
   

BIOPLAT-EU projekt partnerek

 

A BIOPLAT-EU projekt az Európai Unió támogatásával, a H2020 program társfinanszírozásával valósult meg. A 

kiadványban kifejtett nézetek kizárólag a szerzők véleményét tükrözik, és az Európai Bizottság nem vállal 

felelősséget az itt szereplő információk további felhasználásáért. 

MEGHÍVÓ 

Művelésből kivett területek gazdasági hasznosításának lehetőségei Magyarországon – 

Online Előadás és Workshop a BIOPLAT-EU projekt (https://bioplat.eu/ ) keretében 

Dátum: 2020. október 28, délelőtt 11:00 óra 
Helyszín: Zoom Meeting (további bejelentkezési lehetőségek a 2. oldalon) 

{https://zoom.us/j/98353323226?pwd=ckNHcDZndXpNT3phaFllSkFNRVlkZz09} 

 

 

Program 

11:00 – 11:05 – Bemutatkozás és bevezető 

11:05 – 11:15 – A BIOPLAT-EU projekt bemutatása, célkitűzések és munkaprogram. 

11:15 – 11:20 – A csicsóka (Helianthus tuberosus L.) termesztési és felhasználási lehetőségei 

11:20 – 11:25 – A cirok (Sorghum bicolor/ sudanense) termesztési és felhasználási lehetőségei 

11:25 – 11:30 – Olajos magvak termesztési és felhasználási lehetőségei 

11:30 – 11:40 – Kérdezz-felelek, interaktív megbeszélés 

11:40 – 11:45 – Az előadások és interaktív megbeszélés összefoglalója és konklúziói 

 

Az előadásokon szó lesz a programban jelölt növények termesztési lehetőségeiről marginális 

és művelésből kieső területeken, továbbá fenntarthatósági kérdésekről és arról, hogy milyen 

felhasználási lehetőségei vannak ezen növényeknek a biomassza alapú gazdaságban és 

projektekben. 

A rendezvénnyel kapcsolatos további információról a következő e-mail címen lehet érdeklődni: 

peter.gyuris@geonardo.com 

https://bioplat.eu/
https://zoom.us/j/98353323226?pwd=ckNHcDZndXpNT3phaFllSkFNRVlkZz09
mailto:peter.gyuris@geonardo.com
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Geonardo is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

 

 

Topic: H2020 BIOPLAT-EU project 1st stakeholder workshop 

Time: Oct 28, 2020 11:00 AM Budapest 

 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/98353323226?pwd=ckNHcDZndXpNT3phaFllSkFNRVlkZz09  

 

Meeting ID: 983 5332 3226 

Passcode: 487399 

One tap mobile 

+13126266799,,98353323226#,,,,,,0#,,487399# US (Chicago) 

+13462487799,,98353323226#,,,,,,0#,,487399# US (Houston) 

 

Dial by your location 

        +1 312 626 6799 US (Chicago) 

        +1 346 248 7799 US (Houston) 

        +1 669 900 6833 US (San Jose) 

        +1 929 205 6099 US (New York) 

        +1 253 215 8782 US (Tacoma) 

        +1 301 715 8592 US (Germantown) 

Meeting ID: 983 5332 3226 

Passcode: 487399 

Find your local number: https://zoom.us/u/aew5zssZTE 

 

https://zoom.us/j/98353323226?pwd=ckNHcDZndXpNT3phaFllSkFNRVlkZz09

