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Kedves Partnerünk!

Ezúton szeretnénk meghívni február 
15.-én tartandó szakmai napunkra, 
melynek témája:  
Tömegtakarmány termesztési 
stratégiák a klímaváltozás idejére 
Fókuszban az aszálytűrő  
takarmánynövények és a talaj

Helyszín: 
Vasad, Nádas Tó Park Hotel  
(Az M0-s-tól 10 percre, a 4-es út mellett)
Regisztráció kezdete 8 óra 30.

Meghívó

Segíteni szeretnénk Önöknek, hogy a takarmánynövények 
termesztéséből ki tudják hozni a lehetséges maximumot,  
a nehezen kiszámítható környezeti viszonyok mellett is  
biztonságosabban tudjanak termelni. 
Az időjáráson nem tudunk változtatni, de a takarmánynövé-
nyekről és az alkalmazott módszerekről szeretnénk Önökkel 
megosztani tapasztalatainkat, és megvitatni, mi lehetne  
a megoldás az Önök gazdasága számára.  

Ezen a szakmai napon ezért szívesen látjuk mindazokat  
a termelőket, döntéshozókat, növénytermesztőket és  
állattenyésztőket, akiket foglalkoztat ez a téma.

Előadóként saját szakembereinken kívül felkértük  
dr. Orosz Szilviát, az ÁT Kft. takarmányozási igazgatóját,  
és Guido Pignatát, az olasz Padana Sementi vetőmagforgal-
mazó cég szaktanácsadóját.

PROGRAM

08:30-09:30     Regisztráció

ELŐADÁSOK

09:30-09:40   Éghajlatunk változása számokban:    
Aranyoss Éva, Sersia Farm Kft.

09:40-10:20    A klímaváltozás és a tömegtakarmány-bázis 
stabilizálása: az elmúlt évtizedek tapasztalatai:  
Dr. Orosz Szilvia, ÁT. Kft. Takarmányozási  
igazgató 

10:20-11:10      Az aszálytűrő tömegtakarmányok sajátosságai. 
A tömegtakarmányok termesztésének  
szerkezete Olaszország különböző részein:  
Guido Pignata, a Padana Sementi-től ,  
Koch Judit és Németh Pamela, Sersia Farm Kft.

                             Kávészünet 

11:30-12:10     Aszálytűrő nyári tömegtakarmányok helye a 
vetésforgóban: Kontró József,  Sersia Farm Kft.

12:10-12:50     Állattartó gazdaságok talajjavítási lehetőségei, 
víz- és tápanyagmegőrzési eredmények:  
Aranyoss Éva, Sersia Farm Kft.

13:00-14:30     Ebéd

14:30-15:30     Kerekasztal beszélgetés és a felmerülő  
kérdések megválaszolása

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött,  
a regisztráció a jelentkezési lap itt kitöltése után részvételi díj 
utalásával zárul. A részvételi díj teljes összege levonásra 
kerül a nálunk történő 2023-as vásárláskor, amennyiben 
részt vett a partner a rendezvényen.

A helyszínt biztosító Nádas Tó Park Hotelben a rendezvény ideje 
alatt frissítőket, valamint svédasztalos ebédet biztosítunk.

A Hotelben lehetőség van szállásfoglalásra is, a rendezvény 
résztvevői számára kedvezményes áron. 

A rendezvény részvételi díja 11 800 Ft+ Áfa /fő

A jelentkezéseket 2023. január 30,-ig, illetve a helyek korláto-
zott számának függvényében fogadjuk.
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