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INNOVÁCIÓ AZ ÁLLATTARTÁSBAN ÉS ÁLLATI TERMÉK FELDOLGOZÁSBAN
Póti Péter
Szent István Egyetem, MKK, Állattenyésztés-tudományi Intézet
2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.
poti.peter@mkk.szie.hu
Összefoglalás
Az állattenyésztés (tartás) és élelmiszer feldolgozás számos területén, hiányoznak konkrét régiókra
kidolgozott, kisebb termelőket fejlődőképesen összefogó, a munkaerőt helyben foglakoztatni tudó,
piacképes terméket előállítani képes, termékpályák mentén kialakított, akár ökogazdálkodásra
alapozott komplex rendszerek. A technológiák, kapacitások megtervezése sokszor esetleges, így
nem megfelelő, és vagy túl-, vagy alulméretezett kapacitások jönnek létre, amelyek gazdaságos
üzemeltetése, bővítése legtöbb esetben nagy nehézségekbe ütközik, vagy lehetetlen.
Ezért adott régiókra adaptálható, a piac aktuális igényeinek figyelembevételével folyamatosan
bővíthető, teljes termékpályákra kidolgozott moduláris technológiák fejlesztését tűztük ki célul.
Első eredményeket a baromfitartásban (tojástermelés, brojlercsirke) és feldolgozásban, gyepre
alapozott kecske- és juhhús, valamint tejtermelésben és feldolgozásban értük el.
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TŐGYEGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK EGY HAZAI MAGYARTARKA
KISGAZDASÁGBAN
Bekő Dóra, Pajor Ferenc
Szent István Egyetem, MKK, Állattenyésztés-tudományi Intézet
2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.
dorabeko@gmail.com
Összefoglalás
A mai világban mindenki a tudatos táplálkozásra törekszik, nincs ez máshogyan a tej-és
tejtermék-fogyasztási szokásokkal sem. Édesapám 17 évvel ezelőtt kezdett tejelő magyartarkákat
tartani, akkor még csak a falubeliek vásárolták tőlünk a tejet, viszont a fokozatos fejlődésnek
köszönhetően mára már a környező falvak, városok lakossága is fogyaszthatja. Családunk rengeteg
pozitív visszajelzést kapott, például csontritkulás elmúlása, mióta ezt a tejet fogyasztják, vagy épp
kisiskolások, óvodások annyira megszerették, hogy már a boltira rá sem tudtak nézni. Ezek a
reakciók mind-mind megerősítést adtak arra, hogy amit szüleim csinálnak, az nagyon jó dolog.
Dolgozatom megírását szüleim elhivatottsága, az áldozatos munka, illetve ezen túlmenően a tejjel
és a tőgyegészségüggyel kapcsolatos érdeklődésem ihlette. Munkám során betekintést kapunk a
tőgyegészségüggyel, tejhigiéniával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra, megismerjük
vizsgálatom helyszínét és a mérések menetét, valamint eredményét és kiértékelését.
Vizsgálatom helyszínéül szülőfalumat, egy Pest megyei községet, Törtelt választottam. A
gazdaságban napi kétszeri fejést alkalmazunk, melyet három állásos fejőházban végzünk. A három
mintavétel során két reggeli és egy esti fejés lett megmintázva. Az állományból tetszőlegesen
választottuk ki az egyedeket (n=14). Az 50 ml-es adagokat beltartalmi értékek, szomatikus
sejtszám, elektromos vezetőképesség és szempontjából vizsgáltuk meg, a SZIE- ÁTTI
laboratóriumában. A 10 ml-es mintákat pedig mikrobiológiai vizsgálatok alá vetette a gödöllői ÁT.
Kft.
Célkitűzéseim között szerepelt, hogy feltárjam egy olyan kisgazdaság tejtermelési higiéniai
körülményeit, mint a miénk és az eredményeket látva arra jutottam, hogy előfordul pár kórokozó,
ami a későbbiekben gondot okozhat az állományban. Kishatású kórokozók közül a koaguláznegatív Staphylococcust (CNS) mutatták ki a vizsgálatok, amely 32 alkalommal volt jelen a 168
mintában. Nagyhatású tőgypatogének közül a Staphylococcus aureus kétszer és a Streptococcus
uberis hatszor volt jelen a 168 db mintában. Mindkét kórokozóval egyetlen egy mintában
találkoztunk. Az eredményeket figyelembe véve látható, hogy amikor többnyire kishatású
kórokozók lettek kimutatva a mintákból, a szomatikus sejtszám értéke is alacsony volt, viszont
amint előfordult nagyhatású tőgypatogén kórokozó, a szomatikus sejtszám értéke is lényegesen
megemelkedett. Véleményem szerint, ezeket a problémákat látva, kellő odafigyeléssel, higiéniával a
minimálisra csökkenthetjük. Továbbá az is célom volt, hogy kiderítsem, vajon lehet-e kiváló
minőségű tejet termelni kisgazdasági viszonyok között és az eredményekből látható, hogy igen. Az
ilyen körülmények között termelt tej szomatikus sejtszáma és összcsíraszáma jóval a határérték alatt
helyezkedik el, ezáltal méltán kaphatja meg az 52/2010 (IV.30) FVM rendelet követelményeinek
megfelelően az extra minősítést.
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AZ OLFAKTÓRIKUS KÖRNYEZET ÁLLATVÉDELMI VONATKOZÁSAI
Fodor Kinga, Korsós Gabriella, Fekete Sándor György
Állatorvostudományi Egyetem, Laborállat-tudományi és Állatvédelmi Osztály
1078 Budapest, István utca 2.
fodor.kinga@univet.hu
Összefoglalás
A környezetben jelenlévő szag- és illatanyagok befolyásolják az emlősök viselkedését és esetenként
epigenetikáját. Míg a különféle szaganyagok érzékelésére a szaglóhagymán specifikus területek
fejlődtek, addig a feromonok érzékelését külön szerv, a vomeronazális szerv (VNO) szolgálja. A
feromonok szerepe a fajon belüli kommunikációban mutatkozik meg, a szociális és szexuális
kapcsolatok alakulásában jelentősek. A kairomonok a fajok közötti kommunikációt szolgálják. Az
interomonok olyan molekulák, melyek befolyásolják más fajok viselkedését, élettanát, de ennek a
hatásnak nincs jelentősége az azokat kibocsájtó állatra. Az idegen szagok jelenléte megzavarhatja
az együtt tartott állatok közötti olfaktórikus kommunikációt, bizonyos feromonok jelenléte viszont
nyugtató hatású lehet. Egy másik faj szaganyagának jelenléte önmagában stresszt okozhat és a
laboratóriumi állatok tartási helyén használt HEPA szűrők nem képesek a szaganyagokat kiszűrni.
Patkánykísérletekkel igazolták, hogy egyes ragadozók szaganyagai (pl. a róka bélsarából nyert tiol,
a TMT) hatnak a zsákmányállatokra akkor is, ha azok még korábban soha nem találkoztak az adott
fajjal. A TMT patkányokban lefagyási reakciót és megnövekedett ACTH- és kortikoszteronszinteket okozott. Hogy mely fajoknak mely állatfaj illatanyaga okoz stresszt, máig nem teljesen
ismert. Bizonyos interomonok javíthatnak az állatok stresszállapotán, ezzel az állatvédelem
eszközei lehetnek. Hogy a szaganyagok nemkívánatos hatását kiszűrjük, vagy épp pozitív hatásait
fölhasználjuk, meg kell ismernünk pontos szerepüket a különféle fajok életében.
ANIMAL WELFARE ASPECTS OF THE OLPHACTORIAL ENVIRONMENT
Abstract
The environmental smells influence the behaviour and occasionally the epigenetics of mammals.
According to the characteristics of the smell substances a chemical map is developed in the
olphactory bulb. The vomeronasale organ (VNO) has an important role in the pheromone-transfered
communication. The intraspecific communication is attained by means of the pheromones,
especially in the social and sexual relations. The kairomones are functioning in the communication
between species. The interomones are smell compounds influencing the behaviour or physiology of
other species, with or without a positive or negative effect for the releaser. The presence of foreign
smells may disturb the olphactorial communication between individuals, while the presence of
some pheromones may enhance animal welfare. The smell substances of other species may cause
stress in animals and the HEPA-filter of rodents' cages does not isolate smells. In rat experiments
the smell substance of the fox faeces (tiol=TMT) caused freezing reaction and increased blood
ACTH and corticosteron levels. It is still unkown which smell substances may cause distress in
given species. Some interomes may decrese the stress of other species, having a significance of
animal welfare. To be able to avoid the negative and to use the positive effects of smells, we need to
know their role in the life of different animal species.
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HIDEGVÉRŰ LOVAK VISELKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA SZEMÉLYISÉGTESZT
SEGÍTSÉGÉVEL
Hajdú Péter, Tóthné Maros Katalin, Horvainé Szabó Mária
Szent István Egyetem, Állattenyésztés-tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.
hajdupeter17@gmail.com
Összefoglalás
A hidegvérű lovak tenyésztése alapvetően a mezgazdaság igaerőigényét volt hivatott kielégíteni. A
mezőgazdaság nagyfokú gépesítettsége ellenére, e lovak továbbra is jelen vannak a mezőgazdasági
termelésben, mint bioerőgépek. Ezen felül sajátos viselkedési jellemzőik és igénytelenségük révén
hobbilóként és bizonyos sportokban való használatra is alkalmasak. Köszönhetően élettani és
küllemi adottságaiknak, jelentős szerepet kaptak az étkezési célú lóhús előállításban is. Ez utóbbit
leszámítva, mindegyik hasznosítási mód az állat mozgásán, vagyis az emberrel közös munkán
alapul. A lovakkal végzett munka azonban nem veszélytelen. Természetes környezetében a faj
ugyanis szinte minden fenyegetésre meneküléssel reagál. Ezt a viselkedést ugyanakkor bármilyen
helyzet kiválthatja. A megrettent ló pedig ennek következtében veszélyt jelent a környezetére. Nem
véletlen, hogy az elmúlt időszakban, mind nagyobb hangsúlyt fektettek a ló faj etológiai
vizsgálatára. Munkánk során, a használat közben előforduló stresszhelyzetek generálásával
vizsgáltuk a magyar hidegvérű fajtába tartozó lovak reakcióit. Ehhez személyiségtesztet és
szívfrekvencia mérést alkalmaztunk, egy hazai hidegvérű ménesben.
BEHAVIOUR ANALYSIS ON COLD-BLOODED HORSES WITH PERSONALITY TEST
Abstract
The goal of cold-blooded horses basicaly was to give draft horses to the agriculture in need. In
novadays uch as „biotractors” these animals serve in the agricultural production, in the mechanized
world too. In addition their behavioural traits and less sensitivity makes them suitable for hobby
horse keepers and usefull in some equusterian sport too. Thankfully for their physiological and
external qualities these horses also used in horse meet producing. All of these utilizations based on
the work with human, except the last one. However it is not safe to use horses. This specie react
with scuttle for every threat in its natural habitat. This behaviour can be seen in any situation. In this
case the horryfied horse become dangerous for its environment. It is not coincidence that the
researchers started so much researchwork in the last years in the subject of horse ethology. In our
research we analized the stresszreactions of the animals of hungarian cold-blooded horse breed.
Therefore we used personality test and heart rate variability analizys in a hungarian stud farm.
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EXTENZÍV ÉS INTENZÍV GYEPGAZDÁLKODÁS ÁLLATTARTÁSI LEHETŐSÉGEI
MAGYARORSZÁGON
Halász András, Kovács Alfréd
Szent István Egyetem, Állattenyésztés-tudományi Intézet
2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.
halasz.andras@mkk.szie.hu
Összefoglalás
Hazánk teljes mezőgazdasági területének 14%-a gyep, ezért potenciális takarmánytermő terület.
Mintegy 300 ezer hektár gyepet lehetne még bevonni a termelésbe (parlagok, szántó művelési ág),
minimális tápanyag visszapótlással. Jelenleg mintegy 180 ezer húshasznú szarvasmarha van az
országban, melyeket többnyire legelőn tartanak. Ez a szám átlagosan 1 tehén/ha állatsűrűséget
jelent. Így elmondható, hogy mintegy 200 ezer egyeddel bővíthető az állatállomány. A kérdés az,
hogy hús- vagy fél-intenzív tejtermelő gazdaságok keretein belül. A gyepre alapozott tejtermelés
erősen függ a gyep ingadozó hozamától, így biztonsággal csak 150 napig tervezhető (áprilisszeptember között). A húshasznú állatok (szarvasmarha, juh, kecske) tartása 200-250 napig is
lehetséges. A gyep fenntartható módon, olcsó takarmányt biztosít a kérődző állatoknak. A hízlalás
fázisában a takarmányszükséglet 50%-a biztosítható gyep-művelési ágban megtermelt, magas
fehérje-tartalmú pázsitfűfélékkel (olaszperje, korai zab, angolperje, festulolium). A Dunántúli,
valamint az Észak-Magyarországi üde fekvésű gyepek a legalkalmasabbak, tej-és hústermelésre.
Állategészségügyi szempontból megkérdőjelezhetetlen szerepe van a gyepeknek (gyógyszer,
vitalitás). A szélsőséges viszonyok megfelelő agrotechnikával, munkaszervezéssel, okszerű
fajtaválasztással kiküszöbölhetők, a gazdálkodás nyereségesen végezhető.
Kulcsszavak: legeltetés, állatjólét, egészséges élelmiszer, családi gazdaság, fehérjenövények
LIVESTOCK FARMING OPPORTUNITIES ON HUNGARIAN GRASSLANDS
Abstract
14 percent of the Hungarian utilized agricultural area (UAA) is grassland, therefore potential forage
production area. There is a total of 300 000 hectares of unutilised grasslands (fallows in crop land
category) which are suitable for high production sward establishment with minimal fertilization. In
total 180 000 head of cattle belong to the Hungarian beef sector mostly with pasture based
technology. The average stocking rate is 1 cow per hectare. The growing potential is another 200
000 animals. The strategic question is whether beef or semi-intensive dairy farms could provide the
more feasible solution. The pasture based milk production is strongly depends on grass yields
therefore only 150 day (April-to September) long seasons can be planned. Cattle, sheep and goats
can graze about 200-250 days. Grassland provides sustainable, cheap forage source for ruminants.
50 percent of total weaning forage may be provided on swards with high protein grasses and early
cut green grains (Italian ryegrass, early oats, English ryegrass, Festulolium). Transdanubian and
North Hungarian, mesic pastures are suitable most for milk- and beef production. From animal
health perspective the roll of grasslands is unquestionable (medicine, vitality). The unpredictable,
extreme conditions can be avoided with the correct agro technology, labour management and
adapted breeds. Eventually farming on pasture can be profitable.
Keywords: grazing, animal welfare, healthy food, family farm, protein plants
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POLIMEREK SZEREPE AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN
Illés Gergely, Pajor Ferenc, Póti Péter
Szent István Egyetem, Állattenyésztés-tudományi Intézet, Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék
2103 Gödöllő, Páter Károly út 1.
illesger@gmail.com
Összefoglalás
Napjainban a polimer kémiai fejlesztések kiemelkedő szerepet kapnak mind hazai mind világ
viszonylatban. Az állattenyésztésben számtalan olyan polimert használunk, melyeknek
fejlesztésével, esetlegesen kiváltásával a tenyésztett állatok egészségi állapotát, termelőképességét,
valamint hasznos élettartamát növelhetnénk. Mindezek ellenére az ilyen irányú fejlesztések jelenleg
gyerekcipőben járnak. A fenntartható fejlődés szempontjából elengedhetetlen az állattenyésztés más
iparágakkal történő kombinációja. Ilyen innovatív lehetőség lehet az állattenyésztés és a vegyipari
fejlesztések összekapcsolása.
Az előadás célja két fonos területet feltérképezése. Az egyik, a különböző tartástechnológiák során
használt polimerek alternatív anyagokal történő kiváltása, ezeknek az új anyagoknak állatjóléti
szempontból vizsgált pozitív hatásainak bemutatása. A másik, az állattenyésztésben használt
polimerek tovább fejlesztése, új funkciókkal történő ellátása az állatok egészségi állapotának,
közérzetének, hasznos élettartamának növelése céljából.
THE ROLE OF POLYMERS IN THE ANIMAL BREENDING
Abstract
Nowadays, the polymeric chemical development plays an outstanding role both in the domestic and
in the world. In the animal breeding, we use countless polymers whose development, possibly
substitution, could increase the health, productive capacity and useful life of farmed animals.
Nevertheless, currently the developments in this area are in its infancy. For the sake of sustainable
development, the combination of animal breeding with other industries is indispensable. Such
innovative possibilities could be the linkage between animal breeding and the development of the
chemical industry.
The purpose of the lecture is to map two important areas. The replacement of one of the polymers
used in the different holding technologies with alternative materials, showing the positive effects of
these new substances on animal welfare. The another is the further development of the polymers
used in animal breeding and the provision of new functions to increase the animal's health, wellbeing and useful life.
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IMPROVEMENT IN QUALITY OF DAIRY CATTLE PRODUCTS IN AREAS WITH
MAN-MADE RADIATION AND CHEMICAL POLLUTION
Isaeva Albina1,2, Krivonogova Anna1,2, Moiseeva Ksenya1 , Loretz Olga1, Shkuratova Irina1,2,
Donnik Irina1
1

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education”Ural State Agrarian
University” (FSBEI HE Ural SAU), 42, K. Liebknechta St., Yekaterinburg, Russian Federation
2
Federal State Budgetary Scientific Institution ”Ural Veterinary Research Institute” (FSBSI), 112 А,
Belinskogo St., Yekaterinburg, Russian Federation
isaeva.05@bk.ru
Abstract
A study of the quality and quantity indexes of the dairy cattle milk-producing ability was
conducted in areas polluted with heavy metals and radionuclides. The condition of agrobiocenoses
in the Eastern Urals Radioactive Trace was studied, and correlation between the pollution of the
agrobiocenoses with Cd, Cu, Zn, Fe, 90Sr, 137Cs, 210Pb, the content of the pollutants in the animal
organisms and the quality of their milk was established. Trends towards the amino acid content
alteration, protein and fat content reduction and the somatic cell number increase in the milk,
deterioration of its microbial content, of its suitability for cheese production andt grading were
detected in the areas more heavily polluted with radionuclides and chemical pollutants.
An experiment with an integrated effect on the critical points of the technological process of milk
and its primary product manufacture involving protection of the agrocoenosis from secondary
pollution, improvement in the food quality, clearance of the pollutants from the animal organisms
and metabolism care, high-technology processing of of milk and its primary products was
conducted. It was established that a simultaneous effect on the critical points of the technological
process increases the effectiveness of indiividual methods due to synergy and leads to a significant
improvement in the quality indexes of milk. In particular, in the experimental group, a 2%-to- 12%
increase in the concentration of free essential amino acids and a 15-to-40-fold decrease of the
somatic cell number in the milk, improvement in its suitability for cheese production and reduction
in its microbial content compared with the controls were observed. In the context of permanent
unavoidable man-made load on the agrobiocenoses, application of this technology permits
maintaining the product quality at a high-standard level.
«The research was conducted owing to the grant from Russian Scientific Foundation (Project No.
16-16-00071)»
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TENGERI ALGÁS TAKARMÁNY KIEGÉSZÍTÉS ÉS LEGELTETÉS HATÁSA A
KECSKESAJT ZSÍRSAVÖSSZETÉTELÉRE
Klecska Eszter, Bodnár Ákos, Pajor Ferenc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés-tudományi
Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.
klecska.eszter@gmail.com
Összefoglalás
A kísérlethez harminc tejelő típusú magyar parlagi kecskét választottunk ki, majd három csoportra
osztva vizsgáltuk a tengeri algás takarmánykiegészítés és a legeltetés hatását a tej és –sajt
zsírsavösszetételére. Minden csoport, köztük a kontrol állatok is, ad libitum fogyaszthattak
lucernaszénát és ezen felül a fejések közben napi 600g abrakot. Az egyik kísérleti csoport az
abrakhoz keverve 15g tengeri alga kiegészítést is kapott. A másik kísérleti csoportnak emellett
szabad kijárása volt a legelőre. A vizsgálat 31 napig tartott, amiből három hét szoktatási, és 10 nap
mintavételi időszak volt.
A sajtok laboratóriumi vizsgálata során kiderült, hogy az algás takarmánykiegészítés jelentősen
emelte a sajtok DHA, vakcénsav és konjugált linolsav tartalmát, csökkentette az n-6/n-3 zsírsavak
arányát. A konjugált linolsavtartalom a sajtban a következőképpen alakult: a kontroll csoportban
0,44 %, a legeltetett csoportban 0,63 %, az algával etetett csoportban pedig 0,82 % volt.
Elmondható, hogy a kontroll és a kísérleti csoportok zsírsavösszetételében szignifikáns eltérések
voltak. A mikro alga kiegészítés hatására szignifikánsan nőtt a konjugált linolsav, az omega-3
zsírsav, az α-linolénsav és a DHA aránya. A fogyasztók egészségi állapotát javíthatják az olyan
tejek és sajtok, melyeket alga alapú kiegészítővel takarmányozott kecske tejéből készítettek.

