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Tatán születtem, és középiskolai tanulmányaimat is Tatán folytattam, az
akkori Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskolában, ahol
növénytermesztő és növényvédelmi technikus képesítést szereztem
1995-ben.
A középiskola után Mosonmagyaróváron az akkor induló gazdasági
agrármérnöki szakon kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat és 2000ben végeztem a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Karán.
2002-ben kitüntetéses oklevelet szereztem a mosonmagyaróvári Kar
növényvédelmi Szakmérnöki szakán.
2000-2003 között nappali PhD ösztöndíjas voltam Dr. Resisinger Péter vezetésével az akkor
nemrég alakult Precíziós növénytermesztési módszerek Doktori Iskola hallgatójaként. Az
egyetemi és ösztöndíjas évek alatt egy nyarat Dániában, négyet pedig Németországban
töltöttem gyakornokként. 2004-ben kaptam meg a PhD fokozatot summa cum laude
minősítéssel a precíziós növényvédelem, gyomszabályozás területén.
2004-2010 között a KWS Magyarország Kft. hazai fejlesztési, fajtakísérleti és engedélyezési
tevékenységét végeztem elsősorban kukorica, napraforgó, repce majd cirok hibridekkel.
Rendszeresen részt vettem szakmai katalógusok, tájékoztató anyagok összeállításában és
szakcikkek publikálásában szinte minden hazai mezőgazdasági szaklapban. Szakmai munkám
mellett 2006-14 között Vértesszőlős Község polgármestere is voltam.
2012-ben az előzőhöz hasonló munkakörben, termékmenedzserként dolgoztam az Euralis Kftnél.
2013. óta az ISK (Japán) európai leányvállalata, az ISK Biosciences Europe számára végzem
Közép-Európában, a Balkánon és a Baltikumban összesen 16 országban növényvédő szerek EU
engedélyezéséhez szükséges kísérletek szervezését és közre működök az engedélyezési
dossziék elkészítésében.
2008. óta a mosonmagyaróvári kar címzetes egyetemi docense vagyok. Rendszeresen tagja
vagyok záróvizsga bizottságoknak, valamint PhD doktori szigorlatok és védések bírálatában
opponensként is gyakran felkérést kapok.
A Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Komárom megyei szervezetének tagja
vagyok. Ezen kívül az Európai Gyomkutató Társaság tagja, 2016. óta a Magyar Gyomkutató
Társaság elnöke.
Fő érdeklődési területem a precíziós mezőgazdaság, a helyspecifikus gyomszabályozás és a
herbicid toleráns kultúrnövények (Clearfield napraforgó és repce, Duo System kukorica, GMO
növények) és a megújuló energiaforrások.
Meggyőződésem, hogy hazánk környezeti adottságai, a kukorica termesztésében eddig
felhalmozott tudásunk és tapasztalataink, valamint a rendelkezésre álló modern technológiák
együttesen világszínvonalú termések elérését teszik számunkra lehetővé.
Azonban sajnos a hazai termések az évjáratok függvényében erősen ingadoznak és a legtöbb
gazdaságban messze az elérhető potenciál alatt vannak. Magyarországon a kukorica
átlagtermése akár 30-50%-al is növelhető lehetne hosszabb távon.
Az ehhez szükséges információk megosztásában, a közös tanulásban és fejlődésben szeretném
a Kukorica Klubot, annak tagságát, valamint a magyar kukorica termelőket segíteni.

