
MEGHÍVÓ 

2017.05.22 (hétfő) 
 
8:30-9:00:  Regisztráció 
 
9:00-9:10: Megnyitó Csizmadia György, ügyvezető Tész-Ész Nonprofit Kft. 
 
9:10: Eli Matan agrármérnök, Netafim - Az ültetvények öntözésének alapelvei I. 
 
10:30: Kávészünet 
 
10:50: Eli Matan: Az ültetvények öntözésének alapelvei II. 
 
11:20: Nagy Tamás Metra Kft. képviseletében – Öntözés a magyarországi klímára specializálódva. 
 
12:30 Ebéd szünet 
 
Előadónk Netafim képviseletében ELI MATAN lesz, aki több mint 20 éve dolgozik a Netafim 
cégnél.  Jelenleg Ő a vezetője többek közt a Balkán régiónak. 
Az előadást fordítja: Kelemen Péter (Agro-Consulting Kft.) 
 

Első nap délelőtt egy általánosabb információt kaphatunk az öntözés alapelveiről: hogyan kell 
kiépíteni egy rendszert, milyen öntözőrendszer típusok vannak, mikor és hogyan öntözzünk, mik 
a nehézségek, buktatók egy öntözőrendszer kiépítésénél, üzemeltetésénél. 
Ezt követően Nagy Tamás tartja meg előadását a hazai időjárási viszonyokra specializálódva. 
Délután pedig Csizmadia György Kertészetébe kilátogatva kérdéseket tehetünk fel a különböző 
gyümölcsfák specifikus öntözéstechnológiájáról. Élettani alapon ismerteti az alma, cseresznye, 
őszibarack, kajszibarack megfelelő öntözéstechnológiáját. 

 

 

 

 

A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt a 
 

Precíziós öntözéstechnológia című 
továbbképzésre 

 

Helyszín: 2421 Nagyvenyim Fő u. 13. Sportcentrum 
Gyakorlati bemutató: Venyim Gyümölcse Kertészet, Tófenék utca 
1. 

 
 

 



 

2017.05.23 (kedd) 
 

8:30-9:30:  Regisztráció 
 

9:30: Eli Matan előadása: Szamóca öntözéstechnológia I. 
 

10:30: Kávészünet 
 

11:00: Eli Matan előadása: Szamóca öntözéstechnológia II. 
 

12:00: Glattfelder Béla  -  Köd-Sárkány bemutatása 
 

12:30 Ebéd szünet 
 

Glattfelder Béla a fagykár megelőzésére alkalmas magyar találmányt mutat be, ami biomassza és 
víz felhasználásának segítségével hőt, füstöt és párát képezve segíti megvédeni az 
ültetvényeinket. 
Ebéd után Csizmadia György kertészetébe kilátogatva szamóca fajtákat tekinthetünk meg.  
Fajták: Alba, Asia, Aura, Christina, Sibilla, Aprica, Joly, Clery, Olympia, Tea (Egysoros bakháton 15 
cm tőtáv, 1 m-es sortáv agroszövet és feketefóliás takarásban) 
Szamóca növény öntözéstechnológiájáról kaphatunk bővebb információkat! Valamint egy 
komplett tápanyag-utánpótlás (bakhátas, egysoros, kétsoros, szabadföldi, fóliás) bemutatására 
kerül sor szamócában! 
 

A rendezvény díja: 15.000 Ft + ÁFA/nap (szaktanácsadóknak és céges területi képviselőknek) 
 

Termelői kedvezmény: 5000 Ft +ÁFA/nap (e.v, őstermelő, családi gazdálkodó, fiatal gazda, kft.) 
 

Regisztrálni a KertészPortál oldalon a Rendezvény fül alatt bejelentkezést 
követően 
 

A rendezvény része a TÉSZ SZAKTANÁCSADÓK ORSZÁGOS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJÁNAK! 

A rendezvény NAK által regisztrált a szaktanácsadók részére 
 

Bővebb információ: +36 20/434-73-90 (Vincze Viktória) vagy rendezveny@kerteszportal.hu 
teszesz@gmail.com 

www.kerteszportal.hu 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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