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PLENÁRIS ÜLÉS 
      

0900 – 0930 A tudományos konferenciát köszönti és megnyitja 
Prof. Dr. BARANYI PÉTER ZOLTÁN DSc, egyetemi tanár 
a Széchenyi István Egyetem rektora 
Dr. SZALKA ÉVA PhD 
a Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság-és 
Élelmiszertudományi Kar dékánja 
Prof. Dr. VARGA LÁSZLÓ DSc, egyetemi tanár 
Doktori Iskola vezető 
Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi 
Multidiszciplináris Doktori Iskola  
 

0930 – 1130 
 
 
 
0930 – 1000 

Plenáris előadások 
Levezető elnök: Prof. Dr. NEMÉNYI MIKLÓS professor 
emeritus, az MTA rendes tagja 
 
Dr. WAGENHOFFER ZSOMBOR PhD 
a Magyar Állattenyésztők Szövetsége ügyvezető igazgatója 

Az állattenyésztés, a zöld ágazat 
 

1000 – 1030 
 

HADÁSZI LÁSZLÓ innovációs főigazgató 
KITE Zrt. 
A digitalizáció és a precíziós gazdálkodás mezőgazdasági 
lehetőségei 
 

1030 – 1100 Dr. TANAI ATTILA PhD 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
A közeli infravörös spektroszkópia (NIRS) a precíziós 
takarmány előállítás szolgálatában 
 

1100 – 1130 Dr. habil. KASZA GYULA PhD, osztályvezető, 
c. egyetemi tanár 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Élelmiszerpazarlás: kihívások és lehetséges megoldások 
 

1130 – 1230 
 

Ebédszünet 
 

1230 – 1430 
 

Szekció előadások 
 

1430 – 1445 Szünet 
 

1445 – 1645 Szekció előadások 
 

1645 Konferencia zárása 
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ÁLLATTUDOMÁNYI ÉS TAKARMÁNYOZÁSI SZEKCIÓ 
 
 
 

Elnök:   GULYÁS LÁSZLÓ 
Titkár:  TEMPFLI KÁROLY 
 
 
 1230     SZABÓ F. – MÁRTON J. – SZŰCS M. – BENE SZ.: 
  Direkt és anyai genetikai hatás kapcsolata a húshasznosítású 
  borjak választási súlyában 
 
 1245     MÁRTON A. - PAJOR G.: 
  Folyamatos adatgyűjtés digitális szenzorokkal húsmarha gulyán 
  a legeltetési szezonban 
 
 1300     LENNER Á. – KOMLÓSI I.: 
  A dajkaság jellemzője egy magyar szürke marha állományban 
 
 1315 MÁRTON J. – ANTON I. – SZABÓ F.: 
  A hereford fajta eredete, szerepe a fenntartható  
  szarvasmarhatenyésztésben 
 
 1330     TÓTH V. – GULYÁS L. – GRÁFF M. – MIKÓ E.: 
  A termelésből való fő kikerülési okok vizsgálata magyarországi 
  tejtermelő tehenészetekben 
 
 1345     BOROS N. – KOVÁCS L. – SZABARI M. – GULYÁS M. – BORKA GY.: 
  Automatizált rendszerekből érkező adatok és a termelési hatékonyság 
  növelés kapcsolatának vizsgálata tejtermelő gazdaságokban 
 
 1400    FALUDI G. – POLGÁR J. P.: 
  Automatizált fejési technológia hatása a tejtermelésre 
 
 1415  LIBIS-MÁRTA K. – PAJOR F. - PÓTI P.: 
  Az alompor felhasználhatósága a tejelő tehenek  
  tartástechnológiájában: tőgyegészségügyi vizsgálatok 
 
 1430 SZÜNET 
 
 1445 SZABÓ-SÁRVÁRI L. CS. – GYÖKÉR E. – NÉMETH A. – TEMPFLI K. – 
  PÓTI P. – PAJOR F. – GULYÁS L.: 
  Lacaune tőgymorfológiai vizsgálatok egy Győr-Moson-Sopron megyei 
  törzstenyészetben 
   
 1500   ÁPRILY SZ.: 
  A keltetőüzemekben keletkező tojáshéj, mint másodnyersanyag 
  hasznosítási lehetőségei 
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 1515    TEMPFLI K. – SZABÓ-SÁRVÁRI L. CS. – SZALAI K. – ZSÉDELY E. – 
  BALI PAPP Á.: 
  Viselkedésminták elemzése különböző tojóhibrid állományokban 
 

 1530     BRASSÓ D. L. – KOMLÓSI I.: 
  A strucctojás minőségi paramétereinek és táplálóanyag-tartalmának 
  változása a tojóév során 
 
 1545 STRIFLER P. – HORVÁTH B. – SUCH N. A. – FARKAS V. –  
  CSITÁRI G. – WÁGNER L. – DUBLECZ K. – PÁL L.: 
  Csökkentett nyersfehérje szintű takarmányozás hatása  
  brojlercsirkék vakbél mikrobiótájára 

 
 1600     ALPÁR B. GY. – TÓTH T. – R. SCHOLTEN – VARGA L.: 
  Erjesztett, folyékony takarmányok jelentősége a sertések  
  takarmányozásában: elmélet, gyakorlat és saját tapasztalatok 

 
 1615     GRÜNVALD P. –JÓCSÁK I.- TOSSENBERGER J.- SUDÁR G.- HALAS V.:  
  A takarmány típusának hatása egyes intramuszkuláris  
  zsírtartalmat befolyásoló gének működésére sertésben 
 
 1630     MAJOR L. – BUDAI P. – LEHEL J. – SZABÓ R.: 
  A Pyrinex 48 EC (klórpirifosz) rovarölő szer és a Topas 100 EC 
  (penkonazol) gombaölő szer együttes, korai embriókárosító 
  hatásának vizsgálata fácánembriókban 
 
 

 

ÁLLATTUDOMÁNYI ÉS TAKARMÁNYOZÁSI SZEKCIÓ 

POSZTEREI 
 
 
 
 Á1   CSIBA A.: 
  Állattenyésztésből származó káros kibocsátások 
  csökkentése precíziós technológiák alkalmazásával 
 
 Á2   CSÜRHÉS T. I. – SZABÓ F. – MIKÓ E. – TÖRÖK M.: 
  Myostatin mutációk hatása az állati szervezetekre, 
  különös tekintettel a húsmarhákra  
 
 Á3         KÁRPÁTI E. – GULYÁS L. – GÁSPÁRDY A.: 
  A melatoninszint szabályozásának innovatív lehetőségei 
  a juhtenyésztésben 
 
 Á4         NAGY SZ. – KOVÁCS B. M.: 
  Bikaspermiumok mitokondriális membránpotenciál-vizsgálatai 
  különböző adatelemzési megközelítésekkel 
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 Á5       SOMOSKŐI B. – BORDÁS L. – TÖRÖK D. – CSEH S.: 
  Preantrális tüszők in vitro tenyésztésének és tárolásának 
  lehetőségei 
 
       Á6                SZALAI SZ. – VARGA F. B. – PAJOR F. – BODNÁR Á. – KOVÁCS L.: 
  A hőstressz kihívásai a tejelő szarvasmarhák élettani, termelési 
              és szaporodásbiológiai összefüggéseiben 
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NÖVÉNY-, VÍZ- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 
 
 
 

Elnök:   MOLNÁR ZOLTÁN 
    KALOCSAI RENÁTÓ 
Titkár:  BEKE DÓRA 
 
 
 1230 VARGA Z.: 
  Mosonmagyaróvári kukorica fenológiai vizsgálatok eredményei  
  éghajlatváltozás idején 
 
 1245     PEPÓ P.: 
  Fajtaspecifikus hatások a növénytermesztésben 
 
 1300   PAP J. – PAP N. – PETRÓCZKI F. – KUKORELLI G.: 
  Kukorica termésbecslés 2012-2014 évben 
 
 1315     SKRIBANEK A. – KÉRI-SCHMIDTHOFFER I.: 
  Tavaszi árpa (Hordeum distichon L.) szelekciója  
  szárazságtűrésre 
 
 1330     LEDÓNÉ ÁBRAHÁM R. – PILLÉR V.:  
  A bíborhere és a lucerna tripszfaunájának összehasonlítása 
 
 1345   MOLNÁR Z. - KUKORELLI G. – KEREKES G.: 
  A szalicilsav és jázmonsav szerepe a növényi védekezésben, 
  immunitásban 
 
 1400   JOLÁNKAI M. – TARNAWA Á. - KENDE Z. – KASSAI M. K.: 

  Szántóföldi növényfajok termesztésének víz-lábnyoma  
 
 1415   BORDÉ Á. : 
  Egy mikrobiológiai alapú lombtrágya kifejlesztése édesburgonyában 
 
 1430    SZÜNET 
 
 1445 SIMON SZ.- ANDA A.: 
  A közönséges aranyvessző lebontása során keletkező szén-dioxid 
  kibocsátás mérése klímakamrában 
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NÖVÉNY-, VÍZ- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 

POSZTEREI 
 
 
 

 N1         BEKE D.: 
  Talajállapot vizsgálatok különböző adottságú termőhelyeken 
 
 N2         BERGENDI N. – PÓLYÁNÉ HANUSZ B. – IVÁNCSICS J. – VARGA J.: 
  A drosophila suzukii megfigyelése és az ellene történő  
  védekezési módok kidolgozása a MATE Fertődi Kutató Állomásán 
 
 N3         BÍRÓ Á. F. – KUKORELLI G. – MOLNÁR Z.: 
  A florilpikoxamid, hazai szabadföldi vizsgálatai Cercospora beticola  
  Sacc. ellen 
 
 N4         GYURIS R. – SÖRÖS CS. – GUTERMUTH Á. – SZABÓ Á.: 
  Európai cseresznyelégy elleni védelem törzsinjektálással 
 
 N5         IRMES K. – KRISTÓ I. – RÁCZ A. – SZENTPÉTERI L. –  
  VÁLYI-NAGY M. – TAR M.: 
  Cink lombtrágya kezelések hatásának vizsgálata négy őszibúza 
  fajta termésmennyiségére  
 
 N6         KABATO W. – MUTUM L. – JANDA T. - MOLNÁR Z.: 

  Impact of microalgae-bacteria Interaction on Maize growth  
        and Nutrient Use Efficiency 

 
 N7         KRISTÓ I. – TAR M. – IRMES K. – RÁCZ A. – VÁLYI-NAGY M.: 
  Őszi búza relatív klorofill-tartalma takarmányborsóval  
  történő társításban 
 
 N8         KUBINA L. – KALOCSAI R. – SCHMIDT P. – KOLTAI G.: 
  A repce termesztés-technológiája és tápanyagellátásának 
  aktuális kérdései 
 
 N9         MUTUM L. – KABATO W. – MOLNÁR Z.: 

  Stimulating the plant development with chitosan and microalgae  
            at 50% N dose  
 
 N10       PAP N. – PAP J.: 
  Őszi búza termésbecslés 2019. évben 
 
 N11       PETRÓCZKI F. – KUKORELLI G. – GERGELY I. – PAP J.:  
  Árpafajták vizsgálata eltérő vetésidők alkalmazása esetén 
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 N12       PÓLYÁNÉ HANUSZ B. – HALBRITTER A. – IVÁNCSICS J. –  
  BEKE D.: 
  Ökológiai szemléletű gazdálkodás – lehetőségek és megvalósításuk 
  az iskolakertekben 
 
 N13       PORDÁN-HÁBER D. – KALOCSAI R.: 

 A kritikusan fontos antibiotikumok (CIA) állategészségügyi  
 alkalmazásának környezettoxikológiai jelentősége és hatása 
 a víz-talaj kontinuumra 

 
 N14        RÁCZ A. – UJJ A. – TAR M. - VÁLYI-NAGY M. – IRMES K. –  
   TÓTH E. - SZENTPÉTERI L. – KRISTÓ I.: 
  Őszi kalászosok és őszi borsó társításának hatása a talaj teljes 
  mikrobiális aktivitására 
 
 N15        SÓLYOM L. – DECSI K.: 
  Víztelítettségi vizsgálatok kukoricában 
 
 N16        TAR M. – IRMES K. – VÁLYI-NAGY M. – SZENTPÉTERI L. –  
   RÁCZ A. – KRISTÓ I.: 
   A NPK műtrágyázás hosszú távú hatása a GK Petur őszi 
   búza fajta termésére száraz és csapadékos években 
 
 N17       TÓTH E. A. – KALOCSAI R. – GICZI ZS. – VONA V.: 
  Cink lombtrágyázás hatása a kukorica (Zea mays L.) főbb 
  értékmérő tulajdonságaira, azonos kálium alaptrágyázás mellett 
 
 N18        VÁLYI-NAGY M. – TAR M. – IRMES K. – RÁCZ A. – KRISTÓ I.: 

 Az őszi borsó hatása az őszi búza termésmennyiségére és fehérje  
 hozamára együtt vetési kísérletben 

 
 N19       VÖRÖS L. – LEDÓNÉ ÁBRAHÁM R. – TÓTH SZ. – NAGY K. – 
      S. TOEPFER: 
  Fenntartható védekezési eljárások az amerikai kukoricabogár  
             (Diabrotica virgifera virgifera) lárvája ellen 
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AGRÁRÖKONÓMIA, VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS SZAKTANÁCSADÁS SZEKCIÓ 
 
 
 

Elnök:   HEGYI JUDIT 
Titkár:  KACZ KÁROLY 
 
 
 1515   TAKÁCSNÉ GYÖRGY K. – TAKÁCS I. J.: 
  A fenntartható gazdálkodás és néhány méretgazdaságossági 
  kérdés 
  
 1530   BORBÉLY CS. – PUPOS C. – SZABARI M. - BAKOS G.: 

 Üzemgazdasági elemzések termelésszimulációs modellel a  
 tejtermelésben 

 
 1545     BALOGH J. M.: 
  A szén-dioxid kibocsátás főbb meghatározó tényezői az 
  Európai Unióban 
 
 1600     FEKETE L. – SZAKOS D. – KUNSZABÓ A. – KASZA GY.: 

Élelmiszerbiztonsági és minőségi garancia: 
a Kiváló Minőségű Élelmiszer-tanúsító védjegy fogyasztói megítélése 
 

 1615     TAKÁCS I. J.: 
  Mit árul el az absztrakt? – Kertészeti folyóiratok absztraktjainak 
  összehasonlító szövegelemzése 
 
 
 
 
 
AGRÁRÖKONÓMIA, VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS SZAKTANÁCSADÁS SZEKCIÓ 

POSZTEREI 
 
 

 
 ÖV1     FERENCZ Á. – VOJNICH V.: 
  Precíziós technológia bevezetésének gazdasági hatása egy 
  mezőgazdasági vállalkozásban 
 
 ÖV2     GOMBKÖTŐ N.: 
  Effect of COVID-19 on international agricultural trade 
 
 ÖV3      KACZ K. – HEGYI J.: 
  Helyi termékek a rövid élelmiszer-ellátási láncokban 
  Magyarországon 
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      ÖV4          KALMÁR S. – MIKLÓSNÉ VARGA A.: 

  GyMS megyei fiatal gazdák generációváltási 
  tapasztalatai 
 
 ÖV5      SOÓS A.: 
  Vidéki foglalkoztatás javításának lehetőségei 
 
 ÖV6      VÁMOS O. – KERTÉSZNÉ GYŐRFFY E. – KOLTAI G.: 
  Mezőgazdasági iskolák választásának motivációi 
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AGRÁRMŰSZAKI SZEKCIÓ 

 
 
 
Elnök:   KOVÁCS ATTILA JÓZSEF 
Titkár:  NYÉKI ANIKÓ  

 
 

 1230   NEMÉNYI M.: 
  Az agrárium energiamérlege és az IoT (Dolgok Internete) a  
  fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság tükrében –  
  termodinamikai szempontok 

 
 1245 MILICS G. – ZSEBŐ S.: 
  Monitoring drónok használata a precíziós növénytermesztésben  

 
 1300 VOJTELA T. – BÉRES A.: 
  Az Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési 
  tevékenysége 

 
 1315 PÁGER SZ. – FÖLDI L. - GÉCZI G. – VERES A.: 

 Állattartás fűtési hőszükséglet meghatározása épületgépész szemmel 
 egy sertéshizlalda esetében 
 

 1330 FEKTI L. R. – GÉCZI G. – SZÉKELY L.: 
 Mezőgazdasági terület mellett létesült lakóépületekben keletkező 
 szennyezőanyagok komfortra gyakorolt hatásának vizsgálata 
 

 1345 PATONAI Z. – GÉCZI G.: 
  Katonai tábor belső levegőminőség vizsgálata 

 
 1400 BESZÉDES S. – JÁKÓI Z. – HODÚR C.: 

 Dielektromos mérési módszer alkalmazása biomassza biológiai 
 lebontásának hatékonyság-vizsgálatára 
 

 1415 BARCZI A. – SZABÓ D. – MAGYARI P. – GÉCZI G.: 
 NEIPA típusú sör főzési és fermentációs folyamatának színmérése 

 
 1430 SZÜNET 
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AGRÁRMŰSZAKI SZEKCIÓ 

POSZTEREI 
 
 

 
 M1        BOZSIK N.: 
  Alacsony energiafogyasztású, nagy átviteli távolságú  
   adatkommunikációs megoldások a mezőgazdaságban alkalmazott 
  IoT eszközöknél 
 
 M2 GÉCZI G. –QOR-EL-AINE A. – BÉRES A.: 
          Debrecenben megfigyelt magas szálló por (PM10) koncentráció  
          elemzése 

 M3     KORZENSZKY P. – KASSEBI S.: 
  A tömegcsökkenés vizsgálata Golden Delicious alma  
  tárolása esetén 
 

 M4     KOVÁCS R. - KORZENSZKY P. E. – KERESZTES R. ZS.: 
  A mezőgazdaságban alkalmazott műanyagok forgácsolása 
   

 M5     NAGY S.: 
  Mozgásérzékelővel ellátott, önműködő harmonika ajtó 

 
 M6     SZEGEDI B. – KERTÉSZ SZ.: 

  Tejipari szennyvíz modul-vibrációs ultraszűrésének vizsgálata 
  kötőelemek használatával 
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ÉLELMISZERTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 
 
 
 
Elnök:   VARGA LÁSZLÓ 
Titkár:  SZÉKELYHIDI RITA 
 
 
 1445     BUZÁS H. – SZABÓ K. - SÜLE J. -  KOVÁCS A. J. - NAGY-KOVÁCS K. – 
              PÉNTEK G.: 
  Fogyasztói tejek aflatoxin M1 szennyezettségének vizsgálata 
  Magyarországon 
  
 1500    CSURKA T.: 

  Vértermékek használata az élelmiszeriparban: Melléktermékből 
  nagy biológiai értékű élelmiszer-összetevő 

  
 1515     DOBOZI R. – BESZÉDES S. – CSANÁDI J.: 
   Tejipari technológiai folyamatoknál alkalmazott műszeres 
   vizsgálati módszerek és dielektromos mérések paramétereinek 
   összefüggés vizsgálata 
 
 1530    FÁRI M. G.: 
  Quo vadis zöld biofinomítók Magyarországon? 
  Lehetőségek és korlátok 
 
 1545     MARÓ Z. M. – TÖRÖK Á. – BALOGH P. – CZINE P.: 
  Fogyasztói várakozások a magyar pálinka ágazatban 
 
 1600    NÉMETH-TORKOS A. – BEKE D.: 
  A puffasztott élelmiszerek helye és szerepe a modern 
  táplálkozásban a fogyasztók megítélése alapján 
 
 1615    POSGAY M. M. – KAPCSÁNDI V. - HANCZNÉ LAKATOS E.: 
  Szárított zsálya hagyományos sütőkolbász eltarthatóságára  
  gyakorolt hatása 

 
1630     SÜLE J. – HATVAN Z. – SIMON-KORCZ E. – HUCKER A. – FINTA Á. – 
 STEINERNÉ SMAJDA ZS. – BUZÁS H. – NAGY-KOVÁCS K. – KOCSIS R. – 
 VARGA L.: 

  A Prototheca fajok tejgazdasági jelentősége és kimutatási módszereik 
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ÉLELMISZERTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 

POSZTEREI 
 
 
 

 É1         CSIBA A.: 
  Precíziós technológiák alkalmazásának hatása a sertésvágás 
  fő- és melléktermékeinek feldolgozása során 
 
 É2        A. B. CSUTI – B. SÍK – R. SZÉKELYHIDI – ZS. AJTONY 
  Naringin as a potential functional food ingredient 
 
 É3        DÉZSI P. P. – HEINER ZS. – VÉGH A. G. - PAPPNÉ SZILÁRDI K.: 
  Biodegradábilis tejsav alapú módosított polimer csomagolóanyag 
  szerkezeti és morfológiai vizsgálata 
   
 É4         M. ELAYAN – TÓTH A. – M. ENKHBOLD – CSURKA T. – FRIEDRICH L. – 
  NÉMETH CS.: 
  Investigation of The Effect of Ascorbic Acid on The Viscosity 
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AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS, A ZÖLD ÁGAZAT 
 
 

WAGENHOFFER ZS. 
 
 

Magyar Állattenyésztők Szövetsége 
1134  Budapest, Lőportár u. 16. 

 
 
 

Összefoglalás 
Az elmúlt években a politika és közbeszéd központi témájává vált globális szinten a 

klímaváltozás elleni küzdelem, amiben sajnos a sok esetben szélsőséges nézetet valló 
véleményformálók, az állattenyésztés szerepét eltúlozva próbálják feltüntetni. Ezeknek a 
mozgalmaknak, az EU döntéshozatalában meghatározó intézményekre és politikusokra, a 
tényleges társadalmi súlyukhoz és szerepükhöz képest, jóval nagyobb befolyása van. 

Az EU Bizottsága 2019 végén tette közzé a Zöld Megállapodás (Green Deal) alapelveit 
és a megvalósítás ütemtervét, aminek legfontosabb célja, hogy 2030-ra az EU 1990-es ÜHG 
kibocsátása legalább a felére, 2050-re pedig nullára csökkenjen. Ezzel a közösség gazdasága 
klímasemlegessé válna, azaz az ÜHG kibocsátás és elnyelés mérlege nulla lenne.  

Miközben az EU ÜHG kibocsátásának 75%-a az energiatermelésből és felhasználásból 
származik, erőteljes támadások érik az állattenyésztőket is, elsősorban az ágazat 
metánkibocsátása miatt, amit a Bizottság szerint 35%-kal kellene csökkenteni 2030-ra a 2005-
ös értékhez képest. 

A FAO és az IPCC kimutatása szerint az állattenyésztési ágazatok részesedése az unió 
ÜHG kibocsátásából mintegy 8% és az EU gazdasága is ugyanekkora arányban járul hozzá a 
globális ÜHG kibocsátáshoz. Az európai állattenyésztés hozzájárulása a globális ÜHG 
kibocsátáshoz ezek alapján mindössze 0,65%.  

Az EU állattenyésztése nemzetközi összehasonlításban a legfejlettebbek közé tartozik, 
az egységnyi előállított állati termék karbonlábnyoma pedig a legkisebbek között található. Az 
ágazat ÜHG kibocsátása 23%-kal csökkent 1990 óta, ami elsősorban annak köszönhető, hogy 
kevesebb állattal lehet ugyanannyi terméket előállítani.  

Aki azt hiszi, hogy a hús-, tej-, és tojásfogasztás teljes elhagyásával megmentjük a 
Földet a klímakatasztrófától, az nemcsak nagyot téved, de az emberek egészséges életét is 
kockára teszi.  
Az új módszerek és technológiák óriási lehetőségeket adnak a kezünkbe, azonban ezek 
megvásárlása, beépítése sok pénzbe kerül, ami támogatások nélkül az aktuális piaci 
körülmények között kigazdálkodhatatlan. A genomvizsgálatokra alapozott nemesítés, szelekció 
segítségével 10 év alatt, akár 20%-os genetikai előrehaladás érhető el a tejtermelésben, aminek 
segítségével kevesebb takarmánnyal, kisebb ÜHG kibocsátással lehet egységnyi terméket 
előállítani.  
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Livestock production is a green sector 
 
Abstract 

In recent years, fight against climate change has become a central issue in politics and 
public discourse at global level, in which unfortunately opinion leaders, often with extreme 
views, exaggerate the role of livestock farming. These movements have a far greater influence 
on the institutions and politicians determining EU decision-making than their actual social 
weight and role. 

At the end of 2019, the EU Commission published the principles and timetable for the 
implementation of the Green Deal, having as key objective to decrease by 50% the EU's 1990 
GHG emissions by 2030 and to reduce them to zero by 2050. This would make the Community 
economy climate neutral, i.e. the balance of GHG emissions and removals would be zero.  

While 75% of the EU's GHG emissions come from energy production and consumption, 
the livestock sector is also under heavy attack, mainly because of the sector's methane 
emissions, which, according to the Commission, should be reduced by 35% by 2030 compared 
to 2005 levels. 

According to the FAO and the IPCC reports, livestock sector accounts for around 8% 
of the EU's GHG emissions and the EU economy contributes the same proportion (8%) to global 
GHG emissions. The European livestock sector's contribution to global GHG emissions is 
therefore only 0.65%.  

The EU livestock sector is among the most advanced in international level and has one 
of the lowest carbon footprints per unit of animal product. GHG emissions from the sector have 
fallen by 23% since 1990, mainly due to the fact that fewer animals can produce the same 
amount of product.  

Anyone who thinks that we will save the planet from climate catastrophe by completely 
abandoning meat, milk and egg consumption is not only making a big mistake, but also putting 
people's health at risk.  

New methods and technologies offer us enormous opportunities, but they cost a lot of 
money and without subsidies they are unaffordable in current market conditions. Genomics-
based breeding and selection can achieve up to 20% genetic improvement in dairy production 
in 10 years, which means less feed and less GHG emissions per unit of product. 
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A DIGITALIZÁCIÓ ÉS A PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS MEZŐGAZDASÁGI 
LEHETŐSÉGEI 

 
 

HADÁSZI L. 
 
 
 

KITE Zrt. 
4181 Nádudvar, Bem József u. 1. 
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A KÖZELI INFRAVÖRÖS SPEKTROSZKÓPIA (NIRS) A PRECÍZIÓS 
TAKARMÁNY ELŐÁLLÍTÁS SZOLGÁLATÁBAN 

 
 

TANAI A. - VIDA O. – TENGELY A. – FÜZESI E. 
 
 

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.  
2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-ipari Park 03/25 HRSZ. 

 
 
 

Összefoglalás 
A precíziós takarmányozás fogalma ma már jól ismert, jelentősége a következő 

évtizedekben egyre jobban fel fog értékelődni. Viszont, ha a precíziós takarmányozás kapcsán 
a takarmány előállítást halljuk, jellemzően „csak” arra gondolunk, hogy az állatok táplálóanyag 
szükségletének ismeretében – az aktuális igényeik figyelembevétele mellett – létrehozunk és 
optimalizálunk egy receptet a rendelkezésre álló takarmánykomponensek táplálóértékével 
számolva, majd azt a receptúrát a takarmány előállító üzem megfelelő mennyiségben és 
minőségben legyártja. Ugyanakkor a NIR gyorsvizsgálati technológiák fejlődésével a 
takarmányipar eszköztára olyan lehetőségekkel bővült, amely a takarmány előállítást és a 
precíziós takarmányozást is magasabb szintre emeli. Az előadás során a Bonafarm-Bábolna 
Takarmány Kft-nél folyó – NIR technikán alapuló – fejlesztések példáján ismertetésre kerül a 
téma jelentősége, és betekintés nyerhető a precíziós takarmány előállítás gyakorlati 
megvalósításába is. 

 
 
 

Near infrared spectroscopy (NIRS) in precision feed production 
 

Abstract 
The concept of precision animal nutrition is well known today, and it shall become even 

more significant over the next years. However, when we hear about feed production in 
connection with precision animal feeding, we usually "just" consider, knowing the nutrient 
requirements of the animal - taken the actual needs into consideration - that we make and 
optimize the recipe calculated with nutrient content of the available feed component, and then 
the feed mill produces it in the appropriate amount and quality. Nonetheless, with the 
development of NIR rapid analysis technologies, the possibilities in the feed industry increase, 
and so the feed production and the precision animal nutrition can move to a higher standard. 
During the presentation, we shall showcase the importance of this theme, and we shall get a 
glimpse at the precision feed production in practice, using the NIR technology-based 
developments at Bonafarm-Bábolna Feed Lt. as example. 
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ÉLELMISZERPAZARLÁS: KIHÍVÁSOK ÉS LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK 
 
 

KASZA GY. 
 
 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
1024 Budapest, Keleti Károly utca 24. 

 
 
 

Összefoglalás 
A globálisan megtermelt élelmiszerek harmada kárba veszik. Az élelmiszerveszteségek 

a fejlődő és a fejlett országokban egyaránt tetten érhetők. A fejlett országok esetében a 
fogyasztók szerepét szükséges kiemelni. Az EU esetében a teljes élelmiszerhulladék több mint 
fele a háztartásokban keletkezik. Az élelmiszerhulladékok visszaszorítása erkölcsi, gazdasági 
és fenntarthatósági kihívás. Az ENSZ 2015-ben a Fenntartható Fejlődési Célok közé emelte az 
élelmiszerveszteségek visszaszorítását, amely alapján 2030-ig a felére kellene csökkenteni a 
háztartási élelmiszerhulladékokat. Az előadás bemutatja az európai és hazai helyzetet, ismerteti 
a Maradék nélkül program kutatási adatait és felvázolja a az élelmiszerveszteségek 
visszaszorításának lehetőségeit. 
 
 

 
Food Waste: Challenges and Opportunities 

 
Abstract 

One third of the global food production is wasted. Food losses are present in both 
developing and developed countries. In the case of developed countries, the role of consumers 
has to be emphasized. In the EU, more than half of all food waste is generated by households. 
Reducing food waste is a moral, economic and sustainability challenge. In 2015, the UN 
identified the reduction of food losses as one of the Sustainable Development Goals. According 
to this Member States should reduce global food waste at the retail and consumer level by half 
per capita by 2030. The presentation unfolds the situation in Europe and Hungary, shows 
research data of the “Maradék nélkül” program and outlines opportunities for reducing food 
losses. 
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A KONFERENCIA ELŐADÁSAINAK 
ÖSSZEFOGLALÓI 

(a szekcióülések sorrendjében) 
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ÁLLATTUDOMÁNYI ÉS TAKARMÁNYOZÁSI  
SZEKCIÓ 

 
 
 
 

DIREKT ÉS ANYAI GENETIKAI HATÁS KAPCSOLATA A HÚSHASZNOSÍTÁSÚ 
BORJAK VÁLASZTÁSI SÚLYÁBAN 

 
 
 

SZABÓ F.1 - MÁRTON J.1 - SZŰCS M.2 - BENE SZ.3 

 
 

1Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 
 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér.2. 

2Limousin és Blonde'd Aquitaine Tenyésztők Egyesülete 
1134 Budapest, Lőportár u. 16. 

3Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus 
 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. 

 
 
 

Összefoglalás 
A vizsgálatban populációgenetikai paraméterek, direkt és anyai tenyészérték, valamint 

genetikai trend becslés történt limousin borjak 205-napos súlya lapján. 67 állományból, 338 
apától származó, összesen 19 764, ebből 15 437 fajtatiszta és 4 327 keresztezett borjú adata 
került feldolgozásra. A populációgenetikai paraméterek becslése DFREML and MTDFREML 
szoftverrel, a tenyészértékbecslés BLUP egyedmodellel történt. Az eredmények szerint az 
anyai öröklődhetőség (h2m±SE = 0,29±0,03; 0,32±0,10) megközelítőleg fele volt a direct 
öröklődhetőségnek (h2d±SE = 0,63±0,05; 0,68±0,12). A direct és anyai hatás kovarianciája 
negatív, genetikai korrelációja (rdm±SE = -0,80±0,03 and -0,96±0,07) szoros és negatív volt. 
A Spearman féle rangkorrelációs együttható a direct és anyai tenyészérték között fajtatiszta 
állományban (rrank = -0,33; p<0,01), közepes és negatív, a keresztezett állományban (rrank = 
-0,99; p<0,01) szoros, negatív volt. 

