
NÖVÉNYTERMESZTÉSI KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PROJEKT
A KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SERTÉSHÚS ELŐÁLLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
A Bonafarm Csoporthoz tartozó Bóly Zrt., a Kaposvári Egyetem és a Debreceni Egyetem konzorciuma egy 
jelentős, 4 éven átívelő növénytermesztési és takarmánygyártási kutatás-fejlesztési projektet indított 2016 
őszén, amit a Széchenyi 2020 Program keretében, az Európai Unió és Magyarország Kormánya társfinan-
szírozásával – 1,937 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással – valósítanak meg. A program célja 
olyan növénytermesztési és takarmányozási technológiák kidolgozása, amelyek kiváló minőségű és nagy 
élvezeti értékű sertéshús előállítását teszik lehetővé. 

A jelentős gazdasági haszonnal kecsegtető eredmények legkorábban 
2020-ban mutatkozhatnak meg, ugyanis akkorra fejeződik be a hu-
szonhat önálló kutatási feladatból álló, hat szakmai blokkra tagozódó 
K+F+I program. 

A program hat szakmai blokkja

Az első blokkban a takarmánybiztonság javítását célzó agrotechno-
lógiai és toxin rezisztencia-nemesítéssel kapcsolatos fejlesztéseket 
kívánunk beállítani, melyek figyelembe veszik a klímaváltozás hatá-
sait. A kutatás alapvető célja a Fusarium fajok (és egyéb toxintermelő 
gombák) fertőzöttségének csökkentése, így toxinmentes takarmány 
előállítása, a takarmánybiztonság javítása érdekében. 
A tápanyag-ellátottság és a talajerő-gazdálkodás szempontjából fontos 
feladat a fajta szintre kidolgozott, környezetbarát technológiai javasla-
tok kidolgozása a fenntartható fejlődés szellemében. 
A kutatási eredmények alapján újfajta-, illetve hibridspecifikus term-
esztéstechnológiák meghatározására nyílik lehetőség. A toxinterhelés 
minimalizálása érdekében a tudományos kutatás eredményei lehetővé 
teszik a növénytermesztők számára a termőhelyre leginkább megfele-
lő fajták, hibridek kiválasztását, megismerve azok toleranciáját a bioti-
kus és abiotikus stressz faktorokra vonatkozóan.

A második blokkban takarmánybiztonság javítását célzó agrotechnoló-
giai és növénymonitoring rendszer fejlesztéseket, valamint a klímaválto-
zással összefüggésben tervezett vizsgálatokat készülünk végezni.
A hibrid-, illetve helyspecifikus termesztéstechnológiák eredményes 
alkalmazásának alapja a nagymennyiségű és közel valós idejű hát-
tér-információk integrálása a vállalati döntéstámogató rendszerekbe. 
Szükség van egy olyan információs rendszer kiépítésére, mely egy-
részt hatékonyan integrálja a talaj-növény-klíma rendszerek eltérő out-
put paramétereit, másrészt a térbeli variabilitást súlyozva értékeli és 
szolgáltatja a szakmaspecifikus adatokat.

