:
A N6gr6d megyei akicmdzjelz6sfi mint6kban a m6hek gyrijt6si teri.ilet6re jellemz6 nov6nyek a vizsgillt
mint6kban: erdei f6k 6s cserj6k, gyomndvdnyek, gytimolcsf6k, mezei ndv6nyek, termesztett mezogazdashgi
ndv6nyek, virosi diszfa m6h6szenk6nt kiil6nbdz6 ardnyban.
Az dsszes beazonositott ndv6nyfajok szfuma 59 db,

ebb6l a nektdrt ad6k szfuma 4l db,
ebb6l a pollent ad6k szima l8 db.

A ndv6nyfajok 32 ndv6nycsalSdba tartoznak.

Pollenspektrum jellemz6i:
a pollenspektrum dsszes fajszima mint6nkdnt 6tlag 20, min. 12, max. 25,
a nekt6rt ad6 fajok szhma mint6nk6nt 6tlag 14, min. 3, max.37,
a pollent ad6 fajok szAma mint6nk6nt 6tlag5, min. 3, max. 9.
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JELLEMZO MEZIRoFILoK MEGHATARozAse (MMNr, zot 4 -20 I 6)

Tipikus niiv6nyfajok:

Alapspektrumba tartoz6 ndv6nyfajok (amelyek a vizsgiit mint6k 75-100%-eban fordultak el6 a
vizsgSlt idoszakban):
akdc, fiz, repce, gyi.imdlcs<1k, veresgy[inisom, erny6scik, lep6nyfa, vadfii P.

El6fordul6 fajok csak N6grdd megy6ben, a vizsgrilt id6szakban

maraddkspehrumhoz tartoz1 fojok (amelyek a vizsgSlt mint6k kevesebb, mint l0%-6ban fordultak
el6):aszat, atrac6l, csiidfii, h(tsos som, kakukkfti, katiingk6r6, lonc, orb6ncfii, tulip6nfa, vadkender,
vadm6lna.

El6 nem fordul6 fajok csak N6grdd megy6ben, a vizsgilt id6szakban
6rpaP, bukszus P, lednek.

Pollent ad6 fajok, amelyek l0oh-nii nagyobb mennyis6gben fordultak el6 a mintikban
N6grid megy6ben:
A megvizsg6lt N6gr6d megyei mint6k 14o/o-6ban fordult elo l}Yo-nil nagyobb mennyisdgii pollent
ad6, azaz nektrir mentes ndv6nyfaj.
A N6gr6d megyei mintSkban kdt pollent ad6 ndvdryfaj jellemz6, a vadfli 6s a l6rom.

4 Balassagtarmati kistdrsdghez tartoz6 2013-Herencs6nyi mint6ban l6rom, 6s a 2014-
ErsekvadkerU2 mint6ban, a Rdtsdgi kistdrsdghez tartozo 2015-Tolm6cs mint6ban 6s a Szdcsdnyi

kistdrsdghez tartozo 2015-N6gr6dsipek mint6ban vadfii.

ZALA MEGYE - ak6cm6zprofil melisszopalinol6eiai iellemz6k

A Zala megyei adatok az 2014-2015. 6vben bekiilddtt akfucmdz jelzdsii mint6kra vonatkoznak, a Somogy
megyei mint6val egytitt.

Alalcpollen mennyis6ge :
Ak6cpollen a nekt6rt ad6k ar6ny6ban: 6tlag 20%o min.3%o max. 62Yo

Akricpollen az <isszes pollen aniny6ban: 6tlag 18% min. 3%o max. 62%o.

Abszolft pollenszim: PG/10g: 6tlag3162, min. 248 max.20128

Pollensiiriis5g:
A mintfk 52Yo-a nagyon alacsony pollensiinis6gii, ahol az abszolirt pollensz{m <3500PG/10g.

Niiv6nyi iisszet6tel:
A Zala megyei akbcmez jelz6sii mint6kban a m6hek gytijt6si tertilet6re jellemz6 n<iv6nyek a vizsgdlt
mintakban: erdei f6k 6s cserjdk, gyomn<ivdnyek, gyi.imolcsf6k, mezei ncivdnyek, termesztett mezogazdasfug;

ndv6nyek, vdrosi diszfa m6h6szenk6nt kiil6nbdz6 ar6nyban.
az <isszes beazonosftott ndvdnyfajok sz6ma 49 db,

ebb6l a nekt6rt ad6k sz6ma 34 db,
ebb6l a pollent ad6k sz6ma l5 db.

