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A Mezőgazdasági Kar
kiválóságainak előadásai
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szerveztek tudományos konferenciát a
Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán Hódmezővásárhelyen, pénteken.
A Mezőgazdasági Kar, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság
Mezőgazdasági Szakbizottsága, és a Magyar Biológiai Társaság Szegedi
Csoportjának közös szervezéséből megvalósuló konferencia az ökológiai szemlélet
és a mezőgazdaságban jelen lévő csúcstechnológiák témája köré épült.

„6. alkalommal rendeztük meg társszervezésben a mai konferenciát. Minden évben a Magyar
Tudományos Akadémia a tudomány ünnepi előadásoknak ad egy hívó mondatot, ennek
megfelelően alakítottuk ki a mai témakört. A konferencia címe Ökológiai szemlélet és
csúcstechnológia a mezőgazdaságban. A korábbi évek hagyományaival szakítva, idén házi
előadóink vannak, saját hallgatók és oktatók. Sok hallgatónk vesz részt és nyerte el az Új Nemzeti
Kiválóság Program ösztöndíját, ez vállalásokkal is jár a kutatás mellett, be kell számolniuk
eredményeikről. Mindegyikük tart előadást a mai napon” – mondta Monostori Tamás, a Szegedi
Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának Tudományos és Nemzetközi Ügyekért felelős
dékánhelyettese.

Monostori Tamás

Mikó Józsefné dr. Jónás Edit, a Mezőgazdasági Kar főiskolai docense az Új Nemzeti Kiválósági
Programmal kapcsolatban elmondta, az ösztöndíjra pályázhattak alap és mesterszakos hallgatók,
doktori cselekményüket végző hallgatók, és olyan �atal kutatók, akik még nem töltötték be 40.
életévüket. „Hallgatóink igen nagy számban nyerték el a pályázatot, visszatérők is vannak, ők most 5

Regionális »

(/hirek/regionalis-

hirek)

Közlekedés »

(/hirek/kozlekedesi-

es-kek-hirek)

Rádió 7 Hírei »

(/hirek/radio-7-

hirei)

Belföld »

(/hirek/belfoldi-

hirek)

Gazd. és Politika »

(/hirek/gazdasag-

es-politika)

Sport »

(/hirek/sport)

Agrár »

(/hirek/agrar)

(https://www.facebook.com/pr (http://vakbarat.promen (/rss)

CÍMLAP (/) HÍREK (/HIREK) GALÉRIÁK

(/GALERIA)

RÁDIÓ 7 (/RADIO-

7/MUSOROK)

KÖZÉRDEK

(/BENZINARAK)

ÚJSÁGOK

(/UJSAGOK/SZUPERPRESS)

FRISS: Elkezdődtek a karácsonyi ellenőrzések (http://promenad.hu/cikk/elkezdodtek-a-karacsonyi-ellenorzesek-183866)

http://promenad.hu/hirek/szerzo/tudosito
http://promenad.hu/hirek/regionalis-hirek
http://promenad.hu/hirek/kozlekedesi-es-kek-hirek
http://promenad.hu/hirek/radio-7-hirei
http://promenad.hu/hirek/belfoldi-hirek
http://promenad.hu/hirek/gazdasag-es-politika
http://promenad.hu/hirek/sport
http://promenad.hu/hirek/agrar
https://www.facebook.com/promenad.radio7
http://vakbarat.promenad.hu/
http://promenad.hu/rss
http://promenad.hu/
http://promenad.hu/hirek
http://promenad.hu/galeria
http://promenad.hu/radio-7/musorok
http://promenad.hu/benzinarak
http://promenad.hu/ujsagok/szuperpress
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CNFLwA_8bWr7sNZW3YbWLuYACze3Z7E7Cp__GkQYUEAEg9aOxJWDd2t2DlA2gAc-uns0DyAECqQKGw6CDzYEwPqgDAcgDyQSqBMYBT9CQBw-PXkioFtR5-WqiUS-atTVQ10aHq-Mw2A_2DN6IDJ4NrfYDiSF-q2yA20pEFK6xhM_lSN1QezLzL_l1rpxBrc37NIcaBqy2Pn8G-3ikLzYJgBx5gBfa08Z1RPW2uYJ-IBh2WrtNmcIy4dEnBTS3vmCfbGWJ5A3FmvLqHUkFiZHR8YgeqrlaKKeyo8Kya1947MI_TNP0lKq--3Tj7BHu3cGuJE0qd85E6_DZVFrMDHmOEVWeqXq_hsNLWSvQ5Cilxec0oAYCgAeZ0eEyqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgCsQkUf-78-v-564AKAdgTAg&num=1&cid=CAASEuRoXUdCkH7kGnJtvCx4heKEdA&sig=AOD64_1ouupVhtCJSCkQbaV5jXXTq3zFIg&client=ca-pub-6879069890739092&adurl=https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/
http://promenad.hu/cikk/elkezdodtek-a-karacsonyi-ellenorzesek-183866


