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Tisztelt TÉSZ Vezetők és Szaktanácsadók! 

A FruitVeB 2017-ben Szentesen 5 napos továbbképzést tartott a zöldséges szaktanácsadók 

részére, mely kitért a növények élettanára, fejlődésére, technológiai, technikai megoldásokra, 

a termesztés egyéb folyamataira. Az öt héten át tartott képzés során részletesen foglalkoztunk 

a legfontosabb zöldségfajok technológiai kérdéseivel is.  

Az elmúlt év tapasztalatait figyelembe véve 2018-ban is folytatódik a TÉSZ-ek 

szaktanácsadóinak továbbképzése. A zöldségtermesztésben dolgozó szaktanácsadók részére a 

FruitVeB összeállította a 2018-as továbbképzési tervét, amelynek első programja a téli 

továbbképzés. A 2 napos továbbképzés témája elsősorban növényvédelmi és tápanyag-

gazdálkodás időszerű kérdései lesznek. A részletes program összeállítása, előadók felkérése 

folyamatban van, terveink szerint a jövő hét végére összeáll a végleges program. 

A továbbképzés időpontja: 2018. február 22-23. 

A továbbképzés helyszíne: Hotel Corvus Aqua (5900 Orosháza Hűvös utca 1.) 

A résztvevők számára ebédet és igény szerint szállást biztosítunk. A FruitVeB-bel a 

szaktanácsadók továbbképzésére szerződést kötött TÉSZ-ek szaktanácsadóinak a részvétel az 

operatív programból finanszírozott. 

A DélKerTész részéről a szakmai munka koordinálását Gulyás János szaktanácsadó, az 

adminisztratív munkát a FruitVeB részéről pedig Németh Kinga végzi (tel: 06 70 338 9570). 

Kérjük az mellékelt jelentkezési lap kitöltésével jelezze részvételi szándékát, amelyet kérünk 

2018. január 31-ig visszaküldeni az info@fruitveb.hu címre. 

A részletes programot 2018. február 2-ig megküldjük. 

 

2018. január 24. 

 

 

Ledó Ferenc s.k. 

elnök 

Dr. Domján Erika s.k. 

ügyvezető igazgató 
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JELENTKEZÉSI LAP 

ZÖLDSÉGTERMESZTŐK TAVASZI TOVÁBBKÉPZÉSÉRE  

 

2018. FEBRUÁR 22 - 23. (csütörtök-péntek) 

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. január 31.  

 

 

Delegáló TÉSZ neve: …................................................................................................................ 

Címe.............................................................................................................................................. 

Szaktanácsadó neve: .…................................................................................................................ 

Telefonszám: …........................................E-mail cím: ................................................................. 

NAK szaktanácsadó esetén névjegyzéki szám: ............................................................................. 

 

2018. február 22-én szállást kérek / nem kérek (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

A sikeres regisztrációról e-mailben értesítést küldünk!  

 

 

 

Dátum:                                        ph.    …...................................... 

         Aláírás 
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