A ndv6nyfajok 3 I ndv6nycsal6dba tartoznak.

Pollenspektrum jellemz6i:
a pollenspektrum risszes fajszima mint5nkdnt 6tlag 18, min. 9, max.27,

ebb6l a nekt6rt ad6 fajok szfuma mint5nk6nt 6tlag 13, min. 6, max. 17,
ebbol a pollent ad6 fajok szfima mint6nk6nt 6tlag 5, min. 3, max. 10.
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JELLEMZI MEZIRoFT LoK MEGHArAnozAse (MMNI, 20 t 4 -20 t 6)

Tipikus ndv6nyfajok:

Alapspektrumba tartozil ndv6nyfajok (amelyek avizsghlt mintrik 75-100%-ilban fordultak el6 a
vizsg5lt id6szakban): ak6c, fitz, repce, gyiimdlcs, kamilla, lepdnyfa, veresgyiinisom, vadfti P.

El6fordul6 fajok csak Zalamegyfiben, a vizsgilt id6szakban

kiegdszitdspektrum IIfaj (arnely a vizsgilt mintr{k 10-49 Yo-os tartom6ny6ban fordult el6):
szelidgesztenye
maraddkspehrumfajok (amelyek avizsghlt mint6k kevesebb, mint l0%-6ban fordultak el6):
napvir6g, varfii.

El6 nem fordul6 fajok csak Zalamegy6ben, a vizsgdlt id6szakban
apr6 szulik, eperfa, ezistfa, fiildi eper, gabonaf6l6k P, mdzont6fi/fac6lia, mustrir, tiszafa/tuja.

Pollent ad6 fajok, amelyek llo/o-nil nagyobb mennyis6gben fordultak el6 a mint6kban Zala
megy6ben:
A megvizsgilltZala megyei mint6k l9Yo-iban fordult el6l0Yo-nill nagyobb mennyis6gii pollent ad6,
a z 

^ 
7 neklittmente s n<iv6nyfaj.

AZala megyei mintikban eg pollent add ndvdnyfojjellemz6, a vadfii.
Zalaegerszegi kistdrsdghez tarlozo 2015-Pusztaszentliszl6ll 6s 2015-Pusztaszentlilszl6l2
valamint a20l4-Zalaegersze{l es a Lenti kistdrsdghez tartozo 2014-Lenti mintrlkban a vadfti.

SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYE - ak6cm6znrofil melisszopatinol6eiai ietlemz6k

A Szabolcs-Szatm6r-Bereg megyei adatok a 2014-2015. 6vben bekiilddtt akicmez jelz6sii mint6kra
vonatkoznak, egy kiv6tel6vel, amely repcemez volt, 6s ezdrt a ki6rt6kel6sn6l ki lett hagyva.

Ala[cpollen mennyis6ge:
Ak6cpollen a nektSrt ad6k ardnySban: 6tlag23oh min.ZYo max. 58Yo

Ak6cpollen az dsszes pollen ar6ny6ban: 6tlag20% min.2%o max. 53%o.

Abszolrit pollenszdm: PG/l0g: 6tlag 3511, min. 344,max.16336

Pollensiiriis6g:
A mint6k 62%o-anagyon alacsony pollensiirtis6gii, ahol azabszolitpollenszdm <3500PG/10g.

Niiv6nyi tisszet6tel:
A Szabolcs-Szatmir-Bereg megyei akhcmez jelz6sii mintSkban a m6hek gyrijt6si teriilet6re jellemz6
nd,vdnyek a vizsg6lt mintakhan: erdei fiik 6s cserj6k, gyomndvdnyek, gyiimdlcsf6lq mezei ndv6nyek,
termesztett mezogazdasr{gi ndv6nyek, v6rosi diszfa m6h6szenkdnt kiil<inb<iz6 ar6nyban.
Az dsszes beazonositott ndv6nyfajok szima 53 db,

ebb6l a nekt6rt ad6kszitma 35 db,
ebb6l a pollent ad6k szama 18 db.

A ndv6nyfajok 35 n<ivdnycsalldba tartomak.

