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Zöldséghajtatás során felmerülő problémák kezelése: 

öntözés, tápanyag-utánpótlás, klímaszabályozás 

 
Délalföldi Kertészek Szövetkezete, Szentes 

2022. június 9., 9:00-16:00 

 

A Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft., mint a magyarországi EIT Food Hub ezúton 

szeretettel meghívja Önt az EIT Food termesztés során felmerülő problémák kezeléséről szóló 

workshopra. 

AZ EIT Food 2022 által támogatott SMASCH (Smart Short Supply Chains) fejlesztési program célja, hogy 

megismertesse az agrárágazat szakembereit a digitális technológiákkal. 

A mai modern mezőgazdasági ágazat adatközpontú, precíz és intelligens megoldásokat alkalmaz. A workshop célja, 

hogy a zöldséghajtatástásban tevékenykedő szakemberek számára a klímaszabályozás, öntözés, tápanyag-

utánpótlás korszerű megoldásait bemutassa. 

A résztvevőknek lehetőségük lesz arra, hogy mentorok segítségével azonosítsák azokat a klímaszabályozáshoz 

kapcsolódó területeket, ahol digitális fejlesztésre szükség lehet. A lehetséges megvalósítási tervek a mentorok 

támogatásával kidolgozásra kerülnek. 

Programstruktúra: 

o 1 nap workshop, előadások, látogatás termelőknél 

o 16 hetes mentoring időszak a koncepció/megvalósulási terv kidolgozására 

o Online záró esemény 2022. november 18-án, ahol az eredmények bemutatásra kerülnek 

A rendezvény helyszíne: Délalföldi Kertészek Szövetkezete, 6600 Szentes, Szarvasi út 3/B   
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A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

Regisztrálni a regisztrációs űrlap kitöltésével lehetséges, az alábbi linken:  

 

REGISZTRÁCIÓS LINK 

 

 

További információkért keresse Ledó Ferencet (tel: +36 30 9439991, email: ledof@delkertesz.hu), illetve 

kollégánkat Czank Natáliát (tel: +36 1 433 1473, email: n.czank@campdenkht.com) 

 

További információkért látogasson el  

a Campden BRI Magyarország honlapjára (www.campdenbri.hu) vagy LinkedIn oldalunkra. 

 

 

 

 

Sok szeretettel várjuk rendezvényünkre! 
  

https://apply.eitfood.eu/hu_HU/courses/course/118-smart-short-supply-chains-smasch
mailto:ledof@delkertesz.hu
mailto:n.czank@campdenkht.com
https://www.linkedin.com/company/campden-bri-hungary/posts/?feedView=all
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PROGRAMTERV /AGENDA 

9:00-9:10 Köszöntő Dr. Hegyi Adrienn 

EIT Food Hub - 

Campden BRI 

Magyarország Nonprofit 

Kft. 

9:10-9:30 Bevezető Ledó Ferenc DélkerTész 

9:30-10:20 

Klímaszabályozás, öntözés megoldását 

segítő precíziós eszközök alkalmazása a 

fóliás paprikahajtatásban 

Ledóné dr. Darázsi 

Hajnalka 
DélKerTÉSZ, szaktanácsadó 

10:20-11:10 
Klímaszabályozás, öntözés, tápanyag-

utánpótlás korszerű üvegházban 
Buleca Csaba Árpád Agrár Zrt. 

 Kávészünet 

11:30-12:30 

Műszaki megoldások, lehetőségek a 

klímaszabályozás, öntözés, tápanyag-

utánpótlás területén a hajtatásban. 

Szántó Zoltán Royal Brinkmann 

13:00-14:00 Ebédszünet 

14:00-16:00 

Gyakorlati bemutató, látogatás helyi termelőknél: 

• László Ignác: Hidegfóliás – talajos: TV-paprika 

• Berényi Imre: Hidegfóliás – talajnélküli: kápia és Pritamin paprika 

Mentorálási program részleteinek megbeszélése 

 Zárszó Dr. Hegyi Adrienn 

EIT Food Hub - 

Campden BRI 

Magyarország Nonprofit 

Kft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SMASCH projektet az Európai Unió által társfinanszírozott EIT Food projekt keretében dolgozták ki. 

The SMASCH project was developed within an EIT Food project, co-funded by the European Union. 


