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Kedves Kollégánk!
A Pannonbúza minőség és a hozzá kapcsolódó szemlélet lassan bekerül a köztudatba. Több korábbi kezdeményezést, együttműködést követően,
annak eredményeire építve az utóbbi közel négy évben a „Pannon minőségű búza fejlesztése” című, támogatott kutatás-fejlesztési programban
igyekeztünk hozzájárulni a minőségszemlélet elterjesztéséhez és a megvalósítás eszközrendszerének megújításához. A program legfontosabb
célkitűzése volt olyan tudományos háttérrel megerősített komplex búzatermelő és feldolgozó rendszer kialakítása, amely képes a piaci
igényekhez, a jelenkor gazdasági és környezeti kihívásaihoz alkalmazkodni, nemzetközi szinten is versenyképes megoldásokat ajánlani, a modern
ágazati stratégia átalakulását segíteni.
Kutatási programunk az alábbi pillérekre épült:
• Minőségorientált alapanyag előállítás, minőségstabilitás
• Az adott minőségi potenciállal rendelkező fajták termesztési rendszerbe illesztése
• Élelmiszer célú hasznosítás, a Pannon-búza minőségi program kiterjesztése a feldolgozóiparban
• Minősítési módszerek és a minősítési rendszer folyamatos fejlesztése
A K+F tevékenység végrehajtásának szakmai hátterét a hazai gabonavertikum ismert vállalkozásai és intézményei biztosították. A konzorciumi
együttműködésben közvetlenül
• a Szerencsi Mezőgazdasági ZRt
• a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi ZRt
• a Gyermelyi ZRt
• az MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet és
• a BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszéke
vett részt. Emellett a Pannonbúza minőségi programhoz sikerült megnyernünk a kapcsolódó szakmai szövetségek, így a Magyar Gabonafeldolgozók
Takarmánygyártók és -Kereskedők Szövetsége, a Gabonatermelők Országos Szövetségét, valamint a Vetőmag Szövetség és Terméktanács
támogatását is.
Úgy gondoljuk, hogy a programunk megvalósítása eredményeink hasznosítása csak széleskörű szakmai és gazdasági együttműködéssel valósulhat
meg. Ezért is szeretnénk bemutatni eredményeinket, a programból kinövő hasznosítás lehetőségeit és a folytatásra vonatkozó elképzeléseinket.
A vázolt gondolatok alapján állítottuk össze szakember találkozónk programját, amelyre ezúton konzorciumunk nevében tisztelettel meghívom.
Megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlenül számítunk.

Szerencs, 2013. január 15.
Dr. Osvay György
konzorciumvezető

Szakmai program
Levezető elnökök:
Pótsa Zsófia főtitkár, Magyar Gabonafeldolgozók Takarmánygyártók és -Kereskedők Szövetsége
Vancsura József elnök, Gabonatermesztők Országos Szövetsége

Köszöntés
Tóth Béla igazgató, Gyermelyi Zrt
A gabonavertikum szerepe gazdaságunkban, agrárkutatás lehetőségei a fejlesztésben
Feldman Zsolt helyettes államtitkár, Vidékfejlesztési Minisztérium
A minőségi búzatermesztés tapasztalatai és lehetőségei
Osvay György elnök-vezérigazgató, konzorciumvezető, Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.
Termesztés, integráció, értékesítés – a jelen és a jövő követelményei
Búvár Géza vezérigazgató, KITE Mezőgazdasági Kereskedelmi, Szolgáltató ZRt.
Az agrárkutatás eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban: nemesítés, fajtaválaszték, vetőmag biztosítás
Bedő Zoltán főigazgató, MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet
Hogyan realizálható a minőségi előny a feldolgozóiparban?
Tóth Béla igazgató, Gyermelyi Zrt.
A Pannon búza program szerepe a minőségszemlélet formálásában, az új magyar búzaszabvány lehetőségei
Tömösközi Sándor docens, projektkoordinátor – Salgó András, tanszékvezető, BME Alkalmazott Biotechnológia és
Élelmiszer-tudományi Tanszék

Hasznosítás a gyakorlatban – Felkért hozzászólások
Pótsa Zsófia főtitkár, Magyar Gabonafeldolgozók Takarmánygyártók és -Kereskedők Szövetsége
Vancsura József elnök, Petőházi Tamás ügyvezető tikár, Gabonatermesztők Országos Szövetsége
Ruthner Szabolcs igazgató, Vetőmag Szövetség és Terméktanács
Kérdések, szakmai konzultáció, Szakmai bemutatók
Büféebéd
(Az előadások 10 -15 perc időtartamúak. A rendezvény várhatóan 14 órakor zárul.)
A részvétel ingyenes. Kérjük, regisztráljon programunk regisztrációs honlapján (www.gyermelyi.hu), vagy
a mellékelt regisztrációs lap visszaküldésével a szendi@mail.bme.hu elektronikus levélcímre.
Jelentkezés határidő: 2013. február 11.
További információk: Szendi Szilvia projektasszisztens (szendi@mail.bme.hu); telefon:(061) 463 1153, fax: (061) 4633855

A rendezvény megközelítése: (2821 Gyermely, Bajnai út 1. (GPS koordináták: 47.608146, 18.641445)

Projektazonosító: Pannon búza fajták és fajtajelöltek nemesítése, termesztési és élelmiszeripari feldolgozási rendszerének fejlesztése
– PanBuza2, (TECH-09-A3-2009-0221)
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