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Talajbiológiai Hírlevél
3/2019
Kedves Talajbiológus Kollégák,
Kérjük, fogadják tőlünk következő Talajbiológiai hírlevelünket, amelyben aktuális
információkat küldünk.
1. Talajvédelem különszám
A 2019. február 1-én megtartott MTT Közgyűlésén elhangzottak értelmében – a
hagyományoknak megfelelően – a 2018-as Talajtani Vándorgyűlésen elhangzott előadások és
bemutatott poszterek anyagából idén is szeretne a Társaság megjelentetni a „Talajvédelem”
című folyóiratban. Az eddigiekkel ellentétben ezen megjelenés csak és kizárólag on-line lesz
elérhető az MTT honlapján, de rendelkezni fog ISBN és/vagy ISSN számmal.
A dolgozatokat a mellékelt forma szerint szerkesztve kell benyújtani a
talajtanitarsasag@gmail.com e-mail címre, legkésőbb 2019. május 31-ig. A beküldött
anyagokat továbbítják azon Szekció Elnökök részére, akik a Vándorgyűlésen szerkesztették a
programot. A lektorálási folyamatot a Szekció Elnökök koordinálják, az MTT Vezetőségének
segítségével. Ezért fontos, hogy minden beküldött anyag esetében meg kell jelölni azt a
Szekciót, melyben a közlésre szánt anyag eredeti előadása vagy posztere bemutatásra került,
segítve ezzel a szerkesztői feladatokat.
A dolgozat maximum 16 oldal lehet, mely oldalalak A/4 méretben, normál margókkal
(2,5 cm minden irányban), szimpla sorközzel, illetve az egész dolgozatot átfogóan Times New
Roman betűtípussal legyen megszerkesztve, a levélhez csatolt mellékletben foglaltak szerint.
2. Információk konferencia részvételi lehetőségekről
a) 16-dik Nemzetközi környezettudományi és Technológiai Konferencia, 2019.
szept. 4-7, Rhodosz, Görögország, https://cest2019.gnest.org/about-cest
b) 3-dik Mezőgazdasági Klímaváltozással kapcsolatos Konferencia
https://www.elsevier.com/events/conferences/agriculture-and-climate-changeconference?utm_campaign=27558_CONF_REG&utm_medium=email&utm_dgroup
=CONF&utm_acid=394146988&SIS_ID=1&dgcid=27558_CONF_REG&CMX_ID=&utm_in=DM421916&utm_source=AC_
25
c) 7-dik Nemzetközi Talaj szervesanyag szimpózium, Dél-Ausztrália (Adelaide,
South Australia), 2019. október 6-11. http://som2019.org/
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d)

8-dik Nemzetközi szimpózium a talaj ásványi anyagainak szerves
komponensekkel és mikroorganizmusokkal való kölcsönhatásáról (8th ISMOM,
International Symposium on Interactions of Soil Minerals with Organic
Components and Microorganisms) Sevilla, Spanyolország, 2019. június 23-28.
https://www.ismom2019.org/

