
MEGHÍVÓ 
 

Verona környéki “bogyósgyümölcs”  

szakmai tanulmányút 
 

Március 27-29. 
 

Helyszín: Verona környéki szamóca, málna, szeder, és Sankt Ruprecht környéki 

áfonya ültetvények 
 

A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. a Fruttamas Kft. és a MAZZONI közös szervezésében szeretettel 

meghívja Önt “bogyósgyümölcs” témájú Szakmai Tanulmányútjára! 
 

A rendezvény bemutatása: 

A szakmai út során utunk először Ausztriába vezet, ahol Sankt Ruprecht környékén talaj nélküli 

(termesztőedényes és árkos) áfonyaültetvényeket láthatunk. Az ültetvény megtekintése után tovább 

indulunk Veronába, ahol elfoglalhatjuk szállásunkat. Verona környékén a talaj nélküli málna (főként 

sarjon termő málnafajták) és szeder termesztéstechnológiába nyerhetünk betekintést, valamint 

fóliasátras, illetve szabadföldi parcellákon gazdálkodó, hagyományos szamócatermesztéssel 

foglalkozó termelőket egyaránt meglátogatunk. A legkorszerűbb fajtaújdonságok is bemutatásra 

kerülnek, és kérdezhetjük a termesztőt az azokkal kapcsolatos tapasztalatairól.  
 

A program során szakmai vezetőink és tolmácsaink Babits Dorina és Szentpéteri Tamás (Fruttamas 

Kft.), valamint Antonio Ferraresi (Mazzoni) lesznek. 
 

Utazás csoportosan, autóbusszal! 
 

1. nap (március 27.) 6:00 – 7:00 Gyülekező, indulás 

12:00-14:00 között Sankt Ruprecht – áfonyaültetvény 

megtekintése 

20:00-21:000 Érkezés Veronába (3 csillagos hotel) 
 

2. nap (március 28.) VERONA (San Giovanni Lupatoto környéke) 

9:00-12:30: Alessandro Lucchini- Az Aurora Tész egyik alapitó 

tagjához látogatunk. 

                    Talaj nélküli málna és szeder termesztéstechnológia 

Stefano Begnoni: 

Hagyományos szamóca termesztés, fóliasátras illetve 

szabadföldi parcellák megtekintése 

12:30-14:00 ebéd 

14:00-17:00: további szamóca, málna és szeder ültetvények bejárása 

                  Gyárlátogatás (ICL -Everris cég) - egyeztetés alatt 

18:00-22:00: városnézés, vacsora a történelmi belvárosban 
 

3. nap (március 29.) haza utazás (érkezés a késő esti órákban) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Találkozó: Kelenföldi, pontosabban az Őrmezői P+R parkoló (M7-es felöli oldal), ahol a parkolás 

ingyenes (pontosítás indulás előtt!!!) 

 
 

A Szakmai Nap TÉSZ-SZAKTANÁCSADÓK számára szervezett országos 

továbbképzési program részeként kerül meghirdetésre! 
 

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:  
 

Jelentkezni online regisztrációval a http://kerteszportal.hu oldalon a rendezvény fül alatt 

bejelentkezést követően saját felületről a regisztráció elérhető 

 

Részvétel feltétele a részvételi díj március 23-áig történő elutalása 

 

Részvételi díj: (ami tartalmazza utazást busszal, szállást reggelivel 2 éjszakára, szakmai programot és 

fordítást) 

 

70.000 Ft+Áfa 
egyágyas szoba felár 12.000 Ft+Áfa/2 éjszaka 

Tész szaktanácsadóknak szerződés szerinti elszámolás 
 
  

 

 

Bővebb információ:  

+36 20/981 82 59 (Bogya Zita)  

+36 20/434 73 90 (Kovács-Vincze Viktória) 
 

vagy rendezveny@kerteszportal.hu, teszesz@gmail.com 

www.kerteszportal.hu 

https://www.facebook.com/kerteszportal/ 
  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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