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Téli Gazdaesték – 2023 
A Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület 2023. február - március hónapjaiban, 

összesen három alkalommal, speciális szakmai témákat feldolgozó gazdaestéket 

szervez.   

Szeretettel várunk minden szakértőt, szaktanácsadót, gyakorló gazdálkodót, kezdő 

ökogazdálkodót, vagy szimplán csak az egyes téma iránt érdeklődőt, közösségépítő 

rendezvényeinkre.  

A gazdaesték és szakmai rendezvények rendszeres szervezése meghatározó 

tevékenysége az Egyesületnek és tagjainak. Olyan alkalmakat igyekszünk biztosítani, 

mely során a gyakorlatias, szakmai ismeretek megszerzése mellett a kikapcsolódásra, 

együtt gondolkodásra is lehetőség nyílik. A Hajdúnánási Gyógyfürdő medencéi ez 

alkalommal is rendelkezésünkre áll péntek este konstruktív, kötetlen és jó hangulatú 

megbeszélésekre.   

A szakmai események helyszíne: 4080 Hajdúnánás, Kendereskert 

 

A rendezvény részvételi díja 6.000 Ft/fő/alkalom + étkezés + szállás. A Kelet- 

Magyarországi Biokultúra Egyesület tagoknak a részvételi díj 3.000 Ft/fő/alkalom.  

Szállás tekintetében minden kedves résztvevő számára ajánljuk a Hajdúnánási Gyógyfürdő 

által kínált lehetőséget (https://www.nanasfurdo.hu/szallas/korona_haz), melynek 

foglalását, igény esetén az Egyesület intézi. 

 

A téli gazdaestékre a következő linkre kattintva regisztrálhat:  

Téli Gazdaesték 2023 - Regisztráció 

Időpontok és fókuszba kerülő témáink: 

 

➢ 2023. február 10-11. – Gyomszabályozás és egyéb agrotechnikai módszerek 

az ökogazdálkodásban 

 

➢ 2023. március 3-4. – A regeneratív talajművelés, talajmegújítás 

 

➢ 2023. március 11-12. – A Közös Agrárpolitika (KAP) 2023-27 támogatási 

időszaka az ökogazdálkodókra nézve. 
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Téli Gazdaesték – 2023 

Programtervezet 

2023. február 10-11. 

KENDERESKERT 

Február 10. (péntek) Február 11. (szombat) 
 
14:00 - Regisztráció 
 
14:30 - Megnyitó  
 
Szólláth Tibor elnök, Kelet-Magyarországi 
Biokultúra Egyesület 
 
14:45 – A mechanikus gyomszabályozás 
jelentőségének és lehetőségeinek általános 
ismertetése – I. rész 
 
Dr. Vad Attila intézetigazgató, Debreceni Egyetem 
Tangazdaság és Tájkutató Intézet; a DE Ökológiai 
Gazdálkodási-, Kooperatív Kutatási és 
Tudástranszfer Központ igazgatója 
 
Kávészünet 
 
15:45 - A mechanikus gyomszabályozás 
jelentőségének és lehetőségeinek általános 
ismertetése – II. rész 
 
Dr. Vad Attila intézetigazgató, Debreceni Egyetem 
Tangazdaság és Tájkutató Intézet; a DE Ökológiai 
Gazdálkodási-, Kooperatív Kutatási és 
Tudástranszfer Központ igazgatója 
 
 
16:30 – Vitaindító konzultáció 
 
17:15 – Vacsora 
 
 
19:30 – Kötetlen beszélgetés, barátkozás 
éjszakai fürdőzés 
Helyszín: Hajdúnánási Gyógyfürdő 
 

 
8:00 - Reggeli 
 
9:00 – Gyom elleni védekezési fő állású 
növénykultúrákban vegyszer használata nélkül 
 
Prof. Dr. Reisinger Péter, Széchenyi István Egyetem  
 
 
Kávészünet 
 
 
10:15 – Gyomszabályozás ökológiai 
gazdálkodásban, a dróntechnológia és 
tápanyagkijuttatás helyzete 
 
Zalai Mihály egyetemi docens, MATE 
Kovács László stratégiai és fejlesztési igazgató, ISM 
TECH Kft. 
 