e) Tavaszi Szél Konferencia, 2019. május 3-5. Debreceni Egyetem.
https://doktori.hu/cikk_file/2019_tavaszi.pdf
f) 2019. augusztus 29‒31-én kerül megrendezésre a VIII. Magyar Tájökológiai
Konferencia Kisvárdán. http://old.geo.science.unideb.hu/tajkonf2019/index.html
g) A korábbi Nemzetközi EU-FP-7-es projekt folytatásaként az AQua-ENVIRO
folyamatosan konferenciákat szervez a szennyvíziszapoknak a felhasználásáról. Az
idei listán 2 konferencia is talajbiológiai kapcsolódású.
Securing markets and maximising value from biosolids and other
biofertilisers
21st - 22nd May, Leeds / CALL FOR ABSTRACTS DEADLINE: 22nd February,
2019.
https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/sustainable-landbankbuilding-and-maintaining-confidence-in-biosolids-biowastes-and-otherbioresources/
- 30 Years of the Sludge (Use in Agriculture) Regulations: Time for a Change?
4th June, Leeds / CALL FOR ABSTRACTS DEADLINE: 22nd Febr. 2019.
https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/30-years-of-the-sludge-use-inagriculture-regulations-time-for-a-change/
h) Rhizosphere5 konferencia, 2019. július 7 - 11., Saskatoon, Saskatchewan
(Kanada, www.rhizo5.org), https://myemail.constantcontact.com/New-deadlines-forearly-bird-and-abstracts-.html?soid=1122869957191&aid=8sh5tqRjPWw
i) European Conference on Crop Diversification, Budapest, 2019. szeptember 1821. Jelentkezési határidő február 28. https://www.cropdiversification2019.net/call-forabstracts.html
j) 3rd international plant-microbe-microscopy training and workshop, 2019.
november 25-29., Tullin, Ausztria (https://www.plant-microbemicroscopy.com/workshop/)
k) WOCOLS - World Conference On Sustainable Life Sciences, 2019. június 30július 7., Budapest. http://wocols.woscun.com/
l) The 3rd International Conference on Bioresources, Energy, Environment ,and
Materials Technology 2019 (BEEM2019), 2019. június 12-15., The Hong Kong
Polytechnic University,
https://www.polyu.edu.hk/mysurvey/index.php/357355?lang=en
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3. Tagnyilvántartás megújítása
Az MTT Talajbiológiai Szakosztálya ismételten felhívja a figyelmet a tagnyilvántartás
megújítására, hogy az aktuális információinkat mindenkinek továbbra is elküldhessük. Új
tagok, vagy érdeklődők jelentkezését is várjuk, hogy az információk minél több a
talajbiológia iránt elkötelezett embert elérhessenek. A kitöltött, ismét csatolt űrlap esetleg
tovább is adható olyan személyek felé, akik szívesen hallanának folyamatosan aktuális híreket
a szakterületről. Esetükben a belépési adatokat nem, csak az egyéb kért információkat
szükséges kitölteni.
Ezúton kérünk minden tagot és/vagy a hírlevél iránt érdeklődő régi/új kollégát, hogy a
mellékelt TBSZ „tagnyilvántartási” formanyomtatványt kitöltve a
jakabanita.talaj@gmail.com email címre megküldeni szíveskedjenek!
4. MTT Éves tagdíja 2019 és adó 1%-a
Bakacsi Zsófia felhívása alapján megkérünk minden tagtársunkat, hogy a Magyar
Talajtani Társaság éves tagdíját a lentebb részletezett feltételek szerint rendezze.
A tagdíj évi mértéke a rendes tagok esetén:
aktív tag: 5.000 Ft,
diák és nyugdíjas tag: 2.000 Ft,
szervezeti tag (jogi személyek): 10.000 Ft.
A tagság folytatólagos fenntartásához, kérem a tagokat, hogy az Alapszabály értelmében
a tagdíjat 2019. április 1-ig fizessék be. Új belépők esetén a szervezeti tagság a befizetés
időpontjától érvényes.
A
választott tagdíj átutalható:
a Raiffeisen
Banknál vezetett, 12021006-0114452700100009 számlaszámra. Átutalás esetén, a befizető egyértelmű azonosíthatósága
érdekében, szíveskedjen a nevén kívül a címét is megadni. Kérem, szükség esetén jelezze
név- és címváltozását (zsbakacsi@gmail.com)! A tagdíj befizethető készpénzben László
Péternél is, a Társaság alelnökénél.
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy lehetőség van a Magyar Talajtani Társaság részére
felajánlani a befizetett adó 1%-át. Kérjük, támogassák szervezetünket az szja 1 %
felajánlásával!
Az adóbevallás elkészítésekor a „RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ
EGY SZÁZALÉKÁRÓL” formanyomtatvány kitöltésekor kérjük, hogy a Magyar Talajtani
Társaság adószámát tüntesse fel. "A kedvezményezett adószáma": 1 8 7 2 3 5 4 8 – 1 – 41
Köszönjük, hogy ezzel is segíti a Társaság munkáját!
5. További információk küldése a következő hírlevélbe
A következő hírlevélbe 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
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Mellékletek:
1) tagnyilvántartási, illetve érdeklődők kitöltendő űrlapja
2) 30 years of the Sludge konferencia felhívás
3) Tavaszi Szél konferencia felhívás
4) AquaEnviro konferenciái, tájékoztató
5) European Conference on Crop Diversification felhívás
6) Rhisosphere5 konferencia felhívás
7) PhD pozíció felhívás, Ausztria
8) Talajvédelem különszám felhívás és sablon
9) WOCOLS konferencia felhívása
10) 3rd international plant-microbe-microscopy training and workshop
11) BEEM2019 konferencia felhívás és absztrakt formai követelmények, Hong Kong
Budapest, 2019. március 11.
Üdvözlettel:
Biró Borbála, elnök
és
Jakab Anita, titkár

Tagnyilvántartási Nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy a Magyar Talajtani Társaság tagja vagyok.
A Társaság céljait elfogadom és a tagdíj fizetését vállalom.
A nyilatkozatot elektronikus úton juttassa el a Talajbiológiai Szakosztály titkárának, Jakab Anitának a
jakabanita.talaj@gmail.com e-mail címre. Köszönjük!
Név:
Lakcím:
Telefonszám:
E-mail cím:
Munkahely neve és címe:
Munkahelyi beosztása:
Levelezési cím:
(megfelelőt jelölje „X”-el)

Tagság típusa:
(megfelelőt jelölje „X”-el)

Társaságba belépés dátuma:
Szakosztály(ok), amely(ek)
munkájában részt veszek:
(megfelelőt jelölje „X”-el)

Munkahelyi cím
Lakcím
Egyéb:
Rendes tag (természetes személyek) - Éves tagdíj: 5000 Ft
Szervezeti tag (jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek) - Éves tagdíj: 10 000 Ft
Nyugdíjas és diák tag - Éves tagdíj: 2000 Ft
Talajfizika Szakosztály
Talajbiológia Szakosztály
Talajgenetikai és Talajtérképezési Szakosztály
Talajtechnológiai Szakosztály
Talajásványtani Szakosztály
Talajszennyezettségi Szakosztály
Oktatási és Ismeretterjesztési Szakosztály
Talajkémiai Szakosztály
Talajvédelmi Szakosztály
Talajtermékenység és tápanyag-gazdálkodási Szakosztály

Hozzájárulok, hogy a Társaság az általam közölt adatokat tárolja, és munkája során felhasználja.
A Társaság az adatokat más személyek, szervezetek részére nem adja át.
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Director
sarah.brown@aquaenviro.

