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MEGHÍVÓ
DINNYE SZAKMAI TANÁCSKOZÁS ÉS BEMUTATÓ

2012. július 20.
A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. a FruitVeB-bel közösen „Alany és fajtaválasztás a dinnyetermesztésben”
címmel egynapos szakmai tanácskozást és bemutatót szervez, melyre
tisztelettel meghívjuk.
A szakmai rendezvény alkalmával a résztvevők megtekinthetik a TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft., a MEDI-FRUCT Szövetkezet
és a Budapesti Corvinus Egyetem Zöldség és Gombatermesztés Tanszék közös oltott dinnye fajtakísérletét.
A kísérletet az Agrosel, Alfa Lucullus, Araseed, Biolchim, Kwizda, Monsanto, Nunhems, Orosco,
Rijk Zwaan, Syngenta, ZKI cégek és

a Magyar Dinnyeszövetség támogatja
Időpont: 2012. július 20. (péntek) 8.45–12.00 óra
Helyszínek: Lipták László dinnyetermesztő kertészete (5666 Medgyesegyháza, Vörösmarty utca – Orosháza
irányából a Medgyesegyháza táblát elhagyva az első utcánál balra fordulunk, ami a Vörösmarty utca, az
utca végénél ismét balra fordulva föld úton 400-500 m-t kell haladni a célig. A helyszín megtalálását
irányító táblák fogják segíteni.)

Magyar Termés TÉSZ telephelye (5663 Megyesbodzás, Külterület 013/20 )

Program:
A fajtakísérlet helyszínén: (8.45 óra, Lipták László dinnyetermesztő kertészete, Medgyesegyháza)
 A kísérlet termesztéstechnológia elemeinek bemutatása (palántanevelés, ültetés, tápanyag, öntözés)
Előadó: Lipták László – dinnyetermesztő, Medi-Fruct Szövetkezet

 A kísérletben használt fajták jellemzése
Előadó: Balázs Gábor, Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar

 A METHOS helyi meteorológiai állomás szerepe a szántóföldi zöldségtermesztésben
Előadó: Mátrai Zoltán ügyvezető – Agrárin Kft.

Magyar Termés TÉSZ telephelyén (10.30 óra, Megyesbodzás)
 Az oltott dinnye fajtakérdése – a kísérlet eddigi eredményeinek bemutatása
Előadó:Balázs Gábor, Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar
 A görögdinnye tápanyag utánpótlása szélsőséges időjárásban
Felkért hozzászóló: Orestyák János – dinnyetermelő

Általános információk, jelentkezés:
A 2012. július 20-án megrendezésre kerülő dinnye szakmai tanácskozáson és bemutatón a TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.
és a FruitveB rendezett jogviszonyú tagjai számára a részvétel díjtalan. A nem rendezett jogviszonyú tagok és a
tagsággal nem rendelkezők számára a részvételi díj 2500 Ft + Áfa/fő.
A részvétel feltétele a meghívó mellékleteként csatolt regisztrációs lap kitöltése és a megadott határidőig történő
visszaküldése. A rendezvény létszáma maximált, a jelentkezőket a regisztráció sorrendjében tudják fogadni a szervezők.
A sikeres regisztrációról e-mailben értesítést küldünk. Részvételi szándékát kérjük a regisztrációs lap visszaküldésével
2012. július 18-ig (szerda) a 06-1-209-1697 faxszámon vagy a teszesz@gmail.com e-mail címen jelezni szíveskedjen!

Amennyiben a rendezvénnyel kapcsolatban kérdése van, kérjük hívja Jasper Attilát a 06-70-426-1797-es
telefonszámon.
Tisztelettel,
Dr. Bittsánszky János
ügyvezető igazgató
A rendezvény kiemelt szakmai partnere:

Ledóné dr. Darázsi Hajnalka
vezető szaktanácsadó
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Regisztrációs lap
DINNYE SZAKMAI TANÁCSKOZÁS ÉS BEMUTATÓ

2012. július 20. (péntek)
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. július 18. (szerda)
(Fax: 06-1-209-1697, E-mail: teszesz@gmail.com)

Név: ................................................................................................................................................................................
A delegáló szervezet neve: ..............................................................................................….............................................
Nem tag esetén számlázási név/ cím:.......................................................................................................................................
Telefonszám.............................................................. E-mail:...................................................................................................

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a regisztráció után nem vesz részt a rendezvényen és nem is
képviselteti magát, akkor a FruitveB / TÉSZ-ÉSZ tagok részére meghirdetett ingyenes részvétel lehetősége érvényét
veszti és a regisztrációból adódó valamennyi költség a delegáló szervezetet terheli! A tagsággal nem rendelkezők
részére a regisztráció alapján a TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. a részvételi díjról számlát állít ki, amelynek teljesítési
határideje legkésőbb 2012. július 19. (csütörtök).
A befizetésről szóló bizonylatot a 06-1-209-1697 faxszámra elküldeni szíveskedjen.

Dátum:
* A delegáló szervezet céges pecsétje.

* ph.

…......................................
Aláírás

