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Szi lvakonferencia Ceg l6den
Szilvatan6cskozist 6s fajtabemutatdt rendeztek szeptember feltdteleirllds lehet6s6geir6l

l-6n a Nemzeti Agrirgazdas6gi 6s Innov6ci6s Kiizpont Gyii- Marosi Mih6ly, Csem1bengaz-

mdlcstermesztdsiKutatfintdzet-Cegll.di KutatddllomSs6n. d6lkod6 agrSrm6rniik besz6lt.

Skola IstvSn a kutat66llom6s n6latbav6tel6vel, j6 es6llyel
vezet6je ktiszdnt6j6bep el- fogakihiv6snakelegettenni.
mondta, hogy u szilvater- Dr. Sur6nyi Dezs6 az ii-
mesztds rijb6li felvirdgzfr,ftnak lomdson dolgoz6 cimzetes
krjsziinhet6en az 5llom6son is egyetemi tanfu ahazaiszilva-
fokozott gondot ford(tanak az fajta haszn6lat lehet6s6geit 6s

ij szilvafajt1tknemesit6s6re. A korldtait elemezte. kritikusan.
besz6dben elhangzott az is, Az 6jabb n6met 6,s szerb szil-
hogy az 6vente meghirdetett vafajt6knak a magyarorsziigi
barackkonferenciSikhozha- termeszt6sben elfoglalt sze-

sonl6an az elktivetkez6kben repdr6l dr. Nddosy Ferenc a

6vr6l-6vre tisszeh(vjdk a szil- helyi kutat65'llomds tudomi{-
v6val kapcsolatos orsz6gos nyosf6munkatirrsadrtekezett.
tan6cskoz6st is. A szilva piaci lehet6s6geit

Dr. Lakatos Tam6s int6,zet- Kelemen Pdter a FruitVeB
igazgat6 kdszdnt6j6ben arr6l Magyar Zdlds6g-Gyi.imijlcs
sz6lt, hogy a hajdan szegdny Szakmaktjzi Szewezet igy-
ember gyilmdlcsdnek szftmit6 vezet6 igazgat6ja elemezte.

Sz6,pe Ferenc, a Ftild-
m(ivel6stigyi Miniszt6rium
Mez6gazdasitgi Kutat6si F6-
o sztiiy l',nak v e z et6j e 5tadta

rendeltet6sdn ek az 6j akklima-
tiz6ci6 s iv egh6zat, sok s ikert,
j6 eredm6nyt 6s a termel6kkel,
valamint keresked6kkel val6
egyi.ittmfikdddst kfu5nva a Ku-
tat6 Allomds munkat6rsainak.

Vl,€ezetil a cegl6diek saj6t
kollekci6jdb an l6v 6 szilva-
fajtilkataz el6ad6 mutatta be.

K6halmi Dezs6

s rendkivi.il n|pszerii szilva
termeszt6se mind jobban
h6,tt6,rb e szorult, azonban
manaps6g :6jr a f elv ir 6gz ott
annak piaca 6s mdg az al-
mij6r6l hires Szabolcsban is
egyre tdbb szilvafSt tiltetnek.
Az ut6bbi h(sz esztend6ben
szilvanemesitds helyett in-
k6bb csak a honosft6s volt
j ellemz6 hazitnkr a, 5m most
rijabb fellendul6st terveznek a

fajtakutat6s, nemesitds terdn.
Ugyanis az ut6bbi dvekben
reneszirnszift 61i ez szilvaijrl-
tetv6nyek telepftdse. A cegl6di
kutat66llom6s a most 6tadott
akklimatiz6ci6s iiveghdz hasz-

A szilva koronaform6inak
intenziv metsz6s6r6l a Deb-
receni Kert6szettudom6nyi
Kutat6intl,zet kdpv is el 6j ek6nt
megjelent prof. dr. Gonda
Istv6n, a Debreceni Egyetem
tandra tartott el6ad5st. Dr.
Pdnzes B6la a SZIE I\ert€,-
szettudomSnyi Kar Rovartani
Tanszlkvezet6je a szilva k5r-
tev6it ismertette. A csont-
h6jasok virusmentesit6se 6s

a virusmentes neh6zs6gei
t6m6r6l dr. Kirilla Zolt6n a
NAIK Gyi.imiilcstermeszt6si
I{utat6intdzet munkatdrsa 6r-

tekezett. A sikeres vagy siker-
telen homoki szilvatermeszt6s

Tudomdnyok 6iszakdja
Id6n is izgalmas, 6rdekes fizikaikislrleteketn6zhettek meg a

termdszettudom5ny ir6nt 6rdekl6d6k. A TudomSnyok djsza-

k6j6n a r ezg6 e,s for g6mozg6sokr6l valamint 6ll6hull6mokkal
kapcsolatos kis6rletek mellett az 6rdekl6d6k megismerkedhet-
tek a kar6csonyfa 6.g6kfizik6i5val6s a nyom6gombos telefon
hangjSnak analizfililsftval is. Volt meglepet6s kis6rlet is. Tfiri
LAszI6 6s Kozma S6ndor k6t el6ad5'st tartott szombaton.

Az 6rdekl6dok a rezg6 6s forg6mozg6sr6l, a kardcsonyfa
6,96k m6ko d6,s6r6l, valamint a nyom6 gombos telefon hanga-
nalizdsdr1l is mindent megtudhattak. A ktildnleges, 6lvezetes

tudom6nyok 6j szakltjSt Cegl6d Vdros iinkormdnyzata tSmogatja

6vr6l 6vre.
ctv