THE INFLUENCE OF FEEDING MARINE ALGA SUPPLEMENTATION AND GRAZING
ON GOAT CHEESE FATTY ACID PROFILE
Abstract
Thirty lactating Hungarian Native goats were randomly allocated to three treatment groups to
investigate the effect of feeding marine alga and grazing on the fatty acid profile of milk and
cheese.
All goats were fed alfalfa hay ad libitum; the control group was fed 600 g concentrate, one of the
experimental group received 15 g marine alga in per day per goat in 600g concentrate of the energy
and protein composition. The other experimental group received the same amount of marine alga
and concentrate, but it was kept on pasture. The experimental period lasted for 31 days, which
encompassed the first three weeks as the period of adaptation to the diet and the last 10 days as the
experimental period. The marine supplements considerably increased the DHA and rumenic acid
concentrations in cheese (rumenic acid in control: 0.44%, grazing: 0.63%, algae supplementation:
0.82%).
The micro-alga supplementation resulted in significantly higher concentrations of rumenic acid and
docosahexaenoic acid. Consumer benefit from the nutraceutical effects of cheese produced by
marine alga supplemented animals due to DHA acid increase, which improve the human health.
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RELATIONSHIPS AMONG SOMATIC CELL COUNT AND CERTAIN CHEMICAL AND
PHYSICAL PARAMETERS OF MILK IN ALPINE GOATS
Sramek, Ágnes, Póti, Péter, Pajor, Ferenc
Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences.
H-2100 Gödöllő, Páter Károly 1.
e-mail: sramek.agnes@hotmail.com
ABSTRACT
The aim of present study was to evaluate certain chemical, physical and hygienic properties of
multiparous Alpine goats’ milk (n=36) grouped in two categories (1: <400,000; 2: 1,000,000 <
cells/ml) by according to somatic cell counts (SCC). Milk samples were taken from goats both in
the morning and evening periods at the beginning, midpoint and end of lactation and were analysed
for milk constituents (fat, protein, lactose), electrical conductivity, somatic cell and minerals (Na,
Ca, Fe, K, Mg, Zn).
The somatic cell counts have significant effects on chemical, physical and hygienic parameters of
milk. Above the 1,000,000 cells/ml level, the milk quality parameters gradually changed, the fat
content, electrical conductivity, Na, Fe, Mg, and chlorine concentrations increased (P<0.05), while
the lactose content and Zn concentration decreased.
These results suggest that the higher SSC is associated with disadvantageous milk properties, which
significantly reduced milk quality.
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THE EFFECT OF TEMPERATURE IN STABLE ON THE NUMBER OF DAIRY COWS
LYING IN CUBICLES DURING THE RESTING PERIOD OF SUMMER DAY
Navrátil Stanislav, Falta Daniel, Matěj Benešovský, Chládek Gustav
Mendel University in Brno, Faculty of Agrisciences
Department of Animal Breeding
613 00 Brno (CZ), Zemedelska 1
stanislav.navratil@mendelu.cz
Abstract
This paper is targeted on the effect of stable temperature on the number of cows lying in cubicles
during the resting period of the day. Experiment took place on University farm (49.011598N,
16.602572E) in Žabčice and lasted over one month (August) in total during the summer 2017. The
143 cows of Holstein cattle undertook the experiment in total. The number of a lying cows was
observed as well as the temperature. The temperature was expressed by the environmental cooling
rate, that was calculated. Also the temperature-humidity index (THI) was calculated and put to
correlation with a number of cows, that was lying down in the box. The results shows a moderate
positive correlation between number of lying cows and environmental cooling rate (r=0.50). The
correlation between the THI and the number of cows, that were lying in the box was negative, but
very weak (-0.25). These results can be used for breeders to optimize their breeding environment.
More experiments on this topic are therefore needed for better understanding of this topic.
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GYEPEK KLÍMAÉRZÉKENYSÉGI KATEGÓRIÁK SZERINTI BESOROLÁSA
Tasi Julianna, Bajnok Márta
Szent István Egyetem, Állattenyésztés-tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.
Tasi.Julianna@mkk.szie.hu
Összefoglalás
Magyarországon a KSH adatbáziasa szerint több, mint 803 000 ha gyep művelési ágba tartozó
terület van. Ezek elsősorban a kérődző állatok takarmánybázisát és életterét jelentik. Az utóbbi
években megjelent több klímamodell szerint is, hazánkban várhatóan a 2021-2050-ig tartó
időszakban a csapadékos napok száma várhatóan 5-20%-kal csökkenni fog. Ilyen mértékű
csapadékhiány jelentős befolyással lehet az elsősorban öntözetlen viszonyok között művelt gyepes
területeink növényzetére, termés produkciójára. Kutatásunkban 2015-től 18 gyeptípust 30
helyszínen monitoroztuk. Ennek során felmértük a különböző élőhelytípusú gyepek
növényállományát, majd a terméspotenciál és minőség került megállapítása. A projektben elvégzett
monitoring-vizsgálatok adatait kiegészítettük a Gyepgazdálkodási csoport 20-25 évre visszatekintő
kutatási adatbázisának az adataival és elkészítettük a vizsgált gyeptípusok klímaérzékenységi
kategorizálását. A különböző ökológiai tényezők és a termés mennyiségének alakulása alapján 4
klímaérzékenységi csoportot határoztunk meg, amelybe besoroltuk a jelentősebb gyepes
élőhelytípusokat.
CLASSIFICATION OF GRASS TYPES BY CLIMATE SENSITIVITY
Abstract
According to the central statistical office there is 803,000 ha of grassland in Hungary. This area is
mainly act as roughage source and habitat for ruminant livestock. Recently published climatic
models have forseen that the number of rainy days will drop by 5-20% between 2021-2050. This
amount of preciptation deficit may effect on herbage coverage and production level. Since 2015 we
monitored 18 grass type at 30 sites. Plant composition, crop potential and quality survey was made.
We also used the grassland management group’s own database back to 20-25 years to supplement
survey data. Eventually we created a climate sensitivity categorization regarding the surveyed grass
types. We set 4 climate sensitivity categories on grassland habitats regarding different ecological
conditions and yield trends.
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A KORAI MALACTAKARMÁNYOZÁS JELENTŐSÉGE, TELJESÍTMÉNYRE
GYAKOROLT HATÁSA A SZUPER SZAPORA GENETIKA TÜKRÉBEN.
Szentpáli Szilárd
Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt.
H-7754 Bóly, Ady Endre u. 21.
Összegfoglalás
Az elmúlt években a sertéstenyésztés genetikai előrehaladása, az egy kocára jutó élve született
malacok számának nagymértékű emelkedése új kihívások elé állítja azon termelőket, akik a
szuperszapora genetika mellett döntöttek. A hatékonyság, naturális eredmények, és természetesen
az értelmezhető gazdasági előnyök egyértelműen a mai modern hibridek mellet szólnak, ám ezen
előnyök eléréséhez átfogó szemlélet váltásra van szükség. Előadásom témája bemutatja a korai
malactakarmányozás jelentőségét, a DanAvl F1-es hibridek esetében, valamint rámutat annak
teljesítményre gyakorolt hatására, a szopós malac, választott malac, és a hízósertések
vonatkozásában. Elkerülhetetlen megemlíteni a fiaztatói managementet, ami záloga a kiemelkedő
eredményeknek, a teljesítmény maximalizálásnak, a költséghatékony termelésnek.
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MÉZEK FIZIKAI, KÉMIAI ÉS ÉRZÉKSZERVI TULAJDONSÁGINAK VÁLTOZÁSA
HŐKEZELÉS HATÁSÁRA
Bodor Zsanett1, Koncz Fanni Adrienn2, John-Lewis Zinia Zaukuu2, Kertész István2, Gillay Zoltán2,
Kaszab Tímea2, Kovács Zoltán2, Benedek Csilla1
1

Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Dietetikiai és Táplálkozástudományi Tanszék,
1088 Budapest, Vas utca 17.
2
Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Fizika-Automatika Tanszék, 1118 Budapest,
Somlói u. 14-16
arscube@gmail.com
Összefoglalás

A méz ősidők óta használt szer, értékes piaci termék. A benne lévő értékes összetevők és magas ára miatt
hamisítások egyre gyakoribb célpontja. Gyakori, az is, hogy egyes termelők és forgalmazók felmelegítik a
mézet, kiküszöbölve ezzel a kristályosodási folyamatot, amely a fogyasztók szemében általában nem
kívánatos. A melegítés során azonban a beltartalmi paraméterek megváltoznak, egyes anyagok mennyisége
csökkenni kezd (vitaminok, antioxidáns vegyületek, enzimek), míg egyes nem kívánatos vegyületek
mennyisége megnőhet. Ilyen vegyület a hidroximetil-furfurol (HMF), amely hoszabb tárolás során
szobahőmérsékleten is képződik, ám a melegítés hatására keletkezése felgyorsul.
Kutatásunkban a melegítés hatását vizsgáltuk a méz különböző kémiai, fizikai és érzékszervi tulajdonságaira
hárs-, akác-, vegyes és napraforgómézek esetén. A hőkezelés tekintetében három hőmérsékleti szintet - 40
°C, 50 °C és 60 °C-, valamint három időtartamot – 30, 60 és 120 perc- határoztunk meg. A hőközlés alatt
bekövetkező változások nyomonkövetésére pH, vezetőképesség, törésmutató, szín, közeli infravörös
spekroszkópia és elektornikus nyelv módszereket alkalmaztunk. Az adatelemzést különböző egy- és több
változós statisztikai módszerekkel végeztük.
Az eredmények értékelése során szignifikáns különbségeket kaptunk a kontrollhoz képest már a 40 °C-os
hőkezelés során is, valamint az időtartam is befolyásoló szereppel bírt.
Kövezkezésppen elmondható, hogy már viszonylag kis hőközlés is kimutatható az alkalmazott
gyorsmódszerekkel. Nagyobb hőkezelés esetén egyértelmű érzékszervi változás történt, mely azt mutatja,
hogy a hőkezelés már az általunk alkalmazott mértékben is kimutathatóan megváltoztatja a méz minőségét.

EFFECT OF HEAT TREATMENT FOR CHEMICAL, PHYSICAL AND SENSORY
PROPERTIES OF HONEYS
Abstract
Honey has been widely used since the ancient times. It also a valuable product and - due to its high
nutritional content and price - honey has become the target of adulteration. Several methods are applied for
frauds. For some beekeeper and distributor it is also common to heat honeys for elimination of crystallisation
which is generally not desired for consumers. Nevertheless during the heat treatment the chemical
composition changes, leading to a decrease in the amount of some components like vitamins, antioxidant
components and enzymes, while some unwanted compounds like hidroxymethyl-furfural (HMF) are formed.
HMF is also produced during long time storage at room tempature, but heating promotes this process.
In our research the effect of heat treatment was studied on different chemical, physical and sensory
properties of honeys. Linden, acacia, multiflora and sunflower honeys were examined. Three temperature
levels - 40 °C, 50 °C, 60 °C- and three time periods – 30, 60, 120 minutes - were applied for the heat
treatment. For tracking of the changes pH, electrical conductivity, refraction index, colour measurement,
near infrared spectroscopy and electronic tongue methods were used. Evaluation of data was performed by
one- and multivariate statistical methods.
Significant differences were found between the control sample and samples treated at 40 °C. Results showed
that both duration and the applied temperature level have significant effect on measured parameters.
We can conclude that relatively low heat treatment could already be detected with the applied rapid methods.
More intense heat treatment caused significant change of the quality of honey.
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HÚSSZÍN- ÉS PORHANYÓSSÁG-VIZSGÁLATOK KENDERMAGOS
MAGYARTYÚKKAL KIALAKÍTOTT KERESZTEZÉSEKBEN
Drobnyák Árpád1,2, Skrobár Szonja Csenge1, Szabó Rubina Tünde1, Kustos Károly3, Heincinger
Mónika3, Zimborán Ágnes1,3, Bódi László2, Weber Mária1
1

Szent István Egyetem, Állattenyésztés-tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.
2
Haszonállat- Génmegőrzési Központ, 2100 Gödöllő Isaszegi u. 200.
3
Lab-nyúl KFT. 2100 Gödöllő Malom-tó u. 9
drobnyak.arpad@hagk.hu
Összefoglalás

A kendermagos magyar tyúk a többi régi tyúkfajtával együtt mára kiszorult a zárt tartástechnológiákból. A
génmegőrzésnek köszönhetően kedvező tulajdonságaik, mint például a nagy alkalmazkodóképesség, a jó
húsminőség fennmaradtak. Olyan keresztezéseket állítottunk elő több generációban (F1, F2), amelyek eltérő
részarányban tartalmazzák a kendermagos magyar tyúk, a Tetra H, a Harco és a Tetra HB genotípusokat.
Célunk volt meghatározni, hogy a különböző generációk keresztezett genotípusai milyen mértékben térnek el
egymástól a hús színe és porhanyóssága szempontjából. Az állatokat azonos körülmények között, zártan
neveltük. 12 hetes korban próbavágás után, mértük a mell és comb színét (CIE Lab L*a*b*), valamint a
mellhús porhanyósságát. A fajtatiszta kendermagos magyartyúk mellhúsának a színe szignifikánsan sötétebb
(L*=47,8) és pirosabb (a*=4,11) volt, mint az F2 generációba tartozó 25% Tetra H x25% kendermagos
magyar x50% Tetra HB (L*=55,5; a*=0,23), valamint 25% kendermagos magyar x25% Harco x50% Tetra
HB (L*=56,3; a*=1,31) genotípusú csoportok. Ugyanezeket a különbségeket találtuk a comb színében is
(L*: 42,3 vs. 50,0; 49,6; a*:16,5 vs. 13,1; 12,9). Porhanyósság tekintetében már csak a 25% Tetra H x25%
kendermagos magyar x50% Tetra HB genotípus tért el a kendermagos magyartyúktól (3,60 kg vs. 2,70 kg),
de a legporhanyósabb húsa a 50% Tetra H x50% kendermagos magyar csoportnak volt (1,93 kg). Az F1 és
az F2 generációk genotípusai pirosabb, ám porhanyósságában megegyező mellhúst produkáltak a normál
brojler csirkéhez képest. Ezen eredmények alapján elmondható, hogy a keresztezett csirkék húsai kedvezőek
fogyasztói szempontból.
Munkánkat az NKFIA AGR_PIAC_13-1-2013-0031 pályázat támogatta.

THE MEAT COLOUR AND TENDERNESS OF CROSSBRED GENOTYPES OF
SPECKELED HUNGARIAN CHIKENS
Abstract
The Speckled Hungarian chicken have excluded from indoor stocking. However, favorable properties
(adaptability, meat quality) have preserved by gene conservation. F1 and F2 genetation of crossbreds were
created which contain different proportions of Speckled Hungarian chicken, Tetra H, Harco and Tetra HB
genotypes. The aim of our work was to determine the difference of the crossbreds of two generations in case
of meat colour and tenderness. The chickens were kept similarly. indoor. The colour ( L*: lightness. a*:
redness. b*: yellowness) of the breast and the tight and the tenderness of the breast were measured in the age
of 12 weeks. The pure breed Speckled Hungarian chicken had significantly darker (47.8) and redder (4.11)
breast colour than 25% Tetra H x25% Speckled Hungarian x50% Tetra HB (55.5; 0.23) and 25% Speckled
Hungarian x25% Harco x50% Tetra HB (56.3; 1.31) genotypes. The same difference was found in case of
tight colour (L*:42.3 vs. 50.0; 49.6; a*:16.5 vs. 13.1; 12.9). In case of tenderness the 25% Tetra H x25%
Speckled Hungarian x50% Tetra HB genotype differed from the pure breed Speckled Hungarian chicken
(3.60 kg vs. 2.70 kg). The 50% Tetra H x50% Speckled Hungarian chicken group had the most tender breast
meat (1.93 kg). The breast of the genotypes of the F1 and the F2 generations are redder compared with the
breast of standard broiler chickens. In the can of tenderness there was no differences.Based on our results, it
can be said that the breasts of the crossbreds are favourable from the point of view of the customers.
Therefore, the crossbreds will be suitable for the commercial breeding.
This study was supported by NKFIA AGR_PIAC_13-1-2013-0031.
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VÁGÁSI PARAMÉTEREK ÉS HÚSMINŐSÉG VIZSGÁLATA SÁRGA MAGYAR
TYÚKRA ALAPOZOTT KERESZTEZÉSEKBEN
Drobnyák Árpád1,2, Skrobár Szonja Csenge1, Szabó Rubina Tünde1, Kustos Károly3, Heincinger
Mónika3, Zimborán Ágnes1,3, Bódi László2, Weber Mária1,
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Szent István Egyetem, Állattenyésztés-tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.
2
Haszonállat- Génmegőrzési Központ, 2100 Gödöllő,Isaszegi u. 200.
3
Lab-nyúl KFT., 2100 Gödöllő Malom-tó u. 9.
szonja.skrobar@gmail.com
Összefoglalás

Régi magyar tyúkfajtáink génmegőrzése keresztezésekbe való bevonással is történhet. Kutatásunk
célja olyan új genotípus felfedése, amely megfelel az újonnan megjelenő fogyasztói elvárásoknak.
Mindezt a sárga magyar tyúkfajtára alapoztuk, hogy a mára háttérbe szorult régi tyúkfajta újra
részét képezhesse a hazai állattenyésztésnek. Vizsgálatunkban négy olyan keresztezés vett részt,
amelyben különböző mértékben szerepelt a sárga magyar tyúk, a Tetra H, a Harco és a Tetra HB
genotípus. A hízlalás során egy magasabb (FF), illetve egy alacsonyabb (CS) metabolizálható
energia és nyersfehérje tartalmú takarmánykeveréket alkalmaztunk. A 16. élethétben történő
próbavágás alkalmával vizsgáltuk a hústermelést és – minőségét (szín, pH, porhanyósság). A
kiértékelések során a sárga magyar tyúknak szignifikánsan kisebb volt az élőtömege (FF:1973 g,
CS:1701 g), mint a keresztezett genotípusoknak, amelyekből kiemelkedik az 50% Tetra HB x50%
sárga magyar csoport (élőtömeg: FF:2883 g, CS:2635 g). Ezek a különbségek a vágási% esetében
javarészt eltűntek. A hússzíne és pH értékei között csekély eltérések mutatkoztak. Különbséget
találtunk a sárga magyar tyúk (FF:2,49 kg, CS:2,88 kg) és a 50% Tetra H x50% sárga magyar tyúk
(FF:3,56 kg, CS:3,40 kg) genotípusok porhanyósságában. A keresztezett genotípusok húshozamban
felülmúlták a sárga magyar tyúkot, a húsminőségében kismértékben okoztak kedvezőtlen változást.
További vizsgálatokat javaslunk eltérő tartástechnológiákban is, hogy a legjobb teljesítményű
genotípus kerülhessen hasznosításra, ezzel is hozzájárulva a génmegőrzéséhez.
Munkánkat az NKFIA AGR_PIAC_13-1-2013-0031 pályázat támogatta.

