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PLENÁRIS ÜLÉS
2018. november 9.

900 – 1000

Regisztráció és poszter felhelyezés
(BK – Phare épület)

1000 – 1030

A tudományos konferenciát köszönti és megnyitja
Prof. Dr. ÖRDÖG VINCE Doktori Iskola vezető
Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi
Multidiszciplináris Doktori Iskola
Prof. Dr. FÖLDESI PÉTER egyetemi tanár
a Széchenyi István Egyetem rektora
Prof. Dr. NAGY ISTVÁN agrárminiszter, Agrárminisztérium

1030 – 1100

Plenáris előadások
Levezető elnök: Prof. Dr. BALI PAPP ÁGNES egyetemi tanár
Prof. Dr. SÓTONYI PÉTER egyetemi tanár
az Állatorvostudományi Egyetem rektora
Nemzeti kincsünk, a ló

1100 – 1130

Prof. Dr. DUDITS DÉNES egyetemi tanár
az MTA rendes tagja
Precíziós nemesítés az élhetőbb világért

1130 – 1200

Dr. NAGY PÉTER egyetemi tanár
Emirates Industry for Camel Milk & Products
Dubai, Egyesült Arab Emírségek
A nagyüzemi tevetartás, tevetej-termelés és -feldolgozás
rendszerének létrehozása a Közel-Keleten – az óvári hatás
és az együttműködés további lehetőségei

1200 – 1300

Szendvicsebéd

1300 – 1330

Plenáris előadások
Levezető elnök: Prof. Dr. ÖRDÖG VINCE egyetemi tanár
Dr. SOMFAI TAMÁS principal researcher
NARO Tsukuba, Japán
Gazdasági haszonállatok ex situ génmegőrzésének
jelentősége

1330 - 1400

Dr. JUHÁSZ ANIKÓ agrárgazdaságért felelős helyettes
államtitkár
Agrárminisztérium
Mit várhatunk a Közös Agrárpolitikától 2020 után?
Fenntarthatóság és agrárdigitalizáció, mint új irányok a
magyar mezőgazdaságban

1400 - 1430

Prof. Dr. ABDUL MOUNEM MOUAZEN PhD
Ghent University, Belgium
Can precision agriculture make a societal difference?
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1430 – 1500

Kávészünet

1500 - 1630
1630 - 1645
1645 - 1800
1800

Szekcióülések
Kávészünet
Szekcióülések
Szakembertalálkozó

2018. november 10.

830 – 1000

Szekcióülések

1000 – 1015

Kávészünet

1015 - 1200
1200 - 1300
1300 - 1400
1400

Szekcióülések
Szendvicsebéd
Poszter szekció
A XXXVII. Óvári Tudományos Napok zárása
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AGRÁRMŰSZAKI SZEKCIÓ
BK-1
2018. november 9.

Elnök: KESZTHELYI-SZABÓ GÁBOR, KOVÁCS ATTILA
Titkár: NYÉKI ANIKÓ nyeki.aniko@sze.hu
1500

NEMÉNYI M.:
A mesterséges intelligencia alkalmazása az agráriumban – válaszok az
új kihívásokra

1530

KESZTHELYI-SZABÓ G. - KOVÁCS R.-NÉ VESZELOVSZKI P.:
Biogáz termelés hatékonyságának növelése
mikrohullámú energiaközléssel

1545

MIZIK T.:
A bioetanol helyzete és lehetőségei Magyarországon

1600

BESZÉDES S. - KESZTHELYI-SZABÓ G. - HODÚR C.:
Mikrohullámmal intenzifikált eljárások az iszap és
szennyvízkezelésben

1615

CZEGLÉDI L.:
A 2020-as megújuló energia direktíva teljesítésének
vizsgálata az EU egyes tagállamainál

1630

KÁVÉSZÜNET

1645

HORVÁTH T. - NYÉKI A. - NEMÉNYI M.:
Fosszilis energiaforrások redukálásának lehetősége a
mezőgazdaságban biogáz segítségével

1700

TESCHNER G. – AMBRUS B. – NYÉKI A. – NEMÉNYI M.–
KOVÁCS A. J.:
Lézeres detektáláson alapuló kukorica tőközművelő
eszközfejlesztés
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AGRÁRMŰSZAKI SZEKCIÓ
POSZTEREI

M1

JÁKÓI Z. P. - LEMMER B. - HODÚR C. - BESZÉDES S.:
Mikrohullámú energiaközlés alkalmazása cellulóztartalmú biomassza
lebonthatóságának fokozására

M2

NÉMETH A. - SZABÓ ZS. - HATVAN Z. - KOVÁCS A. J.:
Szemelvények a két évszázados mosonmagyaróvári agrár-felsőoktatás
történetéből – Mérföldkövek és meghatározó személyiségek az
agrárműszaki tudományterületről –
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AGRÁRÖKONÓMIAI ÉS MAGYAR AGRÁRKÖZGAZDASÁGI EGYESÜLET
SZEKCIÓ
Vár épület, II. emelet, Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék Könyvtára
2018. november 9.

- Dr. Tenk Antal professor emeritus 80. születésnapja tiszteletére –

Elnök: KAPRONCZAI ISTVÁN
Titkár: KACZ KÁROLY kacz.karoly@sze.hu
1500

KAPRONCZAI I.:
Mi várható a magyar mezőgazdaságban közép és hosszú távon?

1530

HEGYI J. - KALMÁR S.:
A gazdálkodástudományok oktatásának és kutatásának
jelentősége a 200 éves óvári agrár-felsőoktatásban

1545

JÁMBOR A.:
Az élelmezésbiztonság és a környezet összefüggései

1600

TÖRÖK Á. - JANTYIK L. - MARÓ Z. M.:
Az EU élelmiszer minőségrendszerei és azok ismertsége a
magyar fogyasztók körében

1615

SZALKA É. - KATITS E.:
A legnagyobb magyar vállalatok növekedésének pénzügyi
jellemzői az élelmiszeriparban

1630

KÁVÉSZÜNET

1645

SZALKA É. - MIKLÓSNÉ VARGA A.:
A hatékonyság vizsgálata a legnagyobb élelmiszeripari
vállalkozásoknál

1700

GYARMATI G.:
Speciális termelésű élelmiszerek szerepe a rövid ellátási láncokban

1715

KISS K.:
A közvetlen kistermelői értékesítés megítélése logisztikai
szempontból – a rövid ellátási láncok részleges vizsgálata

1730

SZABÓ G. G. - BARANYAI ZS.:
Kísérlet a termelői együttműködési aktivitást befolyásoló tényezők
azonosítására - egy felmérés tapasztalatai a magyar mezőgazdaságban
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1745

KOVÁCS L. - HEGYI J.:
Beruházási támogatások és a jövedelmezőség alakulása a
Nemesszalóki Mezőgazdasági Zrt-nél 2007-2013 között

1800

KORSÓS-SCHLESSER F. - MARSELEK S. - SZŰCS CS.:
Az agrár- és élelmiszertermelés helyzete Magyarországon

VIDÉKFEJLESZTÉSI SZEKCIÓ

Vár épület, II. emelet, Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék Könyvtára
2018. november 10.

Elnök: NAGY FRIGYES
Titkár: MEZEI KATALIN mezei.katalin@sze.hu
0830

NAGY F.:
Természetföldrajzi régiónk környezet-és tájvédelmi
feladatai

0900

A. KIRÁĽOVÁ - I. HAMARNEH:
Kreatív és élmény turizmus, mint a vidékfejlesztés eszköze

0915
0930

MEZEI K. - TROJÁN SZ. - GOMBKÖTŐ N.:
A földhasználat területi tőke alapú megközelítése

0945
1000

KÁVÉSZÜNET

1015

VÁSÁRY M.:
A Közös Agrárpolitika és a BREXIT egyes hatásainak
elemzése

1030

HORVÁTH E.:
Agglomerációs mezőgazdasági index módszerének
kidolgozása és alkalmazása

1045

WINKLER Á. - HORVÁTH B.:
A közforgalmú közlekedés szerepe a vidékfejlesztésben

1100

CSATAI R.:
„200 év” – Mosonmagyaróvár történeti összehasonlítása a
népességváltozás tükrében
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AGRÁRÖKONÓMIAI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
SZEKCIÓ
POSZTEREI

ÖV1

KACZ K.:
Problémák és megoldási lehetőségek a közösség által
támogatott mezőgazdaságban

ÖV2

SZERLETICS Á.:
A Közös Agrárpolitika zöld komponense

ÖV3

NÉMETH A. - SZABÓ ZS. - HATVAN Z. - KALMÁR S. –HEGYI J.:
Szemelvények a két évszázados mosonmagyaróvári
agrár-felsőoktatás történetéből – Mérföldkövek és meghatározó
személyiségek az agrárgazdaságtan területéről –
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ÁLLATTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
BK-70
2018. november 9.

- Kovácsné Dr. Gaál Katalin professor emerita 70. születésnapja
tiszteletére –

Elnök: HORN PÉTER
Titkár: SZALAI KLAUDIA szalai.klaudia@sze.hu
1500

HORN P.:
Az állati fehérje termelés és a környezeti lábnyom közötti
összefüggések

1530

ÁPRILY SZ. - GÁSPÁR Z.:
A keltetőtojások tárolásának és mosásának hatása a mulardkacsa
előállításban

1545

BENK Á. - PINNYEY SZ. - BALOGH CS.:
A kapponázás, mint régi-új módszer alkalmazása őshonos
kendermagos tyúk fajtákban

1600

BAKOS G. - PÓCZA SZ. - NAGY Á. – SZÖGI SZ. – BOROS N. SZABARI M. – STEFLER J.:
Menedzsment döntését segítő termelési és szaporodásbiológiai
mutatók elemzése a tejtermelő tehenészetekben

1615

TÖRÖK E. - BÉRI B. - POSTA J.:
A lineáris küllemi bírálati tulajdonságok és a selejtezés közötti
kapcsolatok elemzése egy hazai holstein-fríz állományban

1630

KÁVÉSZÜNET

1645

MIKÓ J.NÉ JÓNÁS E. - TÓTH ZS. - PINNYEY SZ. –
GRÁFF M. - SÜLI Á.:
A fejőberendezés hatása a holstein fríz tehenek tejtermelésére
és a szomatikus sejtszám mennyiségre

1700

SZABÓ F. - SZŰCS M. – TEMPFLI K.:
Tenyészértékbecslés fejlesztése a húsmarhatenyésztésben

1715

ÁLLATTENYÉSZTÉSTÖRTÉNETI SZAKBIZOTTSÁG
BALI PAPP Á.:
Dr. Sótonyi László, egy igazi polihisztor

1725

PAP I. T.:
Gluzek Gyula korszakalkotói tevékenysége Mezőhegyesen

- 11 -

1735

SZŐLLŐSY G.:
Nem csak állatszobrász –150 éve született ifj. Vastagh György

1745

GÁSPÁRDY A.:
Gáspárdy Béla és a magyar galamblövészet

ÁLLATTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
BK-70
2018. november 10.

Elnök: MACHÁTY ZOLTÁN
Titkár: SZALAI KLAUDIA szalai.klaudia@sze.hu
0830

MACHÁTY Z.:
A petesejt aktivációja a megtermékenyítés során

0900

BÉRI B. – BRASSÓ D. L.:
A ProCross rotációs keresztezés hatása tejhasznú tehenek
tejtermelésére

0915

MAGYAR A. – URBÁN M. – ECKER A. - EGERSZEGI I. - BODÓ SZ.:
In vitro fertilizációs folyadékok hatásának vizsgálata felolvasztott
mellékhere eredetű sertés spermiumok élet és feltételezett
termékenyítőképességére a hőtűrési próba során

0930

TÓTH M. - FARKAS R. - OLÁH J. - VARGA K. - KOMLÓSI I. –
MONORI I.:
Kezelt és kezeletlen magyar merinó juhok endoparazita
fertőzöttségének vizsgálata Karcagon

0945

FALUDI G. - BENE SZ. - POLGÁR J. P.:
Ivardeterminált szarvasmarha termékenyítő anyag fertilitása
holstein-fríz állományban

1000

KÁVÉSZÜNET

1015

ALBERT F. - NYÍRI A. - PÉNTEK-ZAKAR E. - KEREK R. - BODNÁR Á. –
PAJOR F. - PÓTI P. - EGERSZEGI I.:
Placenta hatékonyság, mint szelekciós tényező a sertések
szaporaságában

1030

CZEGLÉDI L. – SIMON Á. – CSERNUS B. – TISZA Á. – OZSVÁTH X. –
CSŐSZ É. - GULYÁS G.:
A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid előfordulása tejelő
tehenek plazmájában
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1045

TEMPFLI K. – SZALAI K. – SIMON Z. – BALI PAPP Á.:
Zsíranyagcsere gének expressziója mangalicában és hústípusú
sertésekben

1100

SZABADOS A. - SZABADOS V. B.:
Magyarországi gidanevelési eredmények összehasonlító elemzése

1115

SZABÓ R. T. - KOVÁCS-WEBER M. - KÖVESI B. – BALOGH K. –
MÉZES M. - KOVÁCS B.:
DNS javító gének expressziójának változása aflatoxin, illetve
szterigmatocisztin hatására pontyban (Cyprinus carpio L.)

1130

NÉMETH A. – NAGY ZS. – GULYÁS L. – VÉR A. – SZABÓ ZS. –
HATVAN Z. – KÁDÁR GY. – GERGÁTZ E.:
Hazai eredmények a francia adatok tükrében - a lacaune juhfajta
termelése és annak fejlesztési lehetőségei kiemelten a
takarmányozástechnológia és a genom alapú szelekció tekintetében -

ÁLLATTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
POSZTEREI

Á1

BOLDIS P. – TEMPFLI K. – NÉMETH-TORKOS A.:
A szén-dioxid és ammónia koncentráció évszakok szerinti alakulása
egy sertéstelep különböző termeiben

Á2

FARKAS V. - MOLNÁR A. - PÁL L. - MÁRTON A. - MENYHÁRT L. –
CSITÁRI G. - KOLTAY I. – SUCH N. - BATÓ E. - DUBLECZ K.:
Csirke emésztőtraktusából származó éh- és vakbél minták 16S rRNS
gén-alapú mikrobiom vizsgálata

Á3

GÓCZA E. - KEPLER T. - NAGY B. - KALCSEVSZKI Á. - TÓTH R. –
LÁZÁR B.:
Házityúk embrió eredetű őscsíra vonalak hatékony
fenntartása matematikai modellek segítségével

Á4

NAGY ZS. – GRUBER O. – HATVAN Z. – SZABÓ ZS. – VÉR A. –
GULYÁS L. – NÉMETH A.:
Különböző hasznosítási típusú anyajuhok fogalakulásának vizsgálata

Á5

HERCEG B. E. - TEMPFLI K. - LENCSÉS-VARGA E. – BALI PAPP Á.:
Különböző sertéscsoportok bélsármintáiban néhány baktérium
nemzetség mennyiségi változásának vizsgálata

Á6

HORVÁTH J. - CSENDES T. - BÁNHELYI B. – ANTAL E. - HEINC E. –
GARZÓ Á. - MIKÓ J.-NÉ JÓNÁS E.:
Egy tejelő tehén élete számokban
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Á7

LIPTÁK N. - HIRIPI L. - BŐSZE ZS.:
Antioxidáns rendszer enzimek expressziójának vizsgálata venus
transzgénikus nyulakban normál és magas koleszterintartalmú táp
etetése esetén

Á8

NÉMETH A. – GULYÁS L. – VÉR A. – SZABÓ ZS. – HATVAN Z. –
TESCHNER G. – NAGY ZS. – GERGÁTZ E.:
Összefüggés a súrlókór rezisztenciáért felelős PrP gén genotípusok
és a hús-, valamint a tejtermelő képesség között lacaune fajtánál

Á9

NAGY ZS. – VELECZ V. – HATVAN Z. – SZABÓ ZS. – VÉR A. –
GULYÁS L. – NÉMETH A.:
Eltérő szaporítási módok összehasonlítása lacaune
törzstenyészetekben

Á10

TÓTH T. - TŐZSÉR J. - PAJOR F. - PÓTI P.:
Holstein-fríz néhány tőgybimbó-paraméterének méretváltozása a
fejés során apasztáskor és ellés után

Á11

TÓTH T. - TŐZSÉR J. - PAJOR F. - PÓTI P.:
A frissen ellett holstein-fríz tehenek néhány tőgybimbóparaméterének a fejés során létrejött méretváltozásának
összehasonlítása

Á12

SÁRVÁRI L. CS. - TEMPFLI K.:
Egyes reprodukciós és hízékonysági értékmérők évszakos
jellegzetességei egy sertéstelepen

Á13

NÉMETH A. – GULYÁS L. – VÉR A. – SZABÓ ZS. – HATVAN Z. –
NAGY ZS. – GERGÁTZ E.:
A surlókór rezisztencianemesítés hatékonyságának vizsgálata a húsés tejhasznosítású lacaune fajtánál az országos eredmények tükrében

Á14

SZALAI K. - TEMPFLI K. - LENCSÉS-VARGA E. - BALI PAPP Á.:
IGF1, IGFBP2 génpolimorfizmusok sárga magyar tyúkban és
brojlerekben

Á15

SZILÁGYI SZ. – MIKÓ J.NÉ JÓNÁS E.:
Évszakok hatása a szomatikus sejtszám alakulására

Á16

ZIMBORÁN Á. – KOVÁCS WEBER M. – BÓCSI A. –ANCSIN ZS. –
SZABÓ R. T. – BALOGH K. – FERNYE CS. – MÉZES M. – ERDÉLYI M.:
Kókusz- és pálmaolaj hatása a brojler csirke termelési paramétereire

Á17

NÉMETH A. - SZABÓ ZS. - HATVAN Z. – BALI PAPP Á. –
KOVÁCSNÉ GAÁL K.:
Szemelvények a két évszázados mosonmagyaróvári
agrár-felsőoktatás történetéből – Mérföldkövek és meghatározó
személyiségek az állattenyésztés tudományterületéről –
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ÉLELMISZERTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
BK-60
2018. november 9.

Elnök: HODÚR CECÍLIA
Titkár: KISS KÁRMEN ANITA kiss.karmen.anita@sze.hu
1500

HODÚR C.:
Az élelmiszeripari hulladékok hasznosítása

1530

BARTHA Á. A. – BAKOS I. M.:
Személyes tényezők hatása az élelmiszerpazarlásra (speciális
élelmiszerek és bizonyos egészségügyi aspektusok)

1545

SZAKOS D. - TEMESI Á. - ÓZSVÁRI L. - KASZA GY.:
Funkcionális élelmiszerek fogyasztói elfogadottsága egyes
egészségügyi aggodalmak tükrében

1600

TIHANYI-KOVÁCS R. - ÁSVÁNYI B. - BÖRÖCZ P.:
A mechanikai agitáció hatása a palackozott természetes ásványvíz
mikrobiológiai státuszára

1630

KÁVÉSZÜNET

1645

KOVÁCS Z. - ERDŐS B.:
Galakto-oligoszacharidok előállítása enzimes membrán reaktorral

1700

SZ. GULYÁS N. - LEMMER B. - BALÓ T. - BÁNYAI G. - HODÚR C.:
Rizs- és zab italok ultraszűrésének vizsgálata Hermia modellel

1715

SZABÓ E. - IVANYOS D. - KASZA GY. - ÓZSVÁRI L.:
A tejhigiéniai szabályozás története Magyarországon
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ÉLELMISZERTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
BK-60
2018. november 10.

Elnök: SALGÓ ANDRÁS
Titkár: KISS KÁRMEN ANITA kiss.karmen.anita@sze.hu

0830

GERGELY SZ. - SALGÓ A.:
Közeli infravörös (NIR) spektroszkópia és mikroszkópia:
hatékony módszerek és eszközök a gyakorlat számára

0900

KORCZ E. – SÜLE J. – VARGA L. - KERÉNYI Z.:
Streptococcus thermophilus exopoliszacharid-termelésének
genom szintű jellemzése

0915

SAROK R. – SZABÓ K.- PÉNTEK G. - SZÉKELYHIDI R. – AJTONY ZS.:
Kazein és savófehérjék egyidejű elválasztása fordított fázisú
nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszerrel

0930

SZÉKELYHIDI R. - HANCZNÉ LAKATOS E. -KAPCSÁNDI V. –
AJTONY ZS.:
Nagyérzékenységű HS-SPME-GC-MS módszer fejlesztése gyógynövény
eredetű mono- és szeszkviterpének kecsketejből történő
meghatározására

1000

KÁVÉSZÜNET

1015

SIK B. - HANCZNÉ LAKATOS E. - KAPCSÁNDI V. – AJTONY ZS.:
Gyógy- és fűszernövények illóolaj tartalmának vizsgálata
vízgőzdesztillációval

1030

SIK B. - HANCZNÉ LAKATOS E. - KAPCSÁNDI V. – AJTONY ZS.:
Flavonolignánok máriatövisből (Silybum marianum L. Gaertner)
történő oldószeres kinyerésének optimalizálása
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ÉLELMISZERTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
POSZTEREI

É1

NÉMETH CS. - TÓTH K. – TÓTH A. - AYARI EMNA – HIDAS K. –
FRIEDRICH L.:
A tojástermékek, mint homogén és egyenletes alapanyagok

É2

TÓTH A. – AYARI EMNA – NÉMETH CS. – SÁRKÖZY SZ. –
HORVÁTH F. – FRIEDRICH L.:
Ízesített rántottaalapok fejlesztése és eltarthatóságuk vizsgálata

É3

LEMMER B. - SZPISJÁK-GULYÁS N. - ÖRDÖG D. – CSANÁDI J. –
HODÚR C.:
Szonikáció és enzimkezelés hatása a savófehérjék biológiai
aktivitására

É4

MOLNÁR J.:
Nehéz fizikai munkát végző katonai állomány fehérje-utánpótlásának
vizsgálata

É5

NÉMETH CS. – TÓTH K.:
Lehet egy tojástermék prebiotikus és probiotikus?

É6

PALKOVICS A.:
A különböző burgonya fajták hámozásának tisztítási veszteségei

É7

NÉMETH A. - SZABÓ ZS. - HATVAN Z. - KAPCSÁNDI V. - KRÁSZ Á. –
VARGA L. - LAKATOS E.:
Szemelvények a két évszázados mosonmagyaróvári agrár-felsőoktatás
történetéből – Mérföldkövek és meghatározó személyiségek az
élelmiszertudomány területéről –

- 17 -

NÖVÉNYTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

„Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásban”
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 projekt plenáris ülése
BK-Auditórium
2018. november 9.

Elnök: DUDITS DÉNES
Titkár: TAKÁCS GEORGINA takacs.georgina@sze.hu
1500

WITTMANN ANTAL MULTIDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA
BEMUTATÁSA

1545

SCHMIDT R.:
A talajszkennelés alkalmazási lehetőségei a növénytermesztésben

1600

GULYAS A.:
Organikus termelés fejlesztése magyar input anyagokkal
Kambodzsában

1615

SZABÓ B. - KOSZTYUNÉ KRAJNYÁK E. - SZABÓ M. –TÓTH CS. –
SIMON L.:
Pillangós virágú növények termesztési tapasztalatai a Nyíregyházi
Egyetem Tangazdaságában

1630

KÁVÉSZÜNET

1645

PAP J. - PAP N. - PETRÓCZKI F. - KUKORELLI G.:
A zöldborsó termésalakulása a vetésidő és a terméselemek
függvényében

1700

TÓTH Z. - KISMÁNYOKY T.:
Többlet P trágyázás és P felhalmozódás a talajban

1715

FARKAS A. - NAGY K. - PINKE GY. - ENZSÖL E. - SZABÓ G. –
ROSZÍK P. – REISINGER P.:
Intenzív és ősi búzafajták ökológiai körülmények közt kialakult
gyomviszonyainak áttekintése eltérő termőhelyeken három év adatai
alapján

1730

TÓTH J. – BERZSENYI Z. – ÖRDÖG V.:
Az Arthrospira plantensis cianobaktérium és a Steinkraft
biopellet hatása faiskolai növényekre

1745

MOLNÁR Z. - KUKORELLI G. - PŐTHE P.:
Őszi búza kisparcellás kísérlet szalicilsav tartalmú készítménnyel

- 18 -

NÖVÉNYTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

„Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásban”
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 projekt plenáris ülése
BK-Auditórium
2018. november 10.

Elnök: FÁRI MIKLÓS GÁBOR
Titkár: NAGY LÁSZLÓ (molnar.zoltan@sze.hu)
0815

KORSÓS Z. - FARKAS A. - BAGI I. - MAKAI S. - MAKAI S. P.:
A mandulapalka és a földimandula elnevezések magyarázata és
egyértelműsítése a gyakorlat számára

0830

KUKORELLI G. - JÁKLI K. - GERGELY I.:
Gyomfelvételezési vizsgálatok ökológiai gazdálkodásba vont területen
2011-2017 között

0845

NAGY N. – PEPÓ P. – TATÁRVÁRI K. - BOJTÉ CS.:
Szójatermesztésben alkalmazható csávázó- és oltóanyagok hatása a
termésátlagra és beltartalomra kisparcellás körülmények között

0900

KÉRI-SCHMIDTHOFFER I. – KOVÁCS B. - SKRIBANEK A.:
A szárazságstressz vizsgálata alga-szuszpenzióval kezelt tavaszi
árpafajtákon

0915

PAP N. - PAP J. – SCHMIDT R.:
Őszi búza termésbecslés

0930

PETRÓCZKI F. - KUKORELLI G. - PAP J. – PŐTHE P.:
Műtrágyázás hatása a kalászos gabonák növekedésére és fejlődésére
szántóföldi kisparcellás körülmények között

0945

PŐTHE P. - GERGELY I. - ÖRDÖG V.:
Mikroalga kezelések hatása napraforgóra szántóföldi kísérletben

1000

KÁVÉSZÜNET

1015

FÁRI M. G.:
A növénytudomány kihívásai és az új zöld forradalom:
a ’The wheat-problem’ napjainkban

1045

SZABÓ M.:
Alga fenotipizálás - mezőgazdasági és ipari alkalmazási lehetőségek

1100

GREFF B. - VARGA Á. - HANCZNÉ LAKATOS E.:
Gyógynövények hatóanyagainak kinyerése után visszamaradt
extrakciós maradványok komposztálhatóságának vizsgálata
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1115

SZABÓ M. - KRAJNYÁK E. - SZABÓ B. - TOMASOVSZKI B. - TÓTH CS. –
VALENT E.:
Pillangós növények gyomszabályozási rendszerének kialakítása
ökológiai gazdálkodásban

1130

TAKÁCS G. - GERGELY I. - ÖRDÖG V.:
Mikroalga kezelések hatása a „Bőség” őszi búzafajta levelének prolin
és víztartalmára

1145

VOJNICH V. J. – PÖLÖS E.:
Degradált növénytársulások vizsgálata a kunpeszéri homokpuszta
gyepen, különös tekintettel az ürömlevelű parlagfű terjedésére

1200

REDECZKI R. - ÁBRAHÁM R.:
Növényvédelmi technológia hatása a Phytoseiidae atkák
egyedsűrűségére és faji összetételére almaültetvényekben

NÖVÉNYTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
POSZTEREI

N1

BÁKONYI N. - O. TÓTH I. - BARNA D. - FÁRI M. G.:
Előkísérletek a lucerna barnalé tartósítására bioipari
hasznosítás céljából

N2

BEKE D. - NAGY L.:
Különböző talajművelési rendszerek hatása a talaj aggregátum
stabilitására

N3

BUJDOSÓ G.:
Újonnan nemesített dió genotípusok nemesítése

N4

FARAGÓ N. – LEPOSSA A. – HOFFMANN S.:
Járóbúza fajta terméshozama és sütőipari minősége szervesműtrágyázási tartamkísérletben

N5

IVÁNCSICS J. - VARGA J. - PÓLYÁNÉ HANUSZ B.:
Termesztett körték és vadkörték (Pyrus communis L.)
taxonómiai jellemzői

N6

KIRÁLY I. - PALKOVICS A. - MIHÁLKA V.:
Talajtakarási módok hatása szamócafajták gyökérnövekedésére

- 20 -

N7

MAKLEIT P. - VERES SZ.:
Proteinmentes lucerna (Medicago sativa L.) kivonat növénytáplálási
célú felhasználása

N8

MÁTAI A. – JAKAB G. – HIDEG É.:
Levelek alacsony dózisú UV-B sugárzásra adott válaszának módosítása
külső tényezőkkel

N9

MIHÁLKA V. - GYURKÓ A. - KIRÁLY I.:
Mikrobiológiai készítmények hozamfokozó
hatása stressz-körülmények közt ökológiai szamócaültetvényben

N10

NAGY N. - POPOVICS T. – BOJTÉ CS. – TATÁRVÁRI K.:
Napjainkban elfogadott helyes agrotechnológia hatása a
Közép-magyarországi régióban termesztett GMO mentes szójabab
termésátlagára, fehérje- és olajtartalmára

N11

RÁCZ V. - KOCZKA N.:
Növénykondícionáló szer hatása a körömvirágra
(Calendula officinalis L.)

N12

SZABÓ G.- SZŐKE P. - ZIMMERMANN Z. -PÁPAY G. - JÁRDI I. –
PÉTER N. - STILLING F. - S-FALUSI E. - PENKSZA K.:
Festuca vaginata és F. pseudovaginata dominálta nyílt
homokpusztagyepek biomassza-vizsgálatai

N13

TURY R. - TÓTH SZ. – FODOR L. – LÁPOSI R.:
A talajellenállás (N) változása különböző elővetemények és
talajművelési rendszerek hatására

N14

NÉMETH A. - SZABÓ ZS. - HATVAN Z. – MOLNÁR Z.:
Szemelvények a két évszázados mosonmagyaróvári
agrár-felsőoktatás történetéből – Mérföldkövek és meghatározó
személyiségek a növénytudomány területéről –
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TAKARMÁNYOZÁSI SZEKCIÓ

MÉK_Be8-III. („B” épület, I. emelet)
2018. november 9.

Elnök: MÉZES MIKLÓS
Titkár: ZSÉDELY ESZTER zsedely.eszter@sze.hu
1500

MÉZES M.:
Oxidatív stressz és antioxidánsok a takarmányozásban

1530

ERDÉLYI M. - KECSKÉS R. – ANCSIN ZS. – FERNYE CS. – BÓCSAI A. –
BALOGH K. – MÉZES M.:
Nyers kukoricaolaj - mint etanolgyártási melléktermék - etetése
brojlercsirkével

1545

ZSÉDELY E. – TURCSÁN L. – TURCSÁN ZS. –SCHMIDT J.:
Az érkatasztrófák csökkentésének lehetőségei a pulykahízlalásban

1600

VAS Á. - ANCSIN ZS. - BALOGH K. - MÉZES M. – ERDÉLYI M.:
Aflatoxin B1 hatása a brojlercsirke egyes húsminőségi paraméterei

1615

KOZMA A. - LANKÓ F.:
A cink oxid kiváltásának lehetőségei és ennek előnyei a malac
takarmányozásban

1630

KÁVÉSZÜNET

TAKARMÁNYOZÁSI SZEKCIÓ

MÉK_Be8-III. („B” épület I. emelet)
2018. november 10.

Elnök: TÓTH TAMÁS
Titkár: ZSÉDELY ESZTER zsedely.eszter@sze.hu
0830

TÓTH T. - PAUL JOSEPH MWAU MWANGI - HINGYI H. - CSAVAJDA É. –
ANDRÁSSYNÉ BAKA G. - BÁZÁR G.:
Az extrudált lenmagdara és a halolaj etetés hatásának komplex
értékelése a tehéntej összetételére és érzékszervi tulajdonságaira
vonatkozóan
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0900

SZABÓ CS. - KÁTAI J. - KOMLÓSI I. - SZIGETI E.:
A gyapjú ásványi anyag tartalmát befolyásoló néhány tényező
vizsgálata

0915

BÉRCI B. - NAGY B. – MARTON ZS. – MOLNÁR ZS. – PALKÓ CS. –
BALI PAPP Á. – PONGRÁCZ L.:
Galopplovak bélsár összetételének változása gyógynövény-keverék
etetés következtében

0930

MÁRTON A. - HUSVÉTH F.:
A csillagfürt alkalmazása, mint flushing komponens a juhok
takarmányozásában

TAKARMÁNYOZÁSI SZEKCIÓ
POSZTEREI

T1

CSIBA A.:
Vágóhídi melléktermékfeldolgozás során előállított takarmánylisztek
minőségbiztosítási kérdései

T2

A. PASTOR – A. KRAIESKI:
Az izokvinolin alkaloidák javítják a brojler hizlalás eredményességét –
az elmúlt 10 évben végzett kísérletek összefoglalása

T3

NÉMETH A. - SZABÓ ZS. - HATVAN Z. - ZSÉDELY E. - SCHMIDT J.:
Szemelvények a két évszázados mosonmagyaróvári agrár-felsőoktatás
történetéből – Mérföldkövek és meghatározó személyiségek a
takarmányozás tudományágából –

T4

SZABÓ S. - SZABÓ R. T. - FEHÉR J. - PODMANICZKY B. –
KOVÁCS-WEBER M.:
Immunobiotikum hatásának vizsgálata brojlercsirke termelésére
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VADÁSZATI, HALÁSZATI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEKCIÓ
BK-2
2018. november 9.

Elnök: MAROSÁN MIKLÓS
Titkár: OROSI ZOLTÁN dr.zoltan.orosi@gmail.com
1500

MAROSÁN M.:
Vadkárral kapcsolatos eljárások a mezőgazdaságban

1530

CSÁKI-HATALOVICS GY. B.:
Vad – gépjármű ütközések ellentmondásos megítélése a bírói
gyakorlat tükrében

1545

FODOR J. T.:
A barnamedve romániai helyzete: hogyan ne csináljuk!

1600

VARGA Z. - FARKAS A.:
A borz (Meles meles L.) táplálkozásának vizsgálata
Komárom-Esztergom megye területén

1615

TÓTH T. - SÓTONYI P. - MAROSÁN M.:
A Kárpát-medence nagyvadfaunájának kialakulása

1630

KÁVÉSZÜNET

1645

KESZTE SZ. - BALOGH R. - BERNÁTH G. - BOKOR Z. - MOLNÁR J. VÁRKONYI L. - FERINCZ Á. - STASZNY Á. - JÓZSA V. - URBÁNYI B. KOVÁCS B.:
Molekuláris módszerek fejlesztése a Balaton közösségi jelentőségű
halfajainak populáció genetikai vizsgálatához

1700

MOLNÁR J. - VÁRKONYI L. - URBÁNYI B. - SOLYMOSI E. –
BIRKÓ-SULYOK Z. K. - IZSÁK T. - LÁNG L. Z. – BERNÁTH G. –
BOKOR Z.:
Csuka (Esox lucius) sperma üzemi mélyhűtési technológiájának
kidolgozása

1715

SZIRÁKI B. - STASZNY Á. - JUHÁSZ V. - PRIGL S. – SZÁRI ZS. –
NAGY G. - HAVRANEK M. - NÉMETH F. –JANKOVICS Z. –
URBÁNYI B. - FERINCZ Á.:
Különböző mesterséges süllőfészkek tesztelése a Balatonban

1730

VARJU-KATONA M. - SZILÁGYI G. - BOKOR Z. - MÜLLER T. –
BALOGH K.:
Intenzíven nevelt piaci méretű süllők (Sander lucioperca L.) vágási
kihozatalának telepi felmérése a Győri ’Előre’ HTSZ kisbajcsi
halnevelő telepén
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1745

VÁRKONYI L. - BOKOR Z. - FERINCZ Á. - STASZNY Á. - MOLNÁR J. –
BIRKÓ-SULYOK Z. - LÁNG Z. L. - JUHÁSZ V. - FODOR F. - SZÁRI ZS. –
URBÁNYI B. - BERNÁTH G.:
A hévízi törpenövésű magyar vadponty (Cyprinus carpio morpha
hungaricus), valamint a balatoni sudár ponty (Cyprinus carpio morpha
accuminatus) szaporodásbiológiájának vizsgálata és in vitro
spermabankjának létrehozása

VADÁSZATI, HALÁSZATI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEKCIÓ
POSZTEREI

VH1

BALOGH R. - KÁNAINÉ S. D. - KESZTE SZ. - LEHOCZKY I. –
HORVÁTH Á. - GUTI CS. - URBÁNYI B. - KOVÁCS B.:
Süllő (Sander lucioperca) állományok genetikai vizsgálata génbank
létrehozásához

VH2

GÁL J. – NÓGRÁDI A. - PAPP A. - FARAGÓ S. - MAROSÁN M.
Elárvult mezei nyúlak mesterséges felnevelésével kapcsolatos
tapasztalatok

VH3

VÁRKONYI L. - FERINCZ Á. - STASZNY Á. - MOLNÁR J. –
BIRKÓ-SULYOK Z.- JUHÁSZ V. - SZIRÁKI B. - FODOR F. - SZÁRI ZS.
URBÁNYI B. – BERNÁTH G.:
A balatoni garda (Pelecus cultratus, Linnaeus, 1758) állomány
összetétele és biológiai jellemzői
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VÍZ- ÉS KÖRNYZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
BK-3
2018. november 9.

Elnök: SZAKÁLL SÁNDOR
Titkár: TÓÁSÓ GYULA toaso.gyula@sze.hu
1500

SZAKÁLL S.:
Környezetünkre veszélyes ásványok

1530

SZENTIRMAI M. G. - VÁMOS O.:
A pneumatikus szennyvízelvezető rendszer történelmi háttere és
fejlődésének folyamata

1545

TATÁRVÁRI K. – SZAKÁL P. – NAGY N. E.:
A vinasz, mint a szélerózió elleni védekezés egyik lehetséges módja

1600

TÓTH E. A.– KALOCSAI R.:
Cink és kálium trágyázás hatása a kukorica mennyiségi és minőségi
paramétereire

1615

FORRÓ-RÓZSA E. - SZAKÁL T.:
Hulladékból előállított bázisos cink-karbonát hatása az őszi búza
(Triticum aestivum L.) hozamára és minőségi paramétereire

1630

KÁVÉSZÜNET

1645

VÁMOS O. - GICZI ZS.:
Környezetkímélő tápanyagellátás baktériumtrágyával

1700

PINKE GY. – KARÁCSONY P. – CZÚCZ B. – BOTTA-DUKÁT Z.:
Az olajtökvetések gyomnövényzetének fajösszetételét befolyásoló
környezeti tényezők
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VÍZ-ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
BK-3
2018. november 10.

Elnök: POSTA JÓZSEF
Titkár: TÓÁSÓ GYULA toaso.gyula@sze.hu
0830

POSTA J.:
Nagy érzékenységű műszeres elemanalitikai módszerek
a víz- és környezetanalitikában

0900

GUBÓ E. - SZAKÁL P. - PLUTZER J.:
Szarvasmarha hígtrágya ösztrogén tartalma szeparátor alkalmazása
előtt és után

0915

SZAKÁL T.:
Egykori óvári hallgatók szerepe a hazai vízgazdálkodás fejlődésében

0930

GICZI ZS. – DORKA-VONA V. – VÁMOS O. – KALOCSAI R. – LAKATOS E.:
Mezőgazdasági talajvizsgálatok Magyarországon

0945

VARGA Z. - LAKATOS M. - WEIDINGER T.:
Mosonmagyaróvár térségének éghajlati múltja, jelene és
lehetséges jövője

1000

KÁVÉSZÜNET

1015

SZAKÁL T.:
Réz-tartalmú mikroelektronikai hulladékból előállított réz-ioncserélt
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„NEMZETI KINCSÜNK, A LÓ”
SÓTONYI P.
Állatorvostudományi Egyetem
1078 Budapest, István u. 2.

Összefoglalás
„Eleink gyalog nem is tudtak járni, szépapáink pedig királyt is lóháton választottak és lóháton
tartották az országnak gyűlését”- írja Nagyváthy János 1791-ben.
Európában ma is lovas népként tartanak minket számon, történelmünk összefonódott a lóval,
például a magyar könnyűlovasság, a huszárság megjelenésével a világ hadtörténetének
legsikeresebb szárazföldi fegyverneme született meg, fél évezredes működése során számos
ország vette át nevében, külsőségeiben és tartalmában egyaránt. A 18-19. században az állami
ménesek (Mezőhegyes, Bábolna, Kisbér) létrejöttével és a tudatos tenyésztői munka
eredményeként a magyar ló világhírnévre tett szert, versenylovaink Kincsemmel az élen
Európa versenypályáinak ünnepelt csillagaivá váltak.
Kozma Ferenc a XIX. század végén a megyei lótenyésztő bizottságok létrehozásával
szélesebb társadalmi szintre emelte a hazai lótenyésztés tevékenységét, biztos kapcsolatot
teremtve az állami ménesek és a köztenyésztés szereplői között. Azon erőfeszítéseinek
köszönhetően, hogy az egyes fajták tenyésztéséhez nemesvérű méneket biztosítsanak, a
magyar lótenyésztés hamarosan felfelé ívelt. Világhírűvé lett a kisbéri, a mezőhegyesi félvér
(Furioso, North Star), a gidrán, a Nonius, a bábolnai arab, valamint Fogarason a lipicai fajta.
A Nemzeti Lovarda Egylet (1853), A Nemzeti Lovarda (1858), a Magyar Tattersal Rt. (1881)
létrejöttével a hozzáértő kiváló lovas szakemberek képzése indult meg. Az I. világháború
megtizedelte lovainkat és Trianon után többek között az értékes erdélyi lóállomány is
elveszett számunkra, mégis gyorsan talpra álltunk, ami többek között a legendás Magyar
Királyi Honvéd Lovagló- és Hajtó Tanárképző Intézetnek volt köszönhető, amely 1930-tól
Örkénytáborban világhírű lovagló tanárokat nevelt. Sajnos a II. világháborút követően
politikai kérdésként vetődött fel a ló léte. Nem kellettek a lovak, mert modern gazdaságban
nincs helyük, hiszen ott vannak a gépek, a traktorok. Állatok tízezreit vágták le, vagy
versenylovakat vágóáron adtak el, sok magyarországi vérvonal ma is visszaköszön a nyugati
ménesekben. A több mint egymilliós lóállományunkból, mára kb. 65.000 maradt és ennek is
túlnyomó része a mezőgazdaságot szolgálja, sport és turisztikai céllal, mint egy 15.000 lovat
tartunk.
A magyar népnek a lóhoz sok ezer szállal való ősi kötődését kell, hogy felébresszük, hogy
minél többen találjanak vissza ősi barátainkhoz, bajtársainkhoz a lovakhoz, egyre többen
éljenek a lovaglás lehetőségeivel és tudatossá tegyük ezt az ébredező vonzalmat. Lovas
életünknek ma is vannak világviszonylatban is kiemelkedő sikerei, gondoljunk csak a
fogathajtásra, amelyben világelsők vagyunk, vagy egy olyan régi-új sportágra, mint a Kassai
Lajos által megteremtett lovas íjászatra. A rendszerváltást követően kiemelkedő helyet kapott
a lovas hagyományőrzés, amely szerepet játszhat a nemzeti identitás kialakításában, a
szabadidő lehető leghasznosabb eltöltésében és az idegenforgalom meghatározó húzóágává
válhat.

- 32 -

PRECÍZIÓS NEMESÍTÉS AZ ÉLHETŐBB VILÁGÉRT
DUDITS D.
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Növénybiológiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Összefoglalás
A Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémia jogutódaihoz mély a személyes és
érzelmi kötödésem, hiszen édesapám Dudits Dénes, az intézmény egyetemi intézeti tanára
volt, aki 1954-ben gazdasági vezetőként újra indította az oktatást. Óvárhoz kötődik a magyar
növénynemesítés történetének fontos intézménye a Villax Ödön által vezetett M. Kir.
Növénytermesztési és Növénynemesítő Kísérleti Intézet. Az 1940-es években modernek
számító módszerek, még mai is eredményesen alkalmazhatók, de lényeges előrehaladás
történt a precízitás növelésében. A legújabb fejezetet a genomszerkesztés, az irányított
mutagenezis módszereinek kidolgozása jelenti, melyekkel egy agronómiai gén működése
megtervezetten optimalizálható. Így állítottak elő szárazságtűrő kukoricát, gluténmentes
búzát. A magyar gazdákat is szolgálhatnák az afrikai pestissel szemben rezisztens sertések, az
allergiát okozó fehérjéktől mentes tojást termelő tyúkok. Kérdés, hogy a precíziós nemesítés,
lehet-e agrárinnovációs tényező az EU-ban és hazánkban.
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A NAGYÜZEMI TEVETARTÁS, TEVETEJ-TERMELÉS ÉS -FELDOLGOZÁS
RENDSZERÉNEK LÉTREHOZÁSA A KÖZEL-KELETEN – AZ ÓVÁRI HATÁS ÉS
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TOVÁBBI LEHETŐSÉGEI
NAGY P.
Emirates Industry for Camel Milk & Products
Dubai, Egyesült Arab Emírségek

Összefoglalás
Közismert, hogy az Észak-Afrikában és a Közel-Keleten élő egypúpú teve, a dromedár
(Camelus dromedarius) kiválóan alkalmazkodott a meleg, száraz környezeti viszonyokhoz és
a korlátozott takarmányforrásokhoz. A sivatogos, félsivatagos terülteken élő nomád
társadalmak fejlődésében a tevének, mint haszonállatnak jelentős szerepe volt évezredeken át.
Napjainakban az elsivatgosodásnak, a vízkészletek csökkenésének, valamint a tevetej
feltételezett előnyös élettani hatásainak köszönhetően a teve, mint tej- és hústermelő állat, újra
egyre nagyobb figyelmet kap. Ugyanakkor a világon előállított tevetej (évi kb. 3 millió tonna)
túlnyomó részét extenzív módon, kézi fejéssel, rossz higiénai viszonyok között termelik. A
tejet rendszerint nem hőkezelik, savanyítva vagy füstölve tartósítják, helyben fogyasztják és
csak töredék mennyiség kerül kereskedelmi forgalomba. A tevetej iránti igény növekedése
szükségessé tette a termelés és a feldolgozás korszerűsítését. A nagyüzemi tevetartás és
tevetej-termelés csak viszonylag rövid múltra tekint vissza. A termelési rendszer alapjait a
világon elsőként kb. másfél évtizeddel ezelőtt fektettük le az Egyesült Arab Emírségekben.
Előadásomban ennek a 15 éves kutató-fejlesztő munkának a fontosabb állomásait és
kihívásait szeretném összegezni, különös hangsúlyt fektetve azokra a szakmai-tudományos
együttműködésekre, amelyek keretében a mosonmagyaróvári tejipari szakemberek, kutatók
hozzájárultak a tevetej-termelés nemzetközi fejlődéséhez.
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GAZDASÁGI HASZONÁLLATOK EX SITU GÉNMEGŐRZÉSÉNEK
JELENTŐSÉGE
SOMFAI T.1 – NAGAI TAKASHI2 –RÁTKY J.3–BODÓ SZ.4–KIKUCHI KAZUHIRO5
1

Institute of Livestock and Grassland Science, National Agriculture and Food Research Organization, Tsukuba,
305-0901, Japan
2
Meiji University, Kawasaki, 214-8571, Japan
3
Állatorvostudományi Egyetem, Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika, Budapest, István u. 2.
4
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Kutatóközpont, Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari
Kutatóintézet, Herceghalom, Gesztenyés út 1.
5
Institute of Agrobiological Sciences, National Agriculture and Food Research Organization, Tsukuba,
305-8634, Japan

Összefoglalás
A gazdasági haszonállatok génmegőrzése az állattenyésztés és a nemzetgazdaság számára
stratégiai jelentőségű, mivel célja, hogy biztosítékot nyújtson a korlátolt elterjedési területtel
rendelkező értékes, de sebezhető fajták (pl. mangalica sertés) hasznosítására. Új vagy
felerősödő járványos betegségek, így az afrikai sertéspestis, illetve a madárinfluenza
megállíthatatlannak tűnő terjedése folytán a tenyészállatok génmegőrzése talán soha nem volt
olyan aktuális, mint most. Az ex-situ in vitro génmegőrzés a gaméták, testi sejtek, illetve
szövetek génbankok által biztosított, zárt rendszerben mélyhűtve történő tárolását jelenti.
Előnye, hogy alacsony fenntartási költségek mellett (i.e. takarmány es egyéb állattartási
költségek hiányában) hatékonyan védi a biológiailag aktív es hasznosítható mintákat a
járványos betegségektől. A krioprezervációs es asszisztált reprodukciós eljárások a
génbankok fontos eszközei. A jövő feladata az eljárások további fejlesztése, a
szakemberképzés és a lokális fajták fenntartásában érdekelt valamennyi szereplő közötti
együttműködés megteremtése.
The importance of ex-situ gene banking in farm animals
Abstract
Gene banking of farm animals is of strategic importance for animal husbandry and thus
for national economy since its role is to enable the utilization of precious but vulnerable
genetic resources. A fine example is the Hungarian Mangalica pig. Due to recent epidemies
such as African swine fever and bird flu, preservation of animal genetic resources is of current
importance. Ex situ in vitro gene banking by the cryopreservation of gametes, somatic cells
and tissues has the advantage of keeping biological samples safe from epidemic diseases at
relatively low costs. Assisted reproductive technologies are important tools for the utilization
of cryopreserved samples. Improvement of technologies, training of technicians and creation
of a union between all members involved in the maintenance of local breeds will be important
tasks in the future.
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„MIT VÁRHATUNK A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKÁTÓL 2020 UTÁN?
FENNTARTHATÓSÁG ÉS AGRÁRDIGITALIZÁCIÓ MINT ÚJ IRÁNYOK A
MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN”
JUHÁSZ A.
Agrárminisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
1

Összefoglalás
Az Európai Bizottság 2018 júniusában mutatta be a 2020 utáni Közös Agrárpolitikai (KAP)
terveit, amelynek többek között két jelentős eleme a mezőgazdaság fenntarthatóságának
elősegítése, ezen belül a már létező környezetvédelmi törekvések megerősítése, valamit a
termelők jövedelmezőségének és versenyképességének támogatásaként az agrárdigitalizáció
fejlesztése.
Az Európai Bizottság javaslata alapján Magyarország közvetlen kifizetésekre folyó áron
3,97%-kal, 2018-as árakon pedig 16,4%-kal kevesebbet fordíthatna.
Eközben az ágazati jogszabályi javaslatokból az olvasható ki, hogy a termelők irányába
támasztott, az alapanyag-termelésen túlértelmezett (környezet- és klímavédelmi) elvárások
tovább szigorodnak, a támogatások igénybevételének rendszere pedig számos olyan új
elemmel bővülne, amely növeli az adminisztratív terheket, szubjektív ítéleteknek ad teret,
növeli a pénzügyi kockázatokat és nem felel meg az egyszerűsítés és végrehajthatóság
követelményeinek. Ilyen elemek például a mindkét pillér intézkedéseit magába foglaló KAP
stratégiai terv készítésének kötelezettsége vagy a KAP teljesítményének mérését elősegíteni
hivatott többszintű indikátorrendszer, az ahhoz kapcsolódó pénzügyi következményekkel.
Ebből következően legfontosabb feladatunk a jövőre nézve, hogy olyan új ellenőrzési és
technológiai rendszereket dolgozzunk ki, amely nem csak a KAP előírások teljesítésének
mérését teszi lehetővé, hanem számos esetben a digitalizáció eszközein keresztül segíti a
termelők naprakész adatokhoz jutását, környezeti megfelelőségét.
A precíziós állat- és növénytermesztési technológiák, a vállalatirányítási rendszerek és a
távérzékelési eszközök komplex alkalmazása a termelők, a kutatók és az adminisztráció által
egy olyan lehetőség lehet, amely előmozdítja a termelékenységet és az adminisztrációs terhek
csökkentését.
Mindezek tekintetében a kérdés tehát az, hogy a jelenlegi agrárkutatás és az agrárvállalatok
mennyire képesek felkészülni ezekre az előremutató technológiákra 2020ig?
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CAN PRECISION AGRICULTURE MAKE A SOCIETAL DIFFERENCE?
ABDUL M. MOUAZEN
Precision Soil and Crop Engineering Group,
Department of Environment, Ghent University,
Coupure Links 653, 9000 Gent, Belgium
e-mail: abdul.mouazen@ugent.be

Abstract
Precision agriculture has got huge attention by scientists in many countries worldwide,
particularly in the last decade, following a slowdown in the first decade of the 21st Century .
This is attributed to increases in commodity and food prices we have witnessed about 10
years ago, while the need to produce more foods sustainably has grown considerably to feed
the ever growing world population. On the other hand, significant advances in technologies to
support the implementation of precision agriculture has been observed in the last decade or
two. We have seen increase in funding towards precision agriculture and digital farming in
the last 5 years, at not only national but also European levels. Although the attention of
scientists and policy makers have grown considerably, the adoption by farmers is still very
limited, albeit it differ among different countries. This is mainly attributed to the limited
information available of the socio-economic and environmental benefits of precision
agriculture. This talk will discuss the potential benefits of precision agriculture and
recommend ways to enhance adoption by farmers.
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A KONFERENCIA
ELŐADÁSAINAK ANYAGA
(a szekcióülések sorrendjében)
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AGRÁRMŰSZAKI SZEKCIÓ
BK-1

BIOGÁZ TERMELÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE
MIKROHULLÁMÚ ENERGIAKÖZLÉSSEL
KESZTHELYI-SZABÓ G.1 - KOVÁCS R.NÉ VESZELOVSZKI P.1
1

Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar
Folyamatmérnöki Intézet
6725 Szeged, Mars tér 7.

Összefoglalás
A magas szerves anyag tartalmú ipari, illetve kommunális szennyvizek erősen
környezetterhelő hatásúak. A magas szerves anyag tartalom ugyanakkor lehetővé teszi az
anaerob fermentációs eljárás alkalmazásával az energetikai célú biogáz előállítását. A
szennyvíziszapok anaerob rothasztással történő ártalmatlanítása és hasznosítása jól illeszkedik
a nemzetközi szakirodalomban fellelhető számos közleményben is megfogalmazott „waste-toenergy” koncepcióba.
Az ipari feldolgozási technológiákból, illetve a háztartásokból bekerülő mosó-, tisztító és
fertőtlenítőszerek, valamint a szennyvíztisztítás során adagolt vegyszerek sok esetben
korlátozzák a biológiai lebonthatóság mértékét, illetve hosszabb lebontási időt
eredményeznek. A biológiai lebonthatóság mértékének növelésére, ezáltal a biogázhozam
fokozására különböző előkezelési eljárásokat alkalmazhatnak, mint például a kémiai és fizikai
kezelések, valamint enzimes vagy termikus előkezelések.
A biológiai lebonthatóság növelésének egyik lehetséges módja a mikrohullámú
előkezelések alkalmazása. A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Folyamatmérnöki
Intézetében az élelmiszeripari eredetű szennyvíziszapok esetében kísérletileg igazoltuk, hogy
mikrohullámú energiaközléssel a biológiai lebonthatóság, a szerves anyag frakció
vízoldhatóságának növekedése miatt fokozódott, amely a biogáz kitermelés, és ezen belül a
metán komponens arányának javulását okozza. A szakaszos üzemmódú elő kísérletek során
megállapított fajlagos mikrohullámú teljesítményt és a közölt mikrohullámú energia érték
tartományt figyelembe véve, folyamatos anyagtovábbítású toroid-üregrezonátoros berendezést
fejlesztettünk ki. A berendezés 700W beépített teljesítményű, 2,450 GHz frekvencián működő
vízhűtéses magnetront tartalmaz. A berendezés alkalmas többek között nagy viszkozitású
élelmiszeripari szennyvíziszapok fermentációt megelőző kezelésére 0,5-1,5 Wg-1 fajlagos
mikrohullámú teljesítményszint tartományban, a folyamat szabályozhatóságát pedig a
kifejlesztett a mérő-adatgyűjtő rendszer biztosítja. Előadásunkban az alábbi területekre
fokuszálunk:
• Az ipari szennyvíz mikrohullámú előkezelése, a mikrohullámú kezelés, műveleti-,
eljárás- és berendezés paramétereinek definiálása, amelyek alkalmasak a folyamat
közben a hőmérséklettől és a kezelt anyag fiziko-kémiai tulajdonságainak
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•
•

változásaitól függő folyamatok nyomon követésére és leírására.
A kísérlettervezés során rögzítjük a tapasztalati értékeket, melyeknél logikailag
különválasztunk bemeneteket, független változókat és optimálandó jellemzőket.
A meghatározott paraméterek alkalmazásával a folyamat energetikai szempontú
optimálása, fiziko-matematikai modell alkotása, amely alapján kidolgozható a
berendezés léptéknövelési algoritmusa.
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A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ALKALMAZÁSA AZ AGRÁRIUMBAN VÁLASZOK AZ ÚJ KIHÍVÁSOKRA
NEMÉNYI M.
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Biológia Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
Az előadás ismerteti a jelenlegi helyzetet: hol alkalmaznak a mezőgazdaságban már most is
adatbányászatot és melyek, azok a területek, amelyeknél rövidesen mindennapjaink részévé
válik a gépi tanulás és a mély tanulás. Elemzi a szükséges műszaki fejlesztéseket, ill. ennek az
új világnak a társadalmi kihatásait. A fő gondolatmenet arra épül, hogy a természetes és agrár
ökológia rendszert együtt kell kezelni, együtt kell monitorozni, az adatbázisokat kiértékelni.
Csak így biztosítható a két antagonisztikus rendszer kvázi egyensúlya. Rövid áttekintést ad a
Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék ilyen irányú eddigi
tevékenységéről. Bemutatja az előzményeket; továbbá, hogy a tanszék munkatársai hogyan
járultak hozzá e tudományterület fejlődéséhez.
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A BIOETANOL HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON
MIZIK T.
Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8.

