
 MEGHÍVÓ 
  Körte szakmai nap és bemutató 

     A RENDEZVÉNY BEMUTATÁSA: 
A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. a BALATON KER-TÉSZ Szövetkezettel közösen 
aktuálisnak és időszerűnek tartotta egy körte szakmai nap és bemutató szervezését. A 
szövetkezet tagjai 300 ha-on termesztenek körtét, különböző korú és színvonalú 
ültetvényeken. Sajnos  jelenleg a hazai körtetermesztés versenyképessége gyengének 
mondható, fontos lenne a termesztés-technológia fejlesztése minden téren.  A szakmai 
nap ezért magába foglalja többek között a különböző károsítók (körte levélbolha, 
Erwinia amylovora stb.) elleni legújabb védekezési lehetőségeket, sor kerül a különböző 
fajták és termesztésmódok bemutatására, termesztési tapasztalatok megosztására, 
biológiai és vegyszeres növényvédelmi ajánlások, precíziós tápanyag-utánpótlási 
megoldások is ismertetésre kerünek az újdonságokra fókuszálva. A délutáni gyakorlati 
bemutató helyszínét Hivekovics Ákos termelő biztosítja, és Szentpéteri Tamás 
“körtespecialista” szaktanácsadó vezetésével tekinthetjük meg az ország egyik 
legversenyképesebb és egyik leghíresebb intenzív, jéghálós Vilmos, Bosc kobak, Fétel 
apát fajtákból álló karcsú orsó és bibaum koronaformájú ültetvényét.   

       web:  www.kerteszportal.hu  

A szakmai nap  a TÉSZ-SZAKTANÁCSADÓK számára szervezett 
ORSZÁGOS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM részeként kerül 

meghirdetésre! 

 Időpont:  2017. május 18. csütörtök  

 Hely:        Nagykanizsa, Csengery u. 90. 

                   Telephely, központi tárgyaló 

      Idő:            9:00-15:00 

A szakmai nap partnerei, kiállítói:



TERVEZETT PROGRAM

  9:00-9:40 Regisztráció

  9:40-10:00 Köszöntő - Máté Józsefné, elnök, BALATON KER-TÉSZ

10:00-10:20 Körtetermesztés Európában

Szentpéteri Tamás, szaktanácsadó, Fruttamas Kft.
10.20-10:50 A körte levélbolha elleni védekezés tapasztalatai

Vuityné Kövér Mária a BALATON-KER-TÉSZ Szövetkezet  szaktanácsadója 
10:50-11:10 Körte ültetvény bemutatása termelő által

Vuity József, BALATON KER-TÉSZ Szövetkezet tagja

11:10-11:30: Hatékony védelem a tárolási betegségek és az Erwinia amylovora ellen

Narancsík János, szaktanácsadó, BIO-FERM GmbH

11:30-12:00: Egyszerűen megvalósítható precíziós tápanyagutánpótlás. Talajszkennelés, 
mint előkészítő felmérés a SoilCare kézi talajszkennerrel.

Kéki László, HAIFA magyarországi képviselő
12:00-12:30 A körte növényvédelme Belchim technológiával

Kiss Dániel, képviselő BELCHIM

 12:30-13:30   ebéd

14:00-15:00 Kertbemutató: Hivekovics Ákos intenzív körte ültetvénye - Nagyrécse

Szentpéteri Tamás, szaktanácsadó (Fruttamas Kft.) vezetésével

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:

Jelentkezni online regisztrációval a http://kerteszportal.hu/rendezvenyek 
oldalon kitöltött regisztrációs lap elküldésével.

A jelentkezés határideje:  2017. május 16.  (kedd)
  

 Részvételi díj: 
 10.000 Ft+Áfa 

szaktanácsadóknak és céges területi képviselőknek,

 5000 Ft+Áfa
termelőknek (e.v, őstermelő, családi gazdálkodó, fiatal gazda, kft.) 

Bővebb információ: +36 20/981 82 59 (Bogya Zita) vagy rendezveny@kerteszportal.hu
www.kerteszportal.hu      

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 




