Kedves Partnerünk!
Tisztele�el meghívjuk Önt és munkatársait az
Agroker� Party idei eseményére.
A rendezvény témái:
Tápanyag utánpótlás a gyümölcsültetvényekben,
növényápolásuk és növényvédelmük gépesítése.

Időpont: 2017. július 05. szerda 9.00 óra
Helyszín: Agroker Holding Zrt. Regionális Központja ‐ Fehérgyarmat
(Fehérgyarmat, Szatmári út 1.)
Részletes program és regisztráció a www.agrokerholding.hu oldalon.

Jöjjön el tájékozódjon az újdonságokról, nézze meg gépeinket működés közben!

Madarak és Fák Napja 2017.
2017. május 12-én a Nyíregyházi Egyetem
Tuzson János Botanikus Kertjében került
megrendezésre a Madarak és Fák Napja
alkalmából egy egész napos programsorozat, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Nyírerdő Zrt. Pál
Miklós Erdészeti Iskola és a Kaktusz-ház
Építése Alapítvány közreműködésével
2017-ben az Év Fájának a vadalmát
/Malus sylvestris/ választották, melyet a
Botanikus kertben ültettek ki a szervezők a
látogatók közreműködésével a rendezvény
megnyitásaként.

„A vadalmafára, a magyar erdők ritka különlegessége, leginkább rövid ideig, mindössze egy hétig tartó virágzásakor, esetleg
termésérésekor figyelünk fel, egyébként
rejtve marad szemünk elől. … Gyümölcséből
régebben zselé, almabor, pálinka és ecet készült, illetve magas C-vitamin tartalma miatt
teát főztek belőle, amit láz, megfázás és hasmenés ellen javallottak.” De fontos az erdei
állatok táplálkozásában is. Ilyen és még sok
érdekesség olvasható a vadalmafáról a botanikus kertben elhelyezett ismertető táblán.
A rendezvény keretében előadásokat tartottak a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai a tavaszi,
nyári madárvédelemmel kapcsolatosan, a
madárodúk típusairól, kihelyezéséről, valamint a bennük költő madárfajokról. A rendezvény alkalmából a látogatók a botanikus
kert területén betekintést nyerhettek az
odúlakók mindennapjaiba. Megfigyelhették
fészkeiket, tojásaikat, szokásaikat. Az érdeklődők megfigyelhették a madárgyűrűzést,
részt vehettek kézműves foglalkozásokon,
odúkészítésen, festhettek fakorongon.

A Nyírerdő Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei
Iskola képviselői látványos bemutatók és
kiállítás keretében ismertették, hogy Mire
jó a fa és az erdő? Céljuk volt minél több
olyan hasznosítási területét az erdőknek
bemutatni, amivel a kirándulóknak, a lakosságnak talán nincs is tudomása: faipari
alapanyag, tűzifa, megújuló energiaforrások az erdő melléktermékei (rőzse, ves�sző, fagyanta stb.), vadon termő növények,
gombák, gyógynövények otthona, méhészek kiváló mézelő helyei, de fontos a környezetvédelmi jelentősége és a biodiverzitás megőrzése miatt is.
A szervezők különböző játékos vetélkedők, tudáspróbák szervezésével, tesztek kidolgozásával és kitöltésével kedveskedtek
az érdeklődő csoportok számára, amelyeken az óvodás és iskolás csoportok felmérhették és akár bővíthették ismereteiket a
hazai erdők élővilágával kapcsolatban.
További fotók megtekintetőek a
www.ostermelo.com honlapon.
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