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CEPI – januári konferenciával és diákcserével kezdődött meg két
egyetem határon átnyúló együttműködése
Január 19-én és 20-án Bécsben rendezett kétnapos programmal elkezdődött a
Pannon Egyetem Georgikon Kar és a Bécsi Állatorvostudományi Egyetem közös
projektje, melynek címe „CEPI – Centre of Excellence for Poultry Innovation”.
Zala megyei egyetemi hallgatók Bécsben
Az
Interreg
V-A
Ausztria-Magyarország
Együttműködési Program által támogatott
projekt első rendezvényeként január 19-én a
Georgikon Kar tíz hallgatóját látta vendégül a
Bécsi Állatorvostudományi Egyetem Baromfi
Klinikája. A szakmai programok keretében
először két előadás hangzott el a klinikán folyó
aktuális kutatásokról: az adenovírusok okozta
megbetegedésekről és a Campylobacter emésztési folyamatokat befolyásoló
hatásáról, mely a projekt keretében zajló
kutatások egyik fő témája. A hallgatói csoport
ezt
követően
ellátogatott
az
osztrák
élelmiszer-biztonsági hivatal, az AGES
mödlingi telephelyére, ahol többek között a
jelenleg a legnagyobb állategészségügyi
problémát jelentő madárinfluenza vírus által
fertőzött állatok vizsgálatát is végzik.
A hallgatók itt először megismerkedtek az osztrák élelmiszerbiztonsági rendszer felépítésével, majd megtekinthették a
vizsgálatokat végző laboratóriumokat, valamint a patológiai
részleget is. Itt történnek többek között a madárinfluenza
fertőzések vizsgálatai is. Délután hallgatóink részt vehettek
az állatorvosi egyetem PhD
képzési
programjának
keretében szervezett szakmai
előadáson, melyet a Biomin
cég kutatója tartott. Az
előadás témája a mikotoxinok
és metabolitjaik állati szervezetre gyakorolt hatása
volt. A csütörtöki programot kellemes vacsora
zárta a Bierfreihof Napoleon étteremben.
_________________________________________________________________________________________________________________
A projekt az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program keretében az Európai Unió, Magyarország, valamint a Bécsi
Állatorvos-tudományi Egyetem támogatásával valósul meg./ Dieses Projekt wird im Rahmen des Interreg V-A Österreich–Ungarn Programms
durch die Europäische Union, Ungarn und die Veterinärmedizinische Universität Wien gefördert.

Konferencia – egy folytatás kezdete
A projekt január 20.-i megnyitó konferenciáján Dr. Otto Doblhoff-Dier, a Bécsi
Állatorvostudományi Egyetem kutatásokért és nemzetközi kapcsolatokért felelős
rektorhelyettese, valamint Tefner Nóra, Magyarország bécsi nagykövetségének
külgazdasági attaséja köszöntötte a résztvevőket.
Dr. Ylva Huber asszony, az Osztrák Kutatásfejlesztési Hivatal Nemzeti Kapcsolattartója
bemutatta a Horizon 2020 program három
pillérét és az ezeken belül támogatást elnyert,
megvalósulás alatt lévő együttműködéseket;
valamint kitekintést adott a Horizon 2020
programon kívül elérhető egyéb, határon
átnyúló kutatásokat támogató lehetőségekre is.
Az agrártudományi és állategészségügyi területek
kooperációja kiváló alapot jelent a meglévő tudás
elmélyítésére a baromfitermelésben – hangsúlyozta
Dr. Michael Hess, a Bécsi Állatorvostudományi
Egyetem Baromfi Klinikájának és a projekt
ausztriai részének vezetője. Bemutatta a két
egyetem közelmúltban elért közös eredményeit,
amelyek sok tekintetben túlmutattak a szakmai, és tudományos
együttműködésen. Dr. Dublecz Károly egyetemi tanár, a Pannon Egyetem
Georgikon Kar Állattudományi Tanszékének professzora, a projekt vezetője, a
tudomány és gyakorlat közötti élő kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta, valamint
bemutatta az induló projekt legfontosabb elemeit, céljait és a megvalósításra
vonatkozó elképzeléseket.
Dr. Csorbai Attila a magyarországi Baromfi Termék
Tanács elnöke bemutatta a hazai baromfiszektor
sajátosságait, az elmúlt években bekövetkezett
változásokat és napjaink kihívásait, amelyek között
jelenleg első helyen szerepel a madárinfluenza vírus
okozta jelentős károk kezelése.
Michael Wurzer, az Osztrák Baromfiágazat Központi
Munkaszervezete (ZAG) ügyvezetője előadásában az
osztrák árutojás-termelés jellemzőit mutatta be. Kitért
az
ausztriai
tartástechnológiai
változások
következményeire, a ketreces tartás megszüntetésére.
Részletesen ismertette az osztrák tojás védjegy
rendszert, ami hatékonyan működik és pozitívan
befolyásolja a termelt tojás eladhatóságát.