Pollenspektrum jellemz6i:
a pollenspektrum osszes fajszhma mint6nk6nt 6tlag 18, min. 9, max. 30

ebb6l a nektrirt ad6 fajok szhma mint6nk6nt itlag 72, min. 7, max.24,
ebb6l a pollent ad6 fajok szfuma mint6nk6nt 6tlag6,min.2, max. 10.
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TELLEMZ5 MEZrRoFTLoK MEGHArAnozAsa (MMNr, 20 t 4-20 t 6)

Tipikus ndv6nyfajok:

Alapspektrumba tartozit n6v6nyfajok (amelyek a vizsg6lt mintrik 75-100%-6ban fordultak el6 a
vizsg5lt id6szakban): ak6c, fiiz, repce, gyiim<ilcs<ik, lep6nyfa, v6rehull6 fecskefii P.

El6fordul6 fajok csak Szabolcs-Szatmir-Bereg mery6ben, a vizsgilt id6szakban
maraddkspehrumhoz tartozd fajolr (amelyek a vizsgSlt mintr{k kevesebb, mint l0%-6ban fordultak
el6): bog6nes, cickafark, ebnyelviifii, harangvir6g, tdk, kutyatej, ny6rfa P.

El6 nem fordul6 fajok csak Szabolcs-Szatm6r-Bereg megy6ben, a vizsgdlt id6szakban
k6k bfizavirSg, kigy6szisz, r6ti imola, somk6r6, szepl6lapu, vdrds here.

Pollent ad6 fajok, amelyek l0o/o-nii nagyobb mennyisSgben fordultak el6 a mintfkban
Szabolcs-Szatmir-Bereg megy6ben :
A megvizsghlt Szabolcs-SzatmSr-Bereg megyei mintSk 33%o-6ban fordult el6 l|%o-nhl nagyobb
mennyis6gii pollent ad6, azaz nekt6rmentes ndv6nyfaj.
A Szabolcs-Szatmrir-Bereg megyei mintrikban hdrom pollent add novdntfaj jellemzl, a gabonaf6l6k,
a vadfti 6s a l6rom.
A Ny[rbdtori kistdrsdghez tartozo 20l5-Nyirtelek mintriban l6rom, a 20l4-Nyirtelek mint6ban a
vadfti, a 2014-Piricse mint6ban gabonaf6l6k 6s l6rom, az lbrdny-Nagthaldszi kistdrsdghez tartoz6
2014- Szdkely mint6ban vadfii 6s gabonaf6l6k, a Kisvdrdai kistdrsdghez tartoz6 2014-F6nyeslitke
mint6ban a l6rom, a Vdsdrosnamdnyi kistdrsdghez tartoz6 2014-Vr{s6rosnam6ny mintiiban a l6rom 6s

a gabonafel5k, a Bahalhrdnthazai kistdrsdghez tartozo 2015-Berkesz mint6ban vadfii, fltifii 6s a
2014- Berkesz mintdban a l6rom, vadfii, gabonaf6l6k.

A h6rom megy6re 6s a vizsgSlt id6szakra vonatkoz6 akicpollen mennyis6get a nektflrt ad6k arinyilban a 36.
6bra, az dsszes pollen ar6nySban a37 . irbra, valamint az abszohit pollenszimot a 38. 6bratartalmazza.
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36. 6bra: A hirom megye m6zmintiinak akicpollen mennyis6gi 6rt6ke (%) a nektirt ad6 ndv6nyekre
vonatkoz6an
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JELLEMZ1 MEZPROFI LOK MEGHATAROZA S A (MMN P, 20 | 4 -20 | 6)
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37. ihraz A h6rom megye m6zmintiinak akicpollen mennyisegi 6rt6ke ("h) az iisszes

niiv6nyre vonatkoz6an
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38. ribra: A h6rom megye m6zmintiinak abszoltit pollenszdma, 10g m6zre vonatkoz6an

Az akdcpollen mennyis6g6n6l 6s azabszolifipollensz6mn6l a meryei ritlag6rtdkek csak kisebb mdrtdkben

kiil6nb6inek egym6it6l. A Szabolcs-Szatm6r-Bereg megyei m6zekre jellemzo, hogy nagyobb mennyisdgben

taftalmailitka nekt6r mentes ndvdnyek pollenj6t. Az egyes mint6k abszohit pollensz6m6nak a minimum-

maximtrm drt6kei kdz<itt nagy ktildnbs6gek vannak. A vizsgflt id6szakban Zalamegyeben fordult el6 a

legmagasabb abszohit pollensz6mri minta.