Statutory Instrument 1989 No. 1263 – the Sludge (Use in

co.uk

Agriculture) Regulations – are the lynchpin of the UK’s approach

01924 257891

to land application of sewage sludges. They govern soil
concentrations of various heavy metals where sewage sludges
are applied. Although complemented by voluntary initiatives
such as the Code of Practice for sewage sludge in agriculture;
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underlying regulatory requirements have not changed in three

First name

decades.

Surname
Those three decades have seen huge change in the water
Email

industry, and huge improvement in sludge quality. At the same
time, we have witnessed the emergence of an organics

Job Title

recycling sector, as garden waste and then food waste have
been diverted from landfill into composting and anaerobic

Organisation

digestion. In many cases, these materials are complementary,

Wastewater
Waste
Industrial
R&D

providing different fertiliser benefits to farmers – but their
application to land is covered by different regulatory regimes.
This event will explore the sludge regulations in the wider context
– to understand whether they can (or need to) address

Subscribe

emerging contaminants, AMR and microplastics – and to
explore the potential for future regulatory alignment that could
deliver benefits across multiple sectors.
Key themes
How has sludge quality changed in the past three decades?
Moving beyond metals – should we be regulating something
else?
How different are the waste and sludge regulations?
How do other nations regulate different materials?
Can good practice replace regulation?
Do you have something to say on this topic?
Speaker slots are available. If you would like to deliver a
presentation addressing one or more of the key themes, then
please submit an abstract. The deadline for abstracts is Friday
22nd February.
Join our mailing list

▼
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Please submit a 200-word abstract that includes the following

First name

details:

Surname
The title of the presentation
Email

The key theme(s) covered by the presentation
Authors names, and contacts details for the corresponding

Job Title

author
Organisation

An overview of the full presentation

Wastewater
Waste
Industrial
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Abstracts should be submitted to
sarah.brown@aquaenviro.co.uk
Exhibition and sponsorship

Subscribe

If you are interested in exhibiting at or sponsoring this event
please contact sarah.brown@aquaenviro.co.uk for further
details.

Click here for updates
Delegate bookings will open shortly. Please click
on the link above to be kept up to date on this
event and choose your preferences.
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Water and wastewater
environmental consultancy
Aqua Enviro is to carry out
an Innovate UK-funded
project to investigate the
beneficial use […]

First name
Surname
Email

Follow us on Twitter

28th March 2019 , The
Studio, Leeds
Renewable energy
subsidies have been
essential to the recent
expansion in the UK’s
Anaerobic Digestion sector.
While the Renewables’
Obligation […]

Read more

Job Title

life beyond fiscal
incentives?

Organisation
Wastewater
Waste
Industrial
R&D

Read more
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WHAT OUR CLIENTS SAY

“Having worked with Matt and his
team at Aqua Enviro, I can, and
without hesitation, add my
recommendation. The level of
experience and service brought
by this team really distinguishes
Aqua Enviro as leaders in this field”
Gary Shaw, Simpsons Malt Ltd

Join our mailing list

▼

https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/30-years-of-the-sludge-use-in-agriculture-regulations-time-for-a-change/

4/5

2019. 02. 06.

30 years of the Sludge (Use in Agriculture) Regulations: time for a change? - AquaEnviro

First name

Meet the team

Surname
Email
Job Title
Organisation
Wastewater
Waste
Industrial
R&D

Subscribe

Terms of Business | Privacy Policy | Back to top
8 Appleton Court, Calder Park, Wakefield, WF2 7AR, UK
Consultancy and Laboratory services: + 44 (0)1924 242255
Conferences and Training enquiries: +44 (0)1924 257891
Email: enquiries@aquaenviro.co.uk
SUEZ Advanced Solutions UK Ltd trading as Aqua Enviro

Join our mailing list

▼

https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/30-years-of-the-sludge-use-in-agriculture-regulations-time-for-a-change/

