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MEGHÍVÓ
"Versenyképes, vegyszermentes” avagy a megvalósított biogazdálkodás!
A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. a FruitVeB-bel és az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézettel (ÖMKi) közösen az
integrált és ökológiai gyümölcstermesztés témában szakmai konferenciát és gyakorlati bemutatót szervez, melyre
tisztelettel

MEGHÍVJUK
Időpont: 2013. április 25. (csütörtök) 9.30 – 17.00
Helyszín: 4965 Kölcse, Dózsa György út 20.
A rendezvényről röviden:
A szakmai nap célja az integrált és az ökológiai gazdálkodók közötti párbeszéd erősítése és az ökológiai
gyümölcstermesztés technológiai lehetőségeinek, megoldásainak bemutatása. A mai piaci elvárások teszik időszerűvé a
konferenciát, hiszen a vegyszerfelhasználás csökkentése a kertészeti termelés során napi kérdéssé vált. A konferencia
alkalmával a résztvevők betekintést kaphatnak egy biofarm működésébe is, melynek üzemi mérete bizonyítja a
megvalósítható biogazdálkodást.
Tervezett program
9.00 – 9.30 Regisztráció
9.30 – 9.45 Köszöntés – Kaponyás Ilona szaktanácsadó, TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.
9.45 – 10.00 Az integrált gyümölcstermesztési technológia fő alapelvei
Előadó: Antyipenkó Beáta, szaktanácsadó
10.00 – 10.15 A gyümölcstermesztés sarkalatos pontjainak megoldási lehetőségei az ökológiai termesztésben
Előadó: Allacherné Szépkuthy Katalin, Hungária Öko Garancia Kft.
10.15 – 10.30 Az ökológiai gyümölcstermesztés nemzetközi helyzete – kitekintés az európai gazdálkodásra, exportlehetőségekre
Előadó: Kolláth Péter szaktanácsadó
10.30 – 11.00 Kávészünet
11.00 – 11.15 A gyümölcsös átállítása ökológiai gazdálkodásra
Előadó: dr. Roszík Péter, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
11.15 – 11.30 Ökológiai gyümölcstermesztési on-farm kísérleti rendszer
Előadó: Papp Orsolya, Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet
11.30 – 11.45 Az integrált, illetve az ökológiai gyümölcsös gyakorlata a szaktanácsadó szemével
Előadó: Erdősi Bálint, integrált és ökológiai termesztési szaktanácsadó
11.45 – 12.45 A témához kapcsolódó háttéripari technológiai cégek bemutatkozó előadása
12.45 – 13.45 Ebéd
Délutáni program: Az Organic Kingdom Kft., azaz egy korszerű, nemzetközi tevékenységgel rendelkező ökológiai gyümölcs- és
zöldségtermelő üzem bemutatkozása – A bemutatót Németh Gyula ügyvezető igazgató vezeti.
A bemutatás során megtekintésre kerül a feldolgozóüzem, a hűtőház és az ökológiai almaültetvény.
Az Organic Kingdom Kft. 50 hektáron folytat ökológiai gazdálkodást 2004 óta. Almát, körtét, ribiszkét, spárgát termelnek és
termeltetnek, rendelkeznek 700 tonna kapacitású hűtőházzal és feldolgozóüzemmel. A működést a Biokontroll Hungária Kft. ellenőrzi,
a feldolgozó HACCP minősítéssel és a gazdaság GlobalGap minősítéssel is rendelkezik. www.organickingdom.hu

Részvételi díj: A rendezvényen való részvétel díjtalan, azonban előzetes regisztrációhoz kötött

Szálláslehetőség: A helyszínen lehetőség van szállás igénybevételére, nettó 3.500 Ft/fő/éj önköltségi áron. Igény esetén a
szállásfoglalást kérjük egyénileg intézni, foglalás: http://www.medvekuria.hu/

Általános információk, jelentkezés:
A 2013. április 25-én megrendezésre kerülő szakmai konferencián való részvétel feltétele a meghívó mellékleteként
csatolt regisztrációs lap 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 2013. április 22. (hétfő) 17.00 óráig a 06-1-209-1697
faxszámon vagy a teszesz@gmail.com e-mail címen jelezni szíveskedjen. Amennyiben a szakmai nappal kapcsolatban
kérdése van, kérjük hívja Jasper Attilát a 06-70-426-1797-es telefonszámon.
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REGISZTRÁCIÓS LAP
TÉSZ-ÉSZ / ÖMKi BIOGAZDÁLKODÁSI SZAKMAI NAP
2013. április 25.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013. április 22 (hétfő)
(Fax: 06-1-209-1697, E-mail: teszesz@gmail.com)

Név: ................................................................................................................................................................................
Delegáló szervezet / cég neve: ….....................................................................................................................................
Cím: …...............................................................................................................................................................................
Telefonszám: …........................................ E-mail cím: …............................................................................................

A sikeres regisztrációról e-mailben értesítést küldünk!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a regisztráció után nem vesz részt a rendezvényen és nem is
képviselteti magát, akkor a meghirdetett díjtalan részvételi lehetőség érvényét veszti és a regisztrációból
adódó valamennyi költség a jelentkezőt terheli.

Dátum

* ph.

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