EXAMINATION OF MEAT PRODUCTION AND MEAT QUALITY ON CROSSBRED
BASED YELLOW HUNGARIAN CHIKENS
Abstract
The aim of our research is to reveal a new genotype that meets the consumer expectations.
Crossbreds were based on the yellow Hungarian chikens, which is now in the background, but with
the crossing the yellow Hungarian chikens can become part of the animal breeding again. In our
study four crossbreeds were included, in which the genotype of Hungarian yellow chickens, Tetra
H, Harco and Tetra HB were in different proportions. During fattening we used a feed mixture with
worse raw nutritional values, as well as a higher metabolizable energy and higher raw protein
containing feed mixture was used. During the trial cuts -which was in the chikens' 16th life-week.
We investigated the meat production and quality (colour, pH and tenderness). Significant
differences were found between Yellow Hungarian chikens (FF:1973 g, CS:1701 g) and 50% Tetra
HB x50% Yellow Hungarian (FF:2883 g, CS:2635 g) in the live weight. The differences
disappeared in case of carcass percentages. There were slight differences between the colour and
pH values. There were significant differences between 50% Tetra HB x50% Yellow Hungarian
(FF:3,56 kg, CS:3,40 kg) and Yellow Hungarian (FF:2,49 kg, CS:2,88 kg) in case of tenderness.
The crossed genotypes, though in meat, outnumbered yellow Hungarian hens by a slight degree, did
not cause much change in the meat quality. We recommend further studies in different holding
technologies to utilize the best performing genotype, thereby contributing to gene preservation.
This study was supported by NKFIA AGR_PIAC_13-1-2013-0031.
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EMBERI ZENE HATÁSA MENHELYI KUTYÁK VISELKEDÉSÉRE
Korsós Gabriella, Dudás Krisztina Dominika, Fodor Kinga, Fekete Sándor György
Állatorvostudományi Egyetem, Laborállat-tudományi és Állatvédelmi Osztály
1078 Budapest, István utca 2.
korsos.gabriella@univet.hu
Összefoglalás
Számos vizsgálat készült már a zenének az emberre, illetve különféle állatfajokra, a gazdasági
haszonállatoktól kezdve az állatkerti állatokon át a kutyákig gyakorolt hatásáról. A kutyák
kennelekben való elhelyezése gyakori módszer laboratóriumokban és menhelyeken. Ez a tartásmód
komoly stresszforrás lehet az egyébként igen szociális kutyákban is, mely olyan viselkedés
kialakulásához vezethet, ami rontja a kutyák életminőségét és örökbefogadhatóságát.
Jelen vizsgálatban öt menhelyi keverék kutyát vizsgáltunk 20 napon át. Az állatok egy közös
kennelben voltak elhelyezve és négy akusztikus kezelést (klasszikus zene, reggie, binaurális zene,
fehérzaj) kaptak napi 8-8 órában.
A klasszikus zene hallgatása közben a kutyák szignifikánsan kevesebb időt töltöttek a kennel
hátuljában és többet a középső részén, valamint aktívabbak voltak, több időt töltöttek állva. Az
egyéb viselkedéselemekben (evés, ivás, farok csóválása, ugrálás, vakaródzás, ugatás és társas
interakció) nem találtunk szignifikáns különbséget, bár a klasszikus zene hallgatása közben a
kutyák többet játszottak és többet csóválták a farkukat, mint a többi kezelés alatt.
Az olyan zene vagy hangkeverék megtalálása, mely csökkenti a kutyákat érő stresszt és
viselkedésüket pozitív irányban befolyásolja, nemcsak az állatjóllét fokozására lehet alkalmas, akár
menhelyeken akár laboratóriumokban, hanem a menhelyi kutyák örökbefogadási esélyét is
növelheti. Emellett az állatok hangingerekhez való szoktatása javíthatja azok zajtűrő képességét is.
THE EFFECT OF MUSIC UPON THE BEHAVIOUR OF SHELTER DOGS
Abstract
There are a lot of previous researches on the effects of listening music for different species,
including humans, farm animals, wild animals in captivity and even dogs. Keeping dogs in kennels
is a common method in laboratories and rescue shelters. This method may cause stress and
behavioral problems is these animals and may decrease their chance of getting adopted.
We studied five mongrel (mixed breed) dogs for twenty days kept in the same kennel. They heard
four genres of music for eight hours each: classical, reggie, binaural and for control, white noise.
The dogs spent significantly less time in the back and more time in the middle part of the kennel
during the classical music and they were more active. We didn't find significant difference between
music genres in eating, drinking, tail-wagging, jumping, scratching, barking and interactions, but
during classical music the dogs played and wagged their tails more than during any other music.
Finding a type of music or acoustic smituli, which is able to decrease the stress level and is able to
modify the behaviour of dogs in a positive way may enchance not only animal welfare in shelters
and laboratories but can increase the chance of getting adopted. Furthermore playing music to
captive animals can help adapting to excessive noise.
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OLFAKTÓRIKUS EPIGENETIKAI HATÁSOK A PATKÁNYOK VISELKEDÉSÉBEN
Korsós Gabriella, Fodor Kinga, Fekete Sándor György
Állatorvostudományi Egyetem, Laborállat-tudományi és Állatvédelmi Osztály
1078 Budapest, István utca 2.
korsos.gabriella@univet.hu
Összefoglalás
Az idegen szaganyagok befolyásolják a rágcsálók viselkedését és élettanát, bizonyos változások
epigenetikai úton öröklődhetnek is. Jelen kísérletben semleges és irritatív szaghatások, valamint
szintetikus trimetil-tiol (TMT) jelenlétében a patkányok viselkedésformáit, a porondon való
elhelyeződését és a kialakuló kórélettani és -bonctani elváltozásokat vizsgáltuk. Tizenkettő ChR (W1)
típusú, választási hím patkánnyal 5 kétfázisú porondtesztet végeztünk el: alap-szaganyag (DKNY
parfüm), 10% ill. 100%-os TMT, citromfűolaj és metil-hidroxil-analóg (MHA) jelenlétében. A híg
TMT-oldat jelenlétében az állatok hosszabb időre bújtak el, mint tömény TMT és MHA esetén.
Búvóhely hiányában, a patkányok tömény TMT jelenlétében többet tartózkodtak a szagforrástól távol,
mint MHA és parfüm esetén. A passzív viselkedéselemek kifejezettebbek voltak tömény TMT és
MHA jelenlétében. Az önápolási viselkedésformák ritkák voltak. Összességében elmondható, hogy a
híg TMT részben kiváltja a rókabélsár hatását, a tömény TMT egyértelműen repellens, a citromfűolaj
pedig mérsékelt stresszhatásként érvényesült. A valódi lefagyás a porondtesztek alatt ritka volt és a
vérminták kortikoszteron-koncentrációi sem tértek el szignifikánsan az élettani értéktől, valamint a
kórbonctani és -szövettani vizsgálatok során sem találtunk kóros elváltozást. Mindez arra utal, hogy
az egyedeket ért szaghatások időben rövidek voltak ahhoz, hogy krónikus stresszt okozzanak.
További vizsgálatokat igényel a szagok hosszú távú hatásainak tisztázása, és a szagok irritatív és
fajspecifikus hatásainak elkülönítése.
OLPHACTORY EPIGENETIC EFFECTS UPON THE BEHAVIOUR OF RATS
Abstract
The unknown environmental smell substances influence the rodents' behaviour and physiology, some
of the changes may be inherited in epigenetic ways. In the present experiment the effects of neutral
and irritative smells and the synthetic trimethyl-tiol (TMT) upon the open-field (OF) behaviour of
rats, with the background pathophysiology and histology were studied. Twelve ChR (W1) weaned
male rats were investigated in five OF test: in the presence of a perfume, 10% and 100% TMT,
citronella oil and methyl-hydroxy-analogue (MHA). Hiding during the exposure of diluted TMT
lasted longer, than in case of the concentrated TMT and MHA. If no hiding box present, rats spent
more time far from the concentrated TMT- source, than from the MHA or perfume. The passive
ethological elements were overwhelming under the influence of concentrated TMT and MHA. The
grooming was generally rare. Summerizing, the diluted synthetic TMT partly brings about the effect
of fox faeces, while the concentrated TMT is a repellent. The citronella represents a light stressor.
Freezing has been detected rarely and the final corticosteron values did not differ from the
physiological ones and both necropsy and histopatology revealed no pathological alterations. Taken
together, the short-term smell effects are not able to develop chronic stress. Further studies required to
elucitate the long-term effects of smells and to differentiate between irritative and species-related
effects of smells.
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VISION OF THE BIRDS – IMPORTANCE OF THE LIGHTING IN POULTRY FARMS
Pupp Tamás
Led Lighting Kft.
tamas.pupp@ledlightingtech.eu
Abstract
Many studies are available today about the vision of the birds and the importance of implementing
this knowledge in industrial poultry farming. The birds see a different variety of spectrums then
humans and also the frame/second rate is different from us. In 2007 the EU came out with a Council
Directive 2007/43/CE which already pay attention for the lighting in the poultry farms. Put this
directive only includes the homogeneity and the sunset-sunrise simulation. Sunset-sunrise
simulations are important because the birds are much calmer if the lighting is closer to the real life.
Today the energy effectiveness is getting also important in the industrial world. With a good choice
of light we can improve the production, lower the risk of cannibalism and save energy.
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KÜLÖNBÖZŐ ALOMANYAGOK ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA
BROJLERCSIRKE-TARTÁSBAN
Szabó Stella, Kovács-Weber Mária
Szent István Egyetem, Állattenyésztés-tudományi Intézet
2103 Gödöllő, Páter Károly út 1.
szabostellahun@gmail.com
Összefoglalás
Az intenzív brojlercsirke nevelésben állatjólléti szempontból meghatározó szerepe van az
alkalmazott alomanyagnak. Egyre több korszerű telepen alkalmaznak roppantott szalma pelletet,
melynek legjelentősebb tulajdonsága megnövekedett nedvszívó képessége. Fizikai paraméterei
mellett alkalmazhatóságában is különbözik a szecskázott szalmás technológiától, használatával
csökken a munkaerő-igény, egyszerűbbé válik a kiszórás és a tárolás, valamint az állomány
egészségi állapota mellett a nevelés gazdaságossága is javul. A kutatás célja a hagyományos szalma
és a korszerű pellet technológia összehasonlítása. A kísérletek 2x275 m2-en, kísérletenként azonos
állatlétszámmal és állatsűrűséggel történtek, 6 hetes nevelési idő mellett. Vizsgált paraméterek:
felhasznált alomanyag mennyisége és költsége, munkaerő-igény idő és költség szerint, elhullás,
talpfekély mértéke, heti, valamint vágási súly. Takarmány és bélsár minta vételezés történt
kísérletenként takarmány váltásonként. Bizonyítottuk, hogy a pelletált szalma esetében csökkent a
munkaerő-igény. A talpfekély mértéke azonban számottevően nem különbözött, az 1. és 2. kísérlet
során 3 %-os, a 3. során pedig 4 %-os eltérés volt tapasztalható az 1. kivételével a pellet alom
javára. A vágási átlagsúly a szalma esetében 16 dkg-mal volt nagyobb az ismétlések átlagában. A
vágási súlyban mutatkozó különbség indokolttá teszi további vizsgálatok elvégzését arra
vonatkozóan, hogy az összefüggésben van-e a napos korban megfigyelt alomanyag-fogyasztással.
ANALYSIS OF DIFFERENT LITTERS USAGE IN BROILER CHICKEN KEEPING
Abstract
In the intensive chicken keeping one of the most dominant production parameter is the quality and
the type of litter. More and more modern farms started to use crushed straw pellets because it has
better absorption capacity than straw. The straw pellet has different physical parameters and
application form than the traditional chopped straw technology so it is easier to disperse and storage
which can reduce the labor costs. The aim of research is to compare the traditional straw and the
modern pellet technologies. The research areas were 2x275 m2 and there were the same chicken
stock and density in each parts. The growing period was 6 weeks. We examined the next
parameters: the quantity of the used litter and the cost of it; labor demand; mortality; the rate of
footpad dermatitis, and the slaughter weight. We demonstrated that the labor demand is less in the
case of using pellet. The footpad dermatitis was decreased by 3% on the straw in the first
experiment. In the second one and third one it was decreased by 3% and 4% on the pellet. The
average slaughter weight was bigger with 16 dkg on the straw. More examination can be useful
whether is there any connection between the less slaughter weight and the pellet consumption in the
first days?
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ŐSHONOS MAGYAR PULYKAFAJTÁKRA ALAPOZOTT KERESZTEZÉSEK
VIZSGÁLATA
Húsminőség vizsgálatok eredményei
Zimborán Ágnes1,4, Meszlényi Zsuzsanna1, Bódi László2,3,Heincinger Mónika1,4, Szabó Rubina
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Összefoglalás

Őshonos magyar pulykafajtákat (réz, bronz) kereszteztünk intenzív hibrid vonalakkal
(HybridConverter). Az értékes húsrészeket vizsgáltuk: vágási kihozatal, értékes húsrészek aránya,
pH, szín, konyhatechnikai veszteségek és nyíróerő értékek meghatározása.Célunk annak
megállapítása volt, melyek azok a keresztezések, amelyekben a minőségbenváltozást okozott a
keresztezés és végtermék előállítás céljából érdemesek a további vizsgálatokra. A vizsgálatok
zárt/intenzív körülmények között zajlottak.A takarmányozás normál és csökkentett energiatartalmú
takarmánnyal történt. Vágási kihozatal alapján [H×(H×B)] (♂- 82,1%; ♀- 80,5%) és [H×(H×R)](♂83,1%; ♀- 78,6%) konstrukciók rendelkeztek a legjobb eredményekkel. A pH alapján a mért
értékek átlagát tekintve a [(HxB)x(HxB)] kombináció volt a legalacsonyabb (mell: 5,76; comb:
5,98). Ugyanennél a keresztezésnél mértük a legpirosabb hússzínt a mellnél (a*- 6,68), comb
esetében pedig a [Hx(BxFk)] kombinációnál (a*- 17,49). A[(H×B)×(B×Fk)] vonalnál mutatkoztak a
legkisebb konyhatechnikai veszteségek (olvadási ♂- 5,34%, ♀- 5,13%; sütési ♂- 10,97%, ♀11,84%; hűlési ♂- 10,15%, ♀- 9,45%).További összefüggések vizsgálata szükséges ahhoz, hogy az
egyes konstrukciókhoz megfelelő tartás- és takarmányozástechnológiát tudjunk ajánlani.
A részvételt az NTP-SZKOLL-17-0065 számú pályázat támogatta.
CROSS-BREADING RESEARCH BASED ON OLD HUNGARIAN TURKEY BREEDS
The meat quality results
Abstract
Indigenous Hungarian turkey breeds (Copper, Bronze) were crossed with intensive lines (Hybrid
Converter). The examined parameters were: slaughter loss, cooking and dropping loss, ratio of
valuable body parts, pH, meat colour, WB shear force. The goal of our study was to select the best
crosses in performance and meat quality. Our trial was carried out under closed/intensive
conditions. The turkeys were fed with normal and reduced energy feed.Based on the slaughter loss
[H × (H × B)] (♂- 82,1%; ♀- 80,5%) and [H × (H × R)] (♂- 83,1%; ♀- 78,6%) constructions had
the best results. In case of the pH, the construction of [(HxB) x (HxB)] had the lowest (breast 5,76;
thigh: 5,98) values. The same crossing had the most red breasts (a*- 6,68) and the [Hx (BxFk)]
construction had the most red thigh (a*- 17,49). The [(H x B) x (B × Fk)] group had the most
favourable kitchen loss values : thawed loss ♂- 5,34%, ♀- 5,13%; cooking loss ♂- 10,97%, ♀11,84%; cooling loss ♂- 10,15%, ♀- 9,45%. Further examinations are required to be able to
recommend the appropriate constructions for different management and forage technologies.
Participation was supported by NTP-SZKOLL-17-0065.
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A HÁZINYÚL EJAKULÁLT ONDÓ ÉS A MELLÉKHERE EREDETŰ SPERMIUMOK
FELTÉTELEZETT TERMÉKENYÍTŐ KÉPESSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Antal Anita1,2 , Bender Balázs2, Hiripi László2,Bősze Zsuzsanna2 , Bodó Szilárd1,2,3, Kerekes
Andrea2
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Összefoglalás
A mellékhere eredetű spermiumok megbízható felhasználásának fontos szerepe lehet az
állattenyésztésben, azon belül a nyúltenyésztésben és a génmegőrzésben egyaránt. Egy nagy
tenyészértékű bak elhullása súlyos kieséssel járhat, aminek csökkentésére nyújthat megoldást a post
mortem mellékherei spermiumokkal történő termékenyítés, illetve a mellékhere eredetű örökítő
anyag mélyhűtése.
Kísérleteink során célunk volt a mellékhere eredetű hímivarsejt kinyerésé post mortem
módszerének kidolgozása. A termékenyítésre való feltételezett alkalmasságának a megállapítása,
minőségének összehasonlítása az ejakulátum minőségével szubjektív motilitás vizsgálattal, KovácsFoote féle festéssel, CASA rendszerrel. A rutinszerűen alkalmazott ondó mélyhűtési módszer
vizsgálata mellékherei spermiumok esetén és a módszer hatékonyságának elemzése.
Mindezen kísérleteket elvégeztük, az állat halála után egy nappal történő mellékhere preparálás után
is, amire azért van szükség, hogy üzemi körülmények közé könnyebben beilleszthető legyen az
általunk végzett protokoll.
A sikeres kísérletek eredményei alapján megállapítottuk, hogy érdemes további kutatásokat végezni
a témában.
COMPARISON OF THE PRESUMABLE FERTILITY OF THE HOUSE RABBIT’S
EJACULATED AND EPIDIDYMAL SPERM CELLS
Abstract
The reliable use of the epididymal sperm cells can achieve an important role in breeding and gene
preservation in rabbit. The sudden death of a buck, which has a great breeding value, can cause an
economic loss. It is possible apply post mortem fertilization with freshly obtained or frozen/thawed
epididymal sperm cells to prevent the valuable genetic composition of the male.
We wanted to develop a method for obtaining the epididymal sperm cells post mortem, determining
its presumable competence for fertilization, comparing its quality to the ejaculate’s quality with
subjective motility test, Kovács-Foote staining and CASA system. We adapted the routinely used
semen freezing method in case of epididymal sperm cells, and analyzed the efficiency of that. In
order to improve the cryopreservation technique, we did some test freezing and thawing.
All of these experiments were performed after the preparation of the epididymis from a one-day
dead animal, which was necessary for inserting our protocol into the practice at industrial
circumstances.
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EGY-SEJT PCR BEÁLLÍTÁSA SERTÉSEN PREIMPLANTÁCIÓS GENETIKAI
DIAGNÓZIS CÉLJÁBÓL
Fábián Renáta1,2, Pintér Tímea1, Magyar Andrea1,2,3, Bodó Szilárd1,2,3
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NAIK, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet, 2100. Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u.4.
3.
NAIK, Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet, 2053. Herceghalom,
Gesztenyés út 1.
fabian.renata@abc.naik.hu

