
 

 

Szeretettel meghívjuk Önöket a Cesena Fiera S.p. által 
szervezett 2022-es Macfrut kiállításra. 

 
KÉT FÉLE CSOMAG KÖZÜL VÁLASZTHATNAK A KIÁLLÍTÁS IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK: 
 

1. MACFRUT Kiállítás, Gálavacsora és Tanulmányút május 4-6 
2. MACFRUT Kiállítás, Cseresznye szimpózium, Gálavacsora, Tanulmányút május 3-7. 

 
 

1. MACFRUT Kiállítás és Tanulmányút május 4-7. 
 
UTAZÁS: 
A rendezvényre való kijutás egyénileg történik, vagy telekocsis módszerrel május 4-én. 
 
SZÁLLÁS: 
A résztvevők elszállásolása 3 csillagos hotelben történik a kiállítástól kb. 10-12 perc távolságra autóval. A 
szállás 3 éjszakára szól reggelivel, 2 ágyas elhelyezésben. Parkolás a környéken lehetséges, de díjra kell 
számítani. 
 
KIÁLLÍTÁS: 
A kiállítást május 5-én 9:30-tól 18:00-ig lehet megtekinteni, egyénileg vagy csoportosan. 
 
SZAKMAI TANULMÁNYÚT: 
Az utazás a Rimini Fiera-ból indul, ahonnan buszokkal viszik tovább az érdeklődőket. A tanulmányút egy 
könnyű ebédet tartalmaz. Az alábbi két körút közül lehet választani.  
 

 Cesena and Longiano 
Az első túra Cesenába és Longianoba viszi a résztvevőket, és a különleges, rendkívül fenntartható 
cseresznyefák termesztésére irányul. A résztvevők felkeresnek két biogazdaságot, amelyek mindketten 
az Apofruit tagjai, Cesena lábánál. Két kiváló példa arra, hogyan lehet a fajta- és műszaki innovációt a 
rendkívül alkalmas területeken könnyen átvinni és átvenni a környezetbarát termelési rendszerekbe, 
például a biogazdálkodásba, biztosítva a legjobb minőségű természetes termékeket. A túra ezután 
Cesenába indul, ahol a résztvevők ellátogatnak a Battistini Vivai céghez, hogy első kézből ismerjék 
meg a cseresznyefa-termesztés újdonságait egy folyamatosan fejlődő iparágban, azaz a faiskolákban. 
A túra az Apofruit biofeldolgozó és -csomagoló üzemének longianói meglátogatásával zárul. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACFRUT SZAKMAI TANULMÁNYÚT 
CHERRY SYMPOSIUM 

2022.05.03.-05.07. 
Rimini Expo Központ 

Via Emilia, 155 – 47921 Rimini – OLASZORSZÁG 

MEGHÍVÓ 
  

 



 Vignola 
A második körút a Vignola termőterületére viszi a látogatókat, amely az OFJ-tanúsítvánnyal 
rendelkező cseresznye kiváló minőségéről híres. Kísérleti gazdaságok és kereskedelmi gyümölcsösök 
tárlatvezetését láthatják majd, amelyek során a fajták és alanyok területén a legújabb újdonságokat 
tekinthetjük meg. Lehetőségünk lesz megismerni az ültetési rendszerek, esővédő modellek és 
multifunkcionális integrált növényvédelmi rendszerek számos újítását is. Ez az egész napos túra egy 
modern cseresznyefeldolgozó és -csomagoló üzem meglátogatásával zárul. 

 
Program 

Május 4. Utazás önállóan, vagy telekocsi rendszerben, érkezés a szállásra 

20:30 Gálavacsora Grand Hotel Rimini 

Május 5. Kiállításon való részvétel, standok látogatása. Nyitva tartás: 9:30-18:00-ig 

Május 6. 
 

7:30  Szervezett út előre kiválasztott területre: Cesena vagy Vignola környékére, 
cseresznyefajták és ültetési rendszerek megtekintése (EBÉD) 

Este indulás haza önállóan 

 
 

2.  MACFRUT Kiállítás, Cseresznye Szimpózium, gálavacsora, Tanulmányút 
május 3-7. 

 
UTAZÁS: 
A rendezvényre való kijutás egyénileg történik, vagy telekocsis módszerrel május 3-án. 
 
SZÁLLÁS: 
A résztvevők elszállásolása 3 csillagos hotelben történik a kiállítástól kb. 10-12 perc távolságra autóval. A 
szállás 4 éjszakára szól reggelivel, 2 ágyas elhelyezésben. Parkolás a környéken lehetséges, de díjra kell 
számítani. 
 
KIÁLLÍTÁS: 
A kiállítást minden nap 9:30-tól 18:00-ig lehet megtekinteni, egyénileg vagy csoportosan. 
 

  



CSERESZNYE SZIMPÓZIUM 
 

 NEMZETKÖZI CSERESZNYÉKONGRESSZUS 
2022. május 4., 9:30–18:00 Sala Neri 
A világ vezető cseresznyefa-szakértői az Egyesült Államokból, Chiléből, Európából és 
Olaszországból találkoznak, hogy megvitassák a cseresznyefatermesztés kulcsfontosságú kérdéseit. 
A témák a globális cseresznyepiac fejlődésétől az új cseresznyeültetvények gazdasági 
fenntarthatóságáig, valamint a fajtainnovációban alkalmazott biotechnológiától a legmodernebb 
nemesítési technikákig terjednek. A szimpózium ezután más kulcsfontosságú témákkal folytatódik, 
mint például a cseresznyeültetvények precíziós kezelése, a borítási rendszerek, a növényvédelem és 
az utószüret. 

