MEGHÍVÓ
Szántóföldi Szakmai Nap 2022
Ökológiai gabona- és fehérjenövény termesztés
Fenntartható, ökológiai szójatermesztés fejlesztése
EIP-Agri projekt zárórendezvénye

Szár, 2022. június 21.
Csoroszlya Farm
2066 Szár, József Attila u. 066. hrsz

Az Ökogazdálkodási Cselekvési Terv a hazai ökológiai mezőgazdasági területek
jelenlegi 6 % körüli területi részarányának 10 %-ra való emelését célozta meg az
elkövetkezendő öt évben. A terv célja, hogy segítse az ökológiai gazdálkodás
hazai piaci részesedésének növekedését azáltal, hogy ösztönzi a gazdálkodók
ökológiai termelésre való átállását és javítja az ökológiai élelmiszerek
hozzáférhetőségét.
A szántóföldi ökológiai gazdálkodás kulcskérdése a diverz vetésforgó, és az
abban szereplő növénykultúrák ökológiai-ökonómiai hatékonysággal
megvalósítható termesztéstechnológiája. A gabonafélék mellett egyre nagyobb
figyelmet igényelnek a maghüvelyesek is, mert itt a piaci igények mellett a
termesztés kockázata is nagyobb, így a faj és fajta, az agrotechnikai elemek és
ökológiai adottságok összhangját még hangsúlyosabban meg kell teremteni.
Ezekre a kérdésekre fókuszálunk az ÖMKi idei Szántóföldi Szakmai Napján, a szári
Csoroszlya Farmon megvalósított kísérleteink és a martonvásári Agrártudományi
Kutatóközpont ökológiai nemesítési kísérleteinek bemutatójával egybekötve.

Programtervezet
Idő
9:20

-

Cím
9:30

Regisztráció, Megnyitó

9:30

11:00

Interaktív szántóföldi szemle
Kisparcellás ősgabona fajtatesztek és a Részvételi
nemesitési projekt EPO durum populációinak
megtekintése

11.00

11.20

Kávészünet

11:20 -

11:40

Előadó/Moderátor

Bemutatkozik a Csoroszlya Farm biogazdaság
A fajtaválasztás szempontjai és agrotechnikai
összefüggései - Az ÖMKi EIP-AGRI szójatermesztési
projekt tapasztalatainak összegzése
Talajművelési rendszerek és hatásaik az ökológiai
növénytermesztésben

Moderátor: Nobilis Ágoston,
Hunyadi Éva, Bencze Szilvia

Nobilis Ágoston

11:40

12:00

12:00 -

12:20

12:20

12:40

Az ökoszisztéma szolgáltatások összefüggései a
gabona és fehérjetermeléssel

Szira Fruzsina

12:40

13:00

Őszi búza On-farm kísérletek újabb eredményei

Földi Mihály

13:00

13:15

Kérdések, hozzászólások

13:15 - 14:150

Hunyadi Éva
Berényi Üveges Judit

Moderátor: Berényi Üveges
Judit

Ebédszünet

14:15 -

15.30

A Csoroszlya Farm major és malom megtekintése,
tervezői műhelymunka

15:30

15:40

Zárszó

Moderátor: Nobilis Ágoston
Hunyadi Éva

A szakmai napon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Részvételi szándékát kérjük, ezen a linken jelezze.

DIVINFOOD
GA No.: 101000383

