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1. A szaktanácsadók továbbképzésének helye a FruitVeB stratégiájában 

A felzárkóztatás leggyorsabb és leghatásosabb módszere a gyakorlati szaktanácsadás 

megerősítése, a szaktanácsadók továbbképzése és rajtuk keresztül a tagok képzése. A 

szaktanácsadási továbbképzésnek elsődleges célja, hogy a TÉSZ-eknél levő szaktanácsadók 

(alkalmazottak, szolgáltatási szerződéssel rendelkezők), olyan képzésben részesüljenek, 

mellyel saját TÉSZ-üknél teljes körű információt tudjanak adni a termelő tagoknak. A 

szaktanácsadók továbbképzése tehát kulcsfontosságú kérdés annak érdekében, hogy a korszerű 

ismeretek minél előbb eljussanak a gazdákhoz, ezzel is segítve az ágazatot stratégiai céljainak 

elérésében.  

A FruitVeB 2014-2020 közötti időszakra elkészített stratégiai terve a következő fontosabb 

célokat tűzte ki a zöldség-gyümölcs ágazat versenyképességének növelése érdekében: 

- A termelés csökkentésének megállítására, a technikai és technológiai 

korszerűsítéseknek növelésével. 

- A klímaváltozás negatív hatásainak csökkentése. 

- Öntözés növelése, korszerűsítése, korszerű tápanyag gazdálkodással összekötve. 

- Az ágazat export képességének növelése, új piacok keresése (főleg a megújuló 

feldolgozott terméknek). 

- Új termeléstechnológiai elemek alkalmazásával (új fajták fedett berendezések 

létesítése) a termesztési szezon bővítése. 

- A legmagasabb ágazati integráció megteremtése először a termelés, majd később az 

értékesítés területén is. 

- Jelentősen növelni kell a zöldség-gyümölcs termékek hozzáadott értékét, a feldolgozott, 

a frissen csomagolt, félkész termék arányának bővítését, alkalmazkodni kell az új 

fogyasztási, vásárlási szokásokhoz. 

- A kor követelményeinek megfelelő informatikát sokkal jobban be kell bevonni a 

termelés és marketing eszközök közé. 

- Növelni kell az ágazati eltartó képességet, növelni kell a vidéki foglalkoztatást. Ennek 

érdekében be kell kapcsolódni a vidéken élők képzésébe, hogy a megújult technológiát, 

technikát alkalmazni tudják. 

A stratégiai célok elérése érdekében a FruitVeB olyan képzési programot kíván nyújtani a 

TÉSz-ek szaktanácsadói részére, amely segítségével a legkorszerűbb technológiai és egyéb 

ismeretekre tehetnek szert a képzésben résztvevők. 

2. A szaktanácsadói továbbképzések tematikája (2019) 

A zöldség-gyümölcs ágazat rendkívül szerteágazó (sok növényfaj, sokféle cél: friss piacra 

termelés, termelőüzemi feldolgozás, hűtő- és konzervipar részére), ezért jól differenciált 

továbbképzésre van szükség. Képzési tervünket ennek megfelelően több részterület érintésével 

dolgoztuk ki:  
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1) Egyes növényfajokhoz kötött technológiai továbbképzés:  

 Egy-egy speciális növényfajhoz-csoporthoz kötött a konkrét technológiát érintő, 

gyakorlati bemutatóval egybekötött továbbképzés. Például szamócatermesztés 

technológiai kérdései, diótermesztés korszerű technológiájának bemutatása. 

 Modulokból álló továbbképzés, a termesztéstechnológiai egyes elemeinek elméleti 

kérdései: pl. tápanyagutánpótlás, növényvédelem, áruvá készítés, stb. 

 Általános technológiai kérdések: integrált termesztéstechnológiai kérdések 

kiskultúrás termesztésben, öntözés és vízgazdálkodás, törvényi szabályozási, 

adózási és egyéb üzemvezetési kérdések stb. 

2) Összes zöldséget és gyümölcsöt érintő általános kérdések tárgyalása:  

 A hazai kereskedelem és az exportpiacok kívánalmainak történő megfelelés 

 A termesztés és a korszerű Post Harvest eljárások összefüggései 

 Áruminőség, nyomon követhetőség, élelmiszerbiztonság, eredetvédelem kérdései 

 Jogszabály értelmezések (öntözés, növényvédelem, támogatások, adózás, stb.) 