A sertéstenyésztés a világ egyik legkiemelkedőbb állattenyésztési ágazata. Az utóbbi évtizedben,
köszönhetően a törekvésnek új reprodukciós technikák fejlesztésére és alkalmazására, jelentősen
megemelkedett az ágazat termelékenysége. Meghatározott ivarú utódokból álló almokat
preimplantációs genetikai diagnózis (PGD) és embriótranszfer segítségével hozhatunk létre, ahol az
embriókon végzett biopszia révén kinyert sejtek ivarának meghatározása után a kívánt nemű
embriókat ültetünk recipiens állatokba. A PGD az ivar kimutatása mellett alkalmazható teljes
genom alapú szelekcióra és embrió transzfert megelőző tenyészérték meghatározásra, valamint
genetikai rendellenességek kiszűrésére is. Kísérleteinkben egy sertés PGD módszert kívántunk
kifejleszteni in vitro létrehozott embriókból embrióbiopsziával kinyert sejteken.
Munkánk során az ivarspecifikus PCR-hez pozitív kontrollként a mindkét nemre jellemző sertés
mitokondriális 12S rRNS génszekvenciát választottuk, míg az Y kromoszóma kimutatására a sertés
hím-specifikus ismétlődő szekvenciát alkalmaztuk a duplex PCR során. Vágóhídról származó
petefészkekből kinyert petesejteket használtunk a PCR beállításához, hogy elérjük az embrió
ivarának meghatározáshoz szükséges detektálási érzékenységet (6pg/µl DNS). A keletkezett PCR
termékek 2%-os agaróz gélen futtatva jól elkülöníthetőek: nőstény esetében egy, hímek esetében két
sáv detektálható. A sikeres beállítást követően a PGD módszereként in vitro fertilizációval
előállított 8-sejtes embriókat biopsziáztunk és egy-sejt PCR segítségével megállapítottuk a
nemüket.
A PCR eljárással sikerült beállítanunk egy-sejt szintjén is az ivarmeghatározást sertés
embriókon, így a módszer nagy pontossággal alkalmazható biopszián átesett embriók nemének
meghatározására.
PIG SEX DETERMINATION USING SINGLE-CELL PCR FOR PREIMPLATATION
GENETIC DIAGNOSIS
Abstract
The pig breeding plays an important role in livestock breeding sector around the world. In the last
decades productivity of it has increased significantly, due to the development and application of new
reproductive technologies. Sex preselection of livestock progeny can be created by using preimplatation
genetic diagnosis (PGD) and embryo transfer. After determining the sex of the blastomeres with a single-cell
analysis obtained by embryo biopsy, the sexed embryos could be transfer into recipient females. In addition
to determine the sex of the embryo PGD is a useful technique for whole genome amplification, to genetically
analyze embryos prior to implantation, and detect some genetic diseases. The aim of our experiments was to
develop a pig PGD from a single-cell obtained by embryo biopsy from in vitro produced embryos.
In our study a duplex PCR for amplification of both sexes was applied. Two different specific primer sets
were used, one as a positive control common to both sexes the pig mitochondrial 12S rRNA multicopy gene
sequence and the other was a pig male-specific repeat sequence to detect the presence of Y chromosome.
The PCR was developed using oocytes recovered from the ovaries to reach the necessary sensitivity of
determine embryo sex from a single cell (6pg/µl DNA). The PCR products were easily distinguishable using
agarose gel electrophoresis. At the samples originated from females a single band and at the males samples
double bands were detectable. After the successful sets of the single-cell PCR as a method of PGD we
biopsied 8-cell embryos, which were produced by in vitro fertilization and the sex of the embryos were
determined.
We developed an applicable single-cell duplex PCR sex determination method for analysis of one
blastomere obtained by biopsy from an in vitro produced pig embryo.
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A TRANSZPOZON ALAPU TRANSZGENEZIS, MINT ÚJ LEHETŐSÉG A
REKOMBINÁNS FEHÉRJE TEJBEN TÖRTÉNŐ TERMELTETÉSÉRE
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Összefoglalás

A biotechnológia révén lehetőségünk van különböző gének funkció vizsgálatára, azok egy-egy betegséggel
való kapcsolatba hozására, betegségek modellezésére, terápiás fehérjék előállítására, melynek egyik
lehetősége a biofarming, vagyis a tenyészállatok tejében történő fehérje termeltetése. A genetikailag
módosított állatok tejében előállított fehérjéket a gyógyászatban már használják, a kecsketejben termeltetett
human -antitrombin-t (Atyrn,GTC Biotherapeutics) 2009-ben engedélyezték, majd 2014-ben engedélyt
kapott a humán C1-esterase inhibitor (Ruconest, Pharming Inc) is, amit transzgénikus nyulak tejéből
állítanak elő. A terápiás fehérje tejben történő termeltetése fiziológiailag kisebb terheléssel jár.
Munkatársaim a Sleeping beauty (SB) transzpozon rendszer segítségével elsőként állítottak elő nagy
hatékonysággal transzgenikus nyulakat (Katter et al., 2013). A konstrukcióban a Vénusz riporter gén
kifejeződését egy szintetikus, nem szövet specifikus CAGGS (CAG) promoter irányítja. Mivel a transzgén
konstrukció nem tartalmazott emlő specifikus szabályozó elemet, illetve szekréciós szignál peptidet sem,
nem várt eredmény, hogy az azonos transzgénnel és módszerrel előállított Vénusz-t expresszáló sertésekhez
hasonlóan (Mukherjee et al., 2016) a laktáló nyulak tejében is nagy mennyiségű Vénusz fehérjét tudtunk
kimutatni.

A kísérleteket az OTKA NN 108921 SZIE 3213 PhD ösztöndíj Kerekes.
TRANSGENESIS BY TRANSPOSONS AS A NEW OPPORTUNITY FOR THE
RECOMBINANT PROTEIN PRODUCTION IN THE MILK
Abstract
We are able to investigate the function of different genes, create animal models of human diseases
and produce recombinant proteins utilizing genetically modifiled (GM) animals. For the production
of therapeutic proteins, biopharming is an attractive alternative. The success of 1-antitrombin
(Atyrn,GTC Biotherapeutics) produced in transgenic goat milk and the transgenic rabbit milk born
human C1 esterase inhibitor (Ruconest, Pharming Inc), which were approved by the authorities in
the EU and USA and eventually reached the market raised interest to approve this technology.
Recombinant protein production into the milk is a much better alternative than production into
blood, egg white, seminal plasma, etc. The novel Sleeping Beauty (SB) transposon system was for
the first time applied in our laboratory to create Venus fluorophore protein expressing transgenic
rabbits (Katter et al., 2013). The SB transgenic construct contains the Venus fluorophore cDNA
driven by the synthetic, tissue non-specific CAGGS (CAG) promoter, without signal peptide for the
secretory pathway. Unexpectedly, Venus expression was detected in the milk of lactating SB-CAGVenus transgenic does. Our results lined up with the SB-CAG-Venus transgenic sows (Mukherjee
et al., 2016) created in Germany with the same construct. The expression of the fluorescence
protein in the mammary gland of lactating does was investigated by histology and confocal
microscopy.
This work was supported by OTKA grant NN 108921 and SZIE 3213 PhD grant to KA.
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VELENCEI PONTY ÁLLOMÁNY DIVERZITÁSÁNAK MIKROSZATELLIT
MARKEREKRE ALAPOZOTT GENETIKAI VIZSGÁLATA
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Vizsgálatunk során a csak a Velencei tóban fellelhető, mindezidáig elkülönülten fejlődő vadponty
(Cyprinus carpio carpio morpha hungaricus) állomány populáció genetikai összetételének elemzését
végeztük el, hét db mikroszatellit markerrel 36 egyed vizsgálatával. A DNS izolálás után elvégeztük
(MFW7, MFW6, Cca02, Cca072, Koi41, MFW31, MFW26) a mikroszatellit lókuszok kimutatásához
szükséges PCR-reakciókat, majd kapilláris elektroforézis segítségével meghatároztuk az allélok bázispár
pontosságú méretét. Az allélok hossza és eloszlása alapján vizsgáltuk az állomány genetikai diverzitását
Meghatároztuk a várt (He) és valós (Ho) heterozigozitást, a populáció Hardy-Weinberg egyensúlytól való
eltérését, valamint az egyes markerek adott populációra vonatkozó információs tartalmát (Polymorphic
Information Content, PIC). A markerek többsége magas polimorfitást (PIC) mutatott (MFW6, MFW7
Cca02, Cca072, MFW31, MFW26). A mikroszatellit vizsgálatok eredménye alapján egyetlen lókusz
(MFW6) esetén kaptunk szignifikáns eltérést a Hardy Weinberg egyensúlytól. A teljes populációra nézve
a becsült heterozigozitás kisebb (nem szignifikáns) mértékben alacsonyabb a vártnál. A jövőben a
genotípusok alapján lehetőségünk nyílik az állomány genetikai diverzitásának fenntartását célzó
keresztezési tervet kidolgozni.
Munkánkat az Európai Halászati Alap, Halászati Operatív Program III. tengelyének („Európai Halászati
Alap: a megújuló halászatért” – az Európai Unió és Magyarország támogatásával) projekt támogatta.
GENETIC DIVERSITY IN THE VELENCEI CARP STOCK ASSAYED BY
MICROSATELLITE MARKERS
Abstract
The genetic composition of the a separately developed carp landrace, the Velence wild carp (Cyprinus
carpio carpio morpha hungaricus) from Lake Velence (Hungary) were analysed The nuclear genomic
DNA of 36 specimen were examined with seven microsatellites. PCR reactions were carried out for
amplifying the alleles of microsatellite loci (MFW7, MFW6, Cca02, Cca072, Koi41, MFW31, MFW26).
For the determination of allele sizes with single-base-pair accuracy capillary fragment analysis were used.
The observed heterozygosity (Ho), expected heterozygosity (He), and polymorphic information content
(PIC) of the markers for given population were computed. Additionally, the deviations from the HardyWeinberg equilibrium in the stock also were tested. Most of the markers used in this study showed high
PIC value (MFW6, MFW7 Cca02, Cca072, MFW31, MFW26). One locus (MFW6) showed deviation
from the Hardy–Weinberg equilibrium, and the estimated heterozygosity of the whole population were
lower than expected, although not significantly. Using more markers in the future will enable us to
develop a cross design for maintaining genetic diversity.
The work was supported by the European Fisheries Fund Fisheries Operative Programme III. axis,
European Fisheries Fund for Renewable Fisheries provided by the EU and Hungary.
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DNS KÁROSODÁS VIZSGÁLATA
PONTY (Cyprinus carpio) FAJBAN LORDQ-PCR TECHNIKÁVAL
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Az élőlények tulajdonságainak öröklődéséért az örökítő anyag, a DNS a felelős. Tárolja a genetikai információt, a
nélkülözhetetlen biológiai funkciók kialakításához. A DNS szerkezetének károsodása különböző módokon mehet
végbe, például genotoxikus anyagok, így egyes mikotoxinok hatása által. Ezeknek a káros hatásoknak a
kimutatására, a károsodás mértékének megállapítására,a potenciálisan DNS károsító ágensek szűrésére,
vizsgálatára folyamatosan szükség van, amit a folyamatosan fejlődő vizsgálati módszerek támogatnak. Fontos
szem előtt tartani, hogy a vizsgálati módszernek minél inkább objektívnek, hatékonynak és reprodukálhatónak
kell lennie. Ezen paramétereknek jól megfelel egy viszonylag új technika ,a LORD-Q PCR. Ezt a módszert
eredetileg humán sejtvonalak vizsgálatára optimalizálták. Célunk volt a LORD-Q PCR adaptálása ponty fajra.
Munkánk első állomásaként különböző DNS izoláló kit-et hasonlítottunk össze, majd gélelektroforézis
technikával ellenőriztük az izolált mintákat. A koncentrációk pontos beállítását követően a mitokondriális DNS
kópiaszámának és sérüléseinek vizsgálatára több rövid (140-160 bp), illetve hosszú (3000-5400 bp) DNS szakasz
amplifikációját optimalizáltuk. A rendszert ponty májmintákon teszteltünk és kiválasztottunk egy hosszú (3436
bp) és egy rövid (156 bp)DNS szakaszhoz tartozó primer párt, amelyekkel sikeresen mutattuk ki a T-2, illetve
DON mikotoxinok DNS károsító hatását már egy hetes toxin terhelést követően is. A Ct értékek különbségéből
következtetni lehet a DNS károsodás mértékére, a léziók számára,amely a kezelt egyedekben a kezelés
időtartamával csökken, valószínűleg a DNS javító mechanizmusok és antioxidáns védelmi rendszer működésének
révén.
A munkánkat az NTP-SZKOLL-17-0065 számú pályázat támogatta.

EVALUATION OF DNA DAMAGE IN COMMON CARP (CYPRINUS CARPIO) BY
LORDQ-PCR TECHNIQUE
Abstract
DNA as the genetic material is responsible for the genetic inheritance, stores the genetic information and it is
essential for the existence of the biological functions. The damage of the DNA structure can be caused by
different, for instance genotoxic substances, such as mycotoxins. There is a constant need for detection of toxic
effects and their extent of the damage to determine DNA-damaging agents. The developing methods have to be
objective, effective abd reproducible. The LORDQ-PCR technique conforms to these parameters. Originally, this
technique was optimized for human cell line. The purpose of present study was was to adapt the LORDQ-PCR
technique for common carp.
The first step in our work was to compare different DNA isolation kit then the isolated samples were verified by
gel electrophoresis technique. After adjusting the concentration, amplification of several short (140-160 bp) and
long (3000-5400 bp) DNA sequences were optimized to investigate the damage of the mitochondrial DNA. The
system was tested for liver of common carp and one long (3436 bp) and one short (156 bp) DNA sequences were
choosen. DNA-damaging effect of T-2 and DON micotoxins were sucessfully established after only one week. It
is possible to extrapolate from Ct value difference to the level of DNA damage and the number of lesions which
are decreased the duration of treatment in the treated group, probably because of the function of the DNA repair
and the antioxidant defense systems.
This work was supported by NTP-SZKOLL-17-0065 project.
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ELŐKÍSÉRLETEK HÁZI MÉH (APIS MELLIFERA) GENOTIPIZÁLÁSÁRA ÉS
SPERMIUM MÉLYHŰTÉSÉRE
Tokár Alexandra1,2, Stéger Viktor2, Heltai Botond2 , Szepesi Kinga2, Debnár Viktória Johanna 3,
Kerekes Andrea2, Antal Anita1,2, Bodó Szilárd1,2,3
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Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar, Gödöllő
2
NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet, Gödöllő
3
NAIK Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet, Herceghalom
alexandra.tokar.szie@gmail.com
Összefoglalás
A krajnai méh kárpátmedencei állomány genetikai diverzitásának és tisztaságának felmérését kezdtük el
genomikai alapon fejlesztett DNS markerek segítségével. A különböző családokban az anyák genotípusait
STR markerek segítségével tudjuk meghatározni, és kiválasztani, mit érdemes hosszútávon ex-situ tárolni.
A felolvasztott spermiumokkal méhanyák mesterségesen termékenyíthetők és visszaállíthatok, illetve
irányított keresztezésekbe állíthatók az eltárolt vonalak. Ezért a herék spermiumainak kinyerésére és
mélyhűtésére egy jól használható módszert kell kidolgoznunk. Kifejlesztettünk egy saját,
sztereomikroszkópos preparálási módszert, az ivarsejteket a szeminális vezikulumból nyertük ki. A
spermiumokat tartalmazó médiumot 2 percig 700g-vel centrifugáltuk, a felülúszót eltávolítottuk, és a
csapadékot meghatározott mennyiségre hígítottuk, majd 3:2 arányban kevertük össze a krioprotektiv
anyagokkal
(CPA):
DMSO25%+BSS+tojássárgája;
DMSO10%+BSS+tojássárgája,
DMSO25%+Harbo+tojássárgája, DMSO10%+Harbo+tojássárgája. Megállapítottuk, hogy a DMSO-s
keverék nem toxikus a spermiumok számára. A 10µl-nyi CPA-val kevert spermiumot 80µl higítót, 10µl
CPA-t tartalmazó 0,25µl-es műszalmákba töltöttük. Tört jégen történő inkubáció után a minták egyik felét
közvetlenül a folyékony nitrogént tartalmazó tartályba helyeztük, a másik felét pedig programozható
fagyasztógéppel 3Co/perc sebességgel, -40Co-ig hűtöttük. A felolvasztást 38,5Co-os vízfürdőben végeztük,
majd a mintákat 38,5Co –on inkubáltuk 10 percig, majd a motilitást fázis kontraszt mikroszkóppal újból
megvizsgáltuk. A 10%-os töménységű DMSO-s oldattal kevert spermiumok kivétel nélkül elpusztultak a
fagyasztás során, míg a 25%-os koncentrációjú DMSO-s oldattal kevert spermiumok, amiket
programozott lassú hűtéssel fagyasztottunk, túlélték a kezelést, de a felolvasztást követően gyengébb
motilitást mutattak.
Támogatta: Új Nemzeti Kiválósági Program 2017
PRELIMINARY EXPERIMENTS FOR THE GENOTYPING OF DOMESTIC BEE (APIS
MELLIFERA) AND SPERM FREEZING
Abstract
We started to chart the genetic diversity and purity of the carpathian honeybee substance by using genomic DNA
markers. In different families, genotypes of mothers can be determined by using STR markers and we can choose
which is the best for long-term ex-situ storage. We can use the frozen-thawed semen for artificial insemination of the
queen bees and restore or use the stored lines in directional crossings. Therefore, we must devise a new, simply
method for the extraction and frozen of the semen. We have developed a stereo-microscopic method of preparation,
the gametes were obtained from the seminal vesicle. The medium containing the sperm was centrifuged at 700g for
2 min, the supernatant was removed and the precipitate diluted to a specific amount and mixed with cryoprotectant
agents (CPA) 3: 2: DMSO25% + BSS + egg yolk; DMSO10% + BSS + egg yolk, DMSO25% + Harbo + egg yolk,
DMSO10% + Harbo + egg yolk. We found that the DMSO mixture is non-toxic for sperm. 10 μl of the semen
mixed with CPA was filled into a 0.25 μl of straw with 80 μl of diluent and 10 μl of CPA. After incubation on ice,
one half of the samples were placed directly in the liquid nitrogen container and the other half was cooled to -40 ° C
with a programmable freezer at 3 ° C / min. The thawing was done in a 38.5 ° C water bath. The samples were
incubated at 38.5 ° C for 10 minutes and then the motility was re-examined by phase contrast microscopy. Semen
mixed with 10% DMSO solution were killed by freezing, while sperm mixed with 25% DMSO solution frozen by
programmed slow cooling survived the treatment but exhibited a lower motility after thawing.
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IN VITRO FENNTARTOTT HÁZITYÚK ŐSIVARSEJTEK INTEGRÁCIÓJÁNAK
SIKERESSÉGE KÜLÖNBÖZŐ RECIPIENS FAJTÁK ESETÉN
Tóth Roland1,2, Mahek Anand1, Nagy Alexandra3, Lázár Bence2,4, Gócza Elen2
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NAIK, MBK, Állatbiotechnológiai Főosztály 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
3
SZIE, MKK 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
4
HáGK 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.
toth.roland.imre@abc.naik.hu
Összefoglalás

