
 
 

  

 

MEGHÍVÓ 
 

a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, 
és a Délalföldi Kertészek Szövetkezete közös rendezvényére 

 

VII. ORSZÁGOS ZÖLDSÉGHAJTATÁSI NAP 
2020. október 16. (péntek) 

 
HELYSZÍN:  Délalföldi Kertészek Szövetkezete  

6600 Szentes, Szarvasi út 3/B. 
 

A RENDEZVÉNYRŐL RÖVIDEN: 
A rendezvény alkalmat ad a zöldséghajtatásban felmerülő időszerű szervezési és technológiai gondok 
elemzésére és megvitatására. A Délalföldi Kertészek Szövetkezete évről-évre, idén immár hetedik 
alkalommal ad otthont a termelők széles körét érdeklő szakmai fórumnak. A hajtatási szakmai nap az 
elmúlt években a FruitVeB segítségével már országos eseménnyé nőtte ki magát. A rendezvény ideje 
alatt a zöldséghajtatáshoz kapcsolódó számos háttéripari cég mutatja be termékeit kiállítás formájában, 
mely lehetőséget ad a termelők, szaktanácsadók és oktatók számára a legújabb szakmai ismeretek 
megszerzésére. 
 
RÉSZLETES PROGRAM: 
 
 

8:00-9:00 Regisztráció és háttéripari partnereink kiállításának megtekintése 
 
9:00-9:05 Megnyitó 

Ledó Ferenc elnök, FruitVeB 
 

9:05-9:45 A DélKerTÉSZ 2020-as szezonjának értékelése és fejlesztési elképzelések a következő 
években 
Nagypéter Sándor elnök-ügyvezető, DélKerTÉSZ 
 

9:45-10:15  A zöldséghajtatás fejlesztési lehetőségei a hazai minőségi ellátás érdekében 
Dr. Nagy István agrárminiszter, Agrárminisztérium 
 

10:15-10:45 Az őstermelői és családi vállalkozások adózási szabályainak várható változása 2021-től 
  Papp Gergely szakmai főigazgató-helyettes, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

   
10:45-11:15 Szünet – háttéripari partnerek kiállításának megtekintése 

 
11:15-11:45 Hogyan befolyásolják a biostimulátorok a növények tápanyagfelvevő és stressztűrő 

képességét  
Dr. Ombódi Attila egyetemi docens, Szent István Egyetem 

   



 
 
 
11:45-13:00 Kerekasztal beszélgetés környezetbarát tápanyagutánpótlásról a hajtatásban 
  Moderátor: Ledóné Dr. Darázsi Hajnalka szaktanácsadó, DélKerTÉSZ 

A kerekasztal beszélgetésen neves szakemberek, szaktanácsadók és a háttéripari partnerek 
képviselői vesznek részt. 

 
13:00-13:30 Büféebéd 

 
13:30-14:15 DélKerTÉSZ tevékenységének bemutatása – telep bejárás 
  Nagypéter Sándor elnök-ügyvezetővel és Janó Imre kereskedelmi vezetővel 

 

A rendezvény helyszínén 8.00-13.00 óráig háttéripari cégek bemutatója, kiállítása tekinthető meg. 

 

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 

A regisztráció határideje: 2020. október 13. (kedd) 16:00 óra  

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a járványügyi előírások miatt a rendezvényen csak előzetesen 
regisztrált résztvevőket áll módunkban fogadni! 

A rendezvényre belépés csak testhőmérséklet ellenőrzés után történhet, melyet munkatársaink a bejáratnál 
végeznek majd el. A hőmérséklet ellenőrzése és regisztráció a beléptetést némileg lassíthatja, ezért kérjük 

tisztelt vendégeinket, ezzel kalkulálva időben érkezzenek! 

Mások és saját egészségük védelmében zárt térben a maszk viselése kötelező. Maszkot a szervezők a 
belépésnél biztosítanak az azt igénylő résztvevőknek! 

Tájékoztatjuk a gépjárművel érkező vendégeinket, hogy a DélKerTÉSZ biztosítani tudja a parkolási 
lehetőséget. 

A rendezvény a NAK szaktanácsadói programjának részeként a – szaktanácsadói névjegyzékben szereplő – 
szaktanácsadók szabadon választható rendezvények közé tartozik 

A rendezvény a NAK szaktanácsadási programjának részeként a – Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő 
– szaktanácsadók szabadon választható rendezvényei közé tartozik. 

 
 

A DélKerTÉSZ tagjai és alkalmazottai regisztrálni tudnak a titkarsag@delkertesz.hu e-mail címen is. 

 

Ledó Ferenc        Nagypéter Sándor 
        FruitVeB elnök                  DélkerTÉSZ elnök-ügyvezető 

 

 
 