Harald
Schliessnig,
az
Osztrák
Minőségi
Baromfitermék Egyesület (QGV) ügyvezetője
előadásában az osztrák baromfi hús szektor helyzetét
értékelte. Kitért a GMO mentes takarmányozás
hatásaira és bemutatta azt a központi baromfiegészségügyi adatbázist, ami nagyon hatékonyan
működik Ausztriában és jelentős részben hozzájárult
ahhoz, hogy az elmúlt években csökkent az ágazatra vonatkozó antibiotikum
használat és a szalmonellával összefüggő humán megbetegedések előfordulási
aránya.
A
konferencia
kísérőprogramját
az
a
citerazenekar adta, melynek tagjait egy korábbi
diákcsere során a Zala megyei Becsehelyen, a
Varga Szárnyas Kft. baromfi feldolgozó
üzemében tett látogatás alkalmával ismertük
meg.

Az
esemény
az
állatorvosi
egyetem
kampuszának bemutatásával zárult. Hallgatóin
ennek keretében megtekinthették a Baromfi
Klinika kísérleti részlegét és laboratóriumát is.

A CEPI projektről
A CEPI – „Centre of Excellence for Poultry Innovation” projekt átfogó célja a két
ország baromfiszektora közötti kapcsolatok intenzívebbé tétele, és az intézmények
közötti oktatási és kutatási együttműködés elmélyítése.
A Pannon Egyetem Georgikon Kara a hazai
baromfitakarmányozási
kutatások
egyik
vezető
intézménye. Szerteágazó szakmai kapcsolatrendszere,
folyamatos
baromfitakarmányozási
kutatási
és
szaktanácsadási tevékenységei révén a terület elismert
szakmai szereplője. A Bécsi Állatorvostudományi
Egyetem Baromfi Klinikája kitűnő hírnévnek örvend a baromfi betegségek
megelőzése, diagnosztikája és gyógyítása terén.
Egyúttal a baromfi egészségügyi kutatások
meghatározó helyszíne, melyet számos rangos
publikáció igazol. A két nagy múltú intézmény
együttműködése lehetővé teszi az eltérő, de egymást
kiválóan kiegészítő tudományos profilok és
infrastruktúrák kihasználását.

A projektben megvalósuló kutatások és az oktató
munka döntően az egyetemeken folynak. A
termelő szférával való kapcsolattartást és a
kölcsönös információáramlást azonban segíti a
két ország meghatározó szakmai szervezeteinek
stratégiai partnerként történő közreműködése,
mely a projekt egyik kulcs eleme. A Baromfi
Termék Tanács, az Osztrák Baromfiágazat
Központi Munkaszervezete (ZAG), valamint az Osztrák Minőségi Baromfitermék
Egyesület (QGV) részvételének célja az együttműködés szakmai tartalmának
kialakításában való közreműködés, a baromfiágazat igényeinek közvetítése, illetve
a kutatási és szaktanácsadási tevékenység eredményeinek közzététele.
A projekt célkitűzései magukban foglalják a
baromfitermelők és takarmány-előállítók, valamint
a fogyasztók számára szóló közös publikációk
megjelentetését, valamint az új ismeretanyag
beépítését az egyetemi tananyagokba. A két partner
egymást kiegészítő szaktudása lehetővé teszi, hogy
az osztrák gazdák a takarmányozáshoz köthető
problémák tekintetében, a magyar termelők baromfi egészségügyi kérdésekben
kapjanak szaktanácsot és tegyenek szert az ebből származó előnyökre.
Mindkét ország kialakította stratégiáját a
felmerülő kihívások tekintetében, mely számos
szinergiát tesz lehetővé. A tervezett nyilvános
rendezvények, konferenciák, munkaértekezletek,
üzemlátogatások lehetőséget biztosítanak majd a
tapasztalatcserére. A projekt folyamán két ízben
kerül majd sor egyhetes nyári egyetem
megrendezésére, melynek célcsoportjai elsősorban
a gyakorló szakemberek lesznek. Szintén többször rendezünk szakember
csereprogramot is, melynek keretében a szakmai előadások mellett
üzemlátogatásokra és személyes tapasztalatcserére is sor kerül.
A projekt célkitűzése, hogy a két partner egyetem
és a három stratégiai partner szorosabb szakmai és
interkulturális
együttműködése
révén
élő
tudásbázis alakulhasson ki a tudományos
szereplők és a baromfiszektor résztvevői között.