Az ivarsejtek azon sejtek, melyek képesek a teljes genetikai anyag átörökítésére az
utódnemzedéknek. Elődsejtjei a PGC-k, vagy ősivarsejtek, amelyek lefagyasztásával, megőrizhető
egy adott faj teljes genetikai háttere. Madarak esetében a PGC-k, ellentétben az emlősökkel, a
vérkeringést használják, hogy eljussanak a későbbi ivarszervek helyéig, majd ott kolonizálják a
gonádokat. Csoportunk fő feladata, hogy ezen sejteket izoláljuk őshonos magyar baromfifajtákból,
tenyésszük őket, majd lefagyasszuk és folyékony nitrogénben tároljuk. A sejtek felolvasztásával és
injektálásával reprodukálható az adott fajta. 2016 végén sikeresen alapítottunk 9 GFP-s PGC
vonalat, melyből kettőt kiválasztottunk és azokkal végeztük el a visszainjektálási kísérleteket.
Recipiens állatoknak fehér magyar és fogolyszínű magyar fajtát választottunk. A PGC-ket
génexpressziós vizsgálatokkal jellemeztük, mely során megvizsgáltuk, hogy az őssejt- valamint az
ősivarsejt specifikus markerek (CVH, cDAZL, cPOUV, cNANOG, cSOX2) expressziója hogyan
alakult. Eredményeink azt mutatták, hogy a hím sejtvonal injektálásakor a fehér magyar fajtába 31,6
%-os lett az integrációs arány, a fogolyszínű magyar fajtába pedig 22,4 %-os integrációs arányt
kaptunk. A nőstény sejtvonal injektálása a fehér magyar fajtába 25 %-os, míg a fogolyszínű fajtába
14,3 %-os integrációt mutatott. Az eddigi kísérletek alapján kijelenthetjük, hogy a csoport sikeresen
adaptálta a PGC tenyésztést, valamint a sejtvonalak hosszú távú fenntartását in vitro környezetben.
INTEGRATION EFFICIENCY OF IN VITRO CULTURED CHICKEN PGCS IN
DIFFERENT RECIPIENT BREEDS
Abstract
The gametes are capable of giving all the genetic information to the next generation. The chicken
primordial germ cells (PGCs) are the precursors of the gametes. With freezing and storing these
cells the genetic background of the breed can be preserved. Our main goal is to isolate PGCs from
indigenous poultry breeds and then store them in liquid nitrogen. In case reproduction of the breed
is needed the PGCs can be thawed and reinjected into recipient embryos. At the end of 2016, our
group successfully established 9 GFP expressing PGC lines. These lines were characterized by
quantitative PCR: the stem cell- and germ cell specific marker expression were examined (CVH,
cDAZL, cPOUV, cNANOG, cSOX2). The thawed PGCs were introduced into embryos of two
different recipient poultry breeds (Hungarian White and Partridge-colour Hungarian). When male
PGCs were injected into the White Hungarian breed the integration efficiency was 31.6%. In case
of the Partridge-colour Hungarian it was 22.4%. When the female PGCs were reinjected into the
Hungarian White poultry breed the integration was 25%, while into the Partridge-colour Hungarian
it was 14,3%. The reinjection was successful in both directions.
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FOKHAGYMA ESSZENCIÁLIS OLAJ HATÁSA NAGYDÓZISÚ T-2 TOXINNAL
SZENNYEZETT TAKARMÁNYT FOGYASZTÓ TOJÓTYÚKOK TOJÁSMINŐSÉGI
PARAMÉTEREIRE ÉS A GLUTATION REDOX RENDSZER EGYES ELEMEIRE
Ancsin Zsolt1, Bócsai Andrea 1, Fernye Csaba 1, Balogh Krisztián 1, Zándoki Erika 2, Mézes Miklós 1,
Erdélyi Márta 1
1
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2
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Összefoglalás

0,2 g/kg és 0,4 g/kg dózisban tojótyúkok takarmányához kevert fokhagyma esszenciális olaj hatását
vizsgáltuk nagydózisú 7,5 mg/kg T-2 toxin káros hatásaival szemben 21 napos etetési kísérlet során. A
kísérlet 7. és 14. napján vérmintákat gyűjtöttünk, a 21. napon pedig a kísérleti vágás során
csoportonként 6-6 állatból vér-, és májmintákat vettünk, amelyekből mértük a MDA és GSH
koncentrációt, valamint a GPx aktivitást. Az általunk vizsgált tojásminőségi paraméterek közül a
nagydózisú T-2 toxin terhelés egyedül a szik tömegét nem befolyásolta szignifikáns mértékben. A
nagydózisú T-2 toxin terhelés az 1. héten a vérplazmában még szignifikánsan növelte, a 3. héten viszont
már szignifikáns mértékben csökkentette az MDA szintet. A 2. és 3. héten a T-2 toxin etetés hatására a
vörösvérsejtekben emelkedett MDA szinteteket mértünk. A T-2 toxin ezzel párhuzamosan a vizsgált
szövetekben csökkentette a GSH tartalmat és a GPx aktivitást. Eredményeink alapján arra a
következtetésre jutottunk, hogy a 0,2 g/kg fokhagyma esszencális olaj mérsékelte a 7,5 mg/kg
koncentrációjú T-2 toxin káros hatásainak többségét, és kedvező hatással volt egyes tojásminőségi és
biokémiai paraméterre is.

EFFECT OF GARLIC ESSENTIAL OIL SUPPLEMENTATION ON EGG QUALITY AND
SOME GLUTATHIONE-REDOX PARAMETERS IN LAYING HENS FED WITH HIGHDOSE T-2 TOXIN CONTAMINATED DIET
Abstract
The aim of present study was to investigate whether garlic essential oil supplementation in the diet at
0,2 g/kg or 0,4g/kg feed doses is able to eliminate the adverse effects of high-dose, 7.5 mg/kg feed T-2
mycotoxin in laying hens during a 21 day trial. On 7th and 14th days of the trial blood samples were
taken and on day 21 all birds were exterminated. Blood liver samples were taken for the determination
of MDA and GSH concentration, as well as the activity of GPx.
The weight of egg yolk was the only egg-quality parameter, which did not change significantly due the
high- T-2 toxin exposure compared to other groups. T-2 toxin exposure increased the MDA
concentration in blood plasma on the 1st week, but significantly lower concentration was measued on the
3rd week as compared to control group. On the 2nd and 3rd weeks in T-2 toxin group significantly higher
MDA concentrations were found in the red blood cell haemolysates, and significantly lower GSH
content and GPx activity were found compared to the control. Our findings suggest that garlic oil was
able to ameliorate most of the adverse effects of 7.5 mg/kg feed T-2 toxin contamination, and also
improved egg quality and biochemical parameters.
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EGY VÍZTISZTÍTÁSI MELLÉKTERMÉK, A 3-AMINO-9-ETILKARBAZOL ÁLTAL
KIVÁLTOTT DEFEKTUSOK FELDERÍTÉSE TOXIKOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL A
ZEBRADANIÓ (DANIO RERIO) KORAI ÉLETSZAKASZÁBAN
Balogh Erna, Berta Roberta, Gazsi Gyöngyi, Garai Edina, Reining Márta, Urbányi Béla Bakos
Katalin, Csenki Zsolt
SZIE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék
2100 Gödöllő, Páter K. u.1.
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Összefoglalás
Vizsgálataink fő célja egy választott melléktermék vegyület, a 3-amino-9-etilkarbazol (3A9EC)
akut és szub-krónikus toxikus hatásainak felderítése volt zebradánió modellszervezeten.
Az elsődlegesen alkalmazott teszt az OECD 236-os volt, amivel az anyag általános toxikus hatásait
lehet tanulmányozni. A teszt eredménye alapján elkészítettük az LC (letális koncentráció) görbéket,
valamint meghatároztuk az LC50 illetve LC10 értékeket. A teszt során különböző fejlődési
rendellenességek voltak megfigyelhetők.
A kapott akut eredmények alapján a kísérletek második szakaszában a vizsgált anyag szub-krónikus
hatásait vizsgáltuk az OECD 210 protokoll alapján tervezett kísérletben. Az öt alkalmazott
koncentrációt a 236-os teszt alapján kapott 96 órás LC10 érték (2,206 ± 0,195 mg/l) alatt határoztuk
meg. A teszt végére csak a két legalacsonyabb koncentráció esetén maradtak életben egyedek,
melyek mindegyikén megfigyelhetők voltak fejlődési rendellenességek, méretbeli különbségek és
jellemző volt a pigmenthiány a kontroll csoporthoz viszonyítva.
A vizsgálatokat három traszgenikus zebradánió vonalon folytattuk. A vizsgálatok során
megfigyelhető volt a 3A9EC ér- és idegrendszer károsító hatása a lárvák 72 órás állapotában.
Az eredmények toxikológiai szempontból komplex információt szolgáltatnak a 3A9EC víztisztítási
melléktermékekkel kapcsolatban, valamint megállapítható, hogy szükséges az anyag további
toxikológiai vizsgálata, mert hosszan tartó fogyasztása káros lehet az élő szervezetekre, így az
emberre is.
INVESTIGATION OF EFFECTS CAUSED BY WATER DISINFECTION BY-PRODUCTS
ON ZEBRAFISH USING TOXICOLOGICAL TESTS
Abstract
The aim of this study was to investigation of toxic effects of 3-Amino-9 ethylcarbazole (3A9EC) water
disinfection by product. Tests were carried out according to the OECD guideline in order to detect the acute
and sub-chronic toxic effects of 3A9EC.
First, experiments were carried out with OECD 236. At the end of exposure, LC50 and LC10 values for
embryo mortality were determined.
Next, early life-stage test (OECD 210) was conducted to study the lethal and sub-lethal effects of 3A9EC on
the early life stage of zebrafish. On the basis of acute test results, embryos were exposed to five test
concentrations below the 96h LC10 (2,206 ± 0,195 mg/l). At the end of the test, only those individuals
survived which were treated with the two lowest concentrations of 3A9EC. Treated embryos showed
developmental malfunctions, differences in size and depigmentation were observed compared to the control
group.
To observe vascular and nervous system effects, experiments were conducted on three transgenic zebrafish
lines. Impairments were only detected in 72 hpf larvae.
However results provide complex information on the toxic effects of 3A9EC, it seems that the substance
could be potentially harmful to living organisms including humans, so further experiments are needed.
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A TAKARMÁNYOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI A LABORATÓRIUMI ÁLLATOKKAL
VÉGZETT KÍSÉRLETEK EREDMÉNYEIRE
Bersényi András, Hullár István
Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
1078 Budapest, István u. 2.
bersenyi.andras@univet.hu
Összefoglalás
A laboratóriumi állatok etetésére általában olyan egységes takarmánykeveréket használunk, amely
önmagában képes kielégíteni az adott faj energia- és táplálóanyag-igényét. Ennek alapján sokan
feltételezik azt, hogy ha gyári tápot etetünk, akkor standardnak tekinthetjük a takarmányozási
körülményeket, valamint ha ad libitum adjuk, akkor standard körülményeket teremtünk az állatok
takarmány-felvételében.
Az alábbiakban néhány olyan tényezőre hívjuk fel a figyelmet, amelyek befolyásolhatják a kísérleti
eredményeket. A táplálóanyagok között kölcsönhatás léphet fel, amelyek ronthatják az ásványi
anyagok hasznosulását, a fehérje emészthetőségét.Az etetett táp nyersfehérje-fehérjetartalmán túl
annak aminosav-összetételét is ismernünk kell. „Standard” táp etetésekor is számolnunk kell
bizonyos mértékű tápválogatásra, aminek következtében nem tudjuk pontosan, hogy mit evett az
állat. Modellállatainkat az ún. ajánlott táplálóanyag-szinten takarmányozzuk, de a szükséglet
megállapításakor tekintettel kell lenni arra, hogy az változik a csíramentes és SPF-állatoknál. A
laboratóriumi rágcsálókat rendszerint ad libitum etetjük. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt,
hogy azonos lesz a kísérleti és kontrollállatok napi takarmányfogyasztása. Előfordulhat, hogy a
kísérleti anyag bekeverése rontja a táp ízét így abból kevesebbet vesznek fel. Az ad libitum etetés
ugyancsak nem jelent garanciát a takarmányfogyasztás azonos napi ritmusára. A rágcsálók
takarmányfelvétele ugyanis nem egyenletes a nap folyamán, döntően a sötét órákra esik.
Az egységes tápok etetése nem jelent azonos takarmányozási körülményeket és az ad libitum etetés
nem biztosít azonos takarmányfelvételt.
EFFECTS OF NUTRITION ON THE EXPERIMENTAL RESULTS IN
LAB RODENTS
Abstract
The lab rodents are fed by uniform feed mixtures, which cover themselves the energy and nutrient
requirements of the species.
The interactions between the nutrients must be considered which may influence the bioavailability
of minerals and the digestibility of dietary proteins.
Due to the feed choice of lab rodents it is unknown exactly what is ingested by animals.
The biomodels are fed on recommended nutrient levels but in germ free and SPF animals, the
nutrient requirements have altered.
Lab rodents are fed ad libitum usually. So the feed intake of animals is supposed to provide a
standard condition. But the feed intake of lab rodents is unequal during the day, it mostly occurs in
the dark period (see circadian rhythm)
Since the feeding of commercial diets does not mean standard feeding conditions and the ad libitum
feeding does not mean standard feed intake, thus for more accurate results and conclusions the diets
fed in the experiment should be analysed previously, their nutrient contents should be unchangeable
and all dietary components should be known which can influence the studied parameters.
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OCHRATOXIN A ÉS BIODEGRADÁCIÓS MELLÉKTERMÉKÉNEK HATÁSA
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Összefoglalás
Napjainkra gyorsuló ütemben növekednek azok a potenciális veszélyt hordozó területek, amelyek
ideálisak a mikotoxinok termelődéséhez. Friss kutatások alapján már minden magyarországi
régióban megtalálhatóak az Aspergillus fajok, így sürgetővé vált a mikotoxin szennyezettség
problémájának
megoldása.
A mikotoxinok ártalmatlanítására számos módszer ismert, melyek közül kísérleteinkben a
biodegradációs eljárás hatékonyságát vizsgáltuk. Bizonyos esetekben a biodegradáció folyamata
során keletkezhetnek a kiindulási anyagnál is toxikusabb melléktemékek. Ezeknek a
metabolitoknak a biomonitoringjára az EFSA is közleményt adott ki, melyben megfogalmazta,
hogy a biodegradáció közben keletkező metabolitok biológiai hatását is vizsgálni kell. Korábbi
munkáink során kidolgozott mikroinjektálási módszer alkalmazásával bizonyítottan Ochratoxin A
(OTA) bontó mikrobatörzs minősítését kívántuk elvégezni. Az injektálás során előre meghatározott
mennyiségű vizsgálati anyagot juttattunk az embriók szervezetébe, majd 120 órás korban letális és
szubletális végpontokra vizsgáltuk őket. A mikrobatörzs minősítésekor a törzstől származó normál
és bontott minták teszteredményeit hasonlítottuk össze, az 5ppm-es OTA oldat eredményeivel. Az
eredményeink alapján elmondható, hogy az OTA bontó ŐR 16 nevű baktériumtörzs termel toxikus
anyagokat, azonban ennek toxicitása alacsonyabb az OTA oldathoz képest. A baktérium OTA
bontási melléktermékének eredményei szintén alacsonyabb toxicitást mutatnak a kiindulási OTA
oldathoz képest. Következtetésként elmondható, hogy az ŐR 16 jelzésű baktériumtörzs
alkalmazható lehet zárt térben OTA-szennyezett takarmány detoxifikációjára.
THE EFFECT OF OCHRATOXIN A AND ITS BIODEGRADATION SECONDARY
PRODUCT IN ZEBRAFISH (DANIO Rerio)
Abstract
Nowdays, contaminated areas by mycotoxins have been growing. Based on recent studies, all the
Aspergillus species have been found in all Hungarian regions. Many methods are known for the
detoxification of mycotoxins. One of them is biodegradation which was also used in our
experiments. In some cases, secondary products resulted by biodegradation are more toxic than the
original mycotoxins are. According to the EFSA statement, metabolites from mycotoxins’
degradation
processes
need
to
be
also
examined.
During our former works we applied the method of microinjection. This method was used to certify
the microbial strain OTA-degrading ability. During microinjection, predetermined amounts of test
materials were injected into the embryos. At 120 hpf, embryos’ lethal and sublethal endpoints were
examined. During classification of bacterial strain we tested normal and degraded samples from the
strain. The outcomes were compared with the results of 5 ppm OTA. Based on our results, ŐR 16
bacterial strain produces toxic materials but they are less poisoner than OTA is. The degradation
secondary product also shows a lower toxicity than OTA does. The conclusion is that ŐR 16
bacterial strain could be used for the detoxification of OTA-contaminated feed in confined places.
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AFLATOXIN B1 TERHELÉS HATÁSAINAK VIZSGÁLATA AZ ANTIOXIDÁNS
VÉDELMI RENDSZER EGYES PARAMÉTEREIRE ÉS A LIPIDPEROXIDÁCIÓS
FOLYAMATOKRA EGYNYARAS PONTYBAN
Kövesi Benjámin1, Pelyhe Csilla2, Zándoki Erika2, Balogh Krisztián1, Mézes Miklós1
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Összefoglalás