 
 
 
Relationship between direct and maternal genetic effects on weaning weight  

of beef calves 
 

Abstract 
Population genetic parameters, direct and maternal breeding value, genetic trend in 205-

day weaning weight of Limousin beef cattle calves were estimated. Data of 19 764 calves (15 
437 purebred Limousin and 4 327 crossbred) were computed. Calves in question came from 67  
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herds and from 338 sires in Hungary. DFREML and MTDFREML softwares were used for the 
estimation of population genetic parameters, BLUP animal model for breeding value 
estimation. The maternal heritability (h2m±SE = 0.29±0.03; 0.32±0.10) was approximately half 
of the direct heritability (h2d±SE = 0.63±0.05; 0.68±0.12). The direct-maternal covariance is 
negative, the direct-maternal genetic correlation coefficients (rdm±SE = -0.80±0.03 and -
0.96±0.07) are strong negative. The Spearman rank correlation between direct ad maternal 
breeding value in purebred population is moderate and negative (rrank = -0.33; p<0.01), in 
crossbred population strong and negative (rrank = -0.99; p<0.01). 
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FOLYAMATOS ADATGYŰJTÉS DIGITÁLIS SZENZOROKKAL HÚSMARHA 
GULYÁN A LEGELTETÉSI SZEZONBAN 

 
 

MÁRTON A. - PAJOR G. 
 
 

Ökológiai Mezőgazdasági Kutató Intézet  
1174 Budapest, Melczer utca 47. 

 
 
 

Összefoglalás 
A húsmarhatartásban a munkaerőhiány mellett és annak következményeként, 

folyamatosan adathiánnyal küzdünk. Ennek egyenes következménye, hogy kevés 
információhoz jutunk, nem tudjuk, mi történik a legelőn, nincs elég ismeretünk állataink 
egészségéről, ivarzásáról, a legelésről, a tehenek borjúnevelési képességeiről. Így nem is tudunk 
időben beavatkozni, későn érzékeljük, ha állataink betegek vagy éheznek, szomjaznak, így 
sokszor már csak az állati tetemeket tudjuk a legelőről eltávolítani. Nem tudunk felkészülni a 
tél végi, tavaszi ellésekre, mivel nem tudjuk, hogy hány hónapos vemhes lehet egy adott tehén, 
üsző, így a felkészületlenül ért ellések magasabb borjúelhulláshoz vezetnek. Pedig van 
megoldás! A tejelő tehenészetekben már évtizedek óta használt, bevált érzékelőket a húsmarha 
legelőkön is meg lehet honosítani. Célunk, hogy láthatóvá tegyük a láthatatlant, tudjuk, hogy 
mi történik állatainkkal a legelőn emberi megfigyelés nélkül is. Ennek a kutatásnak kezdeti 
lépéseiről, 120 tehén és szaporulatán elhelyezett érzékelőkről, az ezekkel megvalósított 
adatgyűjtésről és eddigi tapasztalatainkról számolunk be előadásunkban. 

 
 
 

Continuous data collection with digital sensors on beef cattle during the grazing season 
 

Abstract 
In beef cattle farming, in addition to and as a result of labor shortages, we are constantly 

struggling with a lack of data. The direct consequence of this is that we get few information, 
we do not know what is happening on the pasture, we do not have enough knowledge about the 
health, heating, grazing and calf rearing abilities of our animals. This way we can't intervene in 
time, we detect late if our animals are sick or hungry, thirsty, so many times we can only remove 
the animal carcasses from the pasture. We cannot prepare for late winter, spring calvings 
because we do not know how many months pregnant a particular cow or heifer can be, so 
unprepared calvings lead to higher calf mortality. But there is solution! Proven sensors used in 
dairy farms for decades can also be introduced to beef cattle pastures. Our goal is to make the 
invisible visible, we know what happens to our animals on the pasture even without human 
observation. In our presentation, we report on the initial steps of this research, the sensors placed 
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on 120 cows and their calves, the data collection carried out with them and our experiences so 
far. 
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A DAJKASÁG JELLEMZŐJE EGY MAGYAR SZÜRKE MARHA ÁLLOMÁNYBAN 
 
 

LENNER Á.1 - KOMLÓSI I.2 

 
 

1Debreceni Egyetem, Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

2Debreceni Egyetem  
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

 
 
 

Összefoglalás 
A magyar szürke szarvasmarha természetes dajkásítását elemeztük a Tiszatáj 

Közalapítvány 200 tehenének 2018-2020 közötti, 335 ellése alapján. A 79 ivadékát vesztett 
tehén közül 16 sikeresen dajkásított. A dajkatehenek kora, elléseik száma változó. A 
dajkatehenek borjai a következő évben is elhullottak, ami indokolhatja ezen egyedek 
kiselejtezését. A dajkásított ivadékok 0 és 14 naposak voltak. A 205 napra korrigált súlyuk az 
átlagot 20-30%-kal is meghaladta. 
 
 
 

The characteristic of fosterage in a Hungarian gray cattle stock 
 

Abstract 
We analysed the natural fosterage of Hungarian gray cattle based on the 335 calvings 

which took place among the 200 cows of Tiszatáj Foundation between 2018 and 2020. 16 out 
of the 79 cows which had lost their offspring proved to be successful foster cows. The age and 
the number of calvings of the foster cows vary. The calves of the foster cows died in the 
following year as well, which may justify the disposal of these individuals. The age of the 
fostered offspring was between 0 and 14 days. Their corrected weight was over 20-30 % more 
than the average by day 205. 
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A HEREFORD FAJTA EREDETE, SZEREPE A FENNTARTHATÓ 
SZARVASMARHATENYÉSZTÉSBEN 

 
 

MÁRTON J.1 - ANTON I.2 - SZABÓ F.1 

 
 

1Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2. 

2Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem  
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 

 
 
  

Összefoglalás 
A tanulmány a hereford fajta eredetét, genetikai fejlődését, a meghatározó típusok 

kialakulását, nemzetközi elterjedését mutatja be 1086-tól napjainkig. Kiemelt figyelmet fordít 
a fajtája térhódítását, népszerűségét, keresztezési partnerként való hasznosítását elősegítő 
értékmérő tulajdonságokra. Az 1990-es években több mint 60 országban 250 millió hereford 
vérségű anyatehenet, 50 millió egyed körüli törzskönyvezett állományt tartottak nyilván. A 
hereford populáció mérete meghaladta az összes húsmarha fajta együttes létszámát. A fajta 
különösen az ágazat eredményességét nagymértékben meghatározó reprodukciós értékmérő 
tulajdonságokban, teljesítménymutatókban kiváló. A marhahús termelésében, a gazdaságban 
bekövetkezett változások miatti megtorpanás után a fenntartható gazdálkodás előtérbe 
kerülésével az elmúlt 10 évben a fajta szerepe ismét felértékelődött hazánkban is. A húsmarha 
ágazat számára a hereford fajta genetikai alapja kulcsfontosságú elem lesz a fenntarthatóság 
teljesítésében. 

 
 
 

The origin and breeding of the Hereford cattle from the beginning to the present 
 

Abstract 
This review describes the origin of the Hereford breed, the genetic development, the 

formation of the most important lines, and the international distribution from 1086 till the 
present day. The review pays special attention to the value-measuring qualities that have 
facilitated the spread, popularity, and use of the variety as a crossing partner. In the 1990s, more 
than 60 countries have 250 million registered Hereford-blooded suckler cows and about 50 
million registered herds. The popularity due to the outstanding reproduction and longevity of 
this breed was indicated by the fact that the Hereford population exceeded the combined number 
of all beef cattle breeds. After the stagnation in beef production due to changes in the economy, 
the role of the breed has increased again in the last 10 years with the emphasis on sustainable 
farming even in Hungary. For the beef sector, the genetic basis of Hereford breeds will be the 
key element in rising sustainability challenge. 
  



 
 

30 
 

 
 

A TERMELÉSBŐL VALÓ FŐ KIKERÜLÉSI OKOK VIZSGÁLATA 
MAGYARORSZÁGI TEJTERMELŐ TEHENÉSZETEKBEN 

 
 

TÓTH V.1 - GULYÁS L.1 - GRÁFF M.2 - MIKÓ E.2 
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Összefoglalás 
A tejtermelő tehenészetekben a különböző betegségek gyakran csökkent termelést és 

jövedelem kiesést okoznak. Ha ez a csökkenés oly mértékű, hogy az egyed helyett beállítandó 
üsző várható termelése meghaladja azt, akkor a beteg egyed selejtezésre kerül. Az optimálisnál 
fiatalabb korban történő selejtezések jelentős hatással vannak egy adott állomány termelésének 
jövedelmezőségére. Hazánkban a tejelő tehenek hasznos élettartama 2,1 laktáció volt 2019-ben, 
ugyanis a tejtermelés növelésére irányuló szelekció közvetetten befolyásolta a hasznos 
élettartamot azáltal, hogy csökkentette a betegségekkel szembeni ellenálló képességet. 
Kutatásunkban 12 magyarországi nagyüzemi tehenészet kikerülési okait vizsgáltuk meg és ezen 
eredményeket dolgoztuk fel, hogy még teljesebb képet kapjunk a fő selejtezési okokról. 

 
 
 

Investigation of the main reasons for withdrawal from production in hungarian  
dairy farms 

 
Abstract 

In dairy herds, various diseases often cause reduced production and loss of income. If 
the expected milk production of the heifer exceeds the milk production of the sick cow, the cow 
should be culled. Culling at a younger than optimal age has a significant impact on the 
profitability of a herd's production. In our country, the useful lifespan of dairy cows was 2.1 
lactations in 2019. Selection to increase milk production indirectly affected the useful lifespan 
by reducing disease resistance. In this research we investigated the reasons for culling in 12 
large-scale dairy farms in Hungary and processed these results to get a more complete picture 
of the main reasons for culling. 
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Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem  
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

 
 
 
Összefoglalás 

Napjainkban a tejtermelő tehenészetek egyik egyik fő törekvése az adott 
tehénlétszámmal megtermelt tej mennyiségének növelése és ezáltal nagyobb árbevétel és 
nyereség realizálása. A hatékonyság növelése viszont nem feltétlen jelenti a nagyobb 
mennyiségű tej termelését, sokkal inkább a rendelkezésre álló erőforrások (állatállomány, 
takarmány, munkaerő, fejés- és tartástechnológiai megoldások, precíziós eszközök, stb.) 
hatékonyabb felhasználását az élelmiszer-előállítása során. Az automatizált rendszerek és 
precíziós eszközök használata, valamint a működés során gyűjtött adatok elemzése lehetőséget 
teremthet arra, hogy az adatok alapján nyert információkat a tejtermelési hatékonyság 
fokozására használjuk fel. Munkánk során a tejtermelő szektorban rendelkezésre álló 
automatizált rendszereket vettük számba és megvizsgáltuk, hogy ezeknek a rendszereknek a 
használatával milyen potenciális hatékonyság javulás érhető el. 

 
 
 

Investigation of the relationship between data from automated systems and improving 
production efficiency in dairy farms 

 
Abstract 

Nowadays, one of the biggest problems of dairy farms is how they can increase the 
amount of milk produced and thus realize higher turnover and profits with a certain number of 
cows. However, increasing efficiency does not necessarily mean producing more milk, but 
rather the more efficient use of available resources (livestock, feed, labor, milking and housing 
technology solutions, precision tools, etc.) during the food production process. The use of 
automated systems and precision tools, as well as the analysis of data collected during 
operation, can provide a great opportunity for us to use the information obtained from the data 
to increase milk production efficiency. In our work, we reviewed the automated systems 
available in the dairy sector and examined the potential efficiency improvements that can be 
achieved by using these systems. 
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Összefoglalás 
Vizsgálatunk során egy magyarországi tehenészet tejtermelési adatait vetettük össze az 

robotizált fejési technológiát megelőző és az azt követő időszakban A fejési technológia az 
elmúlt évtizedekben jelentős fejlődésen ment keresztül. Ennek fontos részét képezte egyes 
folyamatok automatizálása, a higiénia javítása, valamint az adatgyűjtés és feldolgozás 
fejlesztése. Az ágazatban ezen fejlesztések egyik legjelentősebb képviselői a fejőrobotok. 
Magyarországon a következő években jelentősen nőni fog az ilyen fejési technológiával 
rendelkező telepek száma. A telepen a robotizált fejés bevezetés előtti időszak tejtermelésének 
vizsgálatához a hivatalos befejési adatokat használtuk fel. A fejőrobot tejátfolyás mérője a 
hivatalos ISO szabványoknak megfelelő így pontos adatokat szolgáltat az összevetéshez. 
Vizsgálatunkban populációs és az egyedi laktációs tejtermelést, a fejési átlagot, illetve a 
perzisztenciát vizsgáltuk. 
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Összefoglalás 
A kísérlet célja az volt, hogy mérhető-e különbség pihenőbox alomporral történő 

kezelésének tejelő tehenek tejének szomatikus sejtszámának alakulására. A vizsgálatokat egy 
átlagos nagyüzemi holstein-fríz telepen végeztük 2018-ban. Két hasonló termelési csoport 
adatait hasonlítottuk össze a befejésekkor kapott adatok alapján. Az egyik istállóban minden 
második nap szórták a matracos fekhelyekre az alomport, 100g/nm, míg a másik, kontroll 
istállóban nem juttattak ki a matracokra semmilyen szert. A szomatikus sejtszámokat március 
és május között hetente mértük. A vizsgálat alapján kicsivel több, mint 100 ezres volt a 
különbség a szomatikus sejtszámok között az alomporral kezelt csoport javára. A porral leszórt 
istálló átlag szomatikus sejtszáma a vizsgált időszakban 123.875 volt, míg a kontroll csoport 
szomatikus sejtszám átlaga 233.625. Több, már a gyakorlatban is bizonyított vizsgálat és 
eredmény számol be arról, hogy ekkora szomatikus sejtszám különbségnél már mérhető a 
tejtermelés csökkenése, még akkor is ha mind a két csoport átlag szomatikus sejtszáma még 
„egészségesnek” mondható. 

 
 
 

Usability of the litter powder in dairy cows: udder health experiments 
 
Abstract 

The aim of this study was to investigate whether is any effect of litter 
treatment/utilization in resting boxes on dairy cattle’s milk somatic cell count (SCS). The 
experiments were carried out in an ordinary Holstein-Fríz farm in 2018. We compared the data 
of two production groups at milking time. In case of one group litter was scattered on the cow 
mats in 100 g/sq.m amount  in every two days, and no treatment applied  for the other group as 
control. Somatic cell count were measured every week between March and May. The litter 
treatment resulted better SCS values than for the control group. The average somatic cell count 
was 123,875 for the treated and 233,625 for the control group, respectively. According to 
former experiments and results such a somatic cell count difference cause measurable milk 
production decrease even these scores are considered as “healthy” levels. 
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Összefoglalás 
A juhágazat nyereségessé tételéhez hozzájárulhat az anyajuhok fejése. A lacaune fajta 

tejtermelő képességét, és a hozzá tartozó tőgymorfológiai tulajdonságokat egy Győr-Moson- 
Sopron megyei törzstenyészetben vizsgáltuk. A bírálat során az 5 kos közül, a maximális 
pontszámhoz képest (25 pont), 20 pontot a 61441-es kos nőivarú ivadékai kapták. A befejések 
alapján a 20307-es apaállat lányai átlagos napi tejtermelése 1,24 liter volt. Szignifikáns 
(p<0,05) korreláció figyelhető meg a tőgy alakja és a laktáció hossza között, továbbá a tőgy 
felfüggesztése szignifikáns a laktáció hosszával. A várt módon a laktációs tejtermelés 
összefüggésben van az átlag napi tej (l) és laktáció hossza (nap) gyűjtött adataival. A korábbi 
éveket összehasonlítva a 2012-es év eredményei voltak a legjobbak, viszont a 2020-as vizsgálat 
2019-hez képest is jobb eredményt adott. Összességében elmondható, hogy a szelekciónál 
figyelembe kell venni a tőgymorfológiai tulajdonságokat a tejelő ágazat gazdaságossá tételéhez. 

 
 
 

Udder morphological traits of Lacaune in a nucleus breeding farm in  
Győr-Moson- Sopron county, Hungary 

 
Abstract 

The milking of ewes is a potential way of improving profitability of sheep production. 
Milk production and udder morphological traits of the Lacaune sheep breed were analysed in a 
nucleus breeding facility in Győr-Moson-Sopron county, Hungary. Relative to the maximum 
score of 25 points, daughters of the ram 61441 received 20 points. Based on regular milk 
production tests, average daily milk production of the daughters of ram 20307 was 1.24 l. 
Significant (p<0.05) correlation was observed between udder scores and lactation length, 
furthermore, between udder suspension scores and lactation length, as well. In accordance with 
expectations, milk production for the whole lactation period (l) correlated with daily milk 
production (l) and lactation length (days). In comparison of recent years, production results of  
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2012 were the greatest, whereas 2020 showed improvement compared to 2019. Overall, 
selection for udder morphological traits can contribute to the improvement of milk production. 
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Összefoglalás 
A mezőgazdasági eredetű hulladékok, mint például a tojáshéj, kezelésének megoldása 

az állattenyésztésben és az élelmiszer-feldolgozásban az egyik legsürgetőbb probléma. A 
körforgásos gazdálkodásban a hulladékok, mint másodnyersanyagok visszaforgatására és 
jövedelmező hasznosítására számos lehetőség kínálkozik. A tojáshéj a keltetés során nagy 
mennyiségben keletkező és értékesíthető melléktermék (nyersanyag), de hasznosítására 
jelenleg még mindig viszonylag kis arányban kerül sor hazánkban. Az EU-s jogszabályok 
értelmében a tojáshéj veszélyes hulladék, melyet a nemzeti szabályozásban leírtak szerint kell 
gyűjteni és kezelni. A tojáshéj annak ellenére, hogy értékes nyersanyag és számos ipari 
hasznosítása lehetséges. Különösen értékes másodnyersanyaggá az teszi, hogy elkülönített 
gyűjtése esetén olyan anyagok vonhatók ki (pl. kollagén, hialuronsav és különböző 
aminosavak) belőle, amelyeket más iparágak használnak fel például a táplálékkiegészítőkhöz 
vagy a kozmetikumokban. Amellett, hogy tojáshéj hasznosítása csökkenti a környezetterhelést, 
a hulladékkezelésére fordított költségeket, mint potenciális ipari másodnyersanyag, 
értékesítéssel többletbevételt is eredményezhet. 

 
 
 

Utilization of hatchery egg shell waste as secondary raw materials 
 

Abstract 
Agricultural waste management, for example egg shell, is one of the most emerging 

problems in animal husbandry, and in food processing industry. In a circular economy, waste 
that can be recycled is injected back into the economy as secondary raw materials. Hatchery 
egg shell can be traded just like primary raw materials but, at present, they still account for only 
a small proportion of the materials used in Hungary. According to EC regulations, the hatchery 
egg shell (and the industrial egg shell) is considered as hazardous waste and it is collected by 
national authorities. However, eggshell is a valuable source material or additive for numerous 
branches of the industry. Collagens, hyaluronic acid, or amino acids of interest may be extracted 
from the egg shell membrane and purified for numerous uses (e.g. dietary supplements, 
cosmetics), which makes the separated eggshell membrane a highly valuable material. This way  
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the owners of hatcheries could avoid the cost of waste disposal, moreover they can make extra 
profit by selling their by-product. 
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Összefoglalás 
A tojástermelés tartástechnológiája további jelentős változások előtt áll. A változó 

fogyasztói elvárásokhoz igazodó, egyre szigorúbb tartási feltételek komoly kihívások elé 
állítják a tenyésztőket. A tojótyúkok társas tartása lehetőséget biztosít a madaraknak 
természetes viselkedésmintáik gyakorlására, ugyanakkor hatással van az állományokban 
jelentkező agresszió és szociális stressz mértékére. A nagy csoportméretben, madárházban való 
vagy istállózott tartásra alkalmas hibridek kialakítása során rögzíteni kell a különböző 
genotípusok esetében jelentkező agresszió mértékét. Jelen vizsgálatban három kísérleti 
tojóhibrid genotípusnál (n=90) végeztük el a viselkedésminták felvételezését mélyalmos, 
istállózott rendszerben. Megállapítottuk, hogy az agresszív viselkedésminták száma 
genotípustól függően szignifikánsan (p<0,05) eltér a populációkban, ami utal a viselkedés 
alakulásának genetikai meghatározottságára. A tojótyúk állományokban jelentkező társas 
agresszió csökkentésének legígéretesebb módja az új körülményeknek megfelelő genotípus 
kiválasztása lehet. 

 
 
 

Behaviour analysis of different hybrid laying chicken populations 
 

Abstract 
Further revisions of the regulation of layer housing technology are expected in the near 

future. More and more stringent welfare reforms and changing customer preferences pose 
considerable challanges to breeders. Cage-free housing supports the expression of natural social 
behaviour patterns of birds, however, can also result in increasing social stress. Registration of 
behaviour patterns is inevitable during the development of novel hybrids suitable for production 
in aviaries or barns. In the present study, behaviour patterns were monitored in three different 
hybrid laying hen populations (n=90) under straw-bedded barn conditions. Genotype 
significantly (p<0.05) affected the occurrence of aggressive behaviour patterns, indicating 
considerable genetic determination behind the traits. Breed or hybrid genotype selection can be 
one of the most promising ways to decrease social stress in laying hen populations. 
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Összefoglalás 
A tojás minőségi paramétereinek és összetételének változása kulcsszerepet játszik a 

csibék keltethetőségében. A tojások minősége és táplálóanyag-tartalma a tojóév során változik, 
ami a keltetés sikerességét alapvetően meghatározza. Vizsgálatom során elemeztem a májusi 
és júliusi strucctojások súlyát, hosszát, szélességét, alakindexét, térfogatát és fajsúlyát. A héjjal 
kapcsolatban vizsgáltam a héj színét, vastagságát, felszínét és sűrűségét. Ezen kívül mértem a 
tojásalkotók (héj, fehérje és sárgája) súlyát és arányát, a sárgája átmérőt, a sárgájaszínt, 
valamint a fehérje és sárgája pH-t. A tojásösszetételre vonatkozóan elemeztem a tojások 
táplálóanyag- és elemtartalmát, valamint aminosav- és zsírsav-összetételét. Összességében 
megállapítottam, hogy a minőségi tulajdonságok közül a tojóév előrehaladtával csökkent a 
héjvastagság és a sárgájaátmérő. Az összetételben csökkent a fehérje-tartalom, egyes elemek 
(Na, P, Zn) mennyisége, valamint az egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsav-tartalom. 
Ezzel szemben nőtt a telített zsírsav-tartalom és az Omega-6/Omega-3 arány. 

 
 
 

The change in egg quality and nutritive parameters during the laying period in ostrich 
 

Abstract 
Quality and nutritive parameters of eggs play key roles in hatchability. Egg quality and 

nutritive value of egg are changing during the egg-laying period, determining fundamentally 
the success of hatching. In our research, we evaluated the weight, length, width, shape index, 
volume and specific gravity of eggs collected in May and July. Regarding egg shell, we 
investigated the colour, thickness, surface and density of the shell. Additionally, we measured 
the weight and ratio of each egg component (shell, albumin and yolk), yolk diameter, yolk 
colour and the pH of albumin and yolk. In respect of egg composition, we evaluated the nutritive 
and mineral composition, amino acid and fatty acid composition of eggs. Altogether we found 
that during the egg-laying period the shell thickness, the yolk diameter, the protein content, the 
ratio of some minerals (Na, P, Zn), the MUFA and the PUFA ratio decreased. Conversely, we 
could establish a significant growth in the quantity of SFA and the n-6/n-3 ratio. 
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Összefoglalás 
A szerzők kísérletükben a csökkentett nyersfehérje szintű takarmányozás bél 

bakteriótára gyakorolt hatását vizsgálták Ross 308 brojlercsirke kakasok esetében. Az indító 
fázisban fehérjecsökkentést nem alkalmaztak. A nevelő és befejező fázisban két különböző 
kezelési csoportot alakítottak ki: kontroll és 2%-kal csökkentett fehérje szint. A kísérlet 39. 
napján az állatok levágását követően kezelésenként 6-6 vakbél tartalom poolozott minta került 
összegyűjtésre. A bél bakterióta összetételének meghatározása 16S rRNS gén V3-V4 
régiójának szekvencia analízisével történt, Illumina Miseq platform segítségével. A 
takarmányozási kezelések hatására (P<0,007) statisztikailag igazolható különbség alakult ki a 
kezelések között a béta-diverzitásban (Bray-Curtis). A fehérjecsökkentett takarmánykezelés 
hatására a Coriobacteriales rend (P<0,004; Actinobacteria törzs) és az Erysipelotrichales rend 
(P<0,007; Firmicutes törzs) szignifikánsan felszaporodott a madarak vakbelében. 

 
 
 

Effect of low protein diets on caecal microbiota of broiler chickens 
 

Abstract 
The present study investigated the effect of dietary crude protein (CP) reduction on 

intestinal microflora in male Ross 308 broiler chickens. No protein reduction was applied in the 
starter phase. In the grower and finisher phases two different treatment groups were formed: 
control and low protein diet (-2%CP). After slaughtering the animals on day 39, 6-6 caecal 
chymus pooled samples were collected per treatment. The composition of the intestinal 
microbiota was determined by sequence analysis of the V3-V4 region of the 16S rRNA gene 
using the Illumina Miseq platform. As a result of dietary treatments there was a statistically 
significant (P <0.007) difference between control and low protein groups in the beta diversity 
(Bray-Curtis). The relative abundance of Coriobacteriales (P<0,004; Actionobacteria phyla) 
and Erysipelotrichales order (P<0,007; Firmicutes phyla) were significantly higher in the caeca 
of chickens fed with low protein diet. 
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ERJESZTETT, FOLYÉKONY TAKARMÁNYOK JELENTŐSÉGE A SERTÉSEK 
TAKARMÁNYOZÁSÁBAN: ELMÉLET, GYAKORLAT ÉS SAJÁT 

TAPASZTALATOK 
 
 

ALPÁR B. GY.1 - TÓTH T.2 - R. SCHOLTEN3 - VARGA L.2 

 
 

1Agrofeed Kft. 
9022 Győr, Dunakapu tér 10. 

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

3Dr.Ferm 
Budapest 

 
 
 

Összefoglalás 
A folyékony sertéstakarmányozás bevezetése lehetőséget teremtett az élelmiszeriparból 

származó, akár nagyobb nedvességtartalmú, olcsó melléktermékek szélesebb körű 
újrahasznosítására. A módszer főként azokban az európai országokban terjedt el, ahol a 
kukorica nem termeszthető, így a takarmányok energiatartalmát alternatív alapanyagokkal 
igyekeztek biztosítani. A folyékony közeg azonban kedvez a takarmány minőségi romlását 
előidéző mikroorganizmusok elszaporodásának, így a folyékony etetőrendszerek higiéniájának 
fenntartása alapvető fontosságú feladat. A tejsavbaktériumok felgyorsítják és kedvező irányba 
viszik a takarmány erjedését, ezáltal csökkentve az enteropatogénekkel való fertőződés 
kockázatát. Számos vizsgálat és a gyakorlati tapasztalat is alátámasztja, hogy az erjedés során 
elszaporodó tejsavbaktériumok, az általuk termelt tejsav és az így kialakuló kis pH-érték 
kedvező hatással vannak a sertések teljesítményére, bélegészségére, melynek következtében 
csökkenthő az antibiotikum-felhasználás. 

 
 
 

Benefits of fermented liquid feeds in pig nutrition: theory, practice, and own experience 
 
Abstract 

The use of liquid feeding systems in swine nutrition has provided an opportunity for a 
wider utilization of low-cost by-products from the food industry, even of those with an 
increased moisture content. The method has mainly been embraced by European countries, 
where maize cannot be grown, and efforts have thus been made to replace the energy content 
of feeds with alternative feed materials. However, the liquid medium may also stimulate the 
growth of spoilage microorganisms that cause a deterioration in the quality of feedstuffs and, 
for this reason, maintaining a proper hygienic level in liquid feeding systems is an essential 
task. Lactic acid bacteria accelerate the fermentation of feedstuffs, thereby reducing the 
possibility of contamination and infection with enteropathogens. Numerous studies and  
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practical experience confirm that the live lactic acid bacteria that multiply during fermentation, 
the lactic acid produced, and the resulting low pH have beneficial effects on the performance 
and intestinal health of pigs, thus reducing the use of antibiotics. 
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A TAKARMÁNY TÍPUSÁNAK HATÁSA EGYES INTRAMUSZKULÁRIS 
ZSÍRTARTALMAT BEFOLYÁSOLÓ GÉNEK MŰKÖDÉSÉRE SERTÉSBEN 

 
 

GRÜNVALD P. - JÓCSÁK I. - TOSSENBERGER J. - SUDÁR G. - HALAS V.  
 
 

Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem, Kaposvári Campus, Gazdasági Állatok Takarmányozása Tanszék 
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. 

 
 
 

Összefoglalás 
Az intramuszkuláris zsír (IMF) az egyik legfontosabb húsminőségi jellemzője a 

sertéshúsnak, mivel a hús zsírtartalma számos érzékszervi tulajdonságot befolyásol. Az IMF 
beépülésében fontos szerepet játszanak az FABP-géncsalád génjei (FABP3, FABP4), az SDC, 
valamint FASN génje. A LEPR a zsíranyagcsere hormonjáért felelős gén. Kutatásunkban ezen 
gének kifejeződését vizsgálatuk olyan vágósertésekben, amiknek abrakkeveréke kalászos 
gabona (búza és árpa) vagy kukorica alapú volt. A vizsgálatba 96 vegyes ivarú, átlagosan 25 
kg élősúlyú Danbred növendéksertést vontunk be. Az állatok két fázisú takarmányozásban 
részesültek, abrakkeverékek táplálóanyag tartalma azonos, a tenyésztő cég ajánlásának 
megfelelő volt. A sertéseket 118 kg élősúlyban levágtuk, elvégeztük a vágóhídi minősítést. A 
leölést követően a sertések háti részéből, a karajból a 13. és 14. csigolya között húsmintát 
vettünk. A génexpressziót RT-qPCR vizsgálattal határoztuk meg. Az eredmények statisztikai 
elemzése során a LEPR gén esetében a kalászos gabona alapú és a kukoricát tartalmazó 
abrakkeverék között szignifikáns különbséget tapasztaltunk a génexpreszióban. 

 
 
 

The effect of feed type on the expression of some genes involved in development of 
intramuscular fat in swine 

 
Abstract 

Intramuscular fat (IMF) is one of the most important parameters of pork quality, because 
the fat content of meat influences many organoleptic trails. In IMF deposition the genes of the 
FABP-family (FABP3, FABP4), the SDC and the FASN play a key role. LEPR gene is 
responsible for the hormone regulationg fat metabolism. The expression of these genes were 
studied on Danbred swine which were fed feed based on cereal crops (wheat and barley) or 
corn. In the study 96 pigs from both sexes of about 25 kg live weight were involved. The 
animals received two-phase feeding, the nutrient content of the fodder mixes were the same, 
the feeds were formulated in accordance with the suggestion of the breeding company. The pigs 
were slaughtered in 118 kg live weight, carcass qualifications were performed, and meat 
samples were taken from the m. longissimus dorsi in between the 13th and 14th vertebrae. Gene  
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expression was determined by RT-qPCR. The statistical analysis of the date showed that in case 
of the LEPR gene the type of feed had significant effect on the gene expression. 
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A PYRINEX 48 EC (KLÓRPIRIFOSZ) ROVARÖLŐ SZER ÉS A TOPAS 100 EC 
(PENKONAZOL) GOMBAÖLŐ SZER EGYÜTTES, KORAI EMBRIÓKÁROSÍTÓ 

HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA FÁCÁNEMBRIÓKBAN 
 
 

MAJOR L.1 - BUDAI P.1 - LEHEL J.2 - SZABÓ R.1 

 
 

1Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Növényvédelmi Tanszék  
8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. 

2Állatorvostudományi Egyetem, Élelmiszer-higiéniai Tanszék 
1078 Budapest, István utca 2. 