Összefoglalás
A fenntartható fejlődés és a fosszilis energiahordozóktól való stratégia függetlenség miatt
egyre fontosabb a megújuló energiaforrások szerepe. Az Európai Unió 2020-as stratégiája
miatt is foglalkoznia kell a területtel a tagállamoknak. A tanulmány ezek közül kizárólag a
bioetanollal foglalkozik, mivel Magyarország termelési lehetőségei ebben jobbak, mint a
biodízelnél, illetve komoly termelői kapacitások vannak mind az alapanyag, mind a gyártás
területén. A kérdés, hogy a jelenleg elterjedt első generációs technológia milyen mértékben
szolgálja a fenntarthatósági célokat.
State and opportunities of ethanol in Hungary
Abstract
Sustainable development and strategic independence from fossil energy sources make
renewable energies more and more important. The European Union’s 2020 strategy also gives
compulsory target values for the member states. This study analyses only the ethanol market
as Hungary has better production opportunities regarding both raw material and final product
compared to biodiesel. The major question is whether the currently used first generation
technology is able to contribute to the sustainability goals.
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MIKROHULLÁMMAL INTENZIFIKÁLT ELJÁRÁSOK AZ ISZAP ÉS
SZENNYVÍZKEZELÉSBEN
BESZÉDES S.1 - KESZTHELYI-SZABÓ G.1 - HODÚR C.1
1

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, Folyamatmérnöki Intézet
6725 Szeged, Moszkvai krt. 9.

Összefoglalás
A mikrohullámú kezelések környezetvédelmi és hulladékhasznosítási célú felhasználása egyre
többet kutatott terület. A szennyvíz és a belőle keletkező iszapok esetében a mikrohullámú
energiaközlés célja lehet a szervesanyag eltávolítás elősegítése, illetve a szervesanyag
frakciók hasznosíthatóságának javítása. Az eredményeink alapján az iszapoknál a folytonos
anyagáramú mikrohullámú előkezelések a szervesanyag oldhatóságát javították, a rothasztás
során képződő biogáz mennyiségét fokozták, illetve az anaerob lebontási ütem felgyorsult. A
szennyvízkezelésben használt Fenton-eljárás esetében megállapítottuk, hogy a mikrohullámú
kezeléssel a szervesanyag elimináció hatékonysága növelhető, illetve az eljárás
vegyszerszükséglete csökkenthető. A dielektromos jellemzők változása a szervesanyag
eltávolítással, és a biológiai bonthatósággal összefüggő mutatókkal jól korreláltak.
A kutatást az EFOP-3.6.2- 16-2017-00010–RING 2017; NKFIH-K115691 és a Bolyai
János Kutatási Ösztöndíj támogatta.
Microwave assisted sludge and wastewater treatment processes
Abstract
Investigation of microwave (MW) assisted processes became one of the focus area of the
R&D&I activities in environmental engineering and waste utilization. Microwave assisted
chemical pretreatment of wastewater and sludge effluents is suitable to i) increase the organic
matter removal capability or ii) improve the utilization efficiency of organic matters. Our
results show that the microwave pretreatments increase the organic matter solubility of
sludge, furthermore, the amount of biogas produced in anaerobic digestion (AD) process, and
the rate of AD was improved. Results verified, that the application of MW in Fenton-like
process enables to reduce the chemical dosage, and the organic matter removal efficiency
improved, respectively. Dielectric parameters show a good correlation with organic matter
removal efficiency and biodegradability indicators, as well.
The research supported by EFOP-3.6.2- 16-2017-00010–RING 2017; NKFIH-K115691;
and Bolyai János Research Scholarship.
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A 2020-AS MEGÚJULÓ ENERGIA DIREKTÍVA TELJESÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA
AZ EU EGYES TAGÁLLAMAINÁL
CZEGLÉDI L.
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Kutatásmódszertan és Statisztika Tanszék
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Összefoglalás
2009. április 23-án elfogadott, a megújuló energiaforrásokból előállított energiáról szóló
hatályos irányelv előírta, hogy 2020-ra az EU energiafogyasztásának 20%-a kötelezően
megújuló energiaforrásokból származzon, amihez minden ország eltérő vállalásokkal járul
hozzá. A tagországok vállalásai eltérőek adottságaiknak és a kiindulási pontjaiknak a
függvényében. A jelenlegi támogatási időszak 2020-ig szól, ameddig még van két év, így
célszerűnek láttam áttekinteni kutatásomban a tagországok jelenlegi teljesítési szintjeit.
Kiválasztott országok melyeket összehasonlítottam Közép-Európa államai (Lengyelország,
Csehország, Románia, Magyarország és Szlovákia) valamint számos régebbi uniós tag
(Németország, Hollandia, Ausztria, Svédország és Dánia). Végén előrejelzés segítségével
megvizsgáltam, hogy mely országoknak nincs már esélyük teljesíteni a vállalásukat, a
jelenlegi növekedési ütemük mellett.
Analysis of fulfillment of the 2020 EU renewable directive in some member states
Abstract
The current EU renewable energy directive was adopted on 23rd April, 2009, which is
provided, that 20% of the EU final energy consumption is mandatory from renewable energy
sources, and every member state contributes with different quotas. These quotas are
depending on the capability of the member state. The current funding period lasts until 2020,
so I found it expedient to analyse the current levels of performance of the member states. I
selected countries to compare from Central Europe (Poland, Czechia, Romania, Hungary and
Slovakia) and some older EU members (Germany, the Netherlands, Austria, Sweden and
Denmark) At the end of the research I made some forecast, and examined, which countries
can fulfil their commitment with their current growth.
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FOSSZILIS ENERGIAFORRÁSOK REDUKÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A
MEZŐGAZDASÁGBAN BIOGÁZ SEGÍTSÉGÉVEL
HORVÁTH T.1 - NYÉKI A.1 - NEMÉNYI M.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
A mezőgazdaság az egyik, ha nem a legfontosabb iparág a világon, és ezzel együtt az egyik
legnagyobb energiafelhasználó is. A műtrágya előállítás, a termelés és betakarítás gépi munka
igénye, valamint számos egyéb kapcsolódó folyamat közvetlenül vagy közvetetten fosszilis
energiahordozókon alapul. A tanulmány vizsgálja, hogy a mezőgazdaságban akár
hulladékokból is előállítható széndioxid semleges energiahordozó – a biogáz – segítségével
hogyan lehet csökkenteni a fosszilisek felhasználását. A földgáz alapú műtrágya gyártás
energiaigényén túl fontos kérdés a kapcsolódó gázszivárgások járulékos környezeti vonzata
is. A jelen technológiai fejlettségi szinttel a járművek és a termelési folyamat szinte teljes
egészét megújuló energia alapúra lehetne állítani – akár regionális szinten is. A tanulmány a
biogázra alapozott alternatív lehetőségeket vizsgálja.
Possibility of reducing fossil energy sources in agriculture through biogas
Abstract
Agriculture is one of the most important - and one of the largest energy user - industry in the
world. Fertilizer production, energy demand of production and harvesting machines, and
many other related processes are based directly or indirectly on fossil fuels. The study
examines, how to reduce the use of fossil fuels by using a carbon dioxide neutral energy
carrier - the biogas -, what can be extracted from agricultural waste also. Besides the energy
demand of natural gas-based fertilizer production, the additional environmental impacts of the
associated gas leaks are also important. With the present technological level of development,
almost all of the vehicles and the production process could be based on a renewable energy,
even at regional level. The study examines alternatives based on biogas.
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LÉZERES DETEKTÁLÁSON ALAPULÓ KUKORICA TŐKÖZMŰVELŐ
ESZKÖZFEJLESZTÉS
TESCHNER G.1 - AMBRUS B.2 - NYÉKI A.2 - NEMÉNYI M.2 - KOVÁCS A. J.2
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság-és Élelmiszertudományi Kar
Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
2
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság-és Élelmiszertudományi Kar
Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
Kutatásunk célja a precíziós kukoricatermesztés sorköz- és tőközművelő gyomirtása egyedi
növénydetektálással. Erre a célra egy alacsony előállítású és üzemeltetési költségekkel
felépíthető, kialakítható önjáró eszköz megvalósításán dolgoztunk, melynek a vezérlését
kívánjuk bemutatni a dolgozatban.
A kísérletek szántóföldi mérésekkel kezdődtek, mely magában foglalta a kukorica 8 leveles
növényi fenofázisától való szármagasság-méréseket, valamint a tőtávolságokat és a duplatő
gyakoriságát (vetési hiba). A gyakorlati tapasztalataink alapján kiválasztásra került a
detektálásra alkalmas technológia, mely a látható fény 650 nanométeres tartományán alapszik.
A műszaki és a szoftveres fejlesztés Raspberry Pi 3 eszközön történt, mely alkalmassá vált a
kukoricaszár detektálására modellkörülmények között. A kutatás során szerzett
tapasztalataink alapul szolgálnak a mechanikus, fenntartható gyomszabályozás további
fejlesztéséhez.
Maize cultivator development based on laser detection
Abstract
The purpose of our research is the weed removal of precision maize cultivation
of interrow with unique plant detection. For this aim, we have worked on the implementation
of a self-propelled device with low production and operating costs, which we intend to
introduce in the paper.
The experiments started with field measurements, which included measurements of the height
measurements from the 8-leaf plant phenophase of maize as well as the distances and the
duplication frequency (sowing error). Based on our practical experience, we have selected a
technology suitable for detection based on a 650 nanometer range of visible light. Technical
and software development was done on Raspberry Pi 3, which was suitable for detecting corn
stalks in model conditions. Our experience in the research is based on the further development
of mechanical, sustainable weed control.
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AGRÁRÖKONÓMIAI ÉS MAGYAR AGRÁRKÖZGAZDASÁGI
EGYESÜLET SZEKCIÓ
Vár épület, II. emelet, Agrárökonómia és Vidékfejlesztési Tanszék könyvtár

MI VÁRHATÓ A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN
KÖZÉP ÉS HOSSZÚ TÁVON?
KAPRONCZAI I.
Gazdálkodás – Agrárökonómiai Tudományos Folyóirat
1117 Budapest, Dombóvári út 3.

„A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben elmulasztasz.”
(Albert Schweitzer)
Összefoglalás
A davosi világgazdasági fórum a Világ előtt álló TOP 10 globális kihívásai közül az
élelmezés kérdését teszi az első helyre. A világ népessége 2050-re 9 milliárd fő fölé
emelkedhet, és az életszínvonal javulása miatt az egy főre jutó kalória bevitel is nőni fog
20%-kal. Ennek következtében a világ élelmiszer igényének bővülése az elkövetkező 30
évben meg fogja haladni az 50%-ot. Mindez meghatározza az agrárszektorral szembeni
speciális kihívásokat is, amelyeknek környezetvédelmi elemei is jelentősek.
A világ ezekre a kihívásokra releváns válaszokat ad, a világtermelés növekedési üteme a
világkereslet növekedésével (1,2-1,4%) megegyező ütemű, illetve időnként azt kis mértékben
meghaladja.
Mindezek következtében az élelmiszerek ára a világpiacon relatíve magas szinten fog
stabilizálódni. A CRB élelmiszer-alindex – ami lényegét tekintve árindex – az elmúlt egy
évtizedben erősen volatilisan ugyan, de markánsan emelkedett. Ez azt mutatja, hogy az
élelmiszerek egyre inkább stratégiai termékekké válnak a világkereskedelemben, amit a
kedvező agráradottságokkal rendelkező országok kihasználhatnak. Hazánk agrárgazdaságát
ebből a szempontból kell megítélni.
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A GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK OKTATÁSÁNAK ÉS KUTATÁSÁNAK
JELENTŐSÉGE A 200 ÉVES ÓVÁRI AGRÁR-FELSŐOKTATÁSBAN
HEGYI J.1 - KALMÁR S.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
Az agrárökonómiával, az üzemszervezéssel, vezetéssel kapcsolatos tantárgyak az intézmény
képzési programjában mindvégig jelentős szerepet játszottak. Az üzemtan, a számvitel és a
mezőgazdasági becsléstan oktatása már az első tantervekben is kiemelt hangsúlyt kapott, a
későbbiek során egyre nagyobb teret nyertek a gazdálkodással, agrárközgazdasággal
foglalkozó tantárgyak, kiegészülve újabb és újabb „stúdiumokkal” (mezőgazdasági statisztika,
agrárpolitika, agrártörténet, agrárgazdaságtan). A 200 év során a közgazdasági és egyéb
társadalomtudományi témájú tantárgyak oktatása agrárgazdasági és marketing,
munkaszervezési és üzemvezetési, társadalomtudományi és üzemtani tanszékek szervezeti
keretein belül történt, jelentős oktatói személyiségek, tudósok – Sporzon Pál, Suschka
Richárd, Hensch Árpád, Világhy Károly – közreműködésével. Ezek a szervezeti egységek az
utóbbi 20 évben folyamatos átalakuláson mentek keresztül, többféle néven és oktatói
közösséggel működtek. Az Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék nevét 2016
októberében vette fel, átfogja a jogelőd intézetek, tanszékek feladatait. Minden képzési
szinten és formában oktatja a gazdasági jellegű tantárgyakat, gondozza a vidékfejlesztési
szakokat. A tanszék legújabb kutatási témái a rövid ellátási láncokhoz, a helyi termékek
vidékfejlesztésben betöltött szerepéhez, start-up közösségek támogatásához, helyi erőforrás
vezérelt gazdaságfejlesztéshez és vidéki térségek területi tőkéjének vizsgálatához
kapcsolódnak.
The importance of education and research of economic studies in the 200-year-old
agricultural higher education of Mosonmagyaróvár
Abstract
The subjects related to agricultural economics, organization and management have always
played a significant role in the institution's training program. Agronomy, accounting and
agricultural estimation were already emphasized in the first curricula. Later on more subjects
related to agriculture and agronomy gained importance, complemented with new and more
"areas" (agricultural statistics, agricultural policy, agricultural history, agricultural
economics). During 200 years, subjects of economics and other social sciences were taught
within the organizational framework of agricultural economics and marketing, work
organization and farm management, social science and agronomy departments, with
significant contributions from lecturers and scientists - Pál Sporzon, Richárd Suschka, Árpád
Hensch, Károly Világhy. These departments have undergone a continuous transformation
over the last 20 years, they have operated with a variety of names and communities of
professors. The Department of Agricultural Economics and Rural Development took the name
in October 2016, covering the tasks of the predecessor institutes and departments. The
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deparment is teaching economic subjects at all levels and forms of education and is taking
care of rural development university programmes. The latest research topics of the department
are related to short supply chains, the role of local products in rural development, support for
start-up communities, local resource-driven economic development and the survey of regional
capital in rural areas.
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AZ ÉLELMEZÉSBIZTONSÁG ÉS A KÖRNYEZET ÖSSZEFÜGGÉSEI
JÁMBOR A.
Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8.

Összefoglalás
Az élelmezésbiztonság nemzetközileg rendkívül széles körben kutatott terület, míg hazánkban
a téma fontossága ellenére meglepően kevesen foglalkoznak a kérdéssel. A cikk célja annak
bemutatása, milyen kapcsolódási pontjai vannak a globális élelmezésbiztonságnak és a
környezetnek a nemzetközi kutatások alapján. A cél eléréséhez a cikk szakirodalom kutatást
alkalmaz, melyhez a Scopus és Google Scholar adatbázisokban 2000 és 2017 között
’élelmezésbiztonság és környezet’ témában megjelent angol nyelvű szakcikkek rendszerezett
bemutatása történik meg. A cikkből világosan látszik, a téma milyen széles körben és mennyi
tudományos módszerrel kutatott terület. A rendszerezett megjelenítés segítséget adhat a téma
iránt érdeklődő hazai kollégáknak a nemzetközi kutatási irányok megismeréséhez, valamint
segíthet a témakör hazai elterjesztésében.
Food security and the environment
Abstract
Food security is a key research area in agricultural and food economics and despite its
importance, relatively few colleagues deal with this topic in Hungary. The aim of this paper is
to show the interrelations between global food security and the environment based on
international research. In doing so, the paper applies a literature review of selected articles
published between 2000 and 2017, available under ‘food security and the environment’ in
Scopus and Google Scholar databases. On the whole, it is evident how diverse this topic is in
terms of applied areas and methods used. This paper might help Hungarian colleagues
interested in food security to recognize its international research avenues and might also serve
the spread of knowledge in Hungary regarding this important field.
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AZ EU ÉLELMISZER MINŐSÉGRENDSZEREI ÉS AZOK ISMERTSÉGE A
MAGYAR FOGYASZTÓK KÖRÉBEN
TÖRÖK Á.1 - JANTYIK L.1 - MARÓ Z. M.1
1

Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest Fővám tér 8.

Összefoglalás
Az EU élelmiszer minőségpolitikájának két fő pillére van: a földrajzi árujelzős termékek és a
bio termékek rendszere. Mindkettő arra hivatott, hogy a fogyasztók és a termelők (a termék)
közötti bizalmi kapcsolatot erősítse, azok előállítási helyét, vagy pedig az előállítás módját
tanúsítva. Az uniós szinten már több mint két évtizede működő rendszerek a fogyasztók
számára a termékeken lévő, a tanúsítást igazoló logók formájában válnak kézzelfoghatóvá. A
logók ismerete azonban meglehetősen alacsony, ezt több korábbi európai felmérés is igazolta
már. A jelen kutatás egy Magyarországot is érintő nemzetközi fogyasztói felmérés
eredményeit kívánja ismertetni, mely során bemutatásra kerül, hogy a magyar fogyasztók
körében mennyire ismertek az egyes EU földrajzi árujelzős (Oltalom alatt álló
eredetmegjelölés, Oltalom alatt álló földrajzi jelzés és Hagyományos és különleges termékek),
illetve bio termékeket tanúsító címkék, illetve ezek hogyan alakultak a korábbi felmérésekhez
képest.
The food quality schemes of the European Union and their recognition among the
Hungarian consumers
Abstract
The food quality policy of the EU relies on two main pillars: on the system of the
geographical indications and on the organic products. Both are to strengthen the trust and
relationship between the consumers and the producers (and the products), certifying the origin
or the method of production. These systems have more than two decades of history in Europe
and in practice they are manifested in logos on the several products. Though the recognition
of these labels is very low as it was already showed by several European surveys.
This research is to present the results of an international survey including Hungary, and to
demonstrate the logo recognition of the EU geographical indication (Protected designation of
origin, Protected geographical indications, Traditional and speciality guaranteed) and organic
system among the Hungarian consumers, and how it has changed compared to the previous
results.
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A LEGNAGYOBB MAGYAR VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK PÉNZÜGYI
JELLEMZŐI AZ ÉLELMISZERIPARBAN
SZALKA É.1 - KATITS E.2
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
2
Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Pénzügyi és Számviteli Intézet
9400 Sopron, Erzsébet u. 9.

Összefoglalás
A közreadott gondolataink felölelik a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület 4
tagjának – az UNILEVER Magyarország Kft, a MARS Magyarország Kft, a DREHER
Sörgyárak Zrt. és a ZWACK Unicum Nyrt. – kizárólag az értékesítés nettó árbevételre
vonatkozó növekedési lehetőségeit 2008 és 2015 között. A vállalatok operatív pénzügyi
tervezéséhez ajánljuk a belső, a fenntartható és az önfinanszírozható növekedési ráták
segítségével történő értékesítési árbevétel meghatározását. Ebből levezethetjük – a
vállalkozásunk következő évre tervezett pénzügy-gazdálkodási paramétereit – a működési
költség és eredmény nagyságát, a befektetési és finanszírozási tervezetek bevétel és ráfordítás
hányadát, a marginális adókulccsal feltételezett adózott nyereséget, majd abból – a tulajdonosi
kör elvárását figyelembe véve – a fizethető osztalék és a tiszta nyereség nagyságát.
Financial characteristics of the growth of the Hungarian top companies in the food
industrie
Abstract
Our thoughts published here embrace four members of the Association for Environmentallyconscious Corporate Governance – UNILEVER Magyarország Kft, MARS Magyarország
Kft, DREHER Sörgyárak Zrt. and ZWACK Unicum Nyrt. – focusing exclusively on the
growth potentials of their net sales between 2008 and 2015. We suggest that for the operative
financial planning of the companies they should determine the revenues from sales on the
basis of the internal, sustainable and self-financeable growth rates. Using this – on the basis of
the financial-management parameters of our company – we can deduce of the operating cost
and the profit, the income-expenses ratio of investment and financing plans, the profit after
tax with marginal tax rates, and then, from it, the amount of the net profit and the dividend
payable taking into consideration the expectations of the owners.
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A HATÉKONYSÁG VIZSGÁLATA A LEGNAGYOBB ÉLELMISZERIPARI
VÁLLALKOZÁSOKNÁL
SZALKA É.1 - MIKLÓSNÉ VARGA A.1
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Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
A vállalati tevékenységek gazdaságosságának vizsgálatához és az összehasonlítható
elemzéshez olyan mutatókra van szükség, amelyek sokoldalúan jellemzik a vállalkozás
hatékonyságát. A gazdasági hatékonyság szorosan összefügg a jövedelmezőséggel, az a
ráfordítások, és a hozamok viszonyának vizsgálatán keresztül értékeli a jövedelmezőséget.
Vizsgálatunk tárgya azon legnagyobb élelmiszeripari cégek, melyek benn vannak a TOP 500as nettó értékesítési árbevételű vállalkozások között. Vizsgálatunk kizárólag a gazdasági
hatékonyságot érinti, amely a vállalkozások tevékenységének gazdaságosságát fejezi ki.
Elemzéseink során a komplex és a parciális hatékonyságra helyezzük a hangsúlyt. Míg a
komplex hatékonysági mutatók átfogó képet adnak a vállalkozás gazdálkodásáról, addig a
parciális hatékonysági mutatók a változások okait részletesen mutatják. A vizsgált időszakban
tükröződik a magyar gazdaság általános helyzete.
The examination of efficiency at the largest food industry enterprises
Abstract
In order to examine the economic efficiency of company activities and to carry out a
comparative analysis, indices are needed which characterise the efficiency of an enterprise in
various ways. Economic efficiency is closely related to profitability, it evaluates profitability
by examining the relationship between expenditures and yields. The subjects of our
examination are the largest food industry companies which are among the top 500 enterprises
with the highest net sales. Our examination concerns economic efficiency exclusively, which
expresses the economic efficiency of company activities. In the course of our investigation we
place particular emphasis on complex and partial efficiency. While complex efficiency
indicators give an overall picture of the management of an enterprise, partial efficiency
indicators show the reasons for changes in detail. The general situation of the Hungarian
economy is reflected in the period under review.
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SPECIÁLIS TERMELÉSŰ ÉLELMISZEREK SZEREPE A RÖVID ELLÁTÁSI
LÁNCOKBAN
Gyarmati G.
Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar
Szervezési és Vezetési Intézet
1081 Budapest, Népszínház utca 8.

Összefoglalás
A Rövid ellátási láncok térnyerése az EU-n belül egyre inkább látható. Az előadás arra a
kérdésre keresi a választ, hogy a Rövid ellátási láncban érdekelt termelők mennyiben
termelnek speciális módon (bio, vegán, vegetáriánus, stb.) és az azt fogyasztók között
mekkora igény jelentkezik ezen termékek iránt. Több esetben a rövid ellátási lánc az életben
maradás esélye a termelőnek, mivel ezáltal tud olyan termelői árat kérni, amely szükséges az
életben maradásához. Amennyiben nem e szerint tudna értékesíteni, nem tudna életben
maradni, eltűnne a piacról. Miért alakult ki ez a helyzet, miért fontos a Rövid ellátási lánc és
mik az előnyei ennek a formának?
The role of specially-produced foods in short food supply chains
Abstract
The emergence of Short Food Supply Chains within the EU is increasingly visible. The article
and the presentation is to answer the question of how much producers in the Short Supply
Chain produce the quantities of special way like organic vegan, vegan, vegetarian, etc. and
consumers who are interested in these products. In many cases, the Short Food Supply Chain
is the chances of survival for the producer, as it can ask for a producer price that is necessary
to survive. If he could not sell it, he could not survive and disappear from the market. Why
has this situation evolved, why is the Short Food Supply Chain important and what are the
benefits of this form?
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A KÖZVETLEN KISTERMELŐI ÉRTÉKESÍTÉS MEGÍTÉLÉSE LOGISZTIKAI
SZEMPONTBÓL – A RÖVID ELLÁTÁSI LÁNCOK RÉSZLEGES VIZSGÁLATA
KISS K.
Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

Összefoglalás
A rövid ellátási láncok, (röviden: REL-ek) támogatott uniós prioritásnak számítanak a
jelenlegi költségvetési ciklusban – 2014 és 2020 között. A REL-eket a kutatók jellemzően
többféle aspektusban tanulmányozzák. A jelenlegi tanulmány a közvetlen termelői értékesítés
logisztikai hatékonyságát vizsgálja. A kutatás hátterében az áll, hogy a REL-ek egyik
jellemzője a térbeli közelség, vagyis, hogy a termelés, és az értékesítés és akár a fogyasztás
egymáshoz közel történik. Ez utalhat a konvencionális láncokhoz képest kisebb szállítási
igényre és kisebb környezetterhelésre. Ez a kijelentés azonban a szakirodalmi háttér alapján
vitatható. A jelenlegi tanulmány primer kutatási eredmények alapján mutatja be a közvetlenül
értékesítő termelők által megtett távolságot, és azok költségét, ami alapján következtetni lehet
ezen értékesítési forma logisztikai hatékonyságára.
Judgement of the small producers’ direct sale, from the viewpoint of logistics – partial
examination of the short supply chains
Abstract
The short supply chains (SSCs) are a supported priority in the European Union in the present
budgetary period between 2014 and 2020. SSCs are examined by the researchers, from
different aspects. The present study examines the logistical efficiency of the direct producers’
sale. Short physical distances are one of the main characteristics of the SSCs. The production,
the sale or even the consumption happens physically close to each other. It can point to less
transportation, and less harm or pressure on environment. But this statement can be disputed,
by reason of literature. This study presents the distances (and their costs) driven by producers
trading in direct way, on the basis of primary survey. By this means, we can make conclusion
regarding the logistical efficiency of this trading method.
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KÍSÉRLET A TERMELŐI EGYÜTTMŰKÖDÉSI AKTIVITÁST BEFOLYÁSOLÓ
TÉNYEZŐK AZONOSÍTÁSÁRA - EGY FELMÉRÉS TAPASZTALATAI A
MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN
SZABÓ G. G. 1- BARANYAI ZS.2
1

MTA KRTK KTI
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
1
Budapesti Metropolitan Egyetem
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.

Összefoglalás
Egy országos, a NAK közreműködésével 2015-ben lebonyolított, online felmérés adatait
elemezve a magyar mezőgazdasági termelők (n=6573) együttműködési aktivitását befolyásoló
tényezők azonosítására teszünk kísérletet. A binomiális logisztikus regresszión alapuló
vizsgálatok egyértelmű összefüggést tártak fel: az együttműködési aktivitás, valamint a
gazdálkodók demográfiai jellemzői, a gazdálkodás ökonómiai feltételrendszere és a bizalom
szintje között. Statisztikai modellünk szerint a gazdaságok regionális elhelyezkedése
érdemben befolyásolja az együttműködési aktivitást, csakúgy, mint a nem: azokban a
gazdaságokban, ahol nők a gazdaság vezetői, kevésbé jellemző az együttműködés. A 3
csoportba sorolt tényezők közül az ökonómiai szempontok határozzák meg leginkább az
együttműködési hajlandóságát, közülük kiemelkedik az üzemméret szerepe: növekedésével az
aktivitás is jelentősen nő. A bizalom szintje és az együttműködési aktivitás alakulása közötti
összefüggést is sikerült igazolni: előbbi emelkedése nagyban növeli az együttműködés
valószínűségét.
An attempt to identify influencing factors of producers' cooperation activity - results of
a survey in the Hungarian agriculture
Abstract
In this study we make an attempt to identify influencing factors of producers' cooperation
activity in the Hungarian agriculture using empirical data from the results of a nationwide
online survey carried out together with NAK in 2015. According to our results, it can be
statistically justified that all the seven variables included in the model have an impact on
cooperation activity. The statistical model evaluated the partial influence of the region as the
one of the highest According to results, gender also has an important role with regard to
cooperation activity. On farms managed by female leaders, cooperation is less common. Out
of all the factors examined, economic conditions have the greatest influence on farmers’
readiness to cooperate, among them the size of the farm being the dominant one: higher the
size of the farm is, the more intense the cooperation activity. It was also justified that there is
a connection between the level of trust and cooperation activity: higher levels of trust entail a
stronger likelihood of cooperation.
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BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA A
NEMESSZALÓKI MEZŐGAZDASÁGI ZRT-NÉL 2007-2013 KÖZÖTT
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1

Agrofil-SZMI Kft.
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Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
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9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
Az Európai Unió az elődszervezetek megalakulása óta kiemelt figyelmet fordít a
mezőgazdaságra. Eredetileg 5 célt fogalmazott meg a Közös Agrárpolitika, amelyből az egyik
legfontosabb a mezőgazdasági termelők jövedelmi pozíciójának javítása. Ennek érdekében
különféle piacbefolyásoló intézkedéseket működtetett és működtet. A KAP I. pillére a piaci
intézkedéseken keresztül bizonyos szektorokat szigorúbban szabályoz, és jobban támogat,
míg más szektorokat kevésbé befolyásol. A tejtermelés a kevésbé szabályozott, egyben
kevésbé támogatott szektorok közé tartozik. Emiatt a tejtermelők jövedelmezősége
szempontjából különösen fontosak a II. pillér beruházási támogatásai, amelyeken keresztül
hatékonyságukat tudják javítani. Egy országosan kiemelkedő naturális termelésű tehenészet
2007-2013 közötti időszakát áttekintve, a kapott beruházási támogatások, illetve a
jövedelmezőségi mutatóik kapcsán azt vizsgáljuk, hogy a beruházási támogatásoknak volt-e
jótékony hatása a gazdaság jövedelmezőségére.
Investment subsidies and the change of the profitability of the Nemesszalóki
Mezőgazdasági Zrt. between 2007-2013
Abstract
The European Union already has been paying particular attention to the agricultural sector
from the foundation of its predecessors. At first, the Common Agricultural Policy aimed at 5
objectives, of which one of the most important was: ensure EU farmers to make a reasonable
living. For this purpose the EU launched and operates several types of market-control
measures. Pillar I of the CAP regulates and favors certain sectors more strictly through market
measures, while other sectors are less affected. Milk production is one of the less regulated,
less subsidized sectors. Therefore, from the point of view of the milk producers’ profitability,
Pillar II investment subsidies are highly important, through which they can improve their
efficiency. Reviewing the period 2007-2013 of a nationwide prominent dairy producer, we
will examine whether the investment subsidies had a beneficial effect on the profitability of
the farm, through the investment subsidies received and their profitability indices.
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Összefoglalás
A magyar mezőgazdaság kedvező adottságai ellenére a nemzetközi versenyben évtizedek óta
lépéshátrányba került. A hatékonyság és jövedelmezőség a technológiák változtatásával már
kevéssé növelhető, sokkal nagyobb lehetőséget látunk viszont a logisztikai fejlesztésekben, a
helyi kistermelői piacok lehetőségeinek javításában, a termelési többletek levezetésében és a
piaci infrastruktúra fejlesztésében. Ez teszi lehetővé a versenyképesség javítását. A
versenyképességet jelentősen befolyásolja a társadalmi tőke helyzete, országosan és regionális
szinten is. Az együttműködési hajlamot, az egymás iránti bizalmat, az összetartást vizsgálják
és mérik a társadalmi tőke vizsgálatok. A világos értékrend, amely az elvégzett munka alapján
rangsorol a bizalom és együttműködés fő erősítője a versenyképesség javításának alapvető
tényezője. A fejlett régiókra jellemző hálózati gazdaság a bizalomra épül. A
vidékfejlesztésben a mezőgazdaság által vállalható szerep egyrészt a szabályozási
környezettől függ, másrészt attól, hogy ebben a környezetben a mezőgazdaság mennyire
képes erőforrásait mozgósítani és hatékonyan felhasználni. Az integráció fontos eszköze lehet
a termékpálya különböző szakaszain tevékenykedő gazdasági szervezetek összefogásával, az
agrártermékek versenyképessége előmozdítása révén, a jövedelmezőség növelésének.
The situation of agriculture and food production in Hungary
Abstract
Despite all its capabilities, the agriculture of Hungary has been lagging behind for decades in
the international competition. By the change of technologies efficiency and profitability
cannot be increased a lot. We envision, however, a much bigger opportunity in logistic
developments, the improvement of local smallholders’ opportunities, the education of
production surplus and the improvement of market infrastructure. All these provide a chance
for upgrading competitiveness. Competitiveness is highly influenced by the status of social
capital, at national and regional level, too. Social capital investigations examine and measure
the willingness for cooperation, trust in each other and loyalty. A clear system of values that
ranks on the basis of work done is the main reinforcing factor of trust and cooperation and
fundamental in the improvement of competitiveness. Network economy characteristic to the
developed regions builds on trust and goodwill. The role agriculture may play in rural
development depends on the environment of regulation, on the one hand and on the question
to what extent agriculture is capable of mobilising its resources and exploiting them in an
effective way in this environment, on the other. Integration may constitute an important tool
of the increase in profitability by means of the collaboration of economic organisations
operating in diverse sections of the product channel, due to the promotion of the
competitiveness of agricultural products.
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TERMÉSZETFÖLDRAJZI RÉGIÓNK KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI
FELADATAI
NAGY F.
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
A környezetszennyezés az egyik legnagyobb veszély az élővilág számára. Az utóbbi időben
ehhez egyre szorosabban kapcsolódik és egyre nagyobb teret hódít a tájvédelem. Ez a
civilizáció egyik fokmérője, amelyről következhetünk a környezetvédelem színvonalára is.
A táj humán kategória, a gondolkodó ember számára értelmezhető. Olyan tudati, sőt
társadalmi tudati tényező, amelynek kibontakoztatása alapvető érdekünk.
A kérdés gyakorlati kezelését természetes régiónk, a Kisalföld keretein belül vizsgáljuk,
figyelembe véve a regionalitás uniós alapelveit. Esetünkben a Kisalföld védelme a feladatunk,
összefogva Szlovákiával és Ausztriával. Erre a célra korábban közös projektek létesültek. Az
előadás ezekből mutat be régebbieket és újabbakat, amelyek felújíthatók, karban tarthatók,
továbbfejleszthetők, sőt újak is létrehozandók. Az Európai Unió jelentős támogatást nyújt
ezekre a projektekre. Tudati tényezőkről lévén szó, az oktatásnak kell a témát közkinccsé
tenni.
Erre számos gyakorlati példa van, melyek megismertetése, bemutatása, és következtetések
levonása az előadás célja.
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Összefoglalás
A közelmúltban a látogatók viselkedésében minőségi fejlődés figyelhető meg az autentikus és
kreatív tapasztalatok iránt. A kreatív élmény többek között meghatározó lehet a látogatás
legfőbb motivációjának. Ahhoz, hogy sikeresen értékesíteni lehessen, a vidéki célpontnak
biztosítania kell a vállalkozások és a látogatók közötti együttműködés és együttműködésen
alapuló tapasztalatokat. Ӧsztönöznie kell mindkét felet, hogy tevékenyen részt vegyenek a
tapasztalatok kidolgozásában és végrehajtásában. Ha a vidéki célpont érzelmi élményt nyújt a
látogatóknak, azok megértik az adott vidéki örökség egyediségét, miközben élvezik és
felfedezik történelmüket. Ez a tanulmány bemutatja, hogy a vidéki célterületen a kreativitás, a
vidéki örökség és a tapasztalatok szorosan kapcsolódnak a turizmus fejlődéséhez. A
tanulmány célja annak megvitatása, hogy a múltbeli vagy jelenlegi funkciói alapján szerzett
tapasztalatokkal rendelkező vidéki örökség kreatív felhasználása ösztönözheti-e a DélCsehország régió turizmusfejlesztését. A bemutatott adatok másodlagos és elsődleges
kutatásokon alapulnak. A kiválasztott vidéki idegenforgalmi vállalkozások üzemeltetői között
felmérés volt elvégezve 2018 áprilistól májusig. A kutatási kérdés megválaszolására irodalmi
áttekintést és dokumentumok tartalmi elemzésén volt elvégezve: lehet-e a vidéki örökség
kreatív felhasználása, amely értelmes és érzelmi élményeket kölcsönöz a látogatóknak, és
segít a lassan és hátrányosan fejlődő vidéki célpont megváltoztatásában?
Creative and Experience Tourism as a Tool of Rural Destination Development
Abstract
Recently, a qualitative development can be observed in the behavior of visitors, manifested in
their interest in authentic and fulfilling experience. Creative experience can be defined,
among others, as the top motivations for visitation. To be successfully marketed, the rural
destination must provide experiences based on co-creation and collaboration between
businesses and visitors; it must encourage both parties to take an active part in the
development and implementation of the experience. The rural destination can offer an
emotional experience to visitors who can understand the uniqueness of a particular rural
heritage while enjoying and exploring its history. This paper shows how creativity, rural
heritage and experiences are bounded with tourism development in the rural destination. It
aims to discuss if the creative use of rural heritage that provides experiences based on its
historical or current function can invigorate tourism development in the South Bohemia
Region. The data presented are based on secondary and primary research. Operators of rural
tourism businesses were surveyed from April till May 2018. Literature review and content
analysis of documents have been conducted to answer the research question: Can the creative
use of rural heritage providing meaningful and emotional experiences attract visitors and help
change the rural destination?
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Összefoglalás
A tőke fogalom szükségszerű és folyamatos újraértelmezése során az ezredfordulón (2001)
jelent meg új megközelítésként a területi tőke, amely a tőke egyes formáinak térbeli
sajátosságaira koncentrál. A területi tőke elemek modellbe rendezése R. Camagni (2008)
nevéhez fűződik. Bár az OECD területi kutatásaiban és az EU regionális politikájában
egyaránt alkalmazza a területi tőke megközelítést, a modell azonban elméleti síkon sok
kritikát kapott. Ezek részben a tőketényezők összetételére, másrészt a számszerűsítés
módszerére irányultak. Összetétel tekintetében elsődlegesen az ún. „innovációs kereszt”
modern, szociológiai alapú tőkefajtáival kapcsolatban merültek fel kérdések. A „klasszikus
négyzet” tartalmával kapcsolatban (ide tartozik a föld is) nem alakult ki diskurzus.
Ugyanakkor, ha az ajánlott módszertantól eltérve nem térségi, hanem települési szinten
vizsgáljuk a földhasználat kérdését számos problémával szembesülünk értelmezés,
kimutathatóság és értékelés tekintetében egyaránt.
Territorial capital-based approach to land use
Abstract
In the course of necessity and continuous reinterpretation of the capital concept, territorial
capital appeared as a new approach at the turn of the millenium (in 2001), which focuses on
spatial characteristics of certain forms of capital. Modelling of territorial capital elements is
promoted by R. Camagni (2008). Although, the OECD applies the territorial capital approach
to the OECD's territorial research and EU regional policy, the model has many criticisms on
theoretical level. These focused partly on the composition of capital factors and on the
method of quantification. With regard to the composition, questions primarily arise
concerning the modern sociological-based capital types of the so-called "innovation network".
Regarding the content of the "classic square" (including the earth itself) there is no discourse.
At the same time, apart from the recommended methodology, studying land use issue at the
settlement level instead of regional, there are a number of problems with regard to
interpretation, detection and evaluation as well.
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A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA ÉS A BREXIT EGYES HATÁSAINAK ELEMZÉSE
VÁSÁRY M.
Budapesti Metropolitan Egyetem
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.

Összefoglalás
Azzal, hogy az Egyesült Királyság ki fog lépni az Európai Unióból (BREXIT) számos pozitív
és negatív hatás jelent meg. Ennek keretében a Közös Agrárpolitikát (KAP) érintően is
kimutathatóak hatások, melyek a működés és a 2021 utáni KAP várható szerkezetére és
feltételeire is hatással lesz. A közös költségvetés, az áruk szabad áramlása és az egységes
belső piac tekintetében megjelenő következmények a legmeghatározóbbak, de ezen kívül
további direkt és indirekt hatást és következményt is meg lehet határozni. Jelen tanulmány
célja annak felderítése, hogy milyen pozitív és negatív hatások jelenhetnek meg a KAP-ot
érintően a brit kilépést követően. A megállapítások megtételét elősegítik a szakirodalmi
források feldolgozása és kereskedelmi adatok értékelése. A feltárt hatások révén lehetőé válik
az esetleges következmények felderítése, és így a kilépés jelentette negatív hatások
mérséklése valamint a pozitív hatások erősítése.
Analysis of several effects related Common Agricultural Policy and Brexit
Abstract
With the UK withdrawing from the European Union (BREXIT) many positive and negative
impacts will have emerge. This will result several impacts on the Common Agricultural
Policy (CAP) too. It can be expected changes related the structure and conditions in post-2021
period. The common budget, the free flow of goods and the consequences for the single
internal market are the most relevant, but further direct and indirect effects and consequences
can also be defined. The purpose of this paper is to explore the positive and negative impacts
of the CAP following the British exit. The findings are made by literature resources analysis
and the evaluation of commercial data. The explored effects make it possible to detect
possible consequences and thus reduce the negative effects of exit and boost positive impacts.
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AGGLOMERÁCIÓS MEZŐGAZDASÁGI INDEX MÓDSZERÉNEK
KIDOLGOZÁSA ÉS ALKALMAZÁSA
HORVÁTH E.
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdasági
Elemzések Tanszék
9026 Győr, Egyetem tér 1.

Összefoglalás
Mezőgazdaságunk térvesztése napjainkban nem kérdés. Tisztában vagyunk termelő
szerepének háttérbe szorulásával is. Mezőgazdaságunk átalakul, amely átalakulás egy részt a
külső hatások (szabályzások, környezetvédelem, termelői szemlélet, fogyasztói szokások,
stb.), másrészt a belső kényszer, azaz alkalmazkodás vezérelte változás. A háttérbeszorulás és
az új irány keresése a város környéki, az agglomerációkban található települések
agráriumában még intenzívebben megnyilvánul. A tématerület vizsgálatát a szigetközi
települések mezőgazdaságának értékelésével kezdtem. Az elemzéseimből látható, hogy a
Győr környéki településeken kevesebb mezőgazdasági vállalkozás és őstermelő található,
mint az agglomerációba nem tartozó településeken. Érzékelhető, hogy Győr környékén a
mezőgazdasági szolgáltatások kezdenek előtérbe kerülni, a szántóföldi növénytermesztés
dominanciája mellett, ugyanakkor az agglomeráción kívüli települések sokkal gazdagabb
mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. A jelenséget agglomerációs mezőgazdaságként
definiáltam, azaz az agglomerációkhoz tartozó településeken csökken a mezőgazdasági
vállalkozások száma, a tevékenységük specializálódik a földrajzi adottságokhoz, a fogyasztói
igényekhez és a mezőgazdaság aktuális irányzatához alkalmazkodva. Jellemző továbbá, hogy
egyéni gazdaságok száma lényegen nem kevesebb, mint az agglomerációhoz nem tartozó
településeken, köszönhetően a városi termelői piacoknak, ahol a lakók tudatosan keresik a
háztáji termékeket (különösen a nagyobb hozzáadott értékű mezőgazdasági termékeket).
Összetett fogalomról és jelenségről kell beszélnünk, amely pontos kimutatásához komplex
mutatószám szükséges. Egy specifikus mutatószám, az Agglomerációs Mezőgazdasági Index
(AMI) kialakítását tartottam szükségesnek. Tanulmányomban az index kialakításának
szükségességét és módszertani hátterét ismertetem.
Method and application of agricultural agglomeration index
Abstract
Agricultural activity is obviously lost ground in Hungary. Well known, that the positions of
all branches of agriculture in the production weakened as well. Hungarian agriculture is
continuously changing. Changes are partly induced by external effects (regulations,
environment protection, producers’ and consumers’ attitudes etc.) and partly because of
internal urge, i.e. accommodation. Effacement and looking for new trends are far more typical
for agricultural enterprises in the suburban areas and agglomerations. Analysing the topic, I
first evaluated the agriculture in the settlements of Szigetköz. My analyses revealed that there
are less agricultural entrepreneurs and licensed traditional small producers than in settlements
outlying the agglomeration. In the region of Győr, agricultural services come to the front
besides the dominating arable plant growing, but settlements outlying the agglomeration
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practice richer farming activities. Therefore, I defined this phenomenon as agglomeration
agriculture; i.e. the numbers of agricultural enterprises decrease and their activities specialize
adapting to the geographical aptitudes, to the consumers’ needs and the actual trends in
farming in settlements belonging to the agglomeration. Typically, farms are not fewer in
numbers there, than in settlements not belonging to the agglomeration. It is due to farm
markets in towns, where people consciously look for farm products (especially for valueadded products). We must talk about a complex phrase and phenomenon, and need a complex
indicator to measure them more precisely. I felt it necessary to create a specific indicator, an
Agricultural Agglomeration Index (AAI). The present study reports the necessity and
methodological background of creating this indicator.
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A KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN
WINKLER Á.1 - HORVÁTH B.1
1

Széchenyi István Egyetem
9026 Győr, Egyetem tér 1.

Összefoglalás
Bár a közforgalmú közlekedés a leghatékonyabban a nagyvárosokban és azok
agglomerációjában működtethető, a kisebb népességű vidéki területeken is fontos szereppel
bír. Azonban, elsősorban az itt jelentkező kisebb utaslétszám miatt, a helyközi és a kisvárosi
helyi közforgalmú közlekedés rendszerint jelentősen gyengébb térbeli és időbeli kiszolgálást
biztosít. Ezáltal gyakrabban alakul ki a negatív spirál: a kevésbé vonzó közforgalmú
közlekedést egyre kevesebb utas veszi igénybe, így romlik annak gazdaságossága, ami pedig
további kínálatcsökkentéshez vezet, rontva a térség versenyképességét is. A helyzet javítása
érdekében speciális, költséghatékony megoldások kidolgozása szükséges. A cikk GyőrMoson-Sopron megye városainak példáján mutatja be a különböző méretű települések
közforgalmú közlekedésének sajátosságait és eltéréseit. A fennálló problémák mellett sikeres
megoldások is ismertetésre kerülnek, amelyek más országrészekben is használhatók a vidék
versenyképességének javítására.
The role of public transport in rural development
Abstract
Though public transport can be operated in big cities and in their agglomeration in the most
efficient way, it has an important role in smaller rural settlements as well. However, mainly
due to the smaller number of passengers, suburban and small city local public transport
usually offers a much poorer service in space and time. Therefore, a negative spiral arises
more often: less attractive public transport is used by less passengers causing a higher loss
which leads to a further reduction of supply, decreasing the competitiveness of the area. In
order to improve the circumstances, special, cost-effective solutions need to be constructed.
This paper shows the characteristics and the differences of public transport systems in
different-sized settlements based on the example of Győr-Moson-Sopron county. Beside
existing problems, successful solutions are also presented which can be used in different parts
of the country as well, in order to improve the competitiveness of rural areas.
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„200 ÉV” - MOSONMAGYARÓVÁR
TÖRTÉNETI ÖSSZEHASONLÍTÁSA A NÉPESSÉGVÁLTOZÁS TÜKRÉBEN
CSATAI R.
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.

Összefoglalás
Mosonmagyaróvár fejlődését is jelentősen befolyásolták az országos mellett a helyi uralmi politikai körülmények, és a földrajzi környezet. A történelmi múlt és az elmúlt több mint 200
év adatainak áttekintése után megállapítható, hogy Mosonmagyaróvár (is) hagyományosan
erős osztrák kötődésű, a 100 évvel ezelőtti országhatár mellé kerülése hosszú időn keresztül
csökkentette a gazdasági – társadalmi vonzáskörzetét, ami fejlődését nem segítette.
Napjainkra ezek a hatások ellentétesen jelentkeznek: mennyiségi és minőségi növekedést
okoztak a város életében.
Az utóbbi több mint 200 év adatai alapján látszik, hogy a gazdaság fejlődése és a népesség
gyarapodása egymást erősítő folyamatok a város életében: a növekvő gazdaság a népesség
számában is ugyanilyen irányú hatást vált ki, ugyanakkor a népes lakosság kedvező
lehetőséget teremt a különböző gazdasági ágak kiépüléséhez, fejlődéséhez. A népszámlálások
adatai alapján a vizsgált időszakban Mosonmagyaróváré népessége a 6,5-szeresére nőtt.
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ÁLLATTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
BK-70

AZ ÁLLATI FEHÉRJE TERMELÉS ÉS A KÖRNYEZETI LÁBNYOM KÖZÖTTI
ÖSSZEFÜGGÉSEK
HORN P.
Kaposvári Egyetem
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

Összefoglalás
Az állati fehérje termelés és a fogyasztási igények egyensúlyának megteremtése már a
múltban is és a jövőben is nagyon jelentős szakmai feladata a világ állattenyésztésének.
Jelenleg a Föld népességének mintegy kétharmada nem jut elegendő állati fehérjéhez. A
szegényebb országokban nagyon jelentős a hiány, míg a leggazdagabb országokban az
optimális igényt is már kissé meghaladó a fogyasztás. Figyelembe véve az emberiség tovább
növekvő létszámát, különösen a fejlődő országokban és az ezekben az országokban is várható
jövedelemnövekedést, jelentősen több állati termék előállítására lesz szükség a folyamatosan
növekvő kereslet kielégítésére. A Földön rendelkezésre álló takarmánytermő terület döntő
része eltérő intenzitású legeltetésre alkalmas csupán, ahol a kérődzők legeltetése lesz továbbra
is a szükségszerű megoldás, hiszen a biomassza hasznosítása állati termék előállítására más
módon nem lehetséges. Az extenzívebb állattenyésztési rendszerek egységnyi termék
előállítására vetített környezeti lábnyoma vitathatatlanul, de szükségszerűen magas és ennek
csökkentésére korlátozottak a lehetőségek (legelőre alapozott húsmarha és kiskérődzők, stb.
tartása). Számos vizsgálat igazolja, hogy azokban az ágazatokban, ahol a termelési környezet
elemeinek nagy részét kontroll alatt tarthatjuk (pl.: takarmányozás, klíma, állategészségügyi
kockázatok elkerülése, kvalifikált munkaerő, robotizáció, stb.) a teljesítmények genetikai
javításának nagyon nagyok a lehetőségei és a genetikai előrehaladás a fajlagos teljesítmény
javulásában realizálódik is. Ott az egységnyi termékre eső környezetterhelés csökkenthető,
ami a takarmánynövények termesztésének hatékonyság javulásával együttesen a termelési
lánc egészére vetítve igen nagymértékű mérséklését teszi lehetővé a felhasznált
erőforrásoknak. Előbbi tényezők következményeként az állati termékek előállítását szolgáló
takarmánytermő terület nagymértékben csökkent (baromfihús termelés, tojástermelés,
sertéshústermelés, intenzív tejtermelés). Az előadásban számos példa szolgálja az előbb
vázoltak alátámasztását.
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A KELTETŐTOJÁSOK TÁROLÁSÁNAK ÉS MOSÁSÁNAK HATÁSA A
MULARDKACSA ELŐÁLLÍTÁSBAN
GÁSPÁR Z.1 - ÁPRILY SZ.2 - PANDUR M.3 - GYARMATHY Á.4
1, 2

Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar
7400 Kaposvár Guba Sándor u. 40.
3,4
Orvia Magyarország Kft.
6346 Sükösd, Szántópuszta 0537/48 hrsz.

