TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.
H-1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel.: +36-1-381-1021, Fax: +36-1-209-1697
E-mail: teszesz@gmail.com

MEGHÍVÓ
A TORMATERMESZTÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE
SZAKMAI NAP
A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. az Észak-Alföldi TÉSZ-szel közösen a tormatermesztés technológiai korszerűsítése
témában szakmai napot és gyakorlati bemutatót szervez, melyre tisztelettel

MEGHÍVJUK
Időpont: 2014. szeptember 23. (kedd)
Helyszín: Bagamér
A rendezvényhelyszínek pontos címét az előzetes regisztrációt követően, e-mailben küldjük el!
"A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának jóváhagyásával valósul meg.

A rendezvényről röviden:
A szakmai rendezvény elsődleges célja, hogy a TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. szervezésében végzett torma technológiai
kísérletekről beszámoljon a termelőknek, valamint fórumot biztosítson mind a termelők, mind a termékforgalmazó cégek
számára az időszerű termelési és értékesítési kérdések megbeszélésére, a legújabb termékek bemutatására. A rendezvényre
a betakarítási szezon előtt kerül sor, így a tenyészidőszakban felmerült kérdések megvitatására is lehetőség nyílik. A
tápanyag-utánpótlási kísérletek az Észak-Alföld TÉSZ termelőinél folynak, a Debreceni Egyetem Kertészeti Intézetének
szakmai koordinációjával. A rendezvényen a kísérletek gyakorlati megtekintésére is lehetőség nyílik.
Tervezett program
8.30 – 9.00 Regisztráció
9.00 – 10.30 Előadások a következő témákban
 A torma aktuális piaci helyzete, a 'Hajdúsági torma' oltalom alatti termék lehetőségei
Előadó: Gulyás Imre ügyvezető, Észak-Alföld TÉSZ

 A tormatermesztés időszerű technológiai problémái
Előadó: Elek Sándor termelő, Észak-Alföld TÉSZ

 A torma tápanyag-utánpótlás új lehetőségei - előzetes kísérleti eredmények bemutatása
Előadó: Takácsné dr. Hájos Mária egyetemi docens, Debreceni Egyetem Kertészettudományi Intézet

10.30 – 11.00 Háttéripari cégek témához kapcsolódó bemutatkozó előadása
11.00 – 13.00 Gyakorlati bemutatók
 Szerves alapú tápanyag utánpótlás
HortiService készítmények bemutatása (Helyszín: Bagamér)
 Lombkezelések hatása a torma fejlődésére és egészségi állapotára
BISTEP, Zöldpajzs készítmények bemutatása (Helyszín: Vámospércs)
13.00 - Büfé ebéd, konzultáció
Részvételi díj: Rendezett tagviszonyú TÉSZ-ÉSZ és Észak-Alföldi TÉSZ tagoknak a részvétel ingyenes
A rendezvényen való részvétel díja 3.500 Ft + Áfa / fő (br. 4445 Ft)
2 fő együttes jelentkezése esetén a részvételi díjból 50% kedvezményt biztosítunk!
A rendezvény létszáma maximált, a jelentkezőket érkezési sorrendben tudják fogadni a szervezők!
*Az MNVH támogatás a meghívó készítés, a terembérlet, valamint az étkezéshez kapcsolódó költségekre kerül felhasználásra.

Általános információk, jelentkezés:
A 2014. szeptember 23-án megrendezésre kerülő szakmai rendezvény részvételi feltétele a meghívó mellékleteként csatolt
regisztrációs lap 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
legkésőbb 2014. szeptember 19-ig (péntek) a teszesz@gmail.com e-mail címen vagy a 06-1-209-1697-es faxszámon jelezni
szíveskedjen!

A jelentkezők a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben fogják tudni rendezni.
Amennyiben a szakmai rendezvénnyel kapcsolatban kérdése van, kérjük keresse Ledóné Darázsi Hajnalkát a 06-70-7765530-as
telefonszámon.
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Tel.: +36-1-381-1021, Fax: +36-1-209-1697
E-mail: teszesz@gmail.com

REGISZTRÁCIÓS LAP
A TORMATERMESZTÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE SZAKMAI NAP
2014. szeptember 23.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2014. szeptember 19. (péntek)
(Jelentkezés: teszesz@gmail.com, Fax: 06-1-209-1697)

Név: …..............................................................................................................................................................................
Delegáló szervezet / cég neve: …....................................................................................................................................
Cím…................................................................................................................................................................................

TÉSZ-ÉSZ / ÉSZAK-ALFÖLDI TÉSZ tagja?

igen

nem

Termesztet növény(ek):..................................................................................................................................................
Telefonszám: ….......................................................... E-mail cím…...................................................................................
NAKVI szaktanácsadó esetén NAKVI névjegyzéki szám:..................................................................................................

A sikeres regisztrációról e-mailben értesítést küldünk!
A jelentkezők a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben fogják tudni rendezni.

Dátum

* ph.
…......................................
Aláírás

* A delegáló szervezet pecsétje

"A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának jóváhagyásával valósul meg.

