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Kedves Kertbarátn k, tisztelt Kertbarátok! 19. felhívás

A régiek szerint:a jó kertész télen a szerszámait javítja és ismereteit gyarapítja. A Magyar Növényvéd
Mérnöki és Növényorvosi Kamara szervezésében, országszerte indulnak a növényvédelmi alaptanfolyamok. A
nyár folyamán két kertbarát kör is felkeresett, a tagságuk közösen szeretné elvégezni az ún. „80 órás” vagy más
néven „zöldkönyves” tanfolyamot. Sokan csupán az el adások miatt jelentkeznének. Szerintem érdemes
vizsgázni is. A kiváltott engedéllyel, sokkal többféle növényvéd  szert vásárolhatnak és használhatnak fel a
kertjükben. A f városban, els sorban a házikertesek és az ket kiszolgáló keresked k igényeib l indultunk ki.
Bemásoltam a felhívásunkat és a tervezett órarendet is. Ez önmagáért beszél! Az el adások diáit is
megtekinthetik a www.zsigogyorgy.hu oldalon, a tanfolyamok tananyaga sorra kattintva.

A Magyar Növényvéd  Mérnöki és Növényorvosi Kamara 2015 szén növényvédelmi alaptanfolyamot
szervez, a II. forgalmi kategóriájú növényvéd  szerek vásárlására és felhasználására jogosító engedély
megszerzéséhez. (Tájékoztatom, hogy ennek a tanfolyamnak az elvégzése szükséges a II. és III. forgalmi
kategóriájú növényvéd  szerek árusításához is.) Az alaptanfolyam kell  számú jelentkez  esetén indul.
9 alkalommal, hétköznaponként reggel 9 órától egész napos oktatás formájában lesz megtartva. A vizsga
november 23-án lesz. A tanfolyamot bárki elvégezheti, de csak a legalább nyolc általános iskolai végzettséggel
rendelkez  személyek vizsgázhatnak. A tanfolyam, a tankönyv és a vizsga díja: 70.000,- Ft + 27% ÁFA.
A tanfolyamot az Oázis Kft. központjában tartjuk, 1101 Budapest, K bányai út 47. Az épület el tt ingyenes a
parkolás. Megközelíthet  tömegközlekedéssel is (busz: 9, 109; villamos: 28, 28A, 62). Sétálva is elérhet  az 1-es
villamostól illetve a K bánya alsó MÁV állomástól.
A sikeres vizsgáról tanúsítványt kapnak, melyet az állandó lakóhelyük szerinti megyei Kormányhivatal illetékes
osztályán kell bemutatni, és itt kell befizetni az engedély kiváltásához szükséges eljárási díjat is, (jelenleg 4.150,-
Ft). Csak a jelentkezési lapot 2015. november 2-ig visszaküld  kollégák vehetnek részt a képzésen!

Az aláírt jelentkezési lapot elküldhetik postai úton, faxon vagy e-mailben is az alábbi címekre: Zsigó
György 1037 Budapest, Toronya utca 15. Fax: +36/1 3689745, e-mail: zsigogy@gmail.com.

11.9. hétf Növényvédelmi alapismeretek, a kémiai, a biológiai és az integrált védekezés módszerei, a „szerjegyzék” használata,
növényvédelmi weboldalak ismertetése

11.10. kedd Gombák, baktériumok, vírusok biológiája, károsításuk és a védekezés lehet ségei, a gombaöl  és a baktériumöl  szerek
csoportosítása

11.11. szerda Az állati kártev k biológiája (rovarok, atkák, csigák, gerincesek), károsításuk és a védekezés lehet ségei, a rovaröl  és
atkaöl  szerek csoportosítása

11.12. csütörtök Délel tt: a gyomok és a gyomirtó szerek csoportosítása, hatásmódjuk
Délután: a legfontosabb növényvédelmi jogszabályok, a hatósági ellen rzések tapasztalatai, növényútlevél

11.13. péntek A Magyar Gyula Szakiskolába kihelyezett tanfolyami nap (növényvédelmi el rejelzés, növényvédelmi géptan,
közterületi díszfák, díszbokrok betegségei, védelmük)

11.16. hétf A gyümölcsfélék és a sz  betegségei, kártev i és növényvédelmük

11.17. kedd Munkavédelem a növényvédelemben, els segélynyújtás, a mérgezésekkel kapcsolatos ismeretek

11. 18. szerda Káposztafélék, kabakosok, hagyma, paradicsom, paprika, levélzöldségek, hüvelyesek, gyökérzöldségek növényvédelme

11.19. csütörtök Az EU növényvéd -szerengedélyezési gyakorlata és tendenciái, zárt termeszt  berendezések (üvegházak, fóliák) és
dísznövények növényvédelme

Budapest, 2015. október 25.                            Szép kertet kívánok, üdvözlettel:                   Zsigó György, NMNK

Hermes Üzletek, ahol a tanfolyamon is megemlített növényvéd  szereket megvásárolhatják*:
- Kertészeti Áruház
2011 Budakalász, Lupa szigeti elágazás
- Kertészeti Áruház
1132 Budapest, Váci út 6. – 3-110-046
- Kertészbolt
1077 Budapest, Baross tér 16. – 3-426-722
- Kertészbolt
1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. – 2-124-201

- Kertészeti és Iparcikk Szaküzlet
1134 Budapest, Bulcsú utca 23/a. – 3-408-643
- Kertészbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 66. – 4-666-103
- Méhészeti és Kertészeti Szaküzlet
1094 Budapest, Ferenc krt. 37. – 2-181-750

*Kérjük, tájékozódjon el re, hogy az adott üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!

http://www.zsigogyorgy.hu
mailto:zsigogy@gmail.com