Vizsgálatunk célja rövidtávú (24 órás) aflatoxin B1 terhelés hatásának feltárása volt a lipidperoxidációs
folyamatokra és a glutation redox rendszer egyes elemeire, valamint a gpx4a és gpx4b, továbbá az
antioxidáns válaszelem (ARE) szabályozásáért felelős nrf2 és keap1 gének expressziójára, egynyaras
pontyokban. A mesterségesen szennyezett takarmányokat (100, 200 és 400 µg AFB1/kg takarmány)
egyszeri alkalommal, szondán keresztül adagoltuk, majd a 24 órás kísérlet ideje alatt háromszor vettünk
post mortem máj mintákat. Az AFB1 terhelés hatására elhullást nem tapasztaltunk, Az antioxidáns
védőrendszer tagaji közül ugyanakkor szignifikáns különbséget tapasztaltunk a redukált glutation
mennyiségében és tendenciaszerűen nagyobb volt a GPx4 aktivitás a kontroll csoporthoz viszonyítva. A
vizsgált gének expressziója kettős választ mutatott, a gpx4a és gpx4b expressziója a 8. órában gátlást,
míg a 16. órában indukciót mutatott, míg az nrf2 és keap1 géneknél a kezdeti gátlás a 16. órára, az
indukció viszont a 24. órára esett. Az eredmények alapján elmondható, hogy a kisebb mértékű AFB1
terhelés gyorsabban idéz elő oxigén szabadgyök képződést, ami lassabban és kevésbé hatékonyan
aktiválja a Keap1-Nrf2-ARE útvonalat. Nagyobb dózisok hatására viszont ez az útvonal hatékonyan
aktiválódik, emiatt az fehérje szinten is jelentkezik, és a keletkező GPx4 megakadályozza a
lipidperoxidációs folyamatok kiteljesedését.
A kutatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3 Új Nemzeti Kiválóság Programjának,
valamint az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 projekt támogatásával valósult meg.
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF AFLATOXIN B1 ON PARAMETERS OF THE
ANTIOXIDANT DEFENCE SYSTEM AND LIPIDPEROXIDATION IN COMMON CARP
Abstract
The aim of this study was to evaluate the short term effects of aflatoxin B1 on lipid peroxidation and
glutathione redox system in common carp liver. Experimentally contaminated (100, 200 and 400 µg
AFB1 kg-1 feed) or control complete feed was given by gavage directly into the gut. Hepatopancreas
samples were taken at every 8th hour during a 24-hour long experiment. No mortality was observed in
the 24-hour period, however, significant differences were observed in the reduced glutathione content,
while tendentiously higher GPx4 activity was measured as compared to the control group. Expression of
glutathione peroxidase genes (gpx4a, gpx4b) showed dual response to mycotoxin exposure, downregulation at 8th hour and induction at 16th. Dual response was also observed in the expression of nrf2
and keap1 genes, where down-regulation was found at 16th hour and induction at 24th hour. The results
indicated that low dose of AFB1 provokes oxidative stress earlier than higher doses, which activated the
Keap1-Nrf2/ARE pathway, therefore initiation of lipid peroxidation was less efficient. At higher doses
this route was activated later, therefore GPx4 was capable of preventing lipid peroxidation.
This study was supported by the ÚNKP-17-3 New National Excellence Program of the Ministry of
Human Capacities and by the EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 project.
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MÁRIATÖVIS FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI A GAZDASÁGI ÁLLATOK
TAKARMÁNYOZÁSÁBAN
Nagy Jennifer 1, Pál László2, Rózsa László 3
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Összefoglalás
Az intenzív állattartás elterjedésének következtében folyamatos stresszterhelés éri a gazdasági
állatokat, melynek hatására legyengülhet az immunrendszer, ill. felborulhat a bélflóra rendkívül
érzékeny egyensúlya, így könnyebben megtelepedhetnek a kórokozók, gyakoribbá válnak a főként
emésztőszervi megbetegedések. Ezek kivédésére valamint a kedvezőbb termelési paraméterek
érdekében az állattartók gyakran hozamfokozó antibiotikumokat alkalmaztak, melynek
következtében számos rezisztens baktériumtörzs jelent meg mind a humán-, mind pedig az
állatgyógyászatban. Mivel az antibiotikumok hozamfokozás céljából történő alkalmazását 2006-ban
betiltották, jelenleg is számos kutatás folyik azok legmegfelelőbb alternatíváinak (pl.: fitoterápia,
szerves savak, probiotikumok, ezüst) vizsgálata céljából. A fitobiotikumok hatóanyagai kedvezően
hatnak az állatok szervezetének működésére, segítik az emésztést és a takarmánykomponensek
hasznosulásátvalamint támogatják az immunrendszer működését.
Régóta használatos gyógynövényünk, a máriatövis (Silybum marianum) magjában található
szilimarinnak nevezett flavonolignán-komplex májvédő és méregtelenítő hatással rendelkezik,
valamint májregeneráló és antioxidáns tulajdonságát is bizonyították már. Több szerző a növény
immunerősítő hatásáról számolt be. A növénynek gátló hatást tulajdonítanak egyes Gram pozitív és
Gram negatív baktériumtörzsekre nézve is. Mindezek ismeretében a máriatövis felhasználási
lehetőségei rendkívül szélesek lehetnek a haszonállatfajok takarmányozásában.
USE OF MILK THISTLE IN THE FEEDING OF FARM ANIMALS
Abstract
As a result of the spread of intensive livestock farming is the stress load, which can weaken the
body's immune system and overturn the sensitive balance of the intestinal flora. Therefore the
colonization by pathogens is more common. In order of prevent digestive diseases and enhance the
favourable production parameters the veterinarians often used antibiotics, which caused the
appereance of high number of resistant bacterial strains both in human and veterinary medicine.
After the banning of the non-therapeutic use of antibiotics in 2006, still many researches are
ongoing in looking for optimal solution to the antibiotic alternatives (e.g., phytotherapy, organic
acids, probiotics, silver). The active ingredients of herbal medicines improve the health of farm
animals and have positive effects on digestive process, enhance the utilization rate of feed
compounds and support the immune system.
As one of the old herbal medicines, milk thistle (Silybum marianum) seed contains silymarin which
is a flavonolignan complex. Silymarin has hepatoprotective and detoxifier effect and it can
regenerate hepatocytes by the antioxidant properties. In addition, stimulatory effect of milk thistle
on the immune system have been reported. Some researchers have found that silymarin can reduce
the number of some Gram positive and Gram negative bacteria. Based on the former, milk thistle
can be used in wide scale in the feeding of farm animals.
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A TOJÁSTERMELÉS ÉS -FOGYASZTÁS NEMZETKÖZI ÉS MAGYARORSZÁGI
HELYZETE, FŐBB TENDENCIÁI
Erdős Adél Dorottya, Szőllősi László
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet,
Üzemtani és Vállalati Tervezés Tanszék
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
erdos.adel@gmail.com
Összefoglalás
A tojás a legolcsóbb állati eredetű fehérje, amely alapvető, népélelmezési cikknek számít. Emellett
kiváló funkcionális élelmiszer és jelentős egészségvédő, betegségmegelőző szerepe is van. A
tanulmány célja a tojástermelés és -fogyasztás nemzetközi és magyarországi helyzetének, valamint
főbb tendenciáinak bemutatása és értékelése. A világ tojástermelése 1990 és 2013 között közel
kétszeresére, 68,3 millió tonnára növekedett, s az elkövetkezendő két évtizedre évente 2% körüli
bővülés prognosztizálható. Ezzel együtt a világ éves egy főre jutó tojásfogyasztása 9,2 kg-ra
emelkedett. Az EU tojástermelése 2015-ben közel 7,6 millió tonna volt, ami 2005-höz képest 3,7%kal több, s további növekedés várható. A nemzetközi tendenciával ellentétben Magyarországon
2002-2013 között drasztikus mértékben, mintegy 30%-kal csökkent a tojóállomány és ezzel együtt a
tojástermelés is. Tojásfogyasztásunk 2013-ban 214 db/fő/év volt, ami 45%-kal kevesebb, mint
1990-ben. Hazánk önellátottsági szintje jelenleg 70-75%, és ezzel együtt jelentős mennyiségű
import termék van a hazai piacon, ami alapvetően versenyképességi problémákra vezethető vissza.

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÚNKP-17-2-II-DE-378 ÉS ÚNKP-17-4-III-DE-368 KÓDSZÁMÚ ÚJ
NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT

THE INTERNATIONAL AND HUNGARIAN SITUATION AND MAIN TENDENCIES OF
THE EGG PRODUCTION AND CONSUMPTION
Abstract
The egg is the cheapest animal protein that is considered as basic human nutritional goods. In
addition, the egg is excellent functional food and it has also a role in health and prevention of
diseases. The objective of the study is to introduce and to assess the international and Hungarian
situation and main tendencies of table egg production and consumption. The egg production has
doubled to 68.3 million tonnes between 1990 and 2013 in the world. Furthermore, the expected
production will grow by 2% per year in the following two decades. At the same time, the annual
egg consumption of the world has increased to 9.2 kg per person. The egg production of the EU was
7.6 million tonnes in 2015, which is more by 3.7% than in 2005 and further increase is expected.
Contrary to the international tendency the layer flock and egg production have decreased
dramatically by 30% between 2002-2013 in Hungary. Hungarian annual egg consumption was 214
pieces per person in 2013 which is lower by 45% than in 1990. At present the self-sufficiency rate
of Hungary is between 70-75%. At the same time huge amount of eggs are imported into the
domestic markets, which is resulted by competitiveness problems.
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PONTYTERMELÉS ÉS KERESKEDELEM AZ EU28-BAN
Karnai Laura, Szűcs István
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Vállalati Tervezés Tanszék
H-4032 Debrecen, Böszörményi út. 138.
karnai.laura@econ.unideb.hu
A világ népességének rohamos növekedésével együtt napjainkban a globális hústermelés is eddig
nem látott mértéket ölt, melyben a halászati termékek is fontos szerepet játszanak, hiszen évtizedek
óta az emberi táplálkozás fontos részét képezik a különböző hal, rák és kagylófélék. Ennek
köszönhetően az édesvízi haltermelés egyre inkább felértékelődik mind Európai Uniós mind hazai
szinten egyaránt. Az összes halfajt megvizsgálva 2016-ban a legfrissebb FAO adatok szerint
hazánk, évi 15 ezer tonna termelési mennyiséggel a harmadik legnagyobb pontytermelő ország az
Európai Unió tagországai között (csupán csak Lengyelország és Csehország előzi meg, 20,3 illetve
20,8 ezer tonna/éves mennyiséggel).
Kutatásunk célja a hazánk legmeghatározóbb halfajának, a pontynak a nemzetközi helyzetének
bemutatása az EU28-ban, különös figyelmet fordítva a főbb exportáló és importáló országokra.
Tanulmányunkban a szekunder kutatás alapját az EUROSTAT és a KSH statisztikai adatbázisok
szolgáltatták. A termelési tendenciák megfigyelését követően megvizsgáltuk az ágazatban a
kereskedelem alapján megjelenő komparatív előnyöket vagy hátrányokat az RCA index
segítségével. Az RCA-index számításához felhasznált alapadatokat a COMTRADE nemzetközi
külkereskedelmi adatbázis szolgáltatta 10 évre visszamenőleg.
A tanulmány részletesen vizsgálja a termelési tendenciákat, valamint az RCA index eredmények
mögött álló ok-okozati összefüggéseket.
PRODUCTION AND TRADE OF COMMON CARP (CYPRINUS CARPIO) IN THE EU28
Abstract
With the rapid growth of the world's population, global meat production is nowadays
unprecedented, in which fishery products play an important role as decades have been an important
part of human nutrition, including fish, crustaceans and molluscs. As a result of this, freshwater fish
production is getting more valuable both at European Union and domestic level. Examining at all
fish species in 2016 and according to the most up to date FAO data, with yearly 15 thousand tons of
production per year in Hungary is the third largest carp producer country in the European Union
(only Poland and the Czech Republic are ahead of Hungary, with 20.3 and 20.8 thousand tons per
year).
The aim of study is to present the most important species of our country, to have an overview about
the international situation of the common carp sector in the EU28, with special regard to the trade of
the biggest exporting and importing countries.
In our study the secondary research was build on EUROSTAT and KSH statistical databases. After
the observation of production trends, We have examined the comperative advantages and
disadvantages of trade in this sector with the help of RCA index.The basic data used to calculate the
RCA index is provided by the COMTRADE International Foreign Trade Database for over 10
years.
Based on the secondary research the study has a detailed examination of cause and effect
relationships behind the RCA index results.
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Összefoglalás
A tehenészeti telepek fő célja a versenyképesség elérésére vagy szinten tartása. A tartástechnológia,
a termelési alapfeltételek jelentősen befolyásolják a költséget jelentő munkaidő-ráfordítást, valamint
az előállított termék mennyiségét. Korszerű termelési adottságokkal a munkaidő-ráfordítás
csökkenthető, tehát célszerű fejlesztéseket végezni a tehenészeti telepeken. Ebből adódon a szerzők
megvizsgálták 10 tehenészet tartástechnológiájában, egy 10 éves időtartamban végzett fejlesztések
összegét és a munkatermelékenységi mutatókat, illetve azok változását. Ezen tényező alapján aztán
rangsorolták a telepeket az SRD módszerrel. A több tényező alapján történő rangsorolás révén
kiemelhető a gazdaságok közül a legkedvezőbb, és jellemezhető annak tartástechnológiája. Az
ezáltal nyert információ segítheti a többi gazdaságot, hogy sikeresebbek, versenyképesebbek
legyenek. A szerzők elvégezték a telepek szegmentációját is új többváltozós módszerrel, majd a
feltárt klasztereket jellemezték a vizsgált mutatók alapján.
Köszönetnyilvánítás: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-4 kódszámú Új Nemzeti
Kiválóság Programjának támogatásával készült”
NEW METHODS FOR RANKING MILKING FARMS WITH RESPECT TO THE
DEVELOPMENT OF REARING TECHNOLOGY AND WORK EFFICIENCY
Abstract
The major goal of milking farms to achieve and maintain competitiveness. Rearing tehnology and
basic conditions of production have a major influence on the expensive work-time input and on the
quantity of the porducts produced. Up-to-date production conditions can reduce the work-time
input, consequently the thechnological improvement of milking farms is advisable. For this reason,
authors have examined 10 milking farms over a 10-years period considering the amount spent on
technological improvement and the labour productivity indices and their change. Based on these
factors farms were than ranked by the Sum of Ranking Difference method. According to the
multivariable ranking, the benchmark farm can be selected and its rearing technology can be
described. Infromation obtained from this examination could help other farms to be more successful
and compatitive. On the other hand, milking farms were also segmented into several clusters by
using novel multivariable methods and the revealed clusters have been described by the studied
factors.
Acknowledgement: Supported BY the ÚNKP-17-4 New National Excellence Program of the
Ministry of Human Capacities
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Összefoglalás
A magyar kacsaágazat vágóállat termelése megduplázódott az elmúlt évtizedben. A tanulmány célja
a pecsenyekacsa hizlalás naturális hatékonyságának és gazdasági helyzetének vizsgálata adott,
magyarországi telep példáján keresztül. Leíró statisztikai módszerekkel vizsgáltuk a telep 20142016 közötti termelési paramétereinek és költségadatainak alakulását, valamint feltártuk az egyes
tényezők közötti összefüggéseket. A vizsgált telep esetében a pecsenyekacsa önköltsége 225-315
Ft/kg között alakult, átlagosan 270,6 Ft/kg volt, amelynek meghatározó részét a takarmány és a
napos állat költsége jelentette. Ez idő alatt az értékesítési ár 350 Ft/kg-ról 305 Ft/kg-ra csökkent,
ezáltal a tevékenység jövedelme is visszaesett, átlagosan 41,7 Ft/kg volt. Az eredmények alapján
megállapítható továbbá, hogy az önköltség közepes kapcsolatban van a nevelési napok számával, a
napi súlygyarapodással, az elhullással, valamint a fajlagos takarmányfelhasználással. Ezzel
szemben az önköltség és az értékesítéskori átlagsúly között laza kapcsolat volt kimutatható.
RESULTS OF BROILER DUCK PRODUCTION IN THE EXAMPLE OF A GIVEN FARM
Abstract
The production of animals for slaughter in the Hungarian duck sector has doubled over the past
decade. The objective of the study is to examine the physical efficiency and economic situation in
broiler duck fattening through the example of a Hungarian farm. We have analyzed the trends of
production parameters and costs in 2014-2016 by descriptive statistical methods and revealed the
correlations among some factors. In the case of the examined farm, the average broiler duck cost
was between 225 and 315 HUF/kg, on average 270.6 HUF/kg, where the key element is the feed
and chick cost. In the meantime, the sales price dropped from 350 HUF/kg to 305 HUF/kg,
resulting income decrease of average 41.7 HUF/kg. The results show that there is a moderate
relationship between average cost and rearing period, daily weight gain, mortality and feed
coversion ratio. On the other hand, weak relationship can be verified between average cost and final
bodyweight.
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A SERTÉSTARTÁS JÖVEDELMEZŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA – MAGYARORSZÁG
POZÍCIÓJA A NEMZETKÖZI PORONDON
Szili Viktor1, Dunay Anna2
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szili.viktor@aki.gov.hu
Összefoglalás

A hazai sertéságazat már évek óta számos problémával küzd. A sertéstartók jelentős részénél a
termelés nem jövedelmező, miközben meg kell felelni az egyre gyarapodó környezeti és
állategészségügyi kihívásoknak. Mivel a jövő igen bizonytalan, nem meglepő, hogy az állomány
sem növekszik. Ennek ellenére még mindig találhatóak igen hatékonyan működő telepek
országszerte, a természeti adottságaink pedig kiválóak az abraknövény-termesztés szempontjából. A
magyar sertéstartás hatékonyságát és jövedelmezőségét egy nemzetközi szervezet adatbázisa
alapján, és a velük való együttműködés tapasztalatának segítségével helyeztem el a nemzetközi
térben.
Az InterPIG-et 2002-ben alapította 8 ország ágazati képviselője azzal a céllal, hogy a sertéstartás
termelési költségeinek összehasonlítására egy módszertanilag egységes adatbázist hozzon létre. A
nemrég csatlakozott Magyarországgal és Finnországgal, már 17 ország tagja a szervezetnek és
szeretnének tovább bővülni. A termelési költségeken kívül a szervezet információt gyűjt a
naturáliákról, valamint a hatékonyságot jelző adatokról. Vizsgálják a fogyasztói trendek és a
különböző régiók agrárpolitikai sajátosságait, valamint azok változását. Az InterPIG költségjövedelem adatgyűjtésének 2014 és 2016 közötti eredményei mellett a 2017. évi InterPIG
konferencia fontosabb tapasztalatait is bemutatom e tanulmányban.
PROFITABILITY OF THE PIG PRODUCTION – POSITION OF HUNGARY IN THE
INTERNATIONAL COMPETITION
Abstract
The Hungarian pig production has been faced many problems for many years. The pig production is
not profitable for a huge part of the producers, whilst they have to comply with several
environmental and animal health requirements. As the present and future conditions are uncertain,
the number of pigs shows a declining trend. Meanwhile, Hungary’s natural conditions and the well
based plant production could make a good base for pig production, and one can find very successful
and efficient pig farms in the country. The efficiency and profitability of the sector is discussed
based on the database of the InterPIG, an international organization of pig producers.
The InterPIG was founded in 2002 by eight countries in order to develop an international database
for making comparisons of the production costs of pig production, using a common methodological
approach. Hungary and Finland has recently joined to the organization, thus, the number of the
collaborating partners has reached 17 countries. Besides production costs the data collection covers
natural data and efficiency indicators as well, and the consumption trends, agricultural policy
changes and regional differences are also discussed and followed by the organization. The paper
summarizes the results of the cost-benefit data collection between 2014 and 2016, and the main
findings of the InterPIG conference in 2017 are also discussed by the study.
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AZ ÉTKEZÉSI TOJÁSTERMELÉS GAZDASÁGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON
Szőllősi László, Molnár Szilvia
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet, Üzemtani és
Vállalati Tervezés Tanszék
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
szollosi.laszlo@econ.unideb.hu
Összefoglalás
Az étkezési tojástermelés meghatározó jelentőségű az állati termék előállításban, hiszen a tojás és
tojástermékek fogyasztása és termelése folyamatosan nő a világon. Ezzel szemben az elmúlt 10-15
évben a magyar tojáságazat gyors erodálódása volt jellemző, aminek megállítása és a trend
megfordítása ágazati és nemzetgazdasági érdek. Az ágazat alacsony versenyképessége számos
tényezőre vezethető vissza, többek között hatékonysági, méretgazdaságossági és jövedelmezőségi
problémákra. A tanulmány célja a magyarországi étkezési tojástermelés 2013-2017 közötti költségés jövedelemviszonyának értékelése. Ehhez modellkalkulációt alkalmaztunk, vizsgálva a főbb
input-output árak és termelési paraméterek változásának gazdasági mutatókra gyakorolt hatását.

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÚNKP-17-4-III-DE-368 KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG
PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT

ECONOMIC SITUATION OF TABLE EGG PRODUCTION IN HUNGARY
Abstract
Table egg production plays a significant role in the animal sector, as the consumption and
production of eggs and egg products are constantly increasing in the world. In contrast, in the last
10-15 years the Hungarian egg sector has shown rapid erosion; stopping this process and turning the
trend are recognized as sectoral and national economic interests. The low competitiveness of the
sector can be attributed to a number of factors, including efficiency, economies of scale and
profitability. The objective of this study is to evaluate the cost and income situation of the
Hungarian table egg production in 2013-2017. Model calculation was used to examine the impact of
the changes of the main input-output prices and the production parameters on economic indicators.

