MEGHÍVÓ
GYÜMÖLCSTERMELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSÉRE

Időpont: 2017. március 16-17.
Helyszín: Tatárszentgyörgy- Sarlóspuszta Club Hotel
A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. 2017. március 16-17-én hagyományosan megrendezi a
Gyümölcstermelők Éves Továbbképzését. A rendezvényen minden évben 130-150
fő termelő és szaktanácsadó vesz részt, ahol több háttéripari cég is megjelenik
mint kiállító, valamint a szakma neves képviselői is jelen vannak.
A két napos rendezvény első napján az új ültetvények létesítésével, valamint a meglévők
korszerűsítésével kapcsolatos feladatokkal és kérdésekkel foglalkozunk. Lépésről lépésre
végigvesszük, hogy hogyan valósítható meg egy elnyert pályázat hatékonyan. A konferencia
második napját a Nébih közreműködésével tervezzük. Fontosnak tartjuk, hogy a termelők,
TÉSz szaktanácsadók is megismerkedjenek a NÉBIH feladataival, fontos a kiskultúrák
növényvédő szer engedélyeztetése, több TÉSz-nél, valamint termelői körökben is
folyamatosan probléma a megfelelő növényvédő szer felhasználás. Március 17-ére a 2. napra
egy kerekasztal beszélgetést terveztünk, ahol jelen lesznek a Nébih képviseletében olyan
szakértők, akik segítenek megismertetni a kiskultúrák engedélyeztetésével kapcsolatos
előírásokat, aktualitásokat, folyamatokat, szermaradék problémákat.

Fő partnereink:

PROGRAM bemutatása:
2017. március 16.
8:30-9:30: Regisztráció
9.30-9.40: Bevezető gondolatok és köszöntő- Csizmadia György, ügyvezető, Tész-Ész
Nonprofit Kft.
9.40-10.20:A termesztéstechnológia integrálásának szükségessége a változó piaci
környezetben- Szentpéteri Tamás, szaktanácsadó, Fruttamas Kft.
10.20-11.00:Egy földdarabtól az export piacképes modern szuperintenzív termő
ültetvényig. Út a sikerig.- I-Con.Share, Thessaloniki, Görögország, Mr. Evangelos
Gklavakis, www.i-conshare.com,( http://www.hellenicgardenteam.gr/glavakis-plants
http://www.gklavakisfruittrees.gr) tolmácsol: Kelemen Péter, Agro-Consulting Trade Kft.
11.00-11.20: kávészünet, kiállítók megtekintése
11.20-11.40: Talajvédelmi tervek készítésének tapasztalatai, problémái - Bogya Zita,
talajtani szakmérnök jelölt, TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.
11.40-12.00: Talajszkennelés, mint előkészítő felmérés - Szarvas Zoltán, Timac Agro
12.00-12.20: Egyszerűen megvalósítható precíziós tápanyagutánpótlás a
gyakorlatban.Kéki László. Haifa Hungary. www.kertcenter.com
12.20-13.00: Talajproblémák és alanyok. A jó szaporítóanyag ismérvei, és a
leggyakrabban elkövetett hibák.- Palesits Zsolt, Pullulo Faiskolai Kft.
13.00-14.00: Ebéd
14.00-14.30: Öntözőrendszer tervezés és kivitelezés a gyakorlatban - Antal Anikó,
Brinkmann Hungary Kft.
14.30-15.00: Támrendszer tervezés és építés a gyakorlatban-felkérés alatt
15.00-15.30: Kávé szünet
15.30 -16.00: Az eddig benyújtott pályázatok és értékelésük- felkérés alatt Kiss Mikós ,
agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár
16.00-16.30: Gyomírtószer mentes, precíziós, nagy sebességű talaj művelés- K.U.L.T.
Kress Landtechnik németország, Mr. Florian Bonenfant
http://www.kress-landtechnik.eu (Fordítja: Kéki László, www.kertcenter.com)
16.30-17.00: Merre tart a gépesítés, avagy a gépparkhoz igazított ültetvény vagy az
ültetvényhez igazított géppark: forgóborona, síkfalmetszők, szedőgépek, mulcsozó zúzók,
elektrosztatikus permetezőgépek, elektromos metszőollók, platformok- Gyenes Károly,
DM-KER Kft
17.00-18.00: Az új KERTÉSZ PORTÁL ünnepélyes bemutatása
20.00-tól: Vacsora és MEGLEPETÉS program

2017. március 17. péntek
9.30-10.00: Termésnövelő anyagok engedélyezése - Vincze Viktória, TÉSZ-ÉSZ Nonprofit
Kft.
10.00- 12.00: Kiskultúrák szer és szermaradék problémái
KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS résztvevői: Tánczos László, Antyipenkó Beáta, Gara
Miklós, Dömötör István,+Nébih szakértők+ cégek
12.00-12.30: Kertészeti technika felsőfokon: szüretelő robotok, drónok, Fresh cut
technológia, válogatógépsorok-Füredi Gábor, Hand Kft.
12.30-13.30: ebéd
Szállás információk:
Sarlóspuszta Club Hotel***
Cím:Tatárszentgyörgy,
Sarlóspuszta hrsz.0167
www.sarlospuszta.hu
GPS koordináták
(készüléktípustól függően):
- N 47.04388° E 19.34385°
- N 47° 2’ 37’ E 19° 20’ 37’’
- N47° 02.622’ E19° 20.629’
RÉSZVÉTELI DÍJ TERMELŐKNEK:

RÉSZVÉTELI DÍJ CÉGES RÉSZTVEVŐKNEK

1 napos jegy

10.000 Ft+Áfa/fő

1 napos jegy

20.000 Ft+Áfa/fő

2 napos jegy

15.000 Ft+Áfa/fő

2 napos jegy

25.000 Ft+Áfa/fő

vacsorajegy

5500 Ft+Áfa/fő

vacsorajegy

5 500Ft+Áfa/fő

* helyszínen váltott 1 vagy 2 napos jegy +5.000Ft+Áfa/fő a feltüntetett részvételi díjakon felül

Szállás:

2 ágyas elhelyezéssel 5500 Ft+Áfa/fő
1 ágyas elhelyezéssel 7000 Ft+Áfa/fő

SZÁLLÁS INFORMÁCIÓK
A résztvevőket a *** hotel három épületében /Sára Hotel, Lovas Hotel, Nádor Hotel/ fogjuk
elhelyezni két ágyas szobákban, korlátozott számban van lehetőség egy ágyas, vagy baráti
társaságok számára 3-4-5 fős szobákban (2+1 légterű ) történő elhelyezésre.
A szállás tartalmazza: 1 éjszakát reggelivel+idegenforgalmi adót

P r og r a m l e h e t ő s é ge k k í s é r ő k n e k : k a l a n d p a r k - f a l m á s z á s - l ova g l á s koronglövészet-íjászat-quad-szabadulószoba
JELENTKEZÉS: ONLINE regisztrációval a www.teszesz.hu honlapon
Kapcsolat: Bogya Zita, szervező, TÉSZ-ÉSZ Nonpofit Kft.
Mobil: 06 20 981 82 59, e-mail: teszesz@gmail.com

Jelentkezési határidő: március 10. péntek

