Talajbiológiai Hírlevél
07/2018
Kedves Talajbiológus Kollégák,
A nyári szünetet követően és az MTT Talajtani Vándorgyűlését megelőzően küldjük az aktuális
„Talajbiológiai Hírlevelünket” az MTT Talajbiológiai Szakosztály Szakmai Testülete és az MTA DAB
Talajbiológiai Munkabizottság vezetősége nevében:
1. Információk az MTT Talajtani Vándorgyűlésének programjáról
A Magyar Talajtani Társaság idei Talajtani Vándorgyűlésének (TVGy) előzetes programja elkészült,
amit a hírlevélhez csatoltan közreadunk (MTT_Talajtani Vandorgyules_program_TERV_Pecs_2018.
pdf). A TVGy-nek a Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Karának épülete ad otthont (7624
Pécs, Ifjúság útja 6.). A TVGy programjai 2018. aug. 29-én (Szerdán) kezdődnek (nulladik nap), a PTE
SzBKI Szent Miklós-hegyi telephelyén (7634 Pécs, Szentmiklós dűlő 1), ahol az ásott szelvények
bemutatását és az ültetvények bejárását követően szakmai beszélgetésekre kerül sor, borkóstolóval
egybekötve. A további szakmai programokra 2018. aug. 30-31-én (1. és 2. nap, csütörtök, péntek) kerül
sor, amit szept. 1-én, szombaton 4 db talajszelvény bemutatása követ.
A TVGy fő témája, „Talajhasználat, funkcióképesség”, aminek aktuális eredményei 4 szekcióban
kerülnek bemutatásra:
I.
szekció: Talajfizika, ültetvények vízgazdálkodása
II.
szekció: Ültetvények tápanyag-gazdálkodása
III.
szekció: Ültetvények biodiverzitása, talajfunkciók
II.
szekció: Talajdegradáció – Talajvédelem
A TVgy 3. „Biodiverzitás Szekciója”, ahol a talajbiológiával kapcsolatos előadások többsége is
várható, a 2. napon (aug. 31-én, Pénteken) lesz megtartva, délután 13:45 és 17:15 között, 2 különálló
részben, amit egy kávészünet választ el egymástól. Az első részben főleg a „biodiverzitás”
fontosságának és monitoringjának a kérdései, a második részben pedig a „talajfunkciók, diagnosztika”
főbb szempontjai kerülnek megvitatásra, bár átfedések vannak az előadások egyéni előadói kéréseit is
figyelembe véve. További információkat a mellékelt előzetes program tartalmaz.
2.

Az MTT Talajtani Vándorgyűlésének sajtóvisszhangja
A Magyar Talajtani Társaság kétévente megrendezésre kerülő Talajtani Vándorgyűléséről összefoglaló
készült, ahol az MTT vezetősége és a 4 szakmai szekció vezetői is tájékoztatást adnak egy országos
terjesztésű agrár-szaklapban. Az összefoglaló a TVGy adott szekciójában megvitatásra kerülő
előadások és poszterek témáiról készült, kiemelve azok kapcsolatát a szekciók témakörével, vagy
megemlítve azokat az aktualitásokat, melyek a gyakorló gazdák számára is hasznos információval
szolgálhatnak. A „Biodiverzitás” szekció előadásait és előadóit, a várható témákat Biró Borbála foglalta
össze. A teljes cikk az Agrárágazat című szaklap „Talajélet” különszámában olvasható, amit a
TVGy minden résztvevője megkap nyomtatott formában is a regisztrációt követően: Az újság teljes pdf
verziója is rendelkezésre áll letölthető formában, a következő linken:
http://agraragazat.hu/lapszam/agraragazat-2018-augusztus-kulonszam