Összefoglalás
A tojáskezelési műveletek, így a mosás és a tárolás hatásai víziszáranyasoknál kevésbé
ismertek. Keltethetőségre gyakorolt hatásukat az Orvia Magyarország Kft. kiskunfélegyházi
mulardkacsa szülőpár telepén és sükösdi keltetőjében vizsgáltuk. A mosás esetében
megállapítottuk, hogy a vizsgált két istállófélben a kezelt és a kontroll tojások keltethetősége
nem különbözött. A tárolás hatását 3600 tojás felhasználásával vizsgáltuk [2 csoport (20 és 13
napig tárolt), 3 kezelés (1. hűtött, forgatott és előmelegített; 2. hűtött, forgatva tárolt; 3.
kontroll, n=600 tojás/kezelés)]. A 20 napig tárolt, kontroll tojások keltethetősége 4,5% volt. A
20 napig 16 oC tárolt és forgatott tojások keltethetősége jelentősen javult (54,0%), ez
megegyezett a 13 napig tárolt, kezeletlen tojásokéval (54,9%). Egy héttel rövidebb ideig, 16
o
C-on történő tárolás csaknem 20% javulást eredményezett, amit az előmelegítés 80,8%-ra
javított.
Kulcsszavak: mulardkacsa, tojás, keltethetőség, mosás, tárolás
Effect of storage and washing of hatching eggs in mule duck production
Abstract
Effect of egg handling especially the storage and washing is less known in waterfowls. Effect
of these procedures were examined in hatching eggs of mule duck parent stocks originated
from Orvia Magyarország Kft. It was established there is not a difference between in
hatchability of the washed and the control eggs. Effect of storage was examined with 3600
eggs [2 groups (storage period were 20 and 13 days), 3 handling (treatments: 1. cooled, turned
and pre-heated; 2. cooled and turned; 3. control; n=600 eggs/treatment)]. Hatchability (per set
egg) of the eggs was the worst (4,5%) after 20 days storage without cooling, turning and preheating. Hatchability of the turned and deposition eggs after 20 days storage were increased
significantly (54,0%). This result is equal to the eggs’ which were storage until 13 days
(54,9%). Storage in 16 oC combined with turning was resulted almost 20% improvement in
hatchability which was achieved to 80,8%.
Keywords: mule duck, eggs, hatchability, washing, storage
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A KAPPONÁZÁS, MINT RÉGI-ÚJ MÓDSZER ALKALMAZÁSA ŐSHONOS
KENDERMAGAS TYÚK FAJTÁKBAN
BENK Á.1 - BALOGH CS.1 - PINNYEY SZ.1
1

Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

Összefoglalás
Az intenzív baromfifajták és hibridek elterjedése miatt az őshonos fajtáink veszélybe kerültek.
A régi fajták nem versenyképesek a modern fajtákkal szemben, nem tudnak lépést tartani az
iparszerű gazdasági termeléssel. Törekednünk kell a régi fajtáink megőrzésére és a későbbi
tenyésztéshez felhasználható fontos tulajdonságaik megőrzésére. A génmegőrzés mellett arra
törekszünk, hogy megtaláljuk a legjobb módját a kendermagos tyúkállományok termelési célú
hasznosítására. A kísérlet célja egy régi hagyományos módszer, a kappanozás újjáélesztése
volt, hogy különleges termékeket, kulináris kuriózumokat állítsunk elő. A kappan előállítási
kísérletekben kétéves vágási értékeket hasonlítottunk össze. Eredményképpen elmondható,
hogy az őshonos kendermagos tyúkfajtáink alkalmasak a különleges, piacképes termékek
előállítására.
Using caponizing as an old-and-new method in the indigenous speckled chicken varieties
Abstract
Because of the spread of intensive poultry varieties and hibrids the indigenous varieties
become endangered. Our old species are not compatible with the modern ones and cannot
keep up with the industry-like economical production. For this reason we have to endeavor to
preserve our old species and to keep their important characteristics that can be utilized for
breeding later on. Beside the gene preservation, we endeavor to find the best way for the
production-purpose utilisation of our speckled chicken stocks. The experiment was designed
to revive an old traditional method, the caponizing, to produce special products with culinary
curiosities. In capon production experiments two year sloughtered values were compared. As
the result we can say the Hungarian old speckled chicken varieties are suitable to produce
curiosity and marketable products.
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MENEDZSMENT DÖNTÉSÉT SEGÍTŐ TERMELÉSI ÉS
SZAPORODÁSBIOLÓGIAI MUTATÓK ELEMZÉSE A TEJTERMELŐ
TEHENÉSZETEKBEN
BAKOS G.1 - PÓCZA SZ.2 - NAGY Á.3 – SZÖGI SZ.4 – BOROS N.5 - SZABARI M.6 STEFLER J.7
1

Bos-Frucht Agrárszövetkezet, 7274 Kazsok, Rózsamajor Pf.: 1.
2
UBM Feed Kft., 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.
3
Gödöllői Tangazdaság ZRt., 2173 Kartal, Bartók Béla út 2.
4
Génbank-Semex Magyarország Kft., 5820 Mezőhegyes, Külterület 0646/15 hrsz.
5
Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.
6
AB 2012 Bt., Kaposvár, Kálvária utca 9.
7
Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

Összefoglalás
A tehenészetet irányító menedzsment célja a nyereségtermelés, azáltal hogy a tenyésztésben,
termelésben rejlő tartalékokat kihasználják. A gazdaságos tejtermelés biológiai lehetőségei az
ellést követően a legkedvezőbbek, hiszen a tejelő szarvasmarhának a transzformációs
képessége a laktáció elején a legjobb. A laktáció elején képes kedvezően előállítani a felvett
takarmányból a tejet. Arra kell törekedni, hogy az állomány minél nagyobb hányada ebbe a
csoportba tartozzon. Ennek tényleges mértékét egy telepen az állomány átlagos
tejelőnapjainak száma fejezi ki. Munkánk során ennek a mutatónak alakulását elemeztük egy
precíziós technológiával működő gazdaságban. Megállapítottuk, hogy az ellések számának
növekedése következtében a 120 napon belül ellett állatok emelkedő létszáma csökkenti a
telep tejelő napjainak a számát, mindezzel párhuzamosan pedig csökken a kisebb fejési
átlaggal bíró 120 napnál régebben ellettek létszámát. A kedvezőbb állományszerkezet
kialakításának eszköze az időben és eredményesen végrehajtott vemhesítés. Csak a megfelelő
számú vemhesített állat, csak a színvonalas szaporodásbiológiai menedzsment képes
alacsonyan tartani a tejelő napokat, segíteni a gazdaságos tejtermelést.
Evaluation of management assisted production - and reproduction –
parameters in dairy farms
Abstract
The aim of the management assisted dairy farm is the profit through the utilization of the
residual power in the breeding and milk production. The biological opportunities for costeffective milk production are the most favourable after the calvings, because at this time, at
the beginning of lactation, the transformation capability of the milking cow is the best. Milk
produciton can be the most efficient in the milking cow at the beginning of the lactation,
when the animal can transform the nutrition to milk in the most productive way. According to
our hypothesis, to achieve this desired level of operation, the aim of the farm management
should be to reach the highest number of animals in this biological period. This period in the
farm is described with the average number of days in milk (DIM). In this study we evaulated
the DIM in a dairy farm used precision technologies. The number of the calvings increased
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the number of cows in under 120 days after calving and it caused decreased DIM. The
growing number of calvings decreased the number of animals above 120 days after calving.
Successful insemination in a timely manner can form better animal structure in the farm. The
appropriate number of insemination and the high quality management assisted production and
reproduction are able to keep the DIM at a low level and in this way help the cost effective
milk production.
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A LINEÁRIS KÜLLEMI BÍRÁLATI TULAJDONSÁGOK ÉS A SELEJTEZÉS
KÖZÖTTI KAPCSOLATOK ELEMZÉSE EGY HAZAI HOLSTEIN-FRÍZ
ÁLLOMÁNYBAN
TÖRÖK E.1 - BÉRI B.1 - POSTA J.1
1

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Összefoglalás
Az utóbbi évtizedekben a termelt tej tekintetében a holstein-fríz vált a világ vezető fajtájává.
A nagy laktációs tejmennyiségre végzett szelekció számos tulajdonságnál negatív hatást
eredményezett, melyek közül az egyik legjelentősebb a hasznos élettartam csökkenése.
Munkánk során egy intenzíven termelő üzem teheneinek selejtezését és az azt befolyásoló
tényezőket elemeztük, különös tekintettel a lineáris leíró küllemi tulajdonságokra.
A kiesési okokat értékelve megállapítottuk, hogy a jellemző selejtezési ok a hosszú hasznos
élettartamú teheneknél az anyagcsere-forgalmi, míg a rövid élettartamúaknál a
szaporodásbiológiai probléma volt. A küllemi tulajdonságok és a selejtezés kapcsolatát
elemezve elmondható, hogy az alacsony és a magas far, a sekély törzsmélység és a csapott
farlejtés növelte a kiesést. A tőggyel kapcsolatos tulajdonságok közül a laza elülső tőgyfél
illesztés, a sekély és a mély tőgy, illetve a közeli és a szélső bimbóhelyeződés jelentős
hatással volt a selejtezésre.
A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.2-16 2017-00001 "Komplex vidékgazdasági és
fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpátmedencében" projekt támogatta.
Examination of the relationships between the linear type traits and the culling in a
Holstein-Friesian cattle herd
Abstract

The Holstein-Friesian became the most dominant dairy breed all over the world in the last
decades. However, the selection for high lactation milk production resulted decreasing in
some valuable traits, containing as one of the most important the reduction of productive life
and the high culling rate.
In the recent study, the culling and the factors affecting them were analysed in one intensive
dairy herd, in particular of linear type traits.
Evaluating the causes of culling we found that the main reason of culling was metabolic
disease for cows with long productive time while it was the reproduction problem among
cows with short lifetime. By the analyses of the linear type traits it can be stated that the small
and tall rump, the shallow body depth, the sloping rump angle, the loose fore udder
attachment, the deep and shallow udder, as well as the close and wide rear teat placement
affected the culling significantly.
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The work is supported by the EFOP-3.6.2-16-201700001 project, entitled "Complex rural
economic development and sustainability research, development of the service network in the
Carpathian Basin".
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A FEJŐBERENDEZÉS HATÁSA A HOLSTEIN FRÍZ TEHENEK
TEJTERMELÉSÉRE ÉS A SZOMATIKUS SEJTSZÁM MENNYISÉGRE
MIKÓ J.NÉ JÓNÁS E.1 - TÓTH ZS.1 - PINNYEY SZ.1 - GRÁFF M. - SÜLI Á.1
1

Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

Összefoglalás
A tejtermelő tehenészetek nagy kihívása a termelési és gazdasági veszteséget okozó
tőgygyulladás elleni védekezés. Több megoldás létezik a betegség visszaszorítására, ezek
azonban többnyire a gyógykezelésről és nem a megelőzésről szólnak. A megelőzés része a
megfelelő környezeti feltételek biztosítása a szarvasmarhák részére. A két legfontosabb
környezeti tényező –az istálló és a takarmányozás- mellett figyelmet kell szentelni a
fejőberendezések típusára, állapotára is. A kutatás célja egy újonnan szabadalmaztatott
fejéstechnológiai rendszer, a Calf35 eredményeinek elemzése. A Calf35 kisebb vakum szintet
alkalmaz és a borjú szopását utánozva kíméletesebb fejést biztosít. Az adatgyűjtést 2016 és
2018 között végeztük, a régi és az új rendszer alkalmazása mellett termelt tej mennyiségét és
szomatikus sejt tartalmát elemeztük. A tejtermelésben nem volt szignifikáns eltérés, azonban
a SCC állapot folyamatosan javult a Calf35 telepítése után. Ez az eredmény bizonyítja a
rendszer gazdaságilag kedvező hatását, mivel az értékesített tej mennyisége növekedett, a
megtermelt tej változatlansága mellett.
The effect of milking system on milk yield and SCC of Holstein Friesian cows
Abstract
The protection against mastitis, which can cause production and economic loss the major
challenge for dairy producers. There are several techniques to reduce the cases of the disease,
but they are mostly about treatment and not prevention. The right environmental conditions
for cattle are part of prevention. Besides the two most important environmental factors (stall
and feeding) paid attention must be paid to the type and condition of milking equipment. The
aim of this study is to analyze the results of a new milking technology system, Calf35, which
uses a lower vacuum level for milking similarly to calf sucking to provide more gentle
feeling. The data collection was carried out between 2016 and 2018, analyzing the amount of
milk yield and the somatic cell count in case of the old and new facilities. There was no
significant difference in the milk yield, however, SCC status improved steadily after Calf35
was installed. These results prove the economically beneficial effect of Calf35, since the
volume of the sold milk increased while the volume of the produced milk remained the same.
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TENYÉSZÉRTÉKBECSLÉS FEJLESZTÉSE A HÚSMARHATENYÉSZTÉSBEN
SZABÓ F.1 - SZŰCS M.2 – TEMPFLI K.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Állattudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
2
Magyar Limousin és Blonde d' Aquitaine Tenyésztők Egyesülete
1134 Budapest, Lőportár u. 16.

Összefoglalás
Viszonylag újabb és kevésbé költséges genomikai lehetőség a DNS egyedi bázissorrendjének
több ezer különbözőségén (SNP) alapuló genotipizálás. A DNS technika fejlődésével együtt
fejlődtek, finomodtak a statisztikai módszerek is, amelyek lehetővé tették az SNP-k ezrei és
az értékmérő tulajdonságok varianciája közti összefüggések vizsgálatát. Az értékmérő
tulajdonságok és a DNS szintű információk közötti kapcsolat, azaz az SNP hatások
vizsgálatához, feltárásához olyan nagy létszámú populációkra, ún. referencia populációkra
van szükség, amelyekben teljes fenotípusos teljesítményvizsgálat és DNS szintű genotipizálás
egyaránt folyik. A referencia populációból származó SNP és teljesítményadatok lehetővé
teszik az állat genomikai értékének és tenyészértékének becslését. Egy tenyészállatjelölt SNP
genotípusának és az adott értékmérő tulajdonságban mutatkozó SNP hatásnak a szorzata adja
az állat direkt genomikai értékét, pedigré adtok figyelembe vételével pedig a tenyészértékét
adott tulajdonságra.
A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt
támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
Development of breeding value estimation in beef cattle
Abstract
Recent advancements in genomic technologies have facilitated the (low-cost) genotyping of
animals for thousands of tiny DNA variants termed single nucleotide polymorphisms (SNPs).
Statistical methodology was developed (and is being refined) to simultaneously estimate the
effect of these thousands of SNPs for a range of different performance traits. Large
populations, termed reference populations, of animals with both DNA information (i.e.,
genotype) and performance information are required to estimate the SNP effects. The SNP
genotype of a candidate animal times the SNP effect is used to calculate the breeding value of
that candidate animal for that SNP; when summed across all SNPs, an overall breeding value,
termed a direct genomic value, for that animal for that trait is derived. The direct genomic
value is blended with pedigree information to produce a genomic(-enhanced) breeding value
(GEBV).
This work was supported by the EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 project. The
project is co-financed by the European Union and the European Social Fund.
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ÁLLATTENYÉSZTÉSTÖRTÉNETI SZAKBIZOTTSÁG ELŐADÁSAI
DR. SÓTONYI LÁSZLÓ, EGY IGAZI POLIHISZTOR

BALI PAPP Á.
Széchenyi István Egyeteme Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi Kar
Állattudományi Tanszék
Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
1923-ban született a Vas megyei Nyőgér községben. Az Óvári Akadémián szerzett
diplomát 1947-ben. A diploma megszerzése után, előbb nagyanyja kisparaszti birtokán, majd
villanyszerelő segédmunkásként dolgozott. 1948 nyarán Bécsbe disszidált, ideiglenes
tartózkodási engedély fejében kézi fejőgulyásként munkát vállalhatott egy Meierei-ben. 195054 között a Kühne gyárban előbb műszaki rajzolói, majd technológusi bizonyítványt szerezve
gyártásvezetői beosztást kapott. 1955-ben Török János professzor mellett tanársegéd lett
Budapesten, az Agrártudományi Egyetem Anatómiai Tanszékén. 1957-ben az Országos
Állategészségügyi Intézetben 4 hónapos szövettani mikrotechnikai kurzuson vett részt. 1958ban az óvári kar Állatbonc- és Élettani Tanszékére helyezték, és kinevezték adjunktusnak.
Egyetemi doktori értekezését „Idegrost számlálási vizsgálatok a plexus lumbalis tőgyhöz térő
ágain a szarvasmarha tejtermelő-képességével összefüggésben” címmel készítette el 1975ben, majd docenssé léptették elő. Az oktatás mellett figyelmét az oktatásban nélkülözhetetlen
demonstrációs anyag megteremtésére fordította Karunkon és az Állatorvosi Egyetemen.
Óváron: 12 teljes csontváz, 23 ízületi készítmény, 9 izompreparátum, 33 zsigertani
készítmény, 11 értani készítmény hirdeti sokrétű fantáziáját és rendkívüli kézügyességét. Az
Állatorvostudományi Egyetem Anatómia Tanszék Múzeum számára: 21 zsigertani
preparátumot (ló, juh, borjú, kutya sertés, nyúl) szem készítményeket, szív és tüdő korróziós
preparátumokat, valamint 21 izomtani preparátumot készített. Egyetemi doktori értekezését
„Idegrost számlálási vizsgálatok a plexus lumbalis tőgyhöz térő ágain a szarvasmarha
tejtermelő-képességével összefüggésben” címmel készítette el 1975-ben, majd docenssé
léptették elő. Preparáló eljárásokról, szövettani, régészethez kapcsolódó kérdésekről jelentek
meg dolgozatai. Tanszéki jegyzetek és nívódíjjal kitüntetett egyetemi tankönyv társszerzője.
Megtisztelő volt számára, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete számára
népvándoláskori ásatagaik agnoszkálását végezte 1966-1980-ig. 1983-ban - saját kérésére vonult nyugdíjba. Mint preparátor kisiparos öt évig társegyetemeinknek dolgozott. 1986-tól az
év nyaráig a Biotechnikai Állomás szaktanácsadója, ahol embrió darabolási és klónozási
kísérletekben vett részt. A mikromanipulációs műszerek legnagyobb részét ő készítette. 1989ben intézménytörténeti múzeumot, Az Egyetemtörténeti Múzeum számára heraldikai
kutatásai alapján elkészítette a Kari Címert. Igazi fafaragó őstehetség volt. A család számára
számos bútort készített a bölcsőtől az ebédlőbútoron keresztül a falitékáig. 1959-2005 között
több mint 20 tablót készített a végzős évfolyamoknak. A Dékáni Iroda és Tanácsterem
számára 7címert készített. Az immár 200 éves Kar történeti anyagainak összegyűjtését ő
kezdte meg sok-sok évvel ezelőtt. Halála 2009-ben következett be.

- 78 -

NEM CSAK ÁLLATSZOBRÁSZ
– 150 ÉVE SZÜLETETT IFJ. VASTAGH GYÖRGY
SZŐLLŐSY G.
Magyar Mezőgazdasági Múzeum
1146 Budapest, Vajdahunyad sétány

Összefoglalás
Kolozsvárott született, képzőművész családban. Szobrai szerepeltek 1896-ban a millenniumi
kiállításon, 1900-as párizsi világkiállításon, az 1910-es bécsi vadászati világkiállításon, az
1906-os milánói, és az 1911. évi torinói világkiállításon is. A legjelentősebb köztéri szobrai:
Szegeden II Rákóczi Ferenc szobra, Budapesten, a Hősök terén Bethlen Gábor szobra, a budai
várban a „Csikós” című szobra és Hadik András tábornok lovas szobra, Bábolnán „A hűséges
ló” című szobra. Munkássága elismeréseként számos kitüntetésben részesült. Budapesten halt
meg 1946. július 3-án.
Művészetét agrármuzeológiai szempontból különösen értékessé teszi, hogy szobrai egy-egy
konkrét állatról készült portré értékű alkotások. Megjeleníti az állat karakterét, pillanatnyi
idegállapotát, sőt a szobor néha a megragadott pillanat rövid előtörténetet is közvetíti a néző
felé. Egyesek szerint szobrai idealizált ábrázolások, pedig „csak” az ábrázolt állat életének
legjobb pillanatát ragadta meg, de az állat küllemi tulajdonságaiból semmit el nem vett, és
hozzá nem tett.
Not just an animal sculptor - György Vastagh was born 150 years ago
Abstract
He was born in Kolozsvár, in an artist family. His sculptures were exhibited at the
Millennium Exposition in 1896, at the 1900 World Expo in Paris, at the 1910 World Exercise
in Hunting in 1910, and at the World Expo 1906 in Milan and 1911 in Turin. His most
significant public sculptures: “II. Ferenc Rákóczi” in Szeged, “Bethlen Gábor” in the Heroes'
Square, “Horseman” and “András Hadik” in the castle of Buda, in Budapest, “The faithful
horse” in Bábolna. He has received numerous awards for his work. He died in Budapest on
July 3, 1946. His art is especially valuable from the agrarian museology point of view,
because his sculptures are portraits of a particular animal. He shows the character of the
animal, its instantaneous state of nerve, and even the statue sometimes conveys a brief history
of the captured moment to the viewer. Some say his sculptures are idealized depictions. He
"just" captured the best moment of life of the animal depicted, but he did not take anything
out of the appearance of the animal and did not add anything.
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GLUZEK GYULA KORSZAKALKOTÓI TEVÉKENYSÉGE MEZŐHEGYESEN
PAP I. T.
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
5820Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 30.

Összefoglalás
Gluzek Gyula 1847-ben született Lovrinban. A Magyaróvári Gazdasági Akadémián szerezte
meg diplomáját 1867-ben. 1875-ben Mezőhegyesre helyezte Simonyi József földművelésügyi
miniszter, ahol a következő évtől az állami tulajdonba került ménesbirtok igazgatója lett.
Gluzek Gyula a jól képzett gazda gondosságával, a műszaki főiskoláról (egy évig a József
Műegyetem hallgatója volt) magával hozott ipari-technikai érzékével, s az ezekhez szorosan
kapcsolódó közgazdasági szemléletével, a szociális szempontok tekintetbe vételével rövid idő
alatt nagy eredményeket ért el. Nagy genetikai értékű szimentáli szarvasmarha és merinó juh
törzstenyészetet hozott létre, tovább bővítette a nóniusz ló ménesi tenyésztését. A szántóföldi
talajművelés és növénytermesztés korszerű rendszereinek, a szállítással és feldolgozással
együttesen történt kialakításával Európa legmodernebb mezőgazdasági nagyüzemei közé
emelte Mezőhegyest. Munkásságát 1885-ben érdemkereszt adományozásával ismerték el. A
megfeszített munka meggyengítette szervezetét, 1894-ben hunyt el egy budai szanatóriumban.
Gyula Gluzek's epoch-making activity in Mezőhegyes
Abstract
Gyula Gluzek was born in Lovrin in 1847. He obtained his diploma at the Magyaróvár
Academy of Economics in 1867. In 1875 József Simonyi, Minister of Agriculture placed him
in Mezőhegyes, where he became the director of state-owned stud farm in the following year.
Gyula Gluzek achieved great results with the care of a well-trained farmer, industrialtechnical sense from the technical college (for one year he was a student at József
Polytechnic), economic approach closely related to them, and taking social considerations
into account in a short time. He has established seed stocks of Simmental Cattle and Merino
Sheep of high genetic merit, and he further expanded the breeding of the Nonius Horse.
Through creation of up-to-date systems of arable land cultivation and crop production,
together with transport and processing he raised Mezőhegyes among the most modern
agricultural farms in Europe. His work was recognized in 1885 by the donation of a naval
cross. His stressed work weakened his body, he died in a sanatorium in Buda in 1894.
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GÁSPÁRDY BÉLA ÉS A MAGYAR GALAMBLÖVÉSZET
GÁSPÁRDY A.
Állatorvostudományi Egyetem Állattenyésztési
Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Tanszék
1078 Budapest, István utca 2.

Összefoglalás
A lóversenyzés mellet a vadászat gyakorlására érdekében gróf Széchenyi István az
élőgalamb-lövészetet is meghonosította, s a 19 szd. végétől a nemzetközi versenyeken már
magyar lövők is részt vettek. A magyar élőgalamb-lövészet 1928-tól 1940-ig élte fénykorát.
Elismert versenyzőink voltak – többek között: Dr. Lumniczer Sándor, Dr. Stassburger István,
Dr. Halasy Gyula, Dóra Sándor, Dr. Montágh András, Szapáry László, Hardy-Dreher Béla és
Gáspárdy Béla, akik az akkori legnagyobb versenynek számító Monte-Carlo-i Nagydíj
állandó favoritjai, és legtöbb esetben győztesei voltak.
Gáspárdy Béla (1879-1948) a Magyaróvári Gazdasági Akadémián szerzett oklevelet 1902ben, már ez évben első díjat nyert nemzetközi versenyen. Saját gazdálkodást követően gróf
Széchenyi Dénes uradalmainak lett gazdasági főtisztje. 1915-ben elnyerte a Signum Laudis
Katonai Érdemrendet. A két világháború között már a Széchenyi család több tagjának
birtokait igazgatta.
Béla Gáspárdy and the Hungarian pigeon shooting
Abstract
In addition to the horse racing, Count István Széchenyi has also introduced live pigeon
shooting in Hungary. Since the end of the 19th century, Hungarian shooters also participated
in international competitions. The Hungarian shooting had a golden age ranged from 1928 to
1940. Its acknowledged competitors were, including: Dr. Sándor Lumniczer, Dr. István
Stassburger, Dr. Gyula Halasy, Sándor Dóra, Dr. András Montágh, László Szapáry, Béla
Hardy-Dreher and Béla Gáspárdy, who were the constant favourites of the Monte Carlo
Grand Prix, the most prestigious competition at that time, and winners in most cases.
Béla Gáspárdy (1879-1948) obtained the diploma at the Magyaróvár Academy of Economics
in 1902, and this year he won first prize at an international competition. After his own
farming, he became chief economic officer of Count Dénes Széchenyi. In 1915 he was
awarded the Signum Laudis Military Order. Between the two world wars he was already
managing the property of several members of the Széchenyi family.
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ÁLLATTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
BK-70

A PETESEJT AKTIVÁCIÓJA A MEGTERMÉKENYÍTÉS SORÁN
MACHÁTY Z.
1

Department of Animal Sciences, Purdue University, West Lafayette, IN, USA

Összefoglalás
A megtermékenyítés a hím és női ivarsejtek egyesülését jelenti, amelynek során a spermium
aktiválja a petesejtet, beindítja annak fejlődési programját. Aktivációkor a petesejt
citoplazmájában ideiglenesen megemelkedik a kalcium ionok koncentrációja; ez alacsonyabb
rendű állatokban egyszeri emelkedést jelent, emlősök esetében azonban a kalcium szintjének
órákon át tartó oszcillációja mérhető. A kalciumszint megemelkedését a sejtraktárakban tárolt
kalcium kiszabadulása okozza, az oszcilláció fenntartásához pedig számos receptor,
ioncsatorna, és érzékelő fehérje összehangolt működése szükséges. A citoplazmába került
kalcium ezt kővetően egy sor enzimet stimulál, amelynek eredményeként a petesejtből embrió
lesz, egy új élet keletkezik. A folyamat részleteinek alapos tisztázása segítséget nyújt jó
minőségű embriók hatékony előállításához, amely mind mezőgazdasági, mind orvosi
szempontbol előnyös lehet.
Oocyte activation during fertilization
Abstract
Fertilization means the fusion of the male and female gametes, during which the sperm
activates the oocyte, stimulates its developmental program. At activation, the calcium ion
concentration in the oocyte’s cytoplasm is temporarily elevated; in lower animals this
involves a single calcium rise, while in mammals a series of calcium oscillations can be
detected that lasts for several hours. The calcium increase is caused by the release of calcium
from the intracellular stores, and the maintenance of the oscillations requires the coordinated
function of numerous receptors, ion channels, and sensory proteins. Cytosolic calcium then
triggers a number of enzymes, and as a result the oocyte becomes an embryo and a new life
begins. A better understanding of the process is helpful in the effective production of good
quality embryos, which offers advantages both in agriculture and human medicine.
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A PROCROSS ROTÁCIÓS KERESZTEZÉS HATÁSA TEJHASZNÚ TEHENEK
TEJTERMELÉSÉRE
BÉRI B.1 – BRASSÓ D. L.1
1

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Állattenyésztéstani Tanszék
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Összefoglalás
A világ és hazánk szarvasmarhatenyésztésében meghatározó holstein-fríz fajta
versenyképessége a mai tejátvételi rendszerben kiemelkedő. Az eddigi kutatások alapján
bármilyen fajtával történő keresztezés csökkenti a termelt tej mennyiségét és ez a piaci
versenyben a tenyésztő számára hátrányt jelent. A háromfajtás ProCross keresztezést, amely a
holstein mellett a svéd vörös és montbeliarde fajtát használja, több országban is
eredményesen alkalmazzák. A termékenységre és az állategészségügyi helyzetre gyakorolt
hatása vitathatatlan, vizsgálnunk kell ugyanakkor a tejtermelő-képesség egyes paramétereit
(tej kg, tejzsír kg, tejfehérje kg, tejzsír %, tejfehérje %). Kutatásunk során a holstein-fríz x
montbeliarde és holstein-fríz x svéd vörös F1-es állományok tejtermelő-képességét
hasonlítottuk fajtatiszta anyjukéhoz. Megállapítottuk, hogy a termelt tej mennyiségében és
összetételében a különböző genotípusok között különbség nincs. A keresztezési partnerek
kiváló tejtermelő-képessége és a heterózishatás együttesen biztosította azt, hogy sem az első,
sem a második laktációban nem mutatható ki eltérés. A tejtermelés kiegyenlítettségét
(perzisztencia) és a tej szomatikus sejtszámát tekintve ugyanakkor a keresztezett egyedek jobb
eredményt értek el. Ha az egyéb mutatók is pozitívan alakulnak (termékenység, egészségügyi
helyzet), javasolható e keresztezési konstrukció alkalmazása a hazai tejtermelő tehenészetek
részére.
A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt
támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
The influence of ProCross rotation crossbreeding on the production of dairy cows
Abstract
There is no doubt, that the competitiveness of the holstein-friesian breed is the most
significant in recent market circumstances all over the world and also in Hungary. Studies so
far have been pointed out that crossbreeding holstein-friesian by any other breed decreases the
amount of milk produced by the progenies. In this case, the breeder has to face the
disadvantages in market competition. The three-way crossbreeding system, ProCross, in
which swedish red and montbéliarde breeds are applied except for holstein-friesian, is used in
many countries in an effective way. The influence of this breeding system on fertility and
health condition is undisputed, but at the same time, we have to examine some other
parameters of milk production capacity, such us fat and protein content in kg and %. Through
our study, we compared the production of the first generation crossbred cows with their
mothers’. The results showed, that there was no difference in the amount and content of milk
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between the crossbred and the purebred groups. The outstanding milk production capacity of
breeds, which took part in crossbreeding, proved that no difference could be revealed in the
first and also in the second lactation. Regarding persistance and somatic cell count (SCC),
crossbred cows achieved better results. Observing positive outcomes in other parameters such
us fertility and health condititon, this crossbreeding system can be recommended be applied
by dairy farms in local conditions.
The work is supported by the EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 project. The project is
co-financed by the European Union and the European Social Fund.
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IN VITRO FERTILIZÁCIÓS FOLYADÉKOK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
FELOLVASZTOTT MELLÉKHERE EREDETŰ SERTÉS SPERMIUMOK ÉLET ÉS
FELTÉTELEZETT TERMÉKENYÍTŐKÉPESSÉGÉRE A HŐTŰRÉSI PRÓBA
SORÁN
MAGYAR A.1 – URBÁN M.1 – ECKER A.1 – EGERSZEGI I.1 - BODÓ SZ.1
1

Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

Összefoglalás
A mellékhere eredetű spermiumok krioprezervációja hasznos eszköze lehet a genetikai
szempontból értékes kanok vagy a veszélyeztetett fajták genetikai anyagának megmentésére
post mortem. A fagyasztott, majd felolvasztott mellékhere eredetű spermiumok
felhasználhatók in vitro fertilizációs kísérletekben. Kísérletünkben hőtűrési próbát
alkalmaztunk az IVF körülmények modellezésére, különböző tápfolyadékokban (PGM,
PGM). Ehhez 6 mellékhere eredetű spermium mintát 3 órán át kevert gázos inkubátorban
38,5°C-on tartottunk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a hogy a CPA jelenléte, illetve a CPA
centrifugával való kimosása milyen hatással van a spermiumok motilitására és feltételezett
termékenyítő képességére. Ennek megállapítására óránként szubjektív motilitást néztünk és
Kovács-Foote festést készítettünk. Eredményeinkből megállapítható, hogy 1 óra elteltével a
motilis és az életképes sejtek aránya drasztikusan csökkent és centrifugálás szignifikánsan
kimutatható minőségromlást okoz.
Investigation of the effect in vitro fertilization solutions for epididymal sperm motility
and supposed fertility in a Heat Tolerance Test
Abstract
The cryopreservation of sperm can be useful tool for preserving genetic material from
genetically valuable boar or genetics of endangered breeds, post-mortem. An application of
frozen/thawed sperm is the use in "in vitro fertilization" experiments. In our experiment, a
Heat Tolerance Test was use to model IVF conditions in two working solutions (PGM, PGM).
We were tested 6 different semen samples in 3 interval in a mixed gas incubator at 38.5 °C.
We were interested, how the presence of CPA or the washing of CPA with a centrifuge what
effect on sperm motility and live/dead cell ratio. We were watched subjective motility and
made a Kovács-Foote staining in every hour. From our results it can be concluded that after 1
hour the ratio of motile cells and viable cells decreased drastically. In centrifugation results
there were significant differences a sperm in the quality.

- 85 -

KEZELT ÉS KEZELETLEN MAGYAR MERINÓ JUHOK ENDOPARAZITA
FERTŐZÖTTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA KARCAGON
TÓTH M.1 - FARKAS R.2 - OLÁH J.1 - VARGA K.4 - KOMLÓSI I.1 - MONORI I.4
1

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
2
Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszék
1078 Budapest, István u. 2.
4
DE-AKIT Karcagi Kutatóintézet
5300 Karcag, Kisújszállási út 166.

Összefoglalás
A juhok tartásrendszere az elmúlt évszázadokban jelentősen megváltozott. A legelőváltás
megszűnése és a változó éghajlati körülmények egyaránt a belső élősködők életfeltételeinek
kedveztek. A gyógyszer hatóanyagok gyakori, nem megfelelő dózisú és nem célirányos
használata miatt a juhok természetes védekezőképessége lecsökkent, ezzel párhuzamosan a
gyógyszerekre rezisztens parazita törzsek száma megnövekedett.
A Debreceni Egyetem, AKIT Karcagi Kutatóintézetében 4 éve kialakított magyar merinó juh
csoportoknak (egy belső élősködők ellen kezelt és egy kezeletlen csoport) vizsgáljuk a
parazita fertőzöttségét, a kondíció változását és a termelési eredményeit eltérő termelési
periódusban.
Figyelemmel követjük a csoportokon belüli fertőzöttségi arányokat, annak súlyosságát és
jelentőségét. Továbbá megvizsgáltuk a hőmérséklet és a csapadékeloszlás változásának
kapcsolatát a juhok fertőzöttségével, amelyek jelentősen befolyásolhatják a paraziták
jelenlétét és virulenciáját.
A parazita fajok megjelenése és szaporodási dinamikája a két vizsgált csoportban eltért. A
kezeletlen csoportban többször és súlyosabb parazita fertőzéseket mutattunk ki, azonban a
kutatások és tapasztalatok azt mutatták, hogy a gyógyszeres kezelés, mint védekezési forma
nem minden esetben okszerű és szükségszerű.
A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.2-16 2017-00001 "Komplex vidékgazdasági és
fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpátmedencében" projekt támogatta.
Examination of infection of endoparasites in treated and non-treated Hungarian
merino sheep on middle deep salty graze
Abstract
The keeping of sheep significantly changed over the last centuries. Cessation of rotational
grazing and the continuously changing climate conditions favoured the life terms of inner
parasites. Due to the frequent and wrong targeted use of medicines in inappropriate dose
natural defence capabilities of sheep decreased whilst the number of strains resistant to
medicines increased.
In the AKIT Research Institution of University of Debrecen we separated Hungarian Merino
sheep groups (two groups; treated and nontreated with anthelmintic) and examined the
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parasite infection, condition change and production in different production period about 4
years ago.
I examined the ratio, severity, and significance of infections within each group. Furthermore,
the correlation between the infection intesity and the temperature, that also can affect the
worm infection significantly.
The appearance and reproduction dynamics of parasite species in the two groups examined
differed from each other. There could be demonstrated serious infections by parasites in more
cases in the untreated groups, however, research and experiences proved that treatment by
medicine as a defence form is not reasonable and necessary in many cases.
The work is supported by the EFOP-3.6.2-16-2017-00001 project, entitled "Complex
rural economic development and sustainability research, development of the service network
in the Carpathian Basin".
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IVARDETERMINÁLT SZARVASMARHA TERMÉKENYÍTŐ ANYAG
FERTILITÁSA HOLSTEIN-FRÍZ ÁLLOMÁNYBAN
FALUDI G.1 - BENE SZ.1 - POLGÁR J. P.1
1

Pannon Egyetem Georgikon Kar
Állattudományi tanszék
8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.

Összefoglalás
Az elmúlt közel két évtizedben a szarvasmarha tenyésztésben folyamatosan fejlődött az
ivardeterminált spermával történő termékenyítés gyakorlata. Magyarországon ez a
technológia elsősorban a tejelő ágazat terjedt el, de jelenleg már a húshasznú tenyészetekben
is növekszik alkalmazása. Abban minden ezzel a területtel foglalkozó kutató egyetért, hogy az
ivardeterminált sperma felhasználása jobb lehetőségeket biztosít a tenyésztők számára a
tenyészállat utánpótlás biztosítására. A fejt állományban nagyobb számban születő üsző
borjak egyben erősebb szelekciót tesznek lehetővé a nőivarban, növelve a generációk közötti
genetikai előrehaladás mértékét. Azonban számos kutatás arra is felhívta a figyelmet, hogy az
így előállított mesterséges termékenyítőanyag adott esetben gyengébb fertilitású lehet. Ezen
tényezők genetikai és tenyésztési szakmai hatása mellett figyelmet érdemel a folyamat
ökonómiai hatása is. A tejhasznú állományokban a nőivar, a húshasznú állományokban a
hímivar produktivitási paraméterei kedvezőbbek. Ezen túl a fejt állományban a nagyobb
szelekciós nyomás mellett növekedhet a tenyészüsző értékesítés aránya, ami további
árbevételt hozhat magával. Kutatásunkban üzemi adatokból kiindulva arra kerestük a választ,
hogy nagyüzemi gyakorlatban használt bikák ivardeterminált és normál spermáinak
termékenyítő képességében találunk-e különbséget üszők termékenyítése esetében.
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PLACENTA HATÉKONYSÁG, MINT SZELEKCIÓS TÉNYEZŐ A SERTÉSEK
SZAPORASÁGÁBAN
ALBERT F.1 - NYÍRI A.2 - PÉNTEK-ZAKAR E.2 - KEREK R.1 - BODNÁR Á.1 –
PAJOR F.1 - PÓTI P.1 - EGERSZEGI I.1
1

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Állattenyésztés-tudományi Intézet
2100. Gödöllő, Páter Károly utca 1.
2
NAIK-ÁTHK, Ibaro Kft.

Összefoglalás
A gazdaságos sertéstartás egyik alapfeltétele a szaporulat növelése a malacok méretének és
életképességének csökkenése nélkül. Vizsgálatunkban a placenta hatékonyságának felmérését
végeztük el eltérő genotípusú sertésekben. Az első méréskor mangalicát (n=18), magyar nagy
fehér hússertést (MNF, n=23) és MNF x magyar lapály (ML) F1 (n=5) genotípusokat, a
második méréskor MNF és MNF x ML F1-es előhasi (n=16) és többször ellett (n=12) kocákat
vontunk a kísérletbe. A placenta hatékonyság felmérésére a frissen ellett kocáknál mértük a
malacok alomsúlyát (AS), valamint az az alomhoz tartozó placenták súlyát (PS), és ezek
hányadosából (AS:PS) kaptuk meg a placenta hatékonyság értékét. Az eredmények alapján
arra a következtetésre jutottunk, hogy a szaporaság javítására az intenzív fajtáknál a
törzshosszúság és a ráma növelése mellett a placenta hatékonyság növelése is alkalmas. Új
szelekciós módszer kidolgozásával a kisméretű, de hatékonyabb placentákkal, több magzatot
nevelnének a kocák.
Placental efficiency as selection criteria in swine prolificacy
Abstract
Increasing piglet number without decreasing body weight and vitality is very important for
efficient swine production. In this study placental efficiency (PE) was determined in different
pig genotypes. In the first measurement it was used 18 Mangalica, 23 Hungarian Large White
(HLW) and 5 HLW x Hungarian Landrace (HL) F1 sows, secondly 16 primiparous and 12
multiparous HLW and HLW x HL F1 sows were investigated. Litter weight (LW) and
placental weight (PW) was measured right after farrowing and PE was calculated with their
ratio (LW:PW). The results supported that idea that PE could be used for selection higher
reproductive performance of the sows beside increasing body length and frame of the
breeding animals. It will be selected smaller, but much efficient placenta and sows will gave
birth for higher number of piglets.
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A HIPOFÍZIS ADENILÁT CIKLÁZ AKTIVÁLÓ POLIPEPTID ELŐFORDULÁSA
TEJELŐ TEHENEK PLAZMÁJÁBAN
CZEGLÉDI L.1 – SIMON Á.1 – CSERNUS B.1 – TISZA Á.1 – OZSVÁTH X.1 –
CSŐSZ É.1- GULYÁS G.1
1

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Összefoglalás
A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) struktúráját tekintve a szekretin
családhoz tartozik. Az állati szervezetben két aktív formája található meg, a 38 aminosavból
álló PACAP38, 90%-os előfordulással, illetve a 27 aminosavból álló PACAP27. Irodalmi
adatok alapján szerepe van a reprodukcióban, gasztrointesztinális rendszer működésében és az
idegrendszeri szabályozásban. Holstein-fríz tejelő teheneken végzett vizsgálataink során
ELISA assay-vel kvantitáltuk az azonos laktációs és szaporodásbiológiai stádiumban lévő
állatok plazmájának PACAP38 szintjét, mely alapján alacsony és magas plazma PACAP38
koncentrációjú csoportokat alakítottunk ki. Ezt követően kétdimenziós poliakrilamid
gélelektroforézissel frakcionáltuk a plazma proteomját és összehasonlító elemzés után
azonosítottuk a különböző expressziós szintet mutató fehérjefoltokat. A tömegspektrometriás
elemzés 8 olyan egyedi fehérjét eredményezett, melyek összefüggésbe hozhatóak a tehenek
csökkent, illetve emelkedett PACAP expressziójával.
A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt
támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
Occurence of pituiraty adenylate cyclase-activating polypeptide in the plasma
of dairy cows
Abstract
Based on its structure, pituiraty adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) is a
member of secretin family. Two active forms of PACAP can be found in animals, PACAP38
is consisted of 38 amino acids which form has a frequency of 90 percent, and PACAP 27 that
is a 27 amino acids form. Several functions can be attributed to this peptide, it takes part in
reproduction, gastrointestinal-tract functions and regulates the nervous system. Holsteinfriesian dairy cows in the same lactational and reproductive stages were sampled to determine
their plasma PACAP38 levels by ELISA assay. Based on PACAP38 plasma levels, cows
were divided into 2 groups such as high and low PACAP38 levels and plasma proteoms were
fractioned by two dimensional polyacrylamide gel electrophoresis. Comparing groups, protein
spots with different expression levels were identified. MALDI-TOF mass spectrometry
analysis resulted 8 unique proteins those are in relationship with low or high PACAP
expression levels of cows.
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The work is supported by the EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 project. The project is
co-financed by the European Union and the European Social Fund.
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ZSÍRANYAGCSERE GÉNEK EXPRESSZIÓJA MANGALICÁBAN ÉS
HÚSTÍPUSÚ SERTÉSEKBEN
TEMPFLI K.1 – SZALAI K.1 – SIMON Z.1 –
BALI PAPP Á.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Állattudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
Az őshonos mangalica sertésfajta egyedi fenotípusának köszönhetően kiváló lehetőséget
biztosít a zsíranyagcserében jelentős gének értékelésére. Jelen vizsgálatban a zsírsavkötő
fehérje (A-FABP), a zsírsav szintáz (FASN), a leptin (LEP) és a perilipin 2 (PLIN2) gének
expresszióját elemeztük fajtatiszta és duroc-kal keresztezett mangalica, magyar nagyfehér, és
pietrain×duroc sertések zsír- és izomszövetében. A fajtatiszta és keresztezett mangalica
egyedek zsírmintáiban figyeltük meg a legnagyobb (P<0,05) A-FABP, FASN és LEP
expressziót, míg a PLIN2 mennyisége nem különbözött (P>0,05). Az izommintákban a
fajtatiszta és a keresztezett mangalica csoport A-FABP, FASN, LEP és PLIN2 expressziója
egyaránt meghaladta (P<0,05) a nagyfehér és a pietrain×duroc csoport eredményét.
A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt
támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
Expression of lipid metabolism-related genes in Mangalica and lean-type pigs
Abstract
The indigenous Hungarian Mangalica – one of the fattest pig breeds in the world – provides
ideal opportunities to analyze the expression of genes involved in fat metabolism. In this
study, expression of adipocyte fatty acid-binding protein (A-FABP), fatty acid synthase
(FASN), leptin (LEP), and perilipin 2 (PLIN2) genes was determined in fat and muscle tissues
of purebred and Duroc crossbred Mangalica, Hungarian Large White, and Pietrain×Duroc
pigs. Highest (P<0.05) A-FABP, FASN, and LEP expression was detected in fat samples from
purebred and crossbred Mangalica, whereas PLIN2 was not different (P>0.05). Expression of
A-FABP, FASN, LEP, and PLIN2 was higher (P<0.05) in purebred and crossbred Mangalica
muscle compared to Hungarian Large White and Pietrain×Duroc samples.
This work was supported by the EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 project. The
project is co-financed by the European Union and the European Social Fund.
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MAGYARORSZÁGI GIDANEVELÉSI EREDMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÓ
ELEMZÉSE
SZABADOS A.1 - SZABADOS V. B.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
A hazai gidanevelési gyakorlat két módszerre és azok ötvözetére osztható. A természetes:
amikor a gida választási koráig (60-90 nap) az anyaállattal együtt él, annak tejét természetes
úton veszi magához. A mesterséges: amikor a megszületett gida a tejtáplálást első
tejfelvételtől kezdve cumisüvegből majd itatóvödörből kapja. Kombinált: amikor a föccstejes
időszakot pár nappal kinyújtva a gida az anyjával él, majd 7-10 napos korában elválasztásra
kerül és onnantól a választási korig mesterséges úton tápláljuk. Jelen cikkben ezen módszerek
hazai alkalmazásának eredményességét vizsgáltuk, és ezen eredményeket összevetettük. Így
világos képet kaptunk a különböző módszerek hatékonyságáról és a gidakori súlygyarapodás
alakulásáról.
Comparative analysis of different kid rearing methods in Hungary
Abstract
The Hungarian kid rearing practice can be divided into two methods and the combination of
these two. The natural is when the kids are reared on their dam until they reach the age of 6090 days. The artificial way is when the kids are separated from their mother after the birth and
reared by hand at first from a feeding bottle and later on from a feeding bucket. The combined
method is when in the first 7-10 days the kids are reared on their dams and after that they are
separated and they start to learn drinking from a feeding bottle or bucket until weaning. The
purpose of this present review is to examine these methods in Hungary and compare the
results towards a clear picture of the effectiveness and the kids daily weight gain of the
various methods.
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DNS JAVÍTÓ GÉNEK EXPRESSZIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA AFLATOXIN, ILLETVE
SZTERIGMATOCISZTIN HATÁSÁRA PONTYBAN (CYPRINUS CARPIO L.)
SZABÓ R. T.1 - KOVÁCS-WEBER M.1 - KÖVESI B.2 - BALOGH K.2 - MÉZES M.2 KOVÁCS B.3
1

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
Állattenyésztés-tudományi Intézet
2
Takarmányozástani Tanszék
2
Halgazdálkodási Tanszék

Összefoglalás
Vizsgálatunk célja DNS javító gének expressziójának vizsgálata volt 8 órás aflatoxin
(400µg/kg tak, „A”) és szterigmatocisztin (1000µg/kg tak., „S1”; 2000µg/kg tak., S2”;
4000µg/kg tak., S4”) terhelés hatására. Négy célgént (OGG1, GADD45AA, p53, HSP70) és 3
belső kontroll gént (EF1α, β-aktin, 40S) választottunk ki. Megállapítottuk, hogy a célgének
változásának tendenciái mindhárom belső kontroll gén esetén hasonlóak voltak. A
GADD45AA expressziója csökkent az „A” csoportban, a sterigmatocisztin hatására viszont
folyamatos expresszió növekedést detektáltunk. A HSP70 gén expressziója az „A”, S1” és
„S2” csoportokban növekedett, míg az „S4” csoportban csökkent a másik két csoporthoz
viszonyítva. Eredményeink alapján levonható az a következtetés, hogy az aflatoxin, illetve
annak előanyaga a szterigmatocisztin, már a 8. órában befolyásolja a DNS javító gének
expresszióját.
A munkát az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 projekt, illetve az Európai Unió és az
Európai Szociális Alap támogatta.
Effect of aflatoxin and sterigmatocystin on DNA repair gene expression changes in
common carp (Cyprinus carpio L.)
Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of aflatoxin (400µg feed kg-1,
„A”) and sterigmatocystin (1000µg feed kg-1, „S1”; 2000µg feed kg-1, „S2”; 4000µg feed kg1
, „S4”) on the expression of DNA repair genes in 8 hours. Four target genes (OGG1,
GADD45AA, p53, HSP70) and 3 control genes (EF1α, β-aktin, 40S) was selected. The
different control genes brought the same tendency of the target genes. The expression of the
GADD45AA gene reduced in the „A” group and upregulation was detected in the
sterigmatocystin groups. The HSP70 gene upregulated in the „A”, „S1” and „S2” groups.
While the gene expression was strongly reduced in the „S4” group as compared to the other
sterigmatocystin groups. In conclusion it can be declare that aflatoxin and its precursor,
sterigmatocystin, affect the expression of DNA repair genes at 8th hour after exposure.
The work was supported by the EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 grant, co-financed
by the European Union and the European Social Fund.

- 94 -

HAZAI EREDMÉNYEK A FRANCIA ADATOK TÜKRÉBEN
- A LACAUNE JUHFAJTA TERMELÉSE ÉS ANNAK FEJLESZTÉSI
LEHETŐSÉGEI KIEMELTEN A TAKARMÁNYOZÁSTECHNOLÓGIA ÉS A
GENOM ALAPÚ SZELEKCIÓ TEKINTETÉBEN NÉMETH A.1 – NAGY ZS.2 – GULYÁS L.1 – VÉR A.1 – SZABÓ ZS.1 –
HATVAN Z.1 – KÁDÁR GY.3 – GERGÁTZ E.4
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
2
Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.
3
Helvécia Protein Trade Kft.
5520 Szeghalom, Kandó Kálmán utca 2.
4
PharmaGene-Farm Kft.
9200 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi út 4.

Összefoglalás
Vizsgálatainkban az egyik legjelentősebb kettőshasznú juhfajta, a Franciaországból származó
lacaune hazai törzstenyészeteinek termelési adatait elemeztük országos viszonylatban, illetve
hasonlítottuk össze a fajta hazájában elért termelési mutatóival. A vizsgált paraméterek
alapján megállapítható, hogy a fajta szaporasága, tejtermelése és hústermelő-képessége jó
alapot adnak a változó piac igényeinek kielégítéséhez. A hazai eredmények azonban
elmaradnak a francia mutatóktól, főként a tenyésztés- és tartástechnológia, illetve a
takarmányozás területén tapasztalt hiányosságok miatt. A fajta jelenlegi termelési helyzetének
fejlesztési lehetőségei közül a tanulmány két területet érint és ad róluk előzetes tájékoztatást,
mivel a magasabb tejtermelés érdekében bevezetett korszerűbb takarmányozási technológia,
illetve egy új tenyésztéstechnológiai módszer – a genom alapú szelekció – előnyeinek
kihasználására már hazánkban is vannak előremutató példák és kezdeményezések.
Hungarian results in the context of French outcomes – production of lacaune sheep
breed and the possibilities of its development concerning the technology of nutrition and
genom selection
Abstract
The aim of this study was to analyze the production traits of dual purpose French lacaune
sheep breed in Hungary and make a comparison between Hungarian and the French results.
According to our analysis, the litter size, the productivity for milk and meat of the breed
provide a very good basis to fulfil the demands of the changing market. On the other hand, the
Hungarian results lag behind the French ones because of the inadequacy in nutrition, breeding
and husbandry technologies. The study deals with two topics concerning the development of
productivity and provides preliminary information about the forward-looking examples and
initiations in Hungary as the updating of animal nutrition and the use of genome selection.
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ÉLELMISZERTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
BK-60

AZ ÉLELMISZERIPARI HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSA
HODÚR C.
Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar
Folyamatmérnöki Intézet
6720 Szeged, Dugonics tér 13

Összefoglalás
A hulladékgazdálkodás, különösen a 2008-ban kibocsátott EU direktívát követően számos
országban és területen kiemelt területté vált. Az élelmiszeripari, vagy általában véve a biohulladékok a környezetvédelmi és társadalmi szempontok mellett gazdasági potenciáljuk
miatt kiemelt figyelmet érdemelnek. Kutatócsoportunk az elmúlt 10 év alatt számos
lehetőséget vizsgált meg a mezőgazdaságban termelődő, ill. az élelmiszeriparban keletkező
hulladékokban, értelmezésünkben, alapanyagokban, rejlő előnyök kiaknázására. Ehhez a
legkülönfélébb komplex művelettani eljárásokat alkalmaztuk, hogy a folyamat hatékonyságát
növeljük, ill. számos olyan jelzőszámot alkottunk, melyek segítségével a folyamatok
előrehaladása, jellemzése mind a tudományos vizsgálatok, mind az ipari megvalósítás
szempontjából helytállóan megadható.
Köszönetnyilvánítás: A kutatócsoport köszönetet nyilvánít a – NKFIH, K115691, és EFOP3.6.2-16-2017-00010 - RING 2017 által nyújtott anyagi támogatásáért.

Exploitation of Food Waste
Abstract
Waste management, in particular, fallowed the EU directive issued in 2008, has become a
priority area in many countries and areas. Due to their economic potential, food and / or biowaste due to their environmental and social considerations, deserve special attention. During
the past 10 years, our research team has explored a number of opportunities for the waste
generated in agriculture and in the food industry utilization. For this, we have used a wide
variety of complex operation procedures to increase the efficiency of the process, and we have
developed a number of indexes (solubility index, degradation index) that allow the progress
and characterization of processes to be valid for both scientific studies and industrial
realization.
Acknowledgements: The authors are grateful for the financial support provided by the
projects EFOP-3.6.2- 16-2017- 00010 – RING 2017 and - NKFIH, K115691.
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SZEMÉLYES TÉNYEZŐK HATÁSA AZ ÉLELMISZERPAZARLÁSRA (SPECIÁLIS
ÉLELMISZEREK ÉS BIZONYOS EGÉSZSÉGÜGYI ASPEKTUSOK)

BARTHA Á. A.1 – BAKOS I. M.1
1

Hajórév Kft.
1094 Budapest, Balázs Béla utca 15-21. E/7.
2
Gazdálkodási és Szervezéstudományok Doktori Iskola
Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

Összefoglalás
Az élelmiszer választék növekedésével és a termelési eljárások fejlődésével bizonyos
élelmiszerek reálértéke folyamatosan csökkent az elmúlt évtizedek során, mely tendencia
minden bizonnyal az élelmiszerek erkölcsi értékét, társadalomban betöltött szerepét, valamint
a kapcsolódó fogyasztói, azaz személyes attitűdöket is komolyan átalakította. Az ENSZ és a
FAO becslései szerint emellett 2016-ban az élelmiszerek 30-35%-ából hulladék keletkezett. A
háztartások élelmiszerpazarlása ezen belül is különleges kutatási terület kiemelkedő pazarlási
arányukat tekintve. A magas szintű fogyasztói pazarlás okainak felderítése közben, egy
kutatócsoport matematikai modellek segítségével korrelációt mutatott ki az élelmiszerpazarlás
fokozatos növekedési üteme, az amerikai elhízás-járvány és a reálértéken olcsóbbá váló,
könnyen elérhető élelmiszerek növekvő kínálata között. Kutatásomban ezen aspektusok
vizsgálom speciális (pl. funkcionális) élelmiszerek vonatkozásában.
The impact of personal factors on food waste (special foods and certain health aspects)
Abstract
With the increase of food supply and the improvement of production processes, the real value
of certain food products has been steadily declining over the past decades, which is certainly a
trend that has seriously transformed the moral value of food, its role in society and its
associated personal attitudes. According to UN and FAO estimates, in 2016, 30-35% of the
food has been wasted. Food waste in households is also a special area of research in terms of
their high wasting rate. While exploring the causes of high amounts of consumer waste, a
research group has correlated (with the mathematical models) the gradual growth rate of food
waste, the US obesity epidemic and the growing supply of cheaper food products. In my
research, I examine these aspects in case of specific (eg. functional) foods.
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FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK FOGYASZTÓI ELFOGADOTTSÁGA EGYES
EGÉSZSÉGÜGYI AGGODALMAK TÜKRÉBEN
SZAKOS D.1 - TEMESI Á.2 - ÓZSVÁRI L.1 -KASZA GY.1
1

Állatovostudományi Egyetem
1078 Budapest, István u. 2.
2
Szent István Egyetem
1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Összefoglalás
A speciális étrendet igénylő és követő fogyasztók számának emelkedése új lehetőségeket
nyitott meg az élelmiszerlánc szereplői előtt. A fogyasztók jelentős része gondolja úgy, hogy
a táplálkozás és az egészség között szoros összefüggés van, amely az élelmiszerek
funkcionális tulajdonságainak felértékelődését vonta maga után. A vásárlók által elismert
egészségügyi előnyöket kínáló új funkcionális élelmiszerek termékpálya szintű tervezéséhez
elengedhetetlen a fogyasztók igényeinek megismerése. Nagy elemszámú fogyasztói felmérés
keretében feltérképeztük, hogy melyek azok az egészségügyi problémák, amelyek a leginkább
aggasztják a magyar lakosságot. Az eredményekből kiderül, hogy a fogyasztók ezek közül
melyek megelőzése/kezelése esetén tulajdonítanak nagy szerepet a funkcionális
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszereknek.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA)
társfinanszírozásával valósul meg (a támogatási szerződés száma: EFOP-3.6.2-16-201700012)
Consumer acceptance of functional food in regard to typical health concerns
Abstract
The rising number of consumers requiring a special diet because of health issues or lifestyle
decisions have opened new opportunities for food chain operators. During the last decades, a
special focus was given to the health-related functionality of foodstuffs. This could designate
the directions for food product development of the Hungarian food industry. Since functional
food products can only achieve market success if they meet the consumers’ expectations, our
aim was to examine those main health problems that people are most worried about and to
compare the possible ways of treating or preventing health problems. Results are based on
quantitative consumer survey conducted in 2018.

The Project is supported by the European Union and co-financed by the European Social
Fund (grant agreement no. EFOP-3.6.2-16-2017-00012)
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A MECHANIKAI AGITÁCIÓ HATÁSA A PALACKOZOTT TERMÉSZETES
ÁSVÁNYVÍZ MIKROBIOLÓGIAI STÁTUSZÁRA
TIHANYI-KOVÁCS R.1 - BÖRÖCZ P.2 - ÁSVÁNYI B.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Élelmiszertudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.
2
Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kar
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék
9026 Győr, Egyetem tér 1.