5/5

KONFERENCIAFELHÍVÁS

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) örömmel értesíti a doktorandusz hallgatókat,
doktorjelölteket, fiatal kutatókat, mesterszakos hallgatókat, hogy 2019-ben is megrendezi a
TAVASZI SZÉL elnevezésű multidiszciplináris, tudományos konferenciáját.
A konferenciát 2019. május 3-5. között a Debreceni Egyetemen rendezzük meg.
A DOSZ a 2019. évi Tavaszi Szél konferencia szervezésekor a korábbi években megszokottak
szerint, a „fiatal magyar kutatók és doktoranduszok világtalálkozóját” magyar, illetve angol
munkanyelvű rendezvényként hirdeti meg.
A konferenciára tisztelettel meghívjuk a felsőoktatási intézmények, a kormányzati és az üzleti
élet képviselőit, a témák iránt érdeklődő kollégákat, szakértőket. Az egyes szekciók keretében
lehetőség nyílik mind az elméleti, mind a gyakorlati hasznosíthatóság oldaláról bemutatni az
egyes tudományterületeket és azok tudományágait.
A konferencián történő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felület elérhető
a www.dosz.hu honlapon a rendezvények menüpont alatt.
A regisztráció során a könnyebb kommunikáció érdekében a jelentkezőknek meg kell adniuk
az elérhetőségi adataikat. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük. A regisztráció az absztrakt
feltöltésével véglegesíthető. A feltöltött személyes és számlázási adatok módosíthatóak.
A regisztráció mellett be kell nyújtani egy minimum 1800 maximum 3600 karakteres
(szóközökkel együtt) absztraktot, amely a honlapon szereplő formai követelményeknek
megfelel – az előadás nyelvétől függően – magyar vagy angol nyelven a regisztrációs felületre
feltöltve (egyéb módon beadott absztraktot nem tudunk befogadni), ezzel együtt lesz érvényes
a jelentkezés. Fontos, hogy az absztrakt elnevezése alapján a szerző azonosítható legyen. (Pl.:
Minta_Ottó_Absztrakt címe)
A jelentkezés és absztraktok leadási határideje: 2019. március 10.
Minden absztraktot lektorálási folyamatnak vetünk alá, amelyért a DOSZ az adott
tudományágban illetékes Tudományos Osztálya felelős. Az elbírálás után a jelentkezőket
2019. március 25-ig értesítjük. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben az adott tudományos
osztály úgy ítéli meg, hogy az absztrakt nem felel meg a tudományosság alapvető
kritériumainak, vagy férőhelyhiány áll fenn, úgy a jelentkezést nem tudjuk elfogadni. Az
esetleges elutasításokkal kapcsolatban a releváns Tudományos Osztályoknál kérhetnek
részletes tájékoztatást. A Tudományos Osztályok elérhetőségei a honlapon megtalálhatók.
Hiánypótlásra lehetőség nincs.

A regisztrációs folyamat utolsó állomása a részvételi díj befizetése, amely nélkül
jelentkezésüket nem áll módunkban elfogadni. A befizetéssel kapcsolatos tájékoztatót az
absztrakt befogadásáról szóló értesítést követően küldjük meg a jelentkezőknek. A
befizetett részvételi díjat visszatéríteni nem áll módunkban!
Amennyiben a szerző a konferenciakötetben publikálni kívánja kutatási eredményeit, a formai
követelményeknek megfelelő tudományos cikket a konferenciát követően legkésőbb
2019. június 16-ig kell feltöltenie a korábban megadott regisztrációs felületen keresztül. A
tanulmányokat abban az esetben tudjuk befogadni, ha a jelentkező csatol egy aláírással ellátott
lektori szakvéleményt, melyet tudományágának megfelelő tudományos fokozattal (PhD, DLA)
rendelkező, általa felkért szakember írt. További feltétel a kitöltött és aláírt szerzői nyilatkozat
feltöltése is. A lektori véleményt és szerzői nyilatkozatot olyan néven töltse fel, mely alapján a
szerző egyértelműen beazonosíthatóvá válik (Pl.: Minta_Ottó_lektori, Minta_Ottó_szerzői).
A tudományos cikk, a lektori szakvélemény és a szerzői nyilatkozat esetében kizárólag a DOSZ
által előírt formátumú (letölthető) dokumentumokat áll módunkban elfogadni. Az ettől eltérő
vagy hiányos, a formai követelményeknek nem megfelelő tanulmányokat a Szervezőbizottság
nem publikálja a konferenciakötetben.
Az elfogadott, lektorált tanulmányokat ISBN-számmal ellátott, online konferenciakötetben
tesszük közzé, melyben a véleményt adó lektorok neveit is feltüntetjük.
Az absztrakttal és a tanulmánnyal szemben támasztott formai követelményeket jelen
felhívásunkkal együtt hirdetjük meg. (A lektori vélemény, felkérő levél és a szerzői nyilatkozat
űrlapjai is elérhetőek a honlapon.)
Hangsúlyozzuk, hogy csak olyan előadás anyagát áll módunkban megjelentetni, amelyet a
szerző a konferencián előadott!
A konferencia multidiszciplináris jellege folytán valamennyi tudományterületnek, illetve
tudományágnak részvételi lehetőséget kívánunk biztosítani, így a Szervezőbizottság a szekciók
számára létszámkvótákat fog megállapítani a regisztrációs adatok ismeretében.
A jelentkezés során elfogadott absztraktokat a DOSZ Tudományos Osztályai objektív
szempontrendszer alapján rangsorolják. Azonos rangsorhely esetén a jelentkezés idősorrendje
dönt, amennyiben a szekció létszáma túllépi az engedélyezett értéket.
A konferencia tervezett szekciói:
•

