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MEGHÍVÓ
Szántóföldi szakmai nap
A növényi diverzifikáció kihívásai ökológiai művelésű szántón
Eszterházy Károly Egyetem GyKRC Fleischmann Rudolf Kutatóintézete
3356 Kompolt, Fleischmann út 4.

2018. március 28.

Magyarország az Európai Uniós csatlakozással a Közös Agrárpolitikához is csatlakozott, amelyen belül
megoldásokat kell találni a fenntarthatóságra, a tájvédelemre, a természeti erőforrások és a
biodiverzitás megőrzésére, a biztonságos és minőségi élelmiszer-termelésre. A 2020-tól induló új
támogatási ciklusban ezek az értékek várhatóan még nagyobb társadalmi támogatottságot és
szerepet kapnak. Az ökológiai gazdálkodás a legalkalmasabb termelési rendszer a fenntarthatósági
elvárások teljesítésére, azonban ehhez nélkülözhetetlen az ökológiai szántóterületek diverzifikációja.
A jelenlegi talajhasználat a hazai ökológiai szántón is gabona-centrikus, amit a piaci viszonyok, az
ökológiai és agrotechnikai adottságok is befolyásolnak. A maghüvelyesek, alternatív kisgabonák
részaránya csekély (1-2%).
Milyen tényezők hatnának pozitívan a változatosabb növényi összetételre? Rendelkezésre állnak-e
biológiai alapok, agrotechnikai megoldások, integrációs lehetőségek ennek elősegítésére? Ezekre a
kérdésekre keressük a választ az előadások és a kerekasztal-beszélgetés során, meghívott
szakemberekkel, gazdálkodókkal, gazdasági szereplőkkel együtt.

REGISZTRÁCIÓ:
A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük, EZEN a linken
jelezze.

További információ: www.biokutatas.hu, info@biokutatas.hu
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PROGRAMTERVEZET
Idő
9:00 - 9:30

Cím
Regisztráció

Előadó/Moderátor

9:30 - 9:35

Megnyitó

Dr. Drexler Dóra, ügyvezető, ÖMKi

9:35 - 9:55

A Fleischmann Rudolf Kutatóintézet
bemutatkozása

Dr. Tóth Szilárd, igazgató

9:55 - 10:15

Diverzifikáció az ökológiai
gazdálkodásban – új fajok, tájfajták és
részvételi nemesítés az ÖMKi
kutatásaiban

Dr. Drexler Dóra, ÖMKi

10:15 - 10:35

Kalászosok faj- és fajta-szortimentjének
perspektívái az ökológiai termesztésben

Földi Mihály, szántóföldi szakreferens,
ÖMKi

10:35 - 10:55

Kávészünet

10:55 - 11:15

Maghüvelyesek perspektívái – a szója
ökotermesztése

11:15 - 11:35

Őshonos és alacsony ráfordítású
gabonatermesztés biológiai alapjai

Horváth Lajos osztályvezető, NÖDIK

11:35 - 12:35

Integrációs lehetőségek az
ökogazdálkodásban – a
vetőmagbeszerzéstől a
terményértékesítésig

Vetőmag-forgalmazó és integrátor cégek
bemutatkozása

12:35 - 13:30

Ebéd

Kerekasztal-megbeszélés: Diverzifikációs
gazdálkodói tapasztalatok, javaslatok és
13:30 - 14:30
bekapcsolódási lehetőségek az ÖMKi futó
és tervezett kísérleteibe
14:30 - 15:00

A diverzifikációt elősegítő talajművelés
agrotechnikai háttere

15:00 - 15:10

Összegzés és zárszó

Borbélyné Dr. Hunyadi Éva, szántóföldi
szakreferens, ÖMKi

Moderátor: Borbélyné Dr. Hunyadi Éva

Gépgyártó cégek bemutatkozása

A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük, EZEN a linken
jelezze.

További információ: www.biokutatas.hu, info@biokutatas.hu