11:15 – Gyomszabályozás tűzzel - vassal 
 
Kis Pál ügyvezető, Agroskill Kft. 
 
12:10 – Kerekasztal beszélgetés a résztvevők 
bevonásával 

➢ Dr. Vad Attila (moderátor) 
➢ Prof. Dr. Reisinger Péter 
➢ Kovács László 
➢ Kis Pál 

 
 
12:50 – Zárszó 
 
13:00 – Ebéd 
Helyi, 100%-ban bioalapanyagokból készült egytálétel.  
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Téli Gazdaesték – 2023 

Programtervezet 

2023. március 3-4. 

KENDERESKERT 

Március 3. (péntek) Március 4. (szombat) 
 
14:00 - Regisztráció 
 
14:30 - Megnyitó  
 
Szólláth Tibor elnök, Kelet-Magyarországi 
Biokultúra Egyesület 
 
14:45 – A Humusz-menedzsment szerepe és 
eszközrendszere a Regeneratív – Klímatudatos 
talajművelésben 
Petró Tibor, Agrár Európa Kft 
 
15:45 – Talajbiom vizsgálatok a Debreceni 
Egyetemen 
Dr. Paholcsek Melinda, Debreceni Egyetem MÉK 
(felkérés alatt)  

 
16:30 – Vitaindító konzultáció 
 
17:15 – Vacsora 
 
 
19:30 – Kötetlen beszélgetés, barátkozás 
éjszakai fürdőzés 
Helyszín: Hajdúnánási Gyógyfürdő 
 

 
8:00 – Reggeli 
 
9:00 – Mezővédő és Méhlegelő sávok tervszerű 
telepítésének tapasztalatai egy ökogazdaságban 
Bíró Zsigmond ökogazda 
Rásó János Erdészeti Kutatóközpont 
 
Kávészünet 
 
10:15 – Regeneratív talajművelés a klímaváltozás 
hatásainak csökkentésében 
Dr. Sándor Zsolt, Debreceni Egyetem MÉK 
Agrokémiai és Talajtani Intézet 
 
11:15 – Kerekasztal beszélgetés a résztvevők 
bevonásával 
Téma: Regeneratív gazdálkodás ökológiai 
ökonómiai és társadalmi összefüggései 

➢ Petró Tibor, Agrár Európa Kft 
➢ Tkacsik Márta alapító, Patikakert 
➢ Dr. Herczeg Ágnes tájépítész, Pagony 

Tájépítész Iroda 
➢ Tamási Péter egyéni gazdálkodó 
➢ Palik Ferenc, Szápári Ökofarm és Biopékség 
➢ Palikné Kapots Anikó, Szápári Ökofarm és 

Biopékség 
➢ Matthew Hayes ökogazda 

 
12:50 – Zárszó 
 
13:00 – Ebéd 
Helyi, 100%-ban bioalapanyagokból készült egytálétel 
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Téli Gazdaesték – 2023 

Programtervezet 

2023. március 11-12. 

KENDERESKERT 

Az utolsó téli gazdaestén főként olyan témák kerülnek kiemelésre, 

melyek szorosan összekötik az előadássorozatot. 

Minden gazdálkodó életében jelentős változásokat fog eredményezni 

az idei évtől kezdődő új Közös Agrárpolitika támogatási időszak. Az 

új rendszerben, új feltételeknek kell megfelelnünk és új 

körülményekhez kell alkalmazkodnunk. Egyre nagyobb hangsúlyt 

kapnak azok a megoldások, melyek az ökológiai gazdálkodásban már 

részben, vagy egészben ismertek. 

Ezen az alkalmon előadóink és szakértőink segítenek, hogy akár a 

legapróbb részleteket is megismerjük az új szabályokat illetően. 

Emellett lehetőség lesz a közvetlen, személyes konzultációkra, ahol az 

egyedi problémákra is választ kaphatnak a résztvevők. 

 

Az alkalom vasárnap az Egyesület tagjainak Közgyűléssel zárul. 

- Részletes program hirdetés hamarosan (http://kmobio.hu/) – 

 

A rendezvénysorozat fő támogatói 

 

 

 

 

Magyar Biokultúra Szövetség   Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 
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