Agrártudományi szekció

•

Állam- és jogtudományi szekció

•

Biológiatudományi szekció

•

Filozófiatudományi szekció

•

Fizikatudományi szekció

•

Földtudományi szekció

•

Hadtudományi szekció

•

Hittudományi szekció

•

Irodalomtudományi szekció

•

Kémiai és környezettudományi szekció

•

Kommunikációtudományi szekció

•

Közgazdaságtudományi szekció

•

Közigazgatás-tudományi szekció

•

Matematikai és informatikai szekció

•

Műszaki szekció

•

Művészeti és művészettudományi szekció

•

Nyelvtudományi szekció

•

Orvos- és egészségtudományi szekció

•

Pszichológiai és neveléstudományi szekció

•

Rendészettudományi szekció

•

Sporttudományi szekció

•

Szociológiai és multidiszciplináris társadalomtudományi szekció

•

Történelem- és politikatudományi szekció

A Szervezőbizottság fenntartja a jogot a tanulmányok szekciók közötti átsorolására, illetve az
egyes tudományági szekciók a jelentkezések számától függő összevonására vagy felosztására.
Fontosabb határidők:
2019. március 10.

A regisztráció és az absztraktok leadásának határideje.

2019. március 25.

A jelentkezők kiértesítése az absztraktok elbírálásáról.

2019. május 3-5.

A konferencia (szekció előadások: pénteken és szombaton)

2019. június 16.
A tanulmány, a szerzői nyilatkozat és a lektori szakvélemény
feltöltésének határideje.

Részvételi díjak:
Teljes részvételi díj: 16.000 Ft (mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia teljes
idejére, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára, teljes ellátást a konferencia
ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)
Egy napos részvételi díj szállással: 13.000 Ft (mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a
konferencia egy napjára, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 1 éjszakára, háromszori
étkezést, kísérőprogramokon való részvételt)
Egy napos részvételi díj szállás nélkül: 10.000 Ft (mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a
konferencia egy napjára, előadási és publikálási lehetőséget, 1 db ebédet)
Részvételi díj a DOSZ Tudományos Osztályok 2019. január 31-ig felvételt nyert és aktív tagjai
részére: 5.000 Ft (mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia teljes idejére,
előadási és publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára, teljes ellátást a konferencia ideje alatt,
kísérőprogramokon való részvételt)
Részvételi díj a Debreceni Egyetem hallgatói részére: 10.000 Ft (mely tartalmazza: a részvételi
lehetőséget a konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, ebédet és vacsorát
a konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)
Második előadás díja: plusz 5.000 Ft
A befizetéssel kapcsolatos tájékoztatót az absztrakt befogadásáról szóló értesítést követően
küldjük meg a jelentkezőknek.
További információért látogasson el a www.dosz.hu weboldalra vagy forduljon bizalommal a
konferencia szervezőihez:




Helyszínnel kapcsolatban: Molnár Dániel (DE, tavasziszel@dosz.hu; +36303121377)
Számlázással kapcsolatban: Németh Katalin (DOSZ, iroda@dosz.hu; +36305187958)
Absztraktokkal kapcsolatban: Kovács Judit (DOSZ, info@dosz.hu; +36305171059)

A programváltozás jogát fenntartjuk.
Budapest, 2019. január 28.
Szabó Péter s.k.
elnök
Doktoranduszok Országos Szövetsége
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Technical Manager, SNF (UK) Ltd
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Who to contact

Phosphorus and beyond:
Modelling, managing and
regulating emerging
contaminants in surface
waters

Read more

30th April 2019, The Studio,
Manchester

Securing markets and
maximising value from
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Flush or throw? Enhancing cross-sector
communication in consumer campaigns

Read more

October 2019, Manchester
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“In my job I have attended most
international, European and North
American conferences on sludge
treatment and biosolids use and
from my experience, this
conference remains the best in its
field. I find the conference to be
well organized, held in a great and
convenient venue, and have a
consistently high technical level of
papers based on latest and
cutting edge technologies and
ideas.”
Dr Bill Barber, Biosolids at AECOM
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European Conference on Crop Diversification
Budapest September 18th -21st 2019

Call for Abstracts

The temporal and spatial diversification of crops through rotation, multiple cropping and / or associations
allow low-input agronomic practices and constitute a key pillar of the transition towards agroecology.
However, diversified farming systems will only emerge, if clear benefits to farmers and society are
demonstrated, if the upstream and downstream value chains are fully engaged, and if the sociotechnical
regime is more disposed to support crop diversification.
The objective of the European Conference on Crop Diversification is to explore how we can achieve the full potential
of agri-food system diversification for improved productivity, delivery of ecosystem services, resource-efficient
and sustainable value chains. Moreover, it provides a platform to discuss the implications of implementing more
integrated sociotechnical systems (i.e. which facilitate co-innovation across research and development, education,
advisory, business and policy sectors).
The focus will be on all scientific aspects of agri-food system diversification, including support for practical
implementation of crop diversification in value chains and policy-related issues.

