
 

 

 

 

 

A Magyar Növényvédő Mérnöki és  Növényorvosi Kamara  

 Pest Megyei Szervezete 

Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet 

Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. 

AGRO.bio Hungary Kft.  

Agrova Kft. 
Fitohorm Kft. 
Hechta Kft 
Huminisz Kft. 
Malagrow Kft. 
Natur Agro Hungária Kft. 
Pro-Feed Kft. 
Timac Agro Hungária Kft. 
YARA Hungaria Kft. 
 
 
 
 

 

  

  
 

          

 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Tisztelettel meghívja Önt 

V. Pest megyei Tápanyag nap 

gazdálkodási határszemlére ültetvény és szántóföldi növények 

tábláin 

A határszemle helyszíne és időpontja: 

2021.02.23. (Kedd ) 

A 7-es úton Érd és Martonvásár között, a 27-es km-nél, a       

Simonpuszta felé vezető bekötő úton.    

 GPS koordináta: 47.34381  18.84446 

 

 



 

Program 

9.30-9.50    Gyülekező     résztvevők max.1+9 fős körökbe rendezése                                                                                      

9.50-10.00    Konzultációs körök elrendeződése a területen 

10,00-10,05  Megnyitó Erdész Ferenc elnök  Pest Megyei Növ.Kamara  

10.05-13.00 Szakmai konzultációk 15 percben, tájékoztató anyagok          

  (katalógus, prospektus)  átadása 

Szakmai témakörök - szántó 

A kukorica komplex starter technológiája 

Mikrobiológiai megoldások az egészségesebb növényekért 

Makrotápelemek levéltrágyaként? 

A talaj fertőző képleteinek csökkentése biológiai készítményekkel 

Növénykondicionálás és növénytáplálás humin-, fulvo- és aminosavakkal 

A biostimuláció élettani alapjai és fenológia sajátosságai 
A mért eredményekre alapozott, növényspecifikus talaj-lomb technológia 
 szakmai alapjai 
A nem-szerkezeti szénhidrátok (keményítő) szerepe a növények télállóságában  
és tavaszi fejlődésében 

A biostimulátorok szerepe a szilárd termésnövelő anyagokban 

Kései vetés-korai fejtágyázása. 
 

Szakmai témakörök - gyümölcs/szőlő 

A mikorrhizák szerepe álló kultúrákban 

Makrotápelemek levéltrágyaként? 

Növénykondicionálás és növénytáplálás humin-, fulvo- és aminosavakkal 

A biostimuláció élettani alapjai és fenológia sajátosságai 

A mért eredményekre alapozott, növényspecifikus talaj-lomb technológia szakmai alapjai 

A nem-szerkezeti szénhidrátok (keményítő) szerepe a fagykár elleni védelemben 

A tápanyag ellátás sajátosságai álló kultúrában 

 

REGISZTRÁCÍÓ! 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni a 

következő Web helyen lehet: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTO1-

ra55mhfBExXMXl5b1WbeENu6ukYr-RBBh9EagLMJfHg/viewform 

Regisztráció : 2021.02.17-ig. 

Kedves Kollégák! 

A február időjárása szeszélyes a szabadban mindenre célszerű 

felkészülni. 

Javasolt réteges öltözködés, határszemléhez alkalmas lábbeli.  

A regisztrációt azért kérjük. mert hideg élelmet szeretnénk 

biztosítani ehhez a létszám ismerete elengedhetetlen.   

Maszk használata javasolt!  

 

 

Minden és mindenki egy helyen! 

Szíves megjelenésetekre feltétlen számítunk! 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTO1-ra55mhfBExXMXl5b1WbeENu6ukYr-RBBh9EagLMJfHg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTO1-ra55mhfBExXMXl5b1WbeENu6ukYr-RBBh9EagLMJfHg/viewform


MEGHÍVÓ 

Pest Megyei Tápanyag- 

gazdálkodási  

Határszemlére 
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