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A képzés célja, hogy a képzés sikeres elvégzésével a résztvevők képesek
legyenek a dísznövénytermesztő feladatok ellátására, önálló gazdaságos
végrehajtására a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények
maradéktalan
betartásával.
A
fiatal
gazdák
megismerjék
a
dísznövénytermesztés legújabb tendenciáit, a technológiai elemek korszerű
fejlesztési lehetőségeit és a dísznövénytermesztéshez kapcsolódó
jogszabályokat és támogatási lehetőségeket. Célzott tudást szerezzenek a fajta, a
termesztési közeg és a technológiai elemek konkrét feltételekhez alkalmazkodó
kiválasztásában.
A képzés célcsoportját a Vidékfejlesztési Program „A fiatal mezőgazdasági
termelők számára nyújtott induló támogatás” műveletének keretében nyújtott
támogatás
közvetlen
kedvezményezettjei,
valamint
a
korszerű
dísznövénytermesztés a gyakorlatban téma iránt érdeklődők alkotják.
A képzés díja 47.520 Ft, melyből „A fiatal mezőgazdasági termelők számára
nyújtott induló támogatás” műveletében támogatást nyert fiatal gazdálkodók
számára a támogatás mértéke 90%, így ezen gazdálkodók 10%
hozzájárulási díj, azaz 4.752 Ft befizetése mellett vehetnek részt a
képzésben.
A képzési idő 20 %-a, azaz 12 óra. Vizsgára bocsátás feltétele, hogy a
hiányzás nem haladja meg a megengedett mértéket.

Amennyiben a jelentkező a képzés célcsoportjába tartozik, és a
jelentkezéshez teljes körűen csatolta a lent felsorolt dokumentumokat,
Felkészülést
segítő tananyag: valamint befizette a képzési díj rá eső részét, a képzés tananyagát
legkésőbb a képzés kezdő napja előtti 3. napon elektronikusan megkapja.
A képzés zárása irányított, csoportos szituáció elemzés és teszt kitöltésével
történik. A szituációelemzésben való aktív részvétel és a teszt eredményes
A képzés zárása:
(legalább 51%-os) teljesítése esetén a képzés elvégzéséről Tanúsítványt kap a
résztvevő.
Szükséges iratok a képzésen résztvevőtől:
- személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány
- amennyiben cég/egyéni vállalkozás/családi gazdaság /konzorcium
nevében vesz részt a képzésen meghatalmazás szükséges - sablon elérhető
A jelentkezéshez ide kattintva)
o amennyiben családi gazdaság tagjaként vesz részt a képzésen, a
csatolandó
meghatalmazás mellé feltöltendő: családi gazdaság
dokumentumok:
nyilvántartásba vételi határozat
o amennyiben konzorcium tagjaként vesz részt a képzésen, a
meghatalmazás mellé feltöltendő: konzorciumi együttműködési
megállapodás
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Tananyagegységek
1. Korszerű elméleti alapok és ismeretek a dísznövénytermesztésben
Célja: A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők friss ismereteket szerezzenek a
dísznövénytermesztés helyzetéről, várható alakulásáról.
Kellő elméleti tudás alappal rendelkezzenek az ágazat erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit
és veszélyeit illetően.
Ismerjék a termesztéstechnológiák legújabb tendenciáit és a technológiai elemek korszerű
fejlesztési lehetőségeit, a dísznövénytermesztéshez kapcsolódó jogszabályokat (pl. 45/2008.
(IV.11.) FVM rendelet a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról) és
támogatási lehetőségeket.
Kezelik a melléktermékeket, hulladékokat, gondoskodnak környezettudatos
hasznosításukról, megsemmisítésükről.
Tartalma:











Bevezető áttekintés a jelenlegi dísznövénytermesztés jellemzőjéről és várható
alakulásáról
 Az ágazat szerkezeti felépítése, részterületei és tevékenységei
 Árutermelés (szabadföldi és kondicionált térben történő termesztés)
 Kereskedelem (kül-, bel-, nagy-, kiskereskedelem)
 Szolgáltatás
 Nemzetközi és hazai szakmai szervezetek munkájának megismerése (AIPH, UF,
BIE, CITES, UPOV, ENA, MKT, DSZTT)
 Dísznövénytermesztéshez kapcsolódó jogszabályok (pl. 45/2008. (IV. 11.) FVM
rendelet a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról) és támogatási
lehetőségek ismertetése
 A korszerű faj, fajtaváltás szempontrendszerének áttekintése
 Új termesztő közegek a szaporításban és a nevelésben (Kókuszrost, kőgyapot,
agyag granulátum, egyedi földkeverékek)
A klímaszabályozás új módszereinek megismerése (hőgazdálkodás, megvilágítás)
A víz és tápanyagellátás korszerű, környezettudatos és takarékos módjai
A hidrokultúrás - aeroponika, hidroponika, agregatponika - termesztés elvi alapjai
A dísznövények időzíthetőségének lehetőségei – a fejlődési és növekedési szabályozás
új módszerei
 fedett termesztő felületek alatt
 díszfaiskolai termesztésben
A talajhoz kötött és a konténeres termesztés korszerű elemei
A post harvest jelentősége a dísznövények forgalmazásában
A környezettudatos dísznövénytermesztés technológiai elemei:
 szelektív hulladékgyűjtés lehetőségei, a szerves – hulladék gyűjtése, kezelése
és felhasználása

 a nem megújuló erőforrások túlzott mértékű felhasználása, helyettesítő
melléktermékek
 víztakarékosság
 növényvédő szer kockázatok mérséklésének lehetőségei
 kertészeti gépekből származó zaj és légköri szennyezés
2. Korszerű gyakorlati ismeretek alkalmazása a dísznövénytermesztésben
Célja: A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők konkrét gyakorlati tudást
szerezzenek a dísznövénytermesztés legújabb technológiai változatairól.
Szerezzenek jártasságot a fajta, a termesztési közeg és a technológiai elemek konkrét
feltételekhez alkalmazható kiválasztásában.
Képesek legyenek az üzemi tapasztalatok feldolgozására, a korszerű eljárások
alkalmazására.
Tartalma:













Kereskedelmi és termesztési trendek hatása a hazai dísznövénytermesztésre
(szakmai kiállítás, szakmai információk feldolgozása, SWOT elemzés)
Érdekvédelmi szervezetek tevékenységének megismerése (honlapokról történő
tájékozódás)
Termék specifikus, korszerű beruházási, technikai és-technológiaigény felmérés
(csoportos feladat)
Korszerű fajtaválasztás szempontrendszerének alkalmazása termék csoportokként
(vágott és cserepes dísznövények, faiskolai termékek)
Termesztési közegek - perlit, tőzeg, kőgyapot, agyag granulátum, kókuszrost
származékok - felismerése, jártasság az alkalmazási lehetőségekben
A növekedés szabályozás gyakorlati megvalósításának – mechanikai,
hőszabályozás, rövidnappalos kezelés, pótmegvilágítás – lehetőségei
(üzemszemle)
Növényi hormontípusok, növekedést szabályzó anyagok ismerete
Gyökeresedést serkentő eljárások gyakorlati alkalmazása lágy és fás szárú
dísznövényeknél
Korszerű öntözési és tápoldatozási rendszerek működésének megismerése
(üzemszemle)
Időzítési eljárások gyakorlati alkalmazása (technológiai terv)
A faiskolai termesztés korszerű technológiai elemei a gyakorlatban (üzemszemle)
Áru kikészítés, árukezelés, minőségi elvárások (szabványok és szokványok)
 vágott és cserepes dísznövényeknél,
 faiskolai termékeknél