3) Termeléshez kötött szakmai utak, tanácskozásokon való részvétel (bel- és külföldi) 

 A szaktanácsadók továbbképzésében fontos szerepet tölt be a hazai és a külföldi 

konferenciákon, tanácskozásokon való részvétel annak érdekében, hogy a 

legfrissebb kutatási eredményekkel ismerkedhessenek meg a képzésben 

résztvevők. 

 Fontosnak tartjuk azokat a külföldi szakmai utakat, kiállításokat beemelni a 

képzésbe, ahol a nemzetközi innovációkkal, jó gyakorlatokkal ismerkedhetnek meg 

a szaktanácsadók.  

4) Együttműködés felsőoktatási intézményekkel és kutatóintézetekkel 

 A felsőoktatási intézmények (Corvinus Egyetem, SZIE, DE, stb.) és az ágazatban 

működő Kutatóintézetek általános és speciális témákban. 

 A törvényi szabályozás változásainak ismertetése és gyakorlati alkalmazásának 

kérdéseiben lehetnek a szaktanácsadók és ezen keresztül a gazdák segítségére. 
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2.1. Tervezett rendezvények  

A 2019-es évre tervezett programjaink hazai és nemzetközi projekteket egyaránt tartalmaznak, 

ezeket az 1. táblázatban soroltuk fel. Az egyes programok leírását a 2.3. fejezet tartalmazza. 

 

1. táblázat: A szaktanácsadók továbbképzési programterve 2019. évre 

Tervezett dátum Rendezvény megnevezése 
Időtartam 

(óra) 

Tervezett 

költség 

(Ft/fő) 

2019. január 15. (kedd) 

Szigetszentmiklós 

A termésminőség és a hatékonyság 

fokozásának tartalékai a 

szilvatermesztésben 

8 55 000 

2019. január 16. (szerda) 

Szigetszentmiklós 

A kártevők elleni védekezés 

legégetőbb kérdései a 

gyümölcstermesztésben 

8 55 000 

2019. február 27. 

(szerda) Algyő 
Zöldségtermelők téli továbbképzése 16 15 000 

2019. március 20. 

(szerda) Velence 

Gyümölcsöseink növényvédelme - 

Fogyatkozó hatóanyagok vs. 

jövőbeni lehetőségek 

8 20 000 

2019. március 27. 

(szerda) Újfehértó 
Az intenzív meggytermesztés 8 60 000 

2019. április 25. 

(csütörtök) Jánkmajtis 
Dió szakmai nap 8 45 000 

2019. május 22-25. 

(szerda-szombat) 

Hollandia 

Hollandiai szakmai út 

zöldségtermesztőknek 
32 400 000 

2019. május 24. (péntek) 

Csenger 

Az alma tárolhatóságát javító 

termesztéstechnológiai elemek 

alkalmazása 

8 60 000 

2019. május 31. (péntek) 

Csenger 
Bio alma szakmai nap 8 10 000 

2019. június 5. (szerda) 

Balatonboglár 

A kajszi intenzív 

termesztéstechnológiája 
8 45 000 

2019. június 7. (péntek) 

Szentes 
Kápia paprika szakmai nap 8 30 000 

2019. június 12-16. 

(szerda-vasárnap) 

Portugália 

Portugáliai szakmai út 

zöldségtermesztőknek 
40 400 000 

2019. június 26. (szerda) 

Szeged 

A paradicsomhajtatás technológiai 

változásai 
8 30 000 

2019. július 16-19. 

(kedd-péntek) 

Lengyelország 

Lengyelországi szakmai út 

gyümölcstermesztőknek 
32 300 000 
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2019. augusztus 14. 

(szerda) Szarvas 
Ipari paradicsom szakmai nap 8 10 000 

2019. augusztus 30. 

(péntek) Nádudvar 
Magyar paprika napja 8 40 000 

2019. szeptember 18. 

(szerda) Gyál 
Salátafélék szakmai nap 8 20 000 

2019. szeptember 23-26. 