A különszámban számos érdekes írás olvasható a TVGy szekció-beszámolók mellett is, aminek
összefoglaló híradását pdf verzióban is csatoljuk (Agraragazat-TalajtVándorgy_MTT_Pecs_2018).
3. Megjelent a Talajegyetem sorozat Talajbiológia-I és a Talajbiológia-II-es része
Az Agronapló, országos terjesztésű, 16.000 példányban on-line is letölthető agrár szaklap
„Talajegyetem gyakorló gazdáknak, avagy hogyan ismerjük meg talajainkat” címmel cikksorozatot
jelentet meg. A közlemények felölelik a talajfizika, talajkémia, vagy a talajosztályozás témakörök
mellett a Talajbiológia témáját is.
A két részes ismertető adatai a következők:
Biró B.: Talajegyetem sorozat: Talajbiológia-I, A talajélet felismerése, avagy mikor van szükség
beavatkozásra? Agronapló. 2018, 6: 32-37.
https://agronaplo.hu/szakfolyoirat/2018/06/szantofold/talajegyetem-gyakorlo-gazdaknak-avagyhogyan-ismerjuk-meg-a-talajainkat
Biró B.: Talajegyetem sorozat: Talajbiológia-II, A talajélet napi, szezonális és évjárati ritmusa. A
talaj egészsége, regenerálása. Mit tehetünk alacsony vagy rossz talajerő esetén. Agronapló, 2018,
7: 71-74.
https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2018/07/szantofold/talajegyetem-gyakorlo-gazdaknak-avagyhogyan-ismerjuk-meg-a-talajainkat
4. Információk konferenciarészvételről
a)
A 21. Talajtani Világkongresszus Rió de Janeiroban, Brazíliában került megrendezésre 2018.
augusztus 12-17. között. A konferencia honlapja: https://www.21wcss.org/. A konferencián az MTT
Talajbiológiai Szakosztályból Fekete István, Kotroczó Zsolt és Juhos Katalin kollégák vettek részt,
ahol az erdei ökoszisztémák talajbiológiai tulajdonságainak a klímaváltozással kapcsolatos kutatási
eredményeit mutatták be.
b)
A debreceni Egyetemen folyó agrároktatás 150. évfordulója alkalmából kerül megrendezésre 2018.
szept. 6-án a TISZÁNTÚLI AGRÁRTUDOMÁNYI NAPOK konferencia, a „Magyar mezőgazdaság
kihívásai” címmel. A rendezvény helyszíne a Debreceni Egyetem, MÉK, Főépület, Aula (4032
Debrecen, Böszörményi út 138.). A „Talajtan és Agrokémia” szekció szervezője Kátai János. A
szekcióban több talajbiológiai jellegű előadás is napirendre kerül. A rendezvény programját csatoljuk
(Tiszántúli_Napok_program_Debrecen-2018-09-06).
c)
2019.június 11-13. között Londonban kerül megrendezésre a 2nd Annual Congress on Plant

Science & Biosecurity konferencia, ahol a növény-mikroba interakciókkal foglalkozó
eredményeket külön szekcióban mutathatják be. A regisztráció határideje: 2018. szeptember
30. Link: https://acpb2019.com/
5. Az MTT vezetőségválasztása
Az Magyar Talajtani Társaság vezetőségének és ezen belül az MTT Talajbiológiai Szakosztály
vezetőjének és Szakértői Testületének is a 4 éves szakmai tevékenysége a végéhez ért. A testület
nevében tehát az eddig betöltött funkciókról lemondunk.
Az idei Talajtani Vándorgyűlésen kerül sor az MTT tisztújító közgyűlésére. Ennek időpontja, a TVGy
helyszínén: 2018. aug. 31-én, Pénteken 18-19 óra.

A Talajbiológiai Szakosztály hasonló tisztújító ülésére a legalkalmasabb időpontnak a
„Biodiverzitás” szekció utáni közel 1 órás idő látszik megfelelőnek. Reméljük, hogy ezen minél több,
a „Talajbiológiai Szekcióban” is tagként nyilvántartott és tevékenységével résztvevő kolléga fog
megjelenni és/vagy szavazatát leadni. Az érvényes szavazáshoz a tagok közül 50%+1 fő szavazatára
van szükség, ezért bíztatjuk tagtársainkat a szavazásban való aktív közreműködésre.
Az MTT Talajbiológiai Szakosztály új vezetőjét megválasztó taggyűlésnek
helye: PTE, Természettudományi Karának épülete, "A/434 H" terem (7624 Pécs, Ifjúság útja 6)
időpontja: 17:15 – 18:00 óra között
A Választási Bizottság elnöke: Czakóné Dr. Vér Klára (mail: klaraczakover@gmail.com)
A választási Bizottság tagja: Dr. Árvay Gyula
A Választási Bizottság titkára: Kotroczó Zsolt
Kérjük ezzel kapcsolatban a tagtársaktól azokat a véleményeket és javaslatokat is, amelyek segíthetik
az MTT Talajbiológiai Szakosztályának a további működését és a talajbiológiai ismeretek minél
eredményesebb fejlődését, hasznosulását.
6. További információk küldése a következő hírlevélbe:
Az MTT Talajbiológiai Szakosztály következő hírlevelébe várunk információkat a
következőkről:
- Konferencia-részvételi lehetőségek és beszámolók részvételről
- Kutatási, módszertani érdekességek
- Védések
- A tagtársak számára is fontosnak gondolt könyvek, összefoglaló cikkek, saját
közlemények és ismeretterjesztő anyagok
- Egyéb hasznos információk, vélemények, hozzászólások, javaslatok

