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A Mérőhely és Diagnosztikai Szolgáltató Centrum a mezőgazdasági termelés 
hatékonyságához, a természeti környezet védelméhez, valamint a környezetbarát 
gazdálkodást segítő szolgáltatások megalapozásához - vizsgálataik rendszerbe 
foglalásával - szolgáltat információkat. Célunk, a növényegészségügyi, a növényvédő 
gépek kijuttatás-technikai, a talajfizikai, valamint a takarmányanalitikai vizsgálatainkkal 
és diagnosztikai szolgáltatásainkkal, összhangban a fenntartható gazdálkodás elveivel, a 
térségben az élelmiszer- és növény egészségügyi biztonság támogatása, megerősítése. 
 
 
 
Növényegészségügyi diagnosztikai labor 

 
Akkreditált vizsgálat: MSZ 6357-2:2008 és MSZ 6354-9:1996 

 
Magvak csírázóképességének meghatározása 

 
 
Egyéb vizsgálatok: 
 

- Évelő gyomnövények elterjedésének nyomon követése, monitoringja (DGPS). 
- Kultúr,- és gyomnövények herbicid-érzékenységének vizsgálata üvegházi és szabadföldi  

kísérletekben. 
- Szántóföldi és kertészeti kultúrák integrált gyomszabályozási programjának kidolgozása. 
- A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) elleni integrált gyomszabályozási eljárások kidolgozása. 
- A talajművelés, tápanyagellátás és a gyomosodás összefüggéseinek kutatása. 
- Az egyéves és évelő gyomnövények biológiájának, a gyomnövények ásványi táplálkozásának, 

és tápanyagellátásnak vizsgálata. 
- Új herbicid jelöltek és herbicidek gyomirtó hatásának vizsgálata különböző szántóföldi, 

kertészeti kultúrákban és ültetvényekben. 
- Herbicid kezelések és a növényi táplálkozás összefüggéseinek vizsgálata. 
- Növények nitráttartalmának vizsgálata. 
 
- Növényvédő szerek és nehézfémek egyedi és együttes embriotoxicitásának vizsgálata 

madárembrión. 
- Mezőgazdasági vegyi anyagok irritációs tulajdonságainak vizsgálata in vitro módszerekkel. 
- Termesztett növényeink vírusbetegségei. 
- A vírusfertőzés hatása a fotoszintetikus rendszer működésére. 
- A szőlő tőkepusztulás kóroktanának tisztázása és a védekezés lehetőségei. 
- A dió és a fűfélék gombabetegségeinek komplex vizsgálata és a növényvédelme  
- Védett növényfajok betegségeinek kutatása hazánk nemzeti parkjaiban. 
- Magkórtani vizsgálatok. 
- Biológiai védekezés kidolgozása a szádorfajok és a fagyöngy ellen. 
 
- Új módszerek kidolgozása az amerikai kukoricabogár elleni védekezésben. 
- Repcében károsító Melygethes és Ceutorhyncus fajok taxonomiai és ökológiai vizsgálata. 
- Faunafelmérések különböző növényállományokban. 
- Környezetkímélő vadriasztási módszerek alkalmazása. 
- Növényvédő szerek hatástani vizsgálata különböző kártevőkre. 
 
 



Talajminőségi laboratórium 
 

Akkreditált vizsgálatok: MSZ-08-0205:1978 és MSZ-08-0206:1978 
 

Talajok vizsgálati mintáinak előkészítése 
Talaj nedvességtartalom tömegmérése 
Talaj fajsúly tömegmérése 
Talaj Arany-féle kötöttségi számának meghatározása 
Talaj mechanikai összetételének meghatározása tömegmérés 

 
 
Egyéb vizsgálatok: 

 
- Szűkített tápanyagvizsgálat 
-  lapvizsgálatok (humusz, KA, összes só, pH, CaCO3, vagy Y1) 
- pH H2O  
- pH KCl 
- Szódalúgosság meghatározása 
- Hidrolitos aciditás /Y1/ 
- Kicserélődési aciditás /Y2/ 
- Vízben oldható összes só % 
- Szénsavas mész meghatározása /CaCO3 %/ 
- Humusztartalom meghatározása /H %/ 
- Izzítási veszteség mérése 
- Higroszkóposság meghatározása 
- Részletes mechanikai összetétel vizsgálata (FAO módszerrel) 
- Víztartó képesség mérés (pF 0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 4,2 - 6,2 + térf.töm. + akt.nedv.) 
- Telített talajok hidraulikus vezetőképességének ("K" tényező) meghatározása 
- Eredeti nedvességtartalom meghatározása szárítószekrényes eljárással 
- Talajok ásványi nitrogén-tartalom vizsgálata 
- Talaj összes N, P, K tartalmának meghatározása 
 
 
 
 
 
Takarmányanalitikai laboratórium 

 
Akkreditált vizsgálatok: MSZ ISO 6498:2001, MTK 2004, III. kötet és  
 MSZ 6830-19:1979 szerint 
 

