
 

 

MEGHÍVÓ 
 

Dió Szakmai Nap 
 

Mr. Dimitris Mavridis nemzetközi szaktanácsadóval 

Február 12-én 

Helyszín: Vereb 
 

 

A rendezvény bemutatása: 

 

A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. Dió Szakmai Napot tart a nemzetközileg elismert diótermesztési 

szaktanácsadóval Mr. Dimitris Mavridis (GR) és Mr. Konstantinos Doulgeridis agronómussal 

(i-CON.SHARE, GR). 

 

 

 

A látogatás keretében Mr. Mavridis gyakorlatorientált intenzív képzést tart az érdeklődő hazai 

diótermesztők számára, melynek fő témája a különböző korú és fajtájú ültetvények 

koronakialakítása és a különböző metszésmódok bemutatása lesz. 

 

A képzés célja, hogy a hazai diótermesztők olyan termesztéstechnológiai ismeretekkel 

gazdagodjanak, melyek a versenyképes termelési színvonal elérését segíthetik. 

 

A szakmai nap során a következő témák is megvitatásra kerülnek: 

- sikeres diótermesztés biológiai alapjai,  

- a hazai viszonyaink /klíma, talajadottságok, stb./ között ígéretesnek tűnő fajták,  

- a különböző termesztéstechnológiákról /térállás;  

- ültetvénymenedzsment /öntözés, tápanyag-utánpótlás/ 

- növényvédelemi problémák 

- betakarítás, stb./elemeiről és a különböző feldolgozási megoldásokról,  

- piacképes termék előállításáról, valamint a piaci lehetőségekről 
 

 

Program: 

8:30 – 9:00 Érkezés, regisztráció 

9:00 – 13:00 Gyakorlati képzés 

13:00 – 14:00 Ebéd 

14:00 – 19:00 elméleti képzés, konzultációs lehetőség 
 

 

Gyakorlati bemutató: 

Kőszegi Vilmos diótermesztő Vereben található ültetvényeit látogatjuk meg, ahol fiatal és idősebb 

ültetvények, milotai bőtermő és az alsószentiváni fajtasor koronakialakítása kerül bemutatásra. 

  

 

 



 

 

 
 

Helyszín (Találkozó): M7-ről Verebi kijárat, Vereb központjából, a Vajda János utcából érjük el az 

ültetvényt (az utcát követve először élesen jobbra, majd a következő elágazásnál balra fordulva) 

 

Vereb koordináták:  

47°19'31.4"N 18°37'18.6"E 

47.325397, 18.621828 
 

A Szakmai Nap TÉSZ-SZAKTANÁCSADÓK számára szervezett országos 

továbbképzési program részeként kerül meghirdetésre! 
 

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:  
 

Jelentkezni online regisztrációval a http://kerteszportal.hu oldalon a rendezvény fül alatt 

bejelentkezést követően saját felületről a regisztráció elérhető 

Részvételi díj: (ebédet tartalmazza)  

40.000 Ft+Áfa - termelőknek (e.v, őstermelő, családi gazdálkodó, fiatal gazda, kft., NAK 

szaktanácsadóknak)  

kedvezményes termelői ár 30.000 Ft+Áfa – (legalább 2 fő regisztráció esetén, családtagok, vagy 

egy számlázási címen szereplők esetében ) 
 

Bővebb információ:  

+36 20/981 82 59 (Bogya Zita)  

+36 20/434 73 90 (Kovács-Vincze Viktória) 
 

vagy rendezveny@kerteszportal.hu, www.kerteszportal.hu 

https://www.facebook.com/kerteszportal/ 
  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

 

 

 

 

 

http://www.kerteszportal.hu/

