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Kedves Olvasó! 
Megrendeztük az első magyarországi INPACT 
konferenciát, melynek meghívója alább látható. 

  További információ: 

 
weboldal: 

www.inpactproject.eu 

 
Facebook oldal 

@InpactErasmusPlus 

 
 

 
 
 
Rendezvény Magyarországon 
 

A rendezvényen több mint 40-en vettek részt, 

többek között szaktanácsadók, egyéni 

vállalkozók, kistermelők, növényvédelmi 

szakemberek és szakközépiskolás diákok. 

A program Kövesd Andrea előadásával 

kezdődött, aki ismertette a projekt céljait és az 

eddig elért eredményeket. Őt követte a megyei 

Népegészségügyi Főosztály képviselője, aki az 

integrált növényvédelemről és a Green Deal 

koncepcióról beszélt. Volt még szó integrált 

növényvédelemről, de részesei lehettünk egy 

drónbemutatónak is. Az utolsó szakelőadónk a 

kondicionálók szerepét taglalta, hangsúlyozva 

a külső és belső biológiai védelem fontosságát. 

A résztvevők egy öntetűen hasznosnak találták 

a programot és egyetértettek abban, hogy 

további előadásokat szeretnének hallgatni a 

klímaváltozással járó kártevők elleni új 

megoldásokról. 

http://www.inpactproject.eu/
https://www.facebook.com/RuralFacilitatorErasmusPlus/


 
Második nemzetközi találkozó Plovdivban 

(Bulgária) 

A növényvédelmi szakértők Plovdivban találkoztak, hogy 
nagyobb áttekintést kapjanak a különböző 
mezőgazdasági régiók (Dél-, Közép-Európa és Kárpáti - 
hegyvidéki régió) közötti különböző éghajlati hatásokról. 
Lehetőségük volt arra, hogy bolgár jógyakorlatokat 
vizsgáljanak meg és vegyenek át egy neves kertészeti 
régióból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tananyagok kidolgozásának kezdete 

Számos egyeztetés után 2022 novemberében 
elkezdődött a projekt legfőbb feladatának 
kidolgozása. A növényvédelmi szakemberek 
egy új oktatóanyagon dolgoznak, amely a 3 
régió legjellemzőbb kártevőit tartalmazza. A fő 
cél egy oktatóanyag kidolgozása a gyakorló 
szakemberek (gazdálkodók, tanácsadók, házi 
kertészek) számára, hogy képesek legyenek 
azonosítani a kártevőket, a növények 
elváltozásait, felkészüljenek ezek 
megelőzésére és bio módszerekkel való 
védekezésére. A szakértők igyekeznek 
kiválasztani azokat a rovarokat, gombákat, 
baktériumokat és vírusokat, amelyek a 
klímaváltozással együtt fognak feltehetően 
elszaporodni – hogy csökkentsék a várható 
gazdasági károkat. 
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