
 
 
 
 
 
 

Az AGRO.bio Hungary Kft., a Pro-Feed Kft., a Csernozjom Kft. 
és partnerei tisztelettel meghívják Önt 

Növény- és talajélettanról, a terepi talajvizsgálatról a gyakorlatban 
III. Országos szemlekörök a gyakorló növénytermesztők számára 

című szakmai továbbképzéseire, melyek több helyszínen 
kerülnek megrendezésre az érdeklődő helyi gazdák számára 

 

Egyszer a klímaváltozás, máskor az inputanyagok, a műtrágya árának drasztikus emelkedése. Mi jön még? 
Hisszük, hogy az agrárium, azon belül a növénytermesztés kitettsége csökkenthető. 

Ennek egyik módja az agrárszakemberek gyakorlati tudásának mélyítése, a talaj és a növények működésének 
alaposabb ismerete, a legfontosabb összefüggések felismerése és alkalmazása. 

Helyezzük a döntéshozatalt racionális(abb) alapokra, hogy a ráfordítások indokoltak és okszerűek legyenek, 
váljanak befektetéssé, a hatékonyság és a megtérülés pedig javulni tudjon! 

Időpont 
2022. január 24. – március 01. között 
Részletes időpont és helyszín beosztás a második oldalon! 
   

Tematika 
1. Talajszelvény feltárása, helyszíni talajvizsgálat elvégzése, majd a talajképző- és talajdegradációs 

folyamatok meghatározása és gyakorlati jelentőségük bemutatása. 
2. A tápanyag-gazdálkodás racionális alapjainak feltérképezése a modern technika segítségével, a 

talajszkenner bemutatása a gyakorlatban. 
3. A talaj biológiai szempontok szerinti leírása, a talajélet feltételeinek értékelése, a talaj biológiai 

minősége javításának lehetséges módjai. 
4. A szervesanyag-gazdálkodás helyes gyakorlata a helyi adottságok és feltételek tükrében. 
5. A helyszínen megtalálható szántóföldi- vagy kertészeti kultúra növényélettani jellemzése. 
6. Áttelelő és évelő-, fásszárú kultúráink fejlődésének bemutatása, a terméselemek szerepe a végső 

hozam szempontjából, technológiai lehetőségek a terméspotenciál jobb kihasználására. 
7. Az adott növénykultúrában aktuális és várható környezeti hatások, valamint a stressz-menedzsment és 

a biostimulátorok felhasználásának növényélettani alapjai. 
8. Személyes konzultáció a megjelent szakemberek kérdései alapján. 

NAK Szaktanácsadóknak 
eseményenként 2 kredit! 

NÉBIH Talajvédelmi 
Szakértőknek 5 kredit! 



 

Szakmai előadók 
 

Dr. Vona Márton és Vona Viktória ügyvezető igazgatók – Csernozjom Kft. 
Daoda Zoltán szakmai igazgató – AGRO.bio Hungary Kft. 
Szabó István üzletág-fejlesztési igazgató – Pro-Feed Kft. Növényegészség Üzletág 

 
 
Részvételi feltételek 
 
Előzetes regisztráció a következő módon/helyen: https://regionalisszakmaiforum.hu/ 
 
A sikeres regisztrációról email-ben értesítjük, melyben szerepelni fog a részvételi díj fizetéséhez szükséges 
információ. 
 
Az összeg a Csernozjom Kft, az AGRO.bio Hungary Kft és a Pro-Feed Kft termékeinek jövőbeli vásárlása esetén 
mindhárom cég esetében 5.000 forint + ÁFA értékben jóváírásra kerülhet a regisztrált résztvevők számára 2022. 
december 31-ig. Az AGRO.bio Hungary Kft-nél 50.000 forint + ÁFA vásárlása szükséges. A promóció és a 
rendezvény további részletei az alábbi linken érhetők el: https://agrobio.hu/hu/hirek/meghivo-orszagos-
szemlekorokre1/ 
 
Információk, részletes tájékoztatás: 
Név: Daoda Zoltán - Telefonszám: +3620 9562208 - Email: zoltan.daoda@agrobio.hu 
 

 
 
Időpont és helyszín      Találkozási pont 
2022. január 24. (hétfő) 10:00-12:00     É 47.674402, K 19.533401 
KARTAL – Mezőgazdasági Szövetkezet (NVK szakmai nap) 
 
2022. február 3. (csütörtök) 10:00-12:00    É 46.833073, K 19.603671 
HELVÉCIA – Balogh Borház (NVK 40 órás továbbképzés része) 
 
2022. február 8. (kedd) 10:00-12:00     É 46.413633, K 17.778152 
KAPOSFÜRED – Növénypathyka Kft. 7451 Kaposvár, Dália u. 10. 
 
2022. február 9. (szerda) 10:00-12:00     É 46.420331, K 18.569303 
ZOMBA – Török János gazdasága 
 
2022. február 16. (szerda) 10:00-12:00     É 47.973784, K 21.351422 
TISZAVASVÁRI – Lipták Farm 
 
2022. február 22. (kedd) 10:00-12:00     É 46.33156,  K 20.73444 
PITVAROS – Szuda Zoltán gazdasága 
 
2022. március 1. (kedd) 10:00-12:00     É 47.891000, K 17.271327 
MOSONMAGYARÓVÁR – Széchenyi István Egyetem, Tangazdasága 
 
 
 
 
 