Összefoglalás
A globális szállítási láncok napjainkra a földkerekség minden pontjára eljuttatják a
palackozott ásványvizet, beleértve nem csak a földrajzilag értelmes szállítási távolságot is. A
globálisan egyre fokozódó ásványvíz-fogyasztás, és az egyre több helyen jelentkező
vízkészlet-hiány miatt a palackozott ásványvíz forgalma évről-évre növekszik. Az ásványvíz
nem mentes a mikrobáktól, melyek 1-1 vízadó rétegre jellemző összetételben és
mennyiségben vannak jelen a vízben. Vizsgálataink során az ASTM D4169-16 szabvány
alacsony, közepes és magas intenzitás-szintjén is elvégeztük a termékekre ható mechanikus
szimulációt. Közepes intenzitás esetén 22 °C-on és 37 °C-on tenyésztett mikroba-szám
növekményt csak a mechanikus behatás megszűnte után figyeltünk meg. Alacsony intenzitás
mellett a rázatott minta 22 °C-os összcsíra száma a kontrollhoz képest egy nagyságrenddel
alacsonyabb volt, míg magas intenzitásnál a második rázatás után azzal megegyezett. A
37 °C-on tenyésztett mikrobaszám kezdeti 3 nagyságrendnyi növekedését a 3. rázatás után
közel ugyanilyen mértékű csökkenés követte.
The effect of mechanical agitation on the microbial status of the bottled natural mineral
water
Abstract
Thanks to the global transport chains, bottled mineral water reach all parts of the world, also
including distances of geographically limited areas. Due to the globally increasing miner
water consumption and owing to the ever-more-frequent water source shortage, the volume of
bottled mineral water distribution is on the rise from to year. Mineral water is not free of
microbes which are present in the water in a composition and in an amount characteristic for
each of the water supplying layer. In our studies, mechanical simulations influencing the
product were performed at low, moderate and high-intensity levels of standard, No. ASTM
D4169-16. For moderate intensity, the increase in the total microbial count cultured at 22 oC
and at 37 oC was observed only after the termination of the mechanical exposure. Under low
intensity, the total germ count of the treated sample at 22 °C was of an order of magnitude
lower than that of the control, while at high intensity it became equal with the control after the
second vibration. In microbial count cultured at 37 oC the increase of an initial 3 orders of
magnitude was followed by almost the same level of decrease.
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GALAKTO-OLIGOSZACHARIDOK ELŐÁLLÍTÁSA ENZIMES MEMBRÁN
REAKTORRAL
KOVÁCS Z.1 - ERDŐS B.1
1

Szent István Egyetem Élelmiszeripari Műveletek és Gépek Tanszék
1118 Budapest, Ménesi út 44.

Összefoglalás
A galakto-oligoszacharidok (GOS) kedvező élettani és technológiai tulajdonságokkal bíró
prebiotikumok. A rövid szénláncú, tipikusan 2-6 szénhidrát egységből álló GOS gyártása az
ipari gyakorlatban laktóz enzimes konverziójával, keverős tartály reaktorokban zajlik. A
jelenlegi, szakaszos üzemű technológia folytonossá tételére nyújthat lehetőséget az enzimes
membrán reaktor (EMR) alkalmazása. Az előadás során bemutatjuk a laboratóriumunkban
felépített, napi 5-50 kg GOS-szirup előállítására alkalmas EMR berendezést és a kísérleti
eredményeink alapján elemezzük a folytonos gyártástechnológia előnyeit és hátrányait a
szakaszos üzemvitellel összevetve.
Kutatásunk a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság Programja (ÚNKP-18-4-SZIE-15),
és az Európai Unió és az Európai Szociális Alap (EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005)
támogatásával valósul meg.
Enzymatic production of galactooligosaccharides by inert membrane reactors
Abstract
Galactooligosaccharides (GOS) are prebiotic compounds with favorable nutritional and
technological properties. At the industrial scale, GOS are produced by the partial enzymatic
conversion of lactose in stirred-tank reactors. The intensification of GOS production may be
achieved by the employment of enzyme membrane reactors (EMR). EMRs may enable the reuse of the applied enzymes and an increase in the overall productivity. This talk introduces
the concept of EMR technology, provides an insight into the practice of GOS production by
the (semi)-pilot scale equipment designed and operated in our laboratory, and discusses the
pro and contra associated with this technology.
Our research is supported by the Bolyai Scholarship Programme of the Hungarian
Academy of Sciences, the New National Excellence Program of the Ministry of Human
Capacities (ÚNKP-18-4-SZIE-15), and the Hungarian Government through project No.
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005.
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RIZS- ÉS ZAB ITALOK ULTRASZŰRÉSÉNEK VIZSGÁLATA HERMIA
MODELLEL
SZ. GULYÁS N.1 - LEMMER B.1 - BALÓ T.1 - BÁNYAI G.1 - HODÚR C.1
1

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar
Folyamatmérnöki Intézet
6725 Szeged, Moszkvai krt. 9.

Összefoglalás
A membránszűrés egyre nagyobb figyelmet és hangsúlyt kap az élelmiszeriparban. Számos
előnye van a hagyományos módszerekkel szemben, így ígéretes technika a növényekből
készült italok előállításánál is. A membrán eltömődés azonban nagyban befolyásolja a
membrán teljesítményét, ezért nagyon fontos a membrán eltömődési mechanizmusok
jellemzése. Munkám során a Hermia modellt alkalmaztam, amely négy fő eltömődési
mechanizmust különböztet meg: teljes blokkolás, standard blokkolást, közbenső blokkolást és
iszaplepény szűrést. Kutatómunkám során megvizsgáltam a különböző növényi
alapanyagokból (zab és rizs) készült tejhelyettesítő italok szűrhetőségét különböző működési
paraméterek (nyomás, keverési sebesség) mellett. Az adatok négy modellbe történő
illesztésével meghatározható a legjellemzőbb eltömődési mechanizmus.
Köszönetnyilvánítás: EFOP-3.6.2-16-2017-00010-RING 2017 és az NKFIH/OTKA K115691. Gulyás Nikolett munkáját az ÚJ Nemzeti Kiválóság Program (UNKP-18-2-I-SZTE113) támogatta.
Modelling of rice and oat beverages ultrafiltration by Hermia
Abstract
Membrane filtration process is gaining more attention and focus in the food industry due to
them advantages compared with other conventional separation methods. Ultrafiltration is a
promising technique to produce plant originated beverage. Unavoidably, membrane fouling
always hinders the membrane performance. The characterization of membrane fouling
mechanisms is highly important especially during the ultrafiltration process. In this work,
Hermia’s models were used to investigate the fouling mechanisms. According to the modified
Hermia model, there are four main fouling mechanisms: complete blocking, standard
blocking, intermediate blocking, and cake layer formation. Ultrafiltration experiments were
performed at different plant originated beverage (rice and oat) and operating parameters
(pressure, stirring rate). By fitting the experimental data into four models, fouling mechanism
which was prevailing can be identified.
Acknowledgements: EFOP-3.6.2-16-2017-00010-RING 2017 and Development and
Innovation-NKFIH, K115691. Nikolett Gulyás is supported by UNKP-18-2-I-SZTE-113 New
National Excellence Program of the Ministry of Human Capacities.
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A TEJHIGIÉNIAI SZABÁLYOZÁS TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON
SZABÓ E.1 - IVANYOS D.1 - KASZA GY.2 - ÓZSVÁRI L.1
1

Állatorvostudományi Egyetem
Törvényszéki Állatorvostani, Jogi és Gazdaságtudományi Tanszék
1078 Budapest, István u. 2.
2
NÉBIH
1024 Budapest, Keleti Károly utca. 24.

Összefoglalás
A magyar tejhigiénia szabályozásának történeti áttekintése 1895-tól napjainkig jól mutatja,
hogy az emberiség számára aktuálisan elérhető ismeretanyag, a piac, a feldolgozóipar és a
kereskedelmi csatornák fejlődése hogyan befolyásolja egy iparág változását. Az újabb
tudományos felfedezések, a gyakorlati tapasztalatok és a gazdasági szükségszerűség egyaránt
megjelentek ebben a folyamatban. A tejhigiéniai szabályozás kiinduló pontja a hamisítás
tilalma volt, majd ebből fejlődött ki egy sokrétű, laboratóriumi vizsgálatokkal támogatott
ellenőrzési rendszer, amely a fogyasztók és a tisztességes vállalkozások érdekeinek
védelmében ma már a termőföldtől az asztalig nyomon követi a tej előállításának az útját.
The development of milk hygiene regulation in Hungary
Abstract
The regulation of milk hygiene in Hungary has a more than 120-year-old history. The
cornerstone of milk hygiene legislation was the act on the prohibition of counterfeiting of
food items including milk products in 1895, than the related control provisions, which were
constantly expanding with new aspects (physical, chemical and finally biological), and
created together the regulation of the production, processing and distribution of milk and
dairy products, in addition to animal health standards. Later, by creating a complex and
unified food-chain control law, the previously established and controlled processes were
generally drafted in one law following the path of milk from the farm to the table and
protecting the consumers' interest. Of course, several, executive national regulations
concerning milk hygiene were put in force in addition to the unified food act, all harmonized
with European Union legislation. Summarily, the milk hygiene regulation has kept pace with
the practical experiences and the results of scientific research, so this historical review
demonstrates how the knowledge available to mankind, and the change of the market, the
processing and the distribution of the dairy products affect the development of the milk
sector. It can be stated that the current Hungarian milk hygiene regulation covers the entire
food chain including the milk production, processing, distribution and consumption, and
seems to be able to identify and handle the sources of potential hazards quickly and
accurately.
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KÖZELI INFRAVÖRÖS (NIR) SPEKTROSZKÓPIA ÉS MIKROSZKÓPIA:
HATÉKONY MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK A GYAKORLAT SZÁMÁRA
GERGELY SZ.1 - SALGÓ A.1
1

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
1111 Budapest, Gellért tér 4.

Összefoglalás
Közeli infravörös (NIR) spektroszkópiai és mikroszkópiai módszerek széleskörűen terjednek
az élelmiszer-, biotechnológiai-, környezetvédelmi- és orvos diagnosztikai ipari területeken,
aminek legfontosabb oka, hogy ezen technikák rendkívül gyorsan, gyakran valós-idejű
információkat nyújtanak a vizsgált rendszerek anyagi változásairól, roncsolás-mentes módon.
Az előadás különféle mezőgazdasági, növényfiziológiai, élelmiszeripari, gyógyszer és
biotechnológiai példákon át ismerteti az alkalmazások lehetőségeit és korlátait.
Bemutatjuk, a méréstechnika hamisítások kimutatásában és diagnosztikai területeken való
hasznosságát.
Az összefoglaló felhívja a figyelmet a nagy információ tartalmú adathalmazok hatékony
matematikai-statisztikai, kemometriai feldolgozásának fontosságára, a tudás-intenzív
módszerek alkalmazásának előnyeire.
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STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS EXOPOLISZACHARID-TERMELÉSÉNEK
GENOM SZINTŰ JELLEMZÉSE
KORCZ E.1 – SÜLE J.1 – VARGA L.2 – KERÉNYI Z.1
1

Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 24.
2
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar
Élelmiszertudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 15-17.

Összefoglalás
Savanyú tejtermékek állományának kialakítása szempontjából kulcsfontosságú a nagy
mennyiségű extracelluláris poliszacharid, más néven exopoliszacharid (EPS) termelésére
képes tejsavbaktériumok alkalmazása, azok emulgeáló, sűrítő, stabilizáló tulajdonságai,
szineréziscsökkentő hatása miatt. Vizsgálatainkban egyes Streptococcus thermophilus törzsek
által termelt EPS kvantitatív meghatározásán túl a fenotípusos különbségek mögött rejlő
genetikai változatosságot kutatjuk. Előadásunkban az alkalmazott S. thermophilus törzsek eps
klaszterének felépítését és az eps gének lehetséges funkcióit mutatjuk be, melyek a teljes
genom szekvenálás in silico vizsgálati adatain alapulnak. Eredményeink – azaz az EPStermelő tulajdonság genetikai hátterének felfejtése – új támpontot adhatnak a savanyú
tejtermékek előállításánál felhasználandó starterkultúrák kiválasztásához.
Genomic characterization of exopolysaccharide production by Streptococcus
thermophilus
Abstract
Most lactic acid bacteria are capable of producing more or fewer exopolysaccharides (EPS).
High EPS-producing strains may greatly contribute to the texture, rheology, and mouthfeel of
cultured dairy foods. Because of their pseudo-plastic rheological behavior and water-binding
capacity, microbial EPS have found industrial applications as emulsifying, texturizing,
viscosifying, and syneresis-lowering agents. In this study, we look at the genetic diversity
behind the phenotypic differences of EPS-production in Streptococcus thermophilus strains.
The structure of eps gene cluster and the putative functions of these genes have been
identified based on in silico data analysis of whole-genome sequencing. Our results may assist
commercial manufacturers in choosing the right starter cultures for the production of cultured
dairy products.
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KAZEIN ÉS SAVÓFEHÉRJÉK EGYIDEJŰ ELVÁLASZTÁSA FORDÍTOTT FÁZISÚ
NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS MÓDSZERREL
SAROK R.1 - SZABÓ K.1 - PÉNTEK G.1 -SZÉKELYHIDI R.2 - AJTONY ZS.2
1

Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 24.
2
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Élelmiszertudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.

Összefoglalás
Munkánk során RP-HPLC-UV módszert dolgoztunk a tejfehérjék két fő csoportját alkotó
kazein és savófehérjék elválasztására és egyidejű minőségi meghatározására. Vizsgálatainkat
tejből membrán szűréssel nyert fehérje koncentrátummal és permeátummal végeztük. Az
egyes fehérje frakciók fehérje alkotóinak elválasztását Vydac 30nm, 5um, 250mm, 4,6mm ID,
C18 utószilanizált oszlopon végeztük. A gradiens elúciós módszerünk mozgófázisait
acetonitril, triflour-ecetsav valamint ionmentes víz elegye alkotta. A kolonna hőmérsékletét
40oC-nak, az eluens áramot 1mL/min-nek, az észlelési hullámhosszot pedig 220 nm-nek
választottuk. A kidolgozott módszer kielégítőnek bizonyult mind az egyes kazein, mind pedig
az egyes savófehérje alkotók elválasztáshoz. A csúcs alatti területek ismételhetősége 5%
alatti, alfa s2 kazein esetébe 8.7% volt.
Separation of casein and whey proteins by reverse phase high performance liquid
chromatographic method
Abstract
In our work, an RP-HPLC-UV method was developed for the separation and simultaneous
qualification of casein and whey proteins that form two main groups of milk proteins. Our
experiments were carried out with protein concentrate and permeate obtained by membrane
filtration from milk. The highest separation of the proteins of each protein fraction was
carried out on a Vydac 30nm, 5um, 250mm, 4.6mm ID, C18 end capped column. The mobile
phase of the gradient elution method was formed by a mixture of acetonitrile, trifluoroacetic
acid, and deionized water. For the column temperature, for the eluent flow, and for the UV
detection wavelength, 40 oC, 1mL/min, and 220 nm were chosen respectively. The developed
method proved to be satisfactory for simultaneous separating of milk proteins originating
from casein and whey proteins. The repeatabilities of protein peak areas were less than 5%,
whereas alpha s2 casein was 8.7%.
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NAGYÉRZÉKENYSÉGŰ HS-SPME-GC-MS MÓDSZER FEJLESZTÉSE
GYÓGYNÖVÉNY EREDETŰ MONO- ÉS SZESZKVITERPÉNEK KECSKETEJBŐL
TÖRTÉNŐ MEGHATÁROZÁSÁRA
SZÉKELYHIDI R.1 - HANCZNÉ LAKATOS E.1 -KAPCSÁNDI V.1 - AJTONY ZS.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Élelmiszertudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.

Összefoglalás
Munkánk célja az volt, hogy egy nagyérzékenységű gőztérmintavételű szilárdfázisú
mikroextrakciós gázkromatográf-tömegspektrométeres (HS-SPME-GC-MS) módszert
fejlesszünk ki 6 különféle gyógynövényt (cickafark, kamilla, szagos müge, tárkony, lándzsás
útifű, orvosi zsálya) tartalmazó takarmánnyal etetett kecskék tejének mono- és szeszkviterpén
koncentrációjának meghatározásra. Az általunk vizsgált 12 terpén az alfa-pinén, a szabinén, a
béta-pinén, a p-cimén, a limonén, a linalool, az alfa-tujon, a kámfor, a mentol, a 4-llilanizol, a
kariofillén-E és az alfa-humulén volt. A gőztérmintavétel optimális körülményeinek
meghatározása során a 2 cm hosszú DVB/CAR/PDMS bevonatú SPME szál, a 60 oC-os
mintavételi hőmérséklet és a 60 min extrakciós idő bizonyult a legmegfelelőbbnek. A
kalibrációt standard addiciós módszerrel végeztük. A terpénekre a módszerük lineáris
tartományait 5-1530 ng/g-nak, a becsült meghatározási határait 1-8 ng/g-nak, az
ismételhetőségeit 5,7-9,3 %-nak találtuk.
Development of highly sensitive HS-SPME-GC-MS method for the determination of
herbal mono- and sesquiterpenes from goat's milk
Abstract
The purpose of our study was to develop a highly sensitive headspace solid-phase
microextraction gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) method for
quantifying the mono- and sesquiterpenes in herbal feed fed goat's milk. The herbal feed
contained six different herbs as milfoil, chamomile, woodruff, tarragon, rib-grass, and sage.
The terpenes we investigated were alpha-pinene, sabinene, beta-pinene, p-cymene, limonene,
linalool, alpha-thujone, camphor, menthol, 4-allylanizol, caryophyllene-E, and alphahumulene. Developing the analytical method, the 2 cm long DVB/CAR/PDMS coated SPME,
60 °C sampling temperature and 60 min extraction time were found to be the most suitable for
headspace sampling. The calibration was performed using a standard addition method. For the
terpenes, linearity ranged from 5 to 1530 ng/g, the estimated limits of quantification were 1 to
8 ng/g, and the repeatabilities were 5.7 to 9.3%.
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GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNYEK ILLÓOLAJ TARTALMÁNAK VIZSGÁLATA
VÍZGŐZ-DESZTILLÁCIÓVAL
SIK B.1 - HANCZNÉ LAKATOS E.1 - KAPCSÁNDI V.1 - AJTONY ZS.1

1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Élelmiszertudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.

Összefoglalás
Munkánk során 9 különböző termesztett gyógynövény, ánizs (Pimpinella anisum L), citromfű
(Melissa officinalis L.), borsosmenta (Mentha×piperita), kakukkfű (Thymus vulgaris L.),
kamilla (Matricaria chamomilla L.), körömvirág (Calendula officinalis L.), rozmaring
(Rosmarinus officinalis L.), szurokfű (Origanum vulgare L.), zsálya (Salvia officinalis L.)
illóolaj tartalmát vizsgáltuk vízgőzdesztillációs módszerrel. Az alkalmazott analitikai
módszerünk teljesítményjellemzőinek meghatározása során a mérési tartományt 1,250 mL/kg-nek, ismételhetőséget 0,7-19,3 %-nak, visszanyerést 92-95 %-nak, a meghatározási
határt 1,2 mL/kg-nek találtuk. A gyógynövények általunk mért illóolaj tartalma ánizsnál 42,3,
borsosmentánál 17,2-23,3, citromfűnél 1,2-2,5, kakukkfűnél 5,4-25,9, kamillánál 3,6-7,4,
körömvirágnál 1,3-2,1, rozmaringnál 5,4, szurokfűnél 23,4-33,9, zsályánál pedig 7,7-12,7
mL/kg volt.
Analysis of the essential oil content of medicinal plants by steam distillation
Abstract
We investigated the essential oil content of nine different field-cultivated medicinal plants,
anise (Pimpinella anisum L), lemon balm (Melissa officinalis L.), peppermint
(Mentha×piperita), thyme (Thymus vulgaris L.), chamomile (Matricaria chamomilla L.),
marigold (Calendula officinalis L.), rosemary (Rosmarinus officinalis L.), oregano (Origanum
vulgare L.) and sage (Salvia officinalis L.) by the steam distillation method. The performance
characteristics of the applied analytical method as working range, repeatability, recovery
value, limit of quantification were found 1.2 to 50 mL/kg, 0.7 to 19.3%, 92 to 95% and 0.5
mL/kg respectively. The measured essential oil content of medicinal plants were the
following values, anise 42.3, peppermint 17.2-23.3, lemon balm 1.2-2.5, thyme 5.4-25.9,
camomille 3.6-7,4, marigold 1.3-2.1, rosemary 5.4, oregano 23.4-33.9 and sage 7.7-12.7
mL/kg.

- 107 -

FLAVONOLIGNÁNOK MÁRIATÖVISBŐL (SILYBUM MARIANUM L.
GAERTNER) TÖRTÉNŐ OLDÓSZERES KINYERÉSÉNEK OPTIMALIZÁLÁSA
SIK B.1 - HANCZNÉ LAKATOS E.1 - KAPCSÁNDI V.1 - AJTONY ZS.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Élelmiszertudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.

Összefoglalás
Oldószer extrakciós módszert fejlesztettünk ki a májvédő hatású bioaktív flavonolignánok
(szilikrisztin, szilidianin, szilibinin A, szilibinin B, izoszilibinin A és izoszilibinin B)
kinyerésére máriatövis terméséből. A flavonolignánok elválasztását, azonosítását valamint
mennyiségi meghatározását HPLC-DAD módszerrel végeztük. Az extrakciós eljárásokat
megelőzően a máriatövis terméseket 6 órás hexános Soxhlet extrakcióval zsírtalanítottuk. A
módszer optimalizálása során vizsgáltuk a kivonószer összetételnek, az extrakciós időnek és a
kinyerési hőmérsékletnek az extrakciós hatásfokokra gyakorolt hatását. A legjobb kinyerést a
70 v/v% etanol és 30 v/v% víz eleggyel visszafolyóztatás mellett forrás közben végzett 30
perces extrakció eredményezte. A kinyerési hatásfok szilikrisztinre, szilidianinra szilibinin
A-ra, szilibinin B-re, izoszilibinin A-ra 100 %, izoszilibinin B-re 78% volt.
Optimization of solvent extraction of flavonolignans from milk thistle (Silybum
marianum L. Gaertner)
Abstract
A solvent extraction procedure was developed to extract the hepatoprotective bioactive
flavonolignans (silychristin, silydianin, silybin A, silybin B, isosilybin A, isosilybin B) from
milk thistle fruits. The separation, identification, and quantitation of flavonolignans were
performed by HPLC-DAD method. Before the extraction procedures, milk thistle fruits were
defatted for 6 h with n-hexane using Soxhlet apparatus. Optimizing the extraction method the
effect of the extraction mixture composition, the extraction time and the extraction
temperature on the efficiencies of extraction were investigated. The highest yields were
obtained refluxing the samples at boiling with 70 v/v% ethanol 30 v/v% water solution. The
efficiency of extraction for silychristin, silydianin, silybin A and B, isosilybin A were 100 %
and for isosilybin B was 78 %.
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NÖVÉNYTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
BK-Auditórium

A TALAJSZKENNELÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A
NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN
SCHMIDT R.
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Növénytudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
Az előadásban választ keresünk arra a kérdésre, hogy milyen segítséget nyújthatnak a
talajszkennelés révén nyerhető információk növénytermesztési technológiai feladataink
megoldásában. Tesszük ezt olyan módon, hogy összehasonlítjuk a hagyományos
talajvizsgálatok révén nyerhető ismereteket, azok talajtani hátterét, az új technológia kínálta
lehetőségekkel. Megkísérlünk egy, az előnyöket és a hiányosságokat összefoglaló mérleget
felállítani, amely egyúttal kirajzolja a további kutatás, fejlesztés, előrehaladás irányát, mivel
nem kétséges, hogy egy olyan technológiáról van szó, amely minden bizonnyal helyet követel
magának a jövő (és a jelen) precíziós gazdálkodási technológiáiban.
The potential use of soil scanning in plant production
Abstract
In the presentation, we investigate the possible contribution of soil scanning to the solving of
technological challenges of modern crop production technologies. For doing this we compare
the data supplied by traditional soil testing methods and the information offered by soil
scanning. We try to outline a summary collecting the advantages and the deficits of the
method. This comparison envisions the pathway of development too since there is no doubt
that it is a technology that will become a part of precision crop production technologies of the
future or even the present as well.
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ORGANIKUS TERMELÉS FEJLESZTÉSE MAGYAR INPUT ANYAGOKKAL
KAMBODZSÁBAN
GULYAS A.
Phnom Penh , Cambodia No 308. street 369
Samnap village Sangkat Phnom Penh Thmey Kan San Sok

Összefoglalás
A kambodzsai kormány azon törekvését támogatva, hogy területén támogatja az organikus
termelést, kísérleteket folytattunk 2013-tól Kambodzsában Magyarországon előállított
növénytermelési input anyagokkal. Az elsődleges cél a chemical free termékek előállítása
volt, amelyet a kambodzsai kormány export célokra kívánt felhasználni (elsősorban rizs és
feketebors területén). Menetközben kiderült, hogy a kérdés komplexebb feladatmegoldást
kíván. A kidolgozott technológiánk elsősorban talajvédelmi feladatokat lát el, mellyel javítjuk
a talaj struktúráját, feltárjuk a tápanyagokat elsősorban a talajélet javításával. A
növényvédelmet, és a termés védelmét bio peszticidekkel oldjuk meg.
Improve organic farming with Hungarian inputs in Cambodia
Abstract
We started to promote the wish of the Cambodian government, to produce chemical free yield
(rice and black pepper) for export in 2013. We started to make trials with Hungarian
agricultural import products, to get chemical free yield. Later we found that the question is
more complex, so we supplemented our work with soil improvement. For plant and yield
protection we used bio pesticides.
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PILLANGÓS VIRÁGÚ NÖVÉNYEK TERMESZTÉSI TAPASZTALATAI A
NYÍREGYHÁZI EGYETEM TANGAZDASÁGÁBAN
SZABÓ B.1 - KOSZTYUNÉ KRAJNYÁK E.1 - SZABÓ M.1 - TÓTH CS.1 –
SIMON L.1
1

Nyíregyházi Egyetem
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b

Összefoglalás
A Nyíregyházi Egyetem Tangazdaságának szántóföldi termesztésében meghatározóak a
pillangós virágú növények. A tipikus homokon termeszthető fehérvirágú csillagfürt (Lupinus
albus L.) mellett a szöszös bükköny (Vicia villosa Roth) a homoki gazdálkodás másik
perspektivikus növénye. Elsősorban takarmánykeverékek komponenseként említik, de
folyamatosan nő jelentősége a zöldtrágyázásban is. A nyírségi termőtáj ideális
vetőmagtermesztés szempontjából, így a szöszös bükköny a gyenge tápanyag-szolgáltató
képességű talajok gazdaságosan termelhető növényeinek egyike. Mivel Tangazdaságunk
szántóföldi növénytermesztésének közel 60 százaléka (140 ha) ebben az időszakban átállás
alatt volt ökológiai gazdálkodásra, így a termesztés is az ökológiai gazdálkodásban elfogadott
termesztéstechnológia szerint folyt. Dolgozatunkban - az elért terméseredmények mellett - a
termesztéstechnológiában rejlő nehézségeket kívánjuk bemutatni.
Leguminous plants production in the training farm of the University of Nyíregyháza
Abstract
The cultivation of Leguminous crops is dominant in the Training Farm University of
Nyíregyháza. The Lupin (Lupinus albus L.) is the most perspective Leguminous plant in the
acidic sandy soil. The hairy vetch (Vicia villosa Roth) is the other perspective plant of sand
farming. Primarly it is mentioned as a component of mash, but its meaning is constantly
increasing in green manuring too. The of the Nyírség is ideal in the aspect of seed production,
so the hairy vetch is one of the economically producable plans of the soil, which have weak
nutrition-providing qualities. As 60 percent (140 ha) of our educational farm was during
transition to ecological farming, the producing was also lead with production-technologies
accepted in ecological farming. In our dissertation we want to show the difficulties of
production-technology besides the yields.
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A ZÖLDBORSÓ TERMÉSALAKULÁSA A VETÉSIDŐ ÉS A TERMÉSELEMEK
FÜGGVÉNYÉBEN
PAP J.1 – PAP N.1 – PETRÓCZKI F.1 – KUKORELLI G.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Növénytudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
A borsó termését meghatározó terméselemeket vizsgáltuk 2008 – 2011 és 2017. években. A
terméselemek közül kiemelkedő fontosságú a hektáronkénti növényszám, amelyre döntő
hatással van a pontosan kivetett magszám mellett a szántóföldi kelés értéke. A hiányos
növényállományt, a gyengébb szántóföldi kelést kismértékben tudja kompenzálni a
növényenkénti hüvelyszám, a hüvelyenkénti szemszám és az ezermagtömeg. A terméselemek
kompenzációs képessége függ a vetésidőtől és így attól, hogy a növény virágzásakor,
hüvelyképződésekor és a szemtelítődésekor milyen időjárás uralkodik. Az elemeket egy
közös mutatóként értékelve azt kaptuk, hogy a kelési %, a hüvelyszám, a hüvelyenkénti
szemszám és az ezermagtömeg, nagy biztonsággal, több mint 90%-ban meghatározza a
várható termést.
The yield of field pea as a funktion of sowing date and production elements
Abstract
The production elements determining the yield of field pea was analyzed in the years 2008 2011 and 2017. The number of plants her hectare has a particular importance within these
elements. This value is affected particularly by the field emergence besides the seed number
sowed. The lack of a crop - a weaker field emergence percentage – could only be slightly
compensated by the number of pods per plant, pods per plant, the number seed in pods and
the thousand seed weight. The compensating capacity of these production elements is
depending on the sowing date and hence the weather conditions during flowering, pod
development and grain filling. It can be concluded that using a single indicator of these
elements the emergence percentage, the number of pods, the number of seeds per pod and the
thousand weights determine the yield with more than 90%.
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A TAVASZI ÁRPA TERMÉSTÖMEG ALAKULÁSA A VETÉSIDŐ
FÜGGVÉNYÉBEN
PAP J.1 - PAP N.1 - PETRÓCZKI F.1 - KUKORELLI G.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Növénytudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
Tavaszi árpával végzett vetésidő kísérletek eredményei alátámasztják azt a tényt, mely szerint
a tavaszi árpát azonnal el kell vetni, ahogy a talaj és az időjárás megengedi. Az első
lehetséges vetésnap minden évben más és más naptári napra eshet. Az első vetésnapokhoz
képest a későbbi vetésnapokon vetett tavaszi árpánál – 7 – 10 naponta 1 t/ha – szignifikáns a
terméscsökkenés. Az egyes évek között is különbségek adódnak, mértéke a 3 t/ha
mennyiséget is elérheti. Az évjárat hatása azonban nem változtatja meg azt az összefüggést,
mely szerint a legkésőbbi vetésekhez képest a legkorábbi vetések két – háromszoros termést
is adnak. Kísérleti eredményeink ismételten arra mutatnak rá, hogy a korai vetés a tavaszi
árpánál nem csak nagyobb termést eredményez, hanem növeli a termésbiztonságot is, így
fontos technológiai elem a termesztő kezében.
The Change of spring barley yild mass in correlation of sowing time
Abstract
The spring barley sowing time experiments prove that the spring barley must be planted as
soon as soil and weather allow. The first possible sowing date may fall on a different calendar
day every year. Compared to the first seeding days the yield decrease of the later sowed
spring barley is significant (7-10 tons/hectare/day). There may be differences - 3 tons/ hectare
- between certain years. Compared to the latest sowings the earliest sowings give two or tree
times more yield, it is not affected by the age-group. Our results show that the early sowing
gives greater yield, bigger product safety, therefore it is an important technological element
for the farmer.
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TÖBBLET P TRÁGYÁZÁS ÉS P FELHALMOZÓDÁS A TALAJBAN
TÓTH Z.1 - KISMÁNYOKY T.1
1

Pannon Egyetem Georgikon Kar
Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék
8360 Keszthely, Festetics u. 7.

Összefoglalás
Vizsgálatainkat Keszthelyen végeztük egy szerves és N trágyázási tartamkísérletben. A
kéttényezős kísérletben a szervesanyag visszapótlás különböző formáinak és a növekvő adagú
N műtrágya kezelések hatása tanulmányozható. A szervesanyag kiegészítésnek három
változatát alkalmaztuk: szervesanyag kiegészítés nélkül (kontroll, szármaradványok
lehordva), istállótrágya kijuttatás (három évente 35 tha-1 dózisban, szármaradványok
lehordva), szármaradványok visszadolgozva. Az őszi árpa tarlóján ebben a kezelésben egy
további zöldtrágya kezelés volt alkalmazva (Raphanus sativus var. Oleiformis).
A kísérletben minden parcellán egységesen 100 kgha-1 P2O5 és K2O hatóanyag adagot
alkalmaztunk. A P mérleg mindegyik kezelés és tesztnövény esetében pozitív volt. A pozitív
mérleg különböző mértékű felhalmozódást eredményezett a trágyázási változatok szerint a 30
éves kísérleti periódus alatt.
Excessive P fertilization and P accumulation in soil
Abstract
The study was conducted in a Long-term Field Experiment in Keszthely, Hungary. The two
factors of the experiment are the complementary applications of different forms of organic
fertilizers and increasing rates of mineral N fertilization. The organic fertilizers have 3
different variants: no organic fertilizer application (control, straw is removed), farmyard
manure (FYM) application (35 t/ha, in every third year, straw is removed), straw/stalk (St)
incorporation. After winter barley on the St plots, an extra green manure (GM) was applied
(Raphanus sativus var. Oleiformis).
In the experiment a uniform rate of 100 kgha-1 P2O5 and K2O was applied in each plots. P
balance was positive in case of each plots and the accumulation of excessive P supply was
measured regarding different organic matter amandment, during a 30 year experimental
period.
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INTENZÍV ÉS ŐSI BÚZAFAJTÁK ÖKOLÓGIAI KÖRÜLMÉNYEK KÖZT
KIALAKULT GYOMVISZONYAINAK ÁTTEKINTÉSE ELTÉRŐ
TERMŐHELYEKEN HÁROM ÉV ADATAI ALAPJÁN
FARKAS A.1 - NAGY K.2 - PINKE GY.2 - ENZSÖL E.3 - SZABÓ G.1 - ROSZÍK P.4 REISINGER P.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Növénytudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
2
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Víz- és Környezettudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.
3
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
4
Biokultúra Hungária Nonprofit Kft.
1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.

Összefoglalás
Győr-Moson-Sopron megyében egymást követő 3 évben eltérő területeken, ökológiai
termesztési körülmények közt – átállás 1. éve - 5 búzafajta állományában vizsgáltuk a
gyomviszonyokat, 1-1 parcellán 4 ismétlésben. Kettő intenzív étkezési búza fajta (Triticum
aestivum L.) mellett az Mv Hegyes (tönke, T. turgidum L. subsp. dicoccum), az Mv Menket
(alakor, T. monococcum L. subsp. monococcum) és az Mv Martongold (tönköly, T.
aestivum L. subsp. spelta) ősi fajokat vontuk be a vizsgálatba. A gyomfelvételezést 1m2-es
mintatereken számlálással végeztük. Az áttekintéskor feljegyeztük az ott talált gyomfajok
nevét, életformáját, a fajonkénti darabszámot és a gyomok fejlettségi állapotát. Jelen
munkánkban általános áttekintést adunk a 3 év adatai alapján az eltérő területeken és
állományokban tapasztalt gyomosodásról.
Kulcsszavak: ökobúza gyomviszonyai, gyomosodás őszi búzában

Comparison of weediness in several wheat cultivars after 3 years survey in organic
farming on different areas
Summary
We surveyed the abundance of weed flora in five different cereal fields in 1-1 different
organic areas in 2016, 2017 and 2018 located in Győr-Moson-Sopron county (North-West
Hungary). The studied cereal cultivars (and species) were Triticum aestivum L., Mv Hegyes
(T. turgidum L. subsp. dicoccum), Mv Menket (T. monococcum L. subsp. monococcum) and
Mv Martongold (T. aestivum L. subsp. spelta). The number of weed plants was counted and
sorted by species as well as phenological stages in 1 m2 plots with four replications in each
field. This work is an overview about weediness of wheats in our 3-years survey.
Keywords: weediness in winter wheat in organic farming

- 115 -

AZ ARTHROSPIRA PLANTENSIS CIANOBAKTÉRIUM ÉS A STEINKRAFT
BIOPELLET HATÁSA FAISKOLAI NÖVÉNYEKRE
TÓTH J.1 – BERZSENYI Z.2 – ÖRDÖG V.1,3
1

Széchényi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Növénytudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca15-17.
2
Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar
Növénytermesztési és Növényvédelmi Intézeti Tanszék
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
3
Research Centre for Plant Growth and Development, University of KwaZulu-Natal,
Pietermaritzburg, P/BAG X01, Scottsville 3209, South Africa

Összefoglalás
Kísérleteink célja az volt, hogy talajba adagolt Arthrospira platensis cianobaktériummal és
Steinkraft® zeolit-tartalmú szerves biopellettel javítsuk konténeres faiskolai növények
növekedését és fejlődését. Az ausztriai Kramer & Kramer faiskolában 2017 és 2018 tavaszán
Aronia, Ribes, Morus, Vaccinium, Hydrangea és Sambucus fajokat kezeltünk. A kísérleti
növények talajához 2, 4 vagy 6 g cianobaktérium biomasszát, valamint 8, 16 vagy 32 g
Steinkraft biopelletet, illetve azok keverékét adagoltuk. Mindkét kísérleti évben mértük a
levelek relatív klorofill tartalmát, a növények hajtásvastagságát és magasságát, az elágazások
és a levelek számát. Az A. platensis kezelések legkedvezőbb hatását jellemzi, hogy 2017-ben
92%-kal növelték a növények hajtásvastagságát, 32%-kal a növények magasságát, 93%-kal az
ágak számát, valamint 138%-kal a levelek számát. A biopellet egyedül és cianobaktériummal
kombinálva kedvezően befolyásolta a növények fejlődését 2018-ban, de a biopellet
önmagában nem hatott a relatív klorofill-tartalomra.
The effect of Arthrospira plantensis and steinkraft biopellet on nursery plants
Abstract
The aim of our experiments was the improvement of growth and development of
containerized nursery plants by infusing the soil with Arthrospira platensis cyanobacterial
biomass from Myanmar and the zeolite-containing biopellet from the Steinkraft Ltd. Varieties
of Aronia, Ribes, Morus, Vaccinium, Hydrangea and Sambucus were treated in the Kramer &
Kramer nursery (Austria) in spring of 2017 and 2018. The plant soil was treated with 2, 4 or 6
g cyanobacterial biomass, with 8, 16 or 32 g biopellet or with their mixture. Relative
chlorophyll content of leaves, shoot thickness, plant height, number of branches and leaves
were noticed in both experimental years. A. platensis increased the shoot thickness up to 92%,
plant height up to 32%, number of branches up to 93% and number of leaves up to 138% in
2017. The biopellet and its combination with cyanobacterium demonstrated also beneficial
effects in 2018, but the biopellet alone did not affect the relative chlorophyll content of the
leaves.
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ŐSZI BÚZA KISPARCELLÁS KÍSÉRLET SZALICILSAV TARTALMÚ
KÉSZÍTMÉNNYEL
MOLNÁR Z.1 - KUKORELLI G.1 - PŐTHE P.1
1

Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Növénytudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.

Összefoglalás
A szalicilsav (SA) jelenleg az intenzív kutatások középpontjában állt, mint egy olyan endogén
jelmolekula, amely közvetíti a lokális és szisztemikus növényvédelmi válaszokat a kórokozók
ellen. A SA exogén alkalmazása hatásos lehet a növényi növekedés, termékenység
fokozásának és a különböző abiotikus stressz okozta káros hatások leküzdésének.
Kisparcellás kísérletet végeztünk egy szalicilsav tartalmú termékkel (PlanTonic) egyszer,
kétszer és/vagy háromszor kezelt őszi búza állományban, a 2016/2017-es tenyészidőszakban.
A különböző termés paraméterek vizsgálata mellett a növények élettani állapotát a
fotoszintetikus pigmenttartalmuk, valamint a vegetatív fázisban levélben kimutatható
szalicilsav tartalom alapján vizsgáltuk. Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a tavasz
közepén (április vége, május eleje) alkalmazott egy szalicilsavas kezelés javítja az őszi búza
növények élettani tulajdonságait, amelyek nagyobb és jobb minőségű hozamot
eredményeznek.
Small plot experiment in winter wheat with a product containing salycilic acid
Abstract
Salicylic acid (SA) has been the focus of intensive research due to its function as an
endogenous signal mediating local and systemic plant defense responses against pathogens.
The exogenous application of SA might act as a powerful tool in enhancing the growth,
productivity and also in combating the ill effects generated by various abiotic stresses in
plants. Small plot experiment was carried out to evaluate the effect of a salycilic acid
containing product on winter wheat plants treated once, twice and/or three times in small plot
experiment in 2016/2017. Physiological status of the plants was investigated according to
their photosynthetic pigment content levels, as well as their salycilic acid content in the leaves
during the vegetative phase. As a conclusion we can state, that one SA treatment in the middle
of spring (end of April, early beginning of May) could enhance the physiological properties of
winter wheat plants which lead higher yield results.
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A MANDULAPALKA ÉS A FÖLDIMANDULA ELNEVEZÉSEK MAGYARÁZATA
ÉS EGYÉRTELMŰSÍTÉSE A GYAKORLAT SZÁMÁRA
KORSÓS Z.1 - FARKAS A.2 - BAGI I.3 - MAKAI S.4 - MAKAI S. P.5
1

AgroLand KFT
6230 Soltvadkert, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 40.
2
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Növénytudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
3
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Növénybiológiai Tanszék
6726 Szeged, Közép fasor 52.
4
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
5
Trigonella MED. Kft.
9200. Mosonmagyaróvár, Kadocsa u 25.

Összefoglalás
A mandulapalka (Cyperus esculentus L.) hazánkban többnyire agresszív gyomként leírt faj,
melynek azonban öt változata ismert, és ezek egyike lehet termesztett haszonnövény is.
A mandulapalka hazai spontán előfordulását Dancza I. figyelte meg 1993-ban.
Közleményükben (Dancza-Fischl, 2000) egységesen mandulapalka néven említik, de
morfológiailag elkülönítik a C. esculentus L. var. leptostachyus Boeck és a C. esculentus L.
var. sativus Boeck. változatot. 2004-ben Dancza javaslatot tett a névváltozatokra.
Az 1993 óta megfigyelt gyomosodási tendenciák és az étkezési célú mandulapalka iránti
egyre növekvő kereslet okán határozott és konkrét javaslatot teszünk a gyakorlat számára,
hogy a továbbiakban következetesen különböztessük meg elsősorban az említett két változatot
magyar elnevezésében: a gyomosító növényt nevezzük mandulapalkának, míg az élelmiszer
célra termeszthető változat neve legyen földimandula.
Kulcsszavak: földimandula, mandulapalka, Cyperus esculentus L
Distinction and clarification of the hungaryan names of Cyperus esculentus l. var.
leptostachyus Boeck and C. esculentus l. var. sativus Boeck
Abstract
Cyperus esculentus is described as an agressive weed, which nevertheless has five variables,
and one of these can be cultivated as a crop.
The spontenous domestic presence of C. esculentus has been observed by I. Dancza in 1993.
In their announcement (Dancza-Fischl, 2000) they mention it as C. esculentus uniformly, but
they segregate the variants C. esculentus L. var. leptostachyus Boeck and C. esculentus L.
var. sativus Boeck morphologically. In 2004 Dancza made a suggestion for the name
versions.
The weed tendencies observed since 1993 and the growing demand for the C. esculentus for
eating purposes – which was discovered for the domestic market by the producers looking for
alternatives and the more and more conscious consumers – drove us to make a definite and
concrete suggestion for the practice: to consequently differenciate the two mentioned variants
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in its Hungarian names for the future: the weed should be called „mandulapalka” (Cyperus
esculentus) and the name of the variant cultivated for food purposes should be
„földimandula”.
Key words: Cyperus esculentus L., nutsedge
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GYOMFELVÉTELEZÉSI VIZSGÁLATOK ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBA
VONT TERÜLETEN 2011-2017 KÖZÖTT
KUKORELLI G.1 - JÁKLI K.2 - GERGELY I.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Növénytudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
2
Agroprodukt Zrt.
8500 Pápa, Szent István u. 12.

Összefoglalás
A vizsgálatot a Széchenyi István Egyetem Tangazdaságának, Mosonmagyaróváron
elhelyezkedő 22,5 ha ökológiai gazdálkodásba vont területén állítottuk be. A területen
herbicid 2009 óta nem került felhasználásra. A vetésforgó összetétele: 2010: őszi búza, 2011:
facélia, 2012-2016: lucerna, 2017: őszi búza volt. A területen 2011-ben kézi GPS-el, fél
hektáronként, szabályosan mintavételi pontokat jelöltünk ki, melyeken meghatároztuk a
gyomborítás mértékét fajonként. A gyomfelvételezés ugyanazon mintapontok használatával
2013 és 2017-ben megismétlésre került. Az eredmények alapján elmondható, hogy Az
Ambrosia artemisiifolia a terület megközelítőleg azonos helyén volt megtalálható 2011, 2013
és 2017-ben. A területen 2011 és 2013-ban a Cirsium arvense a nagyarányú fertőzését lehetett
megfigyelni, jelenléte azonban 2017-ben nem mutatkozott. Ezzel szemben az Elymus repens
borítása 2011 és 2013-ban kis, 2017-ben azonban jelentős mértékű volt, és a terület domináns
gyomnövényévé vált. A lucerna 5 éves termesztése ökológiai gazdálkodás mellett jelentősen
befolyásolta a gyomflóra összetételét elsősorban az évelő gyomnövények tekintetében.
Examination of weed survey in organic farming system from 2011 to 2017
Abstract
Trial was carried out in a 22.5 ha field of Széchenyi István Egyetem in Mosonmagyaróvár,
where organic farming system was applied. Herbicide was not used in the field from 2009.
The crop rotation system was follows: 2010: winter wheat, 2011: phacelia, 2012-2016:
alfalfa, 2017: winter wheat. Weed survey was applied regularly in every 0.5 ha with a usage
of handy GPS in 2011. Weed survey was arrangement also in 2013 and 2017, which based on
the sample point from 2011. The results showed, that the infestation of Ambrosia
artemisiifolia could be observed approximately in the same part of field in 2011, 2013 and
2017. In 2011 and 2013 the dominant weed was Cirsium arvense however infestation of it did
not appeared in 2017. Contrarily Elymus repens could not be determined in a high degree in
2011 and 2013, but it covered heavily in 2017, and it became the dominant weed specie.
Based on these results weed infestation was influenced basically after 5 years cropping of
alfalfa mainly in terms of perennial weeds.
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SZÓJATERMESZTÉSBEN ALKALMAZHATÓ CSÁVÁZÓ- ÉS OLTÓANYAGOK
HATÁSA A TERMÉSÁTLAGRA ÉS BELTARTALOMRA KISPARCELLÁS
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
NAGY N.1 – PEPÓ P.2 – TATÁRVÁRI K.3 - BOJTÉ CS.1
1

Kerpely Kálmán Növénytermesztési- és Kertészeti-tudományok Doktori Iskola
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
2
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
3
Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer- tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 2.

Összefoglalás
Vizsgálatunk során egy igen korai éréscsoportba tartozó, magas fehérje- és jó olajtartalommal
rendelkező szója fajtát választottunk, mely éréscsoportjának standard fajtája. A vetőmagokat
kézzel oltottuk három különböző oltóanyaggal (egy hazai, egy szerb és egy német
forgalmazótól), illetve ezeket kombináltuk négy különböző csávázó anyaggal, melyekből
kettő hazai forgalomban is kapható, kettő kalászosoknál alkalmazható és csak kísérlet
jelleggel vizsgáltuk. Kontroll csoportnak oltatlan vetőmagot alkalmaztunk. Vizsgáltuk a
fenofázisokat, illetve mértük a növények magasságát, nóduszszámát, klorofill tartalmát,
később a hüvelyek és magok számát. Betakarítás után mértük a termésátlagot, valamint a
fehérje- és olajtartalmat. A kapott információkat összegezve rangsoroltuk a kombinációkat,
illetve kiválasztottuk a legeredményesebb kezelést, mely a gyakorlatban alkalmazva
segíthetné a sikeres szójatermesztést.
Effects of seed dressing and extinguishing agents in soybean cultivation applied to yield
and protein- and oil content in small plot conditions
Abstract
In our study, we chose a species of very early soybean with high protein and good oil content,
which is a standard species to very early maturity group. We were dressing seed manually
with three different extinguishing agent (one from a domestic, one from Serbia and one from
Germany) and we combined them with four different dressing seeds materials, two of which
were available in Hungary and we used for two available from grain dressing seeds with
experimentally basis. The control group did not contain any extinguishing agent. We studied
the phenophases date and we measured of plants' height, nodal count, chlorophyll content and
later the number of pods and seeds. We measured after harvesting, the average yield, protein
and oil content. We summarized the information obtained from the combinations and we
ranked and selected the most effective treatment, which could help in practice successful soy
production.
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A SZÁRAZSÁGSTRESSZ VIZSGÁLATA ALGA-SZUSZPENZIÓVAL KEZELT
TAVASZI ÁRPAFAJTÁKON
KÉRI-SCHMIDTHOFFER I.1 – KOVÁCS B.1 – SKRIBANEK A.1
1

ELTE Savaria Egyetemi Központ
Biológiai Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

Összefoglalás
A gabonák produktivitását nagymértékben befolyásolja az év közben fellépő szárazság
időtartama és mértéke. Munkánk során 22 tavaszi árpafajta és vonal csíranövényeinek
szárazságtűrő-képességét vizsgáltuk különböző növényélettani paraméterek mérése során.
Továbbá 9 tavaszi árpafajta szárazságtűrő képességének kísérletes kitolására vállalkoztunk
alga-szuszpenzióval (Nostoc entophytum (MACC-612)). Az alga hatás szerepét tovább
vizsgáltuk egy szélsőségesen szárazságtűrő (Rhiane) és egy szélsőségesen vízigényes (KH
Lilla) fajta esetében. A szárazság-stresszt polietilén-glikol (PEG6000) oldattal imitáltuk. A
biomassza szuszpenzióban és vízben nevelt növényeink mindegyikénél kezeletlen és PEG-gel
kezelt sorozatot alkalmaztunk. Mértünk gyökér, hajtás hosszúságot és tömeget, a levelek
prolin tartalmát (Bates 1973), a fotoszintetikus aktivitás paramétereit, valamint néztük a
Hsdr4 gén expressziós szintjét. A kísérleti eredmények alapján értékeltük az algák stressztűrésre gyakorolt hatását.
„
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-3-IV. kódszámú Új Nemzeti
Kiválóság Programjának támogatásával készült”
Analysis of drought stress by spring barley cultivars treated with algae suspensions
Abstract
The productivity of cereals is highly influenced by the duration and the severity of the
drought. During our work, we tested the drought tolerance of 22 spring barley varietes and
line seedlings in the measurement of different physiological parameters. During our
experiment our goal was 9 spring barley varietes to increase the water stress-tolerance with
algae suspensions. For this purpose, we have used of photosynthetic algae: Nostoc
entophytum (MACC-612). The role of algae effect were further tested for an extremely
drought tolerance (Rhiana) and an extremely water-sensitive (KH Lilla) variety.Water stress
was simulate by polyethyleneglycol (PEG6000) solution. We used untreated and PEGstressed series for plants which were grown in biomass solution, in water. We measured the
root and shoot lenght and fresh weight, proline content (Bates 1973), the parameters of
photosynthetic activity and Hsdr4 gene expression. On the basis of the experimental results,
we evaluated the effect of algae on stress tolerance.
„
Supported BY the ÚNKP-18-3-IV. New National Excellence Program of the Ministry
of Human Capacities”

- 122 -

ŐSZI BÚZA TERMÉSBECSLÉS

PAP N.1 – PAP J.1 – SCHMIDT R.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
Az őszi búzánál döntő tényező a szántóföldi kelés, amely eltérhet és a gyakorlatban el is tér a
laboratóriumi csírázás százalékától. A bokrosodás a kevesebb tőszámot nem tudja
kompenzálni. A kísérletek eredményei rámutatnak arra, hogy a bokrosodás a sűrű
állományban is lehet erőteljes, míg a ritkább állományban nem mindig jobb. A bokrosodás
mértékét több tényező együttes hatása befolyásolja. Arra a megállapításra jutottunk, hogy a
búza szemtermését a növényszám, kalászszám, kalászonkénti szemszám és az ezermagtömeg
határozza meg. Az egyes terméselemek csökkenését a többi terméselem csak korlátozottan,
képes kompenzálni, az optimális termés feltétele az egyes terméselemek harmonikus
együttléte. A szemtömeg és a kalász mérete között nagyon laza az összefüggés, míg a kalász
tömeg és a szemtömeg között szoros és szignifikáns az összefüggés.
Stage qualification and yield estimation in winter wheat
Abstract
In the case of winter wheat the field emergence is the main factor which may differ and in fact
differs from the laboratory values. The rate of tillering does not compensate the plant spacing.
There isn’t a correlation between tillering and plant spacing. Tillering depends on many
factors. Ear mass per area unit depends on the ear number, the grain number, thousand-grainmass, and the plant density. The drop of the certain yield elements is limitedly compensated
by other yield elements. The precondition of an optimal yield is a certain harmony, an
appropriate proportion among yield components. There is a very low correlation between ear
mass and ear size, while ear mass and grain mass show a significant correlation.
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KUKORICA TERMÉSBECSLÉS

PAP N.1 – PAP J.1 – SCHMIDT R.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
Az állapotminősítés és termésbecslés - az egész évi “nyomon követés”-, az egyes
terméselemek termésre gyakorolt hatásának elemzése alapvetően fontos, a termesztő ne csak a
végső produkcióra figyeljen, hanem az azokat befolyásoló tényezőkre is. A kukorica esetében
is meghatározó tényező a szántóföldi kelés. Ez az érték nagyban eltérhet és a gyakorlatban el
is tér a laboratóriumi csírázási százaléktól. A tőszám csökkenést a nagyobb tenyészterületen
lévő növény nem tudja több terméssel kompenzálni. Megfigyeléseink szerint a nagyobb
tenyészterület nem növeli a növényenkénti hozamot. A kukorica szemtermését a növényszám,
csőszám, a cső hossza- és átmérője, valamint az ezermagtömeg határozza meg. Az optimális
termés feltétele, a terméselemek harmonikus együttléte. A vizsgálati eredmények szerint a
szemtömeg és a cső hossza között nagyon laza az összefüggés, míg a cső tömeg és a
szemtömeg között szoros és szignifikáns az összefüggés.
Stage qualification and yield estimation in corn
Abstract
The evaluation of plant stand and yield estimation – a kind of “follow-up” for the whole year
–, the analysis of the effect of each element affecting the yield is a basic requirement for the
grower not only to pay attention to the final production, but also to the factors influencing
them. Field emergence is a major influencing factor in corn production as well. This value
may vary widely, and in practice it does deviate from the percentage of laboratory
germination. The decrease in plant number can not be compensated by the greater yield on a
larger breeding area. Based on our observations, a larger breeding area does not result in a
higher yield per plant. The grain yield of corn is determined by plant number, cob number,
length and diameter of the cob, and the mass of thousand grains. The precondition of an
optimal yield is the harmonious combination of yield elements. According to the results of the
study, the relationship between the grain mass and cob length is very weak, while cob mass
and grain mass are closely and significantly related.
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MŰTRÁGYÁZÁS HATÁSA A KALÁSZOS GABONÁK NÖVEKEDÉSÉRE ÉS
FEJLŐDÉSÉRE SZÁNTÓFÖLDI KISPARCELLÁS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
PETRÓCZKI F.1 - KUKORELLI G.1 - PAP J.1 - PŐTHE P.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Növénytudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
Az előadásban részletesen bemutatásra kerülnek azok a műtrágyázás hatásának vizsgálatát
célzó, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Tangazdaságában folytatott kisparcellás kísérletek eredményei, melyek kalászos
gabonafélékben (őszi búza és tavaszi árpa) 2015/16-ban és 2016/17-ben kerültek beállításra.
Effect of artificial fertilization on growth of cereals in plot experiments under field
conditions
Abstract
The lecture will introduce the results of those plot experiments which were carried out under
field conditions in the Demonstration Farm of the Faculty of Agricultural and Food Sciences,
Szechenyi Istvan University between 2015-16 and 2016-17 and focused on the examinations
of the effect of artificial fertilization on cereal (winter wheat and spring barley) growth.
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MIKROALGA KEZELÉSEK HATÁSA NAPRAFORGÓRA SZÁNTÓFÖLDI
KÍSÉRLETBEN
PŐTHE P.1 - GERGELY I.1 - ÖRDÖG V.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Növénytudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
Összefoglalás A kísérlethez a Mosonmagyaróvári Algagyűjteményből (MACC) kiválasztott
törzsek, jelentős biostimuláló hatást mutatnak számos növényre. Célunk az volt, hogy
megismerjük a kiválasztott törzsek napraforgóra kifejtett növekedést serkentő hatását. A
kísérletet 2018-ban állítottuk be Mosonmagyaróváron a Kar Tangazdaságában. A Helianthus
annuus L. cv.”Nk Neoma” fajtát 4-6 leveles és csillagbimbós állapotban kezeltük az MACC612 Nostoc piscinale cianobaktérium valamint az MACC-430 Tetracystis sp. és MACC-755
Chlorella vulgaris zöldalgák 1 g L-1-es szuszpenziójával. Mértük a levelek klorofill tartalmát,
a növények magasságát, a tányérátmérőt, a tányértömeget, az ezer kaszat tömeget, az olaj
tartalmat, a terméshozamot és az olajhozamot. A mikroalga kezelések kedvezően hatottak a
termésképző elemekre, ami 8-11%-os termésnövekedést eredményezett a kontrollhoz
viszonyítva.
Effect of microalgae leaf treatments on sunflower in field experiment
Abstract
Abstract The strains of the Mosonmagyaróvár Algal Culture Collection (MACC) selected to
this experiment demonstrate significant biostimulating effects on several crops. The aim of
the present work was to determine the plant growth promoting effect of these microalgae
strains on sunflower. The experiment was carried out in the Mosonmagyaróvár Faculty Farm
in 2018. Sunflower (Helianthus annuus L.) cv.”Nk Neoma” was treated at the 4-6 leaf stage
and at the rosette growth stage with the cyanobacterium MACC-612 Nostoc piscinale, as well
as with two green microalgae MACC-755 Chlorella vulgaris and the MACC-430 Tetracystis
sp. in a concentration of 1 g L-1. During the experiment the following parameters were
recorded: leaf chlorophyll content (spad value), plant height, diameter of plate, plate weight,
thousand achene weight, oil content, yield, and oil yield. Most of the measured parameters
increased compared to the control which resulted in a higher yield of the microalgae treated
plants (8 to 11%).
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NÖVÉNYTUDOMÁNY KIHÍVÁSAI ÉS AZ ÚJ ZÖLD FORRADALOM:
A ’THE WHEAT-PROBLEM’ NAPJAINKBAN
FÁRI M. G.
Debreceni Egyetem
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Összefoglalás
A nem, vagy korlátozottan fenntartható ipari és mezőgazdasági technológiákkal előállított,
tudományos ismeretekkel nem vagy, korlátozott mértékben ellenőrzött ipari, mezőgazdasági
és városfejlesztésből származó hulladékok, melléktermékek nagy mennyiségét halmozta fel
maga körül az emberiség az előző ipari forradalmak időszakában. A már most
rendelkezésünkre álló bio-tudományos ismereteink alapján kijelenthető, hogy az elkövetkező
évtizedben tanúi leszünk a negyedik ipari forradalom sikerességét alapvetően és fenntartható
módon meghatározó biotechnológia térhódításának, úgy lokális, mind globális szinten. A
biotechnológiának is köszönhetően az új korszak embere kapcsolatot teremt a negyedik ipari
forradalom és a valós világszintű problémák megoldásának lehetősége között. A Világ
meghatározó fejlesztési központjai a "bioalapú társadalom" felé haladnak, az egészségipartól
a mezőgazdaságig. Az új tudásnak köszönhetően a termelői láncban kevesebb hulladék
keletkezik, optimálisan kihasználva azt, amit megtermelnek, aratnak a gazdák, és amit mi
elfogyasztunk. A negyedik ipari forradalomban a bio-alapú fejlesztés a fosszilis alapú
termékek alternatívája lesz, mind az új gyógyszerek előállítása, mind bioenergia, a
bioplasztika és az új biokémiai anyagok terén. Fentiekre tekintettel az új kor egyik
legfontosabbnak tekinthető ipari egysége a „biofinomító üzem” (biorefinery) lesz. Ezek új
generációi az eddig ismerteknél komplexebb igényeket fogalmaznak meg a növénytudományt
képviselő teljes innovációs lánc szereplői irányában, az alaptudományoktól a gyakorlati
alkalmazók felé. A vertikális és horizontális bioipari integráció a mezőgazdaságban is
elkerülhetetlen folyamat. Ezt a követelményt jól szolgálja a fenntartható és környezetkímélő,
valamint precíziós növénytermesztés, a természettől megtanult ismereteket egyre
kifinomultabb módszerekkel hasznosító növénynemesítés, növényvédelem, öntözés és
tápanyaggazdálkodás. Az élelmiszerláncban ilyen lesz például a helyben előállított,
fehérjében gazdag állati takarmány és az új típusú egészséges élelmiszer-összetevők
elterjedése. Az oktatás, a tudomány és az alkalmazkodó ipar feladata ennek a folyamatnak a
komplex, aktív leképezése, és mindezekre a megfelelő biotechnológiai és termelési
alternatívák kidolgozása. Szemünk láttára alakul majd ki a mezőgazdaságban a helyben
megtermelt primér nyersanyag, az élelmiszer és az ipar közötti optimális, körforgásos bioalapú gazdálkodás, összhangban a Kormány által 2014. novemberében elfogadott „Nemzeti
Intelligens Szakosodási Stratégia” célkitűzéseivel (Industry 4.0 Smart Factory). Crooks
professzor 1898-ban Bristolban elhangzott, ’The Wheet problem’ című híres beszéde ismét
arra emlékezteti az utódokat, hogy a természetet tovább nem lehet büntetlenül kizsarolni.
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ALGA FENOTIPIZÁLÁS - MEZŐGAZDASÁGI ÉS IPARI ALKALMAZÁSI
LEHETŐSÉGEK
SZABÓ M.
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Növénybiológiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Összefoglalás
A növényi és mezőgazdasági tudományokban igen gyorsan fejlődő tudományterület a növényi
fenotipizálás vagy növényfenomika, amely nem-invazív, nagy teljesítményű mérő- és értékelő
módszerek fejlesztésén és alkalmazásán alapul a növekedés és környezeti válaszreakciók
monitorozására. A mikroalgák és cianobaktériumok fenotipizálása igen jelentős, de még ki
nem aknázott alap- és alkalmazott kutatási potenciált jelent, azonban az alga fenotipizálási
rendszerek rutinszerű alkalmazása még nem megoldott. Az előadásban bemutatásra kerül egy
egyszerű alga fenotipizálási rendszer fejlesztése, amely lehetővé teszi különböző zöldalga és
cianobaktérium fajok, illetve mutánsok növekedésének, morfológiájának és fotoszintetikus
aktivitásának nagy hatékonyságú elemzését. A rendszer alkalmazásával így lehetőség nyílik a
mezőgazdasági és biotechnológiai szempontból értékes fajok részletes fenotípus jellemzésére.
Algal phenotyping - agricultural and industrial applications
Abstract
Phenomics is a rapidly progressing research area in plant and agricultural sciences, which is
based on the application of non-invasive, high throughput measuring and data evaluation
methods, in order to monitor growth and physiological responses of plants. Phenotyping of
algae and cyanobacteria represents a significant, but so far unexploited basic and applied
research potential, and routinely applied algal phenotyping systems are not yet available. In
this presentation, the development of a relatively simple algal phenotyping system will be
introduced, which enables the evaluation of growth, morphology and photosynthetic
efficiency of various algal and cyanobacterial species and mutants. Therefore, the system may
open new possibilities for detailed characterization of algal and cyanobacterial species that
have high relevance in agricultural and biotechnological applications.
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GYÓGYNÖVÉNYEK HATÓANYAGAINAK KINYERÉSE UTÁN VISSZAMARADT
EXTRAKCIÓS MARADVÁNYOK KOMPOSZTÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA
GREFF B.1 - VARGA Á.1 - HANCZNÉ LAKATOS E.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Élelmiszertudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.

