Talajbiológiai Hírlevél
03/2018
Kedves Talajbiológus Kollégák,
Az MTT Talajbiológiai Szakosztály Szakmai Testülete az alábbi aktuális információkat
küldi Önöknek:
1.

Beszámoló konferencia részvételről, talajbiológiai képviseletekről

a)
„Kincsünk a termőföld” szakmai kerekasztal megbeszélés
2018. március 1-én került megrendezésre a „Kincsünk a termőföld” című szakmai
kerekasztal megbeszélés az FM szervezésében. A kerekasztal célja a 2017-ben
megrendezett „A termőföld minőségéért, jövőért – Mezőgazdasági termőtalajok védelme"
c. szakmai fórumon megkezdett munka folytatása volt. Öt kiemelt területen:
1. A jelenleg rendelkezésre álló talajtani adatbázisok bemutatása és azok fejlesztési
lehetőségei
2. Talajjal összefüggő kutatási programok bemutatása (H2020, EIP, egyéb)
3. A NAK szerepe a mezőgazdasági talajok védelmével kapcsolatban felmerülő
feladatokban
4. A jelenleg hatályos mezőgazdasági támogatási rendszer talajjal kapcsolatos előírásai
5. A talajoltás, azaz a baktériumkészítmények használatának fontossága
vitaindító előadások alapján szakmai véleménycsere folyt az adott területen érintett
Intézetek, Felsőoktatási Intézmények valamint talajoltóanyag előállító cégek jelenlévő
képviselői között.
Az előadások anyagai a következő linken elérhetők:
https://drive.google.com/open?id=1Olp7vaSxrS2NNo2z7sjKCAL73DcSM2d9
2.

Újdonságok, hírek, egyéb információk

a)
Az ökológiai gazdálkodás térhódítása a talajélet fontosságát is jelzi:
Félig organikus lesz Franciaország
Máshol is beavatkozik a kormány az „egészségre” hivatkozva a piaci folyamatokba.
Franciaországban 4 év múlva – az állami szektor által felvásárolt – összes élelmiszer
felének organikusnak, vagy helyi termelésűnek kell lenni! Ezt jelentette be Stéphane
Travert francia mezőgazdasági miniszter. A francia kormány ugyanis egyebek között
ezektől az intézkedésektől várja a mezőgazdasági ágazat fellendítését és az egészséges
táplálkozás fejlesztését. A Politico-jelentés szerint a francia kormány olyan eltökélt e
téren, hogy radikális szabályokat hozva 2022-re kényszeríti az érintett felvásárló
szervezeteket, hogy többségében bioélelmiszereket és helyi termékeket vásároljanak.
Annak ellenére, hogy utóbbi nyilván hátrányos a többi EU termelőnek.

Új biogeneráció Nürnbergben
Csaknem 3000 kiállító és legalább ötvenezer látogató. Ez a gyorsmérlege Európa
legnagyobb biovásárának, a hétvégén bezárt nürnbergi Biofachnak, amely már a
következő generációra fókuszált. Már a „Next Generation" szlogen is az
ökogazdálkodásban égető generációváltásra utalt, hogy a szektor termelése és piaca
tovább bővülhessen. A svájci FIBL (Organikus Mezőgazdasági Kutatóintézet) szerint az
öko- és bioélelmiszerek globális értékesítése – az ezredfordulós 18 milliárd dollárról (5
ezer milliárd Ft) 2016-ra csaknem 90 milliárd dollárra (22 ezer milliárd Ft) ra nőtt. Ebből
mintegy 39 milliárd dollárt az Egyesült Államok termelése, Németországé csaknem tíz
milliárd dollárt, Franciaországé 6,7 milliárd dollár volt.
b)
Publikációs lehetőség a Columellában
Idén tavasszal ismét publikálási lehetőség nyílik a Columella - Journal of Agricultural and
Environmental Sciences c. tudományos folyóiratba, amely 2014 óta az MTA
Agrártudományi Osztálya által elismert osztálylistás lap, valamint a CABI CAB Abstracts
és a Crossref által indexelt folyóirat.
A publikációk leadásának határideje: 2018. április 15. (vasárnap) 23:59.
Formai és egyéb követelmények elérhetőek:
http://www.columella.mkk.szie.hu/?menu=page41
További információ elérhető a folyóirat weboldalán: http://www.columella.mkk.szie.hu ,
valamint e-mail formájában: columella@mkk.szie.hu
3.
Konferencia részvételi lehetőségek 2018-ban
3rd Agriculture and Climate Change konferencia,2019. március 24-26. Budapest
A konferencia talajbiológiához leginkább kapcsolódó témája: Plant microbe interactions
and climate change. Jelentkezési határidő: 2018. 10. 22.
Link: https://www.elsevier.com/events/conferences/agriculture-and-climate-changeconference
4.
PhD védések:
a)
A Szegedi Tudományegyetem Biológia Doktori Iskolájában kerül sor Bozsóki Zoltán
A nitrogénkötő szimbiózis génjeinek evolúciós és funkcionális vizsgálata Medicago
truncatula modellnövényen című
PhD értekezésének nyilvános vitájára.
Helyszín: SZTE TTIK Újszegedi Biológiai Épület, Ferenczy Lajos tanterem
(Szeged, Közép fasor 52., I. emelet)
Időpont: 2018-III-09 11:00
Témavezető: Endre Gabriella
5.

Javaslatok kérése a 2018-as szakmai aktivitásokhoz:

Amennyiben a Talajbiológiai Szakosztályhoz tartozó további rendezvény(ek)re van, lesz
lehetőség, vagy tervben vannak ilyenek (akár helyi, akár országos, vagy nemzetközi
jellegű), úgy kérjük, hogy arról küldjenek tájékoztatást felénk, hogy az éves tervezett
programokról időben tájékoztatást tudjunk adni.

6.

További információk küldése a következő hírlevélbe:

Az MTT Talajbiológiai Szakosztály következő hírlevelébe várunk információkat a
következőkről:
Konferencia-részvételi lehetőségek 2018-ra
Kutatási, módszertani érdekességek
Védések
A tagtársak számára is fontosnak gondolt könyvek, összefoglaló
cikkek, saját közlemények és ismeretterjesztő anyagok
Egyéb hasznos információk, vélemények, hozzászólások, javaslatok
Ne feledjék a 2018. március 8-án 14:00-kor kezdődő társasági közgyűlést a
Társaság székhelyén (Budapest, Hermann Ottó út 15.)!
Budapest, 2018. március 06.
Üdvözlettel,
Biró Borbála
és
Makádi Marianna,
Kotroczó Zsolt