Franciaország 

Franciaországi szakmai tanulmányút 

gyümölcstermesztőknek 
32 400 000 

2019. október 9. (szerda) 

Makó 

Gyökérzöldségek termesztése szakmai 

nap 
8 20 000 

2019. október 16. (szerda) 

Szentes 

A zöldséghajtatás időszerű szervezési 

és technológiai kérdései 
8 30 000 

2019. október 30. (szerda) 

Kecskemét 

Gyümölcsösök talajművelése és 

tápanyagutánpótlása 
8 20 000 

2019. november 20-22. 

(szerda-péntek) 

Németország 

ICOP konferencia 24 550 000 

2019. november 22. 

(péntek) Siófok 
Évértékelő '2019 évzáró konferencia 8 50 000 

A változás jogát fenntartjuk! 

2.3. A programok leírása 

 

KÜLFÖLDI SZAKMAI UTAK 

 

1.Hollandiai szakmai út zöldségtermesztőknek – 2019. május 22-25. 

 

A szakmai út során a holland zöldséghajtatásba (paprika, paradicsom, uborka) kaphatnak 

bepillantást az érdeklődők. A termelést folytató hajtatóüzemek látogatása során a résztvevők 

személyesen is megismerkedhetnek a hajtatás legújabb technológiai fejlesztéseivel a palánta 

előállítástól az öntözésen, a tápanyagutánpótláson, a fitotechnikai fogásokon keresztül a 

növényvédelemig. Láthatják az új eljárások, technológiák gyakorlatban történő alkalmazásának 

lehetőségeit és korlátait egyaránt.  

A termelés mellett alkalom nyílik kereskedelmet bonyolító szervezetek látogatásra is, ahol a 

legkorszerűbb osztályozó-válogató, csomagoló és tároló, valamint nyomonkövetési 

technológiákról szerezhetnek ismereteket. 

Tervezett költség: 400 000 Ft + áfa/fő 
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2.Portugáliai szakmai út zöldségtermesztőknek – Portugália, 2019. június 12-16. 

A szakmai út során a portugáliai zöldséghajtatásba, valamint a szabadföldi zöldségtermesztésbe 

is betekintést nyerhetnek a résztvevők. A zöldségtermesztés fő kultúráit látogatjuk meg, 

felkeresünk paradicsom, paprika, zöldborsó, zöldbab, dinnye, sárgarépa termelőket, de 

betekintést nyerhetünk a brokkoli, cukkini, tojásgyümölcs és a földimogyoró termelésébe is.   

Az utazás során termelő vállalkozásokat látogatunk meg, ahol a résztvevők megismerkedhetnek 

a portugál zöldségtermesztés sajátosságaival. Helyi termelői szervezetet is felkeresünk, ahol 

szaktanácsadók válaszolnak a helyszíneken felmerülő kérdésekre.  

Tervezett költség: 400 000 Ft + áfa/fő 

 

3.Lengyelországi szakmai út gyümölcstermesztőknek – Lengyelország, Mazovia 

vajdaság, 2019. július 16-19.  

Lengyelország az elmúlt 20 évben Európa legnagyobb almatermesztőjévé vált. Jelenleg 170 

ezer hektár körül van az alma termőterülete. A 2018-as évben az elmúlt 10 évet tekintve rekord 

mennyiségű alma termett az ültetvényeken, az előzetes becslések szerint 4,2 millió tonna. A 

termesztés színvonala egyre emelkedik, az új telepítéseket már szigorúan intenzív vagy 

legújabban szuperintenzív művelésre létesítik. A termelésükre nagyfokú szervezettség 

jellemző, sok a több tízezer tonna árumennyiséget előállító és kezelő termelői szerveződés. A 

post-harvest műveletek terén is a világ élvonalába tartoznak, korszerű tárolási kapacitásuk 

pedig meghaladja az 1 millió tonnát. 

Az út során a lengyel almatermelés fő központjának számító Mazovia régióba látogatunk el, 

ahol termelői szervezetek látogatása során a résztvevők megismerkedhetnek az alkalmazott 

intenzív termesztéstechnológia elemeivel, az árukezelési és tárolási megoldásokkal, és képet 

kaphatnak a termelői szerveződések felépítéséről, működéséről. 