 
 
 

Összefoglalás 
Vizsgálatunkban a 480 g/l klórpirifosz hatóanyagot tartalmazó Pyrinex 48 EC rovarölő 

szer és a 100 g/l penkonazol hatóanyagú Topas 100 EC gombaölő készítmény fácánembriókra 
gyakorolt egyedi és együttes embriókárosító hatását tanulmányoztuk a fejlődés korai 
szakaszában. A gyakorlati permetlé töménységnek megfelelően az inszekticidet 1%-os, míg a 
fungicidet 0,166%-os koncentrációjú emulzióban alkalmaztuk. A vizsgálati anyagok emulzióit 
mikropipettával, 0,1 ml végtérfogatban (a kombinációs kezelés esetében egy tojásba mindkettő 
vizsgálati anyagból 0,1-0,1 ml-t) injektáltuk a fácántojások légkamrájába a keltetés megkezdése 
előtt. Az inkubáció harmadik napján az embriókból csírakorong metszeteket készítettünk, és 
fénymikroszkóp alatt értékeltük. Az embrióelhalások számának és a fejlődési rendellenességek 
előfordulási gyakoriságának biometriai elemzését Fisher-féle egzakt teszttel végeztük. A 
vizsgált peszticidekkel egyedileg kezelt csoportokban az embriómortalitásban és a 
malformációk előfordulási gyakoriságában statisztikailag igazolható növekedést nem 
tapasztaltunk a kontroll csoporthoz képest. Az egyidejűleg alkalmazott klórpirifosz és 
penkonazol hatóanyagú növényvédő szerek szignifikáns mértékben (p<0,05) növelték az 
embrióelhalást a kontrollal összehasonlítva. A fejlődési rendellenességek előfordulási 
gyakoriságának sporadikus jellege érvényesült a kombinációban. Mikroszkóposan a 
fácánembriók fejlődésbeli visszamaradása, gyengén fejlett test és szikérhálózat volt 
megfigyelhető. Kísérletünkben felhasznált 1%-os Pyrinex 48 EC inszekticid és a 0,166%-os 
Topas 100 EC fungicid egyedi és együttes méreghatása kismértékben embriótoxikus volt a 
tojásban fejlődő fácánembriókra. Az interakcióban az egyidejűleg alkalmazott xenobiotikumok 
additív jellegű együttes méreghatása érvényesült. Teratogén hatás nem volt igazolható. 
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Study on the toxicity of pesticides containing chlorpyrifos (Pyrinex 48 EC) and 
penconazole (Topas 100 EC) during the early embryogenesis of pheasant embryos 

 
Abstract 

The aim of this study was to determine the individual and combined toxic effects of 
Pyrinex 48 EC chlorpyrifos containing insecticide (480 g/l) and Topas 100 EC penconazole 
containing fungicide (100 g/l) on the early embryonic development of pheasant embryos. The 
applied concentration of insecticide was 1% and that of the fungicide was 0.166%. Emulsions 
of the test materials were injected in 0.1 ml volume into the air chamber of the pheasant eggs 
before starting the incubation. On day 3 of incubation in order to study the early stage of 
development germinal disc was prepared. The rate of mortality of embryos and their 
abnormalities were analysed with Fisher test. The individual administrations increased the 
mortality rate and the abnormalities compared to the control, but it was not statistically 
significant. Our teratogenicity study revealed that the mortality of the embryos was significantly 
(p<0.05) increased compared to the control due to the combined administration of chlorpyrifos 
containing insecticide and penconazole containing fungicide. Developmental abnormalities 
were sporadic in the treated groups. The individual and the combined toxic effects of Pyrinex 
48 EC and Topas 100 EC were embryotoxic, however, teratogenic changes were not detected 
in pheasant embryo. There was presumably additive toxic interaction between chlorpyrifos and 
penconazole. 
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NÖVÉNY-, VÍZ- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI 
SZEKCIÓ 

 
 
 
 
 

MOSONMAGYARÓVÁRI KUKORICA FENOLÓGIAI VIZSGÁLATOK 
EREDMÉNYEI ÉGHAJLATVÁLTOZÁS IDEJÉN 

 
 

VARGA Z. 
 
 

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

 
 
 

Összefoglalás 
Mosonmagyaróvár térségében végzett párhuzamos meteorológiai és kukorica fenológiai 

adatgyűjtési programunk 1997-ben kezdődött és napjainkban is tart. Ez az időszak jól egybeesik 
azzal az 1991-2020 közötti 30 évvel, melynek adatai alapján egy terület aktuális éghajlata 
jellemezhető. A fenológiai vizsgálatok viszonylag egyszerű és pontos módját jelentik az 
éghajlatváltozás regionális alakulása és hatásai tanulmányozásának. A középkorai- és 
középérésű kukorica hibridekre fókuszáló, s így a hazai termesztési helyzetet hitelesen leképező 
vizsgálatainkban ezért számszerűsítettük a növények fejlődését, az egyes fenológiai szakaszok 
(vetés-kelés, kelés-címerhányás, címerhányás-érés) alatti meteorológiai viszonyok alakulását, 
illetve az éghajlati elemek és a kukorica fejlődése közötti összefüggéseket. Elemeztük az 
éréscsoportok közötti fenológiai eltéréseket is. Eredményeinket a Mosoni-síkra és a Szigetközre 
egyaránt reprezentatívnak tekinthetjük. 

 
 
 

Results of maize phenological studies in Mosonmagyaróvár at the time of climate change 
 

Abstract 
Our parallel meteorological and maize phenological data collection program in the 

Mosonmagyaróvár area began in 1997 and it continues to this day. This period coincides well 
with the 30 years between 1991 and 2020, which can be used to characterize the current climate 
of an area. Phenological studies are a relatively simple and accurate way to examine the regional 
evolution and effects of climate change. Therefore, in our studies focusing on maize hybrids 
belonging to the mid-early and intermediate maturity groups and thus authentically representing 
the domestic cultivation situation, we quantified the development of plants and the 
meteorological conditions during each phenological stage (sowing-emergence, emergence-
flowering (anthesis), flowering-maturation), and the impact of climatic elements and the 
development of maize. Differences between phenology of maturation groups were also  
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analyzed. Our results can be considered representative of both the Mosoni plain and the 
Szigetköz. 
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FAJTASPECIFIKUS HATÁSOK A NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN 
 
 

PEPÓ P. 
 
 

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

 
 
 

Összefoglalás 
A szántóföldi növénytermesztésben jelentősen megnőtt a fontosabb növényfajok 

fajta/hibrid portfoliója. Ezek a genotípusok jelentős mértékben különböznek egymástól az 
agrotechnikai elemekre adott reakciójukban. Kutatásaink során a genotípusok tápanyag, 
vetésidő, tőszám, fungicid és egyéb agrotechnikai reakcióját vizsgáljuk. Ezek az eredmények 
segítséget nyújtanak a precíziós technológiai modellek kialakításában. 

 
 
 

Variety-specific effects in crop production 
 

Abstract 
Variety/hybrid portfolio of different field crop species has increased in crop production 

recently. These genotypes differ in agrotechnical responses. We have been studied the nutrient-
planting date-, plant density-, fungicide- and other agrotechnical element responses of 
genotypes in our experiments. Our scientific results could help in the built up of precision crop 
models. 
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KUKORICA TERMÉSBECSLÉS 2012-2014 ÉVBEN 
 
 

PAP J. - PAP N. – PETRÓCZKI F. – KUKORELLI G. 
 
 

1Széchenyi 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, hogy 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 corn (Maize) 
 

Abstract 
Stage qualification 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. The 
start up on plough-land is also dominant in the cultivation of corn (maize). 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 land. 
Based on our observations, the larger breeding land does not result in a higher yield per plant. 
The grain yield of corn is determined by the plant number, cob number, length and diameter of 
the cob, and the mass of thousand grains. The presupposition of 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. 
  



 
 

51 
 

 
 

TAVASZI ÁRPA (HORDEUM DISTICHON L.) SZELEKCIÓJA 
SZÁRAZSÁGTŰRÉSRE 

 
 

SKRIBANEK A. - KÉRI-SCHMIDTHOFFER I. 
 
 

ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ 
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 

 
 
 

Összefoglalás 
A szélsőséges és csapadékszegény időjárás a mezőgazdasági termelést évről évre 

komoly kihívások elé állítja. Rendkívül fontos olyan növény fajták nemesítése, amelyek 
terméshozama a változó környezeti feltételek mellett is stabil marad. Munkánk célja olyan 
szelekciós metodika kidolgozása volt, mely alkalmas a tavaszi árpafajták szántóföldi 
szárazságtűrésének becslésére, gyors, költséghatékony és már a korai fenofázisokban is jól 
alkalmazható. Ehhez 22 tavaszi árpafajta szántóföldi szárazságtűrésének meghatározását 
végeztük el különböző éghajlati adottságú területeken végzett kisparcellás tájtörzskísérletek 
eredményei alapján. Ugyanezen fajtákon laboratóriumi körülmények között növekedési, 
fotoszintézis élettani, beltartalmi és génexpressziós paramétereket mértünk szárazsághatásnak 
kitett és kontroll körülmények között nevelt 9 napos csíranövényeken. A mért paramétereket 
korreláltattuk a kisparcellás kísérletek alapján meghatározott szántóföldi szárazságtűrés 
értékekkel. A szárazságtűréssel összefüggésbe hozható paraméterek felhasználásával tolerancia 
indexet (TI) és kibővített tolerancia indexet (KTI) készítettünk, melyek közepesen szoros, 
illetve szoros összefüggést mutattak a fajták szárazságtűrő képességével. Ezen metodika 
hasznos eszközként szolgálhat a hazai növénynemesítők számára a nemesítési törzsek/vonalak 
szárazságtűrésre történő korai szelekciójához. 

 
 
 

Selection of spring barley (Hordeum distichon L.) for drought tolerance 
 

Abstract 
Drought is one of the determining factors of crop yield in our country and woldwide. It 

is extremely important to develop agricultural plant varieties of crop species that tolerate lack 
of rainfall and despite the drought stress, they guarantee good quality and a secure yield. Our 
goal was to develop a selection methodology that is suitable for estimating the field drought 
tolerance of spring barley cultivars, it’s fast, cost-effective and we can be used in the early 
phenophases. We measured 22 beer barley varieties growth, photosynthetic physiology, amino 
acid and sugar content and molecular biological responses. The measured parameters were 
compared with the field drought tolerance of the cultivars, and a tolerance index (r = 0.62) and 
an extended tolerance index (r = 0.69) were also prepared from those traits which moderately  
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or closely related to drought tolerance. The use of tolerance indices is useful for plant breeders 
for the early selection of breeding strains and lines for drought tolerance. 
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A BÍBORHERE ÉS A LUCERNA TRIPSZFAUNÁJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 
 

LEDÓNÉ ÁBRAHÁM R. - PILLÉR V. 
 
 

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

 
 
 

Összefoglalás 
Hazánkban a klímaváltozás és a zöldítés hatására megnőtt az alternatív növények köztük 

a bíborhere (Trifolium incarnatum) mezőgazdasági szerepe. Tripszfaunája nem kellően 
kutatott, de a lucernában élő tripszfajok már ismertek. A két növény közti rokonság adta az 
összehasonlító vizsgálat ötletét. A kísérlet 2019. május-júniusban folyt Pápa közelében egy 20 
hektáros területen. A virágzás során hetente egyszer 40 virágot szedtünk mindkét növényről. A 
tripszeket kopogtatásos módszerrel gyűjtöttük. A tripszekből mikroszkópi preparátumok 
készültek és meghatároztuk az előforduló fajokat és dominanciájukat. A lucerna fajgazdagabb 
volt, virágjában a következő fajokat találtuk: Thrips tabaci, Frankliniella intonsa, Odontothrips 
confusus, Aeolothrips intermedius és Haplothrips aculeatus. A bíborherében a Thrips tabaci, 
és a Frankliniella intonsa fordult elő, de az Odonothrips confusus nem volt jelen. Mindkét 
pillangós növényen a Thrips tabaci volt a domináns faj. A tripszek nem okoztak károsítást a 
vizsgált növényeken. 

 
 
 

Comparison of thrips fauna of crimson clover and alfalfa 
 

Abstract 
The agricultural role of crimson clover (Trifolium incarnatum) the fast establishing 

nitrogen fixing legume may increase in Hungary due to greening and climate change. Its 
thripsfauna has not well researched yet but thrips species living in alfalfa are already known. 
The close taxonomically connection of the two plants grounded the comparative examinations. 
The experiments were conducted during May-June in 2019 near Pápa on a 20 ha field. During 
blooming 40 flowers were collected from both plant once a week. Thrips were collected with 
the knocking method. From the thrips microscope preparations were made and the occurring 
species and their dominance were determined. Alfalfa was more species-rich. The following 
species were found in alfalfa flowers: Thrips tabaci, Frankliniella intonsa, Odonothrips 
confusus, Aeolothrips intermedius and Haplothrips aculeatus. In the crimson clover were found 
Thrips tabaci, Frankliniella intonsa but the Odonothrips confusus was absent. Regarding both 
alfalfa and crimson clover Thrips tabaci was the dominant species. 
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A SZALICILSAV ÉS JÁZMONSAV SZEREPE A NÖVÉNYI VÉDEKEZÉSBEN, 
IMMUNITÁSBAN 

 
 

MOLNÁR Z. - KUKORELLI G. - KEREKES G. 
 
 

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

 
 

 
Összefoglalás 

A növényeket folyamatosan támadják meg a potenciális kórokozók; a betegség azonban 
viszonylag ritka esemény. A kórokozóval kapcsolatos molekuláris mintázatok (PAMP) és a 
kórokozó által előidézett effektorok felfogása a meglévő védekezés megerősítését és az 
indukálható védekező mechanizmusok kiváltását eredményezi. Az elmúlt néhány évtizedben 
számos tanulmány jellemezte a különféle kórokozókból és a gazdaszervezetből származó 
effektorok közötti kölcsönhatást. A kórokozó növekedésének és elterjedésének korlátozása 
mellett a programozott sejthalálon (PCD) átesett sejtek olyan jeleket állítanak elő, amelyek 
aktiválják a védekező válaszokat a szomszédos sejtekben. A kiindulási inger ezt követően 
felerősödhet a növényben előállított másodlagos jelmolekulákkal. A szalicilsav (SA), az etilén 
(ET), a jázmonsav (JA) és származékaik a növények védelmi válaszainak amplifikálásában 
szerepet játszó jelmolekulák. Az elmúlt években különböző természetes eredetű hatóanyagokat, 
így szalicilsavat, terpéneket tartalmazó készítmények hatását vizsgáltuk számos növényfajnál 
(őszi búza, őszi árpa, kukorica, napraforgó) kisparcellás szántóföldi kísérletekben. Az 
előadásban a növényélettani védekező mechanizmusok ismertetése mellett a készítmények 
különböző termés paraméterekre gyakorolt hatását is értékeljük. 

 
 
 

Salicylic acid, jasmonic acid in plant defense, in plant immunity 
 

Abstract 
Plants are constantly being challenged by potential pathogens; however, disease is a 

relatively rare event. The perception by the plant of pathogen-associated molecular patterns 
(PAMPs) and pathogen-delivered effectors results in strengthening of existing defenses and the 
elicitation of inducible defense mechanisms. During the last few decades, several studies have 
characterized the interaction between effectors derived from a variety of pathogens and the host. 
In addition to restricting growth and spread of pathogen, the cells undergoing programmed cell 
death (PCD) produce signals that activate defense responses in adjacent cells. The initial 
stimulus can be subsequently amplified by secondary signal molecules produced in the plant. 
Salicylic acid (SA), ethylene (ET) and jasmonic acid (JA), and its derivatives, are signal 
molecules involved in the amplification of plant defense responses. In recent years, we have  
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investigated the effect of preparations containing various active substances of natural origin, 
such as salicylic acid and terpenes, on several crop species (winter wheat, winter barley, maize, 
sunflower) in small-plot field experiments. In addition to the description of physiological 
defense mechanisms, the effect of formulations on different yield parameters will be also 
evaluated in the presentation. 
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SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYFAJOK TERMESZTÉSÉNEK VÍZ-LÁBNYOMA  
 
 

JOLÁNKAI M. - TARNAWA Á. - KENDE Z. -  KASSAI M. K. 
 
 

Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem 
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

 
 
 

Összefoglalás 
Szántóföldi növényfajok termesztésének víz-lábnyoma Jolánkai Márton, Kende Zoltán, 

Tarnawa Ákos, Kassai M. Katalin A vízellátottság a növények növekedését és fejlődését 
meghatározó legfontosabb környezeti tényező. A MATE Gödöllő növénytermesztési 
kutatócsoportja szabadföldi kisparcellás kísérletekben vizsgálta haszonnövény fajok 
termesztésének víz-lábnyomát. Hat növényfaj (cukorrépa Beta vulgaris, őszi árpa Hordeum 
vulgare, őszi búza Triticum aestivum, kukorica Zea mays, burgonya Solanum tuberosum, és 
lucerna Medicago sativa) evapotraspirációjának vizsgálata alapján értékelték a növények 
termését, beltartalmi mutatóit és meghatározták az egyes növényfajok víz-lábnyomának 
alakulását. A kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált növényfajok víz-
lábnyoma jelentősen különbözik, és ez hatással lehet az adott növényfaj által megtermelt 
termény mennyiségének és értékének alakulására. 

 
 
 

Water footprint of field crop species 
 

Abstract 
Water footprint of field crop species Jolánkai M, Kende Z, Tarnawa Á., Kassai M. K. 

Water footprint of of six field crop species (sugar beet Beta vulgaris, winter barley Hordeum 
vulgare, winter wheat Triticum aestivum, maize Zea mays, potato Solanum tuberosum, and 
alfalfa Medicago sativa) were evaluated were studied nat the MATE University, Gödöllő. 
Evapotranspiration patterns of the examined crops have been identified and physiologically 
reliable protein ranges within crop yields were evaluated. The results suggest that water 
footprint of cereals proved to be the lowest among the studied field crops however maize values 
were strongly affected by the high variability of yield quantity and quality. Alfalfa, potato and 
sugar beet water footprints were in accordance with their evapotranspiration patterns. 
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EGY MIKROBIOLÓGIAI ALAPÚ LOMBTRÁGYA KIFEJLESZTÉSE 
ÉDESBURGONYÁBAN 

 
 

BORDÉ Á. 
 
 

Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar  
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 

 
 
 

Összefoglalás 
Eddigi munkánk során több mint 150 felszíni (epifita) és a növényi szövetek belsejében 

található (endofita) gomba- és baktériumtörzset izoláltunk különböző ültetvényekről származó 
édesburgonya [Ipomoea batatas (L.) LAM.] növényekből és a növényi rizoszférából. Közülük 
közel 50 izolátumot szekvenálási eljárás segítségével azonosítottunk, továbbá elvégeztük 
ezeknek a törzseknek az ökofiziológiai vizsgálatait (pl. hőmérséklet- és pH optimum, 
vízaktivitás vizsgálat, enzimaktivitás mérések). Jelenleg a Bacillus licheniformis törzsek 
további vizsgálatával (pl. sziderofór termelőképesség, indol-ecetsav termelés, foszfor 
mobilizálás) foglalkozunk. Kutatómunkánk távlati célja, kiemelkedő biokontroll képességekkel 
rendelkező gomba- és baktériumtörzsek felhasználásával, egy magas depszipeptid tartalmú, 
kitozán nanorészecskékkel stabilizált lombkezelő készítmény kifejlesztése a mezőgazdaság 
számára. 

 
 
 

Development of a microbial-based foliar fertilizer in sweet potato 
 

Abstract 
In our work so far, we have isolated more than 150 fungal and bacterial strains from the 

surface (epiphytes) and inside plant tissues (endophytes) of sweet potato [Ipomoea batatas (L.) 
LAM.] plants from different plantations and from the plant rhizosphere. Among them, about 50 
isolates have been identified by sequencing and ecophysiological studies of these strains (e.g., 
temperature and pH optimum, water activity assay, enzyme activity measurements) have been 
performed. Currently, detailed studies of Bacillus licheniformis strains (e.g., siderophore 
production capacity, indole acetic acid production, phosphorus mobilization) are being carried 
out. The long-term goal of our research is to develop a foliar fertilizer formulation for 
agriculture with high depsipeptide content and stabilized with chitosan nanoparticles, using 
fungal and bacterial strains with outstanding biocontrol capabilities. 
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A KÖZÖNSÉGES ARANYVESSZŐ LEBONTÁSA SORÁN KELETKEZŐ  
SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS MÉRÉSE KLÍMAKAMRÁBAN 

 
 

SIMON SZ. - ANDA A. 
 
 

Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus 
 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

 
 
 

Összefoglalás 
A vízben történő avarlebontás fontos részét képezi a földi szénkörforgásnak. Amikor az 

elhalt növények a vízbe kerülnek, a lebomlási folyamat végbemegy, ezáltal pedig CO2 jut a 
légkörbe. Az aranyvessző Magyarországon a tavak és a folyók mentén egyre nagyobb 
területeket hódít, így a Kis-Balaton partján is megfigyelhető terjedése. A Kis-Balaton 
elsődleges célja a szervetlen tápanyagok megtartása, ezáltal pedig a Balaton vízminőségének 
javítása. Mivel ezen a területen nem olyan intenzív a vízmozgás, illetve hosszú a víz 
tartózkodási ideje a visszatartás révén, ezáltal a területen – a bomló növényi részek által – a 
CO2 kibocsátás magasabb lehet. Kísérletünkben mikrokozmosz kísérletet állítottunk be 
klímakamrában, mely során célunk volt az aranyvessző levél és szár lebontása során keletkező 
CO2 kibocsátás mértékének meghatározása. Eredményeink azt mutatták, hogy a növényi részek 
vízben történő bomlása téli időszakban hozzájárul a sekély víztestek, így a Kis-Balaton CO2 
kibocsátásának növekedéséhez. 

 
 
 
Investigation of carbon dioxide emission from goldenrod decomposition in a 

 climate chamber 
 

Abstract 
Leaf litter decomposition in water is an important part of the terrestrial carbon cycle. 

When leaf litter are deposited in water, the decomposition process takes place, releasing CO2 
into the atmosphere. In Hungary, goldenrod is spreading over increasing areas along lakes and 
rivers, including the shores of Lake Balaton. The primary objective of the Kis-Balaton Wetland 
is to retain inorganic nutrients, thereby improving the water quality of Lake Balaton. As the 
water movement in this area is not so intensive and the water retention time is long, CO2 
emissions from decomposing plant parts in the area may be higher. The experiment, we set up 
a microcosm experiment in a climate chamber to determine the CO2 emissions from the 
decomposition of goldenrod leaves and stems. The results showed that the decomposition of 
plant parts in water during winter contributes to the increase of CO2 emissions from shallow 
water bodies, such as the Kis-Balaton Wetland. 
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AGRÁRÖKONÓMIA, VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS SZAKTANÁCSADÁS 
SZEKCIÓ 

 
 
 
 
 

A FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS ÉS NÉHÁNY MÉRETGAZDASÁGOSSÁGI 
KÉRDÉS 

 
 

TAKÁCSNÉ GYÖRGY K. - TAKÁCS I. J. 
 
 

Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar 
 1084 Budapest, Tavaszmező utca 17. 

 
 
 

Összefoglalás 
A fenntarthatóság hármas pillére a környezeti, a gazdasági és a társadalmi 

fenntarthatóság. Ez a hármas különös aktualitást kap a mezőgazdaság esetében. Termelői 
szinten vizsgálva a gazdasági oldalt alaptétel, hogy az üzemeknek egyedi szinten is 
biztosítaniuk kell legalább az egyszerű újratermeléshez szükséges jövedelmet. A cikk a 
méretgazdaságosság ökonómiai alapelve mentén vizsgálhatóak az ágazati és az üzemi méretre 
ható faktorok. A napjainkban egyre nagyobb teret kapó precíziós mezőgazdaság is eszköze a 
termelés intenzitásának növelésének. Megválaszolandó kérdés, hogy adott körülmények között 
milyen „méretben”, milyen együttműködések mentén lehet versenyképes termelést folytatni 
minden szempontból fenntartható módon. A precíziós gazdálkodás vonatkozásában - is - nem 
önmagában az egyedi termelési méret a meghatározó: tulajdonviszonyoktól, szervezeti 
formától függetlenül mind a nagyüzemek, mind a kis- és középüzemek technológiája lehet. Ez 
utóbbi esetben fontos feltárni mindazokat a horizontális és vertikális kapcsolatokat, amelyekkel 
gazdaságszinten át lehet hidalni a fennálló méretgazdaságossági korlátokat. A mezőgazdaság 
„intelligens gazdaság” (Smart Farm) irányába történő elmozdulása elengedhetetlen feladata az 
ágazat minden szereplőjének. A klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás (Climate-Smart 
Agriculture, CSA) hangsúlyozza a rugalmas, rendszerszemléletű megoldások/technológiák 
alkalmazásának szükségességét, innovatív szakpolitikai és finanszírozási intézkedésekkel 
támogatva. 
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Sustainable management - some thoughts on economies of scale 
 

Abstract 
The three pillars of sustainability are environmental, economic and social sustainability. 

These three are especially relevant for agriculture. Examining the economic side at the producer 
level, it is a basic premise that farms must also provide at least the income needed for simple 
reproduction at the individual level. The factors influencing sectoral and farm size along the 
economic principle of economies of scale, it can be stated thet the spread of precision 
agriculture gains more and more ground in the context of sustainability. The increase in the 
intensity of production, the technical development of agriculture in recent decades, and the 
increase in the efficiency of expenditures all pose the question of the “size” and form of 
cooperation is needed of all round sustainable production. Applying precision farming, the size 
of production alone is not the determining factor, regardless of the ownership conditions and 
organizational form, it can be the suitable technology of both large enterprises and small and 
medium-sized enterprises. It is important to explore all the horizontal and vertical relationships 
that can be used to bridge the existing economies of scale at the economic level. The role of 
precision farming in sustainable development is undeniable. The shift of agriculture towards a 
‘smart farm’ is an essential task for all actors in the sector. Climate Smart Agriculture (CSA) 
emphasizes the need for flexible, systems-based solutions / technologies, supported by 
innovative policy and funding measures. 
  



 
 

61 
 

 
 

ÜZEMGAZDASÁGI ELEMZÉSEK TERMELÉSSZIMULÁCIÓS 
MODELLEL A TEJTERMELÉSBEN 

 
 

BORBÉLY CS.1 - PUPOS C.1 – SZABARI M.1 - BAKOS G.2 

 
 

1Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kaposvári Campus, Gazdaságtudományi Intézet  
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. 

2Bos-Frucht Agrárszövetkezet 
7274 Kazsok, Rózsamajor Pf. 1.  

 
 
 

Összefoglalás 
A nagyüzemi tejtermelés Magyarországon évek óta olyan ágazat, amelynek 

jövedelemtermelő képessége gyenge. Gyakori tapasztalat, hogy egy-egy üzem támogatás nélkül 
veszteséges, sőt azzal együtt is sem tud nyereséget termelni. Munkánkban egy Excelben 
működő, termelésszimulációs modellt építettünk, amely egy laktáció lefutását elemzi, ezen 
belül vizsgálja a napi költségeket és bevételeket. A modell úgy hoztuk létre, hogy különböző 
szcenáriók modellezésére adjon lehetőséget, így jelenleg mód van a termelési színvonal, a 
szaporodásbiológiai státus, a laktáció számának változtatására, a takarmányozásnak, illetve 
ezek különböző kombinációinak megadására. További variációs lehetőséget biztosít az INPUT 
oldal, ahol számos értéket kell megadni, így ezek változtatásának eredményét nyomon 
követhetjük az eredményekben. Az alapelképzelésünk szerint fedezeti pontot kívántunk 
számolni különböző üzemi változatokban, hogy az adott feltételek mellett hol van az a pont, 
ahol a költségek és a bevételek fedezik egymást, vagyis meddig nyereséges egy laktációban egy 
termelés és mikortól veszteséges. Ennek a munkának az első eredményeit kívánjuk ebben a 
publikációban bemutatni. 

 
 
 

Application of production simulation model in milk production 
 

Abstract 
Large-scale milk production in Hungary has been a sector with a weak income-

generating capacity for many years. It is a common experience that a plant is unprofitable 
without support, and even without it cannot make a profit. In our work, we built an Excel-based 
production simulation model that analyzes the course of a lactation, including daily costs and 
incomes. The model was created to allow the modeling of different scenarios, so it is currently 
possible to change the production standard, the reproductive biological status, the number of 
lactations, the feeding and the different combinations of these. An additional variation is 
provided by the INPUT page, where a number of values must be entered so that the result of 
changing them can be tracked in the results. Our basic idea was to calculate a break-even point 
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in different plant variants, where under given conditions the point where costs and revenues 
overlap, i.e. how long a production in a lactation is profitable and when it is unprofitable. We 
intend to present the first results of this work in this publication. 
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A SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS FŐBB MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐI AZ 
EURÓPAI UNIÓBAN 

 
 

BALOGH J. M. 
 
 

Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalkozásfejlesztési Intézet, Agrobiznisz Tanszék  
1093 Budapest, Fővám tér 8. 

 
 

 
Összefoglalás 

A Párizsi Megállapodás ratifikálásával az Európai Unió kötelezettséget vállalt arra, 
hogy 2050-ig dekarbonizálja a gazdaságát. A karbonsemlegességhez vezető úton az 
üvegházhatású gázok jelentős csökkentése elengedhetetlen. A kutatás az Európai Unió CO2-
kibocsátásának főbb magyarázó tényezőit vizsgálja ökonometriai panelregressziós modell 
segítségével 1960 és 2019 közötti időszakban. A becsült modell a gazdasági növekedés, az 
energiaintenzitás, a mezőgazdasági kereskedelem hatását elemzi a szén-dioxid-kibocsátásra. 
Az eredmények alátámasztják a környezeti Kuznets-görbe érvényességét az uniós országok 
esetében. Emellett a becslések azt mutatták, hogy az energiaintenzitási szintjének növekedése 
az elsődleges energiafogyasztásban serkenti a CO2-kibocsátást. Az EU agrár-
élelmiszerkereskedelemének a bővülése csökkenti a CO2-kibocsátást az Unión belül. Végül a 
becslések azt mutatták, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásában jelentős különbségek 
vannak az EU-tagállamok és az EU-n kívüli országok között. 
 
 
 

The drivers of carbon dioxide emissions in the European Union 
 

Abstract 
Due to the ratification of the Paris Agreement, the European Union committed to 

decarbonizing its economy by 2050. In the pathway of carbon neutrality, significant greenhouse 
gas reduction is essential. The research investigates the explanatory factors of CO2 emission in 
the European Union by applying an econometric panel regression model between 1960 and 
2019. The estimated model investigates the impact of economic growth, energy intensity, 
agricultural trade on carbon dioxide emission. The results confirm the validity of the 
Environmental Kuznets Curve for EU countries. Estimates showed that an increase in the 
Energy intensity level of primary energy stimulates CO2 emissions. The expansion of 
international agri-food trade decreases CO2 emissions. Finally, a significant difference is 
observed in the strength of factors of the GHG emission between the EU member states and 
third countries. 
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ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS MINŐSÉGI GARANCIA:  
A KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER-TANÚSÍTÓ VÉDJEGY FOGYASZTÓI 

MEGÍTÉLÉSE 
 

 
FEKETE L.1 - SZAKOS D.2 - KUNSZABÓ A.2 - KASZA GY.2 

 
 

1Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

2Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
1024 Budapest, Keleti Károly utca 24. 

 
 
 
Összefoglalás 

A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegy jelentős megújulást követően már 
számos magyar termék csomagolásán megtalálható. A kutatás az új védjegyrendszer fogyasztói 
várakozásoknak való megfelelését, valamint a hosszú távú sikeres működtetését helyezi 
középpontba. A kutatás alapját nagy elemszámú kérdőíves fogyasztói felmérés képezi. Az 
eredmények szerint a lakosság 56,98%-a hallott az új KMÉ védjegyről. A felmérésben részt 
vevő válaszadók 85,40%-ának nagymértékben segítené a vásárlási döntéseit egy olyan állami 
védjegy, mely kiemeli és garantálja egy adott termék minőségi kiválóságát. Különösen fontos 
lehet ez hús- és tejtermékek esetén. A fogyasztói visszajelzések alapján egy termék 
szempontjából kiemelt jelentősége van az élelmiszerlánc-biztonsági felügyeleti szerv ellenőrző 
tevékenységének. További eredmény, hogy a termékek alacsony ára a legkevésbé fontos 
jellemzőként szerepelt a válaszokban, tehát a fogyasztók vásárlási döntéseiknél ma már inkább 
az ár-érték arányt és minőséget helyezik előtérbe. 

