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1/ A klímaváltozás kedvezőtlen hatásait kompenzáló növénytermesztési-, állattenyésztési-,

takarmányozási technológiák kifejlesztése és bevezetése meghatározó hazai növénykultúrák és

gazdasági haszonállatfajok esetében.

2/ A klímaváltozással összefüggésben vizsgálatok végzése a takarmánybiztonság javítását célzó

agrotechnológiai és növénymonitoring rendszer fejlesztések terén. Precíziós elven nyugvó

növénytermesztési-, állattenyésztési és takarmányozási technológiák fejlesztése és

bevezetése.

3/ A változó klimatikus viszonyok hatásait toleráló baromfi hibridek nemesítése, a hőstressznek

ellenálló gazdasági haszonállat fajok (szarvasmarha) elterjesztése, ezen állatok igényeihez

adaptált tartási és takarmányozási technológiák fejlesztése.

In ovo- és posztkolosztrális takarmányozási technológiák fejlesztés baromfi-, és sertések

részére.

4/ Leírásra kerülnek azok a növénytermesztési, állattartási és takarmányozási technológia

prototípusok, amelyek alkalmazásával extrém hőmérsékleti viszonyok mellett is jó minőségű,

nagy élvezeti értékkel rendelkező állati termék állítható elő.

A PROJEKT FŐ CÉLKITŰZÉSEI



Állattudományi Klíma-kutató

Központ



NARISHIGE-NIKON mikromanipulátor BINDER gázinkubátor

Cél: A szarvasmarha szaporodásbiológiai teljesítményének növelése az embrió-

technológia alkalmazásával.

A HŐSTRESSZT TOLERÁLÓ, A TERMELÉST TÁMOGATÓ ELJÁRÁSOK 

FEJLESZTÉSE A SZARVASMARHA- ÉS JUHÁGAZAT RÉSZÉRE

Várható eredmények: (1) A tenyésztés hatékonyságának javítása hőtűrő, kiváló termelési

eredményekkel rendelkező húsmarha fajták gyors elterjesztésével; (2) tejelő szarvasmarha

fajták hőstressz okozta szaporodásbiológiai teljesítmény csökkenésének mérséklése; (3) a

szelekció eredményességének javítása a genetikai előrehaladás felgyorsításával.



Embrió-átültető Központ

In vitro embrió-előállítás



Embrió-átültető Központ

Embrió biopszia
- az embrió ivarának,

- tenyészértékének és

- esetleges genetikai terheltségeinek

felderítése érdekében.



 

Várható eredmény: előállításra kerül a TETRA-

HT elnevezésű házkörüli/ökológiai tartásra 

ajánlott új hibrid. HT = hőtűrő, azaz ’heat

tolerance’.

Cél (1): Ökológiai tartásra alkalmas, hőtűrő (’heat tolerance’) húsbaromfi előállítása. 

MEGVÁLTOZOTT KLIMATIKUS VISZONYOKHOZ IGAZODÓ 

SZELEKCIÓS VIZSGÁLATOK ÚJ BAROMFI HIBRIDEK 

ELŐÁLLÍTÁSÁRA



Várható eredmény: előállításra kerül egy TETRA Tint elnevezésű, krémszínű tojást

termelő, napos korban a tollfejlődés alapján szexálható, a hőstresszt jól tűrő új tojóhibrid.

Rhode Island White

Leghorn White     X

MEGVÁLTOZOTT KLIMATIKUS VISZONYOKHOZ IGAZODÓ 

SZELEKCIÓS VIZSGÁLATOK ÚJ BAROMFI HIBRIDEK 

ELŐÁLLÍTÁSÁRA

Cél (2): Ökológiai tartásra alkalmas, hőtűrő (heat tolerance) tojóhibrid előállítása. 



Kettős hasznosítású fajták minősítését szolgáló új tesztistálló

1.920 naposcsibe, kifutós tartás, a legkorszerűbb LED 

világítástechnológia, fülkénként digitális állatmérleggel



Cél a növénytermesztés vonatkozásában:
stressz indukálta válaszreakció nyomon
követése „Nightshade” növényi képanalizáló
technikával.

Várható eredmény: dróntechnológiára

épülő precíziós növénytermesztési

technológiák fejlesztése és technológiai

ajánlások leírása klimatikus eredetű stressz

körülmények esetére.

STRESSZFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

Cél az állattenyésztés vonatkozásában:
Környezeti és takarmányozási stressztényezők
előrejelző vizsgálata szívfrekvencia, pulzus,
test-hőmérséklet és EKG adatok alapján.

Várható eredmény: Állatjóléti szempont

rendszert is magába foglaló

tartástechnológiai variánsok leírása

intenzíven termelő gazdasági haszonállatok

számára.