Takarmányok vizsgálati mintáinak előkészítése 
Takarmányok nedvességtartalmának meghatározása 
Takarmányok nyers zsírtartalmának meghatározása 

 
 

 Egyéb vizsgálatok: 
 
- Minták előkészítése. Szárazanyag - egy és kétlépcsős szárítása. 
- Nyersfehérje, nyerszsír, nyersrost, nyers hamu, Ca, P. Na, K, Mg; Fe, Mn, Cu, Zn - elemek, 

keményítő tartalom, pH, illó zsírsav, peroxidszám-savszám meghatározása. 
- Emészthető fehérje. 
- Ureáz aktivitás (szója termékekből, szójából) 
- Toxin (F-2, T-2, DON, Ochratoxin A) 
- Zsírsav összetétel vizsgálat. 
- Összes konjugáltlinolsav-tartalom meghatározása 
- NE, DE, ME, -számított energia (a szükséges paraméterek ismeretében) 
- NDF, ADF, ADL egyenként. 
 



Növényvédő gép mérő-minősítő laboratórium 
 

Akkreditált vizsgálatok: EN 13790-1:2003, EN 13790-2:2003, 
 MSZ EN 12761-2:2001, ISO 4287:1997, ISO 4288:1996 és 
 ISO 5682-2:1997 szerint. 

 
Szántóföldi permetezőgépek 
 

Tartály felületi érdessége kívül és belül, méréses vizsgálat 
Eloszlás, Keresztirányú szórásegyenletesség mérés vizsgálópadon, méréses vizsgálat 
Eloszlás, Keresztirányú szórásegyenletesség mérés átfolyásmérővel és 
manométerrel, méréses vizsgálat 
Tömítettség, szemrevételezés 
Nyomásingadozás a keretszakaszok kapcsolásakor, méréses vizsgálat 
Manométer mérete és osztása, méréses vizsgálat 
Manométer pontossága, méréses vizsgálat 
Szivattyú: Szállítási teljesítmény, méréses vizsgálat 
Szivattyú: Pulzáció, szemrevételezés 

 
Kertészeti permetezőgépek 
 

Tartály felületi érdessége kívül és belül, méréses vizsgálat 
Eloszlás, Adagolási teljesítmény, méréses vizsgálat 
Eloszlás, Nyomáskülönbség, méréses vizsgálat 
Tömítettség, szemrevételezés 
Manométer mérete és osztása, méréses vizsgálat 
Manométer pontossága, méréses vizsgálat 
Szivattyú: Szállítási teljesítmény, méréses vizsgálat 
Szivattyú: Pulzáció, szemrevételezés 

 
Hordozható motoros permetezőgépek 
 

Szórófej folyadék adagolása, méréses vizsgálat 
Szórófej folyadékfogyasztása, méréses vizsgálat 

 
 
Egyéb vizsgálatok: 

 
- Környezetkímélő precíziós (differenciált, helyspecifikus, feladatspecifikus) növényvédelmi 

eljárástechnika vizsgálata, műszaki feltételrendszerének fejlesztése. 
- Permetezőgépek adagolás-szabályzó berendezéseinek minőségellenőrző vizsgálata. 
- Növényvédő gépek munkaminőségi, diagnosztikai felülvizsgálata, minősítése. 
- Permetezőgépek környezetkárosító elsodródási jellemzőinek szántóföldi vizsgálata.  
- Koncentrált környezeti terhelések vizsgálata növényvédőszerek alkalmazásakor. 
- Művelet- és gépkapcsolások, energetikai, munkaminőségi, gazdaságossági összefüggéseinek 

vizsgálata. 
- Mezőgazdasági szemcsés anyagok, folyékony kemikáliák reológiai, áramlástani, 

keveréstechnikai, cseppképzési vizsgálata. 
- Új vegyszertakarékos és vegyszermentes szórástechnikai, mikroeloszlási módszerek fejlesztése, 

kidolgozása, alkalmazástechnikai vizsgálata. 
- Mikroszámítógépek alkalmazása folyamatirányításra és/vagy mérésadatgyűjtésre az 

agrárműszaki tudományterületen. 
- Fizikai stresszek, ezen belül főleg az elektromágneses sugárzás (fény: UV, VIS, IR; 

híradástechnikai hullámok) hatásainak a vizsgálata növényi szervezetek esetében. 
- Műszaki vizsgálati, gépminősítési, fejlesztési feladatok gépgyártók, gépforgalmazók számára. 
 
 
 



Elérhetőség: 
 
Mérőhely és Diagnosztikai Szolgáltató Centrum 
Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. 
Tel./Fax: 83/545-093, e-mail: palyi@georgikon.hu 
 
Centrum vezető: Dr. Pályi Béla tanszékvezető, egyetemi docens 
 
Mérőhely és Diagnosztikai Szolgáltató Centrum akkreditált vizsgálati területeiről további 
információk a csatolt linken http://nat.hu/adatbazis/reszletes-oldal.php?azon=2915 
érhetők el. 

http://nat.hu/adatbazis/reszletes-oldal.php?azon=2915