 
 

 
Food safety and quality guarantee: consumer perception of the Kiváló Minőségű 

Élelmiszer (High Quality Food) trademark 
 

Abstract 
After a significant renewal, the Kiváló Minőségű Élelmiszer (High Quality Food) 

(KMÉ) trademark can be already found on the packaging of many Hungarian products. The 
research focuses on the compliance of the new trademark system in line with consumer 
expectations as well as its successful long-term operation. The research construct is built on a 
questionnaire-based consumer survey. The results show that 56.98% of the respondents has 
heard of the new KMÉ trademark. 85.40% of the surveyed persons declared that a national 
trademark that highlights and guarantees the quality excellence of a given product would help 
their purchase decisions. This would be especially important for meat and dairy products. Based 
on consumer feedback, the inspection activity of the food chain safety authority is of significant 
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importance in terms of food products. The low price of a product was the least important product 
characteristic, suggesting that consumers put value for price and also quality first in their 
purchasing decisions. 
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MIT ÁRUL EL AZ ABSZTRAKT? – KERTÉSZETI FOLYÓIRATOK 
ABSZTRAKTJAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÖVEGELEMZÉSE 

 
 

TAKÁCS I. J. 
 
 

Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar 
 1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17. 

 
 
 

Összefoglalás 
Az absztrakt a tudományos publikációk elengedhetetlen kelléke, amely összefoglalja a 

cikk lényeges információit: a bemutatott kutatás tárgyát, a kutatás kiinduló kérdését, a 
felhasznált anyagokat, az alkalmazott kutatási módszereket, valamint az elért eredmények 
tömör bemutatását is. Az absztrakt alapján dönti el a legtöbb esetben az olvasó, hogy a cikkel 
magával érdemes-e foglalkozni, ezért a cikk sikere nagyban függ az absztrakttól. Jelen előadás 
ahhoz a kutatáshoz való személyes hozzájárulásról szól, amely a nemzetközi szerzőgárda által 
jegyezett, Postharvest handling (4th edition) című könyv „What mining the text tells about 
minding the consumer: The changing fruit and vegetable consumption patterns and shifting 
research focus” című fejezetében kerül bemutatásra (ez utóbbiban társszerző Florkowski, 
Wojciech J., University of Georgia, GA. USA volt). A kutatás a szövegbányászat módszereinek 
felhasználásával két időszak (2010-2014 és 2015-2019) CAB adatbázisban szereplő 1055 
kertészeti folyóiratokban megjelent cikkek absztraktjait vizsgálta, arra keresve a választ, hogy 
különböző gyümölcsök és zöldségek (összesen 25 faj) kapcsán folyt kutatások fókusza hogyan 
változott. A két vizsgált időszakra összesen 9246 cikk absztraktja állt rendelkezésre a 
vizsgálathoz. Jelen előadás a kutatás során a szövegbányászatra felhasznált módszereket 
(kifejezések előfordulási gyakorisága, asszociációja, kifejezéspárok hálója, szerzők hálója, 
kifejezések és cikkek klaszterezése stb.), valamint a kapott eredmények vizuális 
interpretálásának lehetőségeit veszi számba, a kapott eredményekből választott példákkal 
illusztrálva. 

 
 
 
What does the abstract reveal? - Comparative text analysis of abstracts of  

horticultural journals 
 

Abstract 
The abstract is an essential part of scientific publications, which summarizes the relevant 

information of the article: the subject of the research presented, the initial question of the 
research, the materials used, the research methods used, and a concise presentation of the results 
obtained. Based on the abstract, in most cases the reader decides whether the article is worth 
dealing with itself, so the success of the article depends largely on the abstract. This presentation  
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is about the personal contribution to the research published to the chapter (in which the co-
author was Florkowski, Wojciech J., University of Georgia, GA. USA) “What mining the text 
tells about minding the consumer: The changing fruit and vegetable consumption patterns and 
shifting research focus” in the book „Postharvest handling (4th edition)” by the international 
authors. Using text mining methods, the research examined abstracts of scientific articles 
published in 1055 horticultural journals of the CAB database for two periods (2010-2014 and 
2015-2019), looking for the answer to how the focus of research on different fruits and 
vegetables (25 species in total) changed. A total of 9246 abstracts were available for the study 
for the two study periods. This presentation examines the methods used for text mining 
(frequency of terms, association, term pair network, network of authors, clustering of terms and 
articles, etc.) and the possibilities of visual interpretation of the obtained results, illustrated with 
selected examples. 
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AGRÁRMŰSZAKI SZEKCIÓ 
 
 
 
 
 

AZ AGRÁRIUM ENERGIAMÉRLEGE ÉS AZ IoT (DOLGOK INTERNETE) A 
FENNTARTHATÓSÁG ÉS A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG TÜKRÉBEN -

TERMODINAMIKAI SZEMPONTOK 
 
 

NEMÉNYI M. 
 
 

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

 
 
 

Összefoglalás 
A fenntarthatósági kritériumok teljesítéséhez alapvető feltétel az energia input /output 

függvények fejlesztése, pontosítás. Új szemlélet szerint igyekezünk a termelés káros hatásainak 
a megszüntetéséhez szükséges energiát is figyelembe venni. A rendszer szintű, szocio-
metabolikus megközelítés a természettudományos (élő: fiziológiai és élettelen) rendszereket 
összeköti a társadalmi rendszerekkel. A fentiekhez szükséges adatbázisok csak IoT rendszerrel 
rögzíthetők, a feldolgozásukhoz pedig a mesterséges intelligencia alkalmazása szükséges. A 
termodinamika 2. főtétele lehetővé teszi, hogy mindkét rendszert azonos szemlélettel és 
módszerrel vizsgáljuk, kapcsolatrendszerük jellemzőit feltárjuk. A cél a biodiverzitás növelése, 
a környezet toxikus terhelésének a csökkentése, a termőpotenciál megőrzése, a karbon lábnyom 
drasztikus csökkentése és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérséklése. 
 
 
 
The energy balance of agriculture and the IoT (Internet of Things) from the perspective 

of sustainability and circular economy-thermodynamic approaches 
 
Abstract 

The basic condition for fulfilling the sustainability criteria is the development and 
specification of energy input / output functions. According to a new approach, we also try to 
take into account the energy needed to eliminate the harmful effects of production. The system-
level, socio-metabolic approach connects the natural (living: physiological and inanimate) 
systems with the social systems. The databases required for the above can only be recorded 
with an IoT system, and their processing requires the use of artificial intelligence. The second 
law of thermodynamics allows us to study both systems with the same approach and method,  
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to explore the characteristics of their relationship system. The aim is to increase biodiversity, 
reduce the toxic load on the environment, preserve productive potential, drastically reduce the 
carbon footprint and reduce greenhouse gas emissions. 
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MONITORING DRÓNOK HASZNÁLATA A PRECÍZIÓS 
NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN 

 
 

MILICS G. - ZSEBŐ S. 
 
 

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

 
 
 

Összefoglalás 
A monitoring drónok alkalmazása a precíziós gazdálkodásban – elsősorban a 

növénytermesztésben – egyre elterjedtebb. A felvételek elkészítése, valamint azok illesztése, 
majd az illesztett kép integrálása a precíziós – helyspecifikus gyakorlatba még nem számít 
rutinfeladatnak. Az egyre nagyobb számban megjelenő drónok alkalmazási feltételei annak 
függvényében változnak, hogy mi a monitorozás célja, illetve a feldolgozott képeket milyen 
további munkaműveletekhez kívánjuk felhasználni. Jelen cikkben egy kísérleti parcella 
hosszútávú monitorozási tapasztalatai kerülnek bemutatásra, amikor a célunk a 
növényállomány, valamint a gyomok fejlődésének nyomon követése volt. A tapasztalatok az 
mutatták, hogy a növényállomány fejlődése, valamint az ettől eltérő spektrális tulajdonságokkal 
rendelkező gyomok elkülönítése lehetséges volt minden időpillanatban, azonban az egyes 
gyomfajok megkülönböztetése még további vizsgálatot igényel. 

 
 
 

Application of UAV's in precision agriculture 
 

Abstract 
Application of UAV’s in precision agriculture – especially in plant production – is 

widely used. Capture of the aerial images mosaicking and integration of the mosaicked images 
into precision practice is not a routine for most farmers. Possibilities of application of the 
growing number of UAV’s are depending on the aim of the monitoring, and further application 
of the collected image. In this article, authors have focused on research plot monitoring, where 
the aim was to determine growing differences in corn (Zea mays L.) and various weeds. Our 
experiences have showed that differentiation between corn and weeds were possible in all 
circumstances; however, differentiation of various weeds require further research. 
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AZ AGRÁRTECHNOLÓGIAI NEMZETI LABORATÓRIUM  
KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE 

 
 

VOJTELA T. - BÉRES A. 
 
 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem  
2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. 

 
 
 

Összefoglalás 
Az Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium a talaj és a hozzá szervesen kapcsolódó 

környezetállapot megőrzését, javítását tűzte ki céljául a környezeti fenntarthatóság elősegítsége 
mellett. Tevékenysége lefedi a hazai talajvizsgálati eredmények egységes adatbázisba történő 
integrálása mellett, a különféle biomassza anyagok és azok eltérő technológiákkal történő 
energetikai alkalmazhatóságának és környezetvédelmi kibocsátásának mérését, a 
talajerőutánpótlásban történő hasznosíthatóságának vizsgálatát, valamint a korszerű, minimális 
környezetterheléssel rendelkező növényvédelmi technológiák innovatív fejlesztési 
lehetőségeit. 

 
 
 

Research and development activities of the Agrotechnology National Laboratory 
 

Abstract 
The Agrotechnology National Laboratory has set the goal of preserving and improving 

the soil and the organically connected environment and promoting environmental sustainability. 
The activities of the laboratory cover the integration of the Hungarian soil testing results into a 
unified database. In addition, the laboratory deals with the analytical analysis of various 
biomass materials, measuring their energetic use and environmental emissions in different 
technologies and the issues of applicability in soil management. The innovative development 
opportunities of modern plant protection technologies with minimal environmental impact are 
also part of the activities. 
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ÁLLATTARTÁS FŰTÉSI HŐSZÜKSÉGLET MEGHATÁROZÁSA 
ÉPÜLETGÉPÉSZ SZEMMEL EGY SERTÉSHIZLALDA ESETÉBEN 

 
 

PÁGER SZ.1 – FÖLDI L.2 - GÉCZI G.3 - VERES A.4 

 
 

1Viega Kft. 
1030 Budapest, Lövőház u. 30. 

2Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar 
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

3Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezetanalitikai és Környezettechnológiai Tanszék 
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

4Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Matematika és Természettudományi Alapok Intézeti Tanszék 
 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

 
 
 

Összefoglalás 
A fűtési megoldások és komfortparaméterek eltérőek az állattartó telepek és a 

lakóépületek esetében. A méretezés- és számításbeli különbségek teszik igazán érdekessé 
ezeket a tervezési feladatokat. Az előadásban bemutatásra kerülnek a fontosabb komfort 
paraméterek. Az alkalmazható műszaki megoldások is. Megvizsgáljuk, mi jelenti a fő 
különbséget az emberi tartózkodásra szánt és az állattartó telepek között. Kitérünk az 
energiamegtakarítási lehetőségekre is. 
 
 
 

Heating solutions for livestock farms through the eyes of a building engineer 
 
Abstract 

Heating solutions and comfort parameters are different for livestock farms and 
residential buildings. The differences in sizing and calculation make these design tasks really 
interesting. The most important comfort parameters are presented in the presentation. The 
applicable technical solutions are also. We examine what the main difference is between human 
settlements and livestock farms. We also cover energy saving opportunities. 
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MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET MELLETT LÉTESÜLT LAKÓÉPÜLETEKBEN 
KELETKEZŐ SZENNYEZŐANYAGOK KOMFORTRA GYAKOROLT 

HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
 
 

FEKTI L. R.1 - GÉCZI G.2 – SZÉKELY L.2 

 
 

1MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
7030 Paks, hrsz.:8803/16 

2Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 

 
 
 

Összefoglalás 
A világnak bármely részén is tartózkodunk éppen, a külső és belső terek levegője mindig 

tartalmaz adott mennyiségű és minőségű szennyezőanyagot. A leginkább jellemző 
szennyezőanyagforrás a szén-dioxid, de természetesen e gázon kívül egyéb szilárd, illetve gáz 
halmazállapotú szennyezőanyagok is megtalálhatók a levegőben (pl. radon, azbeszt, dohányfüst 
stb.) Mégis, a szén-dioxid az egyik leginkább vizsgált, meghatározó szennyezőanyag típus. 
Mindez nem véletlen, hiszen az emberi tartózkodás egyik következménye az élettani 
folyamatok eredményeként kilélegzett szén-dioxid. Kutatási témám különféle helyszíneken, 
mezőgazdasági terület mellett fekvő lakóépületek komfortjára összpontosul. Vizsgálom, 
miként változnak a szennyezőanyagok koncentráció értékei egy mezőgazdasági terület 
közelében, szemben egy városias környezetben fekvő lakóépület esetében. 
 
 
 

Investigation of the effect of pollutants generated in residential buildings established 
next to agricultural land on comfort 

 
Abstract 

No matter where we are in the world, the air in the outside and inside always contains a 
certain amount and quality of pollutants. The most common source of pollutants is carbon 
dioxide, but of course, in addition to this gas, other solid or gaseous pollutants are also found 
in the air (eg radon, asbestos, tobacco smoke, etc.). This is not a coincidence, as one of the 
consequences of human stay is the carbon dioxide exhaled as a result of physiological 
processes. My research topic focuses on the comfort of residential buildings located in different 
locations, next to agricultural land. I study how the values of pollutant concentrations change 
near an agricultural area, as opposed to a residential building in an agri-environment. 
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KATONAI TÁBOR BELSŐ LEVEGŐMINŐSÉG VIZSGÁLATA 
 
 

PATONAI Z. - GÉCZI G. 
 
 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet 
 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 

 
 
 

Összefoglalás 
Kutatási munkánk feladata a katonai táborok pihenőkörleteiben található CO2 

koncentráció felmérése és felmérni hatását a katonákra. A friss levegőnek körülbelül 450 ppm 
CO2 a tartalma. Max von Pettenkofer a jó levegő kritériumát épületen belül 1000 ppm -nek 
határozta meg. A magyar egészségügyi szabvány maximum 5000 ppm CO2 -koncentrációt 
engedélyez. Az ideiglenes tábori konténerekben végzett méréseink során 2500 ppm-et mértünk 
2 ember alvása során, és 3700 ppm CO2-t két ember „ülőmunkája” során. A tábori konténer 
körletek 4 fő részére vannak berendezve, így a frisslevegő ellátó rendszer ugyanolyan fontos a 
szűk konténerépületekben, mint például a fűtő- vagy a légkondicionáló berendezések. A katonai 
tábor pihenőkörletei mellett, számbavéve a tábor főbb létesítményeit, érkezünk a tábori konyhai 
komplexumhoz és a konyhai személyzet munkakörnyezetébe. Célunk, hogy megvizsgáljuk a 
tábori frissáru (zöldség-gyümölcs) raktárak belső levegőminőség CO2 koncentrációjában 
bekövetkező változásokat. 

 
 
 

Investigation of the indoor air quality in Military camp 
 

Abstract 
The task of our research is to assess the concentration of CO2 in the barrack areas of 

military camps and to assess its impact on soldiers. Fresh air contains about 450 ppm CO2. 
Inside building, Max von Pettenkofer defined the criterion of good air as 1000 ppm. Hungarian 
health standard allows a maximum 5000 ppm concentration of CO2. In our measurements in 
the temporary camp containers, we measured 2500 ppm during the sleep of 2 people and 3700 
ppm of CO2 during the ‘sitting-work’ of 2 people. The camp shelters are furnished for 4 people, 
so the fresh air supply system is just as important as the heating or air conditioning equipment 
in the tight container shelters in the camps. In addition to the rest areas of the military camp, 
investigating the main facilities of the camp, we arrive at the camp kitchen complex and the 
working environment of the kitchen staff. Our aim is to examine the indoor air quality of the 
camp fresh (vegetable-fruit) storage for changes in CO2 concentration. 
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DIELEKTROMOS MÉRÉSI MÓDSZER ALKALMAZÁSA BIOMASSZA 
BIOLÓGIAI LEBONTÁSÁNAK HATÉKONYSÁG-VIZSGÁLATÁRA 

 
 

BESZÉDES S. - JÁKÓI Z. - HODÚR C. 
 
 

Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar, Biológiai Rendszerek Műszaki Intézete 
6725 Szeged, Moszkvai krt. 9. 

 
 
 

Összefoglalás 
A biomassza biológiai eljárásokkal történő hasznosítása során a biológiai lebontás gyors 

módszerekkel való nyomon követésével a folyamat végpontja jelezhetővé válik. A kutatásaink 
során növényi eredetű melléktermékek esetében vizsgáltuk az enzimes (celluláz, xylanáz) 
lebontási folyamatok hatékonyságát, illetve ezen folyamatok közben dielektromos paraméterek 
változásait 200-2400 MHz frekvenciatartományban. Megállapítottuk, hogy a dielektromos 
állandó, illetve a 300 és 2400 MHz mérési frekvenciákon meghatározott dielektromos 
veszteségi tényező-arány jól korrelál az enzimes cellulóz lebontás mértékének időbeni 
változásával, illetve a redukáló cukor kitermelési mutatóval. Az előzetes eredményeink alapján 
a dielektromos paraméterek meghatározásával a növényi biomassza etanol-fermentációja is 
nyomon követhető. Köszönetnyilvánítás: A kutatómunka az MTA Bolyai János Kutatási 
ösztöndíja (BO/00161/21/4) és az UNKP-21-5-SZTE-556 ösztöndíj támogatásával valósult 
meg. 

 
 
 

Application of dielectric measurement method for detection of the biodegradation 
efficiency of biomass 

 
Abstract 

Monitoring of biodegradation of biomass by fast detection methods enable to determine 
the end-point of biological processes. In our research, the efficiency of enzymatic (cellulase, 
xylanase) biodegradation processes of plant originated by-products, and the change of dielectric 
parameters in the frequency range of 200-2400 MHz were investigated. Our results verified, 
that the dielectric constant and the dielectric loss factor ratio (determined at the measurement 
frequencies of 300 and 2400 MHz) correlate well with the change of the enzymatic cellulose 
degradation rate and the reducing sugar yield. Our preliminary results suggest that the 
determination of dielectric parameters can be applied for monitoring of the ethanol fermentation 
process of plant biomass. Acknowledgements: The research is supported by the Bolyai János 
Research Scholarship (BO/00161/21/4) of Hungarian Academy of Sciences (MTA) and the 
New National Excellence Programme (UNKP-21-5-SZTE-556). 
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NEIPA TÍPUSÚ SÖR FŐZÉSI ÉS FERMENTÁCIÓS FOLYAMATÁNAK 
SZÍNMÉRÉSE 

 
 

BARCZI A. - SZABÓ D. - MAGYARI P. - GÉCZI G. 
 
 

Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem 
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

 
 
 

Összefoglalás 
Az elmúlt évtizedben a sörforradalom teljesen új arcát hozta el a sörfőzésnek. A 

nagyüzemi gyártás mellett relevánssá váltak a kézműves és házi sörfőzdék, és ez a jelenség 
visszahozta az ALE-típusú sör népszerűségét, például az Indian Pale Ale-t (IPA), aminek a 
komlótípusa gyümölcsös ízt és aromát ad a főzetnek. Különösen népszerű a kezdő sörfőzők 
körében, mivel nincsenek óriási gépigényei a LAGER típusú sörökhöz képest. A vizsgálat során 
New England IPA készült, 30 literes főzőedényben. Ez a típus csak egyféle malátát igényel, 
azonban árpapehely, zabpehely és búzapehely került a malátába az íz fokozása érdekében. Az 
ilyen típusú sör ízében a komló erősen dominál. Az ALE sörfajtákat egyszerű termikus lépcső 
jellemzi; az alfa- és béta -amilázok egyidejű aktiválása, majd az aktivitás egyidejű 
megszüntetése. A mintavétel percenként lett elvégezve a máslás, főzés, forralás, komlózás, 
hűtés és élesztőzés közben, kalibrált NIX típusú mérőeszközzel. Az erjedés során a színváltozás 
napi mintavételezéssel került rögzítésre. A tanulmány célja, hogy szín alapján el lehessen 
választani a főzés szakaszait, és szín szerint azonosítani lehessen a már ismert biológiai és 
kémiai tevékenységek szakaszait. A színek megismerése akár az házi-sörfőzdéknek, vagy akár 
nagyvállalatoknak is segíthet abban, hogy a színek alapján azonosítsák a kémiai és biológiai 
folyamatokat, így vegyszermentes mintavételezéssel pontos és azonnali adatokat kaphatnak 
termékeik állapotáról. Ez a tanulmány egy hosszabb mérési kampány kezdeti mérése, ahol 
hasonló kísérleteket végeznek többféle sörön (LAGER, STOUT, APA, WHEAT, RED stb.). 

 
 
 

Color measuring during brewing and fermentation of a NEIPA style ale 
 

Abstract 
Over the last decade, the brewing revolution has shown a whole new face to brewing. 

Beside the large-scale production artisanal-hand crafted and home breweries have become 
relevant and this process brought back ALE-type beer like the Indian Pale Ale (IPA) to 
relevancy, which, due to its hop content, gives the beer a completely fruity-citrus scent and 
aroma. It is especially popular with novice brewers as it has no enormous machine 
requirements, compared to LAGER type beers. In the study, New England IPA was brewed, in 
a 30-liter brewing electric pot. This type requires only one type of malt, however, we added  
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barley flakes, oat flakes, and wheat flakes to enhance the flavor. Hops are dominant in the taste 
of this type of ale. ALE beer types are also characterized by a simple thermal step; simultaneous 
activation of alpha and beta amylases followed by simultaneous cessation of activity. Sampling 
was performed every minute during mashing, brewing, hopping, cooling, and yeasting with a 
calibrated NIX-type measuring device. During fermentation the color change was observed by 
daily sampling. The aim of the study is to be able to seperate the stages of brewing by color and 
to identify the stages of the already known biological and chemical activities by color. Learning 
about colors can even help home brewers, or even large-scale companies to identify chemical 
and biological processes based on colors, so they can get an accurate and immediate data of the 
condition of their product with chemical-free sampling. This study is the initial measuring of a 
longer measuring campaign where similar experiments will be performed on several types of 
beer (LAGER, STOUT, APA, WHEAT, RED, etc.). 
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ÉLELMISZERTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 
 
 
 
 
 

FOGYASZTÓI TEJEK AFLATOXIN M1 SZENNYEZETTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 
MAGYARORSZÁGON 

 
 

BUZÁS H. - SZABÓ K. - SÜLE J. - KOVÁCS A. J. -  NAGY-KOVÁCS K. –  
PÉNTEK G. - 

  
 
 

1Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. 
 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 24. 

 
 
 

Összefoglalás 
Jelen tanulmány célja, hogy felmérjük a Magyarországon kereskedelmi forgalomban 

kapható fogyasztói tejek aflatoxin M1 (AFM1) szennyezettségét. Összesen 34 tejmintát 
vizsgáltunk: 3 pasztőrözött, 16 ESL és 15 UHT tejet. A minták AFM1 koncentrációját 
enzimkapcsolt immunszorbens vizsgálattal (ELISA) határoztuk meg. Megállapítottuk, hogy a 
vizsgált tejminták 50%-a szennyezett különböző mértékben (0,005 - 0,044 µg/kg), azonban a 
pozitív tejminták AFM1 koncentrációja minden esetben az 1881/2006/EK rendeletben előírt 
felső határérték (0,050 µg/kg) alatt volt.  

 
 
 
Investigation of aflatoxin M1 contamination in drinking milks in Hungary 

 
Abstract 

This study aims to investigate the occurrence of aflatoxin M1 (AFM1) in milks 
commercially available in Hungary. In total, 34 samples of milk were investigated including 3 
pasteurized milk, 16 ESL and 15 UHT treated milk. The AFM1 levels of milk samples were 
determined by ELISA (Enzyme linked immunosorbent assay). We found that the 50% of the 
tested milk samples contaminated with various levels of AFM1 (0.005 – 0.044 µg/kg) 
nevertheless all the positive samples were contained less AFM1 than the maximum level (0.050 
µg/kg) prescribed by the Commission Regulation (EC) No 1881/2006. 
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VÉRTERMÉKEK HASZNÁLATA AZ ÉLELMISZERIPARBAN: 
MELLÉKTERMÉKBŐL NAGY BIOLÓGIAI ÉRTÉKŰ ÉLELMISZER-ÖSSZETEVŐ 

 
 

CSURKA T. 
 
 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet,  
Állatitermék és Élelmiszertartósítási Technológia Tanszék 

1118 Budapest, Ménesi út 43-45. 
 
 
 

Összefoglalás 
Az állati vér egy elhanyagolt vágóhídi melléktermék, pedig igen nagy biológiai értékkel 

rendelkezik, amely fehérjetartalmában és vastartalmában mutatkozik meg. A vashiány okozta 
vérszegénység egy hatalmas probléma hazai és nemzetközi szinten egyaránt, amelynek a 
megelőzésében, vagy kezelésében a vértermékekkel dúsított élelmiszerek sokat segíthetnek. 
Kutatásaim során különböző élelmiszerek vérporral történő dúsításának és allergén összetevői 
vérporral történő kiváltásának hatását vizsgáltam a termékek érzékszervi és techno-funkciós 
tulajdonságaira. Az előadás során ismertetett eredmények célja a gyakran ráfizetéssel 
semlegesíttetett vér ipari szintű hasznosításának elősegítése. Az abszolút és relatív túlnépesedés 
kihívásai miatt és a hústermelés hatékonyságának növelése érdekében sosem volt még ennyire 
fontos a vér és más melléktermékek hasznosítása. 

 
 
 

Use of blood products in the food industry: From by-product to high biological value 
food ingredient 

 
Abstract 

Animal blood is a neglected slaughterhouse by-product, although it has a high biological 
value, which is reflected in its protein and iron content. Iron deficiency anemia is a huge 
problem both in Hungary and all over the world. However, foods enriched with blood products 
can greatly help in preventing or treating iron deficiency anemia. The effects of enriching 
various foods and subsitution of their allergen components with blood powder were investigated 
on organoleptic and techno-functional properties of the these products. The aim of the 
investigations presented in this presentation is to promote the industrial utilization of blood, 
which is often neutralized for additional extra expenses. For the reason of challenges, which 
originate from absolute and relative overpopulation, as well as for increasing the efficiency of 
meat production, utilization of blood and other by-products has never been so important. 
  



 
 

80 
 

 
 

TEJIPARI TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOKNÁL ALKALMAZOTT MŰSZERES 
VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS DIELEKTROMOS MÉRÉSEK 

PARAMÉTEREINEK ÖSSZEFÜGGÉS VIZSGÁLATA 
 
 

DOBOZI R. - BESZÉDES S. - CSANÁDI J. 
 
 

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

 
 
 

Összefoglalás 
A biológiai eredetű anyagok dielektromos viselkedésével már régóta foglalkozik a 

szakirodalom. Azonban az eddigi tejiparhoz kapcsolódó dielektromos mérések során 
elsősorban az idegen víz jelenlétének detektálását, illetve sajtoknál az adalék- és segédanyagok 
koncentrációjától való függést vizsgálták. A tejipari technológiai folyamatok dielektromos 
paraméterekkel történő nyomon követésére vonatkozó közlemények száma csekély. A 
kutatásunkban a nyers tehéntej oltós alvasztása és félkemény sajtok érlelése során vizsgáltuk a 
dielektromos állandót és a dielektromos veszteségi tényezőt 200-2400 MHz 
frekvenciatartományban nyílt végű koaxiális mérőszondával. Az oltós alvasztást a látszólagos 
viszkozitás meghatározásával, a sajtok érését állományprofil-analízissel és színméréssel is 
nyomon követtük, hogy meghatározzuk a vizsgált tejipari anyagok dielektromos tulajdonságai 
és fiziko-kémia változásai közötti összefüggéseket. A kutatás az UNKP-21-1-SZTE-310 
ösztöndíj támogatásával valósult meg. 

 
 
 

Investigation of correlations between the parameters of instrumental test methods and 
dielectric measurements in dairy technology processes 

 
Abstract 

Dielectric behavior of biological materials has been studied for decades. Dielectric 
characterization of dairy products was carried out in order to detect added water in milk and the 
concentration of additives in cheese, for instance. However, there can be found just very few 
study about monitoring processes in dairy technology by dielectric measurements. In our study, 
the change of dielectric constant and dielectric loss factor were measured during chymosin-
induced coagulation of cow milk, and the ripening period of semi-hard cheeses. The dielectric 
properties were determined with open-ended coaxial probe from 200 MHz to 2400 MHz. The 
enzymatic coagulation was monitored by measuring relative viscosity. During cheese ripening, 
texture profile analysis and color measurement were also applied to determine whether the 
changes of dielectric parameters are correlated with the physico-chemical changes. The 
research is supported by the New National Excellence Programme (UNKP-21-1-SZTE-310). 
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QUO VADIS ZÖLD BIOFINOMÍTÓK MAGYARORSZÁGON? 
LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK 

 
 

FÁRI M. G. 
 
 

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, 
 Alkalmazott Növénybiológiai Intézet 

 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
 
 
 

Összefoglalás 
Közismert, hogy a növények zöld biomasszájában általában a magvakban felhalmozódó 

anyagoknál - területegységre vetítve - mind mennyiségben, mind minőségben lényegesen több 
biológiailag értékes anyag (fehérjék, aminosavak, vitaminok, enzimek stb.) van jelen. A nagy 
értékű zöld biomassza környezetkímélő megtermelése és okszerű hasznosítása kiemelt cél az 
EU-ban, felváltva a hagyományos zöldtakarmány tartósító módszereket, megcélozva a baromfi 
és a sertéságazat szereplőit is, létrehozva egy új, nyereséges és fenntartható szegmenst a 
körforgásos agrárgazdálkodás területén. Ezek az új európai programok különböző intenzitással 
folynak, magyar résztvevők nélkül. A 2018-ban meghirdetett nemzeti takarmányfehérje 
programban a fenti uniós célokra nem fordítottak figyelmet. Azzal kiegészítve, hogy a 2018-as 
program hat részcélja között a mérsékelt égöv legnagyobb fehérjetermelő potenciálját jelentő 
lucerna zöld biomassza okszerű és tudásintenzív, a kor színvonalához illeszkedő hasznosítása 
is kimaradt, ellentétben a felsorolt egyéb európai projektektől. A zöld biomassza 
hasznosításának a jövőbe mutató útja a harmadik generációs zöld biofinomító koncepció (EP, 
Ereky process). Az EP jellemzője, hogy a bevitt zöldanyagot alkotó növényi sejtek plazmáját 
hatékonyan és gyorsan elválasztja a sejtfalaktól és rostoktól, megállítja a biokémiai lebontó 
mechanizmusok működését, és megfelelő technológiával konzerválják a sejteket alkotó 
biológiailag értékes komponenseket abban a formában, amely veszteség nélkül ideális a 
feldolgozás számára. Az EP - hasonlóan a hagyományos malmok elvéhez – feltárja, 
frakcionálja, szortírozza az ember és bizonyos gazdasági állatai által nehezen emészthető, vagy 
emészthetetlen növényi részek (zöld) anyagait alkotó komponensek bizonyos részét, 
fogyasztható, emészthető, feldolgozható termékekké. Így iparszerű módszerekkel elvégzi 
biológiailag aktív sejtalkotó anyagok, nagy értékű komponensek irányított koncentrálását és 
azok egymástól való célszerű szeparálását. Ezek lehetnek természetes és biotechnológiai úton 
“növényi bioreaktorokban” termelődő speciális fehérjék, vitaminok, enzimek, biopolimérek és 
sok más értékes termék. Az EP sajátossága, hogy a zöld tejnek nevezett növényi lében található 
juice-ből a fehérjét speciális módszerekkel sűríti, eltérően a korábbi, un. Pirie-processtől (PP). 
Az előadás összefoglalja a zöld biofinomító ipar és K+F aktivitás nemzetközi helyzetét, továbbá 
javaslatot fogalmaz meg a hazai felkarolására. 
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Quo vadis green biofining industry in Hungary?  
Opportunities and challenges 

 
Abstract 

It is well known that in the green biomass of plants usually contain significantly more 
biologically valuable substances, i.e. proteins, amino acids, vitamins, enzymes that accumulate 
in seeds in terms of quantity and quality. The environmentally friend production and rational 
utilization of high-value green biomass chain is a priority in the EU, replacing traditional green 
fodder preservation methods, targeting the poultry and pig sectors as well, creating a new, 
profitable and sustainable segment in circular farming. Among others, at this sector some 
European programs are running at different intensities, meanwhile without Hungarian 
participants. The national feed protein program announced in 2018 did not address the above 
EU targets. Among the six sub-objectives, however, the rational, knowledge-intensive and 
competitive use of alfalfa green biomass is not present in this program. According to our two 
decades’s research activities, the proper approach might be the modified utilization of green 
biomass of alfalfa based on the third generation green biorefinery concept, called originally as 
‘Ereky process’ (EP) developed in Hungary in 1928. Similar to the principle of traditional mills, 
The EP fractionates and sorts out some of the components that are edible, digestible, 
processable products from the green plant biomass which are i.e. difficult to digest by humans 
and certain farm animals. The New EP is characterized by the more advanced wet fractionation 
process of green alfalfa biomass separating the green juice from cell walls and fibres (1), 
stopping the biochemical degradation mechanisms of the valuable components without loss of 
their biological values (2), and conserving them effectively for different purposes (3). The 
peculiarity of the New EP is that it concentrates the protein from the juice in the vegetable juice 
called green milk by patented methods, unlike the previous so-called Pirie process (PP). Thus, 
the new EP performs the controlled concentration of biologically active cell-forming substances 
and high-value components by cost-effective industrial methods. These can be proteins, 
vitamins, enzymes, biopolymers and many other valuable products produced naturally by the 
“laboratory of the plant cells”. The presentation summarizes the international situation of the 
green biorefinery industry and R&D activity, and makes a proposal to embrace the New EP 
technology in Hungarian bioindustry. 
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FOGYASZTÓI VÁRAKOZÁSOK A MAGYAR PÁLINKA ÁGAZATBAN 
 
 

MARÓ Z. M.1 - TÖRÖK Á.1 - BALOGH P.2 - CZINE P.2 
 
 

1Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8. 