Összefoglalás
A komposztálás a mezőgazdasági hulladékok újrahasznosításának egy népszerű módszere,
noha a gyógynövényi maradványok komposztálása időigényes lehet, mivel a növényi anyag
tartalmazhat antimikrobiális hatású bioaktív anyagokat. A Kisalföldi Mezőgazdasági ZRt.
közreműködésével gyógynövény extrakciós maradványait mikrobiológiai adalékokkal
félüzemi kísérletben komposztáltuk 3 hónapig. A kontroll csak szarvasmarha trágyával és
szalmával, míg a másik négy depó különböző mikrobás eredetű adalékkal került bekeverésre.
A depókat háromszor kevertük át és öt alkalommal vizsgáltuk az aerob cellulózbontó-, az
összes aerob és a fakultatív anaerob élősejt-, valamint az élesztő-penész telepképző
egységszámra. A kísérletek eredményeként megállapítható, hogy a megfelelő arányú
makrokomponens adagolás lényegében kiküszöböli a visszamaradó drogok mikrobagátló
hatását, továbbá a négy komposztálást gyorsító adalék közül csupán egy eredményezett
pozitív hatást.
A kísérlet lebonyolítása a GINOP-2.2.1-15-2016-00022 magyar EU-s támogatású
pályázat keretében történt.
Kulcsszavak: gyógynövény, extrakciós maradvány, komposztálást segítő adalékanyag
The composting of herbal residues from extraction
Abstract
Composting is a popular method for recycling agricultural wastes. Nevertheless, the
composting process of herbal residues can be time-consuming as some of the bioactive
ingredients in the herbal material posses antimicrobial properties. In the present work, in
association with Kisalföldi Mezőgazdasági ZRt. we carried out pilot-scale composting from
wastes of five herbs with the addition of cow manure, straw and composting accelerators
throughout three month. At the beginning of the experiment the control was made of herbal
residues, straw and cow dung only, while compost accelerators were added to the composts in
the other bins. During 84 days the content of the bins was turned three times and
representative samples were taken five times which were microbiologically characterized
(total plate count, enumeration of aerob cellulolytic microorganisms, yeast and mold) and pH
was measured. The results highlighted that the used macro components in adequate
proportions can lower the antimicrobial properties of herbal residues. Furthermore, we have
found that only one of the used microbiological inoculants was sufficiently efficient.
Acknowledgement:
This study was supported by the GINOP-2.2.1-15-2016-00022 project
Keywords: herbs, wastes from extraction, microbial inoculant
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PILLANGÓS NÖVÉNYEK GYOMSZABÁLYOZÁSI RENDSZERÉNEK
KIALAKÍTÁSA ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN
SZABÓ M.1 - KRAJNYÁK E.1 - SZABÓ B.1 - TOMASOVSZKI B.1 - TÓTH CS.1 VALENT E.1
1

Nyíregyházi Egyetem
4400 Nyíregyháza Sóstói u. 31/B.

Összefoglalás
A Nyíregyházi Egyetem Tangazdaságában 2017 őszén elkezdődött egy átfogó kutatás a
pillangós növény ökológiai gazdálkodásban történő termesztésével kapcsolatban. A vizsgálat
célkitűzése, hogy fejlesszük a termesztés technológiát és vizsgáljuk a termesztett növények
hatását a talaj nitrogén és humusz tartalmának változására. A kutatáson belül fontos terület a
gyomflóra-felmérés és a gyomszabályozás fejlesztése. Három pillangós faj esetében végzünk
vizsgálatokat: szöszös bükköny, takarmány borsó és csillagfürt. Az első évben vizsgáltuk a
pillangósok gyomflóráját. A termelési tapasztalatok és a gyomszabályozási módszerek alapján
összeállítottunk egy-egy gyomszabályozási rendszert. A gyomszabályozási rendszer
hatékonyságát 2019-től fogjuk elkezdeni vizsgálni.
Weed managment system of Leguminous plants development in the organic farming
Abstract
We started a new research for a growing development of leguminous plants in organic
farming in autumn of 2017. The main goal of the research is to develop the plant production
systems, and to examine the effect of the production of the plants on the humus content and
nitrogen level of the soil. The main topic of the research is surveillance of the weed flora and
the development of the weed-control. We examined three of leguminous plants production:
hairy vetch, dry peas (for feed) and white lupin. In first year we examined the weed flora of
leguminous plants. We made a weed control system for the different leguminous plants,
which was based on the experience of cultivation of these plants and weed control methods.
We will start the research of weed control systems from 2019.
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MIKROALGA KEZELÉSEK HATÁSA A „BŐSÉG” ŐSZI BÚZAFAJTA
LEVELÉNEK PROLIN ÉS VÍZTARTALMÁRA
TAKÁCS G.1 - GERGELY I.1 - ÖRDÖG V.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Növénytudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.

Összefoglalás
Egyre több bizonyíték van arra, hogy a növényekben a környezeti stressz hatások
csökkenthetők mikroalga kezelésekkel. Kísérletünk célja az volt, hogy a mikroalga kezelések
hatását megismerjük a Triticum aestivum „Bőség” őszi búzafajta vízháztartására. A
növénykezelésekhez a Mosonmagyaróvári Algagyűjteményből (MACC) az MACC-612
Nostoc piscinale cyanobaktériumot, valamint az MACC-430 Tetracystis sp. és MACC-755
Chlorella vulgaris zöldalgákat használtuk. A kísérletet a Kar Tangazdaságában 2015/16-ban
állítottuk be. A növényeket bokrosodáskor, kalászhányáskor és/vagy virágzáskor kezeltük, 40
g/ha (0,01%), 120 g/ha (0,03%) vagy 400 g/ha (0,1%) mennyiségben. Megállapítottuk, hogy a
mikroalga kezelések jelentősen növelték a levelek prolin tartalmát még „ideális” vízellátás
mellett is. A nagyobb prolin tartalom a várhatónak megfelelően levelek negatívabb Pp értékét
és nagyobb relatív víztartalmát (RWC%) eredményezte.
Effect of microalgae leaf treatments on water status of the
winter wheat variety „Bőség”
Abstract
There are increasing evidences that environmental stress in plants can be decreased with
microalgae treatments. The main objective of the present work was to study the water status
of the winter wheat variety Triticum aestivum cv. “Bőség” treated with microalgae. Strains of
the Mosonmagyaróvár Algal Culture Collection (MACC), namely the cyanobacterium
MACC-612 Nostoc piscinale as well as the green microalgae MACC-430 Tetracystis sp. and
MACC-755 Chlorella vulgaris were used to the plant treatments. The experiment was carried
out at the Mosonmagyaróvár Faculty Farm in 2015/2016. The plants were treated at tillering,
at ear emergence and/or at the beginning of flowering with microalgae in dosages of 40
(0,01%), 120 (0.03%) or 400 g/ha (0.1% suspension). Microalgae treatments significantly
increased the proline concentration in the leaves even under “ideal” water supply. As
expected, high proline concentration resulted in a more negative Pp values and higher RWC%
of the leaves.
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DEGRADÁLT NÖVÉNYTÁRSULÁSOK VIZSGÁLATA A KUNPESZÉRI
HOMOKPUSZTA GYEPEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÜRÖMLEVELŰ
PARLAGFŰ TERJEDÉSÉRE
VOJNICH V. J.1 – PÖLÖS E.1
1

Neumann János Egyetem, Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar
6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3

Összefoglalás
Vizsgálatainkat Kunpeszéren (Bács-Kiskun megye), a Kiskunsági Nemzeti Park területén
végeztük. A cönológiai felvételezések 2x2 méteres kvadrátokban, 4-4 ismétlésben történtek.
A felvételezés időpontja 2015-2017 között készítettük. A növény felvételezéseket egy
legeltetett és kaszált területen, egy legeltetett területen és a kontroll területen végeztük el. A
kísérleti területek felvételezési helyeinek, illetve mérési pontjainak a precíz meghatározását
valós időben nagy pontosságot elérő geodéziai mérőműszerrel végeztük a Kiskunsági
Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai segítségével. A felvételezés során a Braun-Blanquetféle módszer alkalmazásával állapítottuk meg becsléssel a kvadrátok növény borítás
százalékos értékét és az A-D értéket.
Investigation of degraded plant associations on the Kunpeszéri sandy grassland, with
special regard to the spread of common ragweed
Abstract
Our tests were carried out in Kunpeszér (Bács-Kiskun county), the Kiskunság National Park.
The coenological recordings were made in 2x2 meter quadrates, 4-4 repetitions. Our
experiment was made between in 2015-2017. The plant recordings were made in the grazed
and mowing area, on the grazed area and the control area. The precision determination of the
locations and points of measurement of the experimental areas was carried out with the help
of the staff of the Kiskunsági National park Directorate with a high precision geodetic
measuring instrument in real time. During the survey it was determined using the BraunBlanquet's method to estimate the value of percent crop cover and the A-D value of the
quadrants.
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NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA HATÁSA A PHYTOSEIIDAE ATKÁK
EGYEDSŰRŰSÉGÉRE ÉS FAJI ÖSSZETÉTELÉRE ALMAÜLTETVÉNYEKBEN
REDECZKI R. - ÁBRAHÁM R.
Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság-és Élelmiszertudományi Kar
Növénytudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
Munkánk során eltérő peszticidterhelésű almaültetvények Phytoseiidae faunáját hasonlítottuk
össze a 2013-as év vegetációs időszakában. Faunisztikai kutatásaink eredményeképp összesen
hat Phytoseiidae faj (Amblyseius andersoni, Euseius finlandicus, Typhlodromus pyri,
Anthoseius occiduus, Phytoseiulus macropilis, Kampimodromus aberrans) jelenlétéről
számoltunk be. Fajösszetétel szempontjából a biológiai növényvédelemben részesített
ültetvény bizonyult a leginkább sokszínűnek, amelyben hat Phytoseiidae faj fordult elő. A
felhagyott almaültetvényben öt, az integrált termesztés esetén pedig egy fajt sikerült
meghatározni. A felhagyott ültetvényben volt a legnagyobb a zoofág atkák egyedsűrűsége. Az
Amblyseius andersoni, Euseius finlandicus és Anthoseius occiduus voltak a leggyakoribb
ragadozó atkafajok a vizsgált élőhelyeken.
Impact of plant protection technology on the density and species composition of
Phytoseiidae mites in apple orchards
Abstract
We compared the Phytoseiidae fauna of apple orchards with different pesticide loads in the
vegetative period of 2013. As a result of our faunistic research, we have reported the presence
of a total of six Phytoseiidae species (Amblyseius andersoni, Euseius finlandicus,
Typhlodromus pyri, Anthoseius occiduus, Phytoseiulus macropilis, Kampimodromus
aberrans). In terms of species composition, orchard benefited from biological plant protection
proved to be the most diverse in which six Phytoseiidae species occurred. In the abandoned
apple orchard there were five species, and in the case of integrated cultivation, one species
was determined. The abandoned orchard had the highest density of zoophagous mites.
Amblyseius andersoni, Euseius finlandicus and Anthoseius occiduus were the most common
predatory mite species in the examined habitats.

- 133 -

TAKARMÁNYOZÁSI SZEKCIÓ
MÉK-Be8-III. („B” épület, I. emelet)

OXIDATÍV STRESSZ ÉS ANTIOXIDÁNSOK A TAKARMÁNYOZÁSBAN
MÉZES M.
Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Összefoglalás
Az evolúció során a Föld légköri oxigén tartalmának növekedése lehetővé tette az aerob élet
kialakulását. Ennek következtében azonban az élő szervezetek folyamatosan ki voltak téve a
reaktív oxigén gyökök hatásainak, azaz az oxidatív stressznek, amely ellen egy hatékony
védelmi rendszer alakult ki. Az antioxidáns védőrendszer azonban a genetikai szelekció, a
takarmányozás és a környezeti szennyezések miatt napjaink intenzíven termelő gazdasági
állatai számára már nem nyújt elegendő védelmet, ezért szükségessé vált olyan
takarmányozási módszerek kialakítása, amely segítheti az oxidatív stressz elleni védekezést.
Ezek közül a régóta jól ismert és alkalmazott antioxidánsok mellett előtérbe kerültek az
antioxidáns hatású fitobiotikumok, valamint újabban azok a takarmány adalékanyagok,
amelyek segítségével az antioxidáns rendszer egyes elemeinek mennyisége vagy aktivitása
már az azokat, vagy azok szintézisét katalizáló enzimeket kódoló gének szintjén fejtik ki
hatásukat.
Oxidative stress and antioxidants in nutrition
Abstract
Continous increase of the oxygen content of atmosphere of the Earth allows the formation
aerobic life during evolution. Therefore, increase the exposure of reactive oxygen species of
the living systems, namely oxidative stress. To counteract the oxidative stress induced
damage, organisms have evolved multiple defence systems. Recently, the antioxidant defence
system do not adequate due to genetic selection, nutrition and environmental pollution in
modern intensive genotypes. For that, reason requires to develop those nutritional methods
that can support the antioxidant defence. Among them beside the well-known and generally
used antioxidants, some additional possibilities become conspicuous, such as phytobiotics
with antioxidant properties, and more recently those feed additives, which act at the level of
genes encoding antioxidant enzymes and enzymes requires for the synthesis of antioxidant
molecules.
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NYERS KUKORICAOLAJ - MINT ETANOLGYÁRTÁSI MELLÉKTERMÉK ETETÉSE BROJLERCSIRKÉVEL
ERDÉLYI M.1 - KECSKÉS R.1 – ANCSIN ZS.1 – FERNYE CS.1– BÓCSAI A.1 –
BALOGH K.1 – MÉZES M.1
1

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Állattudományi Alapok Intézet, Takarmányozástani Tanszék
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Összefoglalás
A kukorica alapú etanolgyártás dinamikusan fejlődő iparág, így melléktermékei is nagy
tömegben állnak rendelkezésre potenciális takarmány alapanyagként. Csak a tavalyi évben
kétmillió tonna kukoricát dolgoztak fel hazánkban, amely egyúttal 20.000 t nyers kukorica
olaj termelését is eredményezte. Kísérletünkben 120 db napos csibét négy csoportra
osztottunk. A kontroll madarak intenzív brojler nevelő takarmánykeveréket fogyasztottak. A
kísérleti csoportokban a 3-4. héten 4%, míg az 5-6. héten 6% friss napraforgó- (FNFO),
kukoricaolajat (FKO), vagy hőkezelt kukoricaolajat (HKO) kevertünk a kontroll
takarmányba. Vizsgáltuk a termelési, egyes termékminőségi paramétereket, továbbá mértük a
máj redox státuszának jellemző paramétereket. A kukoricaolaj sem a termelési, sem a
húsminőségi paraméterekre nem volt hatással. Ugyanakkor a bőr színét számottevően
megváltoztatta. Továbbá a hőkezelt kukoricaolaj prooxidáns hatásúnak bizonyult, amelyet
azonban a májban aktiválódó glutation redox rendszer képes volt közömbösíteni.
A publikáció elkészítését a EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt
támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
Feeding crude corn oil as by-product of ethanol industry to broiler chicken
Abstract
As corn based ethanol production is a dynamically increasing business in Hungary, its byproducts have good potential as feedstuffs for livestock production. In 2017, two million tons
of corn was processed, which resulted in 20,000 tonnes of crude corn oil production. In our
study 120 newly hatched cockerels were randomly devided in four groups. Control birds were
fed with intensive broiler grower diet. While in the three experimental groups - namely FSFO,
FCCO, HTCCO – on week 3-4, 4%, on week 5-6 6% of fresh sunflower oil, fresh corn oil or
heat treated corn oil was included in the control diet, respectively. Production, meat quality
and redox status in the liver were analysed. Generally corn oil did not cause any significant
change in the production and quality parameters. However, remarkable differences were
confirmed in colour. Also feeding heat damaged corn oil resulted in induction of the
gluthatione redox system and successfully prevented lipid peroxidation in the products.
The work/publication is supported by the EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 project.
The project is co-financed by the European Union and the European Social Fund.
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AZ ÉRKATASZTRÓFÁK CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A
PULYKAHIZLALÁSBAN
ZSÉDELY E.1 – TURCSÁN L.2 – TURCSÁN ZS.3 –
SCHMIDT J.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Állattudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
2
Mezőpergamen Kft.
5820 Mezőhegyes, Hársfa u. 11.
3
Y takarmányipari Kft.
7370 Sásd, Törökmalom u. 2.

Összefoglalás
A pulykahizlalási ágazat az utóbbi évtizedekben jelentős fejlődésen ment keresztül, ami több
paraméterben (tömeg-gyarapodás, takarmány-értékesítés, termékminőség, értékes testrészek
aránya) is megfigyelhető. Ugyanakkor egyes betegségek előfordulása csökkenti a hizlalás
gazdasági eredményességét. Ezek közül egyik betegség csoportot az érkatasztrófák jelentik,
amelyek azonnali elhullással járnak és elsősorban a hizlalás második felében (12-18. élethét)
fordulnak elő. A tartástechnológia és a takarmányozás mellett a klimatikus tényezők (pl.
fronthatás, hőstressz) is szerepet játszanak ennek a betegségek az előfordulásában.
Takarmányozási szempontból az ásványi anyag ellátás, a célzott zsírsav bevitel és az
antioxidáns állapot a főbb befolyásoló tényezők. Ezen kívül - különösen a kakasok esetében lényeges a vérnyomáscsökkentés is, amely egyrészt a megfelelő telepítési sűrűséggel,
másrészt vérnyomáscsökkentő, nyugtató hatású gyógynövényekből készült tea itatásával
érhető el.
Possibilities of reducing the occurrence of vein ruptures during turkey fattening
Abstract
The turkey fattening sector has developed impressively in the last decades, which can be
observed in the improvement of several production parameters (weight gain, feed conversion
rate, product quality and proportion of valuable cuts). At the same time the incidence of some
diseases has reduced the profitability of fattening. One disease group of them is artery
ruptures that cause sudden mortality and usually occur in the second part (12-18 weeks of
age) of the fattening period. Management technology, feeding system and climatic properties
(for example: front changes, heat stress) play a part in the occurrence of this sickness.
Potential feeding factors with major influence are the mineral supply, the fatty acid intake and
the antioxidant status of birds. Reducing blood pressure is also a viable treatment option in the
case of roosters. Lower blood pressure could be achieved by the application of proper
stocking density or by the addition of herbal extracts to the drinking water of turkeys.
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AFLATOXIN B1 HATÁSA A BROJLERCSIRKE EGYES HÚSMINŐSÉGI
PARAMÉTEREI
VAS Á.1 - ANCSIN ZS.1 - BALOGH K.1 - MÉZES M.1 - ERDÉLYI M.1
1

Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

Összefoglalás
Napjainkban a takarmányok mikotoxin szennyezése jelenti az egyik legnagyobb kihívást az
állattartásban. Ezek között a karcinogén aflatoxin kiemelt jelentőséggel bír, mivel mind
gyakrabban jelenik meg hazai takarmány alapanyagainkban is komoly állati és humán
egészségügyi kockázatot okozva. Kísérletünkben célunk volt meghatározni, hogy aflatoxin
B1 mikotoxinnal különböző koncentrációban (20, 100, 200 µg/kg) szennyezett kukoricát
adagolva a brojlercsirkék abrakkeverékéhez hogyan változnak a madarak termelési
paraméterei. Továbbá vizsgáltuk, hogy a szennyezés okoz-e bármilyen változást a hús
fizikokémiai tulajdonságaiban (pH, szín, csepegési veszteség, porhanyósság és
konyhatechnikai veszteségek). Eredményeink alapján a 100 µg/kg-os dózis egyértelműen jelzi
a mikotoxin káros hatását, hiszen szignifikáns csökkenést, ill. romlást tapasztaltunk a vizsgált
termelési és vágási mutatók értékeiben.
Az NVKP_16-1-2016-0009 projekt és az ÚNKP-17-2-II-SZIE-18 pályázat támogatta.
Effects of aflatoxin B1 on meat quality parameters of broiler chicken
Abstract
Nowadays the mycotoxin contamination of feedstuffs means one of the greatest challenges in
animal farming. The carcinogenic aflatoxin among them has a particular importance, because
it occurs in the Hungarian feedstuffs more and more often, causing serious health risk to
animals and humans. The purpose of our study was to determine the changes of the
production parameters of broiler chickens due to the aflatoxin B1 mycotoxin added in
different concentrations (20, 100, 200 µg/kg) to the feed of the birds. Furthermore we
examined if the contamination causes any change in the physicochemical properties of meat
(pH, colour, dripping loss, tenderness and kitchen losses). According to our results, the
mycotoxin dose of 100 µg/kg was obviously harmful as significant decrease and degradation
on the examined production and slaughter traits were experientced compared to the control
group.
Study was supported by the NVKP_16-1-2016-0009 and EFOP-3.6.3-VEKOP-16-201700008 projects.
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A CINK OXID KIVÁLTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS ENNEK ELŐNYEI A
MALACTAKARMÁNYOZÁSBAN
KOZMA A.1 – HORVÁTH R.1 - LANKÓ F.1
1

Agrofeed Kft.
9022 Győr, Dunakapu tér 10.

Összefoglalás
Az Agrofeed Kft. lovászpatonai (Vivafarm Kft.) teszt telepén különböző kutatási témákban
folynak vizsgálatok, kutatások, melyek közül nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségű a
malacok számára terápiás dózisban adagolt cink-oxid kiváltása. Az Európai Bizottság
szabályozása szerint az élelmiszertermelő állatok takarmányát a normál (élettani igényeket)
meghaladó mennyiségben kiegészített ZnO tartalmú készítményeket be fogják tiltani.
Várhatóan ennek határideje 2022. A terápiás dózisú cink-oxid szabályozása azért okoz
problémát a sertés tartásban, mivel a ZnO több ezer ppm – es felhasználása jelenleg a malac
nevelésben, különös tekintettel a korai (prestarter) fázisban, elterjedt gyakorlat az
állományszintű hasmenés megelőzésére. Ennek kiváltására önmagában megoldást nyújtó
készítmény azonban jelenleg még nem létezik. Hosszú távon adagolva ezt a nagy mennyiségű
Zno – t jelentősen csökkenti a malacok takarmányfelvételét és ezen keresztül kihat a többi
gazdasági mutatóra, amit kísérleteinkben mi is igazoltunk.
The possibilities and the advantages of taking out ZnO from piglets feeding
Abstract
In Agrofeed Ltd.’s testing farm at Lovászpatona (Vivafarm Ltd.) there are researches and
experiments in wide range of topics, from which the most significant, even internationally, is
the one about replacing of therapy dosed ZnO in pig feeding. According to European
Commission’s restrictions the food-producing animal’s feed, in which the level of ZnO
reaches the normal (physiological needs) amount, will be forbidden. The expected starting
date of it is 2022. Therapy dosed ZnO regulation is a problem in feeding because the use of
several thousand ppm ZnO is very widespread in pig raising, especially in prestarter phase, to
prevent the stock level diarrhoea. There is no product yet which would be able to recreate he
effects and provide the same solutions as ZnO does. On a longer period the big amount of
ZnO dosage has a negative effect in pig’s feed intake (metallic, bad taste) and thanks to that
the other economical index numbers decrease as well, that were seen in our triarsel.
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AZ EXTRUDÁLT LENMAGDARA ÉS A HALOLAJ ETETÉS HATÁSÁNAK
KOMPLEX ÉRTÉKELÉSE A TEHÉNTEJ ÖSSZETÉTELÉRE ÉS ÉRZÉKSZERVI
TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓAN
TÓTH T.1,2 - PAUL JOSEPH MWAU MWANGI1 - HINGYI H.2 - CSAVAJDA É.2 ANDRÁSSYNÉ BAKA G.1 - BÁZÁR G.1,2
1

Kaposvári Egyetem Agár- és Környezettudományi Kar
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
2
ADEXGO Kft.,
8230 Balatonfüred, Lapostelki u. 13.

Összefoglalás
Kiegészítő takarmányként etetett bendővédett extrudált lenmag és halolaj (LFO: 0,8
kg/nap/tehén) tej zsírsavösszetételére gyakorolt hatását vizsgáltuk tejelő tehenekben (n=35),
tízhetes vizsgálati időtartam során. Humán érzékszervi panellel és elektronikus orr
technikával vizsgáltuk a hőkezelt (UHT) tejek organoleptikus tulajdonságait. A kiegészítés
hatására nőtt a konjugált linolsav (cisz-9, transz-11 CLA), a linolsav (C18:2, n-6), és az alfalinolénsav (C18:3, n-3) aránya, és csökkent az összes telített zsírsavak aránya (p<0,05) a heti
összevont mintákban. Jelentős különbség volt a kontroll (7,66) és a kísérleti (3,92) csoportok
n6:n3 arányában. A kontroll és kísérleti UHT tejek zsírsavprofiljai a nyerstejhez hasonló
tendenciát mutattak. Az aromaprofil elektronikus orral történő elemzése alapján az
alkalmazott LFO kiegészítés módosította a tej illékony komponenseinek összetételét, azonban
a humán panelvizsgálat nem tárt fel jelentős érzékszervi különbséget.
Complex analysis of bovine milk to evaluate the effect of feed supplementation based on
extruded linseed meal and fish oil
Abstract
Diet of dairy cows (n = 35) was supplemented with rumen protected extruded linseed meal
and fish oil (LFOs: 0.8 kg/day/cow), and the effect on the milk fatty acid profile was analysed
for a 10-week period. Organoleptic properties of ultra-heat treated (UHT) product were also
investigated using an electronic nose and human sensory panel. Supplementation led to an
increase of conjugated linoleic acid (cis-9, trans-11 CLA), C18:2 (n-6), C18:3 (n-3), and
decrease in total saturated fatty acids (p<0.05) in weekly pooled samples. There was
significant difference in the n6:n3 ratio between the control (7.66) and experimental (3.92)
groups. The fatty acid profiles of UHT control and experimental milks followed similar trend
to that of the raw milk. At the applied level of supplementation, LFOs modified the volatile
compounds of milk as shown by electronic nose results. However, no significant organoleptic
difference was recorded by the human panel.
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A GYAPJÚ ÁSVÁNYI ANYAG TARTALMÁT BEFOLYÁSOLÓ NÉHÁNY
TÉNYEZŐ VIZSGÁLATA
SZABÓ CS.1 - KÁTAI J.1 - KOMLÓSI I.1 - SZIGETI E.1
1

Debreceni Egyeteme Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Összefoglalás
Számos tényező van hatással a gyapjú ásványi anyag tartalmára. Egy kísérlet sorozatban a
mintavétel helyének, a gyapjú növekedési fázisának, a fajtának és az ásványi anyag
felvételnek a hatását vizsgáltuk a juhok gyapjának ásványi anyag tartalmára. Mintegy 5*5
cm-es területről nyírtuk le a gyapjút és szőrt a baloldalon, a maron, a bordatájékon és a faron.
A gyapjú és takarmány mintákból a kalcium, foszfor, magnézium, nátrium, réz, kén, szelén és
cink tartalom került meghatározásra.
A mintavétel helye nincs hatással a gyapjú ásványi anyag tartalmára. Ugyanakkor néhány
ásványi anyag esetében szignifikáns fajtahatást tapasztaltunk. A hosszú fürtök ásványi anyag
tartalma különbözik az újonnan nőtt gyapjúétól. Az új növekedésű gyapjú ásványi anyag
tartalma felhasználható a juhok kalcium, szelén és cink ellátottságának vizsgálatára, bár a
kalcium esetében az érzékenység alacsonyabb.
További vizsgálatok segíthetnek a gyapjú ásványi anyag tartalmát befolyásoló tényezők
megértésében.
A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt
támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.

Variance sources of wool mineral content
Abstract
Several factors can influence the wool mineral content. In a series of experiments we have
tested, that how the sampling site, growth phase of wool, breed and dietary mineral intake
affect the mineral content of sheep wool and hair. Wool and hair samples from a 5*5 cm area
was collected on the left side of the sheep from the region of wither, side and hind quarter.
Samples of wool and feed were analysed for calcium, phosphorus, magnesium, sodium,
copper, sulphur, selenium and zinc content.
The region of sampling does not alter the mineral content of sheep wool. However, breed
differences exist in case of some minerals. Mineral content of long fleeces can be different
compared to recently developed wool fibre. Mineral analyses of newly developed wool can be
used to evaluate calcium, selenium and zinc status. However, the sensitivity in case of
calcium is lower.
In overall, further studies are needed to understand the mechanisms which have an effect on
wool mineral deposition.
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The work is supported by the EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 project. The project is
co-financed by the European Union and the European Social Fund.
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GALOPPLOVAK BÉLSÁR ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA
GYÓGYNÖVÉNY-KEVERÉK ETETÉS KÖVETKEZTÉBEN
BÉRCI B.1 - NAGY B.1 – MARTON ZS.1 – MOLNÁR ZS.1 – PALKÓ CS.1 –
BALI PAPP Á.1 – PONGRÁCZ L.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Állattudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
Kísérletünk során kiskereskedelmi forgalomban fellelhető gyógynövény keverék hatásainak
vizsgálata volt a cél, melyet angol telivér fajtájú galopp lovak esetében vizsgáltunk.
Következtetéseinket a kísérleti- és kontroll csoporttól vett bélsár minták táplálóanyagtartalmának elemzéséből vontuk le. A bélsár minták táplálóanyag tartalmának összehasonlító
elemzése a nyersfehérje, nyerszsír, nyersrost, nitrogénmentes kivonható anyag és a
nyershamu mennyiségének változásán alapult. A kísérletbe egy hazai és egy külföldi
versenyistállót vontunk be, mindkét istállóban nyolc-nyolc tréningben álló és versenyeken
induló egyed állt rendelkezésünkre. A vizsgálatot önkontrollos módszerrel állítottuk be. A
vizsgálata során a takarmánykeverékkel etetett lovak bélsármintájában a nyersfehérje és
nyershamu tartalom mennyisége csökkent, míg a nyerszsír tartalom növekedése volt
megfigyelhető. A gyógynövény keverék hatása a nitrogénmentes kivonható anyagok és a
nyersrost tartalmának változására vonatkozóan nem volt következetesen egyirányú. A kapott
eredményekre vonatkozóan meg kell jegyezni, hogy a telepi körülmények – legfőképpen a
takarmányozás gyakorlata – közötti különbözőségek nagyban befolyásolhatták a bélsárminták
táplálóanyag tartalmának alakulását. A galopp lovak esetében alkalmazott gyógynövénykeverék etetése összességében javíthatta a nyersfehérje és az ásványi anyagok hasznosulását,
segíthette az emésztési folyamatokat és biztosíthatta a jobb egészségi állapot fenntartását,
amely kedvező esetben a versenyteljesítményben is jelentkezhet.
Changes of nutrient content of feaces due to using medicinal herb mixture
by galopp horses
Abstract
The aim of our experiment was to investigate the nutritional features of forage in two
different racing stables and investigate the effects of a medicinal herb mixture on the nutrient
content of the horses’ faeces at the same stables. The experiment was carried out at 2 different
locations. We involved 8 horses in the experiment in both stables. We applied self-control test
for more reliable results. We determined dry matter, crude protein, crude fibre, crude fat and
crude ash content of the control and experimental faecal samples of the horses by laboratorial
analysis. We compared and evaluated the nutritional content of the control and experimental
faecal samples and attempted to draw conclusions regarding changes in the apparent
digestibility of nutrients of the forage. By the effects of feeding the herb mixture the average
crude protein and crude fibre content clearly decreased in the experimental faecal samples.
We measured higher crude fat content on average in the experimental faecal samples than in
the control samples. The difference between control and experimental samples were not
significant, in any case. Changes in the average amount of crude fibre and nitrogen-free
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extract substances in the faeces were affected by the housing stable. It is possible that the herb
mixture improved the utilization of certain nutrients – particularly the protein and mineral
components – of the forage, which can have a positive impact on the horses' shape of health
and maybe on their race performance, too.
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A CSILLAGFÜRT ALKALMAZÁSA, MINT FLUSHING KOMPONENS A JUHOK
TAKARMÁNYOZÁSÁBAN
MÁRTON A.1 - HUSVÉTH F.1
1

Pannon Egyetem Georgikon Kar
Állattudományi Tanszék
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
.

Összefoglalás
Munkánk során célunk volt a flushingként alkalmazott csillagfürt szaporodásbiológiai
mutatókra gyakorolt pozitív hatásának fokozása, és hatékonyságának vizsgálata juh
állományokban. A különbözőképpen előkészített csillagfürtformák fehérjéjének bendőbeli
lebonthatóságát vizsgálva megállapítottuk, hogy a pelyhesítés során, a hőkezelésen is átesett
forma bendőbeli lebonthatósága kisebb volt, mint a másik két formáé. A hagyományosan
flushingként alkalmazott rozshoz képest, többszörösen tartalmazza azon aminosavakat,
melyek potenciálisan perkurzorai az FSH szintézisre ható neurotranszmittereknek. A német
húsmerinó állománnyal végzett kísérletünk eredményeként a pelyhes csillagfürtöt fogyasztó
csoportban szignifikánsan nőtt az ikerellések aránya a kontrollhoz viszonyítva.
Eredményeinkből arra a következtetésre jutottunk, hogy a pelyhesített csillagfürt nagyon jó
takarmánykomponens a juhok szaporaságának fokozására.
Lupine as flushing in sheep feeding
Abstract
The aim of our research was to study and test the efficiency of white lupine in the diet of
ewes on reproduction of sheep. By testing the rumen degradability of different forms of
lupine it has been concluded that flocculated form underwent a heat treatment has the highest
RUP (Rumen Undegradable Protein) content. This form compared to the rye, which is a
traditional flushing crops in Hungary, contains in higher proportion of amino acids, which are
potential precursors of neurotransmitters influencing FSH synthesis. In our study conducted
with pastured German Meat Merino and flushed with flocculated lupine ewes significantly
increased the proportion of twin lambing rate, compared to the control group fed a diet
containing rye as flushing component. Our experiment proved that flocculated white lupine
applied as a flushing component in the diet can increase the efficiency of reproduction in
ewes.
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VADÁSZATI, HALÁSZATI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEKCIÓ
BK-2

VADKÁRRAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK A MEZŐGAZDASÁGBAN
MAROSÁN M.
Állatorvostudományi Egyetem
Vadászati és Vadgazdálkodási Osztály
1078 Budapest István u. 2.

Összefoglaló
A szerző előadásában a vadászatra jogosultak és a földhasználók közötti legfőbb konfliktust
okozó problémakörrel, a vadkárral és ennek eljárási kérdéseivel foglakozik. Ismerteti az 1996.
évi LV. törvény szerinti közvetlen bírósági kármegállapítás lehetőségeit, a jegyzői eljárást, a
jegyzői eljárást követő bírósági eljárást és az egyéb lehetőségeket: a közjegyzői nem peres
eljárásban történő előzetes szakértői bizonyítást és az új Pp. alapján történő magánszakértő
igénybevételét. A szerző javaslatot tesz az kár jellegéhez és sajátosságaihoz igazodó eljárásra,
és megfogalmazza észrevételeit az objektív kárfelmérés és a jegyzői eljárás gördülékenyebbé
tétele érdekében.
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VAD – GÉPJÁRMŰ ÜTKÖZÉSEK ELLENTMONDÁSOS MEGÍTÉLÉSE A BÍRÓI
GYAKORLAT TÜKRÉBEN
CSÁKI-HATALOVICS GY. B.
Károli Gáspár Református Egyetem
1091 Budapest, Kálvin tér 9.

Összefoglalás
A világ szűkül, a technológiai innováció egyre nagyobb mértékben átszövi környezetünket.
Gyorsulnak a közlekedési eszközeink, és az ehhez szükséges hálózatok egyre nagyobb
mértékben bővülnek. A világ azonban más szempontból is szűkül, csökken a természetes
élőhelyek mértéke, s ez a két folyamat együttesen azt eredményezi, hogy egyre magasabb a
vadvilág és a technológiai vívmányok közötti incidensek száma.
Ezeknek az incidenseknek a kezelése többféle megközelítésben történhet. Különböző
válaszokat adhatunk a problémára közlekedésbiztonsági, természetvédelmi (vadvédelmi) vagy
éppen jogi szempontból. Az előadás azt vizsgálja, hogy a vad-gépjármű ütközések jogi
megítélésében van-e egységes, mindenki által elfogadott gyakorlat, vagy éppen ellenkezőleg,
fennállnak-e ellentmondások ezen a területen. Nos, aki tudja, hogy a jogtudomány nem egzakt
tudomány, az sejtheti a választ.
Wildlife-traffic collisions in a legal aspect
Abstract
The World is shrinking: technological innovation and development permeates our
environment more and more. Our transportation means are getting faster and the
transportation networks rapidly increase. But the World is shrinking in another aspect: the
extension of natural habitats. These two processes together result in even more incidents
between technological achievements and wildlife.
The problem solving procedure of these incidents are different depending on the aspect of the
problem. We can find different solutions in the field of traffic safety, nature (wildlife)
conservation, or law. The presentation tries to find out if there is a unified legal answer in
case of accidents between vehicles and wild animals or are there contradictions. Well, if
somebody knows that law is not an exact science may anticipate the answer.
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A BARNAMEDVE ROMÁNIAI HELYZETE: HOGYAN NE CSINÁLJUK!
FODOR J. T.
Romanian Trapping Assotiation
535400 Székelykeresztúr, Kossuth L. D1/9,Hargita megye

Összefoglalás
Romániában a medvekérdés az egyik legsúlyosabb vadgazdálkodási és talán szociális
érintettségű kihívás is egyszerre. Tekintve a faj Világ és Európa szintű különböző védettségi
státuszát a fajt illető gazdálkodási, élőhelyvédelmi, ökológiai kihívások néhány országot,
köztük Romániát is felkészületlenül érték. A populáció sűrűség, a Romániai Kárpátok
vonulatában, de még inkább Erdély vonatkozásában meghaladják a 20-25 egyed per 100
négyzetkilométerenkénti pszichológiai határt. Az utóbbi évek teljes vadászati (beavatkozási)
tilalma és a faj ökológiai jellemzői hatására a vadgazdálkodási egységek tehetetlen, és
gazdálkodásilag lehetetlen helyzetbe kerültek, nem tudván más fajokkal érdemben
gazdálkodni. A Romániai medvepopuláció az Európai kárpáti populáció összes, 8100
egyedéből minimum 6000-t tudhat magáénak, I.U.C.N. listás L.C.(Least Concern) státusszal,
ami elvileg lehetővé tenné a tervszerű hasznosítást is. Mindennek egyedüli kondíciója egy
Országos Medve Management terv, ami 20 évre (6 évenkénti jelentési kötelezettséggel)
meghatározná a védelmi és egyben gazdálkodási irányt. Az előadás tárgyalja az okokat,
amelyek ide vezettek, a jelen tarthatatlan helyzetét és a megoldás lehetőségét egy olyan
törvényhozói környezetben, ahol még a rókára is vadászati kvóta érvényes.
The situation of Brown Bear in Romania: How NOT to do it!
Abstract
The Brown bear problem in Romania is actualy the most „hevyest” wildlife management and
social related issue as well. Regarding to the Worldwide and European status level, these
challenges of conservation, management and ecological problems tends to be behind of
preparadeness of country. The number of exemplars in the Romanian Karpathians, but
moreover in Transylvania exceed frecvently the 20-25 exemplars per 100 sqkm, which
probably is a psihological threshold. The ban on hunting harvest and in all security removal of
the last 3 years, and tanks to the ecological aspects of specie, the increased number of bear
population make almost impossible also the management of other species for hunting
assotiations. The Romanian Brown Bear population is a part of European and than a
Karpathian subpopulation wich is estimated as 8100 individuals. A number of 6000
individuals from 8100 lives in Romania. The European status of brown bear, acording
I.U.C.N. is ”Least Concern” from whole Europe, ”Threatened” for Eu25 and ”Vulnerable” for
Carpathian subpopulation. That mean also that according to a National Bear Management
Plan the harvest would be possible as a tool of management. The presentation will discuss the
reasons for this situation, the present issues and the possibility of solving, even partialy that
problem in a country where also the red fox has a hunting quota.
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A BORZ (MELES MELES L.) TÁPLÁLKOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE TERÜLETÉN
VARGA Z.1 - FARKAS A.2
1

2

2943 Bábolna, Víztorony utca 9.
Ökoszisztéma Management Egyesület

Összefoglalás
A 2009/2010. vadászati évben 77 borzot (Meles meles) gyűjtöttünk be Komárom-Esztergom
megye területéről. Az egyedek egy részét vadászati eszközökkel ejtettük el, a minta 41,5%-át
a közúton elgázolt és begyűjtött példányok adták. A mintapéldányok táplálkozásvizsgálatát
gyomortartalom analízissel végeztük. A begyűjtés helyszíneés időpontja alapján
élőhelytípusok, valamint évszakokszerint elkülönítve értékeltük az eredményeket. Vizsgáltuk
a borz gyomorban talált táplálékmaradványokrelatív előfordulási gyakoriságát és a
táplálékdiverzitását. A vizsgálattal az apróvadfajok borz étrendjében való előfordulási
gyakoriságát,illetve az egyes élőhelyek és évszakok közti táplálkozásbeli különbségeket
szándékoztuk kimutatni. A vizsgálataink igazolták, hogy bizonyos táplálék alkotók
fogyasztási gyakorisága alapján a megyében élő borzpopuláció táplálkozása az élőhelyek és
évszakok tekintetében szignifikánsan különbözik. Ugyanakkor apróvadfajokat a vizsgálati
terület borzállományának étrendjében nem sikerült kimutatni. Megállapítottuk, hogy a
vizsgálati területen a borz generalista táplálkozási stratégiát követő faj, időszakos csak
bizonyos élőhelyekre jellemző, specialista táplálkozási szokásokkal
Examination offood of badgers (Meles meles L.) on Komárom-Esztergom county,
Hungary
Abstract
In the 2009/2010 hunting season 77 badgers were collected in the territory of KomáromEsztergom county. Some of the animals were legally hunted specimens, but the 41.5% of
sample resulted by road accidents. On the samples, analysis of dietary habits was performed,
which was accomplished by analysis of stomach contents. The results were evaluated
separately according to habitat types and seasons,based on location and time of the killing, or
inventing. We examined the relative frequency of occurance and diversity of food items in
stomachal contents, as well as trophic niche breadth and standardized trophic niche breadth of
badgers. We intended to reveal the occurance of small game species in badger’s diet and
differences in feeding habits between the various habitats and seasons. The studies have
shown that feeding habits of badgers living in different habitats and collected in different
seasons differ significantly based on consumption frequency of certain food categories.
However, the presence ofsmall game speciesin the diet of badgers has not been proved. We
found that on the test area badgers are feeding generalist species, with periodic specialist
features characteristic only in certain habitats.
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A KÁRPÁT-MEDENCE NAGYVADFAUNÁJÁNAK KIALAKULÁSA
TÓTH T.1 - SÓTONYI P.1 - MAROSÁN M.1
1

Állatorvostudományi Egyetem
1078 Budapest, István utca 2.

Összefoglalás
A Kárpát-medence jelenlegi faunájának a kialakulására főleg a pleisztocén végén és a holocén
folyamán a geológiai, vízrajzi és a klimatikus viszonyok jelentős hatást gyakoroltak. Az
utolsó eljegesedés során a régióban olyan emlősfajok voltak jelen, mint a lemming, a havasi
nyúl, a gyapjas orrszarvú, az őstulok, a jávorszarvas, a mamut és a barlangi medve. Az utóbbi
kétezer évben a térségben az ember az erdők jelentős részét kiirtotta és teret hódított a mind
fejlettebb mezőgazdasági kultúra. Ennek következtében fokozatosan tűntek el az olyan
nagytestű fajok, mint a barnamedve, a hiúz, a farkas, a jávorszarvas, az európai bölény és a
hód. A jelenleg országszerte elterjedt nagyvadfajaink közül a gímszarvas, az európai őz és a
vaddisznó őshonosnak tekinthető a térségben, míg a dámot a középkorban, a muflont pedig
1868-tól kezdődően telepítették be a Kárpát-medencébe.
The development of big game fauna of Carpathian Basin
Abstract
Geological, hydrographic and climatic factors have played an important role in the faunistic
evolution of the Carpathian basin particularly at the end of the Pleistocene era and the during
the Holocene era. Before the last ice age, species such as the lemming, the mountain hare, the
wooly rhinoceros, the auroch, the elk, the wooly mammoth and the cave bear were present in
the area. Over the past two thousand years, humans living in the region destroyed much of the
forested areas to make way for agriculture. Subsequently, there has been a constant decline in
the remaining mammal species in the area such as the brown bear, the Eurasian lynx, the
wolf, the Eurasian elk, the European bison and the Eurasian beaver. Of the resident hoofstock
in the regions, the red deer, the roe deer and the wild boar can be considered part of the native
fauna, whilst the fallow deer was introduced in the middle ages and the first data on the
presence of mouflon in the Carpathian basin dates back to 1868.
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MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE A BALATON KÖZÖSSÉGI
JELENTŐSÉGŰ HALFAJAINAK POPULÁCIÓ GENETIKAI VIZSGÁLATÁHOZ
KESZTE SZ.1 - BALOGH R.1 - BERNÁTH G.1 - BOKOR Z.1 - MOLNÁR J.1
VÁRKONYI L.1 - FERINCZ Á.1 - STASZNY Á.2 - JÓZSA V.1 - URBÁNYI B.1 KOVÁCS B.1
1

Szent István Egyetem, Halgazdálkodási Tanszék
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
2,
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Halászati Kutatóintézet
5540 Szarvas, Anna-liget utca 35.

Összefoglalás
A kősüllő (Sander volgensis) és a garda (Pelecus cultratus), hazánkban őshonos fajok, amely
különösen kedveltek a horgászok körében, értékes húsuk és állomány méretük miatt kiemelt
jelentőségűek, akárcsak a vizeinkben egyre jobban elszaporodó, invazív ezüst kárász
(Carassius auratus gibelio) állományok. A magyar populációk genetikai hátterét azonban
mindezidáig nem vizsgálták. Munkánk ezen hiányosságot igyekszik pótolni a balatoni
állományok genetikai diverzitás vizsgálatára alkalmas molekuláris genetikai markerek
alkalmazásával (mitokondriális, mikroszatellit, SNP markerek). A mintagyűjtések és
feldolgozásuk befejeződött (433 minta). A kősüllő esetén egy multiplex PCR eljárást
dolgozunk ki, mely 16 mikroszatellit markert tartalmaz. A garda és az ezüstkárász esetén
megkezdtük a mitokondriális d-loop és citokróm-b régiók szekvencia analízisét, illetve
megkezdődött az új SNP markerek izolálására alkalmas ddRAD eljárás kidolgozása.
Development of molecular methods for population genetic analyses of fish species with
community importance
Abstract
The pikeperch (Sander volgensis) and the sicher (Pelecus cultratus) are native species in
Hungary, which are very popular among the anglers, they have good meat quality and
remarkable populations, such as the invasive carassius auratus gibelio. Since, their genetic
background wasn’t analysed yet, our aim is to develop molecular genetic marker based
(mitochondrial, microsatellites and SNP markers) methods to examine the genetic diversity of
these fish populations in the lake Balaton. The samples of the species were collected (433
samples) and the DNA was isolated. In the case of the pikeperch we developing a multiplex
PCR method for analyses, which contain 16 microsatellites markers. The sequence analyses
of the mitochondrial d-loop and cytochrome B regions in the sicher and the Prussian carp also
have been started and we started to developing new SNP markers by ddRAD sequencing, too.
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CSUKA (ESOX LUCIUS) SPERMA ÜZEMI MÉLYHŰTÉSI TECHNOLÓGIÁJÁNAK
KIDOLGOZÁSA
MOLNÁR J.1 - VÁRKONYI L.1 - URBÁNYI B.1 - SOLYMOSI E.2 –
BIRKÓ-SULYOK Z. K.1 - IZSÁK T.1 - LÁNG L. Z.1 - BERNÁTH G.1 - BOKOR Z.1
1

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és Környezetbiztonsági
Intézet, Halgazdálkodási Tanszék
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1./ 2484 Agárd (Gárdony), Tópart u 5309/8 Hrsz.
2
Szegedfish Kft.
6728 Szeged, Külterület 41.