2017. 11. 27. A Mezőgazdasági Kar kiválóságainak előadásai | Promenád.hu - a vidék hírportálja

http://promenad.hu/cikk/a-mezogazdasagi-kar-kivalosagainak-eloadasai-183810 2/5

(http://static.promenad.hu/article/18/38/10/587461f7036f92ae04dd20608a135ff2_big.jpg)(http://static.promenad.hu/article/18/38/10/ec38f6c22a795a5e519ff7a0251a9594_big.jpg)(http://static.promenad.hu/article/18/38/10/fed28eafa9e1930351303090f838ff81_big.jpg)(http://static.promenad.hu/article/18/38/10/06dec223142bbbfdc163850ebe249154_big.jp

(http://static.promenad.hu/article/18/38/10/eebecad15d96a0727b3522559a36e036_big.jpg)(http://static.promenad.hu/article/18/38/10/14e6b31b33440228edf1033c9f8f373f_big.jpg)(http://static.promenad.hu/article/18/38/10/42a5dd31ea740cabd9290608a8a484f3_big.jpg)(http://static.promenad.hu/article/18/38/10/8093e44f19d4be90d0999d83b822db53_big.jp

(http://static.promenad.hu/article/18/38/10/74e6b5c9856ecc7a4d46b98e223724a0_big.jpg)(http://static.promenad.hu/article/18/38/10/cdf7dccc151d1c377030dcd2778231ff_big.jpg)(http://static.promenad.hu/article/18/38/10/8c069d8aebec00a6d726a872019d88f7_big.jpg)(http://static.promenad.hu/article/18/38/10/6091dfbb2156da0eb51c17d4f276f375_big.jpg

hónapra pályázhattak, az újonnan bekapcsolódók 10 hónapra nyerték meg. Az összeg jelentős
részét a kutatásaikra kell fordítaniuk, munkájukat témavezetőik segítik. A mai alkalom kiváló
lehetőség arra, hogy kicsit kilépjenek a komfortzónájukból és megtapasztalják, milyen az, amikor ők
adnak elő és őket �gyelik. Rövid előadásokat tartanak, csak a témáról beszélnek és terveikről. Az
oktatók közül ketten is elnyerték ezt az ösztöndíjat, köztük én is, így ma én is tartottam előadást” –
mondta Mikó Józsefné dr. Jónás Edit.

Mikó Józsefné dr. Jónás Edit

„Az előadásom – és a kutatásom -   a tejelő szarvasmarha tenyésztésre vonatkozik, azon bell is
elsősorban a tőgy minőségére és a tőgy gyulladások felfedezésére irányul a vizsgálatom. Arra
keresem a választ, hogy meghatározott fejőberendezés milyen hatást gyakorol a tőgyre és a tej
minőségére, valamint az állat komfortérzetére, tehát hogy szívesen jön e a fejésre a tehén, vagy
legszívesebben elmenekülne.”

A pénteki tudományos konferencia témái között szerepeltek olyan előadások is, mint például :

A tejzsír zsírsav-összetételének megváltoztatása takarmányozási módszerekkel

Őshonos magyar barom�fajták hasznosítása a XXI. században: Kappanozás

Különböző adagú műtrágyakezelések hatásának vizsgálata az őszi búza termésképző elemeire és
termésére

A batáta magyarországi termesztés-technológiájának vizsgálata Deszken agyagos vályog talajon
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