Tervezett költség: 300 000 Ft + áfa/fő 

  

4. Franciaországi szakmai út gyümölcstermesztőknek – Franciaország, Perpignan, 2019. 

szeptember 23-26. 

 

Franciaország Európa negyedik legnagyobb gyümölcstermelője, 2016-ban 2,8 millió tonna 

gyümölcsöt állított elő. Az alma a legnagyobb arányban (53 %) termesztett gyümölcs, ezt követi 

az őszibarack és nektarin (7 %) valamint a szilva (6 %) és a kajszi (4 %). A francia diótermelés 

az összes gyümölcsnek csupán a 2 %-át adja, de ez 50 ezer tonna feletti termésmennyiséget 

jelent, így dió tekintetében Európában meghatározó szerepe van. 

A szakmai út során kajszi, őszibarack, szilva és dió termesztőket, feldolgozó üzemeket 

látogatunk meg. Az érdeklődők megismerkedhetnek az alkalmazott termesztéstechnológiákkal, 

a használt fajták tulajdonságaival, jövedelmező termeszthetőségük feltételeivel, a termelői 

szerveződések működésével és a franciák által nagy becsben tartott eredetvédelemmel, annak 

pozitív és negatív hatásaival. 

Tervezett költség: 400 000 Ft + áfa/fő 

 

5. ICOP konferencia – Németország, Hamburg 2019. november 20-22. 

A Termelői Szerveződések Nemzetközi Konferenciája (International Conference of Producer 

Organisations, ICOP) a 2019. évben is megrendezésre. A három napos konferencián 

ismertetésre kerülnek a várható szabályozási változások, különös tekintettel a termelői 
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szerveződéseket érintőkre. Ezek mellett az EU piacán zajló folyamatok és trendek is elemzésre 

kerülnek, különös tekintettel a változó fogyasztói igényekre. Külön szekció keretében 

kifejezetten a kertészeti termelés kérdéseit érintő témák is megvitatásra kerülnek, mint például 

a növényvédelem-szermaradék vagy az öntözés nehézségei. A konferencián bemutatkoznak 

több tagállam különböző termelői szerveződései, így lehetőség nyílik rálátni arra, hogy az egyes 

tagállamok termelői szervezetei hogyan értelmezik az uniós előírásokat és azoknak hogyan 

próbálnak eleget tenni. A konferencia időtartama alatt lehetőség van helyi termelői szervezetek 

látogatására is.  

Tervezett költség: 550 000 Ft + áfa/fő 

 

HAZAI ZÖLDSÉGTERMESZTÉSI SZAKMAI PROGRAMOK 

 

6. Zöldségtermesztők téli továbbképzése - Algyő, 2019. február 27. 

 

A rendezvény idén a zöldségkultúrák növényvédelmére valamint tápanyagutánpótlására és 

szabadföldi kultúrák esetében a talajerő fenntartásra fókuszál. Az eseményen a hajtatással és a 

szabadföldi zöldségtermesztéssel foglalkozó termesztők és szaktanácsadók is egyaránt képet 

kaphatnak a szakterületen zajló kutatás-fejlesztés legújabb eredményeiről, valamint azok 

gyakorlati alkalmazhatóságáról.  

Tervezett költség: 15 000 Ft + áfa/fő 

 

7. Kápia szakmai nap – Szentes, 2019. június 7. (péntek)  

A rendezvény célja, hogy a régióban egyre népszerűbb kápia paprika termelésével, 

értékesítésével kapcsolatos tapasztalatokat megbeszéljék, illetve az új ismereteket átadják az 

érdeklődő szakembereknek.  

Tervezett költség: 30 000 Ft + áfa/fő 

 

8. A paradicsomhajtatás technológiai változásai – Szeged, 2019. június 26. (szerda) 

A hajtatott paradicsom termőterülete az elmúlt 10 évben csökkenő tendenciát mutat, azonban 

az éves termés mennyisége ennek ellenére növekszik. Ez egyértelműen egy technológiai 

színvonal emelkedésének az eredménye, a korszerű technológiára átálló termelők egységnyi 

területen jóval nagyobb hozamokra képesek. A hazai paradicsomhajtatásban van perspektíva, 

a termelés hazai igényeket a téli hónapok kivételével fedezni tudja. A versenyképesség 

megőrzéséhez azonban további fejlesztésekre lesz szükség. A rendezvény célja a legújabb K+F 

irányok és eredmények bemutatása külföldi és hazai példákon.  

