
MEGHÍVÓ 
Szamóca szakmai nap és 
bemutató

     A RENDEZVÉNY BEMUTATÁSA: 
A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. a Fruttamas Kft-
vel közösen idén is szamóca szakmai napot 
szervez, melynek fő témája a megtörtént 
fagykárok hatásai, illetve a fagy elleni 
védekezési lehetőségek, de sor kerül a 
korszerű fajták bemutatására, termesztési 
tapasztalatok megosztására is,  öntözés-
technológia , biológiai és vegyszeres 
növényvédelem a ján lások, tápanyag-
utánpótlási megoldások is ismertetésre 
kerünek az újdonságokra fókuszálva. A 
délutáni gyakorlati bemutató helyszínét 
Fábián Zoltán termelő biztosítja, aki 
sikeresen védekezett az idei fagyok ellen. 

       Idő:          2017. április 12. 

   Hely:         Bordány Kultúrális központ 

                      rendezvényterem- Park tér 1. 

       Idő:            9:00-15:00 

       web:          www.kerteszportal.hu  

A RENDEZVÉNY EGYBEN RÉSZE A  

TÉSZ SZAKTANÁCSADÓK ORSZÁGOS 
TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJÁNAK!

A rendezvény partnerei, kiállítói:



 A PROGRAM BEMUTATÁSA: 

9:00-9:30: Regisztráció 

9.30-9.40: Bevezető gondolatok és 
köszöntő- Szentpéteri Tamás, Fruttamas Kft. 

9.40-10.00: A téli fagykárok hatásai -
Babits Dorina, Szentpéteri Tamás Fruttamas 
Kft. 

10.00-10.30: A szamóca betegségei és 
növényvédelme- Kujáni Lászlóné Cser 
Olga, növényvédelmi szakmérnök, a 
Magyar Növényvédő Mérnöki és 
Növényorvosi Kamara alelnöke 

10.30-10.50: Tavalyi évi termesztési 
tapasztalatok és az új fajták bemutatása-
Babits Dorina, Mazzoni képviselő 

10.50-11.10: Új lehetőségek a vasas 
öntözővíz gazdaságos kezeléséhez és 
felhasználásához-Nagy Tamás, Metra 

 11.10-11.30:  kávészünet, kiállítók 
megtekintése 

11.30-11.50: AMINORET  
szermaradékmentes technológia a 
szamócában- a 2017-es fagykár 
tapasztalatai és  megoldások- Szabó Csaba, 
ZFW Hortiservice 

11.50-12.10: Hatékony lombtrágyázás 
valamint vízháztartás szabályozás 
termesztő közegben (H2FLO) -Rácz Gábor, 
szaktanácsadó, ICL-FS 

12.10-12.20: Egyszerűen megvalósítható 
precíziós tápanyagutánpótlás- Kéki László,  
Haifa Hungary 

12.20-12.30: A szamóca növényvédelme 
Syngenta technológiával - Tarczal Erik 

12.30-13.00: Büféebéd 

13.00-15.00: Bemutató 

 Fábián Zoltán termelő -Bordány dűlő 

• Szegána Kft. által forgalmazott vontatott 
radiál ventillátoros Caffini permetező 
bemutató 

• fólia takarásos Clery , Joly állományok  

                                                               JELENTKEZÉS:  

   Részvételi díj : bruttó 3000 Ft 
*csak előzetes regisztráció esetén, legkésőbb 2 nappal a rendezvény előtt!  

helyszínen: 4000 Ft  

A rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.  

Jelentkezni online regisztrációval a www.kerteszportal.hu honlapon lehet.  

http://kerteszportal.hu/konferencia 

Bővebb információ: 

 teszesz@gmail.com  

szervező: Bogya Zita: 20/981 82 59 

http://kerteszportal.hu/konferencia
http://kerteszportal.hu/konferencia