Összefoglalás
A kutatás célja kifejleszteni a csuka (Esox lucius) sperma mélyhűtés üzemi szintű
alkalmazhatóságának módszertanát. Sperma motilitási paraméterek összehasonlító vizsgálata
során kidolgozásra kerül a megfelelő mintavételi módszer (fejés és here kioperálása), és egy a
csuka sperma mélyhűtéséhez megfelelő hígító. A kísérletek következő szakaszában
összehasonlítunk több, fagyasztásnál alkalmazott hígítási arányt, valamint mélyhűtési
módszert. Az üzemi mennyiségben a mélyhűtött spermát kívánjuk tesztelni a keltetőházi
szaporítás során és vizsgáljuk a kikelt lárvák növekedési erélyét, megmaradását, valamint
alaktani paramétereit.
A munkát és előadást a GINOP-2.1.1-15-2015-00645, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-201700008 és a Halászati Operatív Program III. tengelye, valamint Bernáth Gergely Bolyai János
Kutatási (BO/00508/18/4) Ösztöndíja és Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-4
kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programja támogatta.
The improvement of the large-scale cryopreservation in northern pike (Esox lucius)
sperm
Abstract
The aim of our study is to improve large-scale sperm cryopreservation in northern pike (Esox
lucius) for hatchery application. In the first step, the optimal sampling method will be defined
for pike sperm cryopreservation. Furthermore, an efficient extender will be developed
specified for the northern pike sperm physiological parameters. In the next step, different
dilution ratios and freezing methods will be tested and compared. Thawed (cryopreserved in
large-scale) sperm will be applied in the hatchery for propagation. The growth and survival
rate, as well as the ichthyometric parameters will be recorded in the hatched larvae.
The work and the publication were supported by the GINOP-2.1.1-15-2015-00645,
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 and the Fisheries Operative Programme III.axis
projects, the Bolyai János Postdoctoral (BO/00508/18/4, Hungarian Academy of Sciences)
and the ÚNKP-18-4 New National Excellence Program of the Ministry of Human Capacities
Fellowships of Gergely Bernáth.
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KÜLÖNBÖZŐ MESTERSÉGES SÜLLŐFÉSZKEK TESZTELÉSE A BALATONBAN
SZIRÁKI B.1 - STASZNY Á.1 -, JUHÁSZ V.1 - PRIGL S.1 -, SZÁRI ZS.2 - NAGY G.2 HAVRANEK M.2 - NÉMETH F.2 - JANKOVICS Z.2 - URBÁNYI B.1 - - FERINCZ Á.1
1

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Halgazdálkodási Tanszék
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
2
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
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INTENZÍVEN NEVELT PIACI MÉRETŰ SÜLLŐK (SANDER LUCIOPERCA L.)
VÁGÁSI KIHOZATALÁNAK TELEPI FELMÉRÉSE A GYŐRI ’ELŐRE’ HTSZ
KISBAJCSI HALNEVELŐ TELEPÉN
VARJU-KATONA M.1 - SZILÁGYI G.1 - BOKOR Z.2 - BALOGH K.2 - MÜLLER T.2
1

Győri 'ELŐRE' Halászati Termelőszövetkezet
9062 Kisbajcs, Arany János u. 22.
2
Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1

Összefoglalás
Intenzív rendszerben vizsgáltuk, keveréktakarmányon nevelt piaci méretű süllők vágási
kihozatalát (törzs fejjel), valamint az ivarhatást a vágási paraméterekre. A 155 feldolgozott
süllőben az ikrások (87,7±2.5%) és tejesek (87,8±2.2%) vágási kihozatalára (törzs fejjel) az
ivarnak nem tapasztaltuk hatását (p<0,05). További 30 véletlenszerűen kiválasztott hal
esetében meghatároztuk a vágási kihozatalra és a veszteségekre jellemző főbb szervek és
testalkotók tömegét és arányát a vágási testtömegre: ivarszervek, tápcsatorna, máj, hasűri zsír,
gerinc a páratlan úszókkal, fej a páros úszókkal, bőrös filé, nyúzott filé, kétoldali bőr. Főbb
megfigyeléseink, hogy a 16 hónapos süllők ivarilag fejletlenek voltak, a nagy energiatartalmú
tápon való etetés miatt jelentős volt a hasűri zsír mértéke (6,2±1.5%), az irodalmi adatok
alapján a filé kihozatal (40,5±1.6%) elmaradt más publikált vad vagy intenzíven nevelt
süllőktől (6,9-20,5%-kal), emiatt indokolt a takarmányozási technológiát fejleszteni.
Investigation of the slaughter yield of cultivated market sized pike perches (Sander
lucioperca L.) from the intensive fish farm of
Győri ’ELŐRE’ Fisheries Cooperative, Kisbajcs
Abstract
We were investigating the slaughter yield of cultivated, market size pike perches fed by dry
feed, and the sex-effect on the slaughter parameters in an intensive fish farm. We processed
155 fish, where the weight of the carcasses of females (87,7±2.5%) and males (87,8±2.2%)
was measured, in conclusion we didn’t find sex-effect on slaughter yield (p<0,05). We also
measured body parameters and organs connected to slaughter yield and slaughter losses in 30
randomly chosen fish, namely the gonad, the alimentary canal, the liver, the abdominal fat,
the vertebral with unmatched fins, the head with the double fins, the two side fillets and the
skins of both side fillets. We observed, that the 16 months old fish were sexually
undeveloped, the amount of abdominal fat was significant (6,2±1,5%) caused by the high
energy dry feed, and the fillet yield (40,5±1,6%) was lower than other published wild or
cultivated fish (6,9-20,5%), consequently the development of the feeding technology is
required.
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A HÉVÍZI TÖRPENÖVÉSŰ MAGYAR VADPONTY (CYPRINUS CARPIO MORPHA
HUNGARICUS), VALAMINT A BALATONI SUDÁR PONTY (CYPRINUS CARPIO
MORPHA ACCUMINATUS) SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJÁNAK VIZSGÁLATA ÉS IN
VITRO SPERMABANKJÁNAK LÉTREHOZÁSA
VÁRKONYI L.1 - BOKOR Z.1 - FERINCZ Á.1 - STASZNY Á.1 - MOLNÁR J.1 BIRKÓ-SULYOK Z.1 - LÁNG Z. L.1 - JUHÁSZ V.1 - FODOR F.2 - SZÁRI ZS.2 URBÁNYI B.1 - BERNÁTH G.1
1

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és Környezetbiztonsági
Intézet, Halgazdálkodási Tanszék
2100 Gödöllő, Páter K. utca 1./ 2484 Agárd (Gárdony), Tópart u 5309/8 Hrsz.
2
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
8600 Siófok, Horgony u. 1.

Összefoglalás
Munkánkban az egy vízgyűjtő területen élő két ponty tájfajta szaporodásbiológiai
sajátosságait kívánjuk vizsgálni. Kísérleteinkben a fokozottan védett hévízi törpenövésű
magyar vadponty spermációját indukáljuk és az így nyert ivartermékét egy optimalizált hűtési
módszerrel mélyhűtjük, amely megalapozza a faj spermabankját. A nagy gazdasági és
horgászturisztikai jelentőséggel bíró balatoni sudár ponty esetében szeretnénk kutatásaink
során költséghatékonyabbá tenni, a pontyfélékre kidolgozott mélyhűtési eljárást, amely
hozzájárulna a faj eredményesebb keltetőházi szaporításához és egyben megalapozná a sudár
ponty génbankját. A két pontyváltozat lárvafejlődését, növekedési erélyét és életképességét
össze kívánjuk hasonlítani zárt, intenzív rendszerben történő nevelés során.
A munkát és előadást a GINOP-2.3.2-15-2016-00004, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-201700008 és a Halászati Operatív Program III. tengelye támogatta.
The investigation of the reproductive biology and the establishment of the in vitro
spermbank in two different Hungarian carp landraces Cyprinus carpio morpha
hungaricus and Cyprinus carpio morpha accuminatus
Abstract
In our study the reproduction biology of two different Hungarian carp landraces will be
examined. In the experiments, the critically endangered Cyprinus carpio morpha hungaricus
spermiation will be induced. Freshly stripped samples will be used as a genetically material of
a future spermbank using an optimized cryopreservation method. In the case of Cyprinus
carpio morpha accuminatus (economically and angling importance), the large-scale
cryopreservation technique will be optimized for the hatchery application. After parallel
propagation, the growth rate, feed intake efficiency and viability of larvae will be examined in
a recirculating system at controlled condition in both fish.
The work and the publication were supported by the GINOP-2.3.2-15-2016-00004,
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 and the Fisheries Operative Programme III. axis
projects.
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VÍZ- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
BK-3

KÖRNYEZETÜNKRE VESZÉLYES ÁSVÁNYOK
SZAKÁLL S.
Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar
3515 Miskolc-Egyetemváros

Összefoglalás
Mielőtt áttekintenénk, hogy mitől lehetnek veszélyesek az ember számára egyes ásványok,
néhány szóval definiáljuk ezeket az anyagokat. Az ásványok természetes úton képződött vagy
ma is képződő, határozott kémiai összetétellel és néhány kivételtől eltekintve rendezett
kristályszerkezettel jellemezhető vegyületek, ritkábban elemek. Bár az alábbiakban bizonyos
ásványok veszélyességéről lesz szó, azért leszögezhetjük, hogy ásványok nélkül nem lenne
élet, nem lenne civilizáció, jelenlétük nélkülözhetetlen a bioszféra számára. Az ásványokkal
kapcsolatos tevékenységeknél azonban figyelni kell esetleges veszélyeikre. Mindenekelőtt
megállapíthatjuk, hogy az ásványok által okozott veszélyek a természetes előfordulási
helyeken a legcsekélyebbek. Azonban a bányászat, a nyersanyag előkészítése, feldolgozása és
hasznosítása során, mivel ekkor nagy koncentrációban érintkezhetnek a környezettel, még a
körültekintően végzett munka mellett is okozhatnak egészség-károsodást.
A legtöbb egészségügyi kockázatot egy mai ember számára elsősorban a következő típusú ásványok
jelenthetik: a toxikus elemeket vagy radioaktív elemeket tartalmazók (olyanok is akadnak, melyekben
mindkét típus jelen van), illetve a parányi szemcsék révén a levegőből belégzéssel szervezetünkbe
kerülő finom szálas ásványok. A toxikus elemekkel kapcsolatban a fő gond az, hogy a legtöbb
szulfidokként fordul elő a földkéregben. Amíg a szulfidok oxigéntől elzárt környezetben vannak,
addig kevés gondot okoznak. Viszont a felszín közelébe, oxidatív környezetbe kerülve instabillá
válnak, szulfátokká alakulnak át, ezáltal a szerkezetükben még kötötten elhelyezkedő nehézfémek
mobilissá válhatnak. A veszélyes ásványok másik jelentős csoportja a radioaktív sugárzásuk miatt
okozhat egészségkárosodást, válhat veszélyessé. A radioaktív ásványok vegyületalkotóként vagy
sokszor helyettesítőként tartalmaznak radioaktív elemeket. Mindkettőre az urán- és tóriumtartalmú
ásványok a legjobb példák. A veszélyes ásványok harmadik nagy csoportjába azok tartoznak, melyek
önkéntelenül, légzésünk révén kerülnek be a szervezetünkbe és okozhatnak különféle betegségeket.
Talán annyira nem közismert, de a levegőben is sokféle ásvány található. Igaz, ezeket apró méretük
miatt nem látjuk, de éppen ezáltal válhatnak veszélyessé, mert könnyen a légzőrendszerünkbe
kerülhetnek. A néhányszor tíz µm-es porok, illetve a néhány µm és nm közötti aeroszolok döntő része
kis koncentrációban nem okoz gondot számunkra. Komoly egészségügyi kockázatot a toxikus vagy
radioaktív elemeket tartalmazó porok és aeroszolok, illetve bizonyos azbeszt megjelenésű, roppant
finomszálas ásványok jelentik. Utóbbiakat ráadásul nagy mennyiségben használták korábban az épített
környezetünkben
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A PNEUMATIKUS SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZER TÖRTÉNELMI
HÁTTERE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK FOLYAMAT

SZENTIRMAI M. G1 - VÁMOS O.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Víz- és Környezettudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.

Összefoglalás
A pneumatikus szennyvízelvezető rendszer technikai felépítése hosszú folyamaton,
átalakuláson ment át a történelem során. Előadásomban a szennyvízelvezető csatornarendszer
fejlődési folyamatát vezetem végig a kezdetektől a modern, használatban lévő vákuumos
rendszer ismertetéséig. A pneumatikus – vákuumos rendszer több fejlődési szakaszán
keresztül mutatom be alkalmazásának előnyeit. A rendszer elterjedésének ismertetésével
tájékoztatást adok a vákuumos szennyvízelvezető rendszer bővüléséről.
The historical background and the process of development of
pneumatic sewage disposal
Abstract
The historical construction of pneumatic sewage disposal was being come through on a long
process and transformation over a period of history. In my lecture I lead along the
developmental process of sewage disposal system from the beginning to the making known of
the modern and used vacuum system. I will show the advantage of the beginning application
of the pneumatic – vacuum system through more developmental periods. With the making
known of the system’s spreading I give instruction about the widening of the vacuum sewage
disposal.
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A VINASZ, MINT A SZÉLERÓZIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS EGYIK LEHETSÉGES
MÓDJA
TATÁRVÁRI K.1 – SZAKÁL P.1 – NAGY N. E.2
1

Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság – és Élelmiszertudományi Kar,
Víz- és Környezettudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.
2
Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Kerpely Kálmán Doktori Iskola
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Összefoglalás
A mezőgazdasági művelési ágba tartozó talajok jelentős degradációs folyamata az erózió. A
szélerózió elleni lehetséges védekezési módok közül, a talajok felületi kéregképződésének
mesterséges úton történő elősegítése egyre inkább kutatott terület. Homok fizikai féleségű
talajon végeztünk vinasz segítségével felületi kéregképződés vizsgálatokat mikropenetrométer
segítségével. Az eltérő dózisú vinasz és víz elegyek felületi kéregképző hatása mellett
vizsgáltuk az eltérő dózisok hatását fehér mustár (Sinapis alba) tesztnövénnyel a kezdeti
csírázásra.
One way to protect soils against wind erosion, the vinasse
Abstract
The significant process of degradation of agricultural soils is the erosion. Among the possible
ways of controlling wind erosion, the artificial surface treatment of soils is an increasingly
important field of research. The experiment was performed on sandy soil with vinasse surface
treatment and the experiments were measured using micro-penetrometer. We investigated the
effect of different doses of vinasse and water mixtures on sand soils and the effect of different
doses on initial germination with white mustard (Sinapis alba).
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CINK ÉS KÁLIUM TRÁGYÁZÁS HATÁSA A KUKORICA MENNYISÉGI ÉS
MINŐSÉGI PARAMÉTEREIRE
TÓTH E. A.1– KALOCSAI R.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Víz- és Környezettudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.

Összefoglalás
Bogyoszló község határában beállított 3-éves kísérletünkben (2018-2020) cinkben hiányos
vályogtalajon vizsgáljuk a tenyészidő során kijuttatott bázisos cink-karbonát, valamint kálium
(kálisó) hatását a kukorica (Konfites fajta) hozamára és minőségi paramétereire. Jelen
előadásban az első éves eredményeket fogjuk bemutatni.
Effects of zinc and potassium application on yield and quality of corn
Abstract
We carry out experiments with basic zinc-carbonate and potassium on corn through foliar
treatments. The trials focusing on the effects of zinc and potassium supply will be carried out
over 3 years (2018-2020) near the village of Bogyoszló in north-west Hungary, using basic
zinc-carbonate and potassium-chlorid on the same corn variety (Konfites). In this presentation
we show the results of the first year.
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HULLADÉKBÓL ELŐÁLLÍTOTT BÁZISOS CINK-KARBONÁT HATÁSA AZ ŐSZI
BÚZA (TRITICUM AESTIVUM L.) HOZAMÁRA ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREIRE
FORRÓ-RÓZSA E.1 - SZAKÁL T.2
1

IKR Agrár Kft.
2943 Bábolna, IKR Park
2
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Víz- és Környezettudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.

Összefoglalás
Különböző dózisú bázisos cink-karbonát összehasonlító vizsgálatát végeztük 2011, 2012,
2013-ban mészlepedékes csernozjom talajon. A vizsgálatokat Tolna megyében, Regölyben
végeztük. A területek kiválasztásánál az előzetes precíziós 3-ha-os sűrűségű talajvizsgálati
eredményeket vettük alapul. Alacsony humusz, magas foszfor- és mésztartalmú, valamint rézés cinkhiányos parcellákat választottunk. Az ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett,
másodlagos felhasználású lombtrágyát két fenológiai fázisban (szárba szökkenéskor és
virágzáskor) juttattuk ki őszi búzában (Triticum aestivum L.), sávos elrendezésben, 4
ismétlésben. Statisztikai elemzéseket és növényanalízist végeztünk. Vizsgáltuk, a kezelések
hatásosságát az őszi búza hozamára, valamint minőségi paramétereire. A kísérleteink során
megállapíthattuk, hogy mindhárom évben kimutatható volt a kezelések eredményessége. A
kontrol területekhez képest minden 0,5 kg/ha dózisú kezelés szignifikáns növekedést
eredményezett.
Effect of basic zinc-carbonate on the yield and quality parameters of winter wheat
(Triticum aestivum L.) produced from waste
Abstract
The experiments on winter wheat (Triticum aestivum L.) were carried out in the calcareous
chernozem soil of Regöly, Tolna county, over a time period of three years (2011, 2012, 2013).
When selecting test areas we relied on the results of the precision soil analyses executed in a
density of 3 ha. The relatively flat areas selected had a lack of copper and zinc, low humus
content and were rich in the phosphor. The materials were recycled substances, produced
from industrial waste, and approved to be used in ecological farming. Plots were treated in
strip-design with 4 replications during the vegetation period in two phenological phases at the
time of shooting and flowering. We conducted statistical analyzes and plant analysis. Our aim
was to detect the effect of zinc application in different doses on the yield and quality
parameters. In the course of our experiments, it was found that the effectiveness of
applications was detected in the case zinc of the three years. Compared to the control areas,
all applications over the doses of 0.5 kg/ha resulted in the significant increase.
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KÖRNYEZETKÍMÉLŐ TÁPANYAGELLÁTÁS BAKTÉRIUMTRÁGYÁVAL
VÁMOS O.1 - GICZI ZS.2
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Víz- és Környezettudományi Tanszék,
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.
2
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Élelmiszertudományi Tanszék,
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.

Összefoglalás
Az egészséges termőtalaj olyan különleges rendszer, egy ökoszisztéma, ami a saját életereje
által képes a növényeket táplálni. Az intenzív termesztés külső tápanyagokat igényel,
elsősorban műtrágyák formájában. A lehetséges negatív környezeti következmények miatt
terjednek a környezetkímélő, élő mikroorganizmusokat, vagy azok anyagait tartalmazó biovagy baktériumtrágyák. A fenntartható gazdálkodással javul a talajélet, a talajminőség és a
talajerő, ezzel együtt nemcsak a termékenység, hanem a talajegészség és a talaj puffer
képessége is. Karunkon több évig végeztünk kísérleteket szójafajták baktériumtrágyákkal való
kezelésével. Vizsgáltuk, hogy a különböző éréscsoportú fajtáknál a kezelések hatására hogyan
alakul a termés mennyisége és a minősége.
Environmentally friendly nutrient supply with bacterial fertilizer
Abstract
The healthy soil is a particular system, an ecosystem, which is able to nourish plants through
its own vitality. The intensive cultivation requires external nutrition, mainly in the form of
mineral fertilizers. Due to the potential negative environmental consequences, the use of bioor bacterial fertilizers containing environmentally-friendly living microorganisms or their
substances spreads. The sustainable farming improves soil life, soil quality and soil strength,
along with not only the fertility but also the soil health and buffer capacity. We conducted
experiments with treatment of soybean with bacterial fertilizers for several years. We
investigated the effect of treatments on crop yield and quality in case of species from diverse
maturity groups.

- 160 -

AZ OLAJTÖKVETÉSEK GYOMNÖVÉNYZETÉNEK FAJÖSSZETÉTELÉT
BEFOLYÁSOLÓ KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK
PINKE GY.1 – KARÁCSONY P.1 – CZÚCZ B.2 – BOTTA-DUKÁT Z.2
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
2
MTA Ökológiai Kutatóközpont
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.

Összefoglalás
Az ipari és kertészeti kultúraként egyaránt értelmezett olajtököt hazánkban jelenleg 20-25
ezer hektáron termesztik. Tanulmányunk célja az volt, hogy azonosítsuk az olajtökvetések
gyomnövényzetének fajösszetételét meghatározó legfontosabb abiotikus és gazdálkodási
tényezőket. 2015-ben és 2016-ban összesen 180 olajtökvetést vizsgáltunk meg. Hazánkat
három fő olajtöktermesztő régióra osztottuk, és ennek megfelelően a Dunántúlon, az Alföldön
és Észak-Magyarországon egyaránt 60 olajtökvetést felvételeztünk. A gyomfelvételezésekkel
párhuzamosan, kérdőívek felhasználásával a termelőktől kikérdeztük az adott szántókon
alkalmazott gazdálkodási eljárások adatait. A fajok borítási adatait a háttértényezőkkel együtt
redundancia analízissel (RDA) elemeztük. Megállapítottuk, hogy az olajtökvetésekben az
abiotikus környezeti tényezők határozták meg a legtöbb varianciát, a klimatikus változók
(csapadék és hőmérséklet) legnagyobb befolyásával. Hét nem vegyszeres gazdálkodási
faktornak (elővetemény, N- és P-műtrágyák, vetőmag mennyisége, kultúrnövény borítása,
sorközművelő kultivátorozás és kézi gyomirtás), valamint két herbicidnek (S-metolaklór és
linuron) szintén szignifikáns lett a hatása. A variancia-partícionálás a környezeti tényezők
jelentős dominanciáját tárta fel, és azt is jelezte, hogy a nem vegyszeres gazdálkodás ötször
több varianciáért volt felelős, mint a herbicidek; továbbá, hogy az agrotechnikai változók
relatív hatása csaknem 5-ször nagyobb volt a mechanikai gyomszabályozásénál.
Environmental variables influencing weed species composition in Hungarian oil
pumpkin fields
Abstract
Oil pumpkin is a major emerging alternative crop with several unresolved weed management
questions in central-eastern Europe, one of the focal regions of oil pumpkin production
worldwide. This study aims to assess the importance of three groups of factors: environment,
non-chemical management (all management excluding herbicides), and chemical weed
management, in determining the weed species composition of oil pumpkin crops in Hungary.
We surveyed the weed flora of 180 oil pumpkin fields across the country, along with 32
background variables. Applying a minimal adequate model consisting of 18 terms with
significant net effects, 30.8% of the total variation in weed species data could be explained.
Most variation in species composition was determined by environmental factors, with climatic
conditions (precipitation and temperature) being most influential. The net effects of seven
non-chemical management variables (preceding crop, N and P fertilisers, seeding rate, crop
cover, cultivating tillage, and manual weed control), and two herbicides (S-metolachlor and
linuron) were also significant. Variation partitioning demonstrated the dominance of
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environmental factors, and it also showed that nonchemical management practices accounted
for five times more variance than herbicides. Within non-chemical management, the relative
impact of cultural variables was nearly five times larger than that of mechanical weed
management.
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NAGY ÉRZÉKENYSÉGŰ MŰSZERES ELEMANALITIKAI MÓDSZEREK
A VÍZ- ÉS KÖRNYEZETANALITIKÁBAN
POSTA J.
Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar
Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszéke
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Összefoglalás
A 20. század második felében alakultak ki a nyomelem-analitikában azok a nagy
teljesítményű műszeres analitikai módszerek (FAAS, GFAAS, FES, ICP-OES, MP-OES,
ICP-MS), amelyekkel az elemeket vizekben és környezeti mintákban már 10–12 – 10–15g/mL
koncentrációban lehet meghatározni. Az elemanalitikában az ezredforduló és a XXI. század
nagy kihívását az elemspeciáció, a speciációs analitika bevezetése jelentette. A speciációs
analitika szerint nem elég, ha a nyomelemnek csak az összes koncentrációját határozzuk meg,
hanem az adott elem különböző kémiai kötésben levő és különböző vegyértékű formáit különkülön is. Emiatt a műszerek teljesítőképességét tovább kell növelni, mert az adott
nyomelemnek az összes koncentrációja akár 5 – 10 különböző vegyérték- és kötésállapotú
forma között oszlik meg. Az e területen végzett saját kutatásaink célja az volt, hogy egyrészt
olyan szelektív elválasztó módszereket találjunk, amelyek segítségével az adott elem
különböző kémiai formái jól elkülöníthetők. Másrészt ki kellett dolgozni olyan mintabeviteli
módszereket, amelyek a legnagyobb anyagáram mellett szállítják a mintát a nagy
hőmérsékletű lángba, plazmába, mint atomizáló/gerjesztő térbe. Harmadrészt ki kellett
választanunk azt az elemszelektív detektálási módot, amely az adott elemforma elemzéséhez a
legjobb kimutatási képességet biztosítja.
High performance instrumental element analytical methods
in water and environmental analysis
Abstract
In the second half of 20th century high performance trace element analytical methods (FAAS,
GFAAS, FES, ICP-OES, MP-OES, ICP-MS) were developed, which are able to determine
elements in concentration range 10–12 – 10–15g/mL. The big challenge of the turn of the
Millennium and the 21. century is introduction of the speciation analysis. By the speciation
analysis, it is not enough to determine the total concentration of trace elements, but have to be
determined all the element forms which have different chemical bonds and valence states, too.
For this reason the performance of instruments should be further increased, because the total
concentration is divided up to 5 – 10 forms of elements. In this area the aim of our research
was on the one hand to find properly selective separation and preconcentration methods for
the different forms of elements. On the other hands we elaborated sample introduction
methods, which guarantee the maximum material flow of samples to the high temperature
atomization/excitation medium, namely into flame or plasma. Thirdly, we have to choose the
proper element selective detector, which guarantees the best limit of detection for analysed
forms of elements.
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SZARVASMARHA HÍGTRÁGYA ÖSZTROGÉN TARTALMA SZEPARÁTOR
ALKALMAZÁSA ELŐTT ÉS UTÁN

GUBÓ E.1 - SZAKÁL P.1 - PLUTZER J.2
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Víz és Környezettudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.
2
OKI Vízhigiénés Osztály
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Összefoglalás
A folyamatos ipari fejlődés mellett a mezőgazdaság is egyre korszerűbbé és automatizáltabbá
vált. Az 1970-es évek elején megjelent az almozás nélküli állattartás, mely nagy mennyiségű
hígtrágya keletkezését eredményezte. A vizeletből, bélsárból, elcsurgó ivó- és technológiai
vízből, ill. egyéb hulladékokat tartalmazó anyagból, egy olyan folyékony anyag keletkezett,
melynek kijuttatása és felhasználása szigorú szabályozásokhoz kötött. Kutatásunkat
hígtrágyás rendszerű, tejelőszarvasmarha-telepeken végeztük, melynek fő célja az intenzív
állattartás következtében keletkezett ösztrogének és ösztrogénhatású gyógyszerek jelenlétének
vizsgálata volt. A mintáinkat első lépésként a szűrőoszlopokon (SPE) átengedtük, így
koncentráltan, más zavaró anyagoktól mentesen tudtuk összegyűjteni a benne található
ösztrogénhatású
anyagokat,
majd
különböző
koncentrációkban
génmódosított
élesztőgombával inkubáltuk. Az élesztőgomba folyamatosan termeli a humán ösztrogén
receptort, ha a humán ösztrogén receptor a citoplazmában ösztrogénnel vagy azzal, homológ
molekulával találkozik, akkor a receptor aktiválódik és elindul a β-galaktozidáz enzim
termelése, mely arányos a sejtbe jutott ösztrogén vagy ösztrogénnel homológ molekula
mennyiségével. A termelődött β-galaktozidáz enzim aktivitását alternatív, sárga színű
szubsztrát (chlorophenolred- β - D-galactopyranoside, CPRG) hozzáadásával mértük, ugyanis
reakcióterméke piros, amelyet 580 nm-en, fotométerrel le tudunk olvasni. Az eredmény
megadása ösztrogén aktivitásban történik, amely megmutatja, hogy egy vegyi anyag
ösztrogén hatása hány ng/l 17- β - ösztradiol (E2) hormon hatásával egyezik meg.
Vizsgálatunkat egy éves ciklusban végeztük, az évszakonkénti ösztrogén és ösztrogénhatású
anyagok mennyiségének változásait figyeltük szeparátor alkalmazása előtt és után.
Megállapítottuk, hogy a hígtrágya szeparátorral történő kezelése nagyban hozzájárul az ED
anyagok (hormonháztartást megzavaró anyagok) csökkenéséhez.
The content of the estrogenic substance of milking cow slurry before and after using a
separator
Abstract
Next to the continuous industrial development, one can also notice the rapid progression in
agriculture within the usage of state of the art instruments and widespread automatization.
Due to the appearance of litter-less husbandry since the 1970’s we produce a vast amount of
liquid manure. From the urine, excrement, process water and other waste containing materials
a special substance is created which application and utilization is highly regulated. Our
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research was conducted in a slurry management system using dairy cattle farm, focusing on
the investigation of the presence of estrogens and estrogenic drugs in the slurry due to intense
husbandry. In order to obtain concentrate and interference-free estrogen samples, as a staring
step solid phase extraction (SPE) was applied, followed by the incubation in different
concentrations with genetically modified (GM) yeast cells. Yeast cells are continuously
producing human estrogen receptors (hER) if there is an interaction between hER and
estrogen or estrogen analog molecules in the cytoplasm. In this case, the hER is being
activated and the production of β-galactosidase starts, which concentration is proportional
with the amount of estrogen or estrogen analog molecules within the cell. The amount,
activity of the produced β-galactosidase enzyme was measured using ultraviolet-visible
spectroscopy (UV-VIS) at 580 nm, applying reaction with chlorophenolred-β-Dgalactopyranoside, (CPRG), which gives a red colored product. The result is given as estrogen
activity, which shows a specific substance’s equality to 17-β-estradiol (E2) in ng/L. Our
research covers a one-year period, in which the changes in the amount of the estrogen and
estrogen analog molecules were monitored as a function of the effect of the seasons before
and efter using a separator. We have found that the use of the separator contributes to the
reduction of EDC (Endocrine Disrupting Chemicals).
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EGYKORI ÓVÁRI HALLGATÓK SZEREPE A HAZAI VÍZGAZDÁLKODÁS
FEJLŐDÉSÉBEN
SZAKÁL T.
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Víz- és Környezettudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.

Összefoglalás
A „Magyaróvári Akadémia” számtalan kiváló szakembert adott az országnak, akiknek a
vízgazdálkodásban betöltött szerepe különösen jelentős. Az akadémia alapítója, denglázi
Wittmann Antal az iskola megalapítása mellett híressé vált Fertő-tavi és Hansági vízrendezési
terveiről, valamint a hercegi uradalom birtokrendezésével. Kvassay Jenő rengeteg eredménye
mellett az Országos Kultúrmérnöki Hivatal megteremtése és az Óváron beindított
kultúrmérnöki szakmérnök posztgraduális képzés révén vonult be a vízgazdálkodás
történelmébe. Rohringer Sándor először a vízépítéstani tanszéket vezette, később pedig
újjáalakult Műegyetem első rektora lett. A magyar vízierők számbavételét az egykori óvári
mérnök, Viczián Ede végezte el a XIX.-XX. Század fordulóján. Kulcsszavak: Magyaróvári
Akadémia, vízgazdálkodás, Wittmann Antal, Kvassay Jenő, Rohringer Sándor, Viczián Ede.
The impact of former Óvár-students on the domestic water-management
Abstract
The Academy of Magyaróvár added some excellent specialists to this country, and their
impact on the water-management history is particularly important. The founder of the
Academy, „denglazi” Antal Wittmann was famous for his water-arrangement plans for the
„Hanság (swamp)” and lake Fertő, and also about his leading role of the prince~s domain.
Jenő Kvassay has a lot of achievements. He founded the „Országos Kulturmernoki Hivatal”,
and the postgraduated school for the „culture-engineers”, which was based in Óvár. Sandor
Rohringer was leader of the water-building department of the technical university, after then
he became the first rector of the renewed Technical University of Budapest. Ede Viczian was
an engineer from Óvár, and he made the statistical recording of the water potential of former
Hungary in the round of the XIX.-XX. Century. Key words: Academy of Magyarovar, watermanagement, Antal Wittmann, Jenő Kvassay, Sandor Rohringer, Ede Viczian.
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GICZI ZS.1 – DORKA-VONA V.2 – VÁMOS O.2 – KALOCSAI R.2 –
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Élelmiszertudományi Tanszék
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Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Víz- és Környezettudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.

Összefoglalás
A Föld rohamosan növekvő népességének táplálásában alapvető jelentőséggel bír a
mezőgazdaság. A növénytermesztésnek napjainkban a megfelelő termésmennyiségek elérése
mellett hasonlóan komoly kihívás a minőségi, élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi
előírásoknak történő megfelelés, amit ráadásul gyakran változó jogi környezetben kell a
gazdálkodóknak teljesíteniük. Az ezen kihívásoknak való megfelelés azonban megalapozhatja
a hosszú távon is fenntartható minőségi gazdálkodást.
A növénytermesztés sikere – számos egyéb faktor mellett – jelentős mértékben függ a
növények által felhasznált tápanyagok visszapótlásától. Az okszerű tápanyag utánpótlás alapja
talajaink növények számára hozzáférhető tápanyag készletének és a termesztett növények
szükségleteinek minél pontosabb ismerete. Ezen bemenő adatok ismeretében meghatározható
a reálisan és gazdaságosan elérhető hozam biztosításához szükséges tápanyagok mennyisége.
A talajok tápanyag ellátottságának meghatározása szakszerűen kivitelezett mintavételezés
után a talajminták vizsgálatával történik. Ennek hagyományos, szabványosított módszere a
laboratóriumi talajvizsgálat. A használt vizsgálati módszerek a pontosan szabályozott
mintaelőkészítési és vizsgálati lépéseknek köszönhetően megfelelő specifikussággal,
analitikai teljesítménymutatókkal rendelkeznek és jól reprodukálhatóak. Ezen tulajdonságok
biztosítják, hogy a vizsgálatokat bármely laboratóriumban elvégezve egymással összevethető
vizsgálati eredményeket kapjunk. Ez elengedhetetlenül fontos egy megbízható
szaktanácsadási rendszer kidolgozásához, mivel csak így biztosítható a bemenő adatok
megfelelő minősége.
A dolgozat áttekintést nyújt a Magyarországon hagyományosan használt rutin talajvizsgálati
módszerekről, a gazdálkodókat érintő fontosabb előírásokról és ezeknek egyes a
talajvizsgálattal foglalkozó laboratóriumokat érintő következményeiről.
Agricultural soil analysis in Hungary
Abstract
The agriculture has an unavoidable role in the food supply of the rapidly growing population.
Nowadays in addition to achieving the right yield, fulfilling the quality, food safety and
environmental requirements are similarly serious challenges for the crop production, which
often has to be complied in a changing legal environment. However meeting these challenges
can establish the long-term sustainable farming.
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The success of crop production – besides many other factors – depends greatly on the
supplement of nutrients used by plants. The reasonable nutrition should be based on the more
accurate knowledge of nutrient supplies in the soils available for the plants and the needs of
cropped plants. Based on these inputs the amount of nutrients need to provide a realistic and
economically viable yield can be determined.
Nutrient supply in soils can be determined by a soil analysis after professionally executed
sampling. The conventional, standardized way is a soil analysis in laboratory. The test
methods used for analysis have appropriate specificity and analytical performance indicators
and are well reproducible due to the controlled sample preparation and testing steps. These
properties ensure that tests are performed in different laboratories lead to comparable test
results. It is essential to developing a reliable consulting system, as only this can ensure the
quality of input data.
This paper covers an overview of the routine soil analysis methods used in Hungary, the
important regulations with some consequences which concerns soil testing laboratories.
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1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
3
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Összefoglalás
Az idén kétszáz éves mosonmagyaróvári agrárfelsőoktatásban szinte a kezdetektől fogva
jelentős szerepet játszik a meteorológiai viszonyok mérése, tanulmányozása és oktatása. Ez
elsősorban Anton Masch érdeme, aki a meteorológiai állomás alapítója, az óvári kar
leghosszabb ideig hivatalban lévő igazgatója, s egyúttal a Klimatológia tárgy első itteni
előadója volt. Mivel az első mért adatok még nem kerültek archiválásra, ezért az óvári
meteorológiai észlelések pontos hosszát illetően régóta folynak viták, az viszont nem
kérdéses, hogy a ténylegesen rendelkezésre több mint 150 éves folytonos adatbázis kellően
kiterjedt ahhoz, hogy elemzésével reális képet kapjunk Óvár és környéke múltbeli
éghajlatingadozásairól, s ezekhez viszonyítva árnyaltabban meg tudjuk ítélni az éppen zajló
klimatikus, illetve agroklimatológiai jellegű folyamatokat. Az előadásban arra is kísérletet
teszünk, hogy bemutassuk a Mosonmagyaróvár klimatikus jövőjére vonatkozó eredményeket
az elterjedten használt éghajlati forgatókönyvek alapján.
The climatic past, present and possible future of Mosonmagyaróvár and its region
Abstract
Measuring, analyzing and educating knowledge about meteorological conditions play an
important role in the 200 year old agricultural higher education in Mosonmagyaróvár from the
beginning, primarily thanks to Anton Masch, who was the founder of the Meteorological
Station of Óvár, the director of the Faculty in Óvár being in that position for the longest time
and the first lecturer of the course Climatology here. Because of these measured data have not
been recorded since the beginning, therefore, discussions have been going on for a long time
about the precise length of the meteorological observations in Óvár. But it is not questionable
that the database actually available is sufficiently extensive to provide a realistic picture of the
past climatic events of Óvár and its surroundings, and we can more easily judge the current
climatic and agroclimological processes compared to these. In the lecture we also try to
present the results of the adaptation of the widely used climatic scenarios for the climatic
future of Mosonmagyaróvár.
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RÉZ-TARTALMÚ MIKROELEKTRONIKAI HULLADÉKBÓL ELŐÁLLÍTOTT
RÉZ-IONCSERÉLT ZEOLIT MEZŐGAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSA

SZAKÁL T.
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Víz- és Környezettudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.

Összefoglalás
A mikroelektronikai ipar számos területén keletkezik nagytisztaságú, különböző
vegyületformájú rézvegyület. A mezőgazdaságban növényi tápanyagként valamint
növényvédelmi célra nagy mennyiségben használnak fel rézvegyületeket. Kísérleteink során
vizsgáltuk a savas Ph-jú réz-szulfát hulladék felhasználási lehetőségét. A réz-szulfát
ammónium-hidroxiddal történő reagáltatásával pont-vonalagitátoros berendezésben a réztetramin-szulfát komplexét állítottuk elő. A retardált hatás biztosítása céljából az előállított
réz-teramin-szulfát komplexet A típusú P4-es szintetizált zeolittal hoztuk össze. A lejátszódó
ión-csere folytán a kationos helyeken helyet foglaló nátrium ionokat réz-tetramin komplex
ionnal cseréltük ki. Mosás, majd szárítás és porítás után a kék színű terméket vízben
szuszpendáltattuk és használtuk fel az őszi búza lomb kezelésére. A kezeléseket nagyüzemi
körülmények között bokrosodáskor végeztük. A betakarított őszi búza hozamát és fontosabb
beltartalmi értékeit vizsgáltuk.
Kulcsszavak: hulladék, réz-szulfát, réz -tetramin-hidroxid, szintetizált zeolit, ióncsere, őszi
búza.
The agriculture potential of Cu-ionchanged Zeolite produced from microelectronic
waste with Cu-content
Abstract
The microelectronic industries produces huge quantity of highclean Cu-compounds. The
agriculture use Cu-compunds as plant-fertilizer, and plant-nutrition. Our experiment was
about to examine the usage potential of the Ph-acid Cu-Sulfat content waste. We produced
Cu-Tetramin-Sulfat complex, and for the purpose of the retard effect, we added to this A-type
P4 synthtized zeolite. During ion-change procedure the cation located natrium was being
replaced with Cu-Tetramine Complex ions. After being washed and pulverization, we
suspended this blue coloured material in water. We used this product for handling winter
wheat during tillering. After the harvest, we analized the yield and the major compostion
values of winter wheat.
Key words: waste, Cu-sulfat, Cu-tetramine-hidroxide, synthetized zeolite, ionchnage, winter
wheat
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AGRÁRMŰSZAKI SZEKCIÓ

MIKROHULLÁMÚ ENERGIAKÖZLÉS ALKALMAZÁSA CELLULÓZTARTALMÚ
BIOMASSZA LEBONTHATÓSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA
JÁKÓI Z. P.1 - LEMMER B.1 - HODÚR C.1 - BESZÉDES S.1
1

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar,
Folyamatmérnöki Intézet
6725 Szeged, Moszkvai krt. 9.

Összefoglalás
Kutatásunk célja a mikrohullámú (MW) besugárzás cellulóztartalmú biomassza enzimes
lebontására gyakorolt hatásának vizsgálata volt. A kísérletekhez melléktermék-dohány
különböző aprított növényi részleteinek keverékét használtuk fel 10 (m/m)%-os vizes
szuszpenziókban. A mikrohullámú besugárzást két különböző energiasűrűségi értéknek
megfelelő működtetési paraméterekkel végeztük. Az előkezelés alatt beállított eltérő vegyi
körülmények (savas, lúgos) hatását szintén vizsgáltuk. Az eredmények alapján
megállapítható, hogy a redukálócukor-végtermék koncentrációja szempontjából a
leghatékonyabb kombináció a lúgos környezet beállítása 250W-os MW teljesítmény és 3
perces műveleti idő alkalmazása mellett.
Köszönetnyilvánítás: EFOP-3.6.2-16-2017-00010-RING 2017 és az NKFIH/OTKA K115691. Jákói Zoltán munkáját az Új Nemzeti Kiválóság Program (UNKP-18-2-I-SZTE-53)
támogatta.
Application of microwave irradiation for enhanced biodegradability of cellulosecontaining biomass
Abstract
The aim of our research was to investigate the effects of microwave (MW) irradiation on the
enzymatic biodegradation of lignocellulose-containing biomass. Mixture of different parts of
by-product tobacco plants in an aqueous suspension of 10 (m/m)% were used for the
experiments, and MW-pretreatment was applied at two different levels of energy density. The
effects of the chemical (acid/alkaline) conditions during the MW irradiation were also
investigated. Our results revealed that the most effective combination regarding the yield of
the reducing sugar end-product was to apply alkaline (pH=11) medium with a specific
microwave energy density of 4.5 kJ/ g(dm), which corresponds to a power level of 250W and
3-minutes long operational time.
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Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
A fennállásának 200. évfordulóját ünneplő magyaróvári felsőfokú mezőgazdasági képzés már
a kezdetek óta meghatározó eleme volt a hazai agrárium fejlődésének, hatása sok esetben
túllépett az ország határain és nemzetközi viszonylatban is megmutatkozott. E hosszú
időszakot tekintve jelen tanulmánynak nem célja – adott kereteken belül nem is lehet – egy
átfogó történelmi áttekintés nyújtása. Sokkal inkább kiragadott példákon – nagy horderejű
események, valamint kiemelkedő életutak – bemutatásán keresztül érzékelteti az óvári Alma
Mater agrárműszaki tudományterületre gyakorolt hatását. A tanulmány olyan, eddig
egyáltalán nem vagy érintőlegesen taglalt témákkal is foglalkozik, mint a tanintézet gyakorlati
helyszínéül szolgáló főhercegi iparüzemek úttörő tevékenysége a hazai mezőgazdaság
gépesítésében, vagy az itt végzett hallgatók szerepe a szektor fejlesztésében. A közlemény a
Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék jelenlegi tevékenységének
bemutatásával zárul.
Extracts from the history of 200-year-old agricultural higher education in
Mosonmagyaróvár
– Milestones and outstanding personalities of the agricultural engineering discipline –
Abstract
Since its establishment, the 200-year-old agricultural higher education in Mosonmagyaróvár
has been a determining element of the development of Hungary’s agriculture sector. Crossing
the boundaries, its impact has been manifested at an international level, too. Because of this
long period, and the formal requirements of this study, our aim is not to give a comprehensive
historical review, preferably, we would like to picture its effect to the agricultural engineering
discipline by the presentation of a few examples of remarkable events and outstanding walk
of lifes. The study deals with fresh, incidentally, or not examined topics as well, e. g. the
pioneering activity of the archducal industrial plants (a place of traineeship for students) in the
mechanisation of agriculture in Hungary, or the role of our alumnus in the development of the
sector. The study ends with the presentation of the current activities of the Department of
Biosystems and Food Engineering.
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AGRÁRÖKONÓMIAI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI SZEKCIÓ

PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK A KÖZÖSSÉG ÁLTAL
TÁMOGATOTT MEZŐGAZDASÁGBAN

KACZ K.1 – HEGYI J.1 – GOMBKÖTŐ N.1

1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.

Összefoglalás
A 20. század második felében az élelmiszerkereskedelem szerkezetének megváltozásával
átalakultak a fogyasztói szokások, és e folyamat – előnyös tendenciái mellett – számos
problémát hozott magával. Így például mára világszerte háttérbe szorulóban van a kisléptékű
mezőgazdasági termelés és a helyi termékeket támogató fogyasztás. A kistermelők
kiszorulnak a kereskedelem legnagyobb forgalmú helyszíneiről, a termelés pedig eltolódik a
nagyobb piaci szereplők irányába. Lokálisan ez azt jelenti, hogy csökken a termelés
mennyisége és munkaerőigénye, valamint az előállított termékek változatossága, amelynek
következtében lassan eltűnnek a helyi jellegzetességek és fokozatosan elveszik az
előállításukhoz szükséges (hagyományos) tudás is. A Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék
munkatársai vizsgálatot végeztek a közösség által támogatott mezőgazdaság (KTM)
témakörében. A lefolytatott kérdőíves felmérés a Nyugat-Dunántúli régióban működő és az
érintett gazdálkodókat tömörítő szervezetek, valamint fogyasztók bevonásával valósult meg.
A kapott primer adatokat probléma-fa analízis segítségével vizsgáltuk és vontuk le
következtetéseinket, megalapozva ezzel a cél-fa (eszköz-eredmény) felállítását is.
Problems and solution possibilities in community supported agriculture
Abstract
Both industrialization of agriculture and globalization of food trade also have begun in the
20th century. Consumer habits have also changed in line with changes in the structure of food
trade and this process has caused a lot of advantages and problems too. For example
nowadays small-scale agricultural or local product supporting consumption is increasingly
overshadowed all over the world. Small farmers are squeezed out of the most traded venue,
while production is shifted towards bigger market participants. Locally, this means that the
volume of production, labour requirements and diversity of products will be reduced,
consequently local characteristics will be disappeared slowly and traditional knowledge will
be lost progressive, which is also required for their production. Due to a survey, it was created
a problem and an objective tree of community supported agriculture by the colleagues of
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Széchenyi István University Faculty of Agricultural and Food Sciences Department of
Agricultural Economics and Rural Development. These problem/target trees were created
after an analysis of CSA by involvement of several farmer’s organization and consumers in
the Western Transdanubia region.

- 176 -

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA ZÖLD KOMPONENSE
SZERLETICS Á.
Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8.

Összefoglalás
A Közös Agrárpolitika 2014. évi reformja egy merőben új támogatási formát vezetett be a
mezőgazdasági közvetlen támogatások körébe. Ez az úgynevezett "zöldítési" támogatás,
amely a KAP 1. pillér költségvetésének 30%-át teszi ki, és amelynek kézhezvétele érdekében
a termelőknek a környezet és az éghajlat számára kedvező gazdálkodási gyakorlatokat kell
végrehajtaniuk. A kutatás a zöldítési támogatás feltételrendszerét térképezi fel, bemutatja a
végrehajtás eddigi tapasztalatait, és a zöldítés működésével szemben felmerült kritikákat is.
Külön figyelmet fordít a zöldítés végrehajtásának magyarországi alakulására is. Végezetül
áttekintésre kerül a KAP 2020. utáni időszakra vonatkozó átalakításának terve is, a zöldítési
támogatás folytatásának szempontjából.
Greening component of the Common Agricultural Policy
Abstract
The 2014 reform of the Common Agricultural Policy introduced a new support measure into
the system of agricultural direct payments. This is the so-called ’greening’, that takes up 30%
of the total budget of direct payments. To receive support under greening, farmers have to
perform practices beneficial for the climate and the environment. The study examines the
legal and implementation background of greening, presents the experience accumulated
during its implementation, and reviews the criticism related to this support measure. Special
attention is paid to the specialities of the Hungarian implementation of greening. Furthermore,
the legal proposals for the CAP after 2020 are also examined, with a view to greening-type
subsidies in the future.
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SZEMELVÉNYEK A KÉT ÉVSZÁZADOS MOSONMAGYARÓVÁRI AGRÁRFELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉBŐL
– MÉRFÖLDKÖVEK ÉS MEGHATÁROZÓ SZEMÉLYISÉGEK AZ
AGRÁRGAZDASÁGTAN TERÜLETÉRŐL –
NÉMETH A.1 - SZABÓ ZS.1 - HATVAN Z.1 - KALMÁR S.1 - HEGYI J.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
A fennállásának 200. évfordulóját ünneplő magyaróvári felsőfokú mezőgazdasági képzés már
a kezdetek óta meghatározó eleme volt a hazai agrárium fejlődésének, hatása sok esetben
túllépett az ország határain és nemzetközi viszonylatban is megmutatkozott. E hosszú
időszakot tekintve jelen tanulmánynak nem célja – adott kereteken belül nem is lehet – egy
átfogó történelmi áttekintés nyújtása. Sokkal inkább kiragadott példákon – nagy horderejű
események, valamint kiemelkedő életutak – bemutatásán keresztül érzékelteti az óvári Alma
Mater agrárökonómiai tudományterületre gyakorolt hatását. A tanulmány olyan, eddig
egyáltalán nem vagy érintőlegesen taglalt témákkal is foglalkozik, mint az itt végzett
hallgatók szerepe a szektor fejlesztésében, bemutatva olyan elfeledett személyek életútjait is,
mint Sedlmayer Ernő Konrád, a bécsi BOKU rektora és Üzemtani Tanszékének vezetője. A
közlemény az Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék jelenlegi tevékenységének
bemutatásával zárul.
Extracts from the history of 200-year-old agricultural higher education in
Mosonmagyaróvár
– Milestones and outstanding personalities of the agricultural economy –
Abstract
Since its establishment, the 200-year-old agricultural higher education in Mosonmagyaróvár
has been a determining element of the development of Hungary’s agriculture sector. Crossing
the boundaries, its impact has been manifested at an international level, too. Because of this
long period, and the formal requirements of this study, our aim is not to give a comprehensive
historical review, preferably, we would like to picture its effect to the agricultural economy by
the presentation of a few examples of remarkable events and outstanding walk of lifes. The
study deals with fresh, incidentally, or not examined topics as well, e. g. the role of our
alumnus in the development of the sector, presenting forgotten biographies such Ernst Conrad
Sedlmayer’s, rector of BOKU (Vienna), head of Farm Management Department. The study
ends with the presentation of the current activities of the Department of Agricultural
Economy and Rural Development.
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ÁLLATTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
SZÉN-DIOXID ÉS AMMÓNIA KONCENTRÁCIÓ ÉVSZAKOK SZERINTI
ALAKULÁSA EGY SERTÉSTELEP KÜLÖNBÖZŐ TERMEIBEN
BOLDIS P.1 – TEMPFLI K.1 – NÉMETH-TORKOS A.1
1

Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
A sertéstelepeken előforduló potenciálisan mérgező ill. fojtó hatású gázok jelentős mértékben
befolyásolhatják az állomány egészségi állapotát és termelését. A szén-dioxid és az ammónia
koncentrációjának korcsoportonkénti és hónapok szerinti felmérésével meghatározhatjuk a
legkritikusabb tartási egységeket és évszakokat. Jelen vizsgálatban, egy éves időszakban
(2017. október - 2018. szeptember) heti rendszerességgel gyűjtött szén-dioxid és ammónia
koncentráció adatokat értékeltünk egy sertéstelep különböző termeiben (fiaztató, battéria,
hizlalda, vemhes koca-szállás). Az összes terem mérése alapján a szén-dioxid koncentráció
télen és tavasszal a legnagyobb, ősszel és nyáron a legkisebb (P<0,01). Az ammónia
koncentráció ehhez hasonlóan télen volt a legnagyobb, nyáron a legkisebb (P<0.01), míg az
átmeneti évszakok (ősz és tavasz) eredményei nem különböztek (P>0,05). A legnagyobb
koncentráció mindkét gáz esetében jellemzően a battérián fordult elő.
A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt
támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
Seasonal carbon dioxide and ammonia concentrations in different rooms of a pig farm
Abstract
Potentially harmful gases can considerably affect health status and production of livestock.
By the means of regular measurements of carbon dioxide and ammonia concentrations,
critical points (e.g. most affected rooms, critical seasons) can be identified. In this study,
weekly measurements (throughout a year; October 2017 - September 2018) were evaluated
according to season and different rooms on the pig farm (farrowing stable, rooms of weaners,
finishers, and pregnant sows). Based on results from all of the analysed rooms we concluded
that the winter and spring seasons are affected by the highest carbon dioxide concentration
compared to the summer or autumn period (P<0.01). Similarly, ammonia concentration was
highest in winter, lowest in summer (P<0.01); however, autumn and spring results were
similar (P>0.05). Highest concentrations of both gases generally occured in the rooms of
weaners.
This work was supported by the EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 project. The
project is co-financed by the European Union and the European Social Fund.
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CSIRKE EMÉSZTŐTRAKTUSÁBÓL SZÁRMAZÓ ÉH- ÉS VAKBÉL MINTÁK
16S rRNS GÉN-ALAPÚ MIKROBIOM VIZSGÁLATA
FARKAS V.1 - MOLNÁR A.1 - PÁL L.1 - MÁRTON A.1 - MENYHÁRT L.1 –
CSITÁRI G.1 - KOLTAY I.1 – SUCH N.1 - BATÓ E.2 - DUBLECZ K.1
1

Pannon Egyetem Georgikon Kar
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
2
Szegedi Tudományegyetem
6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

Összefoglalás
A baromfi emésztőtraktusában jelentős bakteriális tevékenység folyik, melyre egyedülálló
mikrobiális ökoszisztémaként tekinthetünk. Az új szekvenálás-alapú vizsgálatokkal, kultúrafüggetlen módon komplex mikrobiális közösségek széles körű vizsgálatára nyílt lehetősség. A
bél mikrobiótának hatalmas anyagcsere-potenciálja van, amely hatással van mind a
táplálkozásra, mind a gazdaszervezet egészségére. Vizsgálatainkban 38 napos csirkék
emésztőtraktusából származó éhbél (jejunum, n=10) és vakbél (caecum, n=10) béltartalom
minták bakteriális összetételét határoztuk meg. A baktériumok azonosítása 16S rRNS gén V3V4 régiójának szekvencia analízisével történt, Illumina Miseq platform segítségével. A nyers
szekvenciák bioinformatikai, ökológiai és statisztikai elemzése után a vizsgált mintacsoportok
diverzitásában és bakteriális taxonómiai összetételében is jelentős különbségeket
tapasztaltunk. A vakbélben szignifikánsan magasabb bakteriális diverzitás volt tapasztalható
az éhbélhez képest.
Chicken Gut 16S rRNA based microbial analysis of the jejunum and caecum
Abstract
Poultry digestive tract has significant bacterial activity, wich can be seen as a unique complex
microbial ecosystem. Metagenomics is the study of genetic materials from environmental or
host-associated microbiota to identify the microbial diversity and its functions. Intestinal
microbiota has a high metabolic potential and it affects both the nutrition and health of the
host. In our study, chicken jejunum (n = 10) and caecum (n = 10) were sampled at 38 days of
life in order to investigate bacterial compsition of the intestinal tract. Bacteria were identified
by analysis of the V3-V4 region of the 16S rRNA gene using Illumina Miseq platform. After
the bioinformatics, ecological and statistical analysis of the raw sequences, we found
differences in the diversity and bacterial taxonomic composition of the examined sample
groups. Caecum showwed significantly higher bacterial diversity compare to jejunum.
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HÁZITYÚK EMBRIÓ EREDETŰ ŐSCSÍRA VONALAK HATÉKONY
FENNTARTÁSA MATEMATIKAI MODELLEK SEGÍTSÉGÉVEL
GÓCZA E.1 - KEPLER T.1 - NAGY B.2 - KALCSEVSZKI Á.2 - TÓTH R.2 –
LÁZÁR B.2
1

NAIK MBK
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
2
Pázmány Péter Egyetem
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.