A 2015. 6vi akScmdz jelzdsi mintak alkalmasak a megy6nk6nti jellemzok, azaz a megydnk6nti

akircmdz profil megh atirozfusbra. Meg5llapfthat6, hogy az akScpollen mennyis6ge ebben az 6vben a

Szabolcs-Szatmflr-Bereg meryei mintikban a legmagasabb, ezt k6veti a Zala meryei, bele6rtve a Somogy

megyei mint6t, 6s a legalacsonyabb 6rt6k a N6gr6d megyei mint6kban volt.
A Nbgdd megyei mint6kban az ak5cpollen mennyis6ge iitlagosan 160lo, minimum3o/o, maximum 37%0.

1 pollJnspektrum alapjhn kimutathat6, hogy az akircmdz jelz6sii mezek kdztil a N6grid megyei

mint6kban jellemz6en nem fordult elo az 6rpa (P), a bukszus (P) 6s a lednek.

Nektart ad6 nov6nyfajok koziil f6faj (> 45Yo\ nem mutathat6 ki, kiv6ve egy mint6n6l63%o repce, de ez

nem ak6cm6z,hanem repcemez. Kis6rdfajok (16-45%): nadillyt1,lep6nyfa, facllia, repce, fliz, rytimcilcs.
Fontos egyedi pollenek (3-15%): gyalogakSc, vtirds here, veresgnirtisom.
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Nekt6r mentes ndv6nyfajok 6tlag 6o/o-ban, minimum loZ, maximum l5%-ban fordultak el6, melyek a
kdvetkez6k: gabona, l6rom, ritifri, vadfiivek, v6rehull6 fecskefii, feny6, 6ger, parlagfli, s6s, kukorica, libatop,
pipacs, nyfrfa.

Az abszoltt pollenszam (PG/10g, ez a pollenszemcse szimot jelenti l0g m6zre vonatkoz6an\, 6tlag
3 432 pollenszemcse, minimum 4 5 6, maximtm 9224.

AZala megyei mint6kban, beledrwe a Somogy megyei mdzet is, az ak6cpollen mennyis6ge 6tlagosan
24oh, minirrrum 7 %o, maximum 620lo.

A pollenspektrum alapj6n kimutathat6, hogy az akicm{z jelz6sti mdzek kdzij.l Zala megy6ben
jellemz6en nem fordult elo az apr6 szul6k, eperfa, eziistfa, fac6lia, 6s a gabonaf6l6k (a kukorica kiv6tel6vel,
nektilr mentes).

Nekt6rt ad6 ndvdnyfajok kdziil fdfaj (> 45%) egy mintSban a kamilla. Kis6r6fajok (16-a5%\: repce,

b6lv6nyfa, szelidgesztenye. Fontos egyedi pollenek (3-15%): gyiimdlcs, fiz,lepflnyfa veresgyiinisom, k6k
btzaviriry.

Nektarmentes n6v6nyfajok 6tlag 72Yo-ban, minimum 2Yo, maximum 53o%-ban fordultak el6, melyek a
k6vetkez6k: bogl6rka, bukszus, feny6, libatop, parlagfii, vadfiivek, ftifti, vdrehull6 fecskefii, l6rom, s6s,

kukorica, di6.
Az abszohit pollenszSm (PG/ I 0g), 6tlag 4222, minimum 664, maximum 20 .128 (de ennek kb. 50o/o-a a

nekl5r mentes vadfti pollenje).

A Szabolcs-Szatm6r-Bereg megyei mint6kban az akScpollen mennyis6ge 6tlagosan 290%, minimum
5o%, maximum 58%o.

A pollenspektrum alapj6n kimutathat6, hogy az akdcmdzjelz6sii m6zek kdzi.il a Szabolcs-Szatmhr-
Bereg megyei mint6kban jellemz6en nem fordult el6 a k6k btnavirilg, kfgy6szisz, r6ti imola, somk6r6,
szepl6lapu, vor<is here.

