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Gradiens adjusztálás (I.) (RP-HPLC)
Gradiens módszer

A mozgó fázis összetétele változik a gradiens 
áramlás során.
A gradiens áramlás lehet csökkenő  vagy  növekvő .
A gradiens elúció előnye, hogy felgyorsíthatjuk az 
elválasztást, mivel a gyorsabban eluálódó 
komponensek eltérő körülmények között eluálódnak 
az oszlopról, mint amelyeknek nagyobb a  
visszatartása a kolonnán.
Az oldószer összetétel megváltoztatásával az 
elválasztandó komponensek szelektíven jobban, 
vagy kevésbé köthetőek a mozgó fázishoz.
A k* értéke folyamatosan változik (gradiensnél: 
2<k*<10), ahogyan a minta áthalad az oszlopon: az 
elválasztás elején a k* értéke nagy és a B (%) 
szerves összetétel alacsony, majd a szerves oldószer 
összetétel növekedésével, a k* értéke kezd 
csökkenni az alábbi képlet alapján:

k*=[(t
G
xF)/(Δ%BxV

M
xS)]

ahol t
G 
a gradiens idő (perc), F az áramlási sebesség 

(ml/perc), Δ%B a gradiens tartomány (5-95%=0,9), 
V

M
 a kolonna térfogat, S a gradiens meredekség:

S=0,25x(M
W
)0,5 

 ahol M
W
 a molekula tömeg

Példa: 

Kolonna: 
- hossz: 150 mm 
- átmérő: 4,6 mm
- szemcseméret: 5 um 
- áramlási sebesség: 2 ml/perc, 
- gradiens tartomány: 
5-100 %B (Δ%B =0,95)

Kolonna térfogat: V
M
 =5x10-4xLd

c
2=1,6cm3

Ahol L a kolonna hossza, d
c
 a kolonna átmérője

Gradiens idő:
 (ha k*=2): t

G
=[(2x5x1,6x0,95)/2]=7,5perc

Gradiens adjusztálás

Gyógyszerkönyvi módszer (USP, EP) esetén, hogy 
egy adott módszer alkalmas-e (megfelel-e a 
rendszeralkalmassági kritériumoknak) a vizsgált 
gyógyszer hatóanyag, segédanyag, illetve 
gyógyszerkészítmény vizsgálatára, a módszer 
validálása során tudjuk ellenőrizni.
Amennyiben a módszer nem megfelelő, úgy 
változtatni szükséges a kolonna paramétereit 
(oszlop hossz, belső átmérő, szemcseméret, kolonna 
hőmérséklet) illetve a módszerben megadott egyéb 
HPLC körülményeket (áramlási sebesség, injektált 
térfogat, eluens összetétel, eluens puffer pH, eluens 
puffer koncentráció, detektálási hullámhossz). Ha  a 
változtatás a gyógyszerkönyvben megadott 
kritériumokat nem lépi túl, akkor nem szükséges a 
módszer újravalidálása.
Nem gyógyszerkönyvi módszer esetén ugyanezek a 
szabályok érvényesek. Ha  a  változtatás az adott 
gyár által előírt SOP-ban megadott kritériumokat 
nem lépi túl, akkor nem szükséges újravalidálni a 
módszert.
Akkor is szükséges a módszer újravalidálása, ha a 
gyártástechnológia változtatásának következtében a 
minta mátrix is megváltozott. Ilyenkor a vizsgált 
tétel az eredeti módszer szerint OOS-ként (out of 
specification) minősíthető. 
Amennyiben változnak az oszlop paraméterei, 
valamint az oszlop állófázisa, úgy a módszerben 
megadott gradienst, illetve  HPLC körülményeket 
adjusztálni szükséges. 
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Gradiens adjusztálás (II.) (RP-HPLC)
Gradiens idő, áramlási sebesség, injektált 
térfogat, nyomás, illetve hatékonyság 
meghatározása az oszlop paramétereinek  
változtatásának hatására

