
A 
FruitVeB és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Termelők Egyesülete 2019-től nagy hangsúlyt fektet az intenzív szakta-

nácsadási jellegű képzésekre. Az új típusú képzésekkel alapvető célunk, hogy a hazai gyümölcstermesztésben élen-

járó, profi termelőink továbblépését segítsük a legkorszerűbb tudásanyag átadásával. Ennek szellemében a képzés 

tematikája jelentősen eltér az „általános” szakmai konferenciákétól, ugyanis egy szaktanácsadási nap keretében egy témát 

tárgyalunk meg, és egyetlen előadóval visszük végig a napi programot, hogy lehetőség nyíljon a téma alapos, részletes, a 

profi gyümölcstermelőink számára is hasznos többletinformációkat nyújtó mélységig történő megtárgyalására. Az előadás 

jellegű blokkokat egy-egy résztéma után interaktív vitával színesítjük, hogy elegendő időt és teret biztosítsunk az intenzív 

eszmecserére, ahol a jelenlévők megvitathatják a saját tapasztalataikat és feltehetik kérdéseiket az előadónak. A képzé-

seket nagyobbrészt profi külföldi, nemzetközileg elismert kutató-szaktanácsadó kollégák tartják, de előadóink lesznek a 

legelismertebb hazai szakemberek is.

E rendezvénysorozatunk első állomása a 2019. január 15-16-án megrendezésre kerülő, kétnapos képzésünk, ahol egy napot 

a minőségorientált és hatékony szilvatermesztés legfontosabb kérdéseivel foglalkozunk, a másik napot pedig a gyümöl-

csösök növényvédelme keretében a legveszélyesebb kártevők (pajzstetvek, atkák, foltos szárnyú muslica) elleni védekezés 

kérdésének szenteljük.

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: 
Gastland Hotel M0*** Étterem és Konferencia Központ
2311 Szigetszentmiklós (M0 Autóút, 19 km)

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2019. JANUÁR 9. (SZERDA) 16.00 ÓRA.

Kérdés esetén keresse:

Dr. APÁTi Ferenc alelnök 
apati.ferenc@econ.unideb.hu 0670/389-0556

HUNYADI István szakmai igazgató: 
istvan.hunyadi@fruitveb.hu 0670/363-3775

Dr. DOMJÁN Erika ügyvezető: 
erika.domjan@fruitveb.hu; 0670/338-9568

KÉRJÜK TÖLTSE KI A MELLÉKELT JELENTKEZÉSI LAPOT!

2019. január 15-16. - Szigetszentmiklós, Gastland Hotel M0***

PROFIKTÓL PROFIKNAK
FruitVeB Szaktanácsadási Napok

SZEGED GYŐR



 Program
 0. NAP

 2019. január 14. (hétfő)

19.00-22.00 SZAKEMBER TALÁLKOZÓ
 Vacsorával egybekötött, kötetlen szakmai beszélgetés
 A program nem kötelező, de tartalmas időtöltést biztosít azok számára, akik az 1. Szaktanácsadási Napra  
 bejelentkeztek, és előző este meg kívánnak érkezni (szállás szintén biztosított). 

 1. SZAKTANÁCSADÁSI NAP

 2019. január 15. (kedd)

TÉMA:  A termésminőség és a hatékonyság fokozásának tartalékai a szilvatermesztésben.

ELŐADÓ:  Dr. Peter HILSENDEGEN, kutató-szaktanácsadó,
 Rheinland-PFALZI Kutató és Szaktanácsadó Állomás, Németország

8.30-9.00 REGISZTRÁCIÓ

9.00-11.00 A fogyasztói, illetve vevő igények változása a szilva piacán.
 Perspektivikus, új szilvafajták a minőségorientált és hatékony szilvatermesztésben (1. rész).
 Vita: kérdések és válaszok

11.00-11.20  KÁVÉSZÜNET

11.20-13.00  Perspektivikus, új szilvafajták a minőségorientált és hatékony szilvatermesztésben (2. rész). 
 Az alanyhasználatban rejlő tartalékok.
 Vita: kérdések és válaszok

13.00-14.00 EBÉD

14.00-15.20 A minőséget és hatékonyságot javító termesztéstechnológiai beavatkozások (1. rész): mechanikus és 
 kémiai termésszabályozás a korszerű szilvatermesztésben.
 Vita: kérdések és válaszok

15.20-15.40 KÁVÉSZÜNET

15.40-17.00 A minőséget és hatékonyságot javító termesztéstechnológiai beavatkozások (2. rész): a metszés, öntözés és 
 tápanyag-gazdálkodás hatása a gyümölcsminőségre.
 Vita: kérdések és válaszok