Abstracts
We invite abstracts of up to 2 pages, for oral or poster presentations, through the online submission tool
(www.cropdiversification2019.net) covering one or more of the topics below.
Additional topics, specific workshops or demonstration of tools are also welcome. Based on proposals / ideas
received, the Scientific Committee will set up the programme and allocate contributions to plenary, parallel, poster
or workshop sessions. Panel discussions on specific barriers to crop diversification (technologies, organisation of
supply chains, policies, etc.) are also foreseen.
Reviewed abstracts will be published in e-format prior to the Conference and distributed to participants upon arrival.

Deadline for submission of abstracts
The deadline for submission of abstracts is February 28th 2019.
Authors will receive feedback by the end of April. Revision is expected by the end of May.

Contributions to one of the following topics related to the conference
theme are welcome
>> Practical experiences of crop diversification: success
factors, barriers and enablers;
>> Innovative crop diversification solutions, including
new varieties and breeding strategies, species
mixtures / crop associations, novel crop production
and protection solutions as well as machinery;
>> Benefits of crop diversification in terms of productivity,
ecosystem services, nutritional properties and market
opportunities;
>> Economic and organisational approaches and
incentives to promote diversification all along value
chains and at territory level;
>> Development of new products or products with
enhanced value for the food / feed or industrial sectors;

>> New knowledge-intensive services for farmers and
agronomists (e.g., advice, decision-support, precision
agriculture) to help them manage and monitor
transition to more diversified cropping systems;
>> Multi-criteria assessment tools to encompass the
performance of diversified cropping systems at the
rotation, farm, value chain, and landscape levels;
>> Actor-oriented approaches that could foster crop
diversification and accompany actors in their
transition towards sustainable agri-food chains;
>> Policy recommendations to make the sociotechnical
systems more disposed to crop diversification.

Important dates
December 2018: Registration and abstract submission will be opened
February 28th 2019: Deadline for abstract submission
April 30 th 2019: Draft programme and feedback to authors
May 31st 2019: Deadline for early bird registration
May 31st 2019: Submission of revised abstracts
August 31st 2019: End of registration

Programme outline – European Conference on Crop Diversification in Budapest
September 18th 2019: Registration and welcome evening
September 19th 2019: Plenary session, scientific panels, poster session and gala dinner
September 20 th 2019: Plenary session, scientific panels, poster session and boat trip with dinner
September 21st 2019: Excursion

Venue
The European Congress on Crop Diversification 2019 will be held at the Congress Centre of Aquaworld Resort
Budapest in Hungary.

Contact details and more information
The conference is convened by the Horizon 2020 DiverIMPACTS project, coordinated by INRA, in collaboration
with its partner projects in the Horizon 2020 Crop Diversification Cluster: Diverfarming, DIVERSify, ReMIX, LegValue,
TRUE. It is organized by DiverIMPACTS partner ÖMKi – Hungarian Research Institute of Organic Agriculture.
Ildiko Heim, ÖMKi – Hungarian Research Institute of Organic Agriculture, Miklós tér 1, 1033 Budapest, Hungary
Tel.: +36 1 244 83 58
E-mail: ildiko.heim@biokutatas.hu

cropdiversification2019.net
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July 7 - 11, 2019
Saskatoon, Saskatchewan (Canada)
www.rhizo5.org
#Rhizo5

Dear colleague,
Rhizosphere 5, the latest in a series of international conferences devoted to the study of
the rhizosphere, will bring together scientists, students and industry stakeholders to
explore new ideas and opportunities for enhancing sustainable plant production and food
and water security. The general theme for the 2019 conference is "Shining light on the
world beneath our feet".
In today's newsletter, we would like to inform you about the extended deadlines for early
bird registration and abstract submission, introduce one of our fantastic keynote
speakers and give you more details on the student travel award and sponsorship and
exhibit opportunities at the Rhizosphere 5 conference.
We look forward to seeing you in Saskatoon!

KEY DATES
We have extended our early bird registration deadline, as well as decided to give you a bit
more time to submit your abstracts.
Abstracts for oral presentations: March 1, 2019
Abstracts for poster presentations: April 30, 2019
https://myemail.constantcontact.com/New-deadlines-for-early-bird-and-abstracts-.html?soid=1122869957191&aid=8sh5tqRjPWw
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Submit your abstract

Early bird registration ends: April 30, 2019

Register for the conference

KEYNOTE SPEAKER
Étienne Yergeau
INRS - Institut ArmandFrappier (University of Québec)

"Understanding and engineering the rhizosphere
microbiome"
Étienne is studying microbes that covers the outside
and inside of trees, crops, animals, ice, soil and
water. Although he grew up in the city, he spent his
summers as a kid at the family cottage in the
Canadian back-country, where he became fascinated
with all life forms and their interconnections. He is
now leading a team of enthusiastic scientists toward
(hopefully!) exciting discoveries. When he is not busy
with science, Étienne enjoys spending time with his
three kids and his wife, training for obstacle course
races, snorkeling, BBQing, playing ice hockey or
building stuff.
Etienne.Yergeau@iaf.inrs.ca
www.microbialecology.ca

To learn more about our line-up of speakers, please visit the conference website .