2Debreceni Egyetem 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

 
 
 

Összefoglalás 
  A pálinkára Magyarországon a 2000-es évek elejéig egy rendkívül silány minőségű 
termékként tekintettek. A fordulat a minőség terén a 2000-es évek elején következett be, 
köszönhetően a megfelelő jogszabályi háttér kialakításának, a magyar kormányok által 
lefolytatott marketingkampányoknak és a PNT megalakításának. A pálinka az idők során a 
magyarok nemzeti italává vált, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint az európai uniós 
eredetvédelem, valamint az ital hungarikumként való elismerése. A tanulmány célja a 
pálinkával kapcsolatos vásárlási és fogyasztási magatartás, illetve attitűdök változásának 
vizsgálata, melynek felmérésére egy 1000 fő bevonásával készült kérdőíves felmérést 
végeztünk. Az eredményeket tekintve - hasonlóan a korábbi tanulmányokhoz - a magyar 
fogyasztók pálinkával kapcsolatos ismeretei (pl.: pálinka és párlat közötti fogalmi különbség; 
zárjegy ismerete) még mindig alacsonynak és hiányosnak tekinthetők, melynek növelése a 
következő lépés a pálinka történetében. 
 
 
 

Consumer expectations in the Hungarian pálinka industry 
 

Abstract 
Pálinka was considered an extremely poor quality product in Hungary until the early 

2000s. The turnaround in quality took place in the early 2000s, thanks to the development of 
the appropriate legal framework, the marketing campaigns conducted by the Hungarian 
governments and the establishment of the National Council of Pálinka. Over time, pálinka has 
become the national drink of Hungarians, which is proven by the geographical protection of the 
European Union (GI) and the recognition of the drink as Hungaricum. The aim of the study is 
to examine the changes in purchasing and consuming behavior and attitudes related to pálinka, 
for which we conducted a questionnaire survey involving 1000 people. According to the results, 
similarly to previous studies, the knowledge of Hungarian consumers about pálinka (e.g., 
conceptual difference between pálinka and distillate) can still be considered low, the increase 
of which is the next step in the history of pálinka. 
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A PUFFASZTOTT ÉLELMISZEREK HELYE ÉS SZEREPE A MODERN 
TÁPLÁLKOZÁSBAN A FOGYASZTÓK MEGÍTÉLÉSE ALAPJÁN 

 
 

NÉMETH-TORKOS A. - BEKE D. 
 
 

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

 
 
 

Összefoglalás 
Napjaink egyik jelentős egyészségi kockázatot magában hordozó problémája a túlsúly, 

illetve az elhízás. Ennek köszönhetően a kiegyensúlyozott, változatos és egészséges táplálkozás 
egyre inkább fókuszba kerül, aminek egyik eleme lehet a puffasztott élelmiszerek fogyasztása. 
Fontos szempont továbbá, hogy a modern élelmiszer praktikus, kényelmes, útközben is 
fogyasztható legyen, amely szempontoknak a puffasztott élelmiszerek szintén 
megfeleltethetők. Ezen termékkör fogyasztói, vásárlói megítélésének feltérképezését tűztük ki 
célul, mégpedig a fiatalok, azaz az egyetemi hallgatók körében. Azért erre a csoportra esett a 
választunk, mivel az ő igényeiket kell majd kiszolgálni annak a puffasztott terméknek, ami be 
akar illeszkedni és tartósan része kíván lenni a gyorsan változó trendeknek. A vizsgálat 
kérdőíves megkérdezés formájában zajlott, elektronikus kérdőív alkalmazásával. A 
megkérdezés célja annak meghatározása, hogy a fiatal generáció körében kik lehetnek a 
puffasztott termékek tipikus fogyasztói, ők hova, mely étkezés alkalmával, és miért illesztenék 
be szívesen a táplálkozásukba ezen élelmiszereket, és mely beszerzési helyet részesítenék 
előnyben. 
 
 
 

The place and role of puffed foods in modern nutrition as perceived by consumers 
 
Abstract 

One of the problems with significant health risks today is overweight and obesity. As a 
result, a balanced, varied and healthy diet is becoming an increasing focus, one element of 
which may be the consumption of puffed foods. It is also an important aspect that modern food 
should be practical, comfortable and can be consumed on the go, which can also be met by 
puffed food. We aimed to map the perception of consumers and buyers of this product range, 
namely among young people, ie university students. We chose this group because their needs 
will have to be served by a bloated product that wants to fit in and be a permanent part of the 
rapidly changing trends. The study was conducted in the form of a questionnaire using an 
electronic questionnaire. The purpose of the survey is to determine who among the younger 
generation may be the typical consumers of puffed products, where, with which meal, and why  
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they would like to include these foods in their diet, and which place of purchase they would 
prefer. 
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SZÁRÍTOTT ZSÁLYA HAGYOMÁNYOS SÜTŐKOLBÁSZ 
ELTARTHATÓSÁGÁRA GYAKOROLT HATÁSA 

 
 

POSGAY M. M. - KAPCSÁNDI V. - HANCZNÉ LAKATOS E. 
 
 

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

 
 
 

Összefoglalás 
A hagyományos, magyar sütőkolbászhoz többféle mennyiségben (0.5%; 1%; 1.5%; 2%) 

adagolt szárított zsálya antimikrobás hatását vizsgáltuk, friss termék lévén, három hétig. A 
hozzáadott zsálya nem volt hatással a termék eltarthatóságát illetően. Azonban az általunk 
készített zsályakivonat gátlással rendelkezett Salmonella, Enterococcus faceium, valamint 
Staphylococcus aureus esetében. 

 
 
 

Effect of dried sage on the shelf life of traditional fresh sausage 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to evaluate the microbial effect of the dried sage (Salvia 
officinalis L.) on the traditional Hungarian sausage. We added 0.5, 1, 1.5, and 2w/w% of sage 
to the sausages and tested them on the 0th, 7th and 14th day. The added dried sage had no effect 
on the tested microorganisms, but the sage extract inhibited Salmonella, Enterococcus faecium 
and Staphylococcus aureus. 
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A PROTOTHECA FAJOK TEJGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE ÉS KIMUTATÁSI 
MÓDSZEREIK 

 
 

SÜLE J.1 - HATVAN Z.2 - SIMON-KORCZ E.1 - HUCKER A.1 - FINTA Á.1 -
STEINERNÉ SMAJDA ZS.1 - BUZÁS H.1 - NAGY-KOVÁCS K.1 - KOCSIS R.1 - 

VARGA L.2  
 
 

1 Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. 
 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 24. 

2 Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar, Élelmiszer-tudományi Tanszék 
 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 15-17. 

 
 
 

Összefoglalás 
            A tejelő szarvasmarhák Prototheca fajokkal történő fertőződése világszerte növekvő 
tendenciát mutat. Legtöbbször a Prototheca bovis okoz szubklinikai masztitiszt és a tej 
szomatikus sejtszámának tartós emelkedését. Mivel a Prototheca nemzetség tagjai a legtöbb 
antimikrobiális szerrel szemben rezisztensek, a fertőződött tehenek selejtezése és levágása 
jelenleg az egyetlen megoldás, mely az állatállományban jelentős termeléskiesést és gazdasági 
károkat okoz. A különböző algaellenes szerek (pl. polipirrol, antimikrobiális peptidek) 
hatékonyságának in vitro tesztelése jelenleg is folyamatban van. A Prototheca spp. tejből és 
környezeti mintákból történő kimutatása fontos eleme a megelőző intézkedéseknek, valamint a 
kezelés-hatékonyság monitorozásának. Többnyire szelektív táptalajon történő tenyésztéssel és 
fénymikroszkóppal azonosítják a Prototheca fajokat. A molekuláris diagnosztikai módszerek 
(PCR és a cytb gén detektálása) fajszintű azonosítást tesznek lehetővé. Az előadás célja a 
szakirodalom áttekintése.  
 

 
 

Importance of Prototheca spp. in the dairy industry and their detection methods 
 

Abstract 
Infection of dairy cows with Prototheca spp. is increasing worldwide. Prototheca bovis 

mostly causes subclinical mastitis and increased somatic cell counts in milk. Since members of 
the Prototheca genus are resistant to most antimicrobials, culling and slaughtering of infected 
cows are currently the only solution to the problem. However, this results in significant 
production losses and economic damage in livestock. The effectiveness of various anti-algae 
agents (e.g., polypyrrole, antimicrobial peptides) is currently tested in vitro. Detection of 
Prototheca spp. from milk and environmental samples is an essential element of the preventive 
measures and that of monitoring the efficiency of treatments. Prototheca spp. are mostly 
enumerated by culturing on selective media and identified by light microscopy. Molecular 
diagnostic methods (i.e., PCR and cytb gene identification) allow for species-level 
identification. The aim of the presentation is to review the literature. 
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A KONFERENCIA POSZTEREINEK ÖSSZEFOGLALÓI 
(a szekcióülések sorrendjében) 
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ÁLLATTUDOMÁNYI ÉS TAKARMÁNYOZÁSI 
SZEKCIÓ 

 
 
 
 
 

ÁLLATTENYÉSZTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÁROS KIBOCSÁTÁSOK 
CSÖKKENTÉSE PRECÍZIÓS TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁVAL 

 
 

CSIBA A. 
 
 

Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar, Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet 
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 

 
 
 

Összefoglalás 
A Digitális Agrárstratégia az állattenyésztésben lehetőséget biztosít egyedi tartásra, a 

környezeti tényezők optimális szabályozására, valamint a takarmányozás optimalizálására. A 
DAS megvalósításának az agrárágazatra gyakorolt hatásaként csökkeni fog a mezőgazdaság 
környezeti terhelése a tömegtermelésben is. Takarmányozással, valamint megfelelő 
trágyakezeléssel, illetve különböző modellek, valamint kalkulátor programok bevezetésével 
pedig jelentősen csökkenthető a hígtrágyás, illetve mélyalmos technológiát alkalmazó állattartó 
telepek ammónia- és üvegházhatású gáz kibocsátása. Ezen területek összefüggéseinek 
szemléltetésére és vizsgálatára különböző elméleti modellek fejleszthetők. A kutatás során 
Magyarország Digitális Agrárstratégiája 2019-2022, a Közös Agrárpolitika 2020 utáni 
céljainak, valamint a GreenDeal, azaz a Zöld Megállapodás fő célkitűzéseinek megvalósulását 
vizsgáltam az általam kiválasztott mintagazdaságok esetében. 
 
 
 

Reducing harmful emissions of animal husbandry with precision technologies 
application 

 
Abstract 

The digital agricultural strategy provides opportunities for individual livestock 
enclosures, controlling environmental factors optimally and optimizing foraging. As an effect 
of the implementation of Digital Agricultural Strategy on the agricultural sector the 
environmental emissions of agriculture will decrease in mass production. Feeding and 
appropriate manure management, as well as the introduction of various models and calculator 
programs can significantly reduce the ammonia and the greenhouse gasses emissions of  
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livestock farms. Various theoretical models can be developed to illustrate and examine the 
relationships among these areas. In this research topic I am analyzing the achievement of the 
Digital Agricultural Strategy of Hungary of 2019-2022, the targets of the Common Agricultural 
Policy as of 2020 and the main targets of the Green Deal, in the case of selected model farms. 
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MYOSTATIN MUTÁCIÓK HATÁSA AZ ÁLLATI SZERVEZETEKRE, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL A HÚSMARHÁKRA 
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Összefoglalás 
A myostatin a szervezetben az izomnövekedés negatív szabályozója. Több gerinces 

fajban konzerválódtak különböző mértékű hatással bíró mutációi, némely esetben 
pontmutációk, több esetben pedig deléciók következtek be, aminek következtében ezen gének 
funkciójukat vesztették, s különböző mértékben csökkent az izomnövekedés regulátora. 
Előadásomban a 20 eddig ismert mutáció közül a legjelentősebb, és leggyakoribb allélok 
hatását mutatom be, különös tekintettel a húsmarhákon bekövetkezett szaporasági és 
húsminőségi mutatók változásainak bemutatásával. 

 
 
 
Effects of myostatin mutations on animal organisms, especially beef cattle 

 
Abstract 

The myostatin is the negative regulator of muscle growth in the body. In several 
vertebrate species, mutations with varying degrees of effect were conserved, in some cases 
point mutations, and in several cases deletions, resulting the loss of function of these genes and 
a decrease in the regulator of muscle growth to varying degrees. In my presentation, I present 
the effect of the most significant and common of the 20 known mutations, with particular 
reference to changes in reproduction and meat quality indices in beef cattle. 
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A MELATONINSZINT SZABÁLYOZÁSÁNAK INNOVATÍV LEHETŐSÉGEI A 
JUHTENYÉSZTÉSBEN 
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Összefoglalás 

A házijuh szaporodási folyamataira összpontosítva mutatják be a szerzők a melatonin 
hormonfehérje jelentőségét. Szakirodalmi feldolgozásukban közlik, hogy a melatoninszint a 
juhban napi és szezonális változást mutat. A juhban, mint szezonálisan ivarzó rövidnappalos 
állatfajban a melatonin termelődésének szezonális fokozódása serkenti az ivari tevékenységet. 
Exogén melatonin adagolása előre hozza ivari ciklus kifejeződését, melatonin növeli a 
termékenységi rátát, a születendő bárányok számát, valamint az ikerbárányok túlélési esélyeit 
is. Beszámolnak arról, hogy a melatonin egyik eleme a fejlődő magzat és a megszülető bárány 
agyi oxigénhiányos állapota és gyulladásos folyamatai kialakulásával szembeni neuroprotektív 
védelemnek. 

 
 
 
Innovative possibilities for regulating melatonin levels in sheep production 

 
Abstract 

The authors present the importance of the melatonin protein hormone by focusing on 
the reproductive processes in domestic sheep. In their literature review, they report that sheep 
melatonin levels show daily and seasonal rhythm. In sheep as a seasonal breeder, short-day 
animal species, seasonal increases in melatonin production stimulate sexual activity. The use 
of exogenous melatonin promotes the expression of the sexual cycle. It increases the fertility 
rate, the number of lambs to be born, and the chances of survival of twin lambs. Melatonin is 
an element of neuroprotection against cerebral hypoxia and the development of inflammatory 
processes in the growing fetus and the newborn lamb. 
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BIKASPERMIUMOK MITOKONDRIÁLIS MEMBRÁNPOTENCIÁL-
VIZSGÁLATAI KÜLÖNBÖZŐ ADATELEMZÉSI MEGKÖZELÍTÉSEKKEL 
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Összefoglalás 
Mélyhűtött-felolvasztott bikasperma (n=6) mitokondriális membránpotenciál-

változásait értékeltük JC-1 festés és flow citometria alkalmazásával. Az alkalmazott 
fluoreszcens festék az aktív mitokondriumokban aggregátumokat képezve narancs, az inaktív 
mitokondriumokban monomerként zöld fluoreszcens fényt mutat. Az aktív mitokondriumok 
arányának megállapítására, a mérési eredmények értékelésére többféle megközelítést 
alkalmaztunk: JC-1 aggregátumok %-os aránya szubjektív régióanalízissel, illetve automatizált 
FloCK klaszteranalízissel, valamint a JC-1 festék naracs:zöld fluoreszcencia-intenzitási aránya. 
Az egyes elemzési megközelítések összehasonlítására Spearman nemparaméteres 
rangkorrelációt alkalmaztunk. Eredményeink azt mutatják, hogy az egyes megközelítések 
gyengén korrelálnak egymással, nem adnak egyértelmű eredményt, így a JC-1 festék helyett 
mélyhűtött-felolvasztott bikasperma vizsgálatára más fluoreszcens festékek alkalmazása 
javasolt. 

 
 
 

Mitochondrial membrane potential measuements of bull spermatozoa with different 
data analysis approaches 

 
Abstract 

Mitochondrial membrane potential changes in cryopreserved-thawed bull sperm (n = 6) 
were assessed using JC-1 staining and flow cytometry. The fluorescent dye forms orange 
aggregates in active mitochondria and green monomers in the inactive mitochondria. Several 
approaches were used to determine the proportion of active mitochondria to evaluate the 
measurement results: the percentage of JC-1 aggregates by subjective region analysis and 
automated FloCK cluster analysis, and the orange: green fluorescence intensity ratio of JC-1 
dye. Spearman nonparametric rank correlation was used to compare each analysis approaches. 
Our results show that the individual approaches are weakly correlated with each other, and the 
results are not convincing, so it is recommended to use other fluorescent dyes instead of JC-1 
dye for frozen-thawed bull semen. 
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Összefoglalás 
Az emlősök petefészke nagy számban tartalmaz preantrális tüszőket. Ezeknek a 

képleteknek az in vitro tenyésztése rendkívül nagyszámú petesejtet biztosít, amely lehetővé 
teszi – in vitro maturáció és termékenyítés után – embriók létrehozását. Az in vitro tenyésztett 
(IVC) tüszők felhasználása és fagyasztva tárolása lehetőséget ad nagy genetikai értékű vagy 
veszélyeztetett állatok reprodukciós életkorának kiterjesztésére. Az izolált tüszők fagyasztva 
tárolása számos előnnyel jár a petefészek szövet tárolásával szemben: (i) kvalitatív és 
kvantitatív értékeléslehetséges fagyaztás előtt; (ii) kisszámú minta felolvasztásának a 
lehetősége; (iii) további tenyésztéssel és a petesejtek maturációjával a szövetbeültetés 
kockázatai elkerülhetők. A módszer hatékonysága napjainkban azonban még igen alacsony, 
mind haszonállatokban, mind pedig egérben, ahol a legjobb eredményeket sikerült elérni. 
Vizsgálataink célja, hogy feltárjuk a preantrális tüszők tenyésztésének és tárolásának 
lehetőségeit, kezdetben laboratóriumi modell-, később pedig haszonállatokban. 

 
 
 

Prospects of in vitro culture and preservation of preantral follicles 
 

Abstract 
Mammalian ovary contains great amount of preantral follicles. In vitro culture could 

provide access to enormous numbers ofoocytes that, if viable, could be matured and fertilized 
in vitro to produce embryos for offspring production. The application ofsuch in vitro cultured 
(IVC) follicles in combination with cryopreservation has a great potential for preserve 
reproductiveefficiency of high value domestic animals, regardless the age or reproductive 
timing. Furthermore, there is a possibility forfemales of endangered species to extend and 
preserve their fertility using IVC follicles. The cryopreservation of isolatedfollicles offers other 
advantages when compared with cryopreservation of ovarian tissue: (i) qualitative and 
quantitativeevaluation of the follicle before cryopreservation; (ii) thawing of a known and 
limited number of follicles; and (iii)subsequentin-vitro culture and maturation avoids possible 
disease transmission.However, in vitro production of fertilizeable oocytes and embryos from 
IVC follicles is still at very low level of efficiency inlivestock and even mouse. Aim of our  
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study is to investigate the prospects of preantral follicle culture and preservation - in laboratory 
model species and later, in livestock. 
  



 
 

96 
 

 
 

A HŐSTRESSZ KIHÍVÁSAI A TEJELŐ SZARVASMARHÁK ÉLETTANI, 
TERMELÉSI ÉS SZAPORODÁSBIOLÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEIBEN 
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Összefoglalás 
A klímaváltozás következtében hazánkban is egyre nagyobb figyelmet kap a hőstressz, 

aminek negatív gazdasági hatásait az agrárium minden területén, így az állattenyésztésben is 
tapasztalhatjuk. Különösen igaz ez a genetikai előrehaladásnak köszönhetően nagy tejtermelésű 
szarvasmarha fajtákra, amelyek érzékenyen reagálnak az optimálisnál magasabb 
hőmérsékletre. Különböző élettani problémák merülhetnek fel a magas hőmérsékletű 
időszakokban, amelyek negatívan befolyásolják a szaporodásbiológiai és a termelési mutatók 
eredményességét. A cél, hogy olyan feltételeket teremtsünk, amelyek elősegítik a produkciós 
és reprodukciós teljesítmény szinten tartását ezekben az időszakokban, amihez nélkülözhetetlen 
az állatok élettani szükségleteinek ismerete. Az összefüggésekben rejlő lehetőségek számos 
innovatív megoldást kínálnak, amelyek a fenntartható állattenyésztés alapjául szolgálhatnak. 

 
 
 

Heat stress challenges in physiological, productive and reproductive performance of 
dairy cattle 

 
Abstract 

Due to climate change, heat stress is getting more and more attention in Hungary as 
well. Its negative economic effects can be experienced in all areas of agriculture, including 
animal husbandry. This is especially true for high-yielding cattle breeds due to genetic progress, 
which are sensitive to higher temperature. Various physiological problems may arise during hot 
periods, which negatively affect the effectiveness of production and reproduction. The aim is 
to create conditions that help to maintain production and reproductive performance during these 
periods. For that, it is essential to know the physiological needs of animals. A number of 
innovative technological solutions are needed, which can serve as a basis for sustainable animal 
husbandry. 
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Összefoglalás 
A rendszeresen művelt talajok szerkezeti degradációja, tömörödése komoly károkat 

okozhat a növénytermesztésnek. A csapadékmennyiség ingadozása, a szélsőségek gyakoribbá 
válása miatt egyre hangsúlyosabb a talajok vízbefogadó és vízmegtartó képességének javítása. 
A választott művelési beavatkozások hatással vannak a talaj vízgazdálkodására. Különösen 
fontos a talajtömörödés megszűntetése, kialakulásának elkerülése. Két eltérő adottságú terület 
penetrációs ellenállásának vizsgálata alapján következtetünk azok vízgazdálkodásában 
esetlegesen felmerülő problémákra, a művelés minőségére, hatástartamára. 

 
 
 

Soil condition examinations under different soil types 
 

Abstract 
The structural degradation and compaction of regularly cultivated soils can cause 

serious damage to crop production. As precipitation fluctuates and extremes become more 
frequent, the need to improve the water absorption and water retention capacity of soils is 
becoming increasingly important. The cultivation methods chosen have an impact on soil water 
management. It is especially important to eliminate soil compaction and avoid its formation. 
Based on the examination of the penetration resistance of two areas with different potential, we 
conclude the problems that may arise/occur in their water management and the quality and 
duration of the cultivation. 
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Összefoglalás 
A pettyesszárnyú muslica [Drosophila suzukii (Matsumura, 1931)] első hazai észlelése 

2012-ben történt. Megjelenése óta évről-évre nagy gazdasági károkat okoz ültetvényeinkben, 
kiváltképp szederben, bodzában, málnában, meggyben. A kutatóállomáson található bodza, 
málna, szeder, feketeribiszke ültetvényekben a gyümölcslegyek rajzásának megfigyelése 
Csalomon VARL csapdákkal történik. A csapdákba különböző folyadékok kerülnek, melyeket 
heti rendszerességgel frissítünk, értékelünk, ezzel megfigyeljük, hogy a kártevő melyik 
csalogatóanyagot preferálja. A gyümölcsökbe tojást rakó egyedek eloszlásának 
monitoringozása mellett 2021 őszén, szeder fajtákon új kísérletet állítottunk be az előzetes 
vizsgálatok alapján hatékonynak bizonyult permetszert tesztelve. 

 
 
 

Monitoring and protection against drosophila suzukii at the MATE Research Station  
in Fertőd 

 
Abstract 

The first domestic detection of the spotted winged Drosophila suzukii (Matsumura, 
1931) in Hungary took place in 2012. Since its appearance it has caused great economic 
damage, especially in the case of blackberries, elderberries, raspberries, cherries. In the 
elderberry, raspberry, blackberry and blackcurrant plantations at the Fertőd research station was 
observing the swarming of Drosophila with VARL traps of ’Csalamon’. The traps contain 
different liquids, which are updated and evaluated weekly, observing the pests which lure 
material they prefer. In addition started monitoring the distribution of individuals which laying 
eggs in fruits. In the autumn of 2021 we set up a new experiment on blackberry varieties, testing 
a pesticide that proved to be effective by preliminary studies. 
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Összefoglalás 
A kísérleteinket Jászberényben, három különböző cukorrépafajtán, kisparcellás 

permetezőgéppel 2020. tenyész időszakában állítottuk be. A kezelések blokkosítva, 3 egymás 
utáni időpontban lettek elvégezve. Új, még kísérleti fázisban lévő fungicid hatóanyagot, a 
florilpikoxamidot teszteltük sikeresen, Cercospora beticola ellen, melynek első éves 
eredményeit szeretnénk ismertetni. Az eredmények azt mutatták, hogy mind az önmagában 
kijuttatott florilpikoxamid dózisai, illetve, a kombinációja difenokonazollal, sikeresen 
alkalmazható a Cercospora beticola ellen. 
 
 
 
 

Field studies of florylpicoxamid against Cercospora beticola Sacc. In hungary 
 

Abstract 
We conducted our trials by small plot backpack sprayer in Jászberény, on three different 

variety of sugar beet, in the growing season of 2020. The applications were done in 3 sequenced 
timings block. We have successfully tested a novel experimental phase fungicide, 
florylpicoxamide against C. beticola we would like to present the results from the first year of 
our testing. The results showed, both the dose rates of straight florylpicoxamid and the tank mix 
of florylpicoxamid with difenoconazole is applicable against C. beticola. 
  



 
 

100 
 

 
 

EURÓPAI CSERESZNYELÉGY ELLENI VÉDELEM TÖRZSINJEKTÁLÁSSAL 
 
 

GYURIS R.1 – SÖRÖS CS.2 – GUTERMUTH Á.3 – SZABÓ Á.1  
 
 

1Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növényvédelmi Intézet, Rovartani Tanszék 
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

2Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet 
1118 Budapest, Villányi út 29-33. 

3GreenUnit Kft.  
1112 Budapest, Pereszke utca 225/1. 

 
 
 

Összefoglalás 
Az európai cseresznyelégy (Rhagoletis cerasi) hazánkban és a világ számos területén 

akár 100%-os kártételt is okozhat, fogyasztásra alkalmatlanná téve a termést. Szuperintenzív 
termesztésnél a kis lombkoronájú fák permetezéssel védhetőek, de a permetszer sokszor 
felesleges mennyiségben kerül kijuttatásra, ezzel szennyezve a környezetet. Munkánkban egy 
környezetbarát növényvédelmi megoldást dolgozunk ki a légy kártétele ellen. Az endoterápia 
során a növényvédő szert a fák törzsébe injektáljuk egy speciális eszközzel, ezáltal a hatóanyag 
a zárt rendszerben transzlokálódva a lombkoronába, majd a gyümölcsbe kerül. A technológia 
előnye, hogy csak a fán élő szervezetekre hat és a hatóanyag alacsony dózisa elegendő a cél 
érdekében. Munkánk során kiválasztjuk, és injektálható formává alakítjuk a növényvédő 
szereket, rovartani szempontból értékeljük a kísérletet, majd szermaradék koncentrációt 
határozunk meg a gyümölcsben. 

 
 
 

Protection against Cherry Fruit Fly by trunk injection 
 

Abstract 
The European Cherry Fruit Fly (Rhagoletis cerasi) can cause up to 100% damage in 

Hungary, and in some other countries. This fly makes the crop completely unusable for fresh 
consumption and export. In super-intensive cultivation, smaller trees can be protected by 
spraying. But spraying is often applied in unnecessary amounts, what pollutes the environment. 
Injection affects only tree organisms, environmentally friendly, and we can use low doses of 
the active ingredient to kill pests. Injection technique is not as widely used in Hungary as 
spraying. There are a lot of researches in the world based on injecting techniques of fruit trees. 
In our work, we select and formulate pesticides into injectable formulations, evaluate the 
experiment from an entomological view, and then measure the active ingredient residue in the 
fruit, leaves and flower by using the QuEChERS method. 
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Összefoglalás 
Az őszi búza a hazai növénytermesztés egyik meghatározó növénye. A nyomelemek 

közül a cink (Zn) esszenciális elem. A búza esetében a cink jelentősége a magképződésben és 
a gyökérnövekedésben, valamint a betegségellenállóság fenntartásában van. Pótlását 
legegyszerűbben lombtrágyázás formájában végezhetjük el. Kutatásunk célja, eltérő 
éréscsoportú őszibúza fajták terméshozam- és minőségváltozásának vizsgálata cink lombtrágya 
kezelések hatására.  Vizsgálataink során a cink lombtrágya kezeléseket négy őszi búza fajta 
(Zvezdana, GK Petur, GK Pilis és Cellule) két fenológiai fázisában (bokrosodás, zászlóslevél 
kiterülés), eltérő dózisban (1x, 2x és osztott) végeztük el.  A kísérlet helyszíne a MATE Szeged-
Öthalom telephelyén található tápanyagutánpótlási tartamkísérlet volt. Méréseink során 
bizonyítható összefüggéseket kaptunk a fajták, a kezelések, valamint az eltérő tápanyagadagok 
kölcsönhatása között.  A kontroll parcellákhoz képest a kezelések főátlagait vizsgálva minden 
esetben termésnövekedést tapasztaltunk. Legjobb hatást az első kezeléssel értünk el, amely 2,2 
%- os terméstöbbletet jelentett a kontrollhoz viszonyítva. Fehérjetartalom alakulásában szintén 
az első kezelés bizonyult a legjobbnak 2,8%- os különbséggel a kontrollhoz viszonyítva. 
 
 
 

Investigation of the effect of zinc fertilizer treatments for the yield and content of four 
winter wheat varieties 

 
Abstract 

Winter wheat is one of the main crops in domestic crop production. Of the trace 
elements, zinc (Zn) is an essential element. In the case of winter wheat, zinc plays a role in seed 
formation and root growth as well as in maintaining disease resistance. The simplest way to 
replace it is in the form of foliar fertilization. The aim of our research is to investigate the yield 
and quality changes of wheat cultivars with different ripening groups as a result of zinc foliar 
fertilizer treatments. In our studies, zinc foliar fertilizer treatments were performed in two 
phenological phases, at bushing (BBCH 13) and flag leaf extension (BBCH 41) of four winter 
wheat cultivars (Zvezdana, GK Petur, GK Pilis and Cellule) with different doses (1x, 2x and 
split). It is a long-term wheat monoculture experiment since 1998 which took place at the 
Szeged-Öthalom study site of the Hungarian University of Agriculture and Life Sciences. In 
our measurements, we obtained demonstrable correlations between varieties, treatments, and  
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the interaction of different nutrient doses. Examining the main averages of the treatments 
compared to the control plots, we observed an increase in yield in all cases. The best effect was 
obtained with the first treatment, which resulted in a 2.2% yield increase compared to the 
control. The first treatment was also the best in terms of protein content, with a difference of 
2.8% compared to the control. 
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Abstract 
Microalgae and bacteria have been identified as alternatives to chemical fertilizers 

which have caused environmental pollution and the loss of soil fertility and sustainability. 
Single species treatment of microalgae or bacteria is commonly used in agriculture, there is 
growing experimental evidence suggesting that a mutual relationship between microalgae and 
bacteria synergistically impacts each other’s physiological and metabolomic processes.  
However, there is much more unexplored relationship between microalgae- bacteria on 
agricultural application, specifically maize crop production and productivity. This study 
investigated interaction of the microalgae with a PGPB could affect on soil properties, maize 
growth and yield, nutrient uptake, and nutrient use efficiency. A field trial using maize as a test 
crop was done using a randomized complete block design with nine treatments with four 
replications. The treatments used in this study were: The three levels of the microalgae (control, 
0.03% of Nostoc MACC-612, 0.1% of Nostoc MACC-612) and three levels of bacteria strains 
(Control, Azospirillum lipoferum and Pseudomonas fluorescens). The variables measured 
included plant growth and chlorophyll content. The collected data showed that dry root and 
shoot weight was statistically significant. The highest root dry weight was recorded at (0.1% of 
Nostoc MACC-612 + Azospirillum lipoferum) application rate while the lowest was recorded 
at control levels. 
 