 

 GÁLAVACSRA: Grand Hotel Rimini 20:30. 
Az ICS nyitóestjén gálavacsorát tartanak a résztvevő cégek és a rendezvényen részt vevő külföldi 
iparági szakemberek részvételével. 

 

 CHERRY GLOBÁLIS SZEREPLŐK 
2022. május 5., 9:30–13:00 Déli csarnok 
A főbb szereplők a cseresznye jövőbeli kilátásairól és piaci trendjeiről vitatkoznak: Törökország, 
USA, Chile, Üzbegisztán, Spanyolország és Olaszország. 

 

 VEZETETT TÚRÁK A VÁSÁRBAN 
15:00 és 18:00 óra között. 

Szakértők elit csoportja a Macfrut 2022 résztvevőit több dedikált körútra viszi a cseresznyeiparba 
beruházó főbb cégek standjain: fajták és alanyok, többfeladatos takarórendszerek, feldolgozási 
technológiák és csomagolások. 

 

SZAKMAI TANULMÁNYÚT: 
Az utazás a Rimini Fiera-ból indul, ahonnan buszokkal viszik tovább az érdeklődőket. A tanulmányút egy 
könnyű ebédet tartalmaz 
Két körút közül lehet választani. 
 

 Cesena and Longiano 
Az első túra Cesenába és Longianoba viszi a résztvevőket, és a különleges, rendkívül fenntartható 
cseresznyefák termesztésére irányul. A résztvevők felkeresnek két biogazdaságot, amelyek mindketten 
az Apofruit tagjai, Cesena lábánál. Két kiváló példa arra, hogyan lehet a fajta- és műszaki innovációt a 
rendkívül alkalmas területeken könnyen átvinni és átvenni a környezetbarát termelési rendszerekbe, 
például a biogazdálkodásba, biztosítva a legjobb minőségű természetes termékeket. A túra ezután 
Cesenába indul, ahol a résztvevők ellátogatnak a Battistini Vivai céghez, hogy első kézből ismerjék meg 
a cseresznyefa-termesztés újdonságait egy folyamatosan fejlődő iparágban, azaz a faiskolákban. A túra 
az Apofruit biofeldolgozó és -csomagoló üzemének longianói meglátogatásával zárul. 

 

 Vignola 
A második körút a Vignola termőterületére viszi a látogatókat, amely az OFJ-tanúsítvánnyal rendelkező 
cseresznye kiváló minőségéről híres. Kísérleti gazdaságok és kereskedelmi gyümölcsösök tárlatvezetését 
láthatják majd, amelyek során a fajták és alanyok területén a legújabb újdonságokat tekinthetjük meg. 
Lehetőségünk lesz megismerni az ültetési rendszerek, esővédő modellek és multifunkcionális integrált 
növényvédelmi rendszerek számos újítását is. Ez az egész napos túra egy modern cseresznyefeldolgozó 
és -csomagoló üzem meglátogatásával zárul. 

 
 
 
 
 



Program 

Május 3. Utazás önállóan, vagy telekocsi rendszerben, érkezés a szállásra 

Május 4. 
 

09:30-18:30 Cseresznye Szimpózium első nap (EBÉD) 
20:30 Gálavacsora Grand Hotel Rimini 

Május 5. 
 

9:30-13:00 Cseresznye Szimpózium második nap 

13:00  Ebéd 

14:30 Szervezett kiállítás látogatás 

Május 6. 7:30 Szervezett út Vignola környékére, cseresznyefajták és ültetési rendszerek 
megtekintése (EBÉD) 

Május 7. Indulás reggel haza 

 
JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jelentkezni online regisztrációval    
a http://kerteszportal.hu/konferencia/90 oldalon a rendezvéy fül alatt saját felületről 

 

Részvételi díj:  
 

1. Kiállítás Tanulmányúttal: 140.000 Ft+áfa/fő, ami tartalmazza a 2 nap szállást reggelivel 2 
ágyas elhelyezésben, a kiállításra való regisztrációt, ebédet május 6-án, Cesenaba vagy Vignola-

ba szervezett utat és hozzá magyar nyelvű programot 
 

2. Kiállítás Szimpóziummal és Tanulmányúttal: 190.000 Ft+áfa/fő, ami tartalmazza a 4 nap 
szállást reggelivel 2 ágyas elhelyezésben, a kiállításra való regisztrációt, 2 napos Cseresznye 
Szimpóziumon való részvételt, hozzá a kávészüneteket, ebédet május 4-5-6-án, gálavacsorát, 

Cesenaba vagy Vignola-ba szervezett utat és hozzá magyar nyelvű programot,  
 

Az ár NEM tartalmazza: a szakmai fordítást, az utazási költséget, a szállás helyen a parkolási díjat, 
egyéb étkezéseket. 

 

 

Az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet, illetve a lemondási feltételekről is bővebb információ 
teszesz@gmail.com 

Kovács-Vincze Viktória +3620/434 7390  
 

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

http://kerteszportal.hu/konferencia/90
mailto:teszesz@gmail.com
http://www.kerteszportal.hu/

