
 

 

 

Ez a szeminárium egy sorozat része. A tudásmegosztással az a célunk, hogy a speciális zárt termesztőberendezésünkben 
minél jobb termékeket tudjunk előállítani.  
Az egyetlen energia mely ingyen rendelkezésünkre áll a FÉNY! 
 

Természetes fény = ENERGIA! 
HOGYAN TUDOK TÖBB ENERGIÁT MEGTAKARÍTANI ? 

 

– Hogyan tudom a napfényt maximálisan a termesztés szolgálatába állítani? 
– Hogyan tudok maximálisan a helyi klímához igazodni? 
– Hogyan tudok jó minőségű terméket előállítani? 
– Mai legújabb innovációk a fóliagyártók, üveggyártók, árnyékolástechnikai termékgyártók területéről. 
– A hazai klíma speciális – hogyan tudok testreszabott rendszert létrehozni a speciális klíma és az egyedi kultúrám igényeihez 

igazodva? 
 
Időpont: 2022. augusztus 31., 9–16 óráig.  Helyszín: Flora Hungaria Nagybani Virágpiac, 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy 
út 1/A. - nagy galériaterem. 

 
Előadások: 
 
9:00  
Köszöntő. Treer András, Flora Hungaria Nagybani Virágpiac 
 
9:00–10:00 

• dr. Juhász Anikó, agrárgazdaságért felelős helyettesállamtitkár 
 Pályázati lehetőségek a kertészetekben 2022/2023. 
 
• Gyuris Attila, rózsa és gerbera termelő kertész, világutazó, innovátor, Gyuris Virág Kft. 
 A termesztőberendezés egy nagyon komplex energetikai rendszer. Hogyan tudunk energiát megtakarítani? 

 
10:00–11:30 

Hazai klíma legnagyobb értéke a bejövő fény 
FÓLIÁK – Külső fény kezelés, csökkentése, átalakítása 

 
• Dimitris Milios, Plastika Kritis  
 A megfelelő termesztési környezetet támogató modern fóliák különleges tulajdonságai, fénymennyiség és 

fényminőség a spektrum teljes tartományában.  
 
• Thomas Thizy, export kereskedelmi vezető, Agripolyane  
 Üvegházi fóliatechnológia és a kertészet, hogyan tud a fólia hozzájárulni a jobb termékminőséghez? 
 
• Maribel Hernandez, export értékesítés 

Termesztőházak fóliái és fényszabályozás 
 

• Sotrafa, Armando Alvarez csoport 
 Termesztőházak fóliái és fényszabályozás 
 
11:45–13:30       Külső fény kezelés, csökkentése, átalakítása, ÜVEGEK 

 
• dr. Silke Hemming, üvegházi kutatások csoportvezető, Wageningeni egyetem, LIGHT LAB 
 Fény kezelése, fóliákkal, üvegekkel, árnyékolással, kutatási eredmények, tapasztalatok. 

 
13:30–14:30 Szünet – Ebéd 
14:30–16:00 
Külső fény kezelése, festékek. A fény belső szabályozása, mennyiség és hosszúság kezelése, árnyékolás.  
 

• Jelle Hoogland, szakértő, szaktanácsadó, Lumiforte 
 A fényenergia maximális felhasználása a Lumiforte termékek segítségével 
 
• Valentyna Domkina, Szaktanácsadó, Svensson 
 A fénymennyiség hatásai & diffúz fény a termesztésben, mit kell tudni az árnyékolásról? Árnyékolókkal kapcsolatos 

tudnivalók, fény, energiamegtakarítás. 
 
• Niclas Heescher, ügyvezető, Novavert 
 Novavert árnyékolási megoldások, az energiamegtakarítás eszközei, árnyékoló hálók, nyitható tetőszerkezet, és a 

széles termékpalettánk. 
 
• Vitalina Tsourkan, értékesítő, Phormium  
 Phormium termékei, energiamegtakarítás, árnyékolóháló, árnyékoló ernyők, termékpalettánk a fény és 

energiakezelés szemszögéből. 
 
Kérdések és válaszok 

 

A programváltozás jogát fenntartjuk!  | Az előadások magyar és angol nyelven hallhatóak. | Szendvicsebédet biztosítunk. |A 
jelentkezés csak regisztráció leadásával érvényes. A rendezvény díja bruttó 25.400 Ft/fő, mely összeget a regisztráció után 

átutalással tud rendezni a Flora Hungaria Kft. által kiállított számla alapján.  | A rendezvényről kép és hangfelvétel 
készülhet! | Minden érdeklődőt szeretettel látunk! 