STUDENT TRAVEL AWARD
The Local Organizing Committee is pleased to announce that they are accepting
applications for a limited number of travel awards (up to $1,500 CAD) for students wanting
to attend and present at the Rhizosphere 5 conference. Prior registration is NOT a
prerequisite. Application Deadline is March 1, 2019 .
How to apply
Eligible applicants must complete an application form and submit a one-page letter
describing their reasons for attending the meeting, how the conference will
contribute to their growth as a scientist, and their financial need.
A short (one-page) letter in support of the student's application - written by their
primary supervisor - must accompany the application.
Applications and all supporting information must be submitted electronically to the
Chair of the Awards Committee at StudentTravelAward@rhizo5.org
Applicants will be notified as to their success on March 28, 2019.

BECOME A SPONSOR OR EXHIBITOR
https://myemail.constantcontact.com/New-deadlines-for-early-bird-and-abstracts-.html?soid=1122869957191&aid=8sh5tqRjPWw
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Rhizosphere 5 conference offers sponsorship and exhibit opportunities for interested
stakeholders. Have a look at the conference website to view the packages and options by
clicking on the buttons below.

Become a sponsor

Become an exhibitor

DID YOU KNOW...
...that Saskatoon is named after mis-sask-quah-toomina, the Cree Indian
name for the local Saskatoon berry – a sweet, violet coloured berry that
grows wild?
To learn more about Saskatoon and things to do, please visit the website
of Tourism Saskatoon .

Rhizosphere 5 | www.rhizo5.org
info@rhizo5.org

Confirm that you like this.
Click the "Like" button.

https://myemail.constantcontact.com/New-deadlines-for-early-bird-and-abstracts-.html?soid=1122869957191&aid=8sh5tqRjPWw
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A 2019- február 1-én megtartott Magyar Talajtani Társaság (MTT) Közgyűlésén elhangzottak
értelmében – a hagyományoknak megfelelően – a 2018-as Talajtani Vándorgyűlésen
elhangzott előadások és bemutatott poszterek anyagából idén is szeretnénk megjelentetni a
Talajvédelem című folyóiratban. Az eddigiekkel ellentétben ezen megjelenés csak és
kizárólag on-line lesz elérhető az MTT honlapján, de rendelkezni fog ISBN és/vagy ISSN
számmal.
A dolgozatokat az alábbi forma szerint szerkesztve kell benyújtani a
talajtanitarsasag@gmail.com e-mail címre, legkésőbb 2019. május 31-ig. A beküldött
anyagokat továbbítjuk azon Szekció Elnökök részére, akik a Vándorgyűlésen szerkesztették a
programot. A lektorálási folyamatot a Szekció Elnökök koordinálják, az MTT Vezetőségének
segítségével. Ezért fontos, hogy minden beküldött anyag esetében meg kell jelölni azt a
Szekciót, melyben a közlésre szánt anyag eredeti előadása vagy posztere bemutatásra került,
segítve ezzel a szerkesztői feladatokat.
A dolgozat maximum 16 oldal lehet, mely oldalalak A/4 méretben, normál margókkal (2,5 cm
minden irányban), szimpla sorközzel, illetve az egész dolgozatot átfogóan Times New Roman
betűtípussal legyen megszerkesztve.

Cím [Times New Roman 12pt félkövér, középre igazított]
SZERZŐ Neve1, SZERZŐ Neve2, SZERZŐ Neve3 [Times New Roman 10pt dőlt, középre igazítva]
Szerző munkahelye, Település; 2Szerző munkahelye, Település, levelező szerző e-mail címe;
3
Szerző munkahelye, Település [Times New Roman 10pt normál, középre igazítva]

1

Összefoglalás [Times New Roman 10 félkövér betűvel középre igazítva]
Szöveges részeket Times New Roman betűtípussal, 10pt normál betű mérettel, sorkizártan és szimpla
sorközzel kell szerkeszteni. A bekezdések térköze 6pt legyen a bekezdések után. Normál margókat kell
használni: minden irányban 2,5 cm.
Kulcsszavak megadása: min. 3, max. 5 a dolgozatra legjellemzőbb kulcsszó magadása kötelező.
Bevezetés
Szöveges részeket Times New Roman betűtípussal, 10pt normál betű mérettel, sorkizártan és szimpla
sorközzel kell szerkeszteni. A bekezdések térköze 6pt legyen a bekezdések után. Normál margókat kell
használni: minden irányban 2,5 cm.
Az ábra címét [Times New Roman 10pt normál betűvel középre igazítva] sorszámmal ellátva az ábra alá
kérjük felírni és a szövegben a megfelelő helyen hivatkozni rá (1. ábra).

