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2020. február 27.
Gödöllő
Szent István Egyetem
A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács immár
hagyományosnak tekinthető évnyitó kertészeti konferenciája ezúttal az ágazat számára a jövőben
elérhető finanszírozási lehetőségekkel, a termelői integráció szerepével és a kereskedelmi oldalon
érvényesíthető előnyeivel, a kertészeti termékek fogyasztásában tapasztalható trendekkel és a
fogyasztásösztönzés lehetséges eszközeivel, valamint a kertészeti kultúrákat érintő növényvédelmi
lehetőségek változásával és annak hatásaival foglalkozik.
A rendezvény célja, hogy a résztvevők első kézből kapjanak tájékoztatást a kertészeti ágazatot
érintő legfontosabb változásokról, és így időben felkészülhessenek 2020 kihívásaira.
Helyszín: Szent István Egyetem (Gödöllő, Páter Károly utca 1., 1-es előadó)
Időpont: 2020. február 27. (csütörtök)
Tervezett program
9:30 – 9:40 Köszöntő - Dr. Helyes Lajos, a Szent István Egyetem tudományos rektorhelyettese és
Ledó Ferenc, a FruitVeB elnöke
9:40 – 10:20 Változások a mezőgazdasági adózásban – Juhász Anikó, AM helyettes államtitkár
10:20 - 11:00 A KAP stratégiai tervezés jelenlegi állása és várható kimenetele – Madarász István AM
osztályvezető
11:00 – 11:30 szünet
11:30 – 12:00 A kertészeti szektor pénzügyi helyzete, jövőbeni finanszírozási lehetőségek – Mezei
Dávid ügyvezető igazgató, Takarékbank Agrár és Uniós Kapcsolatok Igazgatóság
12:00 – 12:20 A hazai fogyasztási szokások változása – Turcsán Tünde kereskedelmi igazgató, GfK
Hungária Piackutató Kft.
12:20 – 13:00 büféebéd
13:00 – 13:30 A mezőgazdasági öntözés jelenlegi helyzete, közép és hosszú távú öntözésfejlesztési
tervek – dr. Nagy János AM helyettes államtitkár
13:30 – 14:00 Szigorodó szabályozás, hatóanyag-kivonások – mi lesz veled növényvédelem? –
Szalkai Gábor ügyvezető igazgató, Magyar Növényvédelmi Szövetség
Jelentkezési határidő: 2020. február 24.
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrációért kattintson ide [1].
További információ:
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