 Gradiens idő (perc): (L
2
/L

1
)xt

G1
= t

G2

 
ahol L

1
 az eredeti, míg L

2
 az új kolonna hossza, t

G1 

az eredeti, míg t
G2 

az új kolonna gradiens ideje

Áramlási sebesség (ml/perc): [(d
2
)2/

(d
1
)2]xF

1
=F

2

ahol d
1
 az eredeti, míg d

2
 az új kolonna átmérője, F

1
 

az eredeti, míg F
2
 az új kolonnán alkalmazott 

áramlási sebesség
Injektált térfogat (ml): V

1
x[(r

2
2xL

2
)/

(r
1
2xL

1
)]=V

2

ahol r
1 

az eredeti, r
2 

az új kolonna sugara, L
1
 az 

eredeti, L
2 
az új kolonna hossza, V

1
 az eredeti, V

2
 az 

új kolonnán alkalmazott injektált térfogat
Egy hosszabb, nagyobb átmérőjű és szemcseméretű 
oszlopról áttérve egy rövidebb, kisebb átmérőjű és 
szemcseméretű oszlopra, csökken a gradiens idő, az 
áramlási sebesség és az injektált térfogat is, vagyis 
kevesebb eluens oldószer fogy. Ez a módszer 
újravalidálását  jelenti.
Várható nyomás (bar): 
P

2
=P

1
x[(d

1
/d

2
)2x(L

2
/L

1
)2x(F

2
/F

1
)]

ahol d
1
 az eredeti, míg d

2
 az új kolonna átmérője, F

1
 

az eredeti, míg F
2
 az új kolonnán alkalmazott 

áramlási sebesség, L
1
 az eredeti, míg L

2
 az új 

kolonna hossza
Hatékonyság: N

2
=N

1
x[(d

2
/d

1
)x(L

2
/L

1
)]

ahol d
1
 az eredeti, míg d

2
 az új kolonna átmérője, N

1
 

az eredeti, míg N
2
 az új kolonna hatékonysága , L

1
 

az eredeti, míg L
2
 az új kolonna hossza

A legfontosabb paraméter a gradiens idő. 

Holttérfogat (dwell  volume)

Amennyiben egy adott típusú (pl: Agilent 1100) 
HPLC készülékről akarunk módszert transzferálni egy 
másik laborban lévő, eltérő típusú HPLC készülékre 
(pl: Shimadzu LC20), akkor a készülékek 
kapillárisainak, keverő pumpájának különbözősége 
miatt holttérfogat alakulhat ki a rendszerben, így a 
két készüléken eltérő retenciós időket, 
felbontásokat, rendszeralkalmassági paramétereket 
tapasztalhatunk. 
Ilyen esetben szükséges lehet a gradiens 
adjusztálása. A holttérfogatot ki kell számolnunk 
(ml-ben) egy adott HPLC készülék típusra és a 
módszerben a gradiens megadásánál fel kell 
tüntetni, hogy milyen típusú és holttérfogatú HPLC 
készülékre vonatkozik. Módszertranszfereknél ez 
külön odafigyelést igényel.

3



Gradiens adjusztálás (III.) (RP-HPLC)
European Pharmacopeia (EP) gradiens módszer 
követelmények

1. Oldószer összetétel az eluensben és a 
gradiensben: A végső gradiens összetétel nem lehet 
gyengébb, mint a kiindulási eluens összetétel
2. Holttérfogat: Két eltérő típusú HPLC készülék 
közötti módszer transzfernél  van jelentősége 
3. Mobil fázis pH: ennek változtatása nem  
engedélyezett
4. Eluens puffer só koncentráció: ennek változtatása 
nem  engedélyezett
5. Állófázis: C18 nem cserélhető ki C8-ra, csak 
eltérő gyártótól származó C18-ra
6. Részecskeméret: ennek változtatása nem  
engedélyezett
7. Kolonna hossz: ± 70%
8. Kolonna belső átmérő: ± 25%
9. Áramlási sebesség: adjusztálni szükséges, 
amennyiben változik a kolonna paramétere 
10. Kolonna hőmérséklet: ± 5°C
11. Detektálási hullámhossz: ennek változtatása 
nem  engedélyezett
12. Injektált térfogat: adjusztálni szükséges, 
amennyiben változik a kolonna paramétere 

