MEGHÍVÓ
Ökológiai gazdálkodás – Éves ágazati szakmai nap 2022
Fejlődési utak az új Nemzeti Cselekvési Terv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (ÖCST)
tükrében
Időpont: 2022.05.03., kedd
Helyszín: online esemény, Zoom alkalmazás
2022. május 3-án (kedden) egynapos online szakmai nap keretében tekintjük át a hazai ökológiai
gazdálkodás aktuális trendjeit és kihívásait. A fókuszban ezúttal az Agrárminisztérium gondozásában
napvilágot látott Nemzeti Cselekvési Terv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (ÖCST) című stratégiai
dokumentum áll.
A délelőtti ülésen az ágazat hazai vezetői, a délutáni szekcióüléseken pedig adott témakörök gyakorlati
specialistái tartanak előadásokat. Kiemelt kutatási témáink közül bemutatjuk többek között a talajvédő
gazdálkodás eszközeit, az élő sorköztakaró növényzet tápanyag- és vízellátásban betöltött szerepét, az
ökológiai gazdálkodásban használható termésnövelő anyagok új katalógusát, de szó lesz a
palántanevelésben alkalmazható tőzeghelyettesítési lehetőségekről is.
A digitális átálláshoz kapcsolódó szekcióban az Adat és az Információ áll a középpontban, de a legeltetett
húsmarha ágazatban használható precíziós állattenyésztési megoldásokat és gyakorlati tapasztalatokat is
bemutatjuk a nap során.
A konferencia célja az ágazat szakpolitikai érdekképviselete, a legújabb kutatás-fejlesztési eredmények és
kezdeményezések megvitatása és a szakmai együttműködések elősegítése.
A szakmai nap megrendezését a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatása teszi lehetővé.

FONTOS TUDNIVALÓK!
A rendezvényt Zoom alkalmazáson keresztül tartjuk, a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz
kötött. Ide kattintva lehet az ingyenes jegyre regisztrálni. A rendezvény előtt pár nappal e-mailben küldjük
el a regisztráltaknak az online konferencián való részvételhez szükséges linket.
A részvételhez internet kapcsolatra, fülhallgatóra és mikrofonra lesz szükség.
A részletes program az alábbiakban érhető el.
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Programtervezet
PROGRAM
Megnyitó – Köszöntő

Előadó

Moderátor

9:00-9:20

A KAP stratégiai terv szerepe az új
Nemzeti Cselekvési Terv az
Ökológiai Gazdálkodás
Fejlesztéséért céljainak
megvalósításában

Dr. Feldman Zsolt,
Agrárminisztérium,
mezőgazdaságért és
vidékfejlesztésért felelős
államtitkár

Dr. Szira Fruzsina, ÖMKi,
vezető kutató

9:20-9:40

Az új Nemzeti Cselekvési Terv az
Ökológiai Gazdálkodás
Fejlesztéséért (2022-2027) - a terv
rövid ismertetése

Varga Korinna, ÖMKi,
szakpolitikai csoportvezető

Időpont

9:40-10:00

10:00-10:20

10:20-10:40
10:40-11:00

11:00-12:00
12:00-13:00

Tudásátadás és szaktanácsadás az
új KAP-ban, ennek szerepe az
ökogazdálkodás fejlesztésében
On-farm hálózat és Élő
Laboratóriumok szerepe az
ökogazdálkodás fejlesztésében,
tudásátadásban
Az ökológiai termelés helyzete a
statisztika és a vidékfejlesztési
program értékelési jelentéseinek
tükrében
Kávészünet
Kérdezz-Felelek és Kerekasztal
beszélgetés:
Új Cselekvési Terv és az ökológiai
gazdálkodás fejlődési lehetőségei

Dr. Juhász Anikó,
Agrárminisztérium,
agrárgazdaságért felelős
helyettes államtitkár

Dr. Drexler Dóra, ÖMKi,
ügyvezető

Allacherné Szépkuthy Katalin,
ÖMKi, vezető szaktanácsadó

Előadók

13:00-14:30

Ebédszünet
Talaj és tápanyagutánpótlás
szekció

13:00-13:20

Az élő sorköztakaró növényzet
hatása az ültetvények tápanyag- és Miglécz Tamás, ÖMKi,
vízellátására
projektvezető kutató

13:20-13:40

A tőzeghelyettesítés lehetőségei a
palántanevelésben

Gyöngyösi Emese, ÖMKi,
kutató

13:40-14:00

A talajvédő gazdálkodás eszközei
ökológiai gazdálkodásban

Dr. Berényi Üveges Judit,
ÖMKi, projektvezető kutató

14:00-14:10

Termésnövelő anyagok az ökológiai
gazdálkodásban – az ÖMKi új
Allacherné Szépkuthy Katalin,
katalógusának a bemutatása
ÖMKi, vezető szaktanácsadó

14:10-14:45

Kérdezz-felelek és beszélgetés az
előadásokhoz kapcsolódóan

Varga Korinna, ÖMKi,
szakpolitikai csoportvezető

Dr. Tóth Ferenc, ÖMKi,
kertészeti csoportvezető

14:45-15:00

Kávészünet

15:00-16:25

Digitális átállás szekció
Sulyán Péter, ÖMKi,
agrárinformatikai munkatárs

15:00:15:10

Bevezetés

15:25-15:40

Adat és Információ – a precíziós
gazdálkodás első lépései
Precíziós állattenyésztési
megoldások használhatósága a
legeltetett húsmarha ágazatban

15:40-15:55

Digitális szenzorok alkalmazásának
gyakorlati tapasztalatai egy
extenzíven tartott Charolais
húsmarha állományban

15:55-16:25

Kérdezz-felelek és beszélgetés az
előadásokhoz kapcsolódóan

16:25-16:30

Összegzés, zárszó

15:10-15:25

Sulyán Péter, ÖMKi,
agrárinformatikai munkatárs

Labus Balázs, ÖMKi,
agrárinformatikai
csoportvezető
Dr. Pajor Gábor, ÖMKi,
állattenyésztési
csoportvezető

Dr. Márton Aliz, ÖMKi, kutató
Sulyán Péter, ÖMKi,
agrárinformatikai munkatárs
Dr. Drexler Dóra, ÖMKi,
ügyvezető

Kreditelszámolással kapcsolatos információk:
Az esemény a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által akkreditált, 4 kredit értékű rendezvény. Amennyiben szeretne
igazolást kapni a részvételről, ki kell majd töltenie az online esemény során, a chat ablakban megosztott kérdőívet.

