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MEGHÍVÓ
AZ UBORKAHAJTATÁS TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉSE
SZAKMAI NAP
A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. az uborkahajtatás technológiai korszerűsítése témában szakmai napot és gyakorlati
bemutatót szervez, melyre tisztelettel

MEGHÍVJUK
Időpont: 2014. augusztus 7. (csütörtök)
Helyszín: Kiskunmajsa
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 2014-2020 uniós költségvetési ciklusban lehetőség nyílik a kertészeti termesztés, így a zöldséghajtatás fejlesztésének kiemelt
támogatására. A fejlesztésekre készülő termelőknek kíván tájékoztatást nyújtani a rendezvény az uborkahajtatás aktuális kérdéseiről, a
technológiafejlesztési lehetőségekről. Az uborka fogyasztása a 2011-ben elszenvedett ún. E. coli járvány következtében jelentősen
csökkent, ami a hazai termelőket is igen hátrányosan érintette. A termőfelület fokozatosan zsugorodik, a nagy mennyiségű és
folyamatos import áru a hazai termesztés létét veszélyezteti. Az olcsó import áru az áruházláncok polcain dömping árban jelenik meg.
A hazai termelők csak a termelés korszerűsítésével, a fajlagos költségek csökkentésével, a forgalmazás szervezettségének emelésével
vehetik fel a versenyt a jelenlegi piaci helyzetben. A rendezvényen előadások hangzanak el a hajtatott uborka európai piaci helyzetéről,
a hazai áru marketing lehetőségeiről. Az integrált növényvédelemben használatos kívánalmakról és megoldásokról virológus és a
biológiai növényvédelem szakértője tart előadást. Az új technikai fejlesztések már a gyakorlati alkalmazásban is megtekinthetők a
közeli kertészetekben.

Tervezett program
8.30- 9.00 Regisztráció
9.00 – 11.30 Előadások a következő témákban
 A hajtatott uborka piacának áttekintése Európában és a Mediterrán régióban, a hazai uborka forgalmazásának
szervezési és marketingfejlesztési lehetőségei Előadó: Tornyai Tibor, Rijk Zwaan
 A hajtatott kabakosok virológiai problémái Előadó: Bese Gábor, virológus Csongrád m-i Kormányhivatal-NTI
 Az uborka biológiai növényvédelmének lehetősége Előadó- Orosz Róbert, ügyvezető Árpád Biokontroll 2003 Kft.
A párahűtés fontossága a kertészetekben Előadó- Blázer József ügyvezető, Equacool Kft.
11.30 – 12.30 Háttéripari cégek bemutatkozó előadása
12.30 – 13.30 Büfé ebéd
14.00 – 16.00 Gyakorlati bemutató
 Párahűtés és klímaszabályozás bemutatása uborkahajtatásban  Juhász Ferenc, Fúrús Kertészet
 Uborkahajtatás nyárfaaprítékon  Dudás Zsolt kertészete Üllés, Gulyás János szaktanácsadó, DélKerTÉSZ
Részvételi díj: 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. augusztus 7-én 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. augusztus 4-ig (hétfő) 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.

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

REGISZTRÁCIÓS LAP
AZ UBORKAHAJTATÁS TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉSE SZAKMAI NAP
2014. augusztus 7.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2014. augusztus 4. (hétfő)
(Jelentkezés: teszesz@gmail.com, Fax: 06-1-209-1697)

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

