MEGHÍVÓ
ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMELŐK TERMESZTÉSTECHNOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉSE
2013. DECEMBER 9-10.
A továbbképzésről röviden:
A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. 2013. december 9-10. között zöldség- és gyümölcstermelők részére a kiemelt termőtájakhoz igazodva két
különböző helyszínen (gyümölcstermelőknek Hajdúszoboszlón, zöldségtermelőknek Kiskunmajsán) továbbképzést szervez. A
továbbképzés kiemelt zöldség és gyümölcstermesztési témakörei között a tápanyag-utánpótlás, az öntözés elméleti és gyakorlati kérdései, a
zöldségek talajnélküli termesztési technológiája, az állókultúrák termesztésével kapcsolatos növényvédelmi kérdések, valamint a korszerű
posztharvest technológiák adaptálásának lehetőségei szerepelnek. A rendezvények előadásaiban a témák felkészült szakértői, témaspecialistái
valamint vezető kertészeti szaktanácsadók működnek közre. A konferenciák egész napos programot nyújtanak az érdeklődőknek, nem csak
az előadásokon, de helyszíni gyakorlati bemutatókon (referenciakert látogatás) is lehetőség nyílik szakmai információk átadására,
szakemberekkel történő konzultációkra. A zöldség- és gyümölcstermelők részére külön-külön programot állított össze a TÉSZ-ÉSZ.
"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.
Projekt szám: 5026/2013/NAKVI

– PROGRAM ZÖLDSÉGTERMELŐK RÉSZÉRE –
Időpont: 2013. december 9-10.
Helyszín: Kiskunmajsa A rendezvényhelyszínek pontos címét az előzetes regisztrációt követően, e-mailben küldjük el !
Tervezett szakmai program: (A programváltozás jogát a szervezők fenntartják!)

December 9.
9:00 - 9:30 Regisztráció
9:30 - 17:30 ( Előadások 20 percben, 10 perc kérdések, hozzászólások)
 A tápanyag-utánpótlás elméleti kérdései (talaj, öntözővíz minőség, szerves és műtrágya használat)
Előadó: dr. Terbe István, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
 A talajnélküli hajtatás technikai és technológiai követelményei (átállás talajról)
Előadó:dr. Kovács András szaktanácsadó, TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.
 A kőgyapot használata hajtatásban Előadó: Szőriné Zielinska Alicja vezető tanácsadó, Grodan
 Háttéripari cégek előadásai
 Ebédszünet (12:00-13:00)
 A kókuszrost közeg használata - gyakorlati tapasztalatok - Előadó: Tégla Csaba Prohorto Kft.
 Az integrált zöldségtermesztés eszközei a hajtatásban
Előadó: Ledóné dr. Darázsi Hajnalka vezető szaktanácsadó, TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.
 A biológiai védekezés legújabb tapasztalatai Előadó: Buleca Csaba szaktanácsadó, DélKerTÉSZ

 A www.magyarkerteszek.hu web felület bemutatása, ifj. Ábrahám Fúrús András, Furafol Hungary Kft.
19:00 - Vacsora, borkóstoló
December 10.
8:30 - 9:00 Regisztráció
9:00 - 12:00 (Előadások 20 percben, 10 perc kérdések, hozzászólások)
 A termálvíz fűtés technikai háttere Előadó:Nagygál János, Árpád-Agrár Zrt.
 Hogyan érhető el optimális klímaszabályozás a zöldséghajtatásban? Előadó:Forray Alfréd szaktanácsadó,Floratom-Kert TÉSZ
 Az oltott palánták előállítása és használata a zöldséghajtatásban Előadó: Fejes József ügyvezető, Palántakert Kft.
 A hajtatás költségtényezői a gyakorlatban Előadó: Veres-Balog László, Primőr Fruct Kft.
12:00 - 13:00 Ebéd
13.00 - 15.00 A gyakorlati bemutató
Megtekinthető két hektár területen termálvízzel fűtött fólia telep. A termálkút 4 éve létesült, annak technikai berendezései, a
klímaszabályozás rendszere. Talaj nélkül, kőgyapot közegen termelt paprika, az öntöző-tápoldatozó rendszer, víztisztító berendezés.
Biológiai növényvédelem. Kiültetett kultúrák: fehér TV (Hó) és hegyes-erős (Daras) paprika, paprikaválogatók.
Részvételi díj:
Szálláslehetőség:

6.000 Ft + Áfa/ Fő/ nap, amely a továbbképzés pályázatban nem támogatott költségeinek finanszírozását szolgálja.
Kedvezményes ár FRUITVEB/ TÉSZ-ÉSZ tagoknak: 9.000 Ft+ Áfa/ Fő/ 2 nap
A rendezvény helyszínéhez közel önköltségi áron lehetőség van szállás igénybevételére
Igény esetén a szállásfoglalást kérjük egyénileg intézni
Foglalás: http://www.jonathermal.hu ; Tel.+36 -77-481-855 (A TÉSZ-ÉSZ rendezvényre kell hivatkozni.)

Általános információk, jelentkezés:
A 2013. december 9-10. között megrendezésre kerülő szakmai továbbképzés részvételi feltétele a meghívó mellékleteként csatolt
regisztrációs lap (személyenként külön-külön) visszaküldése és a részvételi díj megadott határidőig történő befizetése. 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 2013. december 3-ig (kedd) a 06-1-209-1697
faxszámon vagy a teszesz@gmail.com e-mail címen jelezni szíveskedjen! Amennyiben a szakmai rendezvénnyel kapcsolatban kérdése
van, kérjük keresse Jasper Attilát a 06-70-426-1797-es telefonszámon 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
Nyilv. tart.: Fővárosi Bíróság, Cégj.: 01-09-901388

ZÖLDSÉG-ÉS GYÜMÖLCSTERMELŐK TERMESZTÉSTECHNOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉSE
2013. DECEMBER 9-10.

ZÖLDSÉGTERMELŐI REGISZTRÁCIÓ
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013. DECEMBER 3.

KISKUNMAJSA

Név: ..........................................................................................................................................................
FRUITVEB/ TÉSZ-ÉSZ tag?

igen

nem

Telefonszám: …...........................................................................................................................................
E-mail cím: ….............................................................................................................................................................
Termesztett növények: ….............................................................................................................................................
A delegáló szervezet neve: ...............................................................................................….......................
NAKVI szaktanácsadó esetén NAKVI névjegyzéki szám:.....................................................................................
Számlázási név, cím: …..............................................................................................................................

Részvételi díj: 6000 Ft + ÁFA/ Fő/nap
Kedvezményes ár FRUITVEB/ TÉSZ-ÉSZ tagoknak: 9.000 Ft+ Áfa/ Fő/ 2 nap*
* A kedvezmény csak két nap együttes megrendelése esetén érvényesíthető!
Kérjük, jelölje X-el az Önre vonatkozó információkat!
Az alábbi napokon kívánok részt venni

Étkezést kérek
Ebéd

Vacsora

2013.12.09.
( hétfő)
2013.12.10.
(kedd)
A regisztráció alapján a TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. a részvételi díjról számlát állít ki, amelynek teljesítési határideje legkésőbb
2013. december 4. (szerda). A befizetésről szóló bizonylatot a 06-1-209-1697-es faxszámra elküldeni szíveskedjen!
A sikeres regisztrációról e-mailben értesítést küldünk!
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.
Projekt szám: 5026/2013/NAKVI

