
 

                                     

 

Az ÖMKi, az Abaúj Leader Egyesület és a Gerje-sztők HVK meghívja Önt az „Abaúji és szatmár-

beregi Leader térségek ökológiai gyümölcstermesztésének fejlesztése szaktanácsadók és 

gazdálkodók továbbképzésével” projekt keretében megrendezésre kerülő 

ÖKOLÓGIAI GYÜMÖLCSFELDOLGOZÁS c. rendezvényére 

Időpont: 2014. szeptember 18. (csütörtök) 

Helyszín: délelőtt: Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola (3910 Tokaj, Tarcali u. 52.) 

délután: gyülekező: 4462 Tiszanagyfalu-Virányos Petőfi út 7-11., terep: 028/13 hrsz. 

A konferencia a NAKVI által akkreditált továbbképzésnek minősül. 

Program: 

9:30 – 10:00 Érkezés, regisztráció 

10:00 - 10:15 A gyümölcsök tárolási betegségei dr. Simon Gergely egyetemi docens, 

BCE Gyümölcstermő Növények 

Tanszék 

10:15 – 10:30 A gyümölcsfajok tárolási sajátosságai, 

árukezelés, postharvest technológiák 

(felkérés alatt) 

10:30 – 10:45 Az integrált és az öko gyümölcsfeldolgozás 

különbségei: eljárások, adalékanyagok, 

ellenőrzés 

dr. Göblyös Judit ügyvezető, Hungária 

Öko Garancia Kft. 

10:45 – 11:15 kávészünet 

11:15 – 11:30 Ipari célú gyümölcsfeldolgozás (felkérés alatt) 

11:30 - 11:45 Szeszesital-célú felvásárlás és feldolgozás a 

Bestillo Pálinkaház esetében 

Czakó Mónika gazdasági vezető, 

Bestillo Pálinkaház 

11:45 - 12:00 Kisléptékű (manufakturális) feldolgozás, 

védjegyezési lehetőségek 

Szabadkai Andrea elnök, Kislépték 

Egyesület 



 

                                     

12:00 – 13:30  ebéd, utána átutazás a délutáni program helyszínére 

13:30 – 16:00 Gyakorlati konzultáció, foglalkozás Hámori Árpád Tiszanagyfalu-virányosi 

biogazdaságában (ökogyümölcs tárolás, feldolgozás) 

 Hámori Árpád virányosi feldolgozó üzemének 

és ültetvényének megtekintése 

vezeti: Hámori András 

Őszi tennivalók a gyümölcsösben a 

betakarítás után, jövő évi gazdálkodás 

előkészítése 

Kaponyás Ilona szaktanácsadó 

Gyümölcs beltartalmi mérések, gyorstesztek 

és eszközök használata (penetrométer, 

refraktométer eszközök), a mérés adatainak 

közös értelmezése - konzultációs lehetőség a 

résztvevők számára, hozott minták alapján 

(penetrométer, refraktométer eszközök) 

dr. Simon Gergely egyetemi docens, 

BCE Gyümölcstermő Növények 

Tanszék 

 

Részvételi díj: A rendezvényen való részvétel díjtalan, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.  

Maximum 50 fő jelentkezését tudjuk fogadni, a jelentkezések elfogadása során elsőbbséget élveznek az 

abaúji és szatmár-beregi érdeklődők. A sikeres regisztrációról visszaigazolást küldünk. 

Lehetőség van különbuszos utaztatást igénybe venni: a buszok kiindulási és érkezési pontja Encs ill. 

Hernádszentandrás. A buszos utaztatás igénybevételi szándékát a regisztrációs űrlapon kérjük jelezni. 

 

Az internetes regisztrációs űrlap ezen a címen érhető el. 

Érdeklődés: info@biokutatas.hu 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés (jogcímkód: 

6.463.04.01) végrehajtásához nyújtandó támogatás keretében megvalósuló projekt (VFF/1869/1/2013) 

https://docs.google.com/forms/d/1k_xCCtITThW-tGTXWKCV32HhCcbaseQ15D2oub0fpr4/viewform?usp=send_form