Tervezett költség: 30 000 Ft + áfa/fő 

 

9.Ipari paradicsom szakmai nap – Szarvas, 2019. augusztus 14. 

A hazai ipari paradicsom termesztés néhány éve a mélyponton volt, azonban újra lendületet vett 

és az elmúlt években erőteljes termőterület bővülés következett be. A feldolgozóipar 

meghatározó képviselőjénél végrehajtott korszerűsítésnek és kapacitásbővítésnek 

köszönhetően a termőterület további bővülése várható, mivel a jelenlegi termelési volumen 
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mellett a sűrítménygyártó kapacitás kihasználtsága nem teljes. Az ipari igények kiszolgálása 

hosszú távon biztonságot jelenthet a termelőknek, azonban a tartós együttműködés feltétele a 

minőségi alapanyag megtermelése. A rendezvényen bemutatásra kerülnek a legújabb ipari 

paradicsom fajták, és az azokkal folytatott termesztési kísérletek eredményei. A helyszíni 

bemutató keretében a résztvevők képet kapnak az egyes fajták termesztési tulajdonságairól, az 

adott körülmények között elérhető bel tartalmi értékekről. Így a termelők segítséget kaphatnak, 

hogy a későbbiekben a termőhelyi adottságaiknak és technológiai színvonaluknak megfelelő 

fajtákat válasszák. Az érdeklődők a bemutató során megtekinthetik az egyes fajták betakarítás 

közbeni állapotát is.  

Tervezett költség: 10 000 Ft + áfa/fő 

 

10. A magyar paprika napja – Nádudvar, 2019. augusztus 30. 

A Magyar Paprika Napja minden évben nagy érdeklődés mellett mutatja be a paprika ágazat 

egy-egy területének eredményeit, időszerű feladatait. Az idei évben a fóliás paprikahajtatásban 

történt technológiai fejlesztésekkel, kutatásokkal és azok eredményeivel ismerkedhetnek meg 

az érdeklődők. 

Tervezett költség: 40 000 Ft + áfa/fő 

 

11. Salátafélék szakmai nap – Gyál, 2019. szeptember 18. (szerda) 

A salátafélék fogyasztásában igen gyökeres változások következtek be az elmúlt 15-20 évben. 

A hagyományos fejes saláta kissé háttérbe szorult, azonban egyre nagyobb igény mutatkozik a 

különböző egyéb típusok iránt. Az enyhülő téli időjárásnak köszönhetően a hazai termelés 

szinte egész évben képes lenne ellátni a piacot. A salátafeldolgozó üzemek által készített 

konyhakész saláta és salátakeverékek mára sikeres, keresett termékké váltak. A salátafélék 

piacát a folyamatosan változó fogyasztási divatok határozzák meg. 

A rendezvényen bemutatjuk a salátafélék piacán zajló folyamatokat, a különböző értékesítési 

lehetőségeket és a feldolgozóipar áruval szemben támasztott követelményeit. Szakmai 

partnereink bemutatják mind a szabadföldi, mind a hajtatásba szánt fajtáikat, az eredményes 

termesztéshez szükséges technológiai útmutatókat. Szó esik a saláta optimális vágási idejének 

meghatározásáról, a hűtéssel és csomagolással kapcsolatos tudnivalókról. Mindezek mellett a 

salátatermesztést veszélyeztető új kórokozókról és az ellenük való védekezésről is ismereteket 

szerezhetnek az érdeklődők.  

Tervezett költség: 20 000 Ft + áfa/fő 

 

12. Gyökérzöldségek termesztése szakmai nap – Makó, 2019. október 9. (szerda) 

A gyökérzöldségek közül hazánkban a sárgarépa és a petrezselyem a legnagyobb felületen 

termesztett kultúrák. Előbbi 1 200 – 1 300 hektáron, utóbbit 1 600 – 1 700 hektáron termesztik, 

ebből 450 – 500 hektár a levél-, 1 150 – 1 200 hektár gyökérpetrezselyem. A sárgarépa 

termésmennyisége 65 – 70 ezer tonna között, a gyökérpetrezselyemé 50 – 55 ezer tonna között 

mozog. A két kultúra termesztésében közösek a problémák: sok helyen alacsony 

termesztéstechnológiai színvonal, öntözéssel kapcsolatos problémák, gépesítettség szintje, 

technikai állapota, megoldatlan tárolási kapacitáshiány, stb. 

