
   

A rendezvény támogatója az Agrárminisztérium.  

 

MEGHÍVÓ 
 

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Kaposvári Egyetem tisztelettel 

meghívja a 

 

 Biokertek kialakítása szakmai nap 
című rendezvényére  

 
 

Helyszín: Kaposvári Egyetem, Új tanügyi épület, Rektori Tanácsterem  

  7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. 

 

Időpont: 2020. február 13. (csütörtök), 09:00 – 16:00 (regisztráció 08:30-tól) 

 

A rendezvény célja: 

Az egész napos programon a résztvevők megismerkedhetnek a kiskerti biogazdálkodás 

alapjaival, a biokertek kialakításával új területek és elhanyagolt vagy vegyszeresen kezelt 

területek esetén. Továbbá ismereteket szerezhetnek a zöldségek és gyümölcsök esetén 

használható biológiai növényvédelemről. Az előadás további témái még a következők: 

fenntartható, megvédhető, biodiverz, önellátó biokertek kialakítása, egyedi technológiák 

(árnyékolók, társítások, ágyások, öntözőrendszerek) bemutatása, klímaváltozás elleni 

védekezés, ökoszisztémák felmérése, beteg növények gyógyítása vagy eltávolítása, meglévő 

feltételekhez történő alkalmazkodás. Bevezetés a valódi, hatékony, kiskerti biológiai 

növényvédelembe és a tápanyagellátásba.  

 

Előadó: Székely Gyöngyvér biogazdálkodási szaktanácsadó 

 

Program:   

 

08:30 - 09:00 Regisztráció (közben büfé) 

 

09:00 - 09:05  Megnyitó 

Berek Gábor megyei elnök 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

 

09:05 – 11:00  Biokertek kialakítása: 

 A biokertészkedés alapjai 

 Komplex biokert bemutatása 

    

11:00 – 11:10 Szünet (közben büfé) 
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11:10 – 13:00 A biokerti zöldségtermesztés: 

 Alapok 

 Növényfajok 

 Tápanyagutánpótlás 

 Alkalmazható biológiai növényvédelmi megoldások 

    

  

13:00 – 13:30  Ebéd 

 

13:30 – 15:00 A biokerti gyümölcstermesztés: 

 Alapok 

 Növényfajok 

 Átállás  

 Telepítés 

    

15:00 – 16:00  Kérdések-válaszok 

 

 

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 

kamara által létrehozott internetes felületen lehet 2020. február 7., 08:00-ig: 

 

→REGISZTRÁCIÓ← 
 

 

Az esemény sajtónyilvános rendezvény. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a rendezvényről 

kép- és hangfelvétel készül, és az megjelenik különböző média felületeken.  

A részvétel szaktanácsadóknak kreditpontos rendezvénynek minősül. 

További információ a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Igazgatóságától 

kérhető az alábbi módokon: 7400 Kaposvár, Raktár u. 3.; somogy@nak.hu   

 

Tisztelettel kérjük, hogy a NAK tagok a regisztrációhoz szíveskedjenek a kamarai 

kártyájukat vagy őstermelői igazolványukat magukkal hozni. 

 

 

Kaposvár, 2020. január 13. 

 

Tisztelettel: 

 

 

Berek Gábor s.k. 

megyei elnök 

 

Mácsai Ádám s.k. 

megyei igazgató  

 

https://miniapp.nak.hu/nak-regisztracio/biokertek-kialakitasa-szakmai-nap/
https://www.nak.hu/
mailto:somogy@nak.hu