18.00-22.00 SZAKEMBER TALÁLKOZÓ 
 Vacsorával egybekötött, kötetlen szakmai beszélgetés
 Az 1. és/vagy a 2. Szaktanácsadási Napon résztvevők, illetve a 2. szakmai napra előző este érkezők számára  
 egyaránt. A program nem kötelező, de tartalmas időtöltést biztosít azok számára, akik az 1. napi program  
 után még szakmai eszmecserét terveznek (függetlenül szállás igénylésétől), vagy csak a 2. Szaktanácsadási  
 Napon vesznek részt, és előző este meg kívánnak érkezni (szállás szintén biztosított). 
 2. SZAKTANÁCSADÁSI NAP



 2019. január 16. (szerda)

TÉMA:  A kártevők elleni védekezés legégetőbb kérdései a gyümölcstermesztésben: pajzstetvek, 
 foltos szárnyú muslica, takácsatkák

ELŐADÓ:  Werner DAHLBENDER, kutató-szaktanácsadó,
 Rheinland-PFALZI Kutató és Szaktanácsadó Állomás, Németország

8.00-8.30 REGISZTRÁCIÓ

8.30-10.30 A pajzstetvek elleni védekezés technológiája (1. rész): a kártevő biológiája és életmódja, 
 a beavatkozások optimális időpontja, a védekezés mechanikus, kémiai és biológiai lehetőségei.
 Vita: kérdések és válaszok

10.30-10.50 KÁVÉSZÜNET

10.50-12.00  A pajzstetvek elleni védekezés technológiája (2. rész): a védekezés mechanikus, 
 kémiai és biológiai lehetőségei.
 Vita: kérdések és válaszok

12.00-13.00 EBÉD

13.00-14.40 A foltos szárnyú muslica (Drosophila suzukii) elleni védekezés technológiája összefüggésben 
 a cseresznyelégy elleni beavatkozásokkal: a kártevő biológiája és életmódja, a beavatkozások 
 optimális időpontja, a védekezés mechanikus, kémiai és biológiai lehetőségei.
 Vita: kérdések és válaszok

14.40-15.00 KÁVÉSZÜNET

15.00-16.40 A takácsatkák elleni védekezés technológiája: a kártevő biológiája és életmódja, a beavatkozások 
 optimális időpontja, a védekezés mechanikus, kémiai és biológiai lehetőségei.
 Vita: kérdések és válaszok

17.00 A RENDEZVÉNY ZÁRÁSA

Szakember Találkozó (vacsora) és szállás a 0. napra:  13.000  Ft + ÁFA
Azoknak ajánljuk, akik az 1. Szaktanácsadási Napon részt vesznek, és már előző este meg kívánnak érkezni.

1. Szaktanácsadási Napon való részvétel díja: 55.000  Ft + ÁFA*
(Magában foglalja a büféellátást, az ebédet és a szaktanácsadási program teljes költségét)

Szakember Találkozó (vacsora) az 1. Nap végén: 3.000  Ft + ÁFA
Azoknak ajánljuk, akik az 1. szakmai napon részt vettek, és a vacsora után távozni kívánnak.

Szakember Találkozó (vacsora) az 1. Nap végén + szállás:  13.000  Ft + ÁFA
(Azoknak ajánljuk, akik mindkét szakmai napon részt kívánnak venni és a két szakmai nap közötti éjszakára szállást is 
igényelnek, vagy a csak a 2. szakmai napon részt venni szándékozók részére, 
amennyiben már előző este meg kívánnak érkezni.)

2. Szaktanácsadási Napon való részvétel díja: 55.000  Ft + ÁFA*
(Magában foglalja a büféellátást, az ebédet és a szaktanácsadási program teljes költségét)

Részvételi díjak és rendelhető tartalmak (1 főre)

MEGJEGYZÉSEK:
*A FruitVeB, rendezett tagsági viszonnyal rendelkező, egyéni termelő tagjai számára a szaktanácsadási napo(ko)n való részvétel díjából 10.000 Ft 
kedvezményt biztosítunk, tehát a részvételi díj nettó 45.000 Ft/fő (a kedvezmény a szállásra és vacsorára nem vonatkozik). 
A „PROFIKTÓL PROFIKNAK” – FruitVeB Szaktanácsadási Napok költsége a TÉSZ Nemzeti Támogatás keretein belül elszámolható.
A Szakember Találkozón (vacsora) való részvétel és a szállás rendelése nem kötelező, mindössze a résztvevők kényelmét szolgáló opcionális lehetőség. 
A szaktanácsadási program hatékonyabb lebonyolítása érdekében az előadások Power Point prezentációs anyagát párhuzamosan fogjuk vetíteni 
magyar és német nyelven egyaránt. A résztvevők a regisztrációs csomaggal együtt kézhez kapják a kinyomtatott prezentációs anyagot, ami segíti az 
előadások követését és a jegyzetelést. 


