A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.
a FruitVeB Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
az ÉKASZ Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
nevében ezúton tisztelettel meghívjuk Önt

2015. november 27-28-án
tartandó

című

szakmai konferenciára
Helyszín: Debrecen, Kölcsey Központ, Hotel Lycium**** (4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3)

A rendezvény bemutatása:

A konferencia elsődleges célja a várhatóan 2015. decemberében a Vidékfejlesztési Program keretein belül
megjelenő pályázati lehetőségek ismertetése. Másik fő cél az intenzív művelésű gyümölcskultúrák
(elsősorban alma, körte, meggy, cseresznye) létrehozásával és termesztésével kapcsolatos tapasztalatok
megosztása, új kutatási eredmények bemutatása, melyhez neves hazai és külföldi szakembereket
hívtunk segítségül. Ezen kívül különböző technológiai megoldások (KITE jégháló rendszerek, Haifa
szabályozott tartamhatású műtrágyák, AgroSense rendszer, NETAFIM öntöző-tápoldatozó rendszerek,)
is ismertetésre kerülnek. A konferenciaterem előcsarnokában a témákhoz kapcsolódva háttéripari cégek,
hazai és külföldi faiskolák kiállítása lesz megtekinthető. Az előadókkal, kiállítókkal konzultációs
lehetőséget biztosítunk. Másnap délután a résztvevők gyakorlati bemutatón vehetnek részt a KITE
hajdúböszörményi ültetvényében.
Fő szakmai partnereink:

Médiapartnerünk:

Kiállítók:

Tervezett program:

1. nap - November 27. (péntek)
9.00-10.00: Regisztráció
10.00-10.10: Köszöntő
a konferencia fővédnöke
10.10-10.20: Konferencia megnyitása
Ledó Ferenc elnök, FruitVeB
10.20-11.30:

„Versenyképes ültetvények”- A támogatási rendszer bemutatása
előadó: Csizmadia György alelnök, FruitVeB Gyümölcstermelői Főbizottság

11.30-11.40:

Kávészünet - Kiállítók megtekintése

11.40-12.30:

„Versenyképes ültetvények”- A támogatási rendszer bemutatása II. - kérdések megválaszolása
előadó: Csizmadia György

12.30-13.30: Ebéd
13.30-14.30:

KITE - jégháló rendszerek bemutatása
előadó:

14.30-15.30:

Hagyományos és szuper-intenzív gyümölcs ültetvények termesztéstechnológiai és tápanyaggazdálkodási igényeinek összehasonlító elemzése
előadó: Evangelos Gklavakis gyümölcstermesztési szaktanácsadó, i-CON.SHARE, Görögország
Vasilis Tsampardoukas (PhD) tápanyag-gazdálkodási szakértő, Haifa Southeast Europe
tolmácsol: Hunyadi István szakreferens, FruitVeB

15.30-15.50:
15.50-16.30:

Kávészünet - Kiállítók megtekintése
Csepegtető öntöző-tápoldatozó rendszerek műszaki megvalósításának és üzemeltetésének
tapasztalatai
előadó: Kéki László Netafim, magyarországi képviseletvezető

16.30-17.30: Konzultáció
19.00-21.00:

GÁLAVACSORA

21.00-

Pálinkaverseny - „A magyar kertész legkitűnőbb pálinkája II.”
Zenés est

2. nap - November 28. (szombat)
9.00-9.40: Regisztráció
9.40-10.00: Köszöntő, konferencia megnyitása
Csizmadia György alelnök, FruitVeB
10.00-10.40: Új kutatási eredmények a meggytermesztésben
előadó: Dr. Takács Ferenc kutató, ÉKASZ
10.40-11.10: Cseresznyét! De milyet? ?- Újdonságok hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján:
alanyok, fajták, művelési rendszerek, esővédelem
előadó: Kelemen Péter, Agro-Consulting Trade Kft.
11.10-11.30: Kávészünet - Kiállítók megtekintése
11.30-12.10: Versenyképes művelési rendszerek csonthéjasokban, körtében és fajtatapasztalatok
előadó: Szentpéteri Tamás szaktanácsadó, Fruttamas Kft.
12.10-12.40: Piacképes bogyósok: szamóca, málna, áfonya
előadó: Szentpéteri Tamás, Babits Dorina, Mazzoni képviselők
12.40-13.00: Ültetvényfelügyelet, előrejelzések az AgroSense rendszerrel
előadó: Paróczai Péter, Unicomp Kft.
13.00-14.00: Ebéd
14.30-15.30: Gyakorlati bemutató: fajták és technológiák
helyszín: Hajdúböszörmény – KITE ültetvény

A rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a teszesz@gmail.com címre
elküldött regisztrációs lappal lehet, vagy online regisztrációval a www.teszesz.hu oldalon.
A jelentkezés határideje: 2015. november 20.

Részvételi díjak:
1. nap részvételi díja:
8500,- Ft/fő
1. nap részvételi díja+gálavacsora: 12 000,- Ft/fő
2. nap részvételi díja:
6000,- Ft/fő
2 napos csomag (szállással):
28.000,- Ft/fő
Kedvezmények:
Előzetes regisztráció és a részvételi díj november 20-ig történő elutalása esetén
minden részvételi díjból 2000 FT kedvezményt adunk,
rendezett FruitVeB vagy Ékasz tagsággal rendelkező jelentkezőknek 3000 Ft kedvezményt!
Bővebb információ: +36 20/981 82 59 (Bogya Zita)

www.teszesz.hu
www.fruitveb.hu
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Egyéb információk:
A részvételi díj tartalmazza a konferencián való részvételt, ebédet, a konferencia ideje alatti kávét, frissítőket,
nem tartalmazza az étteremben ebédhez fogyasztott italokat(kávé, üdítő, alkohol stb..).
A vacsora körasztalos, 3 fogásos, tartalmaz 2 órás italcsomagot (19-21.00 között korlátlan: ásványvíz, üdítő,
csapolt sör, folyó bor, gyümölcslé, kávé fogyasztása)
Egy ágyas felár: 6500 Ft, amely a részvételi díjon felül fizetendő,
az ár tartalmazza az idegenforgalmi adót is!

Szállás: A Kölcsey központ épületegyüttesében található Hotel Lyciumban****

 standard külön ágyas, vagy franciaágyas szobákban
 Svédasztalos reggeli
 Wellness részleg korlátlan igénybevétele: medence, jakuzzik, hagyományos és aromaterápiás
szaunák, infrakabin, merülő medence, fitneszrészleg, fürdőköntös használat

Pálinkaverseny:
A nevezéshez kérjük szépen átlátszó, felirat nélküli üvegben leadni a nevezni kívánt párlatot a
regisztrációnál! Az I-III. helyezett díjazásban részesül!
Megközelíthetőség:
H-4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Parkolás:
 -A szálloda mélygarázsában (kb. 40 autó,
ingyenes)
 -Bethlen utcai felszíni parkoló
(700Ft/nap, kb. 50 autó számára).
 -Kölcsey kp. mélygarázs ( kb 200 hely,
280 Ft/óra

