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Bevezetés 

A búza (Triticum aestivum L.) őrleményét, a búzalisztet már 
kifejezetten régen használják.  

„A kenyér tésztája régen nem tartalmazott élesztőt.” 

Vagy mégis? 

A ragacsos massza, ha állni hagyták felfújódott. 

A búzán élő Saccharomyces törzsek szén-dioxidot fejlesztettek. 
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A búzán tehát élnek élesztőgombák, és ezekből a többszöri mosás 
után is maradnak a szemeken. (kb. 25-30 %) 

 

De nem csak Saccharomyces törzsek, hanem más talajbaktériumok is 
élnek a búzán, és más növényeken is.  

 

 

Farkasinszki Lehel Zoltán ® 



Mely mikroorganizmusok? 

Ilyenek például a kenyér kellemes savanykás ízéért felelős  
 tej- és ecetsavtermelő baktériumok 

A kenyér nyúlósodását okozó (az egyik leggyakoribb kenyérbetegség) 
 Bacillus subtillis 

Vagy a beleinkben is megtalálható  
 Escherichia coli 
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Jóféle kenyéríz, kovászíz Betegkenyér Lyukacsok a kenyérben 



Célom tehát:  

 

Kimutatni az előbb olvasott mikroorganizmusokat. 

 

Megtudni van-e, és ha igen milyen hatása van a búzán élő 
mikroorganizmusoknak a magok csírázására?  
 

Érdemes lehet-e olyan tápföldet készíteni, mely ezeket a baktérium-
gombatörzseket tartalmazzák? 

 

Kárpát-medence: jó tápföldek, de máshol?... Javítsuk a talajt! 
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Miből is mutatom ki ezeket? 

• A búzamag csírájának őrleményével.  

 

Azért ezzel, mert sokkal több mikroorganizmus van ezeken, mint a 
boltban kapható búzán.  

 

• Hogyan is készült ez az őrlemény?  
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Saccharomyces törzsek 

Kvalitatív elemzés: C6H12O6, és egyéb cukrok elbontása 
    

Boltiélesztő CO2 termelése ill. a vadélesztő CO2 termelése 

C6H12O6  2 C2H5OH + 2 CO2  

 

Ezek tenyésztése egy Agar-agar és cukor táptalajon. 

Agar-agar feloldása meleg vízben, 0,5 g glükóz hozzáadása, pH5.5 
Ecetsavval. (potenciométer segítségével) 
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Escherichia coli 

A kólibaktériumoknak megfelelő táp az Agar-agar. 

 
Az Escherichia coli a belekben H2 gázt fejlesztenek, segítik az 
emésztést.  

A talajban és vizeinkben is megtalálhatóak 

 

Tenyésztés- 1 hét, 50 oC-on Agar-agar táptalajon.  
Majd kimutatás mikroszkóppal. (Alakjánál fogva jól kimutatható) 
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Bacillus subtilis 

Dr. Gasztonyi Kálmán: A kenyérsütés folyamatai  

cikksorozatában, egy teljes bekezdést írt a 
kenyérbetegségekről.  

Ilyen pl.: a kenyérnyúlósodás, a kenyér elvizesedése 

Ezt a folyamatot a Bacillus subtillis baktérium okozza.  
Antibiotikumként is használhatóak! E. coli Gram+ változata 
 
Agar-agar/Agar-agar+cukor(pH5.5) táptalaj tenyésztés, 
analizálás mikroszkóppal. (Szintén alakjánál fogva) 
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Tejsavbaktérium törzsek 

Ezek tenyésztését külön, pasztörizáltalan tejből végeztem. 

 Mikroszkóppal vizsgáltam. (Agar telepen nem tenyészthető 
baktériumtörzs) 
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A kitenyésztett telepek felhasználása 

A búza egy viszonylag kisebb igényű növény. Biztosan tudjuk, hogy a 
talajmikroorganizmusok és a növények egymással szimbiózisban élnek. 

 

De ezek a baktériumok megtalálják-e más növényekkel a közös hangot?  

Jobb lesz a termés minősége, mennyisége? Gyorsabb lesz-e a növekedés?  
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Hogy az előzőekben feltett kérdésekre választ kapjak, egy gyorsan 
csírázó, könnyen beszerezhető növényt kellett keresnem. 

-Sinapis alba L.- Fehér mustár magja 

 

Csíráztatás, amikor az általam tenyésztett baktériumok nem (vagy 
csak nagyon kis mennyiségben) voltak jelen. 
Csíráztatás, amikor az általam tenyésztett baktériumokkal beoltom a 
táptalajt.  
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Eredmények, dokumentáció 

- A kétféle táptalaj közül az Agar-agar telepen tenyésztődött több   

    baktérium 2 hét alatt.  

 

- Ezeket mikroszkóppal vizsgáltam.  
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Eredményeim 

• A mikroszkópos analízisből kiderült, hogy a búza felületén valóban élnek 
mikroorganizmusok, és hogy ezek tenyészthetők. 

• Azonosítani sikerült:   Izolált törzsből ezeket tovább tenyésztettem:  

S. cereviasiae      S. cereviasiae  
E. coli / B. subtilis    B. subtilis           
        Lactobacilus  
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Sinapis alba L. csírázása 

„Sima” talaj 1 Beoltott talaj 1 „Sima” talaj 2 Beoltott talaj 2 

Első nap Nincs változás Nincs változás Nincs változás Nincs változás 

Második nap A magok kinyílnak A magok kinyílnak A magok kinyílnak A magok kinyílnak 

Ötödik nap A csíra már látszik 2 cm-es csíra nőtt A csíra már látszik 2 cm-es csíra nőtt 

Hetedik nap 2 cm-es csíra nőtt 3 cm-es csíra nőtt 3 cm-es csíra nőtt 2 cm-es csíra nőtt 

2 hét (folyamatos 
öntözés mellett) 

Elhalt a növény A csíra tovább nőtt Elhalt a növény A csíra tovább nőtt 
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Diszkusszió 

• A búzán élő talajbaktériumok más növényekkel, jelen esetünkben 
a fehérmustárral is szimbiózisban él.  

• A pontos analízishez elektronmikroszkóp kellett volna.  

• Az erre hivatott gyárak gyárthatnak olyan földeket, ahol ezek a 
baktériumok beoltásra kerülnek.  

• A talajmikroorganizmusok előkészítik a tápanyagokat a 
növénynek  technológia kidolgozása. 
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Laboratórium.hu E. coli két arca 
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Dr. Róka András előadása Alkímia Ma 

Online enciklopédiák 
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Összegzés 

• A búzán valóban élnek mikroorganizmusok, melyek Agar-agar telepen jól 
tenyészthetők.  

• A baktériumtörzsek a más növényekkel is élnek/élhetnek szimbiózisban. 

• A jövőben talajjavító-technológia kidolgozása. 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 

          Farkasinszki Lehel Zoltán  
          11. évfolyam vegyész ágazat    
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Köszönöm Surman Pál tanár úr szíves 
segítségét. 
Köszönöm a szakmai segítséget 
Dorkovics Jánosnak. 
Köszönöm a képek elkészítését Bodzsár 
Bencének.  
 

Továbbá köszönöm Nagynénémnek, 
Tanáraimnak, iskolánk Laboráns 
munkatársának, Barátaimnak lelki és 
fizikai támogatását!  