United States Pharmacopeia (USP) gradiens 
módszer követelmények

1. Oldószer összetétel az eluensben: ± 30% 
(relatív) 
2. Holttérfogat: Két eltérő típusú HPLC készülék 
közötti módszer transzfernél  van jelentősége
3. Mobil fázis pH: ± 0,2
4. Eluens puffer só koncentráció: ± 10%
5. Állófázis: C18 nem cserélhető ki C8-ra, csak 
eltérő gyártótól származó C18-ra
6. Részecskeméret: csökkenthető: ± 50%-kal, de 
nem növelhető
7. Kolonna hossz: ± 70%
8. Kolonna belső átmérő: változtatható
9. Áramlási sebesség: ± 50%
10. Kolonna hőmérséklet: ± 10°C
11. Detektálási hullámhossz: ennek változtatása 
nem  engedélyezett
12. Injektált térfogat: adjusztálni szükséges, 
amennyiben változik a kolonna paramétere 
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Fritted support base

FILTERSYS  eluensszűrő rendszerek
Napjainkban az UHPLC készülékek és az egyre 
kisebb
szemcseméretű oszlopok elterjedésével egyidejűleg
fokozott odafigyelést igényelnek az élettartamot 
befolyásoló előkészületek és védelmi funkciót ellátó 
kiegészítők (mind készülék, mind kolonna 
tekintetében).
Az egyik ilyen egyszerű, de annál fontosabb lépés az 
eluens szűrése. HPLC/UHPLC minőségű előszűrt 
oldószerek használata esetén, ha nem alkalmazunk 
puffert, (és feltételezhetjük az oldószer 
megbízhatóságát), akkor a szűréstől eltekinthetünk. 
Viszont puffer használata esetében mindenképp 
ajánlott az eluens szűrése! Oszloptöltettől függően 
3µm szemcseméret fölött elegendő 0,45µm-es 
membránnal, viszont 3µm vagy kisebb pórusméretű 
töltetnél a szemcsék közötti tér már 0,45µm alá 
csökken, így hogy minden szennyezést biztosan 
kiszűrjünk, 0,2µm-es membránszűrőt kell 
választanunk.   

*Az akció érvényes 2014. december 31-ig
Az elérhető membránokról érdeklődjön kollégáinknál vagy e-mailben az info@gen-lab.hu címen

Graduated funnel

Fontos még a membrán és az oldószer 
kompatibilitása. Ezzel kapcsolatban mindig kérjünk 
tájékoztatást a gyártó/forgalmazó cégtől. 
Legegyszerűbb, ha olyan membránt választunk, ami 
általánosan használható HPLC-s mérésekhez, mint 
például a regenerált cellulóz, vagy hidrofil teflon. 

A Phenomenex Filtersys eluensszűrő 
rendszerek ~64Hgmm végvákuumig  használ-
hatók biztonságosan.

Aluminum 
clamp

Filter flask

Katalógusszám
Megnevezés 

(komplett 
berendezés)

Ár 
(HUF)
+Áfa

AH0-1566 1l-es szívópalack, 
300ml-es tölcsérrel

118 685.-

AH0-3314 2l-es szívópalack,
 500ml-es tölcsérrel

147 735.-

AH0-3315 4l-es szívópalack,
1l-es tölcsérrel

152 575.-
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200db ajándék membrán
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A 8270D EPA módszer egy nagyon komplikált 
metódus, mely rengeteg mérendő komponenst 
foglal magában. Legkevesebb 80, de akár 200 
vegyülettel is számolnunk kell a kalibrációs 
görbéink során. Ilyen nagy számok mellett az 
oszlop kiválasztása és a módszer kidolgozása 
igencsak nagy kihívást jelent.