SUPPORTED BY THE ÚNKP-17-4-III-DE-368 NEW NATIONAL EXCELLENCE PROGRAM OF THE MINISTRY OF HUMAN
CAPACITIES
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ÁLLATTARTÁSI SZÁLAS ANYAGOK KOPTATÓ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
BIOGÁZ ÜZEMBEN ALKALMAZOTT KALAPÁCSOS APRÍTÓGÉPEN
Zoltán Bártfai1, Zoltán Blahunka1, László Tóth1
1

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar 2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Összefoglalás

A biomasszák energetikai célú felhasználásai közül a leginkább környezetbe illő, és ökológiailag is
helytálló megoldás a biogáz előállítás. Mezőgazdasági körülmények között általában primer
biomasszákat, és az állattartásból származó (szekunder) hulladékokat hasznosíthatunk szabályozott
körülmények között működő fermentorokban. A folyamat eredményeként jellemzően hő-, illetve
villamos energiát állítunk elő. A technológiában gyakran alkalmazunk primer anyagokat, ilyenek pl.
a különféle növényekből előállított szilázsok, gumós termények, a magtermések maradékai,
amelyek stabil üzeművé teszik a biogáz rendszert, mivel az összetételük az év folyamán közel
állandó. Az erjesztéshez használatos input anyagok köre meglehetősen változatos, ezek
anyagjellemzői meghatározzák a szükséges előkészítés módját. A fermentorokba beadagolásra
kerülő szilárd anyagokat (pl. mezőgazdasági eredetű szálas anyagok) a felületnövelés, az optimális
erjedési folyamat biztosítása céljából aprítani kell.
A cikkben egy hazai biogáz üzemben alkalmazott aprító berendezés intenzív kopásnak kitett
szerkezeti egységeit vizsgáltuk. A műszaki szempontból is fontos körkörös gazdaság, illetve
gazdálkodás (circular economy) koncepcióját szem előtt tartva kutatómunkánkban olyan felújítási
technológia alkalmazására tettünk javaslatot, amely az anyagok gazdasági rendszerben való minél
hosszabb benntartását támogatja, ezzel az ökonómiai, és a környezeti értelemben is fenntartható
energiatermelés ügyét szolgálja.
Kulcsszavak: körkörös gazdaság, energia előállítás, biogáz, anyagtakarékosság, korszerű felújítási
technológia
ABRASION EFFECT OF THE FIBROUS LIVESTOCK MATERIALS ON SHREDDING
MACHINES USED IN BIOGAS PLANTS
Abstract
This article summarises all the experiences we could gain from a research work performed in a
biogas plant, aiming the improvement of the applied technology, focusing on the solid input
material crushing process. The intensive abrasion made serious problem in the hammer crusher, and
because of this, breakdowns, operational failure, and economic damage appeared in the plant quite
often. Hammers wore rapidly causing inappropriate chopping. If the crushing is not effective, the
fibrous material reduces the mixing efficiency that causes less gas production.
Within the frame of the research, we worked out the applicable technology for improving the
abrasion resistance of the hummers of the crusher that caused improved reliability for not only the
equipment, but the whole biogas plant as well. The problem we studied is noteworthy not only from
technical point of view, but the circular economy as well.
Key words: renewable energy production, biogas technology, circular economy, adequate repairing
technology, up-to-date plant management
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A KUBITÁLIS SEJT MORFOLÓGIAI RENDELLENESSÉGEI A PANNON MÉH
ESETÉBEN
Donkó Kata Sára, Zajácz Edit
Haszonállat-génmegőrzési Központ, Méhészeti és Méhbiológiai Intézet,
2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.
donko.kata@hagk.hu
Összefoglalás
A krajnai méh hazánkban honos változata, a Pannon méh (Apis mellifera carnica
pannonica) fenntartása és génmegőrzése nemzeti érdek, hiszen kiváló termelési és viselkedési
tulajdonságokkal rendelkezik. Magyarországon a több mint fél évszázados tenyésztői munka
eredménye, hogy az itt kialakult fajtaváltozat kiválóan alkalmas a hazai méhlegelők kihasználására.
A mézelő méh fajtabélyegeit a 19. század végén kezdték vizsgálni. Hazánkban először Örösi
Pál Zoltán végezett morfológiai vizsgálatokat 1934-ben, napjainkban ezt a feladatot a Méhészeti és
Méhbiológiai Intézet látja el. A vizsgálat alapjául a Méh Teljesítményvizsgálati Kódex (2003)
szolgál. A figyelembe vett morfológiai jegyek a szipóka hossza, az első és második potrohgyűrű
színe és a kubitális index. Ez utóbbit a kubitális sejtet határoló két ér egymáshoz viszonyított aránya
adja meg.
Vizsgálataink során többször tapasztaltuk, hogy a kubitális sejt erei rendellenesen
kapcsolódnak egymáshoz, esetleg hiányoznak bizonyos szakaszaik. Előzetes megfigyeléseink
alapján elmondható, hogy a rendellenességek nem egyenlő arányban bukkannak fel az egyes
méhcsaládokban. Vannak gyakrabban megjelenő hibák és olyanok is, amelyekkel csak 1-2
alkalommal találkoztunk. Bizonyos családokban a rendellenességek a vizsgált átlagnál jóval
nagyobb arányban vannak jelen.
THE CUBITAL CELL’S MORPHOLOGICAL ABNORMALITIES IN CASE OF PANNON
BEE
Abstract
The conservation of the native Pannon bee (Apis mellifera carnica pannonica) is our
national interest, because it has good production and behavioural traits. In Hungary the breeding
efforts during the past fifty years have resulted that Pannon bee has outstanding abilities in the
utilization of the unique bee pastures.
The morphological characteristic of the honeybee was examined in the end of the 19.
century. Zoltán Örösi made the first morphologycal examinations in Hungary in 1934. Nowadays
this task is performed by the Institute of Apiculture and Bee Biology. The basis of the examination
is the Méh Teljesítményvizsgálati Kódex (2003). Based on this we measured the length of the
tongue, color of the abdomen and the cubital index, which is determined by the proportion of the
adjacent veins.
We experienced that the cubital cell’s veins are connected to each other abnormally,
sometimes the sections of these veins are missing. These abnormalities don’t appear in equal
proportion in the bee colonies. There are often appearing abnormalities but some of them appeared
only one time. In certain colonies the examined abnormalities appeared in bigger proportion.
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SERTÉS MELLÉKHERE EREDETŰ SPERMIUMOK HŐTŰRÉSI VIZSGÁLATA
KÜLÖNBÖZŐ TENYÉSZTŐOLDATOKBAN
Esső Zsuzsanna1, Magyar Andrea 1,2, EgerszegiIstván1, Bodó Szilárd 1,2,3
1

Szent István Egyetem, Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar
2100, Gödöllő, Páter Károly út 1.
2
NAIK Állattenyésztési Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.
3
NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u 4.
esso.zsuzsanna@gmail.com
Összefoglalás
A különféle okokból, váratlanul elpusztult, de genetikai szempontból értékes kanoktól származó hímivarsejtek
megőrzésének egyik módja az egyedek mellékhere eredetű spermiumainak mélyhűtése. A lefagyasztott, majd
felolvasztott mellékhere eredetű spermiumok egyik alkalmazási az „in vitro fertilizációs” kísérletekben való
felhasználás, amelyhez jó minőségű mintákra van szükség.
A vizsgálataink célja az volt, hogy felolvasztás után megállapítsuk a mellékheréből származó spermiumok
motilitásában, valamint feltételezett termékenyítő képességében bekövetkező változásokat az „in vitro” eltartás során.
A rendelkezésünkre álló 5 mellékhere eredetű minta keverve került felhasználásra eltérő hígítási arányban (10x, 20x,
50x, 100x), különböző tápfolyadékokban (P-FM, PGM, Sp-wash) a legmegfelelőbb oldat kiválasztása céljából.
Eltartási próbát végeztünk, melynek időtartama 3 óra volt. Ez idő alatt a spermiumokat 38,5°C-on kevert gázas (5 %
CO2 és 5% O2) inkubátorban tartottuk. A kísérlet során fél óránként szubjektív módszerrel fáziskontraszt mikroszkóp
segítségével meghatároztuk a sejtek motilitását. Az egyedi különbségek meghatározására az 5 különböző sperma
mintán megismételtük az eltartást PGM oldatban.. Kovács-Foote festést végeztünk annak érdekében, hogy
megállapítsuk az élő-elhalt sejt arányt, valamint az akroszóma sérülések mértékét.
A hőtűrési stressz próba eredményeinek alapján lehetőségünk nyílik a legjobban teljesítő termékenyítőanyagot
kiválasztani, amivel nagy fokú javulást érhető el az in vitro fertilizációs kísérleteink során.
Támogatta: NAIK ÁTHK/MBK KFI: Sertés petesejtek mélyhűtése vitrifikációs eljárással, embriótenyésztés fejlesztése
az ex situ in vitro génmegőrzés a jövőbeni gazdasági hasznosítás megalapozásához és a 11476-3/2016/FEKUT

HEAT TOLERANCE TEST OF PIG EPIDIDYMAL SEMEN IN DIFFERENT CULTURE
SOLUTIONS
Abstract
The cryopreservation of epididymal semen is a possible way of conserving male sperm from unexpectedly died
genetically valuable boarFrozen/thawed semen could be used in in vitro fertilization experiments but this requires high
quality samples. The aim of our investigations was to determine the changes in sperm motility and supposed fertility in
the vitro fertilization after thawing.
Mixed sample of 5 epididymal semen was used in different dilution ratios (10x, 20x, 50x, 100x) in various mediums (PFM, PGM, Sp-wash) to select the most appropriate solution. Heat tolerance test was carried out with a duration of 3
hours. During this time, the samples were kept in mixed gas (5% CO2 and 5% O2) incubator at 38.5°C. In each half an
hour, the motility of the cells was determined under phase contrast microscope using a subjective method., The
experiment was repeated with the 5 different semen samples in solution (PGM)to determine individual differences
between boars. Kovács-Foote staining was performed to determine live/dead cell ratio and the level of acrosome
damages. Great improvement can be achieved in the in vitro fertilization experiments with the application of best
samples selected by results of the heat tolerance test.
Supported by: NAIK ÁTHK / MBK KFI: Cryopreservation of pig oocytes by vitrification process, development of
embryo production by ex situ in vitro gene conservation to support the future economic recovery and 11476-3 / 2016 /
FEKUT
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A VIRÁGZATOKBAN VADÁSZÓ KAROLÓ PÓKOK MÉHEKRE IRÁNYULÓ
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Összefoglalás

A szerzők 2012-2013. között Marokkóban vizsgálták a különböző növények virágzataiban élő
karolópókok prédaspektrumát. A vizsgálatban két faj, a fekete-sárga karolópók [Synema
globosum (Fabricius, 1775)] és a fehér karolópók (Thomisus onustus Walckenaer, 1805)
zsákmányai kerültek begyűjtésre és meghatározásra. Eddigi eredményeink alapján a fekete-sárga
karolópókok - annak ellenére, hogy a nagyobb termetű viráglátogató rovarokat is zsákmányul
ejtették -, méhféléket (Apidae) ugyanakkor nem zsákmányoltak. Ezzel szemben a fehér
karolópókok esetében a lehetséges prédák mintegy 16 %-át méhek alkották. Zsákmányszerzéskor a
pókok elsősorban a méhek torát megragadva bénították meg őket.
EXAMINATION OF THE BEE PREDATING BEHAVIOUR OF THE „FLOWER CRAB”
SPIDERS IN MOROCCO
(ARANEAE: THOMISIDAE)
Abstract
The authors studied the prey selection of the „flower crab” spiders in Morocco 2012-2013. In the
study, the prey sets of two species, the black and yellow crab spider [Synema globosum (Fabricius,
1775)] and the white crab spider (Thomisus onustus Walckenaer, 1805) were investigated and
determined. Based on our results so far, the black-yellow species, despite the fact that they are
hunting for larger flower-visiting insects, did not predate any bee species (Apidae) at all. By
contrast, the 16 % of the preys of the white crab spiders were bees.
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TERMÉSZETES EREDETŰ ÉS FORMULÁZÓ SEGÉDANYAGOKAT TARTALMAZÓ
NÖVÉNYKONDICIONÁLÓK AKUT HATÁSA MÉZELŐ MÉHEKRE LABORATÓRIUMI
VIZSGÁLATOKBAN
Hományiné Bohus Magda, Sisa Anita, Donkó Kata Sára, Békési László, Zajácz Edit
HáGK Méhészeti és Méhbiológiai Intézet
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bohus.magda@hagk.hu
Összefoglalás
A növénytermesztésben számos természetes eredetű növénykondicionáló készítményt alkalmaznak,
melyek méhekre gyakorolt hatása ritkán képzi vizsgálat tárgyát. A méhek gyakran természetes
vizekből, csurgaléklevekből elégítik ki folyadékszükségletüket, akár a gondos méhész által itatásra
felkínált víz helyett is, feltehetőleg annak magasabb ásványianyag tartalma miatt. Laboratóriumi
vizsgálatainkban három terméket előírás szerinti alkalmazási koncentrációban akut orális és akut
kontakt módon adagoltunk méheknek. Készítményenként 3 különböző koncentrációjú oldatot,
koncentrációnként 30-30 méhet vetettünk alá a vizsgálatnak tízes csoportokban. Mindhárom
készítménynél igen kis mértékben, de magasabb mortalitást tapasztaltunk a kezeletlen kontrollhoz
képest. A legmagasabb mortalitást (orális: 16,7%, kontakt: 26,6%) a habzásgátló emulziót és
stabilizátor segédanyagot tartalmazó készítmény okozta, a legkisebb mortalitást (orális 0,0%,
kontakt 6,7%) a csak természetes humusz kivonatot tartalmazó készítmény. A C készítmény által
okozott magasabb mortalitás oka lehet a készítmény segédanyag tartalma, illetve savas (3,5) pH-ja.
Ennek bizonyítása további vizsgálatokat igényel.
THE ACUTE EFFECT OF NATURAL ORIGIN PLANT CONDITIONERS AND
PRODUCTS CONTAINING FORMULATION AUXILIARY COMPONENTS ON
HONEYBEES IN LABORATORY EXAMINATIONS
Abstract
Plant conditioners of various origins are applied in crop production, whose effect on bees is rarely
examined. The bees often thirst for natural waters and wastewaters - even instead of the water
proffered for watering by the beekeeper – probably because of their higher mineral contents. In our
experiments we gave three products in the prescribed application concentration in contact and oral
ways. 30-30 bees were treated in groups of 10 for 3 different concentration levels of the products.
For all the three products we observed heightened mortality compared to the untreated control, but
only to a small extent. The highest mortality (oral 16.7%, contact 26.6%) was caused by the
product containing anti-foam emulsion and stabilizer, the lowest mortality (oral 0.0%, contact
6.7%) measured for the product containing only natural humus extract.
The cause of the higher mortality of product 'C' can be its auxiliary content or its acidic (3.5) pH.
The verification of this requires further tests.
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AZ AFLATOXINOK HATÁSAI GAZDASÁGI ÁLLATOKBAN
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Összefoglalás

A mikotoxinok az élelmiszerláncban rejlő egyik legjelentősebb veszélyforrást jelentik napjainkban. A
mikotoxinok egyes penészgombák másodlagos metabolizmus termékei, amelyek károsak lehetnek az
állati és az emberi szervezetre is. Közülük az egyik legismertebb az aflatoxinok csoportja, amelyeket az
Aspergillus nemzetség termel. Ezek maximális mennyiségét a takarmányokra és élelmiszerekre
vonatkozóan az Európai Unió szabályozta, amelyek közül az Aspergillus flavus által termelt aflatoxin
B1 és B2 a legjelentősebbek takarmány- és élelmiszerbiztonsági szempontból egyaránt. Előfordulásuk
sokáig csak a trópusi és szubtrópusi területeken volt jellemző, azonban a klímaváltozás következtében
az aflatoxinokat termelő gombák elterjedőben vannak a mérsékelt égövön is. Az aflatoxinok káros
hatásukat elsősorban a májban fejtik ki, ahol elfajulásokat, majd daganatos elváltozásokat okozhatnak.
A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC 2012) által meghatározott besorolás szerint az 1.
csoportba, azaz az emberekre bizonyítottan rákkeltő anyagok csoportjába tartoznak. Gazdasági
állatoknál termeléscsökkenést, romló takarmányértékesítést, a szaporodásbiológiai mutatók romlását,
fejlődési rendellenességeket, immunszupressziót és növekvő mortalitást idéznek elő. Az aflatoxinok
sejtszintű hatásai között lényeges az oxidatív stressz indukálása is, amely kihat az antioxidáns rendszer
működésére is.
A projektet az NKVP_16_1_2016_0016, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 és az ÚNKP-17-3
pályázatok támogatták.

EFFECT OF AFLATOXINS IN FARM ANIMALS
Abstract
Mycotoxins are considered as one of the most significant risk in the food chain. Mycotoxins are
secondary metabolites of moulds, that are toxic for animals and humans. One of the well-known group
of mycotoxins are aflatoxins, which are produced by several genus of Aspergillus mould. The European
Union regulates the maximum level of aflatoxins in food and feed. The most important aflatoxins from
food and feed safety aspects are aflatoxin B1 and B2, which are sythesised by Aspergillus flavus. They
were typical contaminants in subtropical and tropical climate for a long time, but as consequence of
global warming they spread even in the temperate zone. The main target organ of aflatoxin toxicity is
the liver, where it causes necrosis and tumours. Aflatoxins have been classified by the International
Agency for Research on Cancer (IARC 212) as Group 1, carcinogenic to humans. Aflatoxin toxicosis
causes impairment of production traits, weight gain, feed efficiency, and also reproduction problems,
immune suppression and finally death. Among its cellular effect it induces oxidative stress, therefore
affects the antioxidant system as well.
This study was supported by the NKVP_16_1_2016_0016, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 and
the ÚNKP-17-3 grants.
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ÚJ MULTIPLEX MIKROSZATELLIT VIZSGÁLATI SZETT SANDER LUCIOPERCA
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A süllő (Sander lucioperca) hazánkban is egyre nagyobb jelentősséggel bíró ragadozó halfaj. Nem csupán
ökológiai szempontból értékes, hanem a fogyasztók és a sporthorgászok által is egyre keresettebb. Az
ökológiai értékének megőrzése, valamint az egyre intenzívebb tenyésztés elősegítése miatt szükséges a faj
mélyrehatóbb genetikai ismerete. Ebből a célból egy korábbi vizsgálat során új mikroszatellit markereket
fejlesztettünk, melyek nagy polimorfitásuknak köszönhetően kiválóan alkalmasak egyedi azonosításra,
származás ellenőrzésre, genetikai diverzitás becslésre, továbbá nagy segítséget nyújtanak géntérkép
megalkotásában, mennyiségi jellegeket kódoló régiók (QTL = quantitative trait loci) térképezésében, marker
kapcsolt szelekcióban (MAS = marker assisted selection). Munkánk során e markerek vizsgálatát
fejlesztettük tovább multiplex kimutatási eljáráss kidolgozásával. Ezáltal egyszerűsödik a munkament,
csökkennek a vizsgálat költségei és a laboratóriumi munkára fordított idő. Egyetlen reakcióban 4 –
méretüket tekintve jól elkülönülő - markert amplifikáltunk fel. Mivel a bázispár pontosságú fragmentméret
hosszának detektálásához az amplikonok végére 4 különféle fluoreszcens festéket (FAM, PET, NED, VIC)
építhetünk be, így a 4 reakcióban 16 marker felsokszorozása vált lehetővé, amelyek alléljai így egyetlen
kapilláris elektroforézis során váltak azonosíthatóvá. Az ehhez szükséges 4 reakció körülményeinek
maghatározásával az analízis kivitelezéséhez felhasznált anyagokat, költségét és az időigényét
megközelítőleg a negyedére csökkentettük.
A munka a GINOP-2.3.2-15-2016-00025 projekt keretei között az Európai Regionális és Fejlesztési Alap,
valamint Magyarország Kormánya támogatásával valósult meg.