Összefoglalás
A sejtek életét eltérő modellek segítségével lehet modellezni. Vannak sejtek, melyek
osztódását, differenciálódást nehéz nyomon követni, de olyanok is léteznek, melyek élete
egyszerűen megfigyelhető, így a bennük zajló folyamatok, a környezet hatása, a sejtek közti
kapcsolatok egyszerűbben megérthetők. A házityúk embrióban vándorló primordiális
őscsírasejtek (PGC-k) azok a sejtek, amik később érett pete-, illetve hímivarsejtekké
differenciálódnak. Munkánk során egyedi növekedésüket, sejtciklusukat követtük nyomon.
Sikerült adaptálnunk olyan módszereket, amivel meg tudtuk mérni azokat a paramétereket,
amelyek meghatározták, hogy egy sejt osztódni fog, vagy elpusztul. Ezeket az értékeket adtuk
be az általunk létrehozott számítógépes modell rendszerbe. A modell segítségével sikerült
hosszabb távra megadni azt, hogy meddig tudnak a sejtek optimálisan osztódni az adott
tenyésztési körülmények között, megjósolni azt, hogyan alakul a sejtek száma az adott
tenyészetben az idő előrehaladtával.
Successful maintenance of chicken primordial germ cell cultures using mathematical
models
Abstract
Cell life can be displayed using different models. There are cells whose division and
differentiation is difficult to trace, but there are also those whose life is easy to observe, so the
processes within them, the effect of the environment, and cellular relationships are easier to
understand. The primordial germ cells (PGCs) migrating in the embryo, are the cells that later
differentiate into mature oocyte or sperm. During our work we monitored their unique growth
and cell cycle. We have been able to adapt methods to measure the parameters that
determined that a cell would divide or die. These values have been added to a computer
model system developed by our group. Using this model, it was possible to predict how the
cell number is chancing in cell culture.
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KÜLÖNBÖZŐ HASZNOSÍTÁSI TÍPUSÚ ANYAJUHOK
FOGALAKULÁSÁNAK VIZSGÁLATA
NAGY ZS.1 – GRUBER O.2 – HATVAN Z.3 –
SZABÓ ZS.3 – VÉR A.3 – GULYÁS L.3 – NÉMETH A.3
1

Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.
2
Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
3
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
A fogak állapota döntően befolyásolja a juhok termelésének alakulását, mivel az kihat az
anyák kondíciójára, ezáltal a bárányszaporulatra is. Tanulmányunkban egyrészt különböző
hasznosítási típusú, Magyarországra importált intenzív juhfajták fogváltását vizsgáltuk,
másrészt az évtizedekkel ezelőtt az akkori tenyésztett fajtákon megfigyeltekkel és leírtakkal
hasonlítottuk össze a kapott eredményeket. Munkánk során élőállatok metszőfogát (11
juhászat, 868 egyed), illetve post mortem metsző- és őrlőfogakat vizsgáltunk (Kapos Ternero
Kft. vágóhídja, 199 egyed). Néhány szélsőséges esetet leszámítva – amelyekre szakirodalmi
utalást sem találtunk – megállapítható, hogy számottevő eltérés nem mutatkozott a korábban
leírt és az általunk tapasztalt eredmények között.
Examination of teeth characteristics of ewes bred for different purposes
Abstract
Condition of teeth decisively influence the productivity of sheep, since it effects the body
condition and litter size of ewes as well. Firstly, the study examined the tooth eruption of
sheep breeds imported to Hungary and used in intensive farming for different purposes.
Secondly, the obtained results were compared to the outcomes noticed and described some
decades ago regarding former sheep breeds in Hungary. Incisors (11 farms, 868 ewes) of live
animals and incisors and molars (slaughterhouse of Kapos Ternero Ltd., 199 ewes) were
examined post-mortem. Except some extreme cases – without relevant literature – there were
no substantial differences between the obtained and former results.
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NÉHÁNY BAKTÉRIUM NEMZETSÉG MENNYISÉGÉNEK ALAKULÁSA
KÜLÖNBÖZŐ SERTÉS CSOPORTOKBAN
HERCEG B. E.1 - TEMPFLI K.1 - LENCSÉS-VARGA E.1 - BALI PAPP Á.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Állattudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
A bélflóra összetétele jelentős hatással van a gazdasági haszonállatok termelésére,
fenotípusára és egészségi állapotára egyaránt. Az eltérő életkor, genetikai háttér, tartási és
takarmányozási technológia nagymértékben befolyásolhatja a mikrobiom összetételét,
mindemellett kevés információval rendelkezünk az őshonos mangalica és a nagyüzemi fajták
közötti különbségekről. Vizsgálataink során az Enterococcus spp. a Lactobacillus spp. a
Prevotella, a Bifidobacterium spp. nemzetségek, ill. fajok, és a bélsárban található összes
baktérium mennyiségi változásait elemeztük különböző mangalica és intenzív hússertés
korcsoportokban. Az utónevelt malac, hízó, koca, és kan csoportokban gyűjtött bélsár minták
felhasználásával a DNS-izolálást követően qPCR módszert alkalmaztunk mennyiségi
meghatározás céljából. Eredményeink új információt nyújtanak a folyamatosan változó
mikrobiom életkorhoz, fajtához és tartástechnológiához köthető jellegzetességeiről.
A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt
támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
Quantitative analysis of some bacterial genera in different pig groups
Abstract
The composition of gut microbiota has remarkable effects on the production, phenotype, and
health status of livestock. The microbiota composition of farm animals is affected by age,
genetic background, housing and feeding technology; however, differences between the
indigenous Hungarian Mangalica (generally raised in traditional and free-range systems) and
commercial pigs (confined housing and intensive feeding system) are not well-known. In this
preliminary study, quantity of Enterococcus spp., Lactobacillus spp., Prevotella genus,
Bifidobacterium spp., and total faecal bacteria was determined in different age groups (feeder
and finishing pigs, sows, boars). Quantitative PCR was applied after DNA isolation from
faecal samples collected in different breeds and age groups. Characteristic differences in the
quantity of the analysed bacteria were associated with age, breed, housing and feeding
system.
This work was supported by the EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 project. The
project is co-financed by the European Union and the European Social Fund.
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EGY TEJELŐ TEHÉN ÉLETE SZÁMOKBAN
HORVÁTH J.1 - CSENDES T.1 - BÁNHELYI B.1 - ANTAL E.1 - HEINC E.1 –
GARZÓ Á.1 - MIKÓ J.NÉ JÓNÁS E.1
1

Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

Összefoglalás
Az információ világában, a mindennapi életet meghatározzák a számítógépes, telefonos
alkalmazások. Az automatizált rendszerek, a robot technológia alkalmazása széleskörűen
elterjedt a mezőgazdaságban. A szarvasmarha-tenyésztésben szenzorok segítségével
összegyűjthetők azok az egyedi paraméterek melyek elemzésével a termelés hatékonyabbá
tehető. Azonban vannak olyan többtényezős, nehezen modellezhető kérdések az ágazatban,
melyeknek megoldására sok esetben a megszokás, a „ránézésre jó”, esetleg az „így szokták”
választ kapjuk. Ilyen terület a tejtermelő tehenek selejtezési időpontjának megválasztása,
mely jelentős gazdasági tényező. Célunk ennek az összetett kérdésnek a megválaszolása
informatikai eszközökkel. A kutatás lényege, a „Szimuláljunk tehenet”, adott tehenet, adott
szarvasmarhatelepen. Célunk egy olyan alkalmazás kifejlesztése volt, mely segíti a gyakorlati
szakemberek döntéshozatalát abban a kérdésben, hogy adott tehenet a pillanatnyi termelési és
gazdasági körülmények között gazdaságos, vagy veszteséges megtartani.
The life of a dairy cow in numbers
Abstract
In the information age, daily life is determined by computers and mobile applications.
Automated systems and robot technology is widely used in agriculture. In order to improve
the efficiency of milk production sensors can be used to collect individual parameters in cattle
breeding. However, there are multi factorial issues in the industry which are difficult to
model, which in many cases are solved by getting used, "good looking" or "so-used". Such an
area is the culling period of cows, which is a significant economic factor. Our aim is to solve
this complex issues by applying devices of informatics. The main point of this research is to
“simulate the cow”, a given cow at a given dairy farm. Our aim is to develop an application,
which helps professionals in practice in making good decision. Thus they can decide if it is
worth or not to keep a given cow considering current production and economic patterns.
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ANTIOXIDÁNS RENDSZER ENZIMEK EXPRESSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA
VENUS TRANSZGÉNIKUS NYULAKBAN NORMÁL ÉS MAGAS
KOLESZTERINTARTALMÚ TÁP ETETÉSE ESETÉN
LIPTÁK N.1 - HIRIPI L.1 - BŐSZE ZS.1
1

NAIK-MBK Állatbiotechnológiai Főosztály
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4.

Összefoglalás
Antioxidáns rendszer enzimek expressziójának vizsgálata Venus transzgénikus nyulakban
normál és magas koleszterintartalmú táp etetése esetén Hím vad típusú (WT) és Venus
transzgénikus (TG) nyulakat etettünk normál vagy magas koleszterintartalmú (0.5 %) táppal 8
héten keresztül. Szérum koleszterin szint emelkedés koleszterinnel etetett WT (4. héten: 41 ±
4.9, 8. héten: 54.3 ± 8 mmol/L) és TG nyulaknál (4. héten: 38.6 ± 12.1, 8. héten: 39.8 ± 14.3
mmol/L) is megfigyelhető volt, míg normál táppal etetett nyulak esetében nem. Kataláz,
szuperoxid dizmutáz 1-3, glutation peroxidáz 1 (GPX1), peroxiredoxin 1 and NADPH oxidáz
4 (NOX4) mRNS expressziót mértünk vesekéreg, szív (bal karma fala) és máj
szövetmintákban. A GPX1 mRNS expresszió szignifikánsan magasabb volt a vesekéregben
WT mint TG nyulakban, míg a NOX4 expressziója magasabb volt TG, mint a WT nyulakban,
szintén a vesekéregben.
A munka az NVKP_16-1-2016-0039 and 120870 NKFIH pályázatok támogatásával
készült.
The analysis of gene expression for antioxidant enzymes in normal and cholesterol-fed
Venus transgenic rabbits
Abstract
The analysis of gene expression for antioxidant enzymes in normal and cholesterol-fed Venus
transgenic rabbits Male wild type (WT) and transgenic (TG) rabbits with ubiquitous Venus
protein expression were fed either standard rabbit chow or cholesterol (0.5%) enriched diet
for 8 weeks. Serum cholesterol level was elevated in cholesterol-fed TG and WT rabbits after
4 (WT: 41 ± 4.9, TG: 38.6 ± 12.1 mmol/L) and 8 weeks (WT: 54.3 ± 8, TG: 39.8 ± 14.3
mmol/L), while hypercholesterinaemia was not detected in standard chow-fed rabbits.
Catalase, superoxide dismutase 1-3, glutathione peroxidase 1 (GPX1), peroxiredoxin 1 and
NADPH oxidase 4 (NOX4) mRNA expression were measured in renal cortex, myocardium
(left ventricular wall) and liver samples. GPX1 mRNA expression was significantly higher in
renal cortex of WT than TG rabbits. NOX4 mRNA expression was markedly elevated in renal
cortex of TG rabbits compared to WT rabbits.
This work was supported by NKFIH grant NVKP_16-1-2016-0039 and 120870.
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ÖSSZEFÜGGÉS A SÚRLÓKÓR REZISZTENCIÁÉRT FELELŐS PRP GÉN
GENOTÍPUSOK ÉS A HÚS-, VALAMINT A TEJTERMELŐ KÉPESSÉG KÖZÖTT
LACAUNE FAJTÁNÁL
NÉMETH A.1 – GULYÁS L.1 – VÉR A.1 –
SZABÓ ZS.1 – HATVAN Z.1 – TESCHNER G.1 –
NAGY ZS.2 – GERGÁTZ E.3
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
2
Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.
3
PharmaGene-Farm Kft.
9200 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi út 4.

Összefoglalás
A juhok súrlókórja ellen rezisztenciát biztosító ARR/ARR priongenotípus gyakoriságának
növelését megcélzó kötelező szelekciós program a tenyésztők körében aggodalomra adott
okot. Feltételezéseik szerint a szelekció kedvezőtlen hatást gyakorolhat a gazdaságilag fontos
termelési mutatók alakulására. Ez irányú vizsgálatainkat a SZE MÉK Biotechnikai
Állomásának juhállományában végeztük, ahol az eltérő genotípussal rendelkező állatok hús(n=294) és tejtermelő képessége (n=105), valamint a tej beltartalmi mutatói között egyik
esetben sem találtunk szignifikáns különbséget (p>0,05). A vizsgált termelési tulajdonságok
és a PrP gén eltérő genotípusai közti összefüggések elemzése után elmondható, hogy az ARR
allél gyakoriságának növelése nem járt együtt a termelési mutatók romlásával.
Relationship between PrP genotypes associated with the resistance to scrapie and some
production traits in lacaune sheep
Abstract
The obligatory selection program for enhancing the frequencies of scrapie resistant
ARR/ARR prion genotypes caused concerns among sheep breeders. According to their
suppositions, the selection could influence the important production traits in an unfavourable
way. The study was carried out at the Biotechnical Station’s sheep farm (Széchenyi István
University, Faculty of Agricultural and Food Sciences, Mosonmagyaróvár). According to its
results, there were no significant difference (p>0,05) among any of the examined qualitative
or quantitative traits and the animals with different genotypes (growths traits n=294; dairy
traits n=105). The enhancing of ARR allele frequencies had no negative effect on the
production traits.
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ELTÉRŐ SZAPORÍTÁSI MÓDOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
LACAUNE TÖRZSTENYÉSZETEKBEN
NAGY ZS.1 – VELECZ V.2 – HATVAN Z.3 –
SZABÓ ZS.3 – VÉR A.3 – GULYÁS L.3 – NÉMETH A.3
1

Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.
2
Kaposvári Egyetem, Agrár- és Környezettudományi Kar
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
3
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
Tanulmányunkban a sajnálatos módon visszaszorult mesterséges termékenyítés és a
törzskönyvezett állományokban napjainkban használt hárembeli párosítás hatékonyságát
hasonlítottuk össze két hasonló méretű anyaállománnyal rendelkező alföldi törzskönyvezett
lacaune állomány esetében. A két szaporítási módszer eredményességében számottevő
különbséget nem tapasztaltunk. Az ellési aránnyal ellentétben az élve született bárányok
számában jelentkező különbségek már szignifikánsak voltak a mesterséges termékenyítést
alkalmazó juhászatok javára. Emellett mindkét juhászatban statisztikailag igazolható
különbséget mutattunk ki a kosok szaporaságra gyakorolt hatására vonatkozóan.
Comparsion of different methods of mating in lacaune stock farms
Abstract
The aim of the study was to compare the effectiveness of the regrettably reduced AI and the
currently widely used harem mating in two lacaune stock farms with the similar number of
ewes in Hungary’s Alföld region. According to the results, there were no significant
difference between the effectiveness of the examined methods. Contrary to the lambing rate,
considerable deviation was observed regarding the rate of live-born lambs, the higher values
were connected to the use of AI. In both farms statistically verifiable difference was
demonstrated concerning the impact of rams to the lambing rate.

- 187 -

HOLSTEIN-FRÍZ NÉHÁNY TŐGYBIMBÓ-PARAMÉTERÉNEK
ÉRETVÁLTOZÁSA A FEJÉS SORÁN APASZTÁSKOR ÉS ELLÉS UTÁN
TÓTH T.1 - TŐZSÉR J.2 - PAJOR F.2 - PÓTI P.2
1

Kaposvári Egyetem Agár- és Környezettudományi Kar
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
2
Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar
Állattenyésztés-tudományi Intézet
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

Összefoglalás
A vizsgálatunk célja az volt, hogy meghatározzuk, hogyan változnak egyes tőgybimbóparaméterek a fejés hatására apasztáskor és ellés után. A kutatásunkat 40 holsten-fríz fajtájú
tehénen végeztük el. Apasztáskor és az ellést követő nap reggelén vizsgáltuk a tőgybimbó
bimbócsatorna hosszát és a tőgybimbóvég területét ultrahang berendezéssel. A méréseket a
fejés előtt, közvetlenül a fejés után és 2 órával a fejés után végeztük el. Az ellést követően a
tehenek tőgybimbó-paraméterei megnövekedtek, a fejés után 2 órával is szignifikánsan
(P<0,05) nagyobbak, mint a fejés előtt. Az apasztáskor a fejés hatására megnövekedett
tőgybimbó-paraméterek méretei 2 óra elteltével visszaállnak a fejés előtti értékre. A laktáció
végén a fertőződés kockázatának fokozódását az okozza, hogy a fejés előtti bimbócsatorna
hossz és a tőgybimbóvég terület a laktáció során szignifikánsan nagyobb lett.
A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt
támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg
Evaluation of Holstein-Friesian cows’ certain teat parameters at diminution
and after calving
Abstract
The aim of present study was to evaluate the how changed the certain teat parameters during
milking at diminution and after calving. Under this investigation, n=40 Holstein-Friesian
cows’ teat canal lengths and teat end area were evaluated by ultrasound device. The teats were
measured before milking, immediately after milking and after 2 hours. During milking after
calving, the length of the teat canal and the teat end area increased significantly (P <0.05).
After two hours, the size of all teat parameters were higher compared to the pre-milking
value. At diminution, after two hours of milking, the size parameters of two teat traits
approached the pre-milking value. The chance of infection may increase that the investigated
teat canal lengths and teat end area is higher in late lactation period.
This work was supported by the EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 project. The
project is co-financed by the European Union and the European Social Fund.
.
- 188 -

A FRISSEN ELLETT HOLSTEIN-FRÍZ TEHENEK NÉHÁNY
TŐGYBIMBÓ-PARAMÉTERÉNEK A FEJÉS SORÁN LÉTREJÖTT
MÉRETVÁLTOZÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
TÓTH T.1 - TŐZSÉR J.2 - PAJOR F.2 - PÓTI P.2
1

Kaposvári Egyetem Agár- és Környezettudományi Kar
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
2
Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar
Állattenyésztés-tudományi Intézet
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

Összefoglalás
A vizsgálatunk célja hogyan változnak az egyes tőgybimbó-paraméterek méretei a fejés
hatására közvetlenül az ellés után. A kutatásunkat 40 többször, ill. 31 először ellett holstenfríz fajtájú teheneken végeztük. Az ellést követő nap reggelén vizsgáltuk a tőgybimbó
bimbócsatorna hosszát és a tőgybimbóvég területét ultrahang berendezéssel. A méréseket a
fejés előtt, közvetlenül a fejés után és 2 órával a fejés után végeztük el. Mindkét csoportban a
tőgygyulladás kialakulásának kockázatát növeli, hogy a bimbócsatorna hossza és a
tőgybimbóvég területe fejés után 2 órával is még szignifkánsan (P<0,05) nagyobb volt, mint a
fejés előtt. Így a kórokozóknak több idejük van a bimbócsatornán keresztül bejutni a tőgybe
és ott gyulladást előidézni. Az ellést követően fokozottan kell figyelni a tőgybimbók fejés
után történő fertőtlenítésére.
A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt
támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
Evaluation of Holstein-Friesian cows’ certain teat parameters during milking
Abstract
The aim of present study was to evaluate the how changed the certain teat parameters during
milking after calving. In this study, evaluated n=40 multiparous and n=31 primiparous
Holstein-Friesian cows’ teat canal lengths and teat end area by ultrasound device. The teats
parameters were measured before milking, immediately after milking and after 2 hours. After
calving, the length of the teat canal and the teat end area increased significantly (P <0.05).
This is increase the chance of mastitis occurrence in both groups. After two hours, the size of
all teat parameters were higher compared to the pre-milking value. The udder pathogens have
more time for infect the udder tissues. Therefore, in early lactation period need increase the
attention to disinfection of teat after milking.
This work was supported by the EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 project. The
project is co-financed by the European Union and the European Social Fund.
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EGYES REPRODUKCIÓS ÉS HÍZÉKONYSÁGI ÉRTÉKMÉRŐK ÉVSZAKOS
JELLEGZETESSÉGEI EGY SERTÉSTELEPEN
SÁRVÁRI L. CS.1 - TEMPFLI K.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
A tervezhető és versenyképes termék-előállítás alapfeltétele, hogy a hatékonyságot
meghatározó értékmérő tulajdonságok mutatóit folyamatosan gyűjtsük és a termelési
eredményeket befolyásoló tényezőket rendszeresen elemezzük. Jelen vizsgálatban 7076
termékenyítés vemhesülési eredményét (2011-2016 között), valamint 43565 utónevelt malac
napi tömeggyarapodását, takarmányértékesítő képességét, napi takarmányfelvételét, és
elhullási százalékát (2014-2016 között) értékeltük évszakok szerint. A vemhesülési és a fialási
% egyaránt a tavaszi időszakban volt a legnagyobb (90,5 és 86,7), a nyári időszakban a
legkisebb (86,7 és 81,7; P<0,05). A napi tömeggyarapodás télen és tavasszal volt a
legnagyobb (434 és 432 g), nyáron a legkisebb (411 g; P<0,05). A takarmányértékesítésben és
a takarmányfogyasztásban nem figyeltünk meg szignifikáns eltérést az évszakok között
(P>0,05). Az utónevelőre jellemző elhullási % a vizsgált időszakban ősszel volt a legnagyobb
(0,99), télen pedig a legkisebb (0,57; P<0,05).
A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 azonosító számú
projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
Seasonal effects on some reproductive and fattening traits on a Hungarian pig farm
Abstract
Competitiveness of pig production is highly dependent on efficiency that can only be
evaluated by regular analysis of production data. It is also vital to identify environmental
factors that potentially affect production traits. In this study, conception and farrowing rates
from 7076 inseminations (in the 2011-2016 period), average daily gain, feed conversion ratio,
daily feed consumption, and mortality rate of 43565 feeder pigs (in the 2014-2016 period)
were analyzed in different seasons. Both conception and farrowing rates were highest in
spring (90.5 and 86.7) and lowest in summer (86.7 and 81.7; P<0.05). Average daily gain was
highest in the winter and the spring seasons (434 and 432 g, respectively) and lowest in
summer (411 g; P<0.05). Feed conversion ratio and daily feed consumption was not
significantly (P>0.05) different in seasons of the analysed time period. Feeder pig mortality
rate was highest in autumn (0.99) and lowest in winter (0.57; P<0.05).
This work was supported by the EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 project. The
project is co-financed by the European Union and the European Social Fund.
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SZARVATLAN ÉS SZARVALT ANYAKECSKÉK VÉRMÉRSÉKLETÉNEK ÉS
TŐGYEGÉSZSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA EGY HAZAI ALPESI
TENYÉSZETBEN

SRAMEK Á.1 - BODNÁR Á.1 - EGERSZEGI I.1 - PÓTI P.1 - PAJOR F.1
1

Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar
Állattenyésztés-tudományi Intézet
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

Összefoglalás
Jelen vizsgálatunk célja a többször ellett szarvalt (n=28) és szarvatlan (n=38) alpesi kecskék
vérmérsékletének, tejük szomatikus sejtszámának és a tőgypatogén baktériumfajok
előfordulásának vizsgálata volt. A kecskék vérmérsékletét egy ötpontos vérmérséklet teszt
alkalmazásával pontoztuk fejés közben, ahol az 5-ös pont a nyugodt, az 1-es pont az ideges
vérmérsékletet jelentette. A laktáció során három alkalommal, az esti fejések alkalmával,
vettük a tejmintákat, valamint pontoztuk a kecskék vérmérséklet. A tejmintákból a szomatikus
sejtszámot és a tőgypatogén baktériumokat határoztuk meg. A vizsgálatunkban, a szarvatlan
kecskék voltak a nyugodtabbak (4,23 pont), összehasonlítva a szarvatlan egyedekkel (3,86
pont). A tőgypatogén baktériumok előfordulási aránya eltért a két csoport között. A szarvatlan
anyakecskék tejmintáinak 47%-a volt pozitív, miközben a szarvalt kecskéké pedig 66% volt.
A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt
támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
Temperament and udder health investigations in horned and polled goats in a
Hungarian Alpine herd
Abstract
The aim of present study was to evaluate the temperament, milk somatic cell count and the
prevalence of pathogen bacteria presence of multiparous horned (n=28) and polled (n=38)
Alpine goats. The temperament of 66 goats ewes have been measured by the temperament 5point-scale test (1=very nervous, 5=very quiet) during milking and the milk samples were
taken at three sampling times during lactation period only in the evening milking from the
fully milked udder. Somatic cell counts (SCC) and the presence of pathogen bacteria species
were investigated from milk samples. In this study, the horned animals had a significantly
more temperamental than polled animals (3.86 score vs. 4.23 score; P<0.05). The presence of
udder pathogens were different between two categories. The ratio of pathogens was 47 % in
polled animals, while this ratio was 66 % in horned animals, respectively.
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A SURLÓKÓR REZISZTENCIANEMESÍTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK
VIZSGÁLATA A HÚS- ÉS TEJHASZNOSÍTÁSÚ LACAUNE FAJTÁNÁL AZ
ORSZÁGOS EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN
NÉMETH A.1 – GULYÁS L.1 – VÉR A.1 – SZABÓ ZS.1 – HATVAN Z.1 – NAGY ZS.2 –
GERGÁTZ E.3
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
2
Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.
3
PharmaGene-Farm Kft.
9200 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi út 4.

Összefoglalás
A szarvasmarha szivacsos encephalopathiájának (BSE) járványszerű előfordulásával és az
ezzel párhuzamosan jelentkező surlókór megbetegedések következtében az Európai Unió
tagállamai – így Magyarország is – tenyésztési programokat kezdeményeztek juhoknál a
surlókór-rezisztenciával párosult ARR allél gyakoriságának növelése érdekében.
Tanulmányunkban a magyar juhállomány főbb fajtáinak priongenotípus vizsgálati
eredményeinek évenkénti alakulását elemeztük, és hasonlítottuk össze a lacaune fajta
országos, illetve a mosonmagyaróvári Biotechnikai Állomás törzstenyészetének adataival. Az
utóbbi esetben vizsgálat – mesterséges termékenyítésre alapozott – tenyésztési program érte el
adott idő alatt a legjelentősebb előrehaladást, hat év alatt közel megkilencszereződött az
ARR/ARR priongenotípusba tartozó egyedek aránya, arányuk meghaladja a 90%-ot.
Effectiveness examination of breeding for resistance to scrapie in dual purpose lacaune
sheep in Hungary
Abstract
As a consequence of the epidemic of Bovine Spongioform Encephalopathy (BSE) and the
parallel bouts of scrapie the EU member states, as Hungary, initiated breeding programs for
sheep to enrich the ARR allele associated with high resistance to scrapie. In this study, results
of the yearly carried out prion genotypings were analyzed in case of the main sheep breeds in
Hungary. These results were compared to the similar outcomes of lacaune breed at national
and farm level (Biotechnical Station’s stock in Mosonmagyaróvár). The AI based breeding
program of the latter mentioned farm achieved the most significant progress. The rate of the
newborn lambs with highly resistant ARR/ARR genotype is nine times higher, it had risen to
over 90% in 6 years.
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IGF1, IGFBP2 GÉNPOLIMORFIZMUSOK SÁRGA MAGYAR TYÚKBAN ÉS
BROJLEREKBEN
SZALAI K.1 - TEMPFLI K.1 - LENCSÉS-VARGA E.1 - BALI PAPP Á.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Állattudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
Őshonos sárga magyar tyúkok (n=436) és Ross brojlerek (n=103) inzulinszerű növekedési
faktor 1 (IGF1) génben lévő A570C és az IGF - kötő fehérje 2 (IGFBP2) génben lévő
G4645T nem-szinonim egypontos nukleotid polimorfizmusát vizsgáltuk. Az IGF1 a
polipeptid hormonok családjába tartozik. Az IGF1 koncentrációja és a gén polimorfizmusai
összefüggnek számos növekedési tulajdonsággal, míg az IGBP2 az IGF-ek bioaktivitását és
növekedésben betöltött szerepét módosíthatják. Szignifikáns (P<0,05) különbséget találtunk
az IGF1 és IGFBP2 allélfrekvenciákban a sárga magyar tyúkok és brojlerek között. Továbbá
az IGFBP2 genotípus összefügg (P<0,05) a 38 napos élőtömeggel, karkasz- és mellizom
tömeggel.
A kutatást az EFOP-3.6.1-16-2016-00017. Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói és hallgatói
utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai transzfer fejlesztése, mint az intelligens
szakosodás eszközei a Széchenyi István Egyetemen“ projekt támogatta.
IGF1 and IGFBP2 polymorphisms in Hungarian Yellow and broiler chickens
Abstract
Indigenous (Hungarian Yellow Hen, n=436) and meat-type (ROSS-308, n=103) chicken
were genotyped for polymorphisms insulin-like growth factor 1 (IGF1), and IGF-binding
protein 2 (IGFBP2) genes. IGF1 is a member of the polypeptide hormone family with
structural similarity to insulin.IGF1 is a candidate gene for growth, IGFBPs can modulate the
bioactivity and growth-promoting effects of circulating IGF1. Significantly (P<0.05) different
IGF1 and IGFBP2 allele frequencies were found between the Hungarian Yellow and the
broiler populations. Furthermore, IGFBP2 genotype was associated (P<0.05) with live weight
at 38 d, carcass and breast muscle weight in the broiler population.
This research was supported by EFOP-3.6.1-16-2016-00017 „Internationalization,
initiatives to establish a new source of researchers and graduates, and development of
knowledge and technological transfer as instruments of intelligent specializations at
Széchenyi István University“.
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ÉVSZAKOK HATÁSA A SZOMATIKUS SEJTSZÁM ALAKULÁSÁRA
SZILÁGYI SZ.1 – MIKÓ J.NÉ JÓNÁS E.1
1

Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

Összefoglalás
A szarvasmarha ágazat legmeghatározóbb része a tejtermelés. A minőségi tej alapismérve a
megfelelő minőség, melynek egyik paramétere a szomatikus sejtszám. Ugyanakkor nem csak
kiváló minőségét, hanem élvezeti értékét is elveszíti a magas szomatikus sejttartalmú tej.
Leginkább tőgygyulladás során emelkedik meg a nyerstej szomatikus sejttartalma, ám számos
tényező befolyásolja még. Kutatásaim során 3 dél-magyarországi tehenészet eredményeit
hasonlítottam össze, illetve az egyes évszakokban kapott eredmények közt kerestem
kapcsolatot. Minél több időt töltöttek el a tehenek a laktációban, annál nagyobb szomatikus
sejtszámmal termelnek évszaktól függetlenül. Mind a négy évszakban összevetettük a telepek
értékeit. Az összes esetben az általunk „C” betűvel jelzett telepen mért adat bizonyult a
legmagasabbnak a laktáció végére. Általánosan elmondhatjuk, hogy a nyári időszakban
magasabb szomatikus sejttartalmú tejet termelnek a tehenek, míg a téli hónapokban
alacsonyabbat. Ennek oka lehet, hogy a nyári kánikulában a tehenek többször pihennek az
bélsárral szennyezett területeken, azzal hűtve magukat, ezáltal a tőgyek szennyezettebbé
válnak, fokozzák a tőgygyulladás valószínűségét.
The effect of seasons on the somatic cell counts
Abstract
The most important part of the bovine sector is milk production. Qualitative milk is the basic
measure of the right quality, one of which is the somatic cell count. At the same time, high
quality somatic cell milk is lost not only in its high quality, but also in its enjoyment value.
The somatic cell content of raw milk rises most during mastitis, but there are many factors
that influence it. During my researches, I compared the results of 3 South-Hungarian cows,
and I was looking for results in each season. The more time the cows have spent in lactation,
the more somatic cell counts they produce, regardless of the season. In all 4 seasons, I
compared the values of colonies. In all cases, the data measured at the point indicated by the
letter "C" proved to be the highest at the end of lactation. On average, I can say that during the
summer, milk is produced with higher somatic cell milk, while lower in the winter months.
This may be due to the fact that cows in the summer can often rest in areas contaminated with
faeces, chilling themselves, thus making the udder more polluted and increasing the
likelihood of mastitis.
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KÓKUSZ- ÉS PÁLMAOLAJ HATÁSA A BROJLER CSIRKE TERMELÉSI
PARAMÉTEREIRE
ZIMBORÁN Á.1 – KOVÁCS WEBER M.1 – BÓCSI A.1 – ANCSIN ZS.1 –
SZABÓ R. T.1 – BALOGH K.1 – FERNYE CS.1 – MÉZES M.1 – ERDÉLYI M.1
1

Szent István Egyetem
2100 Gödöllő Páter Károly utca 1.

Összefoglalás
A baromfi takarmányozásban elterjedten használunk zsírkiegészítést az energiaszükséglet
biztosítására. Kísérletünkben kókusz-, ill. pálmaolaj kiegészítés termelésre gyakorolt hatását
vizsgáltuk brojler csirke állományban. Az említett olajokat 5%-os mennyiségben tisztán vagy
1:1 arányban kevertük a madarak takarmánykeverékébe, míg pozitív kontrollként napraforgóolajat használtunk a 21-42. nap között. A testsúly tekintetében a kontroll és a kezelt csoportok
között csupán 4%-os eltérést találtunk, ugyanakkor a takarmányértékesítésben 14% különbség
mutatkozott. Ez utóbbi a kísérleti csoportok nagyobb takarmányfelvételével magyarázható.
Összességében azonban a többlet takarmányfogyasztás ellenére sem nőtt számottevően a
vágáskori testsúly egyik kísérleti olajkiegészítés hatására sem.
A publikáció elkészítését a EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt
támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
Effect of coconut and palm oil on the production parameters of broiler chicken
Abstract
Oil supplementation is a common practice in broiler nutrition to meet the energy requirement
of birds. In our experiment effects of coconut or palm oil were studied in broiler chicken. Diet
of the chickens was supplemented with the aforementioned oils in pure form or as a 1:1
mixture. Also sunflower oil supplementation was used to have a positive control group in the
experiment. The inclusion rate was 5 %, and birds were fed with the special fodder from 21 to
42 days of age. According to our results, there was only 4% difference in the treatment groups
compared to the control, while it was 14% for the feed efficiency. The latter effect was the
result of the increased feed intake in the experimental groups. Altogether, no beneficial effect
of oil supplementation was revealed in our experiment as the higher feed consumption could
not enhance weight gain of the chickens.
The publication is supported by the EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 project. The
project is co-financed by the European Union and the European Social Fund.
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SZEMELVÉNYEK A KÉT ÉVSZÁZADOS MOSONMAGYARÓVÁRI
AGRÁR-FELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉBŐL
– MÉRFÖLDKÖVEK ÉS MEGHATÁROZÓ SZEMÉLYISÉGEK AZ
ÁLLATTENYÉSZTÉS TUDOMÁNYTERÜLETÉRŐL –
NÉMETH A.1 - SZABÓ ZS. 1- HATVAN Z.1 – BALI PAPP Á.1 –
KOVÁCSNÉ GAÁL K.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
A fennállásának 200. évfordulóját ünneplő magyaróvári felsőfokú mezőgazdasági képzés már
a kezdetek óta meghatározó eleme volt a hazai agrárium fejlődésének, hatása sok esetben
túllépett az ország határain és nemzetközi viszonylatban is megmutatkozott. E hosszú
időszakot tekintve jelen tanulmánynak nem célja – adott kereteken belül nem is lehet – egy
átfogó történelmi áttekintés nyújtása. Sokkal inkább kiragadott példákon – nagy horderejű
események, valamint kiemelkedő életutak – bemutatásán keresztül érzékelteti az óvári Alma
Mater állattenyésztési tudományterületre gyakorolt hatását. A tanulmány olyan, eddig
egyáltalán nem vagy érintőlegesen taglalt témákkal is foglalkozik, mint az alapító Wittmann
Antal világviszonylatban is első és úttörő tevékenysége az intenzív állattenyésztésben, vagy
az Óváron végzett hallgatók szerepe az ágazat elméleti és gyakorlati fejlesztésében. A
közlemény az Állattudományi Tanszék jelenlegi tevékenységének bemutatásával zárul.
Extracts from the history of 200-year-old agricultural higher education in
Mosonmagyaróvár
– Milestones and outstanding personalities of the animal breeding discipline –
Abstract
Since its establishment, the 200-year-old agricultural higher education in Mosonmagyaróvár
has been a determining element of the development of Hungary’s agriculture sector. Crossing
the boundaries, its impact has been manifested at an international level, too. Because of this
long period, and the formal requirements of this study, our aim is not to give a comprehensive
historical review, preferably, we would like to picture its effect to the animal breeding
discipline by the presentation of a few examples of remarkable events and outstanding walk
of lifes. The study deals with fresh, incidentally, or not examined topics as well, e. g. the
globally pioneering activity in intensive livestock breeding of Anton Wittmann, founder of
our Alma Mater, or the role of our alumnus in the theoretical and practical development of the
animal husbandry. The study ends with the presentation of the current activities of the
Department of Animal Sciences.
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ÉLELMISZERTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

A TOJÁSTERMÉKEK, MINT HOMOGÉN ÉS EGYENLETES ALAPANYAGOK
NÉMETH CS1. - TÓTH K.1 –TÓTH A2. - AYARI EMNA2 – HIDAS K.2 –
FRIEDRICH L.2
1

2

Capriovus Kft, 2317 Szigetcsép, Dunasor 073/72 hrsz.
Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar, Hűtő- és Állatiterméktechnológiai Tanszék
1118 Budapest, Ménesi út 43 – 45.

Összefoglalás
A tojás különböző paraméterei változnak a tojóciklus előrehaladtával. Talán a fogyasztók
számára is legismertebb ezek közül a tojás méretének/tömegének növekedése. Azonban,
gyakran ezzel szoros összefüggésben, számos összetételi (szárazanyag tartalom,
fehérjetartalom, zsírtartalom), érzékszervi (szín) és fizikai (viszkozitás) paraméter is változik.
Vizsgálatainkban arra voltunk kíváncsiak, több beszállítótól vásárolt tojás esetén mennyire
javítható a tojáslé termékek homogenitása.
Vizsgálataink alapján elmondható, hogy a tojóciklusból adódó alapanyag heterogenitás már
három beszállító esetén jelentősen javítható.
Egg products: homogenized and safe ingredients of food products
Abstract
Different properties of eggs are highly influenced by the period of laying cycle. Probably, the
most common known changes are increased in mass and size. But in fact, during the laying
cycle, several parameters in composition (dry matter, protein content, fat content), sensorial
attributes (color) and physical properties (viscosity) are influenced. The goal of our
investigation was to analyze and improve the homogeneity of egg products manufactured
from eggs by different suppliers. Our results confirm, that eggs from even three suppliers
highly improve the heterogeneity resulting from laying cycle.
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ÍZESÍTETT RÁNTOTTAALAPOK FEJLESZTÉSE ÉS ELTARTHATÓSÁGUK
VIZSGÁLATA
TÓTH A.1 – AYARI EMNA1 – NÉMETH CS.2 – SÁRKÖZY SZ.2 – HORVÁTH F.3 FRIEDRICH L.2
1

Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar
Hűtő- és Állatiterméktechnológiai Tanszék
1118 Budapest, Ménesi út 43 – 45.
2
Capriovus Kft.
2317 Szigetcsép, Dunasor 073/72 hrsz.
3
Spar Magyarország Kft.
2060 Bicske, Spar út 1.

Összefoglalás
A turizmus fejlődésével a szállodák étkeztetési lehetőségei is folyamatosan fejlődnek,
bővülnek. Gyakran találkozhatunk a szállodák svédasztalos reggelijénél tojásrántottával. Ezt
az ételt rendszerint már előre adagolt sót tartalmazó rántottaalapból készítik, amelyet sütés
előtt már nem kell megsózni, így állandó minőségű és sósságú ételt kaphatunk, bármely
hotelben reggelizünk.
Mára az ízesített, pl. szalonnát, kolbászt tartalmazó rántották otthoni elkészítése ismét hódít.
Ennek a trendnek megfelelő termékek fejlesztésére törekedtünk kísérletünkben.
Különböző ízesítések és só adagolásával állítottunk elő rántottaalapokat, amelyeket tárolás
előtt hőkezeléssel tartósítottunk. A kísérlet célja az volt, hogy megállapítsuk, elsőként milyen
mennyiségben adagoljuk az egyes hozzávalókat, majd azt követően arra voltunk kíváncsiak, a
tárolás során milyen változások lépnek fel a termékek érzékszervi tulajdonságaiban, illetve
mikrobiológiai állapotában.
Ready to use omelets: development of flavored products
Abstract
Omelets are very popular dishes on the breakfast tables of Hungarian hotels. Usually, these
omelets are made from salted liquid whole egg. But consumers prefer flavored omelets
consisting e.g. sausages or bacon.
The goal of our experiment was to develop liquid whole egg enriched with different flavoring
preferred by Hungarian consumers. First, the perfect ingredients were chosen for the best
sensory quality. Second, the shelf-life of products was tested by sensory evaluations and
microbiological investigations.
Our results show that 15 days shelf life may be given for products including higher salt
content.
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SZONIKÁCIÓ ÉS ENZIMKEZELÉS HATÁSA A SAVÓFEHÉRJÉK BIOLÓGIAI
AKTIVITÁSÁRA
LEMMER B.1 - SZPISJÁK-GULYÁS N.1 - ÖRDÖG D.1 - CSANÁDI J.1 –
HODÚR C.1
1

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar
6724 Szeged, Mars tér 7.

Összefoglalás
A sajtgyártás során keletkező savóban található fehérjék rövidebb láncú derivátumaik
jelentősebb biológiai aktivitást mutatnak az eredetihez képest. Célunk tehát ilyen, rövidebb
láncú, de nagyobb biológiai aktivitással rendelkező fehérje fragmentumok létrehozása, melyet
bromelin enzimmel végzett proteolízissel, ill. ultrahangos kezeléssel (100W) értünk el. Az
ultrahangos kezelések optimumát központi kompozíciós faktorterv segítségével határoztuk
meg. A biológiai aktivitást DPPH reagens felhasználásával követtük nyomon. Az eredmények
megmutatták, hogy mindkét kezelés növekedést eredményezett az antioxidáns aktivitásban,
de az enzimes proteolízis hatékonyabbnak bizonyult. A két eljárás kombinálása esetén
alacsonyabb értékek voltak mérhetők, mint a csak enzimkezelést kapott mintáknál.
Köszönetnyilvánítás: A szerzők köszönetet mondanak az EFOP-3.6.2-16-2017-00010-RING
2017 és az NKFIH/OTKA K-115691 programok pénzügyi támogatásának.
The effect of proteolysis and sonication on the biological activity of whey protein
Abstract
Short chain derivatives of cheese making whey proteins have greater biological activity than
the original ones. Our aim was to make such short-chain peptide fragments with higher
biological activity by enzymatic proteolysis by bromelain and/or by ultrasound treatments
(100W). Best conditions of sonication were determined by Central Composite Face-centered
model. The biological activity was followed up by DPPH method. Results revealed that
enzymatic proteolysis by bromelain is more effective than sonication on increasing
antioxidant activity. Combined (enzymatic proteolysis after sonication) method had lower
antioxidant activity than the only enzyme-treated samples.
Acknowledgements: The authors are grateful for the financial support provided by the
projects EFOP-3.6.2- 16-2017- 00010 – RING 2017 and National Office for Research,
Development and Innovation - NKFIH, K115691.
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NEHÉZ FIZIKAI MUNKÁT VÉGZŐ KATONAI ÁLLOMÁNY FEHÉRJEUTÁNPÓTLÁSÁNAK VIZSGÁLATA
MOLNÁR J.
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Élelmiszertudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.

Összefoglalás
Kutatásaim során a Magyar Honvédség és a hivatásos katasztrófavédelem szolgálatában
dolgozó, nehéz fizikai munkát végző katonák számára dolgoztam ki energia- és
makrotápanyag-biztosítási tervezetet. Ezt követően vizsgáltam azokat az alternatív
lehetőségeket, amelyekkel a megnövelt fehérjeszükséglet biztosítható. Megállapítottam, hogy
a nehéz fizikai munkához szükséges 124,3-248,7 g fehérje egyik kiegészítő forrása lehet az
egysejt-fehérje. Munkámmal segítséget kívánok nyújtani a katonai állomány energia-,
makrotápanyag-utánpótlásáért felelős szakembereknek.
Investigating the protein supply of military staff performing heavy physical work
Abstract
In this study, I developed diet plans to ensure sufficient energy levels and macro-nutrition for
soldiers who have been in heavy duty work in the service of the Hungarian Defence Forces
and Professional Disaster Protection Units. Afterward, I searched for alternative options that
could be used to cover increased protein needs. I suggest that single-cell protein is used as a
complementary protein source for military staff performing heavy physical work. With my
research, I would like to assist expert professionals responsible for energy and macronutrients supply of soldiers.
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LEHET EGY TOJÁSTERMÉK PREBIOTIKUS ÉS PROBIOTIKUS?
NÉMETH CS.1 – TÓTH K.1
1

Capriovus Kft.
2317 Szigetcsép, Dunasor 073/72.

Összefoglalás
Napjainkban egyre több ember hagyja ki étrendjéből a tejet, ill. tejtermékeket. Ennek gyakran
egészségügyi oka van (a tej valamilyen alkotójával szembeni érzékenység), de számos
esetben csupán valamilyen új táplálkozási trend követéséről van szó (pl.: paleo életmód).
Ugyanakkor e fogyasztókban is megmarad a vágy a tejtermékek fogyasztására, számukra
fejlesztettük ki a tojásfehérje alapú tejtermék helyettesítő termékcsaládot. A tejtermékeknek
nem csupán ízük, illatuk, állományuk, konyhatechnológiai tulajdonságaik vannak. Számos
táplálkozás-élettanilag előnyös tulajdonsággal is bírnak. Ilyen lehet egyes tejtermékeknél a
prebiotikus és probiotikus tulajdonság. Kutatásunkban arra kerestünk választ, hogy bizonyos
prebiotikumok és probiotikus sejtkultúrák adagolásával lehetséges e tojásfehérje alapú
tejtermék helyettesítők táplálkozás-élettanilag előnyös tulajdonságainak további javítása. A
kutatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) által támogatott
„Tojásfehérje alapú probiotikus tejtermék-analógok kidolgozása a tej valamely összetevőjére
érzékeny ill. magas fehérjetartalmú, zsírban és szénhidrátban szegény probiotikus tejtermékanalógokat fogyasztani kívánó egészségtudatos emberek számára” című projekt keretében
valósúlt meg.
How can be an egg product pre- and probiotic?
Abstract
Today more and more consumer follows a diet without milk and dairy products. The reasons
go beyond health (intolerance or allergy against ingredients of milk), but in several cases,
consumers only prefer new trends in the diet (e.g. paleo diet). But these consumer groups
would like to enjoy the sensorial attributes of dairy products. For that purposes, egg white
products replacing dairy are developed. Dairy products have great sensorial properties (smell,
taste, texture) and technological attributes as well. But today attention is paid to their special
nutritional quality e.g. prebiotic and probiotic effects. The aim of our study was to evaluate
the influence of different prebiotic and probiotic bacteria on the nutritional quality of egg
white products. Our research is supported by National Research, Development and Innovation
Office (in the Project: Development of probiotic egg white products for allergic and sensitive
people, development of egg white based products with high protein and low carbohydrates
and fat content for people following a healthy way of diet”
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A KÜLÖNBÖZŐ BURGONYA FAJTÁK HÁMOZÁSÁNAK TISZTÍTÁSI
VESZTESÉGEI
PALKOVICS A.
Neumann János Egyetem, Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar
6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.

Összefoglalás
A burgonya (Solanum tuberosum L.) az emberi fogyasztásra termelt mezőgazdasági
kultúráknak világszinten az egyik legjelentősebbike. A burgonyakoptatásból származó
értéktelen melléktermék az élelmiszeripari burgonya-feldolgozás során nagy mennyiségekben
keletkezik; a koptatás fajtájától függően a hulladék mennyisége a feldolgozatlan nyersanyag
mennyiségének 15-40%-át is kiteszi. Az élelmiszer eredetű hulladékok kezelése nagy fejtörést
okoz Európa-szerte. Jelen kutatás célja, hogy összehasonlítson három különböző fajtájú
burgonya (Desiree, Maestro és Red Lady), hámozással járó tisztítási veszteségét, egy ma is
működő zöldségfeldolgozó üzem példáján keresztül, illetve bemutassa az emberi és gépi
tényező szerepét a gazdasági eredményesség szempontjából.
Peel losses of different kinds of potatoes
Abstract
Potato (Solanum tuberosum L.) is one of the most important agricultural crops suitable for
human consumption. A high volume of the valueless by-product is produced during the
processing of potatoes peeling. Depending on the type of peeling the by-product can be
15-40 % of the unpeeled raw material. The waste management of by-products from food
processing makes a major problem in Europe. Comparing the peel losses of three different
kinds of potatoes (Desiree, Maestro and Red Lady) is the aim of this research illustrated by a
currently operating vegetable processing manufactory. The study also demonstrates the role of
the human as well as the technological factors regarding economic efficiency.
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SZEMELVÉNYEK A KÉT ÉVSZÁZADOS MOSONMAGYARÓVÁRI AGRÁRFELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉBŐL
– MÉRFÖLDKÖVEK ÉS MEGHATÁROZÓ SZEMÉLYISÉGEK AZ ÉLELMISZERTUDOMÁNY TERÜLETÉRŐL –
NÉMETH A.1 - SZABÓ ZS.1 - HATVAN Z.1 KAPCSÁNDI V.1 - KRÁSZ Á.1 - VARGA L.1 - LAKATOS E.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
A fennállásának 200. évfordulóját ünneplő magyaróvári felsőfokú mezőgazdasági képzés a
kezdetek óta meghatározó eleme volt a hazai agrárium fejlődésének, hatása sok esetben
túllépett az ország határain és nemzetközi viszonylatban is megmutatkozott. E hosszú
időszakot tekintve jelen tanulmánynak nem célja – adott kereteken belül nem is lehet – átfogó
történelmi áttekintést nyújtani. Sokkal inkább kiragadott példák – nagy horderejű események,
valamint kiemelkedő életutak – bemutatásán keresztül érzékelteti az óvári Alma Mater
élelmiszer-tudományi területre gyakorolt hatását. A tanulmány olyan, eddig egyáltalán nem
vagy csak érintőlegesen taglalt témákkal is foglalkozik, mint az itt végzett egykori hallgatók
szerepe a szektor fejlődésében, bemutatva olyan személyek életútját is, mint pl. Jókay Ihász
Lajos, az amerikai űrhajósok számára kifejlesztett, a világűrben is fogyasztható első
élelmiszerek megalkotója. A közlemény az Élelmiszer-tudományi Tanszék jelenlegi
tevékenységének bemutatásával zárul.
Extracts from the history of 200-year-old agricultural higher education in
Mosonmagyaróvár
– Milestones and outstanding personalities in food science –
Abstract
Since its establishment, the currently 200-year-old agricultural higher education in
Mosonmagyaróvár has been a determining element of the development of Hungary’s
agriculture. Crossing the boundaries, its impact has also been manifested at an international
level. Because of this long period, and the formal requirements of the present study, our aim
is not to give a comprehensive historical overview. Instead, we would like to portray its effect
on food science by the presentation of numerous examples of remarkable events and
outstanding walks of life. The study deals with previously neglected topics as well, e.g. the
role of notable alumni in the development of the sector, presenting biographies such as that of
Louis Jokay, developer of the first food products, a.k.a. ‘space foods’, specifically created and
manufactured for consumption by early American astronauts in outer space. Finally, the study
covers the current activities of the Department of Food Science.
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NÖVÉNYTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

ELŐKÍSÉRLETEK A LUCERNA BARNALÉ TARTÓSÍTÁSÁRA BIOIPARI
HASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL
BÁKONYI N.1 - O. TÓTH I.1 - BARNA D.1 -. FÁRI M. G.1
1

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodás Kar
Növénytudományi Intézet
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Összefoglalás
Tanszékünk és ipari partnere, a Tedej Zrt. a hazai termelésből származó, GMO-mentes
alternatív takarmányfehérjeforrás biztosítására új levélfehérje extrakciós technológia
kidolgozásán és annak gyakorlatba történő átültetésén dolgozik a PROTEOMILL program
keretében. A zöld fehérjemalom technológia a lucerna nedves frakcionálásán alapszik. A
műveletek során állati- és humán élelmezésre alkalmas fehérje főtermékek, melléktermékként
a rostfrakció mellett a lucerna biomassza friss tömegének közel 50%-át kitevő barnalé
keletkezik. Kijuttatása a szántóföldekre környezetterhelést okozhat. Cukrok, aminosavak és
egyéb anyagok miatt a barnalé szobahőmérsékleten nem tárolható. Fagyasztással,
liofilezéssel, szárítással történő koncentrálása költségigényes. Kísérleteink során vizsgálatuk a
bioipari célra sokoldalúan felhasználható lucerna barnalé szobahőmérsékletű fermentálással
történő eltarthatóvá tételét, saját és kereskedelmi forrásból származó Lactobacillus törzsek
felhasználásával.
Preliminary experiments on preserving alfalfa braun juice for bio-industrial use
Abstract
Within the framework of PROTEOMILL program, our department and industrial partner,
Tedej Ltd.., work on the development and implementation of a new leaf protein extraction
technology to produce GMO-free alternative feed protein sources from domestic production.
Green protein technology is based on wet fractionation of alfalfa. In the course of the process,
the technology resulted main products are appropriate for animal and human nutrition.
Besides the by-product fiber fraction, braun juice (BJ) generates up to 50% of fresh weight of
alfalfa biomass. Application of BJ to the fields can cause environmental impacts. Because of
sugars, amino acids and other substances BJ cannot be stored at room temperature.
Concentration of BJ by freezing, lyophilization, drying is expensive. In our experiments,
conservation of alfalfa BJ – potentially usable for bio-industry purposes - were studied at
room temperature by fermentation with native and commercial Lactobacillus strains.
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KÜLÖNBÖZŐ TALAJMŰVELÉSI RENDSZEREK HATÁSA A TALAJ
AGGREGÁTUM STABILITÁSÁRA
BEKE D.1 - NAGY L.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Növénytudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
A talaj aggregátum stabilitása alapvető fontosságú a talaj víz- levegő- és hőgazdálkodása,
valamint a növénytermesztés sikere szempontjából. Az aggregátum stabilitás fontos
indikátora a szervesanyag-tartalomnak, a talaj biológiai aktivitásának és a tápanyagok
feltáródásának Az aggregátum stabilitás vizsgálatát a Széchenyi Egyetem, MÉK,
Növénytudományi Tanszékén, Eijkelkamp - Wet Sieving Apparatus aggregátum stabilitás
mérő eszközzel vizsgáltuk. Az elvégzett vizsgálatok szépen tükrözik az elvárt eredményeket
illetve a hazai állapotokat. A művelési metodika és az aggregátum stabilitás szorosan
összefügg. Sajnos, ez a romló tendencia a művelt réteg teljes keresztmetszetében
megfigyelhető. Az eredmények tudatában kijelenthető hogy a vizsgált területen a
mélyművelés elengedhetetlen, de nem a hagyományos forgatásos műveléssel, hanem közép
illetve mélylazítással.
Effect of different cultivation methods on soil aggregate stability
Abstract
Soil aggregate stability is a crucial soil property affecting soil sustainability and crop
production. Aggregate stability is an indicator of organic matter content, biological activity,
and nutrient cycling in soil. Soil aggregate stability was measured at Széchenyi University
Faculty for Agricultural and Food Sciences, Department of Plant Sciences with the
Eijkelkamp - Wet Sieving Apparatus The results reflect on the literature review and the
statement of our soils. There is a strong correlation between the cultivation method and the
aggregatum stability. The examined soil was in a poor condition as deep as it was regulary
cultivated. According to the results, deep tillage is necessary but without any rotation.
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ÚJONNAN NEMESÍTETT DIÓ GENOTÍPUSOK NEMESÍTÉSE
BUJDOSÓ G.1 - VARJAS V.1 - SZÜGYINÉ BARTHA K.1
1

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4

Összefoglalás
A dió (Juglans regia L.) a legfontosabb héjastermésű gyümölcsfaj Magyarországon. Kétszer
szelektált dió genotípusokból álló populációt telepítettünk el, hogy új, ígéretes genotípusokat
tudjunk szelektálni. A kísérletben lévő genotípusok a ’Milotai 10’ x ’Pedro’, ’Pedro’ x
’Alsószentiváni 117’, ’Alsószentiváni 117 x Pedro’ keresztezésekből származtak. A
megfigyelési időszak alatt szignifikáns különbséget tapasztaltunk a virágzási időben.
Valamennyi genotípus elérte a 32 mm-es termésátmérőt. A legtöbb hibrid terméstömege
felülmúlta az Alsószentiváni 117-es fajta eredményét. Csupán két genotípus érte el az 50%-t
bélarányban. 11 genotípus érte el a 70%-os törhetőségi mutatót. Három genotípust (V/2/2628, V/3/30-31, BD6) találtunk, melyek kiemelkedő mutatókkal rendelkeztek.
A kutatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az “Új, kései fakadási
idővel és oldalrügyön termő képességgel rendelkező fajták előállítása” (projekt azonosító:
123311) c. projekt keretében támogatta.
Breeding of novel bred Persian walnut genotypes
Abstract
The Persian walnut (Juglans regia L.) is the most important shell fruit species in Hungary.
Pomological evaluation of a double selected walnut population was established to select new
promising genotypes. The examined genotypes originated from ’Milotai 10’ x ’Pedro’,
’Pedro’ x ’Alsószentiváni 117’, ’Alsószentiváni 117 x Pedro’ crosses. During the examination
period significant difference in blooming time was observed. All genotypes reached 32 mm
fruit size in diameter. The fruit weight of most hybrids exceeded the results of the control
variety ’Alsószentiváni 117’. Only two genotypes reached 50% in kernel rate. 11 genotypes
reached the ideal 70% cracking ratio. Three genotypes (V/2/26-28, V/3/30-31, BD6) were
found which had excellent values.
The research was supported by National Research, Development and Innovation Office
in the frame of “Walnut breeding in order to release new late leafing and lateral bearing
cultivar(s) project (project no. 123311).
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JÁRÓBÚZA FAJTA TERMÉSHOZAMA ÉS SÜTŐIPARI MINŐSÉGE
SZERVES-MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLETBEN
FARAGÓ N.1 – LEPOSSA A.1 – HOFFMANN S.1
1

Pannon Egyetem Georgikon Kar
8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.

