Agrárium 2020 program

08:00-08:30 Regisztráció

IV/A szekció: Állattenyésztés, takarmányozás
Rendkívüli módon befolyásolják az állattenyésztési ágazat helyzetét az egyes járványos
betegségek, amelyek egyre nagyobb gondot okoznak a termelőknek. A szekció azt tekinti át,
milyen új eszközök és technológiák jöhetnek szóba a védekezésben, és ehhez milyen
támogatásokat használhatnak fel az állattartók. Szó lesz arról is, milyen ár- és piaci változások
várhatók az állattenyésztési piacon, és ezek miként hatnak a sertés-, a baromfi-, a
szarvasmarha- és a juhtartás jövedelmezőségére. A szekció foglalkozik azzal is, milyen
trendekre lehet számítani az idén a takarmányozásban, illetve milyen új takarmányozási
termékekkel, technológiákkal rukkolnak elő a gyártók és más piaci szereplők.

Moderátor: Fórián Zoltán, vezető agrárszakértő, Agrár Kompetencia Központ Erste Bank Zrt.

14:30 - 14:45

Gyengélkedik a világ takarmánygyártása - 2020 a gyógyulás éve?
Előadó:
Kulik Zoltán, vezérigazgató, Vitafort Zrt.

14:45 - 15:00

Járványvédelmi helyzet és védekezési feladatok
Magyarországon
Előadó:
Vajda Lajos, igazgató főállatorvos, Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság, Nébih

15:00 - 15:50

Kerekasztal-beszélgetés: Madárinfluenza, sertéspestis, tbc az
állattenyésztésben – Új takarmányozási termékek és technológiák 2020-ban
Beszélgetés résztvevői:
Csorbai Attila, elnök, Baromfi Termék Tanács
Kulik Zoltán, vezérigazgató, Vitafort Zrt.
Nemes Imre, szakmai igazgató, Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége Reng Zoltán,
vezérigazgató, Hungrana Kft.
Vajda Lajos, igazgató főállatorvos, Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság, Nébih

V/B szekció: Nagy dobások
Innovációs forradalomnak lehetünk tanúi az agráriumban, ahol történelmi léptékű fejlesztési és
modernizációs folyamatok zajlanak. Az újítások ismerete és átvétele alapvető kritériuma annak,
hogy a magyar agrárgazdaság szereplői megőrizzék, illetve javítsák versenyképességüket. A
felgyorsult innováció az agrárgazdaság valamennyi területét érinti, tehát a mezőgazdaság
mellett az élelmiszeriparra is kiterjed. A szekció tízperces előadások keretében mutatja be
azokat a fejlesztéseket, termékeket és technológiákat, amelyek kiemelkedő innovációs
eredményeket hozhatnak 2020-ban.

15.15 -16.15 Szédületes fejlődés az agráriumban –
2020 kiemelkedő agrárinnovációi

Moderátor: Hazafi László, agrárgazdasági szakújságíró, Portfolio /
agrárszektor.hu

15:15 - 15:25

Hogyan csökkentsük drasztikusan a permetezési veszteséget? - Magyar
precíziós fejlesztés a növényvédelemben
Előadó:
Törőcsik Pál, ügyvezető igazgató, Paulinus-Agro Kft.

15:25 - 15:35

Eljött az idő! - A tejtermelés növelése robotfejéssel és precíziós
takarmányozással
Előadó:
Gregosits Balázs, K+F igazgató, Vitafort Zrt.

15:35 - 15:45

Allergiát okozó parlagfű – Hatékony növényvédelmi
megoldások
Előadó:
Borsos László, ügyvezető igazgató, Corteva Agriscience