A szakmai nap keretében bemutatásra kerülnek partnereink legújabb fajtái, azok 

termesztéstechnológiai jellemzői, valamint a betakarítás, az áruvá készítés berendezései. 
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Elemezzük a termesztés jövedelmezőségéhez szükséges legfontosabb tényezőket, a frisspiaci 

és az ipari céltermelés közötti különbséget.  

Tervezett költség: 20 000 Ft + áfa/fő 

 

13.  A zöldséghajtatás időszerű szervezési és technológiai kérdései – Szentes, 2019. 

október 16. (szerda) 

 

A rendezvény alkalmat ad a zöldséghajtatásban felmerülő időszerű szervezési és technológiai 

gondok elemzésére és megvitatására. A Délalföldi Kertészek Szövetkezete évről-évre otthont 

ad a termelőket széles körben érdeklő szakmai fórumnak. A rendezvényen ideje alatt számos 

háttéripari cég mutatkozik be termékeivel előadás és kiállítás formájában.  

Tervezett költség: 30 000 Ft + áfa/fő 

 

 

HAZAI GYÜMÖLCSTERMESZTÉSI SZAKMAI PROGRAMOK 

 

14. A termésminőség és a hatékonyság fokozásának tartalékai a szilvatermesztésben – 

Szigetszentmiklós, 2019. január 15. (kedd) 

A szakmai nap keretében a németországi Rheinland-Pfalzi Kutató és Szaktanácsadó Állomás 

(DLR RLP) munkatársa mutatja be az intenzív szilvatermesztés fejlesztésének lehetőségeit. A 

képzésen a szilva ökológiai igényeitől a betakarításig minden témakör kifejtésre kerül. Így a 

résztvevők választ kaphatnak az alany- és fajtahasználat kérdéseire, az intenzív szilva 

koronaformáinak kialakítására és fenntartására, valamint a kulcsfontosságú 

termesztéstechnológiai elemek – mint a tápanyagutánpótlás, metszés, termés és 

növekedésszabályozás, öntözés, növényvédelem – professzionális kivitelezésére 

Meghívott külföldi előadó: dr. Peter Hilsendegen (DLR RLP) 

Tervezett költség: 55 000 Ft + áfa/fő 

 

15.  A kártevők elleni védekezés legégetőbb kérdései a gyümölcstermesztésben – 

Szigetszentmiklós, 2019. január 16. (szerda) 

A hazai gyümölcstermesztésben komoly gondokat okozhatnak a különböző károsítók, mint 

például a vértetű, az atkák, vagy meggy esetében az antraknózis. Egyelőre megoldatlan 

kérdésnek látszik a cseresznyelégy és a foltosszárnyú muslica elleni hatékony védekezés is. 

A szakmai napon intenzív képzés keretében meghívott szakértő/szaktanácsadó mutatja be az 

ezen kártevők elleni védekezés németországi módszereit, az elért eredményeket, 

tapasztalatokat. A résztvevők megismerkednek a károsítók biológiájával, a védekezés 

szempontjából kulcsfontosságú fejlődési stádiumokkal, a károsítók megfigyelésének és 

előrejelzésének módszereivel és eszközeivel. Az előadó bemutatja a Németországban 

alkalmazott mechanikus, biológiai és kémiai védekezési eljárásokat, technológiákat.   