Nekt6rt ad6 ndv6nyfajok kdztil fofuj (, 45o/o) nem fordult el5. Kis6r6faj ok (1645%) 6s fontos eryedi
pollenek (3-15%): a repce, gyiimcilcs, lepdnyfa, gyalogak6c, fttz,nadillyt6, kamilla.

Nekt6rmentes nov6nyfajok 6tlag 8Yo-ban, minimum 3%o, maximum 18%-ban fordultak el6, melyek a

kdvetkez6k: bukszus, l6rom, parlagfri, s6s, ftifli, v6rehull6 fecskefli, fenyo, gabonafdl6k, vadfiivek, libatop,

6gerfa, legyezofi, nyirfa, bogl6rka, tuja.
Az abszolirt pollensz5rn (PG/l0g), 6tlag 3004, minimum 344, maximum 16.336.

A pollentipus vizsg6lata 6s a m6zekben elSfordul6 gyakoris6ga j6l jelzi a m6zek niiv6nyi eredet6t.
A qualitativ pollenvizsg6lat sorSn meghatiroz6sra kertlt az dsszes pollentipus, ez az <isszes mint6ra

vonatkoz6an 43 ndv6nycsal6dhoz tartoz6 79 n6v6nyfajtjelent. El6fordul6 fajokaz erdei f6k 6s cserj6k k<iz6

tartozo akic, bhlvbnyfa, 6ger, eperfa, eziistfa, fagyal, feny6, fiz, gyalogakic, h6rs, hfisos som, lep6nyfa,

nyirfa, nyirfa, szelidgesztenye, vadgesrtenye, egydb f6k gyiimdlcs, di6 6s diszfak 6s cserj6kbukszus, lonc,

tuja ds tulip5nfa fordult el6. Termesztett nov5nyek kdzi.il a ftrldi eper, kukorica, mdzont6fii, mustSr,

napraforg6, repce, t<ik volt kimutathat6 a vizsgiit akSc m6zekben. A legtdbb ndv6nyfaj a mezei vir6gokhoz
6s a gyomnov6nyekhez tartozik, ezek apr6 szul6k, iirvacsal6n, aszat, atracdl, bog6ncs, boglSrka, biikkdny,
cickafark, csiidfri, ebnyelviifii, erny6sdk, feh6r here, gyermeklSncfii, harangvir6g, kakascimer, kakukkfti,
kamilla, kat6ngk6r6, k6k brizavir6g, kigy6szisz, kutyatej, lednek, legyezofi, libatop, l6rom, nad6lyt6,

napvir6g orbSncf[i, parlagfti, pipacs, r6ti imola, sargafagydngy, s6s, somk6r6, szarvaskerep, szegfiif6l6[<,

szepl6lapu, ftifii, iirdm, vad6rvScska, vadfiivek, vadkender, vadm6lna, varfii, varjirtdvis, v6rehull6 fecskefii,
veresgyiinisom, vcirds here.

A n6v6nyfajok gyakorishgatbg hatSrok k<iz6tt mozog. Az alapspektrumba (A) tartoz6 n6vdnyfajok a

mint6k 75-100%-6ban, a kiegdszit6spektrum I.-n6l (KI.) a mintrik 50-74o/o-iban, akiegeszit6spektrum Il.-ndl
(KII) pedig a25-49%o-6ban, marad6kspektrum (M) eset6n l-Z{Yo-iban tal5lhat6k.

A parlagfii (nekt6rmentes) N6gr5d 6s Zala mery6ben gyakrabban fordult el6 (KI.), mint a Szabolcs-
Szatm6r-Bereg megyei minttikban (KII).

A s6rgafarydng.v spektrumba sorol6sa szerint a Zala megy6ben fordult el6 a leggyakrabban KII, (a
mintSk 38Yo-6ban), a mrisik k6t megy6ben marad6kspektrum fajakdnt, azaza N6gr6d megyei mint6kn6l a
mintik 2lo/o-bban,6s a Szabolcs-Szatm6r-Bereg megyei mintiknSl a mint6k l2o/o-ilban, a N6gr6d megyei

aklcmdzekhen azonban 2014-ben nem volt kimutathat6. Teh6tN6gr6d megydben a2013-2015.6vi mdzek
eset6ben meg6llapithat6, hogy 6vjilratt6l fiigg, hogy adott teriileten gytijtenek-e errol a n<iv6nyrol a m6hek.
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