 

A mikroalga biomassza és talaj baktérium interakció hatása a kukorica növekedésére  
és a tápanyagok felhasználásának hatékonyságára 

 
Összefoglalás 

A mikroalga biomassza, a talaj baktériumok különböző műtrágyák alternatívájaként 
használhatók, amelyek a környezet szennyezését, valamint a talaj termékenységének és 
fenntarthatóságának csökkenését eredményezhetik. A mikroalgák vagy talaj baktériumok 
egyetlen fajként történő kezelését általában használják a mezőgazdaságban, egyre több kísérleti 
bizonyíték utal arra, hogy a mikroalgák és a talaj baktériumok közötti kölcsönös kapcsolat 
szinergikusan befolyásolja egymás fiziológiai és metabolikus folyamatait. Mindazonáltal 
sokkal több feltáratlan mikroalga-baktérium kapcsolat van mezőgazdasági alkalmazásban, 
különösen a kukoricatermesztés és a termelékenység kapcsolatában. Ebben a tanulmányban a 
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mikroalga biomassza talaj baktériumokkal való kölcsönhatását vizsgáltuk, amely 
befolyásolhatja a talaj tulajdonságait, a kukorica növekedését és termését, tápanyagfelvételét és 
a tápanyag felhasználás hatékonyságát. Szántóföldi kisparcellás kísérletet állítottunk be, 
véletlenszerűen kiválasztott komplex blokk kialakítással, kilenc kezeléssel, négy ismétlésben. 
A következő kezeléseket alkalmaztuk: mikroalga biomassza három koncentrációban (kontroll 
- 0, 0,03% Nostoc MACC-612, 0,1% Nostoc MACC-612) és két talaj baktériumtörzs 
(Azospirillum lipoferum és Pseudomonas fluorescens). A mért paraméterek: növények 
növekedése és klorofill tartalma. A kísérleti eredmények igazolták a száraz gyökér- és 
hajtástömeg statisztikailag szignifikáns eltéréseit. A legnagyobb gyökér száraztömeget a 
(Nostoc MACC-612 + Azospirillum lipoferum 0,1%) kezelésnél kaptuk, míg a legkisebb értéket 
a kontrolloknál mértük. 
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Összefoglalás 
A gabonafélék a hazai vetésterület majdnem háromnegyed részét foglalják el, 

ugyanakkor a fehérjenövények termőterülete elenyésző. A gabonafélék és hüvelyesek együttes 
termesztésével a vetésszerkezetet oly módon javíthatjuk, hogy a hüvelyes vetésterületet 
növeljük, a termőterületek biodiverzitását serkentjük, a gabonafélék nitrogén ellátását 
csökkenteni tudjuk, miközben a gabonafélék beltartalmi paraméterei és mennyiségi mutatói 
stabilan magasak maradnak. Vizsgálatunk célja, hogy megállapítsuk, az őszi búza - őszi borsó 
növénytársításban kimutatható-e változás az őszi búza relatív klorofill-tartalmában. 
Növénytársítási vizsgálatainkat a Szeged–Öthalmi Kísérleti Telepen állítottuk be 2018/2019. 
és 2019/2020. években. A 10m2–es kísérleti parcellákon, 4 ismétlésben, 2 őszi búza fajtával 
(GK Szilárd, Cellule) és 2 borsó fajtával (Aviron, Enduro) végeztük a kísérletet. Minden őszi 
búza és borsó fajtát 2-2 csíraszámmal vetettük el Az őszi búza esetén az 3 millió csíra/ha és 5 
millió csíra/ha, az őszi borsó esetén pedig 600 ezer csíra/ha, és 1 millió csíra/ha 
vetőmagmennyiséget alkalmaztunk. A növénytársításokban N fejtrágyázást nem végeztünk, 
viszont a kísérletben N trágyázás nélküli, 30kg/ha N fejtrágyázású és 60 kg/ha N fejtrágyázású 
tiszta vetésű őszi búzát is alkalmaztunk. Eredményeinkből megállapítható, hogy 
növénytársításban a borsó vetéssűrűségének növelésével az őszi búza leveleinek relatív 
klorofill-tartalma nő, ugyanakkor a búza relatív klorofilltartalmát a társításban részt vevő borsó 
fajtája is befolyásolja. Kísérletünk eredményeiből az is látható, hogy az őszi búza klorofill-
tartalma a búza-borsó növénytársításban magasabb, mint a N trágyázás nélküli és a 30kg/ha N 
trágyázású tiszta búza állományban és sokkal kiegyenlítettebb, mint a 60kg/ha N kezelésű 
parcellákon. 
 
 
 

Relative chlorophyll content of winter wheat in association with fodder pea 
 
Abstract 

Cereals occupy almost three quarters of the domestic sown area, but the area under 
protein crops is negligible. Cereals and legumes in intercrop not just increase the sowing area 
of legumes, but also allows lower inputs through reduce fertilizer and maintain inner content 
values and quantitative parameters of the cereals in high level. The aim of our study was to 
determine whether there is a change in the relative chlorophyll content of winter wheat in the 
winter wheat – winter pea plant association. The aim of our study was to determine whether  
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there is a change in the relative chlorophyll content of winter wheat in the winter wheat – winter 
pea plant association. Our investigations were made on the Research Station of Szeged-
Öthalom, in 2018/2019 and 2019/2020 years. The experimental plots were 10m2, in four 
repeats, with two winter wheat varieties (GK Szilárd, Cellule) and 2 pea varieties (Aviron, 
Enduro). All winter wheat and pea varieties are sown with two seed density (winter wheat 3 
and 5 million seed ha-1, winter pea 0,6 and 1 million seed ha-1), in every species in every 
combination. No N fertilization was carried out in the crop associations, but in the experiment 
we used winter wheat without fertilization, 30 kg ha-1 N fertilization and 60 kg ha-1 N 
fertilization pure wheat. From our results it can be stated that the relative chlorophyll content 
of winter wheat leaves increases in plant association by increasing the sowing density of peas. 
The results of our experiment also show that the chlorophyll content of winter wheat in wheat-
pea crop association is higher than in N unfertilized and 30kg ha-1 N fertilized pure wheat and 
much more balanced than in 60kg ha-1 N-treated plots. 
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Összefoglalás 
A repcetermesztés az elmúlt években teljesen átalakult Magyarországon. Általánossá 

vált a hibridek használata, valamint intenzív termesztéstechnológiák terjedtek el. Ezzel együtt 
növekedtek a termésátlagok is, így vált a repce az egyik legjövedelmezőbb növénykultúrák 
egyikévé. A jövedelmezőség megőrzése elsőrendű feladat, melyhez a termésátlagok további 
emelése mellett meghatározó a minőségi paraméterek javítása és a termésbiztonság. A repce 
termesztése napjainkban jelentős kihívásokkal néz szembe. A klímaváltozás hatására az 
évtizedek termesztési rutinja átalakul: - forgatás nélküli talajművelési módok elterjedése - 
későbbi vetésidő alkalmazása (az augusztusi vetés helyett már szeptember 1-2 dekádjában 
történő vetés) - olyan területen is termesztjük, amelyek eddigi tapasztalataink alapján nem 
kedvezőek a minőségi és mennyiségi repce termesztésének - a vetéstechnológiában általánossá 
vált a dupla gabonasor elterjedése, így a hektáronkénti magmennyiség csökken - nálunk nem 
olyan elterjedt a 45 és 75 cm-es sortávolság, mint Nyugat-Európában ezáltal a mechanikai 
gyomírtás (kultivátorozás) elterjedőben van, így kevesebb a növényvédőszer felhasználás - a 
klímaváltozás hatására egyre nagyobb szerepe van, a lombon keresztüli növénytáplálásnak, 
mind makro és mikroelemek és biostimulátorok alkalmazása. 

 
 
 

Technology of rape of cultivation and currentnutrient supply issues 
 

Abstract 
Rape growing has been completely transformed in Hungary in recent years. The use of 

hybrids has become commonplace, as well as intensive cultivation technologies have spread. 
At the same time, crop averages have increased, making rapeseed one of the most profitable 
crops. Maintaining profitability is a priority task, for which, in addition to further increasing the 
average yields, the improvement of quality parameters and crop safety are decisive. The 
cultivation of rapeseed today faces significant challenges. As a result of climate change, the 
cultivation routine of the decades is transformed: • spread of tillage methods without rotation • 
application of later sowing time (sowing in the decacia of 1-2 September instead of august 
seeding) • we also grow it in an area where, based on our experience so far, it is not favourable 
to grow quality and quantity rapes. • the spread of double cereal lines has become common in  
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sowing technology, thus reducing the amount of seeds per hectare • 45 and 75 cm line spacing 
is not as widespread as Nyugat-mechanica lweed control (cultivators) is becoming more 
widespread in Europe, so there is less pesticide use • as a result of climate change, plant nutrition 
through the foliage plays an increasing role, both the use of macro and microelements and 
biostimulators 
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Abstract 

Microalgae is known to possess bio-stimulating property while chitosan is well known 
for its inherent biological properties. With the aim of minimising nitrogen application, this 
experiment was conducted to check if application of chitosan or microalgae or both with 50% 
N can balance the nutrient requirement for the different physiological and biochemical 
development as effective as by 100% N dose. The data were recorded only for the early 
vegetative stage as the seeds were non-vernalized. Basic parameters recorded were the Hexose 
content, Chlorophyll a, Chlorophyll b, Total Phenol Content (TPC), Relative Water Content 
(RWC), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Greenness Index (GI). In most 
of the parameters comparable results between control (with 100% of N recommended dose) 
and the other treatments (where either microalgae or chitosan or both were added) was found.  
Whereas it was clearly shown that 50% of recommended nitrogen doses reduces the hexose 
content, chlorophyll content and relative water content. Thus, the treatments were effective in 
supplementing the nutrient requirements. 
 
 

Őszi búza csiranövények fejlődésének stimulálása kitozánnal és mikroalgákkal  
50%-os nitrogén dózis alkalmazása mellett 

 
Összefoglalás 

A mikroalgákról biostimuláló tulajdonságokkal rendelkeznek, míg a kitozánnak jól 
ismert biológiai tulajdonságai vannak. A nitrogén kijuttatásának minimalizálása érdekében 
célunk annak vizsgálata volt, hogy a kitozán és a mikroalga biomassza együttes vagy önálló 
alkalmazása 50% N-kiegészítéssel képes-e egyensúlyba hozni a különböző élettani és 
biokémiai fejlődéshez szükséges tápanyagszükségletet, hasonlóan a 100%-os N dózishoz. Az 
adatokat csak a korai vegetatív szakaszra rögzítettük, mivel a magokat nem vernalizáltuk. Az 
mért paraméterek: hexóztartalom, klorofill-a, klorofill-b tartalom, teljes fenoltartalom (TPC), 
relatív víztartalom (RWC), normalizált differenciális vegetációs index (NDVI) és zöldülési 
index (GI). A legtöbb paraméterben összehasonlítható eredményeket találtunk a kontroll (100% 
N ajánlott dózis) és a többi kezelés között (ahol vagy mikroalga biomasszát, vagy kitozánt, vagy 
mindkettőt adtunk a csíranövényeknek). Egyértelműen igazoltuk, hogy az ajánlott nitrogén 
dózisok 50%-a csökkentette a hexóztartalmat, klorofill tartalmat és relatív víztartalmat. Az 
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alkalmazott kitozán és mikroalga kezelések hatékonyan kiegészítették a növények 
tápanyagszükségletét. 
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Összefoglalás 
Szerzők 2012. évtől végzik őszi búzában az állapotminősítést, termésbecslést és 

terméselemzést. A mintatereket a Tangazdaság különböző tábláin jelölték, a gazdaság 
vetésszerkezete szerint. Megfigyeléseik szerint a szántóföldi kelés mindig kisebb, mint a 
laboratóriumi csírázás. A kisebb kelésnek azért van jelentősége, mert a csökkenő tőszámot, a 
megnövekedett tenyészterület ellenére sem tudja a bokrosodás kompenzálni. Ezt bizonyítja, 
hogy 0,5 és 1 cm tőtávolság esetén is tapasztaltak erőteljes és produktív bokrosodást, míg 4 – 5 
cm tőtávnál is rögzítettek egykalászos töveket. Elemzésük során azt tapasztalták, hogy a két 
kalászt – vagy többet – nevelő búzatő összes kalásztömege és így a szemtömege is közel kétszer 
annyi, mint az egy kalászú tőé. További, alapvető tapasztalat, hogy a több kalászú búza 
legnagyobb kalásza nagyobb tömegű, mint az egykalászú tő „magányos” kalásza. Az 
erőteljesen bokrosodó és így több kalászt nevelő tövek mutatják a vetőágykészítés, a vetés és a 
vetőmag minőségének fontosságát. Mivel ezek a tényezők határozzák meg a magas szántóföldi 
kelés értékét, valamint a gyors és erőteljes kezdeti fejlődést és így a várható nagy produktív 
bokrosodást. A becslés során az objektív mutatók használatát szorgalmazzák, mint pl. a kalász 
tömege és a várható termés összefüggése, amely szoros korrelációt mutat, míg a kalász hossza 
és a szemtömeg nem ad megbízható becslést. A szerzők szerint a modern növénytermesztés és 
különösen a precíziós gazdálkodás nem nélkülözheti a termésbecslést és terméselemzést, amely 
megmutatja a gazda munkáját és a beavatkozásra szoruló területeket. 

 
 
 

Crop estimations of winter wheat in 2019 
 

Abstract 
The authors have been carrying out stand evaluation, crop estimation and yield analysis 

in winter wheat since 2012. The sampling areas were assigned at the fields of the Training Farm 
of the Faculty of Agricultural and Food Sciences of Széchenyi István University 
Mosonmagyaróvár according to the structure of the cropping system. According to their 
observations the value of field emergence is always lower than the laboratory germination. The 
weak emergence is important because the lower plant density cannot be compensated by the 
increased tillering in spite of having larger plant growth space. It is proven by the fact that they 
detected strong productive tillering even at 5 and 10 mm plant spacing while there were single- 
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spiked plants at 40-50 mm plant spacing as well. The analysis revealed that the total ear mass 
and grain mass of wheat plants bearing two or more ears is almost the double than that of the 
single-spiked plants. It was a further basic experience that the largest ear of ”multiple-spiked” 
plants is always heavier than the single ear of one-spiked plants. Plants with intense tillering 
and more ears demonstrate the importance of proper seedbed preparation and drilling and the 
significance of sowing good quality seeds. These are the factors that determine field 
germination and emergence, influence the speed and intensity of initial development and by all 
these factors the sufficient productive tillering. The authors emphasize the use of exact and 
objective methods at crop estimation, e.g. the relationship between the ear mass and the yield 
which is in strong correlation whilst ear length and grain mass are not suitable for a precise 
estimation. The authors conclude that crop estimation and yield analysis must be inevitable 
tools of modern crop production and will be particularly important in precision agriculture. 
These tools also qualify the job done by farmers and helps to identify the areas that require 
special attention. 
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Összefoglalás 

A klímaváltozás új kihívások elé állítja a növénytermesztést is. A hazánkban egyre 
melegebbé váló éghajlat új termesztési lehetőségeket vetít elő. Ennek szellemében folytak azok 
a szántóföldi kísérletek, melyek keretében 9 db őszi- és 4 db tavaszi sörárpa fajta összehasonlító 
vizsgálata történt, eltérő vetésidők alkalmazása esetén. Az árpák vetésideje egyaránt 2020. 10. 
24. és 2020. 11.10. volt, a tavaszi fajták emellett 2021. 03. 16.-án (a hagyományosan 
optimálisnak tartott vetésidőben) is elvetésre kerültek. A kapott eredmények alapján a 2020-
2021. termesztési időszak őszi időjárása csapadékos volt, az őszi vetések kelése gyorsan, 
egyenletesen megtörtént. Az ősszel vetett tavaszi árpa fajtákon ugyan jelentkezett fagyáskár, 
de elfagyásuk, tőszámuk csökkenése nem következett be sem az októberi, sem a novemberi 
vetésidő esetében. A tavaszi vetések ellenben az extrém száraz és hűvös április során lassan 
fejlődtek, majd a szokatlanul meleg és száraz június miatt hirtelen beértek. Nyilvánvalóan 
ennek is volt köszönhető, hogy a tavaszi árpa fajták ősszel történő vetése jelentős hozam 
többletet, illetve a minőségi paraméterek javulását eredményezte, ugyanazon 
termesztéstechnológiai feltételek mellett. 
Kulcsszavak: sörárpa, klímaváltozás, vetésidő, összehasonlító szántóföldi kísérlet 
 
 
 

Investigation of the effect of different sowing times on barley varieties 
 

Abstract 
Climate change induces new challenges in crop production. It is getting even warmer in 

Hungary, which adumbrates new possibilities. The comparative experiments were carried out 
in this spirit. 9 different winter barley varieties and 4 kind of spring barley varieties were 
investigated under field conditions applying different sowing times. All varieties were sown on 
24th October and 10th November 2020, but besides the spring barley varieties were sown at their 
traditionally considered optimal sowing time on 16th March 2021, too. Based on the results, it 
can be said that there was rainy weather during autumn in the growing season of 2020-2021. In 
this occasion all the plants sowed in 2020 has grown rapidly and uniformly. Although frostbite 
has occurred on those spring barley varieties which were sown in autumn, there wasn’t any 
decrease in their number of crops in the case of both October and November sowing times. On 
the other hand, the spring sowings had to grow within extremely dry and cool conditions in 
April and they maturated suddenly due to the unusually warm and dry June. Obviously, the 
significant yield surplus and the improved quality parameters of the spring barley varieties  
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sowed during autumn, applying the same cultivation method could happen thanks to these 
conditions as well. 
Keywords: malting barley, climate change, sowing time, comparative field experiment 
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Összefoglalás 
Az elmúlt 10 évben az iskolakert-mozgalom egyre inkább az oktatási intézmények 

érdeklődésének fókuszába kerül, hiszen több pedagógiai területen hasznosítható. Nem cél 
minősített biotermények előállítása, de a gyerekek egészségének védelme és az ökológiai 
összefüggések bemutatása érdekében ajánlott az ökológiai gazdálkodás módszereinek 
alkalmazása, tanítása. Jelen tanulmány ezeket a módszereket gyűjti egybe és vizsgálja egyfelől, 
hogy melyek azok, amelyek széles körben ismertek az iskolakertek pedagógusai előtt és azokat 
meg is tudják valósítani. Másfelől vizsgálja, melyek azok a módszerek, amelyek kevésbé 
elterjedtek, viszont figyelemre méltók. 

 
 
 

Organic farming - options and their implementations in shool gardens 
 

Abstract 
In Hungary in the last 10 years the shoolgarden-movement becomes more and more 

focus of interest of educational institutions, as it can be used in different pedagogical fields. It 
is not aim to grow certified organic products, but with regard to the health of children and show 
of ecological contexts it is recommended to use and teach the methods of organic farming. This 
study collects organic farming methods and on the one hand it studies which methods are well 
known and can be accomplished by shoolgarden’s teachers. On the other hand the study 
investigates which methods are less widespread but remarkable. 
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A KRITIKUSAN FONTOS ANTIBIOTIKUMOK (CIA) ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI 
ALKALMAZÁSÁNAK KÖRNYEZETTOXIKOLÓGIAI JELENTŐSÉGE ÉS 

HATÁSA A VÍZ-TALAJ KONTINUUMRA 
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Összefoglalás 
A WHO és az EMA (European Medicines Agency) prioritási listákat állítottak össze a 

kritikus fontosságú antimikrobiális szerekről (CIA - Critically Important Antibiotics), amelyek 
rangsorolják az antimikrobiális hatású vegyületeket, a humán, és állatgyógyászatban betöltött 
szerepük és a rezisztancia kialakulásában kivett szerepük alapján. A továbbiakban irányelveket 
határoztak meg a CIA antibiotikumok alkalmazásának szabályairól, melyet a tagországok 
nemzeti szinten kell, hogy beépítsenek a jogszabályaikba. Az EMA legutóbbi, 2018-ban kiadott 
ESVAC riportja alapján Magyarország, mint az 1 kg állati termék előállítása során egyik 
legtöbb antibiotikumot felhasználó ország szerepel. Az antibiotikumok által okozott környezeti 
kockázatok kezelésének fontos eleme a talaj és a vízkészletekben felhalmozódó 
maradványainak való kitettség hatásinak megértése. Ezért fontos kihívás az, hogy ismereteket 
szerezzünk az antibiotikumok sorsáról a talaj-víz kontinuum mentén lévő ökoszisztémában, 
valamint az antibiotikumok járulékos hatásáról a környezeti mikroorganizmusokra, amelyek 
felelősek az ökoszisztéma döntően fontos funkcióiért. 

 
 

 
Ecotoxicological significance and impact of the use of critically important antibiotics 

(CIA) in veterinary medicine on the water-soil continuum 
 
Abstract 

The WHO and the European Medicines Agency (EMA) have compiled priority lists of 
Critically Important Antibiotics (CIAs), which rank antimicrobials according to their role in 
human and veterinary medicine and their role in the development of resistance. Subsequently, 
guidelines have been laid down on the rules for the use of CIA antibiotics, which Member States 
must incorporate into their legislation at national level. According to the latest EMA ESVAC 
report published in 2018, Hungary is listed as one of the countries that uses the most antibiotics 
in the production of 1 kg of animal products. Understanding the effects of exposure to soil and 
residues accumulating in water resources is an important element in addressing the 
environmental risks posed by antibiotics. Therefore, an important challenge is to gain 
knowledge about the fate of antibiotics in the ecosystem along the soil-water continuum, as  
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well as the additive effects of antibiotics on environmental microorganisms that are responsible 
for crucial functions of the ecosystem. 
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Összefoglalás 
A hüvelyesek és gabonafélék együtt termesztése egy ősi növénytermesztési eljárás. A 

gabonafélék és hüvelyes növények társítása elősegítheti a talaj biológiai aktivitásának növelését 
így magasabb a szerves anyagok forgalma a talajban. Az ilyen termesztési rendszerben 
alkalmazott gabonafélék és hüvelyesnövények közötti versengés serkentőleg hat a hüvelyesek 
nitrogén megkötésére. A talaj mikrobiális aktivitásának serkentése hatékonyabb a szerves 
formában történő tápanyagutánpótlással. A növénytársítási vizsgálatainkat a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési és Agrotechnikai Kutatóállomásának öthalmi és 
fülöpszállási kísérleti telepén állítottuk be. A növénytársításokat négy ismétlésben, véletlen 
blokk elrendezésű, 10 m2 -es parcellákon vizsgáltuk. A talajminták méréséhez a fluoreszcein-
diacetát (FDA) mennyiségének meghatározását alkalmaztuk, amely egy széles körben 
elfogadott, egyszerű és érzékeny módszer a talajban lévő teljes mikrobiális aktivitás mérésére. 
Eredményeinkből megállapítható, hogy a két termőhely közül a fülöpszállási meszes réti talaj 
a talajenzimaktivitás tekintetében aktívabb, mint az öthalmi réti csernozjom. Illetve a különféle 
növénytársítási kombinációk alkalmazásával talajaink teljes mikrobiális aktivitása fokozható. 
Kulcsszavak: növénytársítás, talajenzimaktivitás, teljes mikrobiális aktivitás, FDA analízis 
 
 
 

The effect of the association of cereal and pea on the total microbial activity of the soil 
 

Abstract 
Growing legumes and cereals together is an acient crop production process. The 

association of cereals and legumes could help increase the biological activity of the soil thus 
the turnover of organic matter in the soil is higher. The competition between cereals and 
legumes stimulates the nitrogen fixation of legumes. Stimulation of soil microbial activity is 
more effective with nutrient replenishment in organic form. Our plant association research is 
carried out by the Hungarian University of Agricultural and Life Sciences. We set up at the 
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experimental site of the Plant Production and Agrotechnical Research Station in Öthalom and 
Fülöpszállás. Plant associations were examined in four replicates on random block plots of 10 
m2. To measure soil samples, we used the determination of fluorescein diacetate (FDA), which 
is a widely accepted, simple, and sensitive method for measuring total microbial activity in soil. 
From our results, it can be stated that of the two production sites, the calcareous grassland soil 
of Fülölpszállás is more active of soil enzyme activity than the chernozem in Öthalom. The 
total microbial activity of our soils can be increased by using various plant association 
combinations. 
Keywords: plant association, cereal-pea intercropping, total microbial activity, fluorescein 
diacetate (FDA) 
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VÍZTELÍTETTSÉGI VIZSGÁLATOK KUKORICÁBAN 
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Növényélettan- és Növényökológia Tanszék 

8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. 
 
 
 

Összefoglalás 
A Kárpát-medencére is jellemző éghajlatváltozás miatt létfontosságú az olyan növények 

termesztése, nemesítése, amelyek megfelelően tudnak alkalmazkodni a szélsőséges időjárási 
viszonyokhoz. A fajtaválasztás jelentősége az elmúlt évtizedekben különösen megnőtt. 
Munkánk célja a Veszprém környékén termesztett kukorica hibridek aktuális víztelítettségi 
hiányának folyamatos nyomon követése volt, ezáltal is többlet információt és segítséget nyújtva 
az adott körülmények között termesztésre javasolható hibridek kiválasztásához. Kísérletünk 
alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a jövőben a rövid tenyészidejű kukorica hibridek 
minél nagyobb arányú elterjesztése kell, hogy legyen a cél, hiszen így tud a növény a 
legsikeresebben védekezni a nyár közepén beálló tartós szárazság ellen. 

 
 
 

Water saturated deficiency (WSD) studies in maize 
 

Abstract 
Due to the climate change that is also characteristic of the Carpathian Basin, it is 

important to grow and breed plants that can adapt properly to extreme weather conditions. The 
importance of variety selection has increased particularly in recent decades. The aim of our 
work was to continuously monitor the current lack of water saturation of maize hybrids grown 
in the vicinity of Veszprém, thus providing additional information and assistance in the 
selection of hybrids that can be recommended for cultivation under the given conditions. Based 
on our experiment, we came to the conclusion that in the future the goal should be to spread 
short-growing maize hybrids as much as possible, as this is how the plant can best protect itself 
against the persistent drought in the middle of summer. 
  



 
 

121 
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Összefoglalás 
A NPK műtrágyázás hosszú távú hatását a GK Petur őszi búza fajtára a Szeged-

Öthalmon 2000-ben beállított búza monokultúra tartamkísérletben vizsgáltuk 2001-2018 
között. A kísérlet véletlen blokk elrendezésben került beállításra, amely négy NPK műtrágya 
szinten, mint technológiai modell (alap, alacsony, közepes és magas) teszi lehetővé a búzafajták 
vizsgálatát. Az évjárat hatás elemzéséhez vizsgált éveket száraz (6) és csapadékos (7) évekre, 
valamint száraz (8) és csapadékos (5) tavaszra osztottuk. A műtrágyázási intenzitás modellek 
közül a magas műtrágyadózis esetén kaptuk a legnagyobb terméshozamokat a kísérlet 2. évétől 
kezdődően. A kumulatív terméselemzés után azt tapasztaltuk, hogy az első három évben az 
eltérő NPK műtrágyázási modellek kismértékű hatást gyakoroltak a GK Petur terméshozamára. 
A foszfor és a kálium termésnövelő hatása a 6. évben jelent meg, és évről évre növekedett. A 
legnagyobb különbség a közepes és legmagasabb NPK dózis között 2010-ben jelentkezett. A 
13 év kumulatív terméselemzés eredményeit vizsgálva megállapítottuk, hogy az összesített 
hozamnövekedés 7,19 t ha-1 volt a legnagyobb NPK műtrágya adagnál. A száraz és nedves évek 
terméshozambeli különbségeit vizsgálva a legmagasabb és legalacsonyabb műtrágya 
dózisoknál, azt tapasztaltuk, hogy a GK Petur hozama 9 %-kal volt magasabb mindkét esetben. 
Ha a tavaszi csapadék mennyiségét vizsgáljuk, akkor azt állapítottuk meg, hogy csapadékos 
tavasz esetén 12 %-kal, míg száraz tavasz esetén 6 %-kal volt magasabb a legalacsonyabb 
műtrágya dózishoz viszonyítva. Eredményeinkből arra a következtetésre jutottunk, hogy a GK 
Petur terméspotenciáljának megnyilvánulását elősegítette a csapadékos tavasz. Megállapítottuk 
továbbá, hogy a GK Petur jó tápanyaghasznosítási képességgel rendelkező fajta. 
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Long term effect of NPK mineral fertilizer on the yield of GK Petur winter wheat 
variety in dry and wet years 

 
Abstract 

The effect of NPK mineral fertilization on the yield of GK Petur winter wheat variety 
was studied in a long-term wheat monoculture experiment set up in Szeged-Öthalom, Hungary  
in 2000. The experiment laid out randomized complete block design (RCBD) included four 
NPK fertilization levels as input models (basic, low, mid and high). The yield results of GK 
Petur were evaluated using analysis of variance and cumulative yield analysis. The yield effect 
was analysed by dividing the 13 years (2001-2018) into wet (6) and dry (7) years and wet (8) 
and dry (5) spring. Among the input models the high NPK model gave the highest yields from 
the second year of experiment. After the cumulative yield analysis, it was found that the models 
had small effect in the first three years for yield of GK Petur. The effect of phosphorus and 
potassium for yield of GK Petur appeared in the sixth years and increased continuously. The 
highest differences between the mid and high-level input model were in 2010.Studied the results 
of cumulative yield analysis the cumulative yield increasing was 7,19 t ha-1 after 13 years at the 
high input model. If we analysed the average year (September-June) rainfall the yield 
differences between the minimal and high-level input model were 9 % higher in both wet and 
dry years. If we analysed the average spring rainfall also the yield differences between the 
minimal and high-level input model were 12 % higher in wet and 6 % higher in dry spring. It 
could be concluded from our results that the manifestation of genotypic traits of GK Petur was 
enhanced by favourable spring rainfall and this cultivar has good nutrient utilization properties.  
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Összefoglalás 

Cink és kálium műtrágyák hatását vizsgáltunk hároméves kísérletben (2018-2020) 
kukorica (Zea mays L.) növényen, vályog talajon Győr-Moson-Sopron megyében, Bogyoszló 
határában. A három év átlagában vizsgáltuk a cink és a kálium műtrágyák hatását a kukorica 
morzsolt tömegére, az olajtartalmára, a nyersfehérje tartalmára, valamint a 
keményítőtartalmára. Mértük továbbá a növény magasságát, a kukoricacsövek hosszát és az 
egy csövön lévő sorok számát is. A kezelések hatására szignifikánsan nőtt a kukorica morzsolt 
tömege, a maximum morzsolt tömeget 1.30 kg/ha Zn dózis esetén értük el. A cinkkel történő 
kezelések hatására szignifikánsan nőtt a kukoricacsövek hossza (P < 0.01), a kukoricacsövön 
levő sorok száma (P < 0.05), a csövek morzsolt tömege (P < 0.01) és a növény magassága (P < 
0.01), míg a káliummal történő kezelések szignifikánsan növelték a morzsolt tömeget (P < 
0.01), a keményítőtartalmat (P < 0.01) és a növény magasságát (P < 0.01). A legnagyobb 
növekedést a vizsgált paraméterek átlagában 1.5 kg/ha Zn dózis kijuttatása esetén kaptuk. A Zn 
× K interakciónak nem volt szignifikáns hatása a vizsgált paraméterekre. 