Összefoglalás
Keszthelyen, Ramann-féle barna erdőtalajon Láng Géza akadémikus által 1963-ban beállított
szerves-műtrágyázási szántóföldi tartamkísérletben különböző trágyakezelések hatékonyságát
vizsgáltuk egy járóbúza fajta termés mennyiségére és minőségére. A 98 m2-es parcellákon
véletlen blokk elrendezéssel két vetésforgóval beállított kísérletben az „A” forgóban
’Cornetto’ járóbúza fajta szerepelt tavaszi vetéssel 2018 évben.
Az 55 éve elindított kísérlet különböző adagú, csak istállótrágyázott, vagy azonos tápanyagtartalmú csak műtrágyázott, valamint ezek kombinációjából álló kezeléseket tartalmaz. Ezek
közül a kezeletlen kontroll mellett három növekvő istállótrágya adaggal, illetve ezek
tápanyag-tartalmával egyenértékű műtrágyával, továbbá egy istállótrágya-műtrágya
kombinációval és ennek megfelelő csak műtrágyával kezelt parcellákat választottunk ki
vizsgálataink alapjául. A terméselemek közül mértük az ezerszemtömeget, a termés nagyságát
és a termés sütőipari minőségét jellemző mutatókat (HL-súly, fehérjetartalom, Zeleny-érték,
nedves sikértartalom).
Grain yield and baking quality of a facultative wheat variety in a long-term
organic-mineral fertilizer experiment
Abstract
The effectivity of different fertilizer treatments was investigated on the yield quantity and
quality of a sowingtime-facultative wheat cultivar in a long-term organic-mineral fertilizer
experiment set up on an Eutric Cambisol in 1963 at Keszthely/Hungary by Professor Géza
Láng. In the experiment which was started on 98 m2 plots in a randomised block design, in 2
cropping systems, the wheat variety ’Cornetto’ was sown in the rotation „A” in the spring of
2018.
The experiment, established 55 years ago, has treatments of different doses of sole farmyard
manure (FYM) or NPK fertilizers equivalent to their nutritional content, and their
combinations. For our investigations we selected treatments of three increasing doses of
farmyard manure and equivalent NPK fertilizers, moreover a FYM-NPK fertilizer
combination and equivalent sole NPK fertilizer beyond the unfertilized control. We measured
the thousand grain weight, the yields and several parameters of baking quality (Test weight,
protein content, Zeleny value, wet gluten content).
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TERMESZTETT KÖRTÉK ÉS VADKÖRTÉK (PYRUS COMMUNIS L.)
TAXONÓMIAI JELLEMZŐI
IVÁNCSICS J.1 - VARGA J.2 - PÓLYÁNÉ HANUSZ B.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
2
NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet
9435 Sarród, Kossuth L. utca 57.

Összefoglalás
Kutatásaink célja, hogy feltérképezzük a ‘körte faj’ (Pyrus communis L.) eredeti elterjedését,
s rámutassunk a lehetséges növénytani rendszerezések főbb jellemzőire. Az egyes fajták
értékmérő tulajdonságainak megállapítása mellett valóban fontos cél a fajták eredetének
feltárása. Ezt a botanikai és egyre inkább kiszélesedő genetikai kutatást, a jövőben is, az
árugyümölcs megfelelő minősége érdekében fejtjük ki, annál is inkább mivel számos, régen
termesztett, már-már elfeledett fajta kerülhet vissza ökológiai vagy egyéb speciális kultúrába.
A termesztésbe vont fajták esetében a származás egyértelmű megállapítása biztosítékot
nyújthat egyes termesztési eljárások alkalmazására, azok helyességére, vagy akár értelmezheti
adott gyümölcsjellemzők mibenlétét, a minőség további megtartását. A taxonómiai jellemzők
feltárása az ökológiai termesztés mozdíthatja elő. A körte másik értékmérő tulajdonsága, hogy
díszfaként keresett, a jövőben egyre nagyobb számba ültetett faj. Díszfaként leggyakrabban
vadkörtéket ültetnek, vagy azok nemesített változatait, ilyen szempontból különösen fontos a
részletes botanikai leírás, valamint a jellemző társulási tulajdonságok tisztázása.
Taxonomic features of pear varieties and pear species (Pyrus communis L.)
Abstract
Summary Through our research work we tried to give a ‘map’ to the original spread of 'pear',
and we wanted to point out the orientation of the botanical systematization. Beside the
properties of species indeed very important objective is to explore the origin of ‘different
pears’. This botanical and widespread genetic researches are continued for the better quality
of the fruits. It's especially important because many old cultivated and almost forgotten
varieties can return to the ecological or other specialized cultivations. In the case of cultivated
varieties - a clear determination of origin - can provide a guarantee of the applied cultivation
methods or the clear determination of origin can provide a guarantee of certain fruit
characteristics, which can assure and maintain a separable, desirable quality. Another attribute
is the ornamental tree growing of the pear varieties and pear species. The pear species show a
greater spread and will be planted in larger numbers (as ornamental tree). In this respect it is
particularly important to clarify the detailed botanical descriptions and the properties of plant
associations.
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TALAJTAKARÁSI MÓDOK HATÁSA SZAMÓCAFAJTÁK
GYÖKÉRNÖVEKEDÉSÉRE
KIRÁLY I.1 - PALKOVICS A.1 - MIHÁLKA V.1
1

Neumann János Egyetem, Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar
6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.

Összefoglalás
A talajtakaró anyagnak közvetlen hatása van többek között a talaj hőmérsékletére,
gyomosodásra és közvetett hatása lehet a gyökérnövekedésre és a terméshozamra is.
Kísérleteinkben
három
talajtakarási
mód
(agroszövet,
fűnyesedék,
szalma)
gyökérnövekedésre kifejtett hatását vizsgáltuk két szamócafajta (ʻJoly’ és ʻAsia’)
bevonásával, ökológiai termesztési körülmények között. A 3. évi szüret után kezelésenként 55 növényt ástunk ki, majd a gyökerek közül óvatosan kimostuk a talajt. A növényeket
vizuálisan összehasonlítottuk, majd a levelek eltávolítása után a lemértük a friss gyökér- és
gyöktörzs tömeget és a gyökérhosszúságot. Mindkét fajta és mindkét vizsgált paraméter
esetében statisztikailag szignifikáns különbséget tapasztaltunk a takart és a takaratlan
területek között. A takaratlan területeken a gyökérzet kevésbé elágazó volt, mint a takart
területeken.
Effect of different mulching systems on the root growth of strawberry cultivars
Abstract
The mulching material has a direct effect among others on soil temperature, weed growth and
can have an indirect effect on rooth growth and crop yields as well. In our experiment the
effect of three different mulching systems (black geotextile, straw, hay) on the root growth
were evaluated under organic farming conditions using two strawberry cultivars (ʻJoly’ and
ʻAsia’). After the third harvesting season 5 plants were excavated and washed carefully until
all the excess soil was removed. Plants were compared visually and after the removing of
leaves root and rhizome fresh weights and root length were measured. Each cultivars and each
measured parameters statistical significant differences were detected among covered and
uncovered parcels. In the uncovered areas, the roots were less branched than in the mulched
areas.
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PROTEINMENTES LUCERNA (MEDICAGO SATIVA L.) KIVONAT
NÖVÉNYTÁPLÁLÁSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA
MAKLEIT P.1 - FÁRI M. G.1 - VERES SZ.1
1

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Növénytudományi Intézet, Mezőgazdasági Növénytani, Növényélettani és Biotechnológiai Tanszék
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Összefoglalás
A proteinmentes lucerna kivonat (DAJ) a levélfehérje előállítás egyik mellékterméke.
Növénytáplálási célú alkalmazása érdekében vizsgálni kell hatásait és az alkalmazható
mennyiséget. Ennek érdekében P0412 kukorica hibrid, mint teszt növény felhasználásával,
kontrollált körülmények között, hidropónikus neveléssel vizsgáltuk különböző mennyiségű
DAJ adagolásának hatását. A kezelések a következők voltak: desztillált víz; desztillált víz +
0,05 térfogat % DAJ; desztillált víz + 0,1 térfogat % DAJ; optimálishoz képest fél tápoldat;
optimálishoz képest fél tápoldat + 0,05 térfogat % DAJ; optimálishoz képest fél tápoldat + 0,1
térfogat % DAJ; optimális, teljes tápoldat. Eredményeink szerint megállapítható, hogy a DAJ
hatása az adagolt mennyiség függvényében változik. Az optimálishoz képest feles tápoldathoz
0,05 térfogat %-ban adagolt DAJ eredményezte a legmagasabb hajtás- és gyökértömegű
növényeket, valamint a vizsgált, idősebb levelekben fokozta a fotoszintetikus pigmentek
mennyiségét.
Deproteinized alfalfa (Medicago sativa L.) juice as a source of plant nutrition
Abstract
Deproteinized alfalfa juice (DAJ) is one of the by-products of leaf protein concentrate
production. For the efficient use of DAJ, the examination of its effects and the determination
of the applicable quantity is necessary. For this purpose P0412 maize hybrid was grown on
nutrient solution in climate chamber. The treatments were the follows: distilled water;
distilled water + 0,05 vol. % DAJ; distilled water + 0,1 vol. % DAJ; twofold diluted nutrient
solution; twofold diluted nutrient solution + 0,05 vol. % DAJ; twofold diluted nutrient
solution + 0,1 vol. % DAJ; optimal nutrient solution. According to our results the effects of
DAJ depend on the applied concentration. The treatment: twofold diluted nutrient solution +
0,05 vol. % DAJ resulted the highest root and shoot weights, and increased the quantity of
photosynthetic pigments in the elder, examined leaves compared to other treatments.
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ALACSONY DÓZISÚ UV-B SUGÁRZÁSRA ADOTT VÁLASZÁNAK MÓDOSÍTÁSA
KÜLSŐ TÉNYEZŐKKEL
MÁTAI A.1 – JAKAB G.1 – HIDEG É.1
1

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
Növénybiológiai Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Összefoglalás
Az ultraibolya-B (UV-B, 280-315 nm) sugárzás számos, a növényekben lejátszódó fejlődésés élettani folyamatra hatással van. Kísérleteinkben a Nicotiana genuszhoz tartozó modell
fajok UV-B sugárzásra adott antioxidáns kapacitás válaszaiban bekövetkezett változásokat
külső tényezők, mint például β-aminovajsav (BABA) és szárazság, hatására vizsgáltuk.
Talajon keresztül bejuttatott 300 ppm koncentrációjú BABA kezelés következtében
megemelkedett totál antioxidáns kapacitás volt mérhető. Másrészről, vízmegvonással elért
szárazság kedvezett a flavonoid szintézisnek, míg a levéltömeg növekedést gátolta. Kombinált
szárazság és UV-B kezelésnek szinergikus hatása volt a levelek nem-enzimatikus totál
antioxidáns kapacitására. Általánosan elmondható, hogy a többtényezős kezelések hatása
jelentős mértékben fajfüggő.
A tanulmány az Országos Tudományos Kutatási Alap (pályázati azonosító: K124165) és
az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság
Programjának támogatásával készült.
Modulating leaf responses to low dose UV-B light with external factors
Abstract
Ultraviolet-B (UV-B, 280-315 nm) radiation regulates several developmental and metabolic
processes of plants. In our experiments, modifying effects of external factors, such as βaminobutyric acid (BABA) and drought, on antioxidant capacity responses of model plants of
the Nicotiana spp. irradiated with UV-B were investigated. Soil application of 300 ppm
BABA had no effect on pigment content but increased total antioxidant capacities. Plants
exposed to both UV-B and BABA showed a marked increase in flavonoid content. On the
other hand, drought (limited watering) increased leaf flavonoid content and decreased leaf
fresh weight. A combined drought and UV-B treatment had synergistic effect on nonenzymatic total antioxidant capacities. The effects of multiple-factor experiments were
species-dependent.
This study was supported by the Hungarian Scientific Research Fund (grant number
OTKA K124165) and the ÚNKP-18-3 New National Excellence Program of the Ministry of
Human Capacities.
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MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK HOZAMFOKOZÓ HATÁSA
STRESSZ-KÖRÜLMÉNYEK KÖZT ÖKOLÓGIAI SZAMÓCAÜLTETVÉNYBEN
MIHÁLKA V.1 - GYURKÓ A.1 - KIRÁLY I.1
1

Neumann János Egyetem, Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar
6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.

Összefoglalás
A különböző mikrobiológiai készítmények különböző mechanizmusokon keresztül fokozzák
a növény növekedését, javítják kondícióját, vagy éppen indukálják a növényi rezisztenciát.
Kísérleteinkben különböző készítmények talajra és növényre kifejtett hatásait vizsgáljuk
ökológiai szamócaültetvényben, ’Asia’ és ’Joly’ fajtákon. Kísérleti eredményeink alapján
különösen ígéretesnek tűnik egyes készítmények alkalmazása stressz hatások
kiküszöbölésében. Kísérleti területünkön a 2017-es évben hajnali fagyok, míg a 2018-as
évben Phytophthora fragariae fertőzés veszélyeztette a termést. Eredményeink alapján stressz
hatás jelentkezése esetén a mikrobiológiai készítményekkel kezelt növények sokkal nagyobb
hozambeli különbséget mutattak a kontroll növényekkel összevetve, mint amikor nem érte
stressz-hatás a növényeket. Egyes kezelések esetében több mint 50 %-kal magasabb
hozamokat értünk el, mint a kontroll növények esetében.
Effects of microbial products on improved productivity of strawberry under stress
conditions
Abstract
Application of different microbial products enhances plant growth and condition through
different mechanisms, and can induce systemic resistance of plants. In our experiments effects
of different commercial microbial products are studied on strawberry (Fragaria ananassa
‘Asia’ and ‘Joly’) under organic conditions. Our results indicate that application of some of
these products might be useful in the reduction of the effect of abiotic and biotic stresses. In
the year of 2017 morning frosts, while in 2018 Phytophthora fragariae infection endangered
fruit yield at our experimental plot. Based on our results, there is a much higher difference in
the yield of plants treated with microbial products compared to control plants if exposed to
stress conditions. Under stress conditions treated plants yielded in some cases even 50% more
than the non-treated ones.
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NAPJAINKBAN ELFOGADOTT HELYES AGROTECHNOLÓGIA HATÁSA A
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN TERMESZTETT GMO MENTES
SZÓJABAB TERMÉSÁTLAGÁRA, FEHÉRJE- ÉS OLAJTARTALMÁRA
NAGY N.1 – POPOVICS T.2 –BOJTÉ CS.1 - TATÁRVÁRI K.3
1

Kerpely Kálmán Növénytermesztési- és Kertészeti-tudományok Doktori Iskola
4002 Debrecen, Böszörményi út 138.
2
Galldorf Zrt.
2376 Hernád, Köztársaság út 92.
3
Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer- tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 2.

Összefoglalás
Vizsgálatunk a VEKOP 2.1.1-15-2016-00177 pályázat keretein belül valósult meg 2018-ban.
Célunk olyan szójafajta szortiment kiválasztása, mely biztonsággal ajánlható a KözépMagyarországi régióban gazdálkodók számára, a napjainkban helyesnek ítélt szója
technológia mellett. Jelenleg három igen magas terméshozamú szójafajtát vizsgáltunk,
melyeknek jó fehérje- és olajtartalma van. Célunk volt elérni öntözetlen technológia mellett a
3-3,5 t/ha termésátlagot, 30-33 %-os fehérje- és 19-21%-os olajtartalommal, üzemi
körülmények között. A kapott eredmények alapján a legsikeresebb szójafajtát ajánljuk a szója
fórumokon a Közép-Magyarországi gazdálkodók számára. A betakarított termés később
sertéstakarmány alapanyagként (full-fat) kerül feldolgozásra.
The impact of good agro-technology on today
Abstract
Our survey implemented within the framework of the VEKOP 2.1.1-15-2016-00177 tender in
2018. Our goal is to select a soybean variety that can be safely recommended for farmers in
the Central Hungary region, in addition to the soybean technology that is considered right
today. Currently, we have investigated three very high yields of soybean with good protein
and oil content. Our goal was to achieve a yield of 3-3,5 t/ha with non-irrigated technology,
30-33% protein and 19-21% oil content under operating conditions. Based on the results, we
recommend the most successful soybean specie in the soy- forums to Central Hungarian
farmers. Harvested crops are later processed as pig feed (full fat).
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NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ SZER HATÁSA A KÖRÖMVIRÁGRA
(CALENDULA OFFICINALIS L.)
RÁCZ V.1 - KOCZKA N.1
1

Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

Összefoglalás
Kísérletünk során a gyógynövénykivonatokat tartalmazó Fitokondi növénykondicionáló
hatását vizsgáltuk körömvirág termesztése esetén. A készítmény 4, ill. 6 l/ha dózisban, kézi
permetezővel lett kijuttatva a növény leveleire. Hatására a virágok száma, azok friss és
szárazhozama valamint a legértékesebb drogot jelentő szirom tömege az alkalmazott
koncentrációval arányosan, szignifikánsan növekedett. A szer használata kis mértékben
javította a virágzaton belüli szirom arányát, de nem volt hatással az egy virágzat
átlagtömegére, valamint a szárazanyag-tartalomra. A növények klorofill-tartalmára utaló
SPAD-értékek a kijutatott dózisok növelésével arányosan emelkedtek, ami a növények
magasabb fotoszintetikus aktivitására utal. Eredményeink alapján elmondható, hogy a
Fitokondi pozitív hatással van a körömvirág virághozamára. Kísérletünkben a legmagasabb
hozamszinteket és a növények legjobb kondícióját 6 l/ha készítmény kijuttatása esetén
tapasztaltuk.
Effects of a plant piostimulant on pot marigold (Calendula officinalis L.)
Abstract
In our experiment the effect of plant biostimulant Fitokondi was investigated on pot marigold.
The conditioner was sprayed on the leaves at doses of 4 l/ha and 6 l/ha. Number of flower
heads per plant, yield of fresh and dry inflorescence and yield of the most valued petals were
significantly higher in the case of the treated plants, in proportion with the applied dose. The
plant conditioner increased slightly the petal ratio per flower head, but did not affect either the
average weight of the flowers or the dry matter content. The SPAD values characterising the
leaf clorophyll content were increased in proportion with the dispensed concentrations which
indicates a higher photosynthetic activity of the treated plants. According to our results plant
conditioner Fitokondi has positive effects on the inflorescence yield of pot marigold. The
highest yield levels and the best condition of plants were achieved by a dose of 6 l/ha.
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FESTUCA VAGINATA ÉS F. PSEUDOVAGINATA DOMINÁLTA NYÍLT
HOMOKPUSZTAGYEPEK BIOMASSZA-VIZSGÁLATAI
SZABÓ G.1- SZŐKE P.2 - ZIMMERMANN Z.2 -PÁPAY G.2 - JÁRDI I.2 –
PÉTER N.2 - STILLING F.2 - S-FALUSI E.2 - PENKSZA K.2
1

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Növénytani és Ökofizológiai Intézet Növénytani Tanszék
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
2
Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

Összefoglalás
Vizsgálatunkban két eltérő típusú nyílt homokpusztagyep biomassza-produkcióját
hasonlítottuk össze kisalföldi mintaterületeken (Gönyű és Győrszentiván). A vizsgált gyepek
egy részén a homokpusztagyepek karakterisztikus faja, a Festuca vaginata jelenléte dominált,
másik részén az újonnan leírt taxon, a Festuca pseudovaginata volt az uralkodó faj. Minden
mintaterületen 8-8 db 50 x 50 cm-es kvadrátban vettünk biomassza-mintákat. A
mintaterületek közötti eltéréseket a variációs koefficiens (CV%) és egyutas ANOVA
segítségével vizsgáltuk. A biomassza mennyiségének tekintetében nem mutatkozott
különbség a két faj által alkotott gyepek között, az egyes funkciós csoportok mennyiségét
tekintve azonban szignifikáns különbségek adódtak a két típus között. Eredményeink alapján
ezen gyepek fenntartható hasznosítási módja a juhokkal történő, gyenge vagy mérsékelt
intenzitású legeltetés.
A kutatást az OTKA K-125423 pályázat támogatta.
Study of biomass production in sandy grasslands dominated by Festuca vaginata and
F. pseudovaginata
Abstract
In our study we compared biomass production of two different types of open sandy
grasslands in Kisalföld (Gönyű and Győrszentiván). One of the two types is dominated by
Festuca vaginata, the determinative species of sandy grasslands, the other is characterised by
the dominance of a newly described taxon, F. pseudovaginata. We sampled the biomass in
eight 50 x 50 cm quadrats in every site. The plots were compared with coefficient of variation
(CV%) and one-way ANOVA. No significant differences were found in the total amount of
biomass, however we got significant differences in the amount of functional groups. Based on
our results these grasslands can be utilized sustainably with moderate sheep grazing.
This study was supported by OTKA K-125423.
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A TALAJELLENÁLLÁS (N) VÁLTOZÁSA KÜLÖNBÖZŐ ELŐVETEMÉNYEK ÉS
TALAJMŰVELÉSI RENDSZEREK HATÁSÁRA
TURY R. - TÓTH SZ. – FODOR L. – LÁPOSI R.
Eszterházy Károly Egyetem, Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar
Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Intézet
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

Összefoglalás
A kompolti kísérleti területen Penetronik penetrométerrel végeztünk méréseket. A táblák
adottságainak megfelelően a célkitűzéseink szerint különböző számú pontokat határoztunk
meg. A táblák szélétől minden esetben 0, 5, 10, 15, 20 és 30 méteres távolságban jelöltünk ki
mérési pontokat; valamint minden táblán, a tábla közepén két mérési pontot határoztunk meg.
Alacsony talajellenállást tapasztalunk (0-140 N) a tárcsás művelés és ugaroltatás; valamint
lazítás és őszi árpa, szintenként magasabb, jól megőrzött talajnedvesség tartalommal, ahol a
talaj 50 % nedvességtartalma 31 cm rétegnél kezdődik. Közepes talajellenállási értékek (141170) mutatkoznak a lazításos, forgatásos művelés esetén egyaránt őszi búza után. Ebben az
esetben az talajnedvesség 50 % értéke 41 cm mélységben kezdődik. Az eredmények alapján
szükséges kidolgozni, továbbfejleszteni a talajművelési rendszereket a jövőben.
Changes in soil resistance (N) due to various forecrops and soil management systems
Abstract
We performed measurements with the use of Penetronik penetrometer at the research area of
Kompolt. Taking our objectives into consideration, we defined the location of a varying
number of measuring points depending on the qualities of the examined fields. Besides
designating measuring points at a distance of 0, 5, 10, 15, 20 and 30 m from the edge of the
fields, we designated two more in the middle of each field in all cases. Low soil resistance is
experienced (0-140 N) after discing, fallowing, soil loosening and after the crops like winter
barley, oat and vetch grown in association with oat. Higher, well-preserved soil moisture
content is observed at each level, where the 50% moisture content of the soil can be noticed at
the stratum of 31 cm. Moderate soil resistance data (141-170) are shown in case of cultivation
by soil loosening and ploughing as well as after winter wheat. In these cases, the 50 % soil
moisture content can be observed at the stratum of 41 cm. Based on the results, it is necessary
to improve soil management systems in the future.

- 216 -

SZEMELVÉNYEK A KÉT ÉVSZÁZADOS MOSONMAGYARÓVÁRI
AGRÁR-FELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉBŐL
– MÉRFÖLDKÖVEK ÉS MEGHATÁROZÓ SZEMÉLYISÉGEK A
NÖVÉNYTUDOMÁNY TERÜLETÉRŐL –
NÉMETH A.1 - SZABÓ ZS.1 - HATVAN Z.1 - MOLNÁR Z.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
A fennállásának 200. évfordulóját ünneplő magyaróvári felsőfokú mezőgazdasági képzés már
a kezdetek óta meghatározó eleme volt a hazai agrárium fejlődésének, hatása sok esetben
túllépett az ország határain és nemzetközi viszonylatban is megmutatkozott. E hosszú
időszakot tekintve jelen tanulmánynak nem célja – adott kereteken belül nem is lehet – egy
átfogó történelmi áttekintés nyújtása. Sokkal inkább kiragadott példákon – nagy horderejű
események, valamint kiemelkedő életutak – bemutatásán keresztül érzékelteti az óvári Alma
Mater növénytudományi területre gyakorolt hatását. A tanulmány olyan, eddig egyáltalán nem
vagy érintőlegesen taglalt témákkal is foglalkozik, mint az itt végzett hallgatók szerepe a
szektor fejlesztésében, bemutatva olyan személyek életútjait is, mint Rédei György Pál, a
növénygenetika világviszonylatban is egyik első úttörője. A közlemény a Növénytudományi
Tanszék jelenlegi tevékenységének bemutatásával zárul.
Extracts from the history of 200-year-old agricultural higher education in
Mosonmagyaróvár
– Milestones and outstanding personalities of plant sciences –
Abstract
Since its establishment, the 200-year-old agricultural higher education in Mosonmagyaróvár
has been a determining element of the development of Hungary’s agriculture sector. Crossing
the boundaries, its impact has been manifested at an international level, too. Because of this
long period, and the formal requirements of this study, our aim is not to give a comprehensive
historical review, preferably, we would like to picture its effect to the plant sciences by the
presentation of a few examples of remarkable events and outstanding walk of lifes. The study
deals with fresh, incidentally, or not examined topics as well, e. g. the globally pioneering
activity of George P. Rédei in plant genetics, or the role of our alumnus in the development of
the sector. The study ends with the presentation of the current activities of the Department of
Plant Sciences.
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TAKARMÁNYOZÁSI SZEKCIÓ
VÁGÓHÍDI MELLÉKTERMÉKFELDOLGOZÁS SORÁN ELŐÁLLÍTOTT
TAKARMÁNYLISZTEK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDÉSEI
CSIBA A.
Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

Összefoglalás
A vágóhidak sertésvágási és feldolgozási tevékenységük során hatalmas mennyiségű
mellékterméket termelnek. Ezen melléktermékek az olyan belső szervek, mint például a máj,
a szív, a tüdő, vese, valamint a belek, csontszeparátum, sertéssörte, félkész, illetve
késztermékek, amelyek nem kerülnek emberi fogyasztásra. A vágóhidakon felmerülő
legsúlyosabb probléma, hogy a keletkező melléktermékek kezelése és tárolása nem megfelelő
higiéniai körülmények között történik, a tárolás során a hűtési lánc megszakad, amelynek
következtében olyan hőrezisztens toxinok keletkeznek az élelmiszerekben, mint például a
botulinum toxin A, vagy B típusa, illetve egyes Salmonella toxinok. Előfordulásuk a
melléktermékekben még a vonatkozó jogszabályban előírt követelményeknek megfelelő
hőkezelést (120°C, 13 min) követően is tapasztalható volt. Igazán hatékony megoldást a toxin
problémára a megelőzés nyújthatja, amely ez esetben higiénikus kezelést, tárolást,
hűtőtárolást, és a folyamatos ellenőrzést jelent.
A fenti közlemény GINOP-2.1.1-15-2015-00685 azonosító számú pályázat keretében
megvalósuló „A Kometa’99 Zrt. vágóhídján helyben végzett vágóhídi melléktermék
feldolgozás eredményeként keletkezett ipari zsiradék, illetve állati takarmányozásra szolgáló
félkész-, illetve késztermékek előállítási lehetőségei, fejlesztési és felhasználási irányai”
projekt eredményeit ismerteti.
Quality assurance issues of feed flours produces by slaughterhouse by-product
processing
Abstract
In slaughterhouses are produced a huge amount of by-product by their pig slaughtering and
processing activities. These by-products are internal organs (for example: liver, heart, lungs,
kidney and intestines), and another by-products like separated bones, hair, semi-finnished and
finnished meat products which do not used for human consumptation.
In slaughterhauses the most common occuring problems the treatment, storing of by-products
is not under hygenic condition. The main problem the cooling chain is interrupted during the
storage. The most serious problems that are caused with anti-hygenic circumstances are
production of heat resistant toxins like botulinum toxin types A and B and Salmonella’s toxin
there are in by-products samples even after the heat treatment (120°C, 13 min). The main
solution for toxin problems the prevention, the hygenic storage, the cooling, the hygenic
treatment and regular monitoring are the effective methods against the heat resistant toxin
pollution.
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IMMUNOBIOTIKUM HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BROJLERCSIRKE
TERMELÉSÉRE

SZABÓ S.1 - SZABÓ R. T.1 - FEHÉR J.3 PODMANICZKY B.2 - KOVÁCS-WEBER M.1
1

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Állattenyésztés-tudományi Intézet
2103 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
2
AgriSearch Hungary Kft.
2119 Pécel, Hősök útja 85.
3
NutriPharma Hungaria Kft.
1021 Budapest, Tárogató lejtő 8.

Összefoglalás
A baromfitakarmányozásban az antibiotikumok betiltása számos helyettesítő megoldást
hozott. Ilyenek az immunobiotikumok, amelyek harmadik generációja lizált (fragmentált)
probiotikus baktériumokat és olyan adjuváns anyagokat tartalmaz, amelyek a gazdaszervezet
részvételét erősítik a szimbiózis fenntartásában, helyreállításában, így támogatva közvetett
módon az immunrendszert.
Célunk lizált probiotikumot és mikronizált poliszacharidot tartalmazó készítmény adaptálása
brojlerek takarmányozásában. A kísérletet kiscsoportos kísérleti rendszerben, kísérleti (T)
(4g/kg) és kontroll (K) csoporttal végeztük szexált COBB500 állományon. A legnagyobb
élőtömeget a T hímivarú egyedek érték el, átlagosan 72,78 g-mal voltak nagyobbak, mint a K
hímivarú egyedek. A kitermelési% szintén a T csoport hím egyedei esetében volt a
legnagyobb, 79,3%. Átlagosan azonban a K csoport egyedei nagyobb tömeget értek el, mint a
T csoport egyedei, de a kitermelési%-ot vizsgálva ennek az ellenkezője állapítható meg.
Effects of immunobiotics using on broiler chicken production
Abstract
Since the antibiotics use banned in the poultry feeding, many alternative solutions have been
created in order to protect the immune system such as immunobiotics. The third generation of
them contains fragmented probiotic bacterias and adjuvants which are able to strengthen the
participation of host in maintenance and regeneration of immune system symbiosis.
Our aim was the adaptation of the lysed probiotic and micronized polysaccharide into the
feeding system of broiler chickens. Sexed COBB500 hybrids were divided into different
groups: experimental (T; 4g/kg) and control group (K). The largest live weight was achieved
by the T male individuals which group was bigger with 72,78 g on average than the K male
group. Carcass percentage was also the biggest in the case of T cocks group (79,3%).
However the average weight of K group was bigger than the average weight of T group, the
opposite result can be stated in the case of carcass yield.
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AZ IZOKVINOLIN ALKALOIDÁK JAVÍTJÁK A BROJLER HIZLALÁS
EREDMÉNYESSÉGÉT – AZ ELMÚLT 10 ÉVBEN VÉGZETT KÍSÉRLETEK
ÖSSZEFOGLALÁSA
A. PASTOR1 – A. KRAIESKI2
1

Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH (Németország),
2
Phytobiotics Brasil Ltda. (Brazília)

Összefoglalás
Az antibiotikumos hozamfokozók alkalmazását korlátozó és betiltó törvények életbe lépése
után jóval nagyobb számban jelentek meg az enterális kórképek, melyek bármely formája
negatívan befolyásolja a brojlerhizlalás gazdaságosságát. A növényből kivont izokvinolin
alkaloidák (IQ, melyek a Sangrovit®-ban is megtalálhatóak) gyulladáscsökkentő hatásúak,
melyek pozitívan befolyásolhatják a brojlerhizlalás gazdaságosságát. Ezt korábbi kutatások is
bizonyítják. Az összefoglalásban ismertetett 22 kutatás célja, az izokvinolin alkaloidák (IQ)
brojlerek teljesítményére gyakorolt hatásának értékelése volt. A kísérletek eredményei alapján
megállapítást nyert, hogy a növényi alapú izokvinolin alkaloidák alkalmazása növeli a
brojlerek hizlalásának gazdaságosságát, melyet a kedvezőbb testtömeg gyarapodás és
takarmányhasznosítás mutat. Tehát az izokvinolin alkaloidák sikeres és fenntartható
megoldást jelentek a baromfiipar számára.
Isoquinoline alkaloids improve performance in broiler chickens
– a summary of 10 years research
Abstract
The reduction and ban of antibiotic growth promoters in the poultry industry have led to the
rise of the incidence of enteric diseases in broilers. All types of these diseases decrease the
performance of broiler production. Plant-derived isoquinoline alkaloids (IQ, applied as
Sangrovit®) have shown antiinflammatory properties, as presented in previous research. The
goal of the 22 researches in this summary was to evaluate the effect of isoquinoline alkaloids
(IQ) on the efficacy of broiler production. Based on the trials it can be concluded that the
application of plant-derived IQ demonstrated performance improvement in broilers, as
indicated by improved weight gain and feed conversion. Therefore, IQ provide a beneficial
and sustainable solution to the poultry industry.
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SZEMELVÉNYEK A KÉT ÉVSZÁZADOS MOSONMAGYARÓVÁRI AGRÁRFELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉBŐL
– MÉRFÖLDKÖVEK ÉS MEGHATÁROZÓ SZEMÉLYISÉGEK A
TAKARMÁNYOZÁS TUDOMÁNYÁGÁBÓL –
NÉMETH A.1 - SZABÓ ZS.1 - HATVAN Z.1 - ZSÉDELY E.1 - SCHMIDT J.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Összefoglalás
A fennállásának 200. évfordulóját ünneplő magyaróvári felsőfokú mezőgazdasági képzés már
a kezdetek óta meghatározó eleme volt a hazai agrárium fejlődésének, hatása sok esetben
túllépett az ország határain és nemzetközi viszonylatban is megmutatkozott. E hosszú
időszakot tekintve jelen tanulmánynak nem célja – adott kereteken belül nem is lehet – egy
átfogó történelmi áttekintés nyújtása. Sokkal inkább kiragadott példákon – nagy horderejű
események, valamint kiemelkedő életutak – bemutatásán keresztül érzékelteti az óvári Alma
Mater takarmányozás tudományterületére gyakorolt hatását. A tanulmány olyan, eddig
egyáltalán nem vagy érintőlegesen taglalt témákkal is foglalkozik, mint Cselkó István, a
takarmányozástan úttörője, a korszerű takarmányozás hazai meghonosítója, vagy az itt végzett
hallgatók szerepe a szektor fejlesztésében. A közlemény az egyetemi kar tudományterületen
kifejtett jelenlegi tevékenységének bemutatásával zárul.
Extracts from the history of 200-year-old agricultural higher education in
Mosonmagyaróvár
– Milestones and outstanding personalities of animal nutrition discipline –
Abstract
Since its establishment, the 200-year-old agricultural higher education in Mosonmagyaróvár
has been a determining element of the development of Hungary’s agriculture sector. Crossing
the boundaries, its impact has been manifested at an international level, too. Because of this
long period, and the formal requirements of this study, our aim is not to give a comprehensive
historical review, preferably, we would like to picture its effect to the animal nutrition
discipline by the presentation of a few examples of remarkable events and outstanding walk
of lifes. The study deals with fresh, incidentally, or not examined topics as well, e. g. the
pioneering activity of István Cselkó, the founder of modern animal nutrition in Hungary, or
the role of our alumnus in the development of the sector. The study ends with the presentation
of the current activities of the Faculty on animal nutrition.
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VADÁSZATI, HALÁSZATI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEKCIÓ
SÜLLŐ (SANDER LUCIOPERCA) ÁLLOMÁNYOK GENETIKAI VIZSGÁLATA
GÉNBANK LÉTREHOZÁSÁHOZ
BALOGH R.1 - KÁNAINÉ S. D.1 - KESZTE SZ.1 - LEHOCZKY I.2 - HORVÁTH Á.1 GUTI CS.1 - URBÁNYI B.1 -KOVÁCS B.1
1

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar,
Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
2
Haszonállat-génmegőrzési Központ
2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.

Összefoglalás
Munkánk során a kialakítás alatt álló magyar süllő (Sander lucioperca) génbank
állományainak genetikai hátterét vizsgáljuk 11 mikroszatellit marker segítségével, multiplex
PCR reakcióban. Összesen 286 egyedet vizsgáltunk meg 12 hazai és egy külföldi
populációból. Az allélok száma 5 és 20 között változott markerenként, az átlagos
allélgyakoriság 7,69 volt. A PIC (polymorph information content) értékek alapján a markerek
kellően informatívnak bizonyultak. A legtöbb populációban legalább egy markernél
szignifikáns (p<0,05) eltérés tapasztalható a Hardy-Weinberg egyensúlytól. A fixációs index
(Fst) értéke 0,074, mely a populációk közötti alacsony differenciáltságra utal. Az adatok
alapján feltételezhető, hogy antropogén hatásoknak köszönhetően több vizsgált populáció
között keveredés történt. A munka folytatásaként a kis mintaszámú populációkból további
egyedeket, illetve további populációkat szeretnénk vizsgálni.
A munka a GINOP-2.3.2-15-2016-00025 projekt támogatásával valósult meg.
Genetic analysis of pike perch (Sander ucioperca) stocks for genebank establishment
Abstract
The genetic background of the future Hungarian pike perch (Sander lucioperca) genebank
stocks were investigated with 11 microsatellite markers, in multiplex reactions. We studied
286 individuals from 12 local and one foreign population. The allele numbers ranged from 5
to 20 and the average allele frequency was 7.69. According to the PIC (polymorph
information content) numbers the markers are adequately informative. Interestingly,
significant (p<0.05) deviations from Hardy-Weinberg Equilibrium were detected in most
populations with at least one marker. The value of the fixation index (Fst) is 0.074, suggesting
low differentiation among populations. Based on our data genetic admixture can be assumed
between several populations due to anthropogenic effects. We are planning to investigate
more individuals from populations with small sample numbers and further populations in the
future.
The study was funded by the GINOP-2.3.2-15-2016-00025 project.
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ELÁRVULT MEZEI NYÚLAK MESTERSÉGES FELNEVELÉSÉVEL
KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK
GÁL J.1 - NÓGRÁDI A.1- PAPP A.1 - FARAGÓ S.2 - MAROSÁN M.1
1

Állatorvostudományi Egyetem
1078 Budapest, István u. 2.
2
Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar
Vadgazdálkodási és Gerincesállattani Intézet
9400, Sopron, Ady E. u. 5.

Összefoglalás
A szerzők közleményükben áttekintik a mezei nyúl nevelés gyakorlatát az általuk
mesterségesen felnevel 9 kölyök kapcsán gyűjtött adatok feldolgozásával. A nevelésre
kálciummal és D-vitaminnal kiegészített LACTAZORR tápot (nyers fehérje 32%, nyers zsír
30%, kalcium 1,2%, foszfor 1%, A-vitamin 37500 NE/kg, D3-vitamin 3000 NE/kg, E-vitamin
40 NE/kg) használtunk, a használati utasításban foglaltak szerint. A kisnyulakat napi két ízben
etettük 21 napos korukig a tejpótló készítménnyel. A kölykök kéthetes koruktól már szilárd
táplálékot és vizet is fogyasztottak. Kezdetben, az első hetes korukban 4-12,1 ml, majd a
választás előtti időszakban 25 ml feletti mennyiségű tejpótlót vettek fel a kisnyulak.
A mesterséges táplálási hibákból eredően angolkórt, félrenyeléses tüdőgyulladást és E. coli
baktériumok okozta enteritist állapítottunk meg.
Megfigyeléseink szerint az árván maradt mezei nyúl kölykök felnevelése megoldható, de
lehetőség szerint, a nehézségek miatt törekedni kell a természetes úton történő
nevelkedésükhöz.
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A BALATONI GARDA (PELECUS CULTRATUS, LINNAEUS, 1758) ÁLLOMÁNY
ÖSSZETÉTELE ÉS BIOLÓGIAI JELLEMZŐI
VÁRKONYI L.1 - FERINCZ Á.1 - STASZNY Á.1 - MOLNÁR J.1 - BIRKÓ-SULYOK
Z.1-JUHÁSZ V.1 - SZIRÁKI B.1 - FODOR F.2 - SZÁRI ZS.2 - URBÁNYI B.1 –
BERNÁTH G.1
1

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék
2100 Gödöllő, Páter K. utca 1./ 2484 Agárd (Gárdony), Tópart u 5309/8 Hrsz.
2
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
8600 Siófok, Horgony u. 1.

Összefoglaló
Kutatásunk során mintáinkat 2018. áprilistól szeptemberig gyűjtöttük a Balaton északi és déli
oldalán egyaránt (62 km-es partszakasz). Az összesen 127 egyednél rögzített alaktani
paraméterek szerint az átlagos sztenderd testhossz 25±2cm, az átlagos testtömeg 147±21g
volt. Közel azonos ivararányt (tejes: N=61), (ikrás: N=66) figyeltünk meg, ahol a hímek
átlagosan 20±1cm nagyságúak és 107±17g súlyúak, míg a nőstények 26±2cm és 168±23g
voltak. A kapott eredményeken korreláció analízist végeztünk, mely során találtunk
összefüggést a sztenderd testhossz és az ivar között. Szoros összefüggést találtunk azonban az
egyedek ivara és testtömege között. Kísérleteink eredményei alapján elmondhatjuk, hogy ivari
dimorfizmus figyelhető meg a testtömeg tekintetében a balatoni garda állományában.
A munkát és előadást a GINOP-2.3.2-15-2016-00004, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-201700008 és az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság
Programjának támogatásával készült.
The investigation of the biological features of the sichel
(Pelecus cultratus, Linnaeus, 1758) population in Lake Balaton
Abstract
In our study, samples were collected from April to September in 2018 from the Norther and
the Southern part of the lake (62 km long littoral area). The general morphological parameters
were recorded in 127 individuals (standard length 25±2cm, average body weight 147±21g).
Approximately equal sex ratio was observed (male: N=61, female: N=66) in the population.
The ichtymetrical parameters differed in males 20±1cm in average and 107±17g and the
females 26±2cm and 168±23g. No correlation was found between the standard length and the
sex. However, there was a close correlation between the average body weight and the sex in
the investigated individuals. According to our results, a sex dimorphism was observed
regarding to the average bodyweight in the sichel population in Lake Balaton.
The work and the publication were supported by the GINOP-2.3.2-15-2016-00004,
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 and by the ÚNKP-18-3 New National Excellence
Program of the Ministry of Human Capacities.
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VÍZ- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

BAROMFITRÁGYA FELDOLGOZÁSA HOSOYA TECHNOLÓGIÁVAL ÉS A
FERMENTÁLT BAROMFITRÁGYA ALKALMAZÁSA
RÁK R. – DEÁKVÁRI J. – TÓTH ZS.
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.

Összefoglalás
A hazai baromfiállomány a KSH adatai szerint a 2000-es évek eleje óta 40 millió közelében
mozog. A baromfitartás során keletkező nagy mennyiségű trágyát az előírásoknak
megfelelően kell kezelni és elhelyezni. A japán fejlesztésű Hosoya-technológia alkalmazása
egy lehetőség a baromfitrágya feldolgozására. A téma célja egyrészt a technológia vizsgálata,
másrészt a fermentált baromfitrágya felhasználási lehetőségeinek bemutatása. A vizsgálatok
során meghatároztuk a fermentálókád méreteit, a betárolt trágya mennyiségét, mértük a
technológiához felhasznált víz mennyiségét, a fermentáció során a kémhatást, a
nedvességtartalmat, a hőmérsékletet, a térfogattömeget. A fermentált baromfitrágya hatását
kisparcellás termesztési kísérletben vizsgáltuk cékla ültetvényben. A poszteren közöljük a
vizsgálatok eredményeit.
Poultry manure processing with Hosoya fermentation system, and its application in field
trial
Abstract
According to KSH data, the domestic poultry population has been around 40 million in the
early 2000’s. Large amounts of manure produced by poultry farming should be handled and
placed. Using the Japanese Hosoya technology is an opportunity to process poultry manure.
The aim of the topic is to test this technology, and to present the possibilities of using
fermented poultry manure. With the tests we determined the dimensions of the fermentation
tank, the amount of manure in the tank, the amount of water used for the technology, the pH
and the moisture content of the fermentation, the temperature and the bulk density. The effect
of the fermented poultry manure was studied in a small parcel of red beet plantation. The
poster shows the results of the tests.
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A REFLEKTANCIA SPEKTROSZKÓPIA TALAJVIZSGÁLATBAN TÖRTÉNŐ
ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON
DORKA-VONA V.1 - GICZI ZS.2 - KALOCSAI R.1
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Víz- és Környezettudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.
2
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Élelmiszertudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.

Összefoglalás
A közép-infravörös (MIR) és a röntgen fluoreszcens (XRF) szenzorok talajvizsgálatban
történő alkalmazásának egyik legnagyobb kihívása a módszer kalibrálása és validálása. Ennek
során alapvető feladatunk a kalibrációs talajminták összegyűjtése és olyan megbízható
kalibrációs modellek megalkotása, amelyek összevetik a talajok MIR, illetve XRF
spektrumait azok laboratóriumi eredményeivel. A SoilCares (talajvizsgálati kutatóintézet,
innovatív fejlesztő cég) 2017 végén már rendelkezett egy kalibrációs modellel, amely 25
országból származó, összesen 11000 db talajmintát tartalmazó globális kalibrációs
adatbázison alapul. Magyarországon, 2017 közepén 557 db talajminta begyűjtését kezdtük
meg mezőgazdasági területeiről, melyek közül 2017 decemberére már 261 mintának
megvizsgáltuk a MIR és XRF spektrumát a kémhatásra (pHKCl), a szerves szénre, az összes
kalcium- és a kicserélhető magnézium tartalomra vonatkozóan. Elvégeztünk egy előzetes
kalibrációs vizsgálatot, hogy meghatározzuk a kémhatásra, a szerves szénre, a kicserélhető
magnézium- és az összes kalciumtartalomra vonatkozó kalibrációs modellek teljesítményét,
miután a globális kalibrációs adatbázisba feltöltöttük a magyarországi 237 db minta adatainak
0, 50 és 100%-át. Később a kalibrációs modell validálása érdekében a sokasághoz
hozzáadtunk 24 db független, akkreditált laboratóriumban végzett magyarországi talajminta
adatait. Az eredmények szoros összefüggést mutatnak a becsült és a valós értékek között (r2 >
0.9) és a becslési hiba (RMSE) mértéke is elfogadható a szerves szén, a kémhatás és az összes
kalciumtartalom tekintetében. A magnézium esetében a kalibrációs modell szintén jól
teljesített, de még további fejlesztésre szorul. Az összesen 557 db magyarországi kalibrációs
minta globális adatbázisba történő feltöltésével várhatóan javulni fog valamennyi kalibrációs
modell teljesítménye. Összességében igazolódni látszik, hogy Magyarországon is elkezdődhet
a közép-infravörös és a röntgen fluoreszcens szenzorok alkalmazása a rutin
talajvizsgálatokban.
Perspectives of spectroscopy in soil testing in Hungary
Abstract
One of the major challenges of using Mid-Infrared (MIR) and X-ray Fluorescence (XRF)
sensor technology for routine soil testing is the collection of soil calibration samples, and
derivation of reliable prediction models linking soil MIR/XRF spectra to wet chemistry data
of the samples. As of late 2017, the company SoilCares has prediction models based on a
global soil calibration set consisting of about 11,000 calibration samples from 25 countries. In
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mid-2017, SoilCares started collecting 557 Hungarian soil samples from agricultural land and
by December 2017 about 250 samples of these were analysed on MIR and XRF spectra for
pH-KCl, organic carbon, total calcium and exchangeable Mg data. A preliminary calibration
and validation study was carried out to determine the performances of the pH-KCl, organic
carbon (C), exchangeable magnesium (Mg), and total calcium (Ca) prediction models after
addition of 0%, 50%, and 100% of 237 Hungarian samples to the global soil calibration
database. Subsequently, the prediction models were validated using an independent validation
set of 24 Hungarian soil samples. The results show that the r2 between the predicted and
actual values is good (r2 > 0.9) and prediction error is acceptable for organic C, pH-KCl, and
total Ca. Performance of the Mg prediction models is sufficient but needs further
improvement. It is expected that the performance of all prediction models will improve
further when all 557 Hungarian calibration samples are added to the global soil calibration
set. We conclude that Hungary is ready to use MIR/XRF sensor technology for routine soil
testing.
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A FENTON-REAKCIÓ ELŐKEZELÉSKÉNT VALÓ ALKALMAZÁSÁNAK
HATÁSA VALÓS TEJIPARI SZENNYVIZEK MEMBRÁNSZŰRÉSE SORÁN
ZAKAR M.1 - FARKAS D. I.2 – HANCZNÉ LAKATOS E.1 –
KESZTHELYI SZABÓ G.2 – LÁSZLÓ ZS.2
1

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Élelmiszertudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.
2
Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar
6725 Szeged, Moszkva krt. 9.

Összefoglalás
Számos kutatás irányul a tejipari szennyvizek újrahasznosítására és ezek közül a
membránszeparáció ígéretes megoldásnak bizonyul. Korábbi munkák bizonyították, hogy a
membránszűréssel megfelelő visszatartás érhető el és a keletkező permeátum újra
felhasználható. Azonban a membránok eltömődése komoly kihívást jelent ezen módszernél. A
nagyhatékonyságú oxidációs eljárások (AOPs) mint például az Fenton-reakció egy
alkalmazott módszer a szennyvíztisztítás területén, mivel széleskörűen képesek a szerves
anyagok lebontására. Ráadásul a Fenton-reakció során alkalmazott FeSO4 erős
koaguláó/flokkuláló hatása miatt alkalmas tisztítási hatékonyság növelésére és az
irreverzibilis membráneltömődés csökkentésére. Jelen munka célja vizsgálni a Fenton-reakció
előkezelésként való alkalmazását ultraszűrés előtt, valós tejipari szennyvizek
membránszeparációja során. A szűrés során vizsgáltuk és összehasonlítottuk az elérhető
fluxusokat, szűrési ellenállásokat, szennyezőanyag visszatartásokat.
Hungarian Scientific Research Fund (NKFI contract number K112096), EFOP-3.6.2-1620017-00010 (RING-2017), ÚNKP-17-II-SZTE-5 és TÉT: 2017-2.3.7-TÉT-IN-2017_00016.
Investigation of the effect of Fenton-pretreatment in the membrane filtration of real
dairy wastewater
Abstract
There are several investigations to reuse of dairy wastewaters; membrane processes are a
promising method to treat such wastewaters. Earlier works proved that with membrane
filtration an appropriate retention can be achieved and the permeate can be reused. However,
membrane fouling is a limiting factor in these processes. Advanced oxidation processes
(AOPs) such as Fenton-reaction, are widely used in the fields of water and wastewater
treatments and are known for their capability to mineralise a wide range of organic
compounds. AOPs also have some other effects on the filtration procedure, e.g. the
flocculation effect of the FeSO4 reagent may play a significant role in increased elimination
efficiency and causing a decreased level of irreversible fouling. This study aimed to
investigate the effect of ozonre as pre-treatment before ultrafiltration of real dairy
wastewaters. Fluxes, filtration resistances and pollutant retentions were determined and
compared.
Hungarian Scientific Research Fund (NKFI contract number K112096), EFOP-3.6.2-1620017-00010 (RING-2017), ÚNKP-17-II-SZTE-5 és TÉT: 2017-2.3.7-TÉT-IN-2017_00016.
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KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK A SZIGETKÖZBEN - MTA SZIGETKÖZI
MUNKACSOPORT, 1993-2013
HAJÓSY A.1 - KOLTAI G.2
1

2

MTA Szigetközi Munkacsoport
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Víz- és Környezettudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.

Összefoglalás
A bősi erőmű hatásterületén nagymérvű környezeti változások vannak, a szukcessziós
folyamatok felgyorsultak. A kedvezőtlen hatásokat a szigetközi vízpótlás hivatott mérsékelni.
A munkacsoport keretében hidrológiai, hidrogeológiai, florisztikai és faunisztikai kutatások
folytak, és a magyar-szlovák közös monitoring biológiai részének adatainak gyűjtése és
értékelése. A tevékenységet MTA intézmények és egyetemi tanszékek kutatói végezték, a
csoport elnöke Láng István (2008-ig) és Lamm Vanda akadémikusok voltak. A kutatások és a
monitoring hosszú évei alatt sok tudás, értékes tapasztalat gyűlt össze olyan környezeti
folyamatokról, melyek egyedülállóak Európában. A magyar-szlovák közös monitoring első
tíz évéről tartott nemzetközi konferenciának a NYME mosonmagyaróvári kara adott otthont.
A mosonmagyaróvári egyetem kutatói a talajnedvesség és a gyomvegetáció alakulását
vizsgálták hosszú éveken keresztül. 2018-ban a monitoring újraindult, új mérések kezdődtek
új, korszerű műszerekkel.
Environmental changes in Szigetköz - HAS Szigetköz Workgroup, 1993-2013
Abstract
There are remarkable changes within the impact zone of the power station of Bős, the
succession processes have speeded up. Water replacement in the Szigetköz region was created
to mitigate the adverse effects. In the frame of workgroup, hydrological, hydrogeological,
floristic and faunistic researches were carried out, as well as biological data collection and
evaluation of the common Hungarian-Slovakian monitoring project. The action was taken by
the researchers from the institutes of MTA and departments of universities, the group leaders
were István Láng (until 2008) and Vanda Lamm. During the long years of the researches and
monitoring plenty of knowledge and valuable experiences were gathered about the
environmental processes, which are unique in Europe. About of the first 10 years of the
common Hungarian-Slovakian monitoring project an international conference was organised
in the faculty of the West-Hungarian University in Mosonmagyaróvár. The researchers at the
faculty of Mosonmagyaróvár surveyed the soil-moisture, and weed vegetation within a long
period. The monitoring was re-initiated in 2018, new measurements started with sophisticated
instruments.

- 229 -
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Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság – és Élelmiszertudományi Kar
Víz – Környezettudományi Tanszék
Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.
2
Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Kerpely Kálmán Doktori Iskola
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Összefoglalás
Mezőgazdasági hasznosítású talajaink védelme elsődleges prioritást kell, hogy élvezzen,
hiszen meghatározója élelmiszer előállításunk mennyiségi és minőségi mutatóinak.
Dolgozatunkban a nemzetközileg ismert és alkalmazott SWEEP modellt alkalmazzuk Győr –
Moson – Sopron megyei mintaterületen, annak érdekében, hogy megállapítsuk, a 2017-es
évben a terület mekkora mértékű széleróziós kockázatnak volt kitéve. A futtatások során
alkalmazott meteorológiai adatok a helyszínen mért, 30 perces pontosságú adatok. Az
alkalmazott módszerrel bemutatunk egy lehetséges módszert, amely a későbbiekben
„általánosan” alkalmazható lehet mezőgazdasági területek széleróziós kockázatának
megítélésére, elvi mértékének becslésére.
Wind-erosion analysis of the year 2017 with SWEEP model
Abstract
The protection of our utilized agricultural land needs to be a top priority as it is the
determinant of the quantitative and qualitative indicators of our food production. We used the
internationally known and applied SWEEP model in the Győr - Moson - Sopron County
survey area to determine the extent of exposure to wind erosion in 2017. The meteorological
data used in the analyzes is 30 minutes accurate data from the spot. The method presented in
the dissertation describes an opportunity that can be used "generally" in assessing the winderosion risk of domestic agricultural land, estimating by the level of principle.
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Összefoglalás
A fennállásának 200. évfordulóját ünneplő magyaróvári felsőfokú mezőgazdasági képzés már
a kezdetek óta meghatározó eleme volt a hazai agrárium fejlődésének, hatása sok esetben
túllépett az ország határain és nemzetközi viszonylatban is megmutatkozott. E hosszú
időszakot tekintve jelen tanulmánynak nem célja – adott kereteken belül nem is lehet – egy
átfogó történelmi áttekintés nyújtása. Sokkal inkább kiragadott példákon – nagy horderejű
események, valamint kiemelkedő életutak – bemutatásán keresztül érzékelteti az óvári Alma
Mater víz- és környezettudományi területre gyakorolt hatását. A tanulmány olyan, eddig
egyáltalán nem vagy érintőlegesen taglalt témákkal is foglalkozik, mint Wittmann Antal
világviszonylatban is úttörő tevékenysége a vízgazdálkodás területén, vagy az itt végzett
hallgatók szerepe a szektor fejlesztésében. A közlemény a Víz- és Környezettudományi
Tanszék jelenlegi tevékenységének bemutatásával zárul.
Extracts from the history of 200-year-old agricultural higher education in
Mosonmagyaróvár
– milestones and outstanding personalities of water and environmental sciences –
Abstract
Since its establishment, the 200-year-old agricultural higher education in Mosonmagyaróvár
has been a determining element of the development of Hungary’s agriculture sector. Crossing
the boundaries, its impact has been manifested at an international level, too. Because of this
long period, and the formal requirements of this study, our aim is not to give a comprehensive
historical review, preferably, we would like to picture its effect to water and environmental
sciences by the presentation of a few examples of remarkable events and outstanding walk of
lifes. The study deals with fresh, incidentally, or not examined topics as well, e. g. the
globally pioneering activity of Anton Wittmann in water management, or the role of our
alumnus in the development of the sector. The study ends with the presentation of the current
activities of the Department of Water and Environmental Sciences.
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