
    
 

 

MEGHÍVÓ 

Szántóföldi Szakmai Nap 2021 
 

Diverzifikált biológiai alapok és agrotechnikák a fenntarthatóság 

jegyében 

 

Szár, 2021. június 22. 
Csoroszlya Farm 

2066 Szár, József Attila u. 066. hrsz 

 

Az ökológiai gazdálkodás szerepe a mezőgazdálkodás fenntartható pályára 

állításában napjainkban egyre inkább előtérbe kerül. Ez a gazdálkodási mód 

különösen megkívánja az agro-ökológiai módszerek alkalmazását, a termesztési 

környezethez való alkalmazkodást, úgy a faj- és fajtaválasztás, mint az 

agrotechnika tekintetében. Fokozott figyelem illeti a talaj minőségének 

megőrzését és javítását is.  

Milyen alternatíváink vannak a vetésforgó, a talajművelés, a fajtaválasztás, az 

alkalmazott agrotechnikák optimalizálására? Hogyan tudunk a változó klimatikus 

viszonyok mellett ökológiai és ökonómiai szempontból is eredményesen 

gazdálkodni? 

Ezeket a kérdéseket járjuk körül az ÖMKi idei Szántóföldi Szakmai Napján, a szári 

Csoroszlya Farmon megvalósított kísérleteink és a martonvásári Agrártudományi 

Kutatóközpont ökológiai nemesítési kísérleteinek bemutatójával egybekötve. A 

szabadtéri rendezvényt a járványhelyzeti óvintézkedések betartása mellett 

tartjuk meg.  

 

 



 

A szakmai napon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

Részvételi szándékát kérjük, ezen a linken jelezze. 

 

 

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK 

Az eseményt a vonatkozó, kormány által kiadott korlátozások és óvintézkedések betartásával és betartatásával 

fogjuk megszervezni. Amennyiben valaki nem tartja be a kormányrendeletben foglaltakat, a szervező kizárhatja 

az eseményről. Az esemény szabadtéren kerül megrendezésre. Maszk viselése a beltéri helyszíneken kötelező. 

Az esemény területén biztosítjuk a kézfertőtlenítés lehetőségét. Az egészségük megóvása érdekében kérjük 

továbbra is tartsák be a 1,5 méteres távolságot, és kézfogás helyett, lehetőleg mosollyal üdvözöljék egymást. :) 

Programtervezet 

Idő Cím Előadó/Moderátor 

9:30 - 9:40 Megnyitó 
Borbélyné Dr. Hunyadi Éva, 

ÖMKi Szántóföldi 
Csoportvezető 

9:40 - 9:50 Bemutatkozik a Csoroszlya Farm biogazdaság Nobilis Ágoston 

9:50 - 10:20 
Ökológiai búzafajták hazai tesztelési és nemesítési 
eljárásainak újításai 

Dr. Mikó Péter 
Dr. Megyeri Mária 

(ELKH ATK) 

10:20  10:35 
Tönke és alakor ősgabonák az ökológiai 
gazdálkodásban  

Dr. Bencze Szilvia 

10:35  10:50 Őszi búza On-farm kísérletek újabb eredményei  Földi Mihály 

10:50  11:05 Kávészünet  

11:05 - 11:20 
Szójatermesztés - hogyan illeszthetjük be a 
vetésforgóba?  

Borbélyné Dr. Hunyadi Éva  
 

11:20  11:35 
Az alternatív talajművelési technológiák hatása 
talajaink állapotára és a talajegészség megőrzését 
segítő jó gyakorlatok 

Dr. Berényi Üveges Judit 

11:35 - 12:00 Kérdések, hozzászólások   

12:00 - 13:00 Ebédszünet 
  
  

13:00 - 13.40 
A Csoroszlya Farm major és malom megtekintése 
(két turnusban) 

Moderátor: Nobilis Ágoston 

13:40  15:30 

Interaktív szántóföldi szemle - kisparcellás őszi búza 
és pelyvás gabona kísérlet, szójatermesztés mulcsba 
vetéssel, talajszelvénybemutató, mezoparcellák 
megtekintése 

Moderátor: Borbélyné Dr. 
Hunyadi Éva 

15:30  16:30 
Részvételi nemesítés műhelymunka az arra külön 
regisztrált résztvevőknek  

Moderátor: Dr. Bencze 
Szilvia, Dr. Megyeri Mária 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZn0P6_8np0NHGP04ajTWEMLFWgmRw1KrD04AwCTFrk94CXQ/viewform

