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H-1118 Budapest, Villányi út 35-43.
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MEGHÍVÓ
A ZÖLDSÉGHAJTATÁS TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉSE SZAKMAI NAP
A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. a zöldséghajtatás technológiai korszerűsítése témában szakmai napot és gyakorlati
bemutatót szervez, melyre tisztelettel

MEGHÍVJUK
Időpont: 2014. május 15. (csütörtök)
Helyszín: Ópusztaszer
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.

Projekt szám: 5586/2013/NAKVI

A rendezvényről röviden:
A 2014-2020 uniós költségvetési ciklusban lehetőség nyílik a kertészeti termesztés, így a zöldséghajtatás fejlesztésének
kiemelt támogatására. A fejlesztésekre készülő termelőknek, befektetőknek kíván tájékoztatást nyújtani a rendezvény a
legkorszerűbb, a hazai klimatikus körülmények között is alkalmazható, a növényházi zöldségtermesztés alkalmas
technikai, technológiai megoldások bemutatásával. Az előadók között külföldi előadó is szerepel, aki jelentős hajtatási
régiókban szerzett széleskörű tapasztalatot a témában. A hazai előadók az itthoni tevékenységük mellett jól ismerik a
közép-európai régió jelenét és fejlődési lehetőségeit.
Tervezett program
8.00 – 8.30 Regisztráció
8.30 – 9.00 Megnyitó – Csizmadia György ügyvezető, TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.
9.00 – 12.00 Előadások a következő témákban
 A korszerű fóliaházak ismérvei- Erdődi Péter, ügyvezető, Hírös Fóliaház Kft. (30p.)
 A növényházi kertészet technikai fejlődésének irányai- Szabó Sándor, ügyvezető Global Glasshouse Kft. (30p)
Új tendenciák a klímaszabályozásban-Innogreen szaktanácsadója Peter Stradiot / fordít- Szőriné Zielinska Alicja / (45p.)
10.45 – 11.00 Szünet
11.00 – 12.00 Előadások a következő témákban
 Új tendenciák az öntözéstechnikában- Szőriné Zielinska Alicja vezető tanácsadó, Grodan (30 p)
 Új monitoring és nyomon követési rendszerek a kertészetekben- Újszászi András, Youplant Kft. (30 p.)
12.00 – 13.00 Háttéripari cégek bemutatkozó előadása
13.00 – 14.00 Büfé ebéd
14.30 – 17.00 Gyakorlati bemutató



Nemes János kertészete, Baks- üvegházi függesztett csatornás paradicsomtermesztés, klímaszabályozás, Gremon
monitoring rendszer bemutatása.
Bartucz Mihály kertészete–üvegházi és fóliás paradicsomhajtatás, alternatív energia források alkalmazása, Kiskunfélegyháza

Részvételi díj: A rendezvényen való részvétel támogatott díja 4.000 Ft + Áfa / fő (br. 5080 Ft.)
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. május 15-én megrendezésre kerülő szakmai rendezvény részvételi feltétele a meghívó mellékleteként csatolt regisztrációs
lap (személyenként külön-külön) 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. május 12-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 telefonszámon.

TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.
H-1118 Budapest, Villányi út 35-43.
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REGISZTRÁCIÓS LAP
A ZÖLDSÉGHAJTATÁS TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉSE SZAKMAI NAP
2014. május 15.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2014. május 12. (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.
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