A növénytermesztésben a termelési folyamatok és a hatékonyság meghatározó tényezője az időjárás. A konzorci-
um egyik legfontosabb feladata olyan szenzorhálózat kiépítése, amelyik az előzetesen feltérképezett talajadottsá-
gok alapján kerül megtervezésre. Ez a szenzorhálózat biztosítja a precíz mikrometeorológiai háttér-információk és 
az azokból levezetett növényvédelmi algoritmusok fejlesztését.
A kísérleti eredmények és az agrometeorológiai, illetve a távérzékelt adatforrások integrá-
lásával a projekt keretében kiépül egy korszerű növénytermesztési monitoring rend-
szer, amelyik alkalmas a táblaheterogenitás meghatározására, az agroökológiai 
és a termesztéstechnológiai paraméterek térbeli-időbeli elemzésére, illetve 
hatékony segítséget nyújt a növényvédelmi előrejelzésben.
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A harmadik blokkban elvégzendő vizsgálatok a rendel-
kezésre álló fajtaszortiment (szója, kukorica, árpa) táplá-
lóanyag tartalmának, illetve emészthető táplálóanyag ho-
zamának megahatározására irányulnak. 
Az elvégzett komplex vizsgálatok legkedvezőbb 6-8 növény-
fajtája (takarmányféleségenként) adja azt a fajta szortimen-
tet, amely felhasználásra kerülhet a választott malacokkal, 
növendék- és hízósertésekkel beállításra kerülő teljesít-
ményvizsgálatokban. A kiválasztásra kerülő fajták biztosít-
hatják az emészthető táplálóanyag-tartalom szempontjából 
leghomogénebb alaptakarmány bázist, hozzájárulva a célál-
lomány kiegyenlített táplálóanyag-ellátásához, ami egyúttal 
a kiegyenlített teljesítmény feltétele is.

A negyedik blokkban húsminőség vizsgálatokkal egybe-
kötött teljesítmény vizsgálatokat kívánunk elvégezni, nagy 
genetikai kapacitással rendelkező sertésekkel. A vizsgá-
latok során kukorica-szója és kalászos gabona és -szója 
típusú diéta prototípusok fejlesztését tervezzük, hízlalási 
szakaszokra bontva. Az eltérő diéta-típusokkal végzendő 
vizsgálatok adatai az évenként változó klimatikus viszo-
nyok mellett eredményesebben termeszthető gabonafé-
leségek leghatékonyabb felhasználására vonatkozóan 
szolgáltatnak alapinformációkat.
A teljesítmény vizsgálatok során az állatok konvencionális 
teljesítményparaméterei mellett, az előállított valamennyi 
releváns húsminőségi paramétert is vizsgáljuk (vágási ki-
hozatal, színhús, hátszalonna-vastagság, csepegési vesz-
teség, pH, szín, karaj és a comb szárazanyag-, fehérje- és 
zsírtartalma). A levágásra kerülő állatok 50 százaléka Auto-
Fom vizsgálatokra kerül. 

Az ötödik blokkban a leggyakrabban együttesen elő-
forduló Fusarium (DON, fumonizinek, ZEA, T-2, HT-2), 
penészgomba toxinok együttes előfordulásának károsító 
hatását vizsgáljuk in vitro tesztekben és modellállatokban, 
dózis és expozíciós idő függvényében, a világon elsőként 
a PET-MR képalkotás bevonásával. 
A vizsgálatok eredményei alapján olyan modell körülmények közötti in vivo teljesítményvizsgálatok beállítását is 
tervezzük a választott malacokkal, továbbá növendék- és hízósertésekkel, amelyek során a leggyakrabban együt-
tesen előforduló mikotoxinok (DON, fumonizinek, ZEA, T-2, HT-2) megengedett/tolerált határérték alatti toxinkon-
centrációinak additív hatását kívánjuk tisztázni az állatok teljesítményére, illetve általános egészségi státuszára.

A hatodik blokkban kívánjuk kidolgozni – az első öt blokk eredményeire építve – azokat, a fajtákra alapuló, 
agrotechnikai, növényvédelmi, monitoring technológia-prototípusokat, amelyek alkalmazása mellett a vizsgálatba 
vont növényfajok esetében a legnagyobb emészthető táplálóanyag-hozam realizálható, és a mikotoxinok, gombák 
kártétele is minimalizálható. Célirányos felhasználásuk révén pedig a leginkább alkalmasak olyan diéta-típusra 
specifikált sertéstakarmányozási technológia prototípusok kialakítására, amelyek a kiváló minőségű, nagy élvezeti 
értékkel rendelkező sertéshús előállítása során az ökonómiai és ökológiai szempontokat a lehető legnagyobb 
mértékben veszik figyelembe.
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