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Tisztelt Cím!
A Magyar Növényvédelmi Társaság és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Növényvédelmi
Intézete 2022-ben harminchatodik alkalommal tervezi megrendezni a termesztett növények
növényvédelmi és tápanyag-utánpótlási országos tanácskozását.
Témája: Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban
Várjuk szíves jelentkezésüket olyan előadás anyaggal, amelyek a kertészeti, szántóföldi, erdészeti
kultúrák növényvédelmével és tápanyag-gazdálkodásával kapcsolatos legújabb kutatási és
fejlesztési eredményeket tartalmazza.
Időpont: 2022. november 22. (kedd) 930 óra.
Helye: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusa, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
A tanácskozásra jelentkezni lehet előadással. Az előadásokban a megjelölt témával kapcsolatosan a
kutatás, fejlesztés és a gyakorlat azon eredményei jelenjenek meg, amelyek elősegítik a termesztett
kultúrákban az integrált technológiák elterjedését.
Az előadások anyagát 2022. november 4-ig elektronikus úton kérjük megküldeni Dr. Nagy Géza
részére (integraltvedszakosztaly@gmail.com).
Tartalmi és formai követelmények:
A beküldendő anyag terjedelme maximum 6-8 oldal lehet. Az előadások és poszterek anyagait
Microsoft Word szövegszerkesztővel kérjük a mellékelt A5-ös méretben elkészített „minta szerzőknek”
állományban elhelyezve, az állományban meghatározott követelmények betartásával elkészíteni. A
táblázatok, grafikonok és fényképek lehetőleg beszúrt objektumként jelenjenek meg. A fotók
szövegközi beillesztése megengedett, a fotókat azonban minden esetben jpg formátumban is kérjük
mellékelni. Csak tudományos ismeretterjesztő anyagok esetében követelmény a – bevezetés, anyag és
módszer, eredmények, következtetések, irodalom – fejezetekre történő tagolás. A rövid
ismeretterjesztő kéziratok elkészítése során törekedjünk a szöveg rövid összefoglaló szerű elkészítésére.
Az ismeretterjesztő kéziratokat is a mellékelt minta állományba illesztve, annak követelményeit
betartva (a fejezetekre tagolás kivételével) kérjük elkészíteni.
Az egyéb, szerkesztéssel kapcsolatos kérdésekkel szíveskedjenek Dr. Nagy Gézát (+36-30/896-6996)
keresni.

A korábbi hagyományokhoz híven az elhangzott, valamint az elfogadott, de el nem hangzott előadások
anyaga is megjelenik a rendezvény kiadványában.
A résztvevők a szakanyagot elektronikus formában díjmentesen kapják meg.
Várjuk mielőbbi szíves jelentkezését.
Budapest, 2022. október 7.
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