A KLÍMAVÁLTOZÁS KAPCSÁN ELŐTÉRBE KERÜLŐ ÚJ TÍPUSÚ 

TÖMEGTAKARMÁNYOK TAKARMÁNYOZÁSI ÉRTÉKÉNEK 

MEGHATÁROZÁSA

Cél: (1) Klasszikus takarmánynövények (pl.: silókukorica) részleges helyettesítése, (2)

alternatív (klimatikus szempontból kevésbé kitett), nagy hozamú takarmánynövények

kiválasztása és emészthetőségi paramétereinek meghatározása.

(3) Takarmány-alapanyagok táplálóértékének gyors vizsgálatát szolgáló vizsgálati

módszerek továbbfejlesztése (NIR-eljárással).

Miniatürizált NIR 

(Közeli infravörös 

spektroszkópia)

Műszeres gyorsvizsgálat Bendőfermentációs

vizsgálatok

Várható eredmények: (1) Hiánypótló adatok a hazai takarmánynövény táplálóérték-

adatbázisának kialakításához; (2) technológiai ajánlások a klimatikus változásoknak kitett fő

hazai tömegtakarmány bázis (silókukorica) részleges vagy teljes kiváltására; (3) termelési

körülmények között azonnal megjeleníthető eredmények ’okos eszközökön’.



Szarvasmarha Teljesítmény-vizsgáló Állomás

Egyedi takarmány- és vízfogyasztás mérés



TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI ÉS TERMELÉS-

FEJLESZTÉSI INTÉZET

BAROMFI TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLÓ 

LABORATÓRIUM

Teljesítmény vizsgálatok különböző baromfi fajokkal:

Kapacitás:

Brojler  - 2  x 1200 madár

Pulyka – 2 x 540 madár 



TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI ÉS TERMELÉS-

FEJLESZTÉSI INTÉZET

FEHÉRJE ANYAGCSERE LABORATÓRIUM - SERTÉS EGYSÉG

Emészthetőségi-, anyagcsere- és

teljesítmény-vizsgálatok növendék- és hízó

sertésekkel



TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI ÉS TERMELÉS-

FEJLESZTÉSI INTÉZET

IN OVO LABORATÓRIUM

A madarak in ovo, azaz „tojásban való” táplálása a korai takarmányozás egyik új

módja, mely nem hagyományosan, a tojótyúk táplálóanyag ellátásának javításán

keresztül nyújt a madárembrió számára speciális tápanyagokat, hanem a

legkritikusabb időben in situ biztosítja azokat a tojásba történő injektálással.



Cél: Folyamatos meteorológiai és talajparaméterek gyűjtése, ezzel a vízhiány, szárazság-

stressz minél pontosabb becslése, termesztéstechnológiai döntéstámogató rendszer

létrehozása a precíziós, víztakarékos öntözés hatékony üzemeltetésére.

PRECÍZIÓS ÖNTÖZÉSI ELJÁRÁSOK ÉS TALAJTÉRKÉPEZÉSI 

RENDSZEREK FEJLESZTÉSE 

A „talajalapú” felvételezés a

termőterület, talajfolt potenciáljának

legbiztosabb módszere (domborzat

figyelembe vételével).

Várható eredmények: (1) Növénykultúra, tőszám és talajheterogenitás függő műtrágya dózis

ajánlások meghatározása; (2) környezetbarát, agronómiailag és ökonómiailag hatékony

komplex modelltechnológiák gyakorlati adaptációja és széleskörű elterjesztése.



Folyamatban…

PRECÍZIÓS TEJTERMELŐ LABORATÓRIUM 

ÉPÍTÉSE
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PRECÍZIÓS TEJTERMELŐ LABORATÓRIUM
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1. Az automatizált rendszerek által közvetített

adatok felhasználásának módszertani kidolgozása

és beépítése a nemesítési programokba. A

hatékony genetikai előrehaladás érdekében

az új értékmérő tulajdonságokra

populációgenetikai paramétereket, valamint

genomikus információkat határozunk meg a

legkorszerűbb tenyészértékbecslési modellek

felállítása érdekében.

2. Az új kihívásokra hatékony választ adó

tenyésztési programok kidolgozása, azok

gyakorlati adaptálása, felhasználva a

legkorszerűbb biotechnikai és

biotechnológiai ismereteket.

3. Automatizált szarvasmarha istállóban

modellkísérletek elvégzése a tenyésztési és

termelési eredmények kiértékelése.



PRECÍZIÓS TEJTERMELŐ LABORATÓRIUM
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4. Modell- és nagyüzemi méretű tartósított

takarmányok előállítása, a keverékek (pl.

olaszperje-tritikálé, tritikálé bükköny,

kecskeruta szenázs) kémiai összetételének

értékelése, valamint in sacco lebomlási értékek

meghatározása kanülözött tehenekkel. A

vizsgálatokkal választ kívánunk kapni

arra, hogy az eltérő takarmánykomponensek

etetése milyen hatást gyakorol a nyerstej

összetételére (fehérje, zsír, mikorbiológia,

antioxidáns kapacitás, stb.), továbbá a

tejtermékek fontosabb táplálkozásélettani

paramétereire.



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