Finomítsa 8270D EPA módszerét! 

A módszer továbbfejlesztésének lehetőségét az 
oszlop alábbi tulajdonságai tették lehetővé:

• Gyors futási idő mellett a 
benzo[b]fluorantén és a benzo[k]fluorantén 
csúcs felbontása megmarad.

• Kiváló csúcsalak a tipikusan nehezen 
mérhető fenolok és aminok esetében.

Zebron™ ZB-SemiVolatiles kolonnán

Az oszlop alacsony aktivitása miatt kialakult 
nagyfokú inertség okán magas sav/bázis 
érzékenységet érhetünk el. Robosztussága  
hosszú élettartamot és kiemelkedő 
reprodukálhatóságot tesz lehetővé. 

Nagyobb felbontást nyújt kulcsfontosságú 
elválasztásoknál,  valamint szebb csúcsalakot 
biztosít savak, aminok és PAH-ok esetében.

Az Arilén Mátrix Technológiának köszönhetően 
egy nagyon robosztus és alacsony vérzéssel 
rendelkező GC oszlop. Kiemelkedő elválasztást 
biztosít poliaromás szénhidrogénekre. 
Kimondottan alkalmas GC/MS mérésekhez. Az 
alkalmazható hőmérséklet-tartomány -60 °C-tól 
325/350 °C-fokig terjed. Integrált 
előtétkolonnával is rendelhető.

A ZB-SemiVolatiles kolonna:

Új, Enviro-Inert TM  Technológia

További alkalmazások:

A kolonna kifejezetten jól alkalmazható 
félillékony komponensek,  poliaromások, savak 
és aminok meghatározásához. Az EPA 525, 610, 
625 és 8100 módszerek méréseinek 
elvégzéséhez  is nagyszerű megoldást nyújthat.

Oszlop Garancia:

A fázis kiváló alternatívát jelent  valamennyi 5% 
fenil – 95% dimetil-polisziloxán összetételű 
állófázis esetében, tehát nem tapasztalhatunk 
retenciós idő eltolódást azokhoz képest.