Meghívott előadó: Werner Dahlbender (Rehinland-Pfalzi Kutató és Szaktanácsadó Állomás, 

Németország)  

Tervezett költség: 55 000 Ft + áfa/fő 
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16. Gyümölcsöseink növényvédelme – Fogyatkozó hatóanyagok vs. jövőbeni 

lehetőségek - Velence, 2019. március 20. (szerda) 

 

Az Európai Uniós tagsággal a növényvédelem területén is komoly kihívásokat kaptunk. A 

növényvédő szer hatóanyagok rendszeres felülvizsgálata során egyre több vegyületről derül ki, 

hogy valamilyen okból – jellemzően az emberi egészségre jelentett valós vagy feltételezett 

kockázat miatt – ki kell vonni az engedélyezett hatóanyagok közül. A probléma tovább 

gyűrűzik azzal, hogy az új hatóanyagok engedélyezése nem tart lépést a kivonások ütemével, 

így sok esetben nem áll rendelkezésre helyettesítő hatóanyag. A növényvédelemmel foglalkozó 

szakembereknek ebben a környezetben kell gondoskodni a termelés biztonságáról. 

A szakmai nap keretében a hatóanyagkivonások hatásait, a lehetséges helyettesítő vagy 

alternatív megoldásokat járjuk körbe hazai szakértők és szaktanácsadók segítségével.  

Tervezett költség: 20 000 Ft + áfa/fő 

 

17. Az intenzív meggytermesztés – Újfehértó, 2019. március 27. 

A hazai meggytermesztés az intenzivitás területén jókora lemaradásban van, a 14 000 hektárt 

meghaladó termőterület java része nem mondható korszerű művelésűnek. A terméshozamok 

sok esetben nem érik el a jövedelemezőség határát, a termés értékesítésekor pedig gyakoriak a 

piaci zavarok.  

A szakmai napon intenzív szeminárium keretében külföldi szakértő segítségével mutatjuk be 

az intenzív meggy termesztéstechnológiáját. Ismertetésre kerülnek az új nemesítésű fajták és a 

művelésükkel kapcsolatos tulajdonságok, a telepítéssel kapcsolatos kritériumok. Körbejárjuk a 

gépesítés kérdését, és vizsgáljuk az intenzív termesztés ráfordításainak és jövedelmének 

arányát.  

Tervezett költség: 60 000 Ft + áfa/fő 

 

18. Dió szakmai nap – Jánkmajtis, 2019. április 25. (csütörtök) 

A hazai dió termőterület dinamikus bővülést mutat, az elmúlt két évtizedben több, mint 

kétszeresére növekedett a dióültetvények felülete. A minőségi dió keresett export termék, 

korszerű intenzív technológia mellett termesztése jól jövedelmezhet. Intenzív művelésű 

ültetvényből még viszonylag kevés van az országban, kevés az ezzel kapcsolatos tapasztalat is.  

A szakmai nap keretében meghívott külföldi szakértő segítségével mutatjuk be az intenzív 

diótermesztés technológiáját a korona kialakításától a betakarításig. Körbejárjuk a piaci 

igényeket, lehetőségeket és az ezek kielégítéséhez szükséges megoldásokat. E mellett 

bemutatjuk a kultúra növényvédelmével kapcsolatos. legújabb ismereteket.  

Tervezett költség: 45 000 Ft + áfa/fő 

 

19. Az alma tárolhatóságát javító termesztéstechnológiai elemek alkalmazása – 

Csenger, 2019. május 24. (péntek) 

Az alma értékesítésében kulcskérdés a tárolhatóság. A minőségi alma nem csak küllemében 

szép, de olyan beltartalmi jellemzőkkel is bír, melyek lehetővé teszik a hosszú ideig tartó, 

számottevő minőségromlás nélküli tárolást. Minél hosszabb egy termék tárolhatósági ideje, 

annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a folyamatos és egyenletes ellátás biztosítható. Az 
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sem elhanyagolható tény, hogy a hosszú ideig jól tárolható árutömeg egy esetleges túlkínálati 

szituációban komoly piaci feszültséglevezető erővel bír. 

A szakmai nap keretében előadóink bemutatják az alma tárolhatóságának javítását célzó szüret 

előtti beavatkozásokat (tápanyagellátás, növényvédelem), azok technológiai részleteit, az 

optimális szüreti időpont meghatározásához szükséges eljárásokat, elméleti és gyakorlati 

tudnivalókat, valamint a tárolhatósági idő becslésének módszereit. Ezek mellett a főbb 

termesztett fajták különböző tárolástechnológiái is górcső alá kerülnek. 

