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ELŐADÁSOK, TOVÁBBKÉPZÉSEK 

Az év első felében hagyományos szakmai tájékoztatókat hosszú kihagyás után szinte mindenhol 

megtartják a szervező vállalatok és szervezetek. A Pro-Feed Kft. színeiben ezen kívül több megyében is 

részt veszünk a Magyar Növényorvosi és Növényvédő Mérnöki Kamara Területi Szervezeteinek 5 éves 

továbbképzésein, ahol a biostimulátorok hatásmódjáról és csoportosításáról, a növényegészség 

alapjairól, a növény- és stressz élettanról, a talajbiológia, talajtan és növényélettan összefüggéseiről 

tartunk előadásokat. 

Felkérést kaptunk, hogy a Széchényi Egyetemen zajló precíziós szakmérnök képzésen ismertessük az 

időben specifikus növénytermesztés növény- és stressz élettani alapjait. 

Az érdeklődők a következő helyeken és időpontokban találkozhatnak munkatársainkkal és 2023-as 

szakmai kiadványunkkal (http://katalogus.e-lapozo.hu/pro_feed/pro_feed_szakmai_kiadvany_2023/): 

 január 18-21. Növényvédelmi Fórum (Keszthely) 

 január 18. gazdakör előadás (Nagykőrös) 

 január 19. Növényorvosi Kamara továbbképzés (Mosonmagyaróvár) 

 január 23. NAK határszemle és előadás (Mocsa) 

 január 24. Növényorvosi Kamara előadás (Soponya) 

 január 24. Agro-Szolg Trade előadás (Kalocsa) 

 január 26. Hírös Agrária előadás (Baja) 

 január 26. Növényorvosi Kamara előadás (Felsőzsolca) 

 február 1. Növényorvosi Kamara továbbképzés (Békéscsaba) 

 február 2. Növényorvosi Kamara előadás (Hódmezővásárhely) 

 február 2. Növényorvosi Kamara előadás (Kaposvár) 

 február 7. Növényorvosi Kamara előadás (Martfű) 

 február 8. Növényorvosi Kamara előadás (Zalaegerszeg) 

 február 9. Növényorvosi Kamara előadás (Vasszécseny) 

 február 9. Növényorvosi Kamara előadás (Tapolca) 

 február 10. Növényorvosi Kamara továbbképzés (Kecskemét) 

 február 14. Növényorvosi Kamara előadás (Nyíregyháza) 

 február 15. VII. Pest megyei Szakmai Nap a Tápanyag-gazdálkodásról* (Gödöllő) 

 február 15. B.L. Agrokem előadás (Hévíz) 

 február 17. Növényorvosi Kamara előadás (Kecskemét) 

 február 22. Növényorvosi Kamara előadás (Balassagyarmat) 

 február 22. Tápanyagos szakmai nap (Gyöngyös) 

 március 7. Precíziós szakmérnök képzés (Mosonmagyaróvár) 

 

Újra indul határszemle típusú továbbképzés sorozatunk, a SZEMLEKÖRÖK, amelynek keretein belül ismét 

öt helyszínen (Zalaegerszeg, Csákvár, Pápa, Szerencs és Kamut), szervezőtársainkkal (AGRO.bio Hungary 

Kft. és Csernozjom Kft.) várjuk azokat a növénytermesztő szakembereket, akik érdeklődnek az 

egészséges talaj-növény rendszer működése, a talajtan, a terepi talajvizsgálat, a talajbiológia, a talajok 

szerves anyag gazdálkodása, a növények fejlődése és növekedése, a biostimulátorok felhasználási 

lehetőségei iránt. 