NEW MULTIPLEX MICROSATELLITE SET FOR GENETIC ANALYSIS OF SANDER
LUCIOPERCA STOCKS
Abstract
The importance of pike-perch (Sander lucioperca) is growing in our country year by year. Not just
ecologically, but for consumers and anglers also increasingly important this species. The comprehensive
knowledge of the pike-perch is required from the aspect of genetics for conservation of the ecological values,
as well as for the more and more intensive of breeding technology. For this purpose, we have developed new
microsatellite markers previously. These polymorphic markers are perfect for individual identification,
parentage assignment, evaluation of genetic diversity, genetic mapping, QTL (Quantitative Trait Loci)
mapping or marker assisted selection (MAS). Recently, we have developed further the detection system of
these markers by elaborating a multiplex detection method for decreasing the work of time and costs. In our
system, one multiplex set includes 4 marker with different allele sizes, furthermore due to 4 different
flourescent dyes (FAM, PET, NED, VIC) within 4 different sets with a total of 16 microsatellites can be used
in one capillary electrophoresis. The used materials, costs and required time were reduced to a quarter by
optimization of reaction conditions.
Our work was funded by GINOP-2.3.2-15-2016-00025 project with the support of the European Regional
and Development Fund and the Government of Hungary.
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Kísérletünk célja a tyúktojás minőségének jellemzése, illetve a héjának repedésvizsgálata volt
akusztikus módszerrel. A mérés során összesen 150 tojás került vizsgálatra. A mintákat 7 héten
keresztül szobahőmérsékleten tároltuk. A minták megütése (kis energiájú akusztikus gerjesztése) 2
pozícióban (állítva, illetve fektetve) történt. A kapott jel spectruma és wavelet trasformáltja került
elemzésre. Az előfeldolgozást követően kapott adatokat használtuk bemeneti változókként a mért
fizikai paraméter becslésére. Ehhez PLS (partial least square) reggressziót használtunk. Az
illeszkedés jóságát mutató (goodness of fit) statisztika segítségével határoztuk meg módszer
alkalmasságát. Spektrális adatok alapján a mintákat a repedés jelenléte és a kor alapján
csoportosítottuk, ehhez lineáris diszkriminanciát használtunk. Minden becslés 10-szeres cross
validáscióval történt. A legjobb becslést a tömegre kaptuk, abban az esteben, mikor a tojás csúcsi
részre állva került megütésre. Az optimális jelfeldolgozással kapott paraméterek alapján a minták
100 %-osan csoportosíthatók voltak a repedés jelenléte, illetve a tojás tárolási ideje alapján.

NON-DESTRUCTIVE QUALITY EVALUATION AND CRACK DETECTION OF EGG
Abstract
Our aims were the examination of the quality parameters of hen eggs and crack detection carried
out by the use of thr acoustic response technique. Alltogether 150 eggs were tested during the
measurement. The samples were stored for 7 weeks at ambient (room) tempereature. The samples
were excited in two positions (upright and horizontal). The received signal spectra and their wavelet
transformations were analyzed. After the preprocessing, the obtained coefficients were used as input
variables for the estimation of the physical parameters by partial least square regression. Goodness
of fit statistic was used to evaluate the applicability of the method. Spectral data were used for
classification by crack presence and age by linear discriminant analysis. Every estimation was
validated by 10-fold cross validation. Best approximations were achived for mass in case of
measured in the upright position of the egg sample. With the optimum signal processing parameters
the samples can be classified 100 % correctly for crack detection and age estimation too.
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Munkánk során a Velencei-tavi vadponty (Cyprinus carpio carpio morpha hungaricus) állomány
anyajelöltjeinek mitokondriális DNS szekvenciáját vizsgáltuk. Célunk az állomány diverzitásának
felmérése és keresztezési terv kidolgozása egy tenyészállomány létrehozásához. A vizsgálat során 150
mintából 135 egyed mitokondriális DNS-ének kontroll (D-loop) régióját vizsgáltuk meg, mely alapján 19
(haplotípust hordozó) anyai vonalba tudtuk besorolni az egyedeket. A leggyakoribb haplotípusba (Hap_3)
94 egyed, a legritkább haplotípusokba (Hap_4, 6 és 19) 1-1 egyed tartozik. Az egyes genotípusok
előfordulási gyakorisága alapján 16 haplotípus (Hap_2, 4-7 és 9-19) ritkának mondható. Az állományon
belüli minél nagyobb genetikai diverzitás eléréshez javasoljuk a 22 legritkább anyai vonalba tartozó
egyedek keresztezését a gyakoribb haplotípushoz tartozó egyedekkel. A keresztezéseket minél nagyobb
számú kombinációban érdemes kivitelezni. A tenyészállomány kialakításába azonban kizárólag olyan
egyedeket ajánlott bevonni, melyek megfelelnek a fajtasztenderd követelményeinek és az eredeti
élőhelyről, a Velencei tóból származnak, így növelhető a ritka anyai vonalakhoz tartozó genetikai háttér
sikeres megőrzésének valószínűsége.
Munkákat az Európai Halászati Alap, Halászati Operatív Program III. tengelyének („Európai Halászati
Alap: a megújuló halászatért”–az Európai Unió és Magyarország támogatásával) projekt támogatta.
MITHOCONDRIAL GENETIC ANALYSES OF THE VELENCE WILD CARP BROOS
STOCK CANDIDATES.
Abstract
Our aim was to evaluate the genetic diversity of the brood stock candidates of the Velence wild carp
(Cyprinus carpio carpio morpha hungaricus) based on the mitochondrial DNA sequences, and to develop
a cross-breeding plan to maintain or to increase the genetic diversity. 150 specimen were sampled during
the experiment and 135 mitochondrial control (D-loop) region DNA sequence were determined. Based on
the data 19 maternal line were classified. The most common haplotype (Hap_3) was present in 94
individuals, while the most rare haplotypes (Hap_4, 6, and 19) were present only in one specimen. Based
on the frequency of the genotypes, 16 haplotypes (Hap_2, 4-7 and 9-19) are belongs to the rare category.
To achieve the greatest genetic diversity within the stock, we recommend crossing the 22 individuals from
the rare maternal lines with to the more common haplotypes. It is worthwhile to implement crossings in as
many combinations as possible. However, in the selection for breeding stocks, only those individuals are
recommended to use that are originated from the habitat of Lake of Venice and reveals the specific
phenotype of the landrace to increase the likelihood of successful conservation of rare maternal line’s
genetic background.
The work was supported by the European Fisheries Fund Fisheries Operative Programme III. axis,
European Fisheries Fund for Renewable Fisheries provided by the EU and Hungary.

65

HAZAI AKÁCMÉZEK INVERTÁZ AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA
Kiss Tünde1, Rőzséné Büki Etelka2, Zajácz Edit1
1

Haszonállat-génmegőrzési Központ (HáGK), Méhészeti és Méhbiológiai Intézet
2100 Gödöllő, Örösi Pál Zoltán sétány 13., 2Biatorbágy
kiss.tunde@hagk.hu
Összefoglalás

A mézek csak kis mennyiségben tartalmaznak enzimeket, ezek szerepe azonban
meghatározó mind a nektár mézzé alakulását, mind a mézek minőségét illetően. A méz egyik
legfontosabb enzime az invertáz. Ez egy -D-glükozidáz, amely a nektárban lévő szacharózt
glükózra és fruktózra hidrolizálja. Tárolás, ill. hő hatására igen érzékenyen reagál, ezért az invertáz
aktivitás a méz frissességét jellemző paraméter.
Kutatásunk célja az volt, hogy különböző geográfiai eredetű hazai akácmézek invertáz
aktivitását vizsgálja, mivel erre vonatkozóan semmilyen adat nem áll rendelkezésre. Három
különböző hazai régióból (Nógrád, Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből), közvetlenül álló
méhészetekből származó 66 db akácméz mintát vizsgáltunk (2014: 32 db, 2015: 34 db). A mézek
botanikai eredetét melisszopalinológiai vizsgálatokkal elemeztük. Az egyes régiókra jellemző
átlagos invertáz értékek csak kis mértékben különböztek egymástól (Nógrád: 66,5 U/kg, Zala: 54,7
U/kg, SZSZB: 64,6 U/kg). Ugyanakkor az egyes minták invertáz értéke között – akár egy térségen
belül is – jelentős eltérések adódhattak (11,5 U/kg-tól 150,6 U/kg-ig). Az összesített átlagértékek
mindkét évben nagyobbak voltak (2014: 60,0 U/kg, 2015: 63,8 U/kg), mint az International Honey
Commission (IHC) által közölt európai átlagérték (45,5 U/kg). A mézminták minőségét HMF
mérésekkel is ellenőriztük.
EVALUATION OF INVERTASE ACTIVITY IN ROBINIA HONEYS FROM HUNGARY
Abstract
Honey contains only small amount of enzymes which are responsible for converting nectar
to honey and for the quality of honey. One of the most important honey enzymes is the invertase.
This enzyme is an -D-glucosidase which hydrolyses sucrose in nectar to glucose and fructose. Its
sensitivity towards storage and heating is very high, therefore invertase activity is used as a
parameter related to the freshness of honey.
The aim of this study was to determine invertase activity in black locust (Robinia
pseudoacacia) honey samples from different geographical regions of Hungary, since the results of
invertase activity for honeys produced in Hungary are not available. 66 Robinia honey samples (in
2014: 32, in 2015: 34 samples) originated directly from beekeepers were analysed. The honey
samples were collected from 3 different regions of Hungary (Nógrád, Zala and Szabolcs-SzatmárBereg counties). The botanical origin of honey samples were studied by melissopalinological
analysis. The average invertase values typical for the different regions differed slightly (Nógrád:
66,5 U/kg, Zala: 54,7 U/kg, SZSZB: 64,6 U/kg). However, the invertase value of individual honeys
could be significantly different (range from 11.5 U/kg to 150.6 U/kg). Overall mean values were
higher in both years (2014: 60.8 U/kg, 2015: 63.8 U/kg) than the European average (45.5 U/kg)
reported by International Honey Commission (IHC). The quality of honey samples was also studied
by HMF determination.
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Abstract
Evaluation of effect of commercial crossing of Šumavska sheep (S) with selected meat breeds
(Suffolk (SF) and Texel (T) on basic carcass and non-carcass traits of lambs was carried out on an
organic farm in Proseč in the Pardubice region. Four different genotypes were included in the
experiment: SF x S (n = 9), S (n = 11), SF x (T 75 S 25) (n = 12) and S x (T 75 S 25) (n = 14) and
all lambs were males. The highest daily gain (0.166 kg/day), carcass yield (43.96 %) and proportion
of muscle and fat in the left leg (79.25 %) were found in crossbreds SF x (T 75 S 25). In contrast, in
purebred lambs of Šumavska sheep the lowest daily gain (0.122 kg/day), carcass yield (37.71 %)
and proportion of muscle and fat in left leg (74.47 %) were found. The best and the lowest fatness
score (2.22) were found in crossbreds SF x S. On the other hand in purebred lambs of Šumavska
sheep the worst conformation score (4.91) was found, however in this group relatively very
favorable fatness score (2.27) was also registered. The results of the experiment indicate that use of
commercial crossing of ewes of Šumavská breed with rams of meat breeds had a positive effect on
the most of the monitored carcass traits. However, due to the relatively low number of lambs in our
experiment it will be necessary to continue in monitoring of these genotypes.

67
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Az informatika és vele összefüggésben a digitalizáció térnyerése világjelenség. Ennek látványos
megjelenését mutatják az ipari fejlesztésekben ma már kulcs-szereppel bíró „Ipar 4.0” koncepció
elemei. Az „Ipar 4.0” célkitűzése, hogy rugalmasabbá, hatékonyabbá és termékközpontúvá tegye a
termelési folyamatokat. Ez a folyamatos fejlesztési törekvés fedezhető fel a mezőgazdasági termékelőállítási folyamatokban, azon belül is az állattenyésztési technológiák egyes elemeiben. Az „Ipar 4.0”
fogalom analógiájára ma már leképezhető a „Mezőgazdaság 4.0”, amelyben kulcsfontossággal bír az IT
és a digitális eszközök kimeríthetetlen tárháza. A koncepció hajtómotorja a gazdaság és a társadalom
egyre gyorsuló digitalizálódása. Dolgozatomban – szekunder kutatásként - az állattenyésztésben
alkalmazható digitalizált megoldások főbb jellemzőivel és azok alkalmazási körülményeivel
foglalkozom. Az állattenyésztési ágazatok közül kiemelt hangsúlyt fektetek a szarvasmarha-tenyésztés
számára kifejlesztett digitális technikai eszközökre.

DIGITAL OPPORTUNITIES FOR THE TECHNICAL IMPLEMENTS IN LIVESTOCK
PRODUCTION
Abstract
We stand on the brink of a new revolution that will fundamentally change the way we live and
work. The complexity and the transformation of this technological revolution will be unlike
anything humankind has experienced before. The term “Industry 4.0” stands for the fourth
industrial revolution. It is characterized by a fusion of technologies that is blurring the lines
between the physical, digital and biological spheres. Industry 4.0 introduces what has been called
the “Smart factory,” in which cyber-physical systems monitor the physical processes of the factory
and make decentralized decisions.
These deep changes also influence the way companies and farmers produce their food and radically
changes precision agriculture or smart farming. Agriculture differs from industry in several aspects
but smart technologies can also be used in agricultural production. Precision Livestock Farming
(PLF) systems offer solutions to all of livestock technology. These systems there are for examples
precision feeding systems, precision milking robot and stable and farm management systems.
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Társadalmunk lélekszámának növekedése egyre nagyobb kihívások elé állítja az élelmiszeripart,
mivel a minőség biztosítása mellett egyre nagyobb mennyiségben, a környezetet leginkább
megkímélve, gazdaságosan kell élelmiszert biztosítani fogyasztóik számára. A húsfeldolgozó
üzemek nagy hangsúlyt fektetnek a hústermékek fertőtlenítésére, csírátlanítására, textúrájára,
színére és vízvisszatartására, valamint arra, hogy ezen tulajdonságok ne, illetve nagyon kis
mértékben változzanak, nagyobb időtartamú tárolás során sem. Több kutatási eredmény is azt
mutatta ki, hogy az ultrahangos kezelések önmagukban, illetve más feldolgozási vagy tartósítási
módszerekkel kombinálva képes lehet ipari körülmények között javítani a hús általános minőségét,
marinálását és lágyságát, valamint megelőzni a mikrobiális fertőzések kialakulását. A hús
ultrahangos kezelése nem csak az ipar számára előnyös, hanem a fogyasztók számára is, mivel a
kezelt termékek például kevesebb főzési, sütési időt és az ezekhez szükséges befektetett energiát
igényelnek.
Célunk, hogy áttekintést nyújtsunk az ultrahang ipari alkalmazásának lehetőségeire, előnyeire, és
esetleges hátrányaira, valamint a hús szerkezetére, beltartalmi értékeire, illetve bakteriális flórájára
gyakorolt hatásaira.
A REVIEW ON APPLICATIONS OF ULTRASONIC TREATMENTS IN MEAT
INDUSTRY
Abstract
The food industry is facing ever greater challenges by the increasing number of people in our
society , since it has to provide, beside of quality, an increasing amount of safe and nourishing food
using environmentally friendly and economic process. The meat industry is placing great emphasis
on quality, rheological properties (such as texture and tenderness). They are also aware of the
importance of decontamination, microbial inactivation and recontamination even during long-term
storage. Many studies showed that the application of ultrasonic treatment alone or combined with
other processing or preservation methods provides the potential to improve the general quality,
marination and tenderness of meat, preventing microbial growth in meat and meat products. Using
ultrasonic methods has many beneficial properties not just for the meat industry, but even for
consumers, because these products need less time and less invested energy to be fried or cooked.
Our main purpose with this article is to provide an overview about the possibilities and advantages
of the ultrasonic methods in industrial environment, the effect of these methods on texture,
nutritional value and also the bacterial environment of the meat and meat products.
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Összefoglalás

A takarmányokban a mikotoxin szennyezettség főképp keverék formában jelenik meg, ezáltal
kiemelten fontos az együttes hatások vizsgálata. A bemutatott kísérletben a T-2 toxin és a
deoxinivalenol (DON) együttes hatásait vizsgáltuk (A: 0,25 mg T-2 és 5,0 mg DON; B: 1,25 mg T2 és 12,5 mg DON; C: 2,5 mg T-2 és 25 mg DON/kg takarmány) 3 hetes brojlercsirkék glutation
redox rendszerére, és annak szabályozására, 14 napos expozíció során. A vizsgálat során
májmintákat vettünk az 1., 2., 3., 7. és 14. napon.
A glutation-peroxidáz (GPx) aktivitás és a glutation (GSH) tartalom a 3. napon a magas és közepes
dózisok hatására emelkedett, a magas dózis esetén emelkedett értékeket tapasztaltunk a 14. napon
is. A GPx4 génexpressziója minden dózis hatására emelkedett az 1. és 7. napon. A magas dózis
hatására az emelkedett érték a 2. és 3. napon is megfigyelhető volt. A glutation-szintetáz (GSS)
génexpressziója a 2. napon mindhárom dózis hatására csökkent, majd ezt követően tendenciájában
folyamatosan emelkedett, ami a 3. és 14. napon szignifikáns mértékben meghaladta a kontroll
értékét a legmagasabb dózis hatására. A glutation reduktáz (GSR) gén expressziója a közepes és
magas dózisok hatására a 3. és 7. napon nőtt. A glutation redox rendszer és az azt kódoló gének
oxidatív stressz esetén aktiválódnak, ami az eredmények alapján indukálódott a vizsgált időszak
alatt.
A kutatást az NKVP_16_1_2016_0016, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 és az ÚNKP-17-3
pályázatok támogatták.
COMMON EFFECT OF TRICHOTHECENE MYCOTOXINS ON THE GLUTATHIONEREDOX SYSTEM AND ITS REGULATION IN BROILER CHICKEN
Abstract
Co-occurrance of mycotoxin contamination of feeds is a primary problem, thus the evaluation of their
combined effects is essential. The aim of this study was to evaluate the combined effect of T-2 toxin and
deoxynivalenol (DON) in 3-week-old broiler chickens at the doses of A: 0.25 mg T-2 toxin and 5.0 mg
DON, B: 1.25 mg T-2 toxin and 12.5 mg DON and C: 2.5 mg T-2 toxin and 25 mg DON/kg feed for 14days. Liver samples were taken on days 1, 2, 3, 7 and 14 after beginning the feeding trial.
Activity of glutathione peroxidase (GPx) and amount of glutathione (GSH) significantly elevated on day 3 as
compared to the control in the medium and high doses, and on day 14 in the highest dose group. Gene
expression of GPx4, elevated on day 1 and 7 in a tendency of dose dependent manner, and showed
continuous elevation in the highest dose group on day 2, and 3, as well. Expression of glutathione synthetase
(GSS) gene decreased on day 2 in every treated group, which was followed by a continuous elevating
tendency, and it was significant in the highest dose group on day 3 and 14. Glutathione reductase (GSR) gene
expression also elevated on day 3 and 7 in the medium and highest dose group. Glutathione redox system
and its encoding genes are activated by oxidative stress, thus common exposure of T-2 toxin and DON may
induced such process during the period of this trial.
This study was supported by the NKVP_16_1_2016_0016, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 and the
ÚNKP-17-3 grants.
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Abstract

Food quality in a general sense is the quality characteristics of food that is acceptable to consumers.
In the meat industry, this is normally defined by the compositional quality (lean to fat ratio) and the
palatability factors such as visual appearance, smell, firmness, juiciness, tenderness, and flavour.
Varying methods and equipment’s exist to determine these qualities but rapid, simple methods of
analysis and quality assessment of raw meat components, intermediate components, and final
product are still required. The nutritional quality of meat is objective yet "eating" quality, as
perceived by the consumer, is highly subjective. Eating quality is a strong sensorial characteristic
with varying perceptions per consumer. New and advanced technologies using electronic sensors
can therefore clearly define both sensorial and nutritional characteristics based on specific
sensitivities. The objective of this review was to systematically assess and discuss existing studies
that have employed electronic sensors such as the Electronic Tongue, Electronic Nose and Nearinfrared (NIR) Spectroscopy to determine various meat qualities while considering their
availability, cost, efficiency and reliability. Literature on predictive models and analytical
experiments were compared and discussed to ascertain to a more defined level, different ways in
which the Electronic Tongue, Electronic Nose and NIR Spectroscopy have been used to assure
quality in the food and meat industry. The review showed that each of these electronic sensors had
its own advantages and disadvantages based on the objectives of the user. Most of them however,
are sample non-destructive and despite their high cost of maintenance, their analytical strength in
combination with chemometrics (multivariate analysis) and advanced statistical software’s
presented more defined results that were easy to interpret and apply at the industry level. Each of
the the electronic sensors in this review may be used independently but using them in sync is an
area that could be explored.
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