 
 
 

Effects of zinc and potassium applications on the qualitative and quantitative 
components of maize 

 
Abstract 

The impact of zinc and potassium fertilizers were tested on maize (Zea mays L.) grown 
in loamy soil in Hungary, Bogyoszló, Győr-Moson-Sopron County, during the growing seasons 
2018, 2019 and 2020. In this work, the combined effects of different doses of zinc (Zn) and 
potassium (K) on maize cob mass (g), in terms of oil content (w/w %), raw protein content (w/w 
%), starch content (w/w %) were studied on the average of the 3 years. The height of the plants 
(cm), the length of the cobs (cm), and the number of rows per cob (pieces) were measured. The 
results showed that the treatments of Zn and K increased the cob mass significantly. Maximum 
cob mass was achieved at 1.30 kg ha-1 Zn dose. The application of Zn significantly increased 
the length of the cobs (P < 0.01), number of rows per cob (P < 0.05), the cob mass (P < 0.01), 
and the plant height (P < 0.01), while the application of K significantly increased the cob mass  
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(P < 0.01), the starch content of the maize (P < 0.01) and the plant height (P < 0.01). The highest 
efficiency of Zn application was at the dose of 1.5 kg ha-1. The effect of Zn × K interaction was 
not significant in any of the tested parameters. 
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Összefoglalás 
A hüvelyes növények magas fehérjetartalmukkal és tápértékükkel kiemelkedő szerepet 

töltenek be a vetésváltásban. Magyarországon a 60-as évek erőteljes mezőgazdasági fejlődése 
az abrakigényes állatfajok tartásának kedvezett, ezáltal a takarmány-fehérje igény a hazai 
termelést is meghaladó mértékben megugrott. Jelenleg fehérjeszükségletünk kb. 40%-a 
származik importból, amelyet a közelmúltban tett támogatási formák, pályázatok sem tudtak 
érdemben enyhíteni. Eszenciális aminosavjainak köszönhetően a takarmányborsó (Pisum 
sativum subsp. arvense) körülbelül fele arányban képes helyettesíteni a szóját. A búza 
tápanyagigényes és a trágyázást kifejezetten megháláló növény. Mind a tápanyag hiányt, mind 
a tápanyag többletet jól jelzi. Intenzív termelés esetén különösen fontos a N-műtrágyák osztott 
kijuttatása. Az együtt vetés a növénytermesztés olyan formája, amikor egy vagy több növényt 
térben és időben egyszerre vetünk, ápolunk, majd takarítunk be. Ezáltal nemcsak a 
fehérjenövények vetésterületét növeljük, de nitrogén megkötő képességük által a nitrogén 
utánpótlás egy természetes formáját használjuk ki. Kísérletünket Szeged-Öthalmon 2019/2020-
ban, két őszi búza fajtával (GK Szilárd, Cellule), és két őszi borsó fajtával (Aviron, Enduro) 
végeztük. A parcellák 4 ismétlésben, véletlen blokk elrendezésben kerültek kialakításra, ahol 
egy parcella mérete 10 m2 volt. Mindkét faj esetében két vetéssűrűséget határoztunk meg, majd 
ezek kombinációi kerültek elvetésre. Vizsgálatunk során a takarmányborsó hatását elemeztük 
az őszi búza termésmennyiségére, fehérjetartalmára, és az egy hektárra eső 
fehérjemennyiségére vonatkozóan. A legígéretesebb növénytársítás a termésmennyiség és az 
egy hektárra számított fehérje mennyiség esetében az Aviron 0,6 millió/csíra és a GK Szilárd 3 
millió csíra/ha, valamint az Aviron 1 millió csíra/ha és a GK Szilárd 5 millió csíra/ha párosítás, 
hiszen ekkor magasabb értéket kaptunk, mint a tiszta búzával vetett parcellák értékei. A 
legmagasabb értéket minden esetben a 60kg/ha nitrogén trágyázott parcellák képviselték. A 
fehérje tartalom eredményei közül 6 növénytársítás esetében kaptunk magasabb értéket, 
amelyek magasabbak voltak nemcsak a tiszta búza, de a 30 kg/ha nitrogén trágyázott 
parcellákhoz képest is. Bár statisztikailag sem a termésmennyiség, sem a fehérje esetében nem 
tudtunk különbséget igazolni, eredményeink mégis előre mutatónak tekinthetők az őszi búza 
trágyázási rendszerének tovább fejlesztéséhez. A fokozatosan növekvő műtrágya árak és a 
mennyiségek korlátozott elérése mellett nemcsak gazdasági érdekünk az alternatív trágyázási 
lehetőségek vizsgálata, de egyúttal kutatásaink szoros összhangban állnak a korszerű és 
fenntartható növénytermesztés elvével. 
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The effect of winter pea on grain yield and crude protein content of winter wheat  
in intercrop 

 
Abstract 

Leguminous crops with their high protein content and nutritional values play a 
prominent role in crop rotation. In the 60s it was a strong agricultural development in Hungary, 
which favoured to keep fodder-need animals. Thereby feed protein demand surpassed on 
domestic production. Currently 40% of the feed protein demands comes from import, which 
can not be able to change supports and applications. Essential amino acids of fodder pea (Pisum 
sativum subsp. arvense) can be able to replaces soybean in half proportion. Wheat is a nutrient 
needs plant which has a beneficial effect of fertilization. It is a perfect indicator plant for nutrient 
deficiency or surplus. In the case of intensive production it is particularly important split 
application of nitrogen fertilizer. Intercropping is a kind of crop production, when two or more 
crops sowing, nursing and harvest together in the same field during one growing season. 
Thereby we can able to increase not only the sown area of protein plant, but also with their 
nitrogen fixing ability we can utilize a natural form of subsequent delivery of nitrogen. Our 
investigation were made in Szeged-Öthalom, in the year of 2019/2020 with two varieties of 
winter wheat (GK Szilárd, Cellule), and two varieties of winter pea (Aviron, Enduro). 
Experimental plots were in random layout in 4 repeats, where each parcel was 10 square meter. 
We use two different seed density in every varieties in every comination. We have examined 
the effect of winter pea on crop yield, protein content and protein quantity per hectare of winter 
wheat. The most promising plant association in terms of crop yield and protein quantity per 
hectare was Aviron 0,6 million seed ha-1and GK Szilárd 3 million seed ha-1, as well as Aviron 
1 million seed ha-1 and GK Szilárd 5 million seed ha-1, then a higher value was obtained than 
plots sown with pure wheat. The highest values were examined in the case of fertilized parcels 
in 60 kg ha-1. In terms of protein content in 6 plant associations we accepted higher results than 
pure wheat and nitrogen fertilized in 30 kg ha-1. Although we couldn’t prove statistically 
differences on crop yield and protein content, our examinations can be considered as a guide to 
develop fertilization system of winter wheat. Because of gradually rising fertilizer prices and 
limited access of quantites it is in our interest to exploit alternative fertilization options an 
efficient, economically sustainable and environmental friendly way. 
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FENNTARTHATÓ VÉDEKEZÉSI ELJÁRÁSOK AZ AMERIKAI 
KUKORICABOGÁR (DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA) LÁRVÁJA ELLEN 

 
 

VÖRÖS L.1 - LEDÓNÉ ÁBRAHÁM R.1 - TÓTH SZ.2 - NAGY K.3 - S. TOEPFER4 

 
 

1Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2. 

2Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növényvédelmi Intézet, Integrált Növényvédelmi Tanszék  
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 

3Biocont Magyarország Kft 
6000 Kecskemét, Vértes u. 7. 

4CABI Switzerland, c/o Plant Protection Directorate 
 6000 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. 

 
 
 

Összefoglalás 
Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera) hazánk egyik 

legveszélyesebb kukoricakártevője, jelenleg monokultúrás termesztésben elengedhetetlen, 
mind a lárva, mind az imágók elleni védekezés. A lárvák irtása költséges és a nagy 
mennyiségben felhasznált talajfertőtlenítő szerek fokozott terhelést jelentenek a környezetre 
nézve. Az utóbbi években a lárvák ellen használható inszekticidek száma nagymértékben 
leszűkült, így felértékelődnek a környezetkímélő, hatásos védelmet nyújtó biológiai 
készítmények. Kísérleteimben különböző kémiai és biológiai hatóanyagokat használtam fel a 
lárvák ellen és megállapítottam, hogy mindegyik kísérleti anyag a kontrollhoz képest 
szignifikáns mértékben csökkentette a lárvák számát. A lárvák okozta gyökérkárosítás a 
gazdasági küszöbérték (módosított Iowa 3,5) alatt maradt. 

 
 
 
Sustainable contol methodes against the larvae of western corn rootworm  

(Diabrotica virgifera virgifera) 
 

Abstract 
The western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera) is one of the most 

dangerous corn pests in Hungary, currently it is essential to control both larve and imagos in 
monoculture cultivation. The contol of larve is costly and use of large quantities of soil 
disinfectants places an increased burden on the environment. In recent years, the number of 
insecticides that can be used against larvae has greatly decreased, thus increasing the value of 
environmantally friendly biological products that provide effective protection. In my 
experiments used different chemical and biologiacal active ingrediants against the larvae of 
western corn rootworm, and i found that each experimental material significantly reduced the 
number of rootworms compared to the control. Root damage caused by larves remained below 
the economic threshold (modified Iowa scale: 3,5). 



 
 

128 
 

 
 

AGRÁRÖKONÓMIA, VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS SZAKTANÁCSADÁS 
SZEKCIÓ 

 
 
 
 
 

PRECÍZIÓS TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉNEK GAZDASÁGI HATÁSA EGY 
MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSBAN 

 
 

FERENCZ Á. - VOJNICH V. J. 
 
 

Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar 
 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

 
 
 

Összefoglalás 
Munkánkban elemeztük a precíziós technológia bevezetésének gazdasági hatását egy 

nagy felületen gazdálkodó mezőgazdasági vállalkozásnál. Célunk volt a megvizsgálni a 
precíziós gazdálkodás bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat, költségeket, a 
tevékenység eredményét és a beruházás megtérülését. Megállapítottuk, hogy a vállalkozás 
tevékenységének eredménye igen csekély a 12-15 AK minőségű területeken, az Európai Uniós 
támogatások nélkül az ágazat jelentős veszteséget termelne. Megállapítottuk, hogy a 
vállalkozás az új technológia alkalmazásából származó megtakarítása igen szerény volt, ezért 
annak megtérülési ideje hosszú, alkalmazása kizárólag a növényvédelmi és tápanyagutánpótlási 
műveleteknél ekkora területen nem eredményes. Kiszámítottuk, hogy a vizsgált 
munkaműveletek esetén a precíziós technológia bevezetésének létjogosultsága - a vizsgált 
körülmények között - kiegészítő támogatás nélkül legalább 600 hektáros üzemmérettel 
rendelkező vállalkozások esetén lenne. 

 
 
 

Economic impact of introducing precision technology in an agricultural enterprise 
 

Abstract 
 In our work, we analysed the economic impact of the introduction of precision 

technology in a large-scale agricultural enterprise. Our aim was to examine the practical 
experience, costs, performance and return on investment of introducing precision farming. We 
found that the enterprise's performance is very poor in the 12-15 AK quality areas and that 
without EU subsidies the sector would make a significant loss. It was found that the company's 
savings from the application of the new technology were very modest and therefore the payback  
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period is long, and its application is not effective only for crop protection and nutrient supply 
operations in such a large area. It was calculated that, for the operations examined, the 
introduction of precision technology would be justified, in the circumstances examined, without 
additional aid, for holdings with a size of at least 600 ha. 
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EFFECT OF COVID-19 ON INTERNATIONAL AGRICULTURAL TRADE 
 
 

GOMBKÖTŐ N. 
 
 

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

 
 
 

Abstract 
The COVID-19 epidemic has affected almost every area of the economy. At the 

beginning of the epidemic, the closure of borders had a significant impact on international trade, 
which also affected trade in agricultural products. Although goods were allowed to flow freely 
between countries in the epidemic waves, due to the coercive solutions and changes in 
consumer habits caused by the epidemic, there were also changes in trade compared to the pre-
epidemic period. The study examines international trade in agricultural products in the pre- and 
sub-epidemic period, paying special attention to each wave of epidemics. It highlights from the 
pre- and sub-epidemic period the good practices that should be continued in the future in order 
to optimize agricultural trade. 

. 
 
 

A COVID-19 hatása a nemzetközi agrárkereskedelemre 
 

Összefoglalás 
A COVID-19 járvány a gazdaság szinte minden területére hatással volt. A járvány 

kezdetén a határok lezárása jelentősen befolyásolta a nemzetközi kereskedelmet, amely a 
mezőgazdasági termékek kereskedelmét is érintette. A későbbi járványhullámok során az áruk 
ugyan szabadon áramolhattak az országok között, azonban a járvány okozta 
kényszermegoldások és fogyasztói szokások átalakulása miatt a kereskedelemben is változások 
történtek a járvány előtti időszakhoz képest. A tanulmány az agrártermékek nemzetközi 
kereskedelmét vizsgálja a járvány előtti és alatti időszakban, külön figyelmet szentelve az egyes 
járványhullámoknak. Kiemeli a járvány előtti és alatti időszakból a jó gyakorlatokat, amelyeket 
agrárkereskedelem optimalizálása érdekében a jövőben mindenképpen folytatni kellene 
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HELYI TERMÉKEK A RÖVID ÉLELMISZER-ELLÁTÁSI LÁNCOKBAN 
MAGYARORSZÁGON 

 
 

KACZ K. - HEGYI J. 
 
 

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

 
 
 

Összefoglalás 
Az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb az érdeklődés a helyi termékek iránt, amelyek a 

rövid ellátási láncok (REL) fő célcsoportjait jelentik. Tekintettel a jelenlegi vizsgálat céljára és 
fókuszára, a rövid ellátási láncokat különösen a helyi termékek előállítása és értékesítése 
szempontjából vizsgáljuk, valamint, hogy ezek vajon a helyben előállított (élelmiszer) 
termékek forgalmazásának legkedvezőbb módjának tekinthetők-e. Ezen a kategórián belül a 
legnagyobb hangsúlyt a mezőgazdasági termelők piacaira és a közösség által támogatott 
mezőgazdasági rendszerekre helyeznénk, figyelembe véve mind a fogyasztók, mind a termelők 
szempontjait. Megállapítható, hogy az ilyen szervezetek számának alakulása növekvő 
tendenciát mutat Magyarországon, összhangban a helyi termékek kereskedelmében betöltött 
szerepükkel. Több adatbázis adataira támaszkodva a REL-ek hagyományos és újabb formái is 
életképesek Magyarországon, jóllehet – más közép-kelet-európai országokhoz hasonlóan –, 
számuk tekintetében a hagyományos REL típusok döntő szerepet játszanak, ezeken belül is 
különösen a helyi termelői piacok. 

 
 
 

Local Products within Short Food Supply Chains in Hungary 
 

Abstract 
In recent decades, there has been an increasing interest in local products which are major 

field of short supply chains. Being regarded as the aim and focal point of this current scrutiny, 
SFSCs are studied especially from the aspect of the production and selling of local products 
and whether they can be taken as the most favorable way of the distribution of locally generated 
(food) products. Within that category the major emphasis would be laid on farmers’ markets 
and community supported agriculture systems considering the representation of both consumers 
and producers. It has been put forth that the number of such organizations would indicate an 
increasing tendency in Hungary in line with their growing role in the trade of local products. 
Relying on data from multiple databases both traditional and neo-traditional forms of SFSCs 
have been shown to be viable in Hungary, although, as in other Central and Eastern European 
countries in terms of numbers traditional SFSC types play a decisive role and within them 
particularly the local farmers’ markets. 
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GYMS MEGYEI FIATAL GAZDÁK GENERÁCIÓVÁLTÁSI TAPASZTALATAI 
 
 

KALMÁR S. - MIKLÓSNÉ VARGA A. 
 
 

Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar,  
Agrárökonómia és Vidékfejlesztési Tanszék 

9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2. 
 
 

 
Összefoglalás 

Jelen előadás alapját egy 2020-ban elvégzett kérdőíves felmérés adja, melyben a 
MAGOSZ Győr-Moson-Sopron fiatal gazda tagozatát kérdeztük a generációváltás aktuális 
kérdéseiről. A vizsgálatba vont válaszadók jelentős %-a 22 – 39 év közötti kategóriába tartozott 
és közel 40 %-uk főiskolai, illetve egyetemi diplomával rendelkezett. A vizsgálatunk fő gerincét 
az utódlás folyamatának vizsgálata adta, melyben a generációk közötti együttműködés szerepét 
és módját, valamint az utódlási folyamatban az átvevő fiatal gazdálkodó személyi kvalitásaira 
kérdeztünk rá. Eredményként megállapíthatjuk, hogy a vizsgált gazdaságok legnagyobb 
kihívásnak a jövőbeni növekedéshez szükséges földterület biztosítását és a szakmailag is 
megfelelő utód megtalálását tekintik. Az utódlási folyamat tervezésekor a válaszadók csak kis 
mértékben fordultak/terveznek fordulni szakmai szervezetekhez, inkább saját útjukat járják 
(51,6%), illetve hasonló, generációváltáson átment gazdálkodótárstól kérnek tanácsot (32,3%). 

 
 
 

Generational change experiences of young farmers in GYMS county 
 

Abstract 
The basis of this presentation is a questionnaire survey conducted in 2020, in which we 

asked the young farmer of MAGOSZ Győr-Moson-Sopron about the current issues of 
generational change. A significant% of the respondents in the study belonged to the category 
of 22-39 years old and almost 40% of them had a college or university degree. The main 
backbone of our study was the study of the succession process, in which we asked about the 
role and way of intergenerational cooperation and the personal qualities of the receiving young 
farmer in the succession process. As a result, we can state that the biggest challenge for the 
examined farms is to provide the land necessary for future growth and to find a professionally 
suitable successor. When planning the succession process, the respondents turned / plan to turn 
to professional organizations only to a small extent, preferring to go their own way (51.6%), or 
seek advice from a similar business partner who has undergone a generational change (32.3%). 
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A VIDÉKI FOGLALKOZTATÁS JAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 
 
 

SOÓS A. 
 
 

4464 Tiszaeszlár, Jenőmajor 2. 
 
 
 

Összefoglalás 
Magyarországon a rendszerváltás után a tulajdonviszonyok változása jelentősen 

befolyásolta a mezőgazdaság teljesítményét, valamint a vidéki foglalkoztatásban, a vidéki 
népesség megélhetésében betöltött szerepét. A korábbi nagyüzemek területi mérete, és a 
foglalkoztatottak száma a töredékére csökkent. A megmaradt, illetve átalakult mezőgazdasági 
üzemek évről évre egyre kevesebb foglalkoztatottnak nyújtanak megélhetést. Miközben az 
agrárágazat teljesítménye hazánkban is csökken, a mezőgazdaság és a hozzá kapcsolható 
tevékenységek változatlanul fontos szerepet töltenek be a vidéki népesség megőrzésében, 
megélhetésében, életformájában, vagyis a vidék fenntartásában. Az Európai Uniós csatlakozás 
után előtérbe kerül a „táj” megőrzése, a vidékhez kapcsolódó különféle tevékenységek bővítése, 
diverzifikálása, de a támogatások ellenére sem könnyű feladat a vidék „fejlesztése”. Arra 
keresem a választ, hogy hogyan lehetne fokozni a vidék népességmegtartó szerepét. 
 
 
 

Opportunities to improve rural employment 
 
Abstract 

In Hungary, after the change of regime, the change in ownership significantly affected 
the performance of agriculture and its role in rural employment and the livelihood of the rural 
population. The area size of the former large plants and the number of employees have been 
reduced to a fraction. The surviving or transformed farms provide a livelihood for fewer and 
fewer people every year. While the performance of the agricultural sector is declining in 
Hungary as well, agriculture and related activities continue to play an important role in the 
preservation, livelihood and way of life of the rural population, ie in the maintenance of the 
countryside. After the accession to the European Union, the preservation of the “landscape” 
and the expansion and diversification of various activities related to the countryside will come 
to the fore, but despite the subsidies, the “development” of the countryside is not an easy task 
either. I am looking for the answer to how the population retention role of the countryside could 
be enhanced. 
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MEZŐGAZDASÁGI ISKOLÁK VÁLASZTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 
 
 

VÁMOS O.1 - KERTÉSZNÉ GYŐRFFY E.2 - KOLTAI G.1 

 
 

1Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2. 

2Kisalföldi ASZC Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3. 

 
 
 

Összefoglalás 
A motiváció kifejezés a latin „movere” mozogni, és „motio” mozgás szavakból 

származik. Jelentése: mozgat, kimozdít, aktivitásra késztet, cselekvésre ösztönöz. Az emberi 
teljesítmény a képességek és a motivációk összességét jelenti. A motiváció az emberi szervezet 
belsejében rejlik, amely szükségletet indukál. Motivált az ember, ha vágyat, igényt, kívánságot, 
vagy hiányt érez. Miért választ egy mai fiatal mezőgazdasági középiskolát, illetve valamilyen 
agrár felsőoktatási szakot? A vizsgálataimat a Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban és a Széchenyi István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán végeztem 2019-ben. Néhány kérdéses, P2P 
(paper and pencil) kérdőívet készítettem zárt kérdésekkel. A vizsgálatokat két, egymást követő 
kilencedik osztályos tanulók között, illetve az egyetemen a frissen felvételt nyert első 
évfolyamos hallgatóknál végeztem el. A kapott válaszokat iskolatípusra és évekre bontva 
dolgoztam fel. Így következtetéseket tudtam levonni, mind a vizsgált középiskolai tanulók mind 
a kiválasztott egyetemi hallgatók pályaválasztási motivációjáról. 
 
 
 

Motivations for choosing agricultural schools 
 
Abstract 

The term motivation is derived from the Latin words “movere” and “motio” movement. 
Meaning: moves, causes activity, encourages action. Human performance is the sum of abilities 
and motivations. Motivation lies within the human body, which induces a need. A person is 
motivated when he feels a desire, need, wish, or lack. Why choose a young agricultural high 
school today or some kind of agricultural higher education? I carried out my research in 2019 
at the Péter Veres Vocational High School and College and the Faculty of Agriculture and Food 
Sciences of Széchenyi István University. I made some questionable P2P (paper and pencil) with 
closed questions. The examinations were performed between two consecutive ninth-graders and 
with freshly admitted first-year students at the university. I processed the answers I received by 
school type and year. I was able to draw conclusions about the career choice motivation of both 
the examined high school students and the selected university students. 
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AGRÁRMŰSZAKI SZEKCIÓ 
 
 
 
 
 

ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁSÚ, NAGY ÁTVITELI TÁVOLSÁGÚ 
ADATKOMMUNIKÁCIÓS MEGOLDÁSOK A MEZŐGAZDASÁGBAN 

ALKALMAZOTT IoT ESZKÖZÖKNÉL 
 
 

BOZSIK N. 
 
 

Óbudai Egyetem 
 1081 Budapest, Népszínház utca 8. 

 
 
 

Összefoglalás 
Az IoT eszközökből 2025-re 21 milliárd eszköz fog csatlakozni az internethez. Ez a 

technológia a precíziós mezőgazdaságban több mint 43 milliárd dollár értékű lesz. Az IoT 
eszközök vezetéknélküli kapcsolata egyre nagyobb hangsúlyt fog kapni, ez különösen igaz lesz 
a mezőgazdasági alkalmazásukra. Ebben a szegmensben igen nagy a jelentősége a hiányos 
infrastruktúrájú területeken való stabil és biztonságos adatkapcsolatnak. Ezeket igényeket 
elégítik ki az alacsony energiafogyasztású, nagy kiterjedésű hálózatok, az LPWAN-ok. Az 
LPWAN-oknak a mezőgazdaságban főleg a környezeti szenzorok adatkapcsolatánál van nagy 
szerepe. Ezek a hálózatok képesek gazdaságonként a több száz vagy ezer szenzor adatait 
megbízhatóan vezeték nélkül továbbítani a központi szerverekbe feldolgozásra (BigData, AI, 
stb.). Az LPWAN-on belül a két legelterjedtebb adatkommunikációt, a LoRa- és a NB-IoT 
rádiótechnológiákat hasonlítom össze és elemzem a mezőgazdasági alkalmazásuk előnyeivel 
és hátrányaival együtt. 

 
 
 

Low power, long transmission distance data communication solutions for IoT devices  
in agriculture 

 
Abstract 

By 2025, 21 billion IoT devices will be connected to the Internet. This technology will 
be worth more than $43 billion in precision agriculture. Wireless connectivity of IoT devices 
will become increasingly important, and this will be especially true for their application in 
agriculture. In this segment, the importance of stable and secure data connectivity in areas with 
poor infrastructure is very high. These needs are met by low power, wide area networks, 
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LPWAN’s. In agriculture, LPWAN’s are particularly important for data connectivity of 
environmental sensors. These networks can reliably wirelessly transmit data from hundreds or 
thousands of sensors per farm to central servers for processing (BigData, AI, etc.). Within 
LPWAN, I will compare the two most common data communication technologies, LoRa and 
NB-IoT radio technologies, and analyse their advantages and disadvantages in agricultural 
applications. 
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DEBRECENBEN MEGFIGYELT MAGAS SZÁLLÓ POR (PM10) 
 KONCENTRÁCIÓ ELEMZÉSE 

 
 

GÉCZI G. - QOR-EL-AINE A. - BÉRES A. 
 
 

1Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet  
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

 
 
 

Összefoglalás 
A szálló por (PM10) problémát jelent az emberi élet, az épített környezet és a 

mezőgazdasági termelés számára, különösen akkor, ha a koncentráció magas. A tanulmány fő 
célja, hogy magyarázatot találjunk hazánk második legnépesebb és harmadik legnagyobb 
területű településén - Debrecenben – 2019 októberében tapasztalt magas PM10 koncentráció 
okaira. Alkalmaztuk a légtömeg pályák visszakövetését HYSPLIT szoftver segítségével és 
kerestük az összefüggéseket a térséget jellemző meteorológiai jellemzők és a szállópor (PM10) 
koncentráció között. Az eredmények azt mutatják, hogy Debrecen magas PM10 koncentrációja 
abban az időszakban, az alacsony szélsebességnek köszönhető. A fűtési rendszer porterhelése 
mellett meghatározó Románia nyugati régióiból és Szerbia közép-keleti területeiről a nagy 
hatótávolságú szennyezőanyag terjedés és mindezek mellett a széliránytól függően, 
Németország észak-nyugati része, Lengyelország déli régiói és Szlovákia keleti része is 
hozzájárulhatnak Debrecen PM10 szintjéhez. Az eredmények azt mutatják, hogy Debrecen 
magas PM10 koncentrációja abban az időszakban, az alacsony szélsebességnek köszönhető. A 
fűtési rendszer porterhelése mellett meghatározó Románia nyugati régióiból és Szerbia közép-
keleti területeiről a nagy hatótávolságú szennyezőanyag terjedés és mindezek mellett a 
széliránytól függően, Németország észak-nyugati része, Lengyelország déli régiói és Szlovákia 
keleti része is hozzájárulhatnak Debrecen PM10 szintjéhez. 

 
 
 

Analysing the high PM10 concentration observed in Debrecen, Hungary 
 

Abstract 
Particulate matter (PM10) is a problem for human life, the built environment and 

agricultural production, especially when the concentration is high. The main goal of the study 
is to find an explanation for the reasons for the high PM10 concentration experienced in October 
2019 in the second most populous and third largest settlement in Hungary, in Debrecen. We 
used Air Mass Backward Trajectories by HYSPLIT software and searched for correlations 
between area-specific meteorological characteristics (temperature, wind speed, relative 
humidity, etc.) and particulate matter (PM10) concentrations. The results show that the high 
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concentration of PM10 in that period is due to the low wind speed. In addition to the dust load 
on the heating system, the long-range particle transmission from the western regions of  
 
 
Romania and the middle-eastern parts of Serbia and depending on the wind direction, north-
western Germany, southern Poland and eastern Slovakia may contribute to PM10 levels in 
Debrecen.  
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A TÖMEGCSÖKKENÉS VIZSGÁLATA GOLDEN DELICIOUS ALMA  
TÁROLÁSA ESETÉN 
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Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet 
2100 Gödöllő, Páter Károly 1. 

 
 
 

Összefoglalás 
Az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsök esetén a vásárlók nagy többsége az 

egészséges, friss, jellegzetes színű gyümölcsöket részesíti előnyben. A Golden Delicious alma 
egy igen népszerű sárga színű, finom, édeskés, kissé savas, roppanóhúsú és lédús, aromás fajta, 
Magyarországon 1930 óta termesztik. Megfelelő körülmények között több hónapig is tárolható. 
Az alma, más gyümölcsökhöz hasonlóan, a növekedése, fejlődése során és a betakarítás és 
tárolás, szállítás során is stressznek van kitéve. A hűtve tárolás lehetővé teszi az élelmiszerek 
piacra kerülésig, a tárolási hőmérséklet és páratartalom gondos kezelése révén a gyümölcsök 
frissessége és sértetlensége hosszú ideig megmaradjon. Ebben a tanulmányban hűtve és 
szobahőmérsékleten történő három hónapos tárolás hatását vizsgáljuk a Golden Delicious alma 
súlyvesztesége tekintetében. Az eredmények azt mutatták, hogy a két almacsoportban 
különböző mértékű súlycsökkenés következett be. 

 
 
 

Testing the effect of weight loss when Golden Delicious apples are stored 
 

Abstract 
For human consumption, most consumers prefer healthy, fresh foods with a distinctive 

color for fruit. The Golden Delicious apple is a prevalent yellow-colored, delicate, sweetish, 
slightly acidic, crisp-fleshed and juicy, aromatic variety grown in Hungary since 1930. It can 
be stored for several months under suitable conditions. Like other fruits, apples are subject to 
stress during their growth and development, harvesting, storage, and transport. Refrigerated 
storage allows the freshness and integrity of the fruit to be preserved for a long time until the 
food is marketed through careful management of storage temperature and humidity. In this 
study, we investigate the effect of three months of refrigerated and room temperature storage 
on weight loss of Golden Delicious apples. The results showed that different levels of weight 
loss occurred in the two groups of apples. 
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1MAG Hungary Kft. 
6000 Kecskemét, Szent István krt. 23/A. 

2Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Műszaki Intézet 
2100 Gödöllő, Péter Károly utca 1. 

 
 
 
Összefoglalás 

Napjainkban az ipar számos területén jelen vannak különböző műanyagból készült 
alkatrészek. Nem kivétel ez alól a mezőgazdaság sem, ahol szintén gyakorta találkozunk 
műanyagból készült alkatrésszel, melyeket nem egyszer forgácsolással készítenek el. 
Kutatásom során vizsgálom különböző, a mezőgazdaságban alkalmazott műszaki polimerek 
forgácsolása során fellépő erőket. Összefüggéseket keresek az anyag mechanikai tulajdonságai 
és a fogácsolás során fellépő erők között, mely alapján a gyakorlat számára jól használható 
paraméterek behatárolása a cél. A kész forgácsolt polimer alkatrészt beépítem az adott 
mezőgazdasági gépbe, majd üzemi körülmények között megkezdem a vizsgálatát, mely a 
kutatás további témáját fogja adni. 
 
 
 

Investigation of forces during cutting of plastics used in agriculture 
 
Abstract 

Today, various plastic parts are present in many areas of the industry. Agriculture is no 
exception, where we also often encounter plastic parts, which are often made by cutting. In the 
course of my research, I investigate various forces occurring during the cutting of technical 
polymers used in agriculture. I am looking for correlations between the mechanical properties 
of the material and the forces occurring during machining, based on which the aim is to delimit 
parameters that can be used for practice. 
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MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL ELLÁTOTT, ÖNMŰKÖDŐ 
HARMONIKA AJTÓ 

 
 

NAGY S. 
 
 

Celitron Medical Technologies Kft. 
 2600 Vác, Szent László út 36. 

 
 
 

Összefoglalás 
Automata harmonikaajtó. Fejlesztésem az innovatív fejlődésre alapul, amelynek 

lényege a minél korszerűbb és a rohamosan fejlődő technikát követő a társadalom számára is 
elérhető komfort érzetet biztosító automata harmonikaajtó kialakítása. Szerkezetének az alapja, 
hogy teljesen átfogó, külső fémkeretébe ágyazott golyósorsós mozgató rendszeren alapuló 
harmonika szerkezetet valósítottam meg, mely minimális helyigénnyel képes mozgásérzékelők 
segítségével automatikus nyitásra és zárásra, de akár hang, ujjlenyomat, illetve RFID kártyás 
azonosítás is kivitelezhető. Teljes szerkezetét megterveztem, majd megfelelőségét igazoltam 
mechanikai, illetve szimulációs vizsgálatokkal. Számításaim kimutatták a fejlesztésem 
megfelelőségét műszaki és technológiai szempontból egyaránt. Kivitelezhetőségének 
igazolására gazdasági elemzést végeztem, és ellenőriztem a jogszabályoknak való 
megfelelőségét is. 