1. 4-Dioxane-d8, 2 1,4-Dioxane 3 N-Nitrosodimethylamine 4 Pyridine 5 2-Picoline 6 N-Nitrosomethylethylamine 7 Methyl methanesulfonate 8 2-Fluorophenol 9 N-Nitrosodiethylamine 10 Ethyl methanesulfonate 11 
Phenol-d5 12 Phenol 13 Aniline 14 bis(2Chloroethyl)ether 15 2-Chlorophenol 16 1,3-Dichlorobenzene 17 1,4-Dichlorobenzene-D4 18 1,4-Dichlorobenzene 19 Benzyl alcohol 20 1,2-Dichlorobenzene 21 2-Methylphenol 22 
bis(2-Chloro-1-methylethyl)ether 23 3-Methylphenol 24 4-Methylphenol 25 N-Nitrosopyrrolidine 26 N-Nitrosodi-n-propylamine 27 Acetophenone 28 N-Nitrosomorpholine 29 o-Toluidine 30 Hexachloroethane 
31Nitrobenzene-d5 32 Nitrobenzene 33 N-Nitrosopiperidine 34 Isophorone 35 2-Nitrophenol 36 2,4-Dimethylphenol 37 Benzoic acid 38 O,O,O-Triethylphosphorothioate 39 bis(2-Chloroethoxy)methane 40 2,4-
Dichlorophenol 41 alpha,alpha-Dimethylphenethylamine 42 1,2,4-Trichlorobenzene 43 Naphthalene-d8 44 Naphthalene45 4-Chloroaniline 46 2,6-Dichlorophenol 47 Hexachloropropene 48 Hexachlorobutadiene 49N-
Nitrosodi-n-butylamine 50 p-Phenylenediamine 51 4-Chloro-3-methylphenol 52 Isosafrole 53 2-Methylnaphthalene 54 1-Methylnaphthalene 55 Hexachlorocyclopentadiene 56 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 57 2,4,6-
Trichlorophenol 58 2,4,5-Trichlorophenol 59 2-Fluorobiphenyl 60 Safrole 61 2-Chloronaphthalene 62 2-Nitroaniline 63 1,4-Naphthoquinone 64 Dimethyl phthalate 65 1,3-Dinitrobenzene 66 2,6-Dinitrotoluene 67 
Acenaphthylene 68 3-Nitroaniline 69Acenaphthene-d10 70 2,4-Dinitrophenol 71 Acenaphthene 72 4-Nitrophenol 73 Pentachlorobenzene 74 2,4-Dinitrotoluene 75 Dibenzofuran 76 1-Naphthylamine 77 2,3,4,6-
Tetrachlorophenol 78 2-Naphthylamine 79 Diethyl phthalate 80 Thionazin 81 4-Chlorodiphenyl ether 82 Fluorene 83 4-Nitroaniline 84 2-Methyl-4,6-dinitrophenol 85 Diphenylamine 86 Azobenzene 87 2,4,6-
Tribromophenol 88 1,3,5-Trinitrobenzene 89 Di-allate 90 Phorate 91 Phenacetin 92 4-Bromophenyl phenyl ether 93 Hexachlorobenzene 94 Dimethoate 95 4-Aminobiphenyl 96 Pentachloronitrobenzene 97 
Pentachlorophenol 98 Pronamide 99 Dinoseb 100 Disulfoton101 Phenanthrene-d10 102 Phenanthrene 103 Anthracene 104 Methyl parathion 105 Di-n-butyl phthalate 106 Parathion 07 4-Nitroquinoline-1-oxide 108 
Methapyrilene 109 Isodrin 110 Fluoranthene 111 Benzidine 112 Pyrene-d10 113 Pyrene 114 Aramite115 p-Terphenyl-d14 116 p-Dimethylaminoazobenzene 117 Chlorobenzilate 118 o-Tolidine 119 Butyl benzyl phthalate 120 
Kepone 121 2-Acetylaminofluorene 122 3,3'-Dichlorobenzidine 123 Benz[a]anthracene 124 Chrysene-d12 125 Chrysene 126 bis(2-Ethylhexyl)phthalate 127 Dioctyl phthalate 128 Benzo[b]fluoranthene 129 
Benzo[k]fluoranthene 130 Benzo[a]pyrene 131 Perylene-d12 132 3-Methylcholanthrene 133 Indeno[1,2,3-cd]pyrene 134 Dibenz[a,h]anthracene 135 Benzo[g,h,i]perylene 

Kolonna: Zebron™ ZB-SemiVolatiles GC Kapilláris oszlop
Fázis: 5% fenil – 95% dimetil-polisziloxán (Arilén Mátrix Technológia)
Dimenziók: 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm
Kat. szám: 7HG-G027-11
Termosztát program: 40°C 0,5 percig; 280°C-ra 40°C/perc-cel; 
295°C-ra 6°C/perc-cel, majd 25°C/perc-cel 325°C-ra; 2 percig 325 °C
Vivőgáz: Hélium, 1,4 mL/perc
Injektálás: split 10:1; 1 μL (280 °C)
Detektálás: MS (340°C)
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A hónap HPLC alkalmazásai 

Water-soluble Vitamins on Kinetex 2.6u, C18, 75x4.6 by HPLC

Elúció típusa: Gradiens
A eluens: 3g Na 1-hexánszulfonát monohidrát/0.4mL
 Trietil-amin/15mLEcetsav, 1985ml vízben
B eluens: Metanol
Gradiens profil:
Lépés. Idő (perc) A B
1 0 95 5
2 6 53 47
3 6.1 2 98
4 7.5 2 98
5 7.51 95 5
6 11 95 5