Budapest, 2018. aug. 27.
Üdvözlettel:
Biró Borbála, elnök, MTT TBSz és MTA DAB
Makádi Marianna, titkár, MTT TBSz
Kotroczó Zsolt, titkár, MTA DAB

DEBRECENI EGYETEM
Mezőgazdaságtudomány-, Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Kar

MEGHÍVÓ

TISZÁNTÚLI AGRÁRTUDOMÁNYI NAPOK
A debreceni agrár-felsőoktatás
150. évfordulójára

2018. szeptember 6.
DEBRECEN

DEBRECENI EGYETEM
Mezőgazdaságtudomány-, Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Kar,
a MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Agrártudományi Osztály, Talajtani, Vízgazdálkodási és
Növénytermesztési Tudományos Bizottsága,
és a Debreceni Területi Bizottsága

2018. szeptember 6-án rendezi a
TISZÁNTÚLI AGRÁRTUDOMÁNYI NAPOK
tudományos konferenciát
a „MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KIHÍVÁSAI”
címmel

Helyszín: Debreceni Egyetem, MÉK, Főépület, Aula
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

PROGRAM:
8.30-10.00:

Regisztráció

10.00-12.30:

Nyitó plenáris ülés meghívott előadókkal

12.30-14.00:

Ebéd

14.00-15.30:

Szekcióülés I.

15.30-16.00:

Poszterek bemutatója

16.00-17.30:

Szekcióülés II.

SZEKCIÓK:
1. Állattudomány
2. Növénytudomány – Földhasználat
3. Kertészettudomány
4. Talajtan és agrokémia
5. Víz és környezetgazdálkodás
6. Precíziós mezőgazdaság
7. Élelmiszertudomány
8. Agro-ökonómia
A konferencia nyelve: angol/magyar
Helyszín: Debreceni Egyetem, MÉK, Főépület, 4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.
GPS koordináták: 47.5490596, 21.6087241

PUBLIKÁCIÓS LEHETŐSÉG
A meghirdetett témákra publikációs lehetőséget biztosítunk
az Acta Agraria Debreceniensis ISSN számmal ellátott
tudományos folyóiratban. A teljes terjedelmű anyagot, angol
nyelven, 2018. május 10-ig a folyóirat honlapján található
szerzői útmutató alapján (http://www.agr.unideb.hu/acta) a
szelesa@agr.unideb.hu címre kérjük megküldeni. A
konferencia témáihoz poszter-prezentációra is van lehetőség.
JELENTKEZÉS
A tudományos konferencia nem részvételi díjas, de
regisztrációhoz kötött. A kitöltött jelentkezési lapot 2018.
május 10-ig a szelesa@agr.unideb.hu címre kérjük megküldi.
TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG
Dr. Nagy János egyetemi tanár, a bizottság elnöke
Búvár Géza c. egyetemi tanár
Dr. Holb Imre egyetemi tanár
Dr. Kátai János egyetemi tanár
Dr. Komlósi István egyetemi tanár
Dr. Pepó Péter egyetemi tanár
Dr. Tamás János egyetemi tanár
Dr. Kovács Béla egyetemi tanár
Dr. Pető Károly egyetemi tanár

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG
Dr. Kakuszi-Széles Adrienn (elnök), Balláné Dr. Kovács Andrea,
Dr. Czeglédi Levente, Dr. Csajbók József, Dr. Nagy Attila,
Takácsné Dr. Hájos Mária, Dr. Rátonyi Tamás, Dr. Pál Károly,
Dr. Horváth Péter
Tel: 52/508 392; szelesa@agr.unideb.hu