Az időpontok és helyszínek: 

 február 8. SZEMLEKÖRÖK (Zalaegerszeg) 

http://katalogus.e-lapozo.hu/pro_feed/pro_feed_szakmai_kiadvany_2023/


 február 24. SZEMLEKÖRÖK (Csákvár) 

 február 28. SZEMLEKÖRÖK (Kamut) 

 március 3. SZEMLEKÖRÖK (Pápa) 

 Szerencs szervezés alatt 

 

A Magyar Talajtani Társaság, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, az AGRO.bio 

Hungary Kft, a Pro-Feed Kft. illetve a hazai szőlészeti- és gyümölcstermesztési kutató intézetek közös 

szervezésében március-április hónapokban indul a LUCZA KERTÉSZETI PRAKTIKUM sorozat. Az ország 

nyolc helyszínén (Fertőd, Badacsonytomaj, Pécs, Érd, Cegléd, Kecskemét, Tarcal, Újfehértó) várjuk a 

kertészeket és szőlészeket, hogy egy-egy ültetvényben, talajszelvény feltárással és szemléltetéssel 

egybekötött szakmai tájékoztatón ismertessük velük a talajtan, a talajbiológia, a növény- és stressz 

élettan, a növényvédelem, a kertészeti kutatás legújabb eredményeit. Mindezt természetesen a gyakorlat 

számára azonnal hasznosítható formában és nyelven! 

Részleteket erről a sorozatról (pontos tematika, helyszínek és időpontok) később tudunk közölni, illetve a 

Pro-Feed Kft. munkatársaitól kérhető majd bővebb tájékoztatás. 

 

* A Gödöllőn megrendezésre kerülő tápanyagos szakmai nap tervezett előadásai a következők lesznek: 

1. A precíziós gazdálkodás fejlődési irányvonalai a tápanyag-gazdálkodás területén – Dr. Milics 

Gábor egyetemi docens, tanszékvezető (MATE Növénytermesztési-tudományok Intézete) 

2. A talajvizsgálati eredmények értelmezése és az adatok felhasználási lehetőségei – Dr. Gulyás 

Miklós egyetemi docens (MATE Környezettudományi Intézet Talajtan Tanszék) 

3. Innováció és fejlesztés a gyakorlat számára a tápanyag-gazdálkodás és a növénykondicionálás 

területén – Hadászi László innovációs főigazgató (KITE) 

4. A talajok szerves anyag tartalmának változása, a fenntarthatóság feltételei – Dr. Jakab Gergely 

tudományos főmunkatárs (CSFK Földrajztudományi Intézet) 

5. A növények vízfelvétele az öntözés hatékonyságának feltétele – Dr. Parádi István egyetemi 

adjunktus (ELTE TTK Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék) 

6. Mikrobiológiai eszközök alkalmazása az ökológiai szőlőtermesztésben (vizsgálati eredmények) – 

Dr. Németh Krisztina tudományos főmunkatárs (MATE Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet, 

Kecskemét) 

Emellett tizenkettő, a szegmensben dolgozó vállalat (köztük a Pro-Feed Kft.) szakmai tájékoztatója 

hangzik majd el innováció és fejlesztés témakörben. 

 

Továbbra is várjuk azoknak a gazdaságoknak a jelentkezését, akik szívesen vennének részt „gazdaságra 

szabott” szakmai továbbképzésen, azaz vállalnák, hogy gazdaságuk területén határszemlét vagy 

munkatársaik számára továbbképzést tartsunk növényélettanból, stressz élettanból, növekedés- és 

fejlődéstanból (a terméselemek szerepéről és kialakulásáról). 

 

További információ és jelentkezés kollégáinknál: 

Zoltán L. Zsigmond értékesítési vezető (+36 30 435 1899) 

Nagy Dániel Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Fejér megyék (+36 70 340 9251) 

Almásiné Baturin Beatrix Vas és Zala megyék (+36 70 774 9427) 

Hirjákné Horváth Éva Somogy és Ny-Baranya megyék (+36 70 329 9812) 

Dóczi Balázs Tolna és K-Baranya megyék (+36 30 327 4673) 

Lakatos Regina Pest és Nógrád megyék (+36 30 477 8560) 

Dobra Nóra Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyék (+36 30 327 4573) 



Ónadi Mihály Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék (+36 30 471 5759) 

Mácsai Róbert Bács-Kiskun megye (+36 30 394 8951) 

Purgel László Csongrád-Csanád és Békés megyék (+36 70 624 0175) 

 

 

 

 

 

 

 