Meghívott előadó: Gottfried Lafer (Haideggi Kutatóállomás, Ausztria) vagy Dominikus 

Kitteman, Daniel Neuwald, Bavendorfi Kutató és Szaktanácsadó Állomás, Németország)  

Tervezett költség: 60 000 Ft + áfa/fő 

 

20. Bio alma szakmai nap – Csenger, 2019. május 31. (péntek) 

A növényvédelmi technológiák változása és a piaci elvárások egyre nagyobb igényt 

támasztanak a biotermékek, ezen belül a bioalma iránt, ezért több éve nagy érdeklődés mellett 

rendezzük meg Csengerben, május utolsó napjaiban a Bio alma szakmai napot. 80-100 fő 

látogatóra számítunk - a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, Hajdú-Bihar megyei, Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei bio almatermelőket, és minden, a biotermesztés iránt érdeklődőt várunk.  

Tervezett költség: 10 000 Ft + áfa/fő 

 

21. A kajszi intenzív termesztéstechnológiája – Balatonboglár, 2019. június 5. (szerda) 

A kajszi hazai termőterületében a korábbi csökkenő tendencia megfordult, a jól értékesíthető 

gyümölcs iránt megnőtt a termelők érdeklődése. Piaci lehetőségei jók, keresett exportcikk, az 

árutömeg nagy része abban az időszakban érkezik meg a német piacokra, amikor a nagy termelő 

országok – Spanyolország, Olaszország – áruja kiürül. E mellett a belföldi fogyasztásban is 

növekedés tapasztalható. A kajszi intenzív termesztése igen költség-, szaktudás- és 

munkaigényes, de az értékesítés lehetőségei és az elérhető árszínvonal igen vonzóvá teszi. 

A szakmai nap keretében hazai szaktanácsadó és szakértők segítségével mutatjuk be a kajszi 

intenzív termesztésével kapcsolatos tudnivalókat, a telepítéstől a koronakialakításon át a 

fenntartó művelésig, valamint az ilyen művelésmódra jól használható fajtákat.  

Tervezett költség: 45 000 Ft + áfa/fő 

 

22. Gyümölcsösök talajművelése és tápanyagutánpótlása – Kecskemét, 2019. október 30. 

(szerda) 

Gyümölcsültetvényeink talajművelésével kapcsolatban többféle nézet terjedt el. Vannak, akik 

a talaj teljesen ’’feketén tartása’’ mellett szavaznak, vannak, akik arra esküsznek, hogy a sorköz 

bolygatása felesleges és ártalmas, elég a soralját művelni. A talaj művelése (vagy nem 

művelése) kihatással van/lehet a tápanyagok mennyiségére és hozzáférhetőségére, az 

öntözésre, valamint a növényegészségügyi kérdésekre is. 

A rendezvény célja, hogy rávilágítson arra, hogy az ültetvény talaján elvégzett (vagy el nem 

végzett beavatkozások) milyen hatással vannak az egyéb termesztéstechnológiai elemekre 

(növényvédelem; tápanyagutánpótlás; öntözés, stb.).  

Tervezett költség: 20 000 Ft + áfa/fő 
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23. Értékelő 2019 – Szezonzáró konferencia – Siófok, 2019. november 22.  

A konferencián a hazai kertészeti ágazat éves teljesítményét értékeljük. A hazai előadók 

bemutatják a gyümölcs- és zöldségtermesztés éves eredményét, a szezonra jellemző, azt 

befolyásoló tényezőket (időjárás, külpiaci folyamatok, stb.), azok negatív vagy pozitív hatását. 

Külföldi előadók segítségével betekintést kapunk az Európai Unió piacán zajló folyamatokba, 

a piaci-fogyasztói igények változásaira és az ezen változások lekövetése miatt bevezetni 

tervezett intézkedésekbe. A konferencián szekcióülések keretében a zöldség- és 

gyümölcstermelés specifikus problémáival, az azok megoldására irányuló legújabb 

fejlesztésekkel, kutatási eredményekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők.  

A konferencián számos háttéripari cég kiállítóként képviselteti magát, így személyes 

konzultációra is lehetőség nyílik a jelen lévő specialistákkal, szakértőkkel.  

Tervezett költség: 50 000 Ft + áfa/fő 

 

 


