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Tisztelt Gazdálkodó! 

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy a Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület 2020. 

évben is folytatja tájékoztató, ismeretterjesztő munkáját a termelői körben. Ezen keretek között 

februárban 3 helyszínen tartunk 1 napos oktatásokat a szójatermesztés tárgykörében. Az 

időpontok és a kijelölt helyszínek az alábbiak: 

2020. február 18.  Eszterházy Károly Egyetem, Károly Róbert Campus, Gyöngyös, Mátrai 

u. 36. II. előadó. 

2020. február 20.  Gabonakutató Nonprofit Kft., Szeged, Alsó kikötő sor 9., Üvegházi 

előadóterem 

2020. február 25.  Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, Festetics u.7., D-épület, 

nagy előadóterem 

A levelünk hátoldalán látható oktatási tematika összeállítása során külön figyeltünk arra, hogy 

az előadások során a legújabb szakmai ismeretek kerüljenek átadásra olyan szakértőktől, akik 

gyakorlati tapasztalatokkal is bőven rendelkeznek. Az oktatás önköltséges, amely magában 

foglalja a szünetekben elfogyasztható frissítők, kávé és egy ebéd költségét is. Egyesületi tagok 

részére a kedvezményes díjat határozunk meg, külön kedvezményt biztosítva a részvételt 

visszaigazoló és az oktatás díját határidőre befizető jelentkezőknek az alábbiak szerint: 

Egyesületi tagok jelentkezési díja, 2020. február 10-ig befizetve:   20.000.-Ft/nap 

Egyesületi tagok jelentkezési díja, 2020. február 10-után befizetve:   25.000.-Ft/nap 

Nem egyesületi tagok jelentkezési díja, 2020. február 10-ig befizetve:  30.000.-Ft/nap 

Nem egyesületi tagok jelentkezési díja, 2020. február 10-után befizetve:  35.000.-Ft/nap 

Jelentkezését a csatolt lapon, az info@magyarszoja.hu e-mail címen adhatja le. A részvételi díj 

összegét kérjük a Budapest Banknál vezetett 10104167-74696800-01004009 számú számlánkra 

szíveskedjen átutalni!  

Az oktatásokon tájékoztatást fogunk nyújtani az elmúlt 3 évben általunk vizsgált szójafajták 

eredményeiről is. 

 

Mosonmagyaróvár, 2020. február 4. 

        Tisztelettel:  

          Vadász Attila 

                     elnök 
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Témák az oktatásokon 

3 helyszín:  

- Gyöngyös – 2020.02.18. 

- Szeged – 2020.02.20. 

- Keszthely – 2020.02.25. 

Témák:  

- Elővetemény hozamra, növényvédelmi állapotra gyakorolt hatása 

Felkért előadó: Bárány Sándor 

- Vetésidő hozamra, minőségre gyakorolt hatása 

Felkért előadó: Fülöpné Kuszák Katalin 

- Sortávolság, tőszám hatása hozamra, minőségre, agronómiai paraméterekre, 

növényvédelmi állapotra 

Felkért előadó: Fülöpné Kuszák Katalin 

- A szója utóvetemény-hatása 

Felkért előadó: Bárány Sándor 

- Magkezelési eljárások, oltóanyagok 

Felkért előadó: Garamszegi Tibor 

- A szója tápanyagellátása: alap, fej és lombtrágyázás 

Felkért előadó: Garamszegi Tibor 

- Levélanalízis szerepe a szójatermesztésben 

Felkért előadó: Garamszegi Tibor 

- A szója legfontosabb gyomnövényei, kórokozói és kártevői 

Felkért előadó: Bárány Sándor  

- Növényvédelmi kihívások és a jelenleg engedélyezett szerek a szójatermesztésben 

Felkért előadó: Bárány Sándor 

- Szójafajták és eredményeik 2017-2019. 

Felkért előadó: dr. Balikó Sándor 

- A szójatermesztés legkorszerűbb eszköztára, gépesítési lehetőségek 

Felkért előadó: Vadász Attila 

- A szójatermesztés ökonómiája 

Felkért előadó: Papp Imre v. Baranyi Attila 

- Szójatermesztés a gyakorlatban I. – Konvencionális termesztés 

Felkért előadó: Vadász Attila 

- Szójatermesztés a gyakorlatban II. – Biotermesztés 

Felkért előadó: Borbélyné Hunyadi Éva- ÖMKI 
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JELENTKEZÉSI LAP 
 

Cég/termelő neve: ……………………………………………………………………………………. 

Székhely: …………………………………………………………………………………………………… 

Adószám: ………………………………………………………………………………………………….. 

Résztvevő neve: ………………………………………………………………………………………… 

Résztvevő telefonszáma, email címe: ………………………………………………………… 

 

Melyik rendezvényen kíván részt venni? 

 Gyöngyös – 2020.02.18. 

 Szeged – 2020.02.20. 

 Keszthely – 2020.02.25. 

A jelentkezés a tájékoztató levélben foglalt díj befizetésével érvényes.  

Az info@magyarszoja.hu email címen történő regisztráció hivatalos megrendelésnek minősül! 

A díj az esetleges távolmaradás vagy lemondás esetében nem jár vissza, tekintettel a 
korlátozott létszámra. A részvétel átruházására lehetőséget biztosítunk. 

A jelentkezés elküldésével a fentieket tudomásul veszem. 

A megadott adataim kezeléséhez a Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület által nyújtott 
szolgáltatások igénybevételének biztosítása és szolgáltatásaival kapcsolatos további 
tájékoztatás nyújtása céljából hozzájárulok. 

 

…………………………………………, 2020. február ……….. 

 

       ……………………………………………… 

                   Résztvevő aláírása 
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