Áramlási sebesség: 0.5 mL/perc
Termosztát: 25 °C

Detektálás: UV - 270 nm (22°C) 
1 Ascorbic acid
2 Pyridoxal 5'-phosphate
3 Nicotinic acid
4 4-Pyridoxic acid
5 Nicotinamide
6 Riboflavin 5'-phosphate
7 Pyridoxal
8 Pyridoxine
9 Cobalamine
10 Folic acid
11 Pyridoxamine
12 Riboflavin
13 Thiamine

Elúció típusa: Izokratikus
A eluens: Acetonitril
B: Metanol
Gradiens profil:
Lépés. Idő (perc) A B
1 0 75 25

Áramlási sebesség: 2 mL/perc
Termosztát: szobahőmérséklet

Detektálás: UV - 280 nm (22°C) 

Fat-soluble vitamins on Synergi Hydro-RP

1 Vitamin A impurity
2 Vitamin A
3 Vitamin A acetate
4 Vitamin K2
5 Vitamin D2
6 Vitamin D3
7 Vitamin E
8 Vitamin E acetate
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Italian Wines using ZB-WAX and FID
Kolonna: Zebron™ ZB-WAXplus™, GC Cap. Column 30 m x 0.32 mm x 0.25 µm, Ea
Kat. szám: 7HM-G013-11
Fázis: Polyethylene Glycol (PEG)
Dimenziók: 30 meters x 0.32 mm x 0.25 µm
Termosztát program: 40 °C 5 percig; 150 °C-ra 5 °C/perc-cel; 150 °C 5 percig; 
220 °C-ra 20 °C/perc-cel; 220 °C 2 percig
Vivőgáz: Hélium, 2.3 mL/perc
Injektálás: Split 10:1 0.2 µL @ 150°C
Detektálás: FID (280°C)
Megjegyzés: a mintát 0,2µm RC membránszűrés után direkt injektáltuk

1 Acetaldehyde
2 Ethyl acetate
3 Methanol
4 Ethanol    ethanol
5 Propanol
6 Isobutanol
7 3-Methyl-1-butanol

Kolonna: Zebron™ ZB-WAXplus™, GC Cap. kolonna 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm
Kat. szám: 7HG-G013-11
Fázis: Polyethylene Glycol (PEG)
Dimenziók: 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm
Termosztát program: 35 °C 6 percig; 60 °C-ra 5 °C/perc-cel; 60 °C 2 percig;
210 °C-ra 10 °C/perc-cel
Vivőgáz: Hidrogén, 1 mL/min
Injektálás: Split 25:1 1 µL @ 210°C
Detektálás: FID (230°C)
Minta: 200 ppm metilén-klorid oldatban

1 Acetaldehyde
2 Isobutanal
3 Ethyl formate
4 Acrolein
5 Ethyl acetate
6 Acetal
7 Methanol
8 Methylene chloride
9 Ethanol    ethanol
10 Isobutyl acetate
11 2-Butanol
12 Ethyl butyrate
13 1-Propanol
14 Isobutanol
15 Allyl alcohol
16 Isoamyl acetate
17 1-Butanol

18 4-Methyl-2-pentanol
19 Methyl-2-butanol
20 Methyl-3-butanol
21 Ethyl caproate
22 Ethyl heptanoate
23 Ethyl lactate
24 Hexanol
25 cis-3-Hexenol
26 Ethyl caprylate
27 Furfural
28 Benzaldehyde
29 Linalool
30 Linalyl acetate
31 Ethyl caprate
32 Diethyl succinate
33 Ethyl laurate
34 2-Phenylethanol

Cognac Standard on ZB-WAXplus

A hónap GC alkalmazásai 
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Fotópályázat újra 2014-ben
Kedves Olvasóink!