 
 
 

Automatic accordion door 
 

Abstract 
Automatic folding door system My development is based on innovative evolution, the 

aim of which is to create an automatic folding door system that provides a sense of comfort and 
convenience for a society that is as technologically advanced as possible at on affordable price. 
I have implemented an accordion structure based on a ball-screw drive system embedded in a 
fully comprehensive external metal frame, that can open and close automatically with minimum 
space requirements using motion sensors or even voice, fingerprint and RFID card 
identification is also feasible. I designed its complete structure and verified its suitability by 
mechanical and simulation tests. My calculations have shown the suitability of my development 
from both a technical and technological point of view. To prove its feasibility, I carried out an 
economic analysis and checked its compliance with the legislation. 
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TEJIPARI SZENNYVÍZ MODUL-VIBRÁCIÓS ULTRASZŰRÉSÉNEK 
VIZSGÁLATA KÖTŐELEMEK HASZNÁLATÁVAL  

 
 

SZEGEDI B. - KERTÉSZ SZ. 
 
 

Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar 
6724 Szeged, Mars tér 7. 

 
 
 

Összefoglalás 
Kutatómunkánk során modell tejipari szennyvíz kezelését vizsgáljuk a membránszűrési 

eljárásokhoz tartozó klasszikus és modul vibrációt alkalmazó ultraszűrésekkel. A kutatásunk fő 
célja két darab 3D nyomtatott kötőelem tesztelése, annak érdekében, hogy kutassuk az 
áramlástani viszonyok megváltoztatásának hatására bekövetkező tendenciákat. A 
membránszűrő modulba illesztett 3D nyomtatott kötőelem használata mellett vizsgáljuk a 
membránszűrési paramétereket. Munkánk során összehasonlítjuk a szűrlet fluxusok, membrán 
visszatartási értékek és a membránok eltömődését jellemző ellenállási értékek, valamint a 
fajlagos energiaigény értékek változásait is. Méréseinkhez egy speciális vibrációs berendezést 
(VSEP L-mode) használunk, melyben egy 500 cm2 poliéterszulfon (PES) anyagú 50 kDa vágási 
értékű ultraszűrő membránt kötőelemmel és kötőelemek nélkül, modul vibrációval és vibráció 
nélkül is tesztelünk. 

 
 
 
Analysis of dairy wastewater module vibration ultrafiltration with spacers 

 
Abstract 

In the course of our research, we investigate the treatment of model dairy wastewater 
with ultrafiltrations using classical and module vibration for membrane filtration processes. The 
main goal of our research is to test two types of 3D printed spacers in order to investigate the 
trends that occur as a result of changes in flow conditions. Using a 3D printed spacer inserted 
into the membrane filter module, the membrane filtration parameters are examined. In our work, 
we also compare the changes in filtrate fluxes, membrane retention values and resistance values 
characterizing membrane clogging, as well as specific energy demand values. For our 
measurements we use a special vibration device (VSEP L-mode), in which an ultrafiltration 
membrane made of polyethersulfone (PES) with a cut-off value of 50 kDa with 500 cm2 
membrane area is tested with and without spacers, with and without module vibration. 
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ÉLELMISZERTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 
 
 
 
 
 
PRECÍZIÓS TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSA A SERTÉSVÁGÁS 

FŐ- ÉS MELLÉKTERMÉKEINEK FELDOLGOZÁSA SORÁN 
 
 

CSIBA A. 
 
 

Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar, Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet 
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 

 
 
 

Összefoglalás 
Magyarország a jelenleg rendelkezésre álló élelmiszertermelési potenciálját messze 

nem használja ki, ugyanis a magyar élelmiszergazdaságban a mostaninál 60%-kal nagyobb 
termelési potenciál van állapítja meg a Kormány által elfogadott 2050-ig szóló Magyarország 
Élelmiszergazdasági Koncepciója. Magyarország Digitális Agrár Stratégiája kapcsolódik a 
készülő Digitális Élelmiszergazdasági Stratégiához (DÉS) és az annak végrehajtását támogató 
intézkedésekhez, amelyek eredményeként a magyar élelmiszergazdaság jobb minőségű 
élelmiszerek előállítására lesz képes, valamint csökkenni fog az ezen tevékenységből származó 
környezeti terhelés is. Célunk a digitalizáció termelés-hatékonyságának növelésére, 
gazdaságosságára, jövedelmezőségére, fenntarthatóságára, valamint az élelmiszerlánc-
biztonságra gyakorolt hatásainak vizsgálata, amelyet az általunk kiválasztott mintagazdaságban 
fogunk elvégezni. 
 
 
 

Effects of the use of precision technologies in the processing of main and by-products  
of pig slaughtering 

 
Abstract 

Hungary is far from fully exploiting its currently available food production potential. 
The Hungarian food economy provides a 60% higher production potential than is currently the 
case, declares the working paper titled Food Economic Concept of Hungary adopted by the 
Government for the period until 2050. Digital agricultural solutions, besides providing comfort 
functions, have now become competitive factors. The Digital Agricultural Strategy and the 
Digital Agri-Food Strategy include measures, what supporting the implementation of below 
goals. As a result of these measures’s implementations will be much more effective the volume 
of the food processing, decrease the environmental emissions of the food industry too. The food  
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industry will be able to produce healthier, higher quality foods. Our aim is to examine the 
impacts of digitalization on the enhancement, thrift, profitability, sustainability the efficiency 
of production and on the food chain security in a case of model company. 
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NARINGIN AS A POTENTIAL FUNCTIONAL FOOD INGREDIENT 
 
 

A. B. CSUTI - B. SIK - R. SZÉKELYHI - ZS. AJTONY 

 
 

Széchenyi István University, Department of Food Science 
15-17 Lucsony, Mosonmagyaróvár 9200 

 
 
 

Abstract 
Functional foods are increasingly becoming a major subject of interest throughout the 

scientific community due to the multitude of benefits they could bring societies. They have the 
potential to treat or mitigate illnesses common to individual societies or to assist in fixing 
nutritional deficits among different groups of people. Creating a new functional food requires 
finding ingredients to add to pre-existing foods in some capacity to give them an added health 
benefit, thus granting them increased nutritional and biological value. This review examines 
the compounds abundant in grapefruit, naringin, and its aglycone moiety Naringenin as a 
potential ingredient in functional foods. These compounds are mostly found within citrus 
species, with the highest concentrations being within pomelo, certain tangelo varieties, 
grapefruit, and sour orange. Both compounds show a multitude of health benefits that have been 
supported by research, including reducing the risk and severity of certain forms of cancer, 
cardiovascular disease, obesity, diabetes, asthma, and inflammation, and alcohol-induced liver 
damage. Additionally, the compound was found to have profound antiviral effects, inhibiting 
the proliferation of Hepatitis C among other viruses, and granting a degree of protection against 
several species of pathogenic bacteria and fungi. Naringenin was found to have anti-aging 
effects, limiting the senescence process on myocardial cells and improving the cognitive 
performance of rats with induced Alzheimer’s disease. Many of these beneficial characteristics 
come from the compounds’ ability to react with various metabolic pathways and their 
antioxidant capacity. Their ability to serve as potent antioxidants was linked to their molecular 
structure, particularly the number of hydroxyl groups, conjugation, electron delocalization, and 
resonance effects. During metabolism, much of the naringin is converted into naringenin, and 
it is possible to increase the bioavailability of naringin through the use of enzymes. It can be 
concluded that Naringin has a large potential to be used as an ingredient within functional foods, 
given its plethora of health benefits. The research of its use in functional foods is still in its 
infancy, and more studies need to be made to maximize the potential this compound has to 
offer. 
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1Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar, Gépészeti Intézet 
 6724 Szeged, Mars tér 7. 
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6726 Szeged, Temesvári krt. 62 
 
 
 

Összefoglalás 
Kutatásunk során a PLA polimert módosítottuk kémiai úton, és az ennek hatására 

bekövetkező szerkezeti és strukturális változásokat vizsgáltuk. Mivel a vibrációs 
spektroszkópia alkalmas az anyag kémiai összetevőinek vizsgálatára, valamint minőség 
biztosításban is használatos analitikai módszer, így ezt a módszert használtuk a kutatásunk 
során. Ezen vizsgalatokat kiegészítettük AFM mikroszkópia vizsgálatokkal, melynek során 
nagyon jó, nanométer (10-9 m) felbontású morfológiai információkat gyűjtöttünk a különböző 
módon kezelt polimer felületekről. Mivel az AFM alkalmas rugalmasság mérésére is, így, 
mechanikai jellegű anyagi ismeretekre is szert tettünk. 

 
 
 

Structural and morphological studies of lactic acid based biodegradable modified 
polymer packaging materials 

 
Abstract 

During our research we chemically modified PLA polymers and investigated the effects 
of these modifications regarding structural changes. Since vibration spectroscopy is suitable for 
investigating the chemical components of a given material, and also used in quality control as 
an analytical method, we used this technique in our experiments as well. We also complemented 
the investigation with AFM microscopy, with which we were able to gain prominent, nano-
scale (10-9 m) morphological information on the differently treated polymer surfaces. AFM is 
also suitable for measuring flexibility, therefore we obtained mechanical information about 
these materials as well 
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Abstract 
In modern nutrition, the addition of various biologically active components to foods is 

becoming more common. In our experiment we investigated how the addition of ascorbic acid 
in 1, 2 and 3% w / w affects the viscosity properties of liquid egg products (liquid whole egg, 
liquid egg white and liquid egg yolk). Based on our results, we concluded that ascorbic acid 
dosing resulted in a significant change in all three liquid egg products. Our research was carried 
out with the support of the RDI 2020-1.1.2-PIACI-KFI_2020-00027 project, which we would 
like to thank. 
 
 
 

Az aszkorbinsav hatásának vizsgálata tojáslevek viszkozitás tulajdonságaira 
 
 
Összefoglalás 

A modern táplálkozásban egyre gyakrabban találkozhatunk különböző biológiailag 
aktív komponensek élelmiszerekhez történő adagolásával. Kísérletünkben azt vizsgáltuk, hogy 
az aszkorbinsav 1, 2 és 3 m/m%-ban történő adagolása hogyan befolyásolja a tojáslevek (teljes 
tojáslé, tojásfehérje-lé és tojássárgája-lé) viszkozitás tulajdonságait. Eredményeink alapján arra 
a következtetésre jutottunk, hogy mindhárom tojáslé esetében szignifikáns változást 
eredményezett az aszkorbinsav-adagolás. Kutatásunk a KFI 2020-1.1.2-PIACI-KFI_2020-
00027 projekt támogatásával valósulhatott meg, melyet ezúton köszönünk. 
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Abstract 
Game meat has been an important food for mankind since ancient times. The territory 

of Hungary offers an excellent hunting opportunity, so we must also place special emphasis on 
the processing of shot animals. Currently, relatively small amounts of game meat are processed 
in Hungary. In our research we would like to present what possibilities there are in the 
processing of game meat. We would like to present the current situation on the basis of 
international and Hungarian literature sources, and we would like to give a comprehensive 
picture of the future possibilities. 

 
 
 

A magyarországi vadhús-feldolgozás lehetőségei 
 

Összefoglalás 
A vadhúsok ősidők óta az emberiség fontos táplálékát jelentik. Magyarország területe 

kiváló vadászati lehetőséget kínál, így a lelőtt állatok feldolgozására is kiemelt hangsúlyt kell 
fektetnünk. Jelenleg viszonylag kis mennyiségben történik Magyarországon vadhús-
feldolgozás. Kutatásunkban be szeretnénk mutatni, milyen lehetőségek kínálkoznak a vadhúsok 
feldolgozásában. Nemzetközi, illetve magyar szakirodalmi források alapján szeretnénk 
bemutatni a jelenlegi helyzetet, illetve átfogó képet szeretnénk adni a jövőbeni lehetőségekről. 
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Összefoglalás 
A zöldség és a saláta mixek fogyasztási mutatóinak emelkedése a modern étkezési 

szokások elterjedésével indokolható. A frissen vágott- és csomagolt konyhakész mikrozöldek, 
saláta keverékek amellett, hogy a mai tudatos fogyasztók igényeit maximálisan kielégítik 
rendkívül szenzibilis termékek, érzékenyen reagálnak a különböző környezeti hatásokra. 
Kutatásom fő célkitűzése a frissen vágott saláta termékek, valamint a mikrozöldek előállítása 
során a feldolgozási paraméterek vizsgálata mellett meghatározni azon fejlesztési 
irányvonalakat, melyek elősegítik a termékek eltarthatóságának növelését és az 
élelmiszerbiztonságának fokozását. Figyelmet fordítva az alapanyag előállításra, a félkész-, 
késztermékek tárolására, feldolgozására. Ezen belül egyik fő paraméter a csomagolástechnikák, 
valamint a módosított atmoszférás csomagolás hatása a termékre, illetve arra, hogy azok milyen 
mértékben tudják ezek a szempontok befolyásolni a eltarthatóságot, valamint az 
élelmiszerbiztonsági paramétereket. 

 
 
 

The effect of modified atmosphere packaging on the quality characteristics of  
micro-greens 

 
Abstract 

The increase in the consumption rates of vegetable and salad mixes can be explained by 
the spread of modern eating habits. Freshly cut and packaged ready-to-eat micro-greens and 
salad mixes, in addition to being highly satisfied with the needs of today's conscious consumers, 
are highly sensitive to various environmental impacts. The main goal of my research is to 
determine the development directions that help to increase the shelf life of the products and to 
increase food safety, in addition to the examination of the processing parameters in the 
production of fresh-cut salad products and microgenres. Paying special attention to the 
production of raw materials, storage and processing of semi-finished and finished products.  
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Within this, one of the main parameters is the impact of packaging techniques and modified 
atmosphere packaging on the product and the extent to which these aspects can affect shelf life 
and food safety parameters. 
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KRIOPROTEKTÍV ANYAGOK ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSA FAGYASZTOTT-
FELENGEDTETETT TOJÁSSÁRGÁJÁBÓL KÉSZÜLT MAJONÉZEK 

TECHNOFUNKCIÓS TULAJDONSÁGAIRA 
 
 

HIDAS K. I. – NÉMETH CS. – VISY A. – BARKÓ A. –  
HORVÁTH-MEZŐFI ZS. – TÓTH A. - NGUYEN LE PHUONG L. – 

NYULASNÉ ZEKE I.  
 
 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

 
 
 

Összefoglalás 
A tojássárgája értékes élelmiszerösszetevő, melyet emulzióképző és színező 

tulajdonságainak, magas tápértékének, illetve érzékszervi tulajdonságainak köszönhet. Az ipari 
gyakorlatban pasztőrözéssel tartósítják, fogyaszthatósági ideje maximum néhány hét. Ez 
fagyasztással megnövelhető, azonban -6°C-on a szerkezetében irreverzibilis változás 
következik be. A gélesedési folyamat csökkenthető krioprotektív anyagok hozzáadásával. 
Kutatásomban optimalizált koncentrációjú NaCl-ot és szacharózt tartalmazó fagyasztott-
felengedtetett tojássárgájalé mintákat készítettem, melyeknek vizsgáltam a reológiai és 
technofunkciós tulajdonságait. A tojássárgája minták hozzáadásával majonéz mintákat 
készítettem, melyeket összehasonlítottam színük, hőstabilitásuk és reológiai tulajdonságaik 
alapján. Kísérletemben megállapítottam, hogy a fagyasztott-felengedtetett tojássárgája, illetve 
a belőle készített majonéz reológiai tulajdonságait az alkalmazott krioprotektív anyagok 
nagymértékben befolyásolják. 

 
 
 

The effect of cryoprotective agents on the techno-functional properties of mayonnaise 
prepared using frozen-thawed egg yolk 

 
Abstract 

Egg yolk is a valuable food ingredient due to its emulsifying and coloring properties, 
high nutritional value, and sensory properties. In industrial practice, egg yolk is preserved by 
pasteurization and the prepared product has a shelf life of a few weeks. This can be increased 
by freezing, but an irreversible texture change occurs at -6°C. The gelation process can be 
reduced by adding cryoprotective agents. In my research, I prepared frozen-thawed liquid egg 
yolk samples containing optimized concentrations of NaCl and sucrose. The rheological and 
techno-functional properties of the samples were investigated. I prepared mayonnaise samples 
using frozen-thawed egg yolk. The comparison of the different mayonnaise samples was carried 
out based on their color, heat stability, and rheological properties. In my experiment, I found 
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that the rheological properties of frozen-thawed egg yolk and the mayonnaise containing 
frozen-thawed egg yolk are greatly influenced by the cryoprotective agents. 
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Összefoglalás 
Világviszonylatban a friss zöldségek között az étkezési paradicsom bír a legnagyobb 

jelentőséggel. A vásárlási és étkezési szokások folyamatos változása a paradicsom tárolási 
potenciáljának növelését indokolja. Ezáltal igény mutatkozik a postharvest technológiák, ezen 
belül pedig az érésgátló kezelések fejlesztésére. A mérések során különböző érettségi állapotú 
paradicsomokon alkalmaztunk érésgátló kezelést 1-MCP-vel (1-metil-ciklopropén), majd a 
kezelést követő tárolás során vizsgáltuk a paradicsomok minőségváltozását. A tárolás során 
nyomon követtük a színváltozást, a légzést és az etiléntermelést, az állomány változását 
akusztikus állománymérővel, valamint a klorofill tartalom változását két különböző 
fluorométerrel. A kapott eredményeket megvizsgálva arra jutottunk, hogy azon érettségi 
állapotú paradicsomokon, melyek már nem, vagy alig tartalmaznak zöld színanyagot, kevésbé 
hatásos az érésgátló kezelés. 

 
 
 

Effect of 1-MCP treatment on the quality of tomatoes at different stages of ripening 
 

Abstract 
The most important fresh vegetable in the world is the tomato. Continuing changes in 

shopping and eating habits justify increasing the storage potential of tomatoes. There is 
therefore a need to develop postharvest technologies, including anti-ripening treatments. The 
measurements were carried out by applying an anti-ripening treatment with 1-MCP (1-
methylcyclopropene) to tomatoes at different stages of ripeness and then by studying the quality 
changes of the tomatoes during postharvest storage. During storage, we monitored colour 
change, respiration and ethylene production, the changes in firmness using an acoustic firmness 
sensor (AFS) and chlorophyll content change using two different fluorometers. By examining 
the results obtained, it was concluded that the anti-ripening treatment is less effective on 
tomatoes at the stage of ripening that no longer contain green pigment or contain just a little 
green pigment. 
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JAVÍTOTT LABORATÓRIUMI ULTRASZŰRÉSEK 3D NYOMTATOTT  
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Összefoglalás 
Modell tejipari szennyvíz ultraszűrésének vizsgálatát végeztük egy keverhető, 40 cm2 

aktív szűrőfelülettel rendelkező membránszűrő cellában. Célunk hat darab előre megtervezett 
és 3D nyomtatott kötőelem tesztelése, annak érdekében, hogy az áramlástani viszonyok 
megváltoztatásának hatására bekövetkező változásokat részletesen vizsgáljuk. A keverő cellába 
a kereskedelmi forgalomba kapható 10 és 150 kDa-os vágási értékű polimer membránra 
helyezett 3D nyomtatott kötőelem használata mellett az ultraszűrési paraméterek 
megváltoznak. Részletesen a permeátum fluxusokat, szerves anyag visszatartási és teljes 
ellenállási értékeket követtük. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-5-550-
SZTE kódszámú Új Nemzeti Kiválósági Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs alapból finanszírozott szakmai támogatásával és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
(BO/00576/20/4) támogatásával készült.” 

 
 
 

Improved laboratory ultrafiltrations with 3D-printed spacers 
 

Abstract 
Ultrafiltration of model dairy wastewater was investigated in a stirred membrane filter 

cell with an active surface area of 40 cm2. Our scope is to test six different designed and 3D-
printed spacers in order to examine in detail the changes and tendencies of the filtration 
parameters. Using a 3D- printed spacer on the commercially available polymer membrane with 
a cut-off value of 10 and 150 kDa in the cell, the ultrafiltration parameters change. Permeate 
fluxes, membrane organic matter retention, and total resistance values were monitored. „Sz. K. 
thanks the support of the János Bolyai Research Scholarship of the Hungarian Academy of 
Sciences and the New National Excellence Program of the Ministry of Human Capacities 
(BO/00576/20/4 and UNKP-21-5-550-SZTE).” 
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Összefoglalás 
Az elmúlt években az élelmiszerek tápérték összetételével kapcsolatos információátadás 

formái jelentős mértékben bővültek. Az önkéntes frontoldali tápérték jelölés (FOPNL) célja, 
hogy a fogyasztók egyszerűbben és gyorsabban alkothassanak képet az élelmiszerek tápérték 
összetételéről, így támogatva a tudatos vásárlói döntések meghozatalát. A különböző FOPNL 
rendszerek eltérő szempontrendszer alapján működnek, ebből adódóan bizonyos 
élelmiszerkategóriák fogyasztói megítélését előnyösebben, másokat hátrányosabban érinthetik. 
Az FOPNL rendszerek alkalmazásának jelenleg folyamatban lévő Uniós harmonizációja tehát 
jelentős kérdés, amelyben többféle vélemény és érdek ütközik. A szerzők online kérdőíves 
felmérés keretében vizsgálták meg a hazánkban működő élelmiszer-vállalkozások FOPNL 
rendszerekről alkotott véleményét, amely értékes információkat szolgáltat a szakpolitikai 
döntéshozatal számára. 

 
 
 
Nutrition labeling systems from the food business operators point of view 

 
Abstract 

Office Over the last few years, the forms of providing information on the nutritional 
composition of foods have expanded significantly. The voluntary front of pack nutrition 
labeling (FOPNL) aims to make it easier and faster for consumers to get a picture of the 
nutritional composition of foods, thus supporting informed consumer decisions. Different 
FOPNL schemes operate on a different set of criteria, which may affect the consumer 
perception of certain categories of food more favorably and others to a lesser extent. The 
ongoing EU harmonization of the use of FOPNL systems is therefore a major issue with 
multiple views and interests. The authors examined the opinions of food businesses in Hungary 
regarding to the FOPNL systems in the framework of an online questionnaire survey, which 
can support decision makers with valuable information. 
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MEGGY TÁROLÁSÁNAK FEJLESZTÉSE MOSÁS ÉS EHETŐ BEVONAT 
ALKALMAZÁSÁVAL 
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Összefoglalás 
A meggy tárolása mindig kritikus kérdés az élelmiszeriparban. A meggy szüret utáni 

tárolásának meghosszabbításával a feldolgozási idő is könnyebben tervezhető lehet. 
Kutatásunkban a meggyet mostuk különböző technológiákkal (meleg víz, ózon, mikrobuborék, 
kombinált) és ehető bevonatot alkalmaztunk a hosszabb tárolás elérése céljából. Eredményeink 
alapján javasolt a meggy hűtő tárolásán kívül más innovatív kezelés elvégzése. 

 
 
 

Storage developement of sour cherry by application of washing and edible coating 
 

Abstract 
In the food industry storing sour cherry always a critical point. After harvesting sour 

cherry the processed time can be better planable and more sufficient. In our research some 
innovate technology of washing (hot water, ozone, microbubble) and edible coating was applied 
the aim of better storaging. Regarding our results it is recommended to have some innovate 
application outside of chilling. 
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Összefoglalás 

A Clostridium tyrobutyricum Gram-pozitív, anaerob, endospórát képző baktérium, 
amely a kemény és az extra kemény sajtok késői, vajsavas puffadásának legfőbb okozója. 
Kutatásaink során olyan gyorsdiagnosztikai eljárást kívánunk fejleszteni, amely a jelenleg 
használatos módszerek időigényességét és egyéb hiányosságait kiküszöböli. Vizsgálatainkban 
az endospórák és a vegetatív sejtek arányát több módszer alkalmazásával befolyásoltuk. A 
felületi fehérjék ellen antitesteket állítottunk elő Nanobody könyvtárból való szelekciós eljárás 
során. A létrejött ellenanyagokat szilárd felületre kötöttük. A mintában található endospórákat 
és vegetatív sejteket ezáltal az agarózgyöngyök felületéhez lehet kapcsolni, eluálni és qPCR 
módszer segítségével kvalitatívan és kvantitatívan vizsgálni. Célunk az, hogy az endospórák 
kimutatási idejét lerövidítsük, így a tejtermelő és a feldolgozó gyorsabban jusson 
információhoz a nyersanyag C. tyrobutyricum szennyezettségi állapotáról. 

 
 
 

Development of an innovative food diagnostic method to detect endospores of 
Clostridium tyrobutyricum as the causative agent of late blowing in cheese 

 
Abstract 

Clostridium tyrobutyricum is a gram-positive, anaerobic, endospore-forming bacterium 
species. It is a major cause of butyric acid blowing in hard and extra hard cheeses. We aim to 
develop a rapid diagnostic approach to improve the time efficiency and other aspects of the 
currently used procedures. We increased the ratio of endospores to vegetative forms using 
various methods. Antibodies against surface proteins were produced during a selection 
procedure from Nanobody library. The resulting antibodies were bound to a solid surface. The 
endospores and vegetative cells in the sample could thus be attached to the surface of agarose 
beads, then eluted, and examined both qualitatively and quantitatively using the qPCR method. 
The objective of our research is to shorten the detection time of bacterial endospores to quickly  
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provide milk producers and processors with information on the occurrence of C. tyrobutyricum 
in the raw material. 
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2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 
 
 
 

Összefoglalás 
A megfelelő minőségű és mennyiségű fehérjebevitel egyre nagyobb táplálkozási 

jelentőséggel bír. Tanulmányunkban megnövelt fehérjetartalmú tojásfehéréből készült italok 
előállítástechnológiai lehetőségeit vizsgáltuk technológiai, mikrobiológiai és 
késztermékminőségi szempontok alapján. Eredményeink arra engednek következtetni, hogy az 
előkészítő műveleteknek szignifikáns hatása van a késztermékek technofunkciós 
tulajdonságaira (pl. viszkozitás), érzékszervi tulajdonságaira (szín, íz illat), valamint 
eltarthatósági idejére (mikrobiológiai állapotára). Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az 
ÚNKP-21-4-II kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült. 

 
 
 

Opportunities for protein enrichment of liquid egg white based drinks 
 

Abstract 
Adequate quality and quantity of protein intake has an increasing nutritional importance. 

In our study, the technological possibilities for production of beverages made from egg whites 
with increased protein content wew examined based on technological, microbiological, and 
final product quality aspects. Our results show that the preparaion operations have a significant 
effect on the techno-functional properties (e.g. viscosity), sensorial properties (color, taste, 
odor) and shelf life (microbiological investigations) of the final products. Our research was 
supported by the ÚNKP-21-4-II. New National Excellence Program Of The Ministry Of Human 
Capacities. 
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Összefoglalás 
A pácolási folyamat a nátrium-klorid (NaCl) húsba történő bejutásán alapul. A NaCl 

diffúziója a húsba lassú folyamat, így a pácolást gyakran más kezelésekkel egészítik ki. Erre 
szolgálhat alternatív kiegészítő technológiaként az ultrahang (UH) és a nagy hidrosztatikus 
nyomáskezelés (HHP). A kísérlet célja a kombináltan és önmagában alkalmazott kíméletes 
technológiák hatásainak vizsgálata volt a sótartalom, szín, fehérjedenaturáció és szerkezeti 
változások szempontjából a pácolás során. A kísérlet elvégzéséhez hasáb alakú sertéskaraj 
(Longissimus dorsi) mintákat használtunk. A húsmintákat 10 m/m%-os sólében pácoltuk. A 
mintákat 5 percig ultrahanggal kezeltük (20 kHz), vagy 5 percig 300 MPa nyomáson 
szobahőmérsékleten nyomáskezeltük 5 perc nyomáson tartási idővel. Vizsgáltuk a kombinált 
kezeléseket is. A sertéshúson 300 MPa nyomást alkalmaztunk 2,5 percig szobahőmérsékleten 
a 20 kHz-es, 2,5 percig tartó UH kezelés előtt és után. Az eredmények azt mutatták, hogy az 
UH és a HHP kezelés jelentősen (p<0,05) megnövelte a sótartalmat a kontroll mintákhoz 
képest. A minták sótartalma az UH+HHP kezelés esetében volt a legmagasabb (3,93%). Ezen 
kívül a húsminták világossága (L*) minden kezelés esetében jelentősen megnőtt. Az 
ultrahanggal kezelt mintáknál a hússzövet mikroszerkezete nagymértékben megváltozott. 

 
 
 
Effect of ultrasound and high hydrostatic pressure on pork meat brining 

 
Abstract 

Brining is based on the migration of sodium chloride (NaCl) to the meat. The diffusion 
of NaCl into the meat is usually slow. Therefore, brining process is often complemented with 
other treatments. In this work, cylindrical shape pork loin (Longissimus dorsi) samples were 
used to evaluate the effects of ultrasound and high hydrostatic pressure treatments, including 
their combinations, on meat brining. The samples were immersed into 100 g/L NaCl brine. 
They were treated with 20 kHz ultrasound (US) for 5 min or pressurized (HHP) at 300 MPa for 
5 min on room temperature. Combined treatments were also studied in this work. HHP of 300 



 
 

161 
 

MPa, for 2.5 min at room temperature before and after US treatment at 20 kHz for 2.5 min was 
applied on pork meat. The effects of US, HHP and their combined treatments on NaCl content,  
 
 
surface color, protein denaturation and tissue microstructure of pork meat were investigated. 
Results showed that US and HHP treatment significantly (p<0.05) increased the NaCl content 
compared to control samples. The NaCl content of samples was the highest for the US+HHP 
treatment (3.93%). In addition, the lightness (L*) of the meat samples increased dramatically 
for all treatments. Samples treated with ultrasound had significant changes in meat tissue 
microstructure. 
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Abstract 
Although contamination can occur at any stage of the food production chain, from farm 

to table, most cases of foodborne illnesses can be prevented effectively if appropriate food 
safety practices are followed in the kitchen. Nonetheless, consumers are usually poorly 
informed and they may underestimate the effect of these contaminants. Therefore, our aim was 
to provide a food safety and hygiene guide that serves as a useful reference for people (e.g., 
consumers, agri-food entrepreneurs, parents, senior citizens, housewives, etc.) who wish to 
know more about good food hygiene practices and enhance their skills and competencies related 
to food literacy. This poster is focusing on the content of the textbook composed as part of the 
foodTR Erasmus+ project. The guidebook introduces project objectives that have been carried 
out in cooperation with partners from Estonia, Spain, and Turkey. It summarizes some 
important key definitions, regulations, and practical advice related to food hygiene, handling, 
and preparation, personal hygiene, and cleaning procedures. Moreover, the guide provides self-
check questions that help the readers to determine where they need to improve or increase their 
knowledge about food safety and hygiene. 

 
 
 

Nemzetközi együttműködés a fogyasztók élelmiszertudatos gondolkodásának  
erősítése érdekében 

 
Összefoglalás 
 Habár az élelmiszerek a gyártási és felhasználás folyamatok bármely szakaszában 
érintkezhetnek szennyezőanyagokkal, legtöbb esetben az élelmiszer eredetű megbetegedések 
könnyen megelőzhetők, megfelelő konyhai gyakorlatok betartása révén. Mindazonáltal a 
fogyasztók tudása általában igencsak hiányos az élelmiszerekben előforduló  
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szennyeződésekkel kapcsolatban, ami által gyakran alábecsülik azoknak az egészségügyi 
hatását. Éppen ezért célunk volt egy olyan élelmiszer-biztonsági és higiéniai kézikönyv 
összeállítása, ami megfelelő alapot biztosít azoknak a fogyasztóknak és kezdő agrár-
élelmiszeripari vállalkozóknak, akik többet szeretnének tudni a helyes élelmiszer-higiéniai 
gyakorlatokról, továbbá fejleszteni szeretnék az élelmiszerekkel kapcsolatos ismereteiket és  
készségeiket. A poszter középpontjában a foodTR Erasmus+ projekt keretein belül szerkesztett 
útmutató tartalmi áttekintése áll. Az összeállított kézikönyv többek között bemutatja a spanyol, 
észt és török partnerekkel együttműködésben megvalósuló projekt céljait, valamint 
összefoglalja az élelmiszer-higiéniával, -előkészítéssel, -feldolgozással, személyi higiéniával 
és takarítási procedúrákkal kapcsolatos főbb definíciókat, előírásokat és gyakorlati tanácsokat. 
Ezen túlmenően önellenőrző kérdések segítségével hozzájárul az olvasók 
élelmiszerbiztonsággal és –higiéniával kapcsolatos ismereteinek felméréséhez is.  
 


