
 

 
 
 
 
 
 

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

A talaj- és növényélettanról a gyakorlatban 
Országos szemlekörök a gyakorló növénytermesztők számára 

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

 

Időpont 
 

2021. november 9. – december 2. 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 talaj biológiai szempontok szerinti leírása, a talajélet feltételeinek értékelése, a talaj biológiai 
minősége javításának lehetséges módjai. 

3. A szervesanyag-gazdálkodás helyes gyakorlata a helyi adottságok és feltételek tükrében. 
4. A helyszínen megtalálható szántóföldi- vagy kertészeti kultúra növényélettani jellemzése, 

fejlődésének, terméselemei kialakulásának bemutatása, technológiai lehetőségek a 
terméspotenciál jobb kihasználására. 

5. Az adott növénykultúrában aktuális és várható környezeti hatások, valamint a stressz-menedzsment 
növényélettani alapjai. 

6. Személyes konzultáció a megjelent szakemberek kérdései alapján. 
 

 



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/ 
 
5.000 Ft/fő regisztrációs díj befizetése a következő számlaszámra: 1760 0042 0057 1236 0020 0004 
(Számlatulajdonos neve: AGRO.bio Hungary Kft., címe: 9700 Szombathely, Hollán E. u. 21., adószáma: 
12584709-2-18). Átutaláskor a közlemény rovatba tüntesse fel Nevét és a választott rendezvény helyszínét 
(pl. Minta Attila, Keszthely). 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. A promóció és a rendezvény további részletei az alábbi linken 
érhetők el: https://agrobio.hu/hu/hirek/meghivo-orszagos-szemlekorokre/ 
 
Információk, részletes tájékoztatás: 
Név: Balog Emese - Telefonszám: +3670 455 6936 - Email: emese.balog@agrobio.hu 
 

Időpont és helyszín      Találkozási pont 

2021. november 9. (kedd) 10:00-12:00    É 46.744460, K 17.240700 
KESZTHELY – BARNA ERDŐTALAJ: A várostól délre, a Festetics út / Fenéki úton haladva, a település végét jelző 
tábla után kb. 480 m-re, a cél jobbra lesz. AGRO.bio tartamkísérlet erdőtalajon, a MATE Georgikon Campus-ának 
kísérleti terén. 
 
2021. november 11. (csütörtök) 10:00-12:00    É 47.512340, K 17.999260 
ÁSZÁR – CSERNOZJOM-BARNA ERDŐTALAJ: 81-es számú főút mentén, az Ászári Mezőgazdasági Zrt. 2881 
Ászár, Győri út 38. szám alatti telephelyén. 
 
2021. november 18. (csütörtök) 10:00-12:00    É 46.937020, K 18.723680 
MEZŐFALVA – MÉSZLEPEDÉKES CSERNOZJOM: A település végét jelző tábla után, Sárosd irányába kb. 1,88 km-
re a Mezőfalvai Zrt. Nagysismándi telephelye felé balra, majd végig az úton. AGRO.bio őszi kalászos bemutató 
parcellája a NAK Szántóföldi Napokra. 
 
2021. november 23. (kedd) 10:00-12:00    É 47.103558, K 21.571544 
MEZŐSAS – RÉTI SZOLONYECEK: A településtől délre, a Nagy Sándor utcán haladva Körösszegapáti irányába, a 
település végét jelző tábla után kb. 160 m-re balra, a Bagdi Birtok Kft. telephelyével szemben. 
 
2021. november 30. (kedd) 10:00-12:00    É 47.089540, K 20.339995 
KENGYEL – RÉTI CSERNOZJOM: A Zrínyi Miklós úton haladva Martfű irányából, a település végét jelző tábla után 
kb. 460 m-re a cél balra, a vasútállomás parkolójában. 
 
2021. december 2. (csütörtök) 10:00-12:00    É 48.177300, K 21.000910 
ALSÓDOBSZA - CSERNOZJOM-BARNA ERDŐTALAJ: A település déli részén, Sóstófalva irányból, a települést 
jelző tábla után jobbra, majd a második utcán, 3717 Alsódobsza, Rákóczi út 1. szám alatt. 
 
 