Szeretnénk a hideg téli napokba egy kis „játékot” 
csempészni, természetesen kizárólag a 
kromatográfiával kapcsolatban. Sokan Önök közül már 
megismerhették konferenciák, kiállítások tombolái 
alkalmával a Phenomenex plüss állatait is,  és talán már 
 rendelkeznek is egyikükkel.
Ezzel kapcsolatban várjuk olyan kromatográfiához 
kapcsolódó fotóikat, melyek főszereplői a Phenomenex 
plüssállatok
Fontos!! Ha Ön még nem rendelkezik ilyen plüssel és 
részt szeretne venni  a pályázatunkon, az 
info@gen-lab.hu email címen jelezze részvételi 
szándékát és mi küldünk Önnek egyet a Phenomenex 
plüssei közül.

A legjobb, legviccesebb műveket 
természetesen díjazzuk 

Engedjenek meg egy kis visszatekintést
a korábbi beküldött fotókból..

Az elkészült fotókat elektronikus formátumban az 
info@gen-lab.hu email címre várjuk.
A jelentkezés mellé kérjük adják meg, hogy milyen 
címre küldhetjük a plüssöket. Legutóbbi negatív 
tapasztalataink miatt a plüssöket ajánlott levélként 
adjuk fel Önöknek, hogy véletlenül se keveredjenek el 
a postai kézbesítés alkalmával. 

Plüsseink korlátozott számban elérhetőek, ezért kérjük Önöket, hogy minél
előbb jelezzék részvételi  szándékukat.
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Horgászverseny 2013
Idén, harmadik alkalommal is megrendeztük a 
már hagyományosnak nevezhető kromatográfiás 
horgászversenyt. Most is a Préri horgásztó adott 
otthont az eseménynek. Csodálatos nyár végi 
időnk volt, talán ennek is köszönhető, hogy 37 
lelkes horgász, és 11 csapat mérte össze 
tudását. A két fordulós versenyben összesen 
134kg hal került horogra. A fordulók közti 
szünetben pedig egy finom marhapörkölt 
csillapította az izgalmak miatt is megéhezett 
sportolókat. 

Természetes, hogy minden versenyen vannak 
szerencsésebbek, mint az abszolút győztes 
Auricoop csapat, akik az egyéni, és csapat 
versenyt is megnyerték, illetve a legnagyobb hal 
díja is ide került, igaz, a nyertes „csak” 
egyéniben indult. És az idén is előfordult, 
többekkel hogy halat nem, csak botot fogott.  
Családi esemény lévén a gyermekek is 
megtalálták a számításukat, a szomszédos 
tavon tudtak versenyen kívül horgászni. A nagy 
sikerre való tekintettel jövőre gyermek 
kategóriát is indítunk!

Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy jól sikerült nap 
volt, reméljük, aki eljött hasonlóan vélekedik. Itt 
is szeretnénk megköszönni a részvételt, 
természetesen gratulálunk a nyerteseknek, és 
reményeink szerint találkozunk jövőre is!

A képeket köszönjük Kátai Gabi kollégánknak! A 
teljes képgaléria elérhető a 
www.gen-lab.hu/hirek honlapon!  

Őt sem ette meg senki, 
visszakerült a tóba!
Őt sem ette meg senki, 
visszakerült a tóba!

Regisztráció

A legnagyobb hal 
és a horgász

Csendélet a tavon

Eredmények:

Egyéni verseny:
Sirok Dávid, Auricoop (30,23kg)
Dr. Bajor Zoltán, Auricoop (18,08kg)
Emri Zsófia (13,82kg)

Csapat verseny:
Auricoop (61,59kg) 
SERVIER I. (19,51kg) 
SOTE (9,35kg) 

Legnagyobb Hal: Emri Zsófia (5,67kg)
Legkisebb hal: Abrankó László (140g)
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