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Az idei kiállításon érzékelhető volt, hogy az ága-
zat szereplői optimistábbak a jövőt illetően, mint 
a korábbi években. A kiállítók és a vásárt megnyi-
tó agrárgazdasági fórum résztvevői egybehangzó-
an azt mondták, hogy Nagy István agrárminiszter 
higgadt, nyugodt, korrekt bejelentései az ágazat 
helyzetéről, egyebek között arról, hogy az új 2020-
2027-es, európai uniós fejlesztési forrásokra 2023-
ban számíthatnak csak a gazdák, kiszámíthatóvá 
teszik az elkövetkező évek gazdálkodását. A meg-
nyitó napján rendezett klimatikus változásokkal 
foglalkozó konferencián, egy portugál szakember 
mutatta be, hogy milyen hatással volt a portugál 
mezőgazdaság fejlődésére az egyik ottani régióban 
kialakított stratégiai víztározó. Kilenc szakmai 
konferenciát rendeztek az idei Farmer Expo kere-
tében és ezeken összesen ezren vettek részt. Az 
érdeklődés nagysága jelzi, hogy az ágazat szereplői 
nyitottak a legújabb, a gazdálkodás versenyképes-
ségét javító kutatási eredmények megismerésére.

A sertés konferenciáról:
Az előző év tapasztalataiból kiindulva, idén 2 fél 
naposra terveztük a konferenciát : a nyitó napon 
15-én délután, illetve másnap 16-án délelőtt is a 
malac került előtérbe a Magház 1-s előadótermé-
ben. A levezető elnök: Dr. Búza László volt, aki 
nagy szakmai tapasztalattal irányította a konfe-
renciát. 

fArmer expo 2019

Az első napra egy központi témát határoztunk 
meg, ami egyre inkább előkerül a sertés telepek 
életében: digitalizáció, big data és az ebből kinyer-
hető adatok, amiket a tenyésztők a hatékonyság 
szolgálatába állíthatnak.

 „DigitAlizáció A sertéstArtásbAn”
•  ASP Kínában: helyszíni beszámoló a tények tük-

rében
•  Precíziós takarmányozás tapasztalatai- az első 

teljes év 
•  A digitalizáció hatása a sertés takarmányozás 

jövőjére 
•  Nekem 10 Ft-tal többet fizet a vágóhíd, értékesí-

tés optimalizálása SMART eszközökkel 
•  PRRS szűrés gyakorlati alkalmazása sertéstele-

pen, a Biológiai Védelmi Rendszer részeként
•  Az MSD által használt adatgyűjtő- és elemző 

rendszerek a gyakorlatban
•  Posztcervikális termékenyítés előnyei és gazda-

sági hatásai

A második napon a sertéstelepek mindennapi éle-
téhez kaphattak hasznos információkat az érdek-
lődők.

„minDennApi megolDások A sertéstArtásbAn”
• A sokat emlegetett - immunszupresszió
•  Fókuszban a takarmány borsó: a JÁSZ-PROT 

kiegészítő takarmány alkalmazásának tapaszta-
latai a sertés takarmányozásban

•  Cink oxid alternatívái a malactakarmányozásban 
(TechnoYeast(sertéses szekció)

•  Az alapanyagok pontos összetételének jelentősé-
ge a takarmányozásban

• A sertéstartás gazdasági vonatkozásai
• Dajkásítás jól és rosszul 
•  Nem mind arany ami fénylik – a mikroelem kiegé-

szítés jelentősége a sertés takarmányozásban

Négy nap alatt 30.097 ezer látogatója volt Kelet-Magyarország legnagyobb 
mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításának és vásárának. A 302 
kiállító 16.364 négyzetméteren volt jelen, ami a térség gazdasági erejét, 
agrárgazdaságának fejlettségét is mutatja.