1. ábra. Az 1. ábra pontos címe, esetleges hivatkozások megjelölésével. Jelmagyarázat.
Az táblázatok címét [Times New Roman 10pt normál betűvel középre igazítva] sorszámmal ellátva a
táblázat fölé kérjük felírni és a szövegben hivatkozni rá (1. táblázat).
Anyag és módszer
Szöveges részeket Times New Roman betűtípussal, 10pt normál betű mérettel, sorkizártan és szimpla
sorközzel kell szerkeszteni. A bekezdések térköze 6pt legyen a bekezdések után. Normál margókat kell
használni: minden irányban 2,5 cm.
Az ábra címét [Times New Roman 10pt normál betűvel középre igazítva] sorszámmal ellátva az ábra alá
kérjük felírni és a szövegben a megfelelő helyen hivatkozni rá (1. ábra).

Az táblázatok címét [Times New Roman 10pt normál betűvel középre igazítva] sorszámmal ellátva a
táblázat fölé kérjük felírni és a szövegben hivatkozni rá (1. táblázat).
1. táblázat. Az 1. táblázat pontos címe, esetleges hivatkozások megjelölésével
(2) Tárgy
(1) Jellemző

(3)

(4)

(5)

Tárgy 01

Tárgy 02

Tárgy 03

a) Jellemző 01

mérés 01

mérés 02

mérés 03

b) Jellemző 02

mérés 04

mérés 05

mérés 06

c) Jellemző 03

mérés 07

mérés 08

mérés 09

Megjegyzés: A fej rovatait az odaírt szöveg mellett kérjük felül számozni, a táblázaton belüli, Ügyelni
kell a dimenziók pontos és szabatos feltüntetésére. A táblázatok túlterheltségét kérjük mellőzni, ezért azokon
csak a legfontosabb adatokat kell feltüntetni, a tizedes vessző utáni számokat is kérjük korlátozni.

Eredmények és Értékelésük
Szöveges részeket Times New Roman betűtípussal, 10pt normál betű mérettel, sorkizártan és szimpla
sorközzel kell szerkeszteni. A bekezdések térköze 6pt legyen a bekezdések után. Normál margókat kell
használni: minden irányban 2,5 cm.
Az ábra címét [Times New Roman 10pt normál betűvel középre igazítva] sorszámmal ellátva az ábra alá
kérjük felírni és a szövegben a megfelelő helyen hivatkozni rá (1. ábra).
Az táblázatok címét [Times New Roman 10pt normál betűvel középre igazítva] sorszámmal ellátva a
táblázat fölé kérjük felírni és a szövegben hivatkozni rá (1. táblázat).
Következtetések
Szöveges részeket Times New Roman betűtípussal, 10pt normál betű mérettel, sorkizártan és szimpla
sorközzel kell szerkeszteni. A bekezdések térköze 6pt legyen a bekezdések után. Normál margókat kell
használni: minden irányban 2,5 cm.

English title
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NAME of Author , NAME of Author2, NAME of Author3
Workplace of Author, City; 2Workplace of Author, City, Coorresponding Author’s E-mail;
3
Workplace of Author, City

1

Summary
Szöveges részeket Times New Roman betűtípussal, 10pt normál betű mérettel, sorkizártan és szimpla
sorközzel kell szerkeszteni. A bekezdések térköze 6pt legyen a bekezdések után. Normál margókat kell
használni: minden irányban 2,5 cm.
Az eredeti kutatási eredményeket ismertető, illetve módszertani cikkek esetében önmagában is világosan
érthető, tömör angol nyelvű összefoglaló készítendő. Terjedelme a dolgozat témájától függ, de szöveges része ne
haladja meg a 50 gépelt sort. Röviden kell összefoglalni a vizsgálat célját, anyagát, módszerét és a kapott
eredményekből levonható következtetéseket. Az angol nyelvű összefoglalónak tartalmaznia kell a dolgozat
címét, a szerző(k) nevét, az intézet pontos megjelölését,
Keywords: keyword1, keyword2, keywords3, keywors4, keyword5

Irodalomjegyzék
A felhasznált és idézett irodalom jegyzékét a dolgozat végén, a szerző(k), illetve szerkesztő(k) nevének
betűrendjében kell megadni. A hivatkozott irodalom minden egyes szerzőjét jelölni kel, vagyis kerülendő az et
al. használata. A szövegben a hivatkozás a szerző neve után zárójelbe tett évszámmal történik: (CALDER, 1998).
Ha a hivatkozott szerzőnek azonos évben több közleménye is megjelent, és a dolgozatban közülük egynél többre
is utalás történik, az évszám után írt kisbetűvel különböztessék meg azokat. Az irodalomjegyzék összeállításánál
az alábbi szabályok irányadók:
a) Folyóiratokban megjelenő közlemények esetében a szerzők nevét, a közlemény címét, a folyóirat címét,
kötetszámát, esetleg füzetszámát (zárójelben), valamint a közlemény nyitó és záró oldalszámát kell
feltüntetni.
b) Könyvek esetében a szerző(k) vagy szerkesztő(k) nevét, a megjelenés évét, a mű címét, a kiadót, a
kiadás helyét kell feltüntetni.
c) Könyvrészletek esetében a könyvrészlet szerzőjének nevét, a könyv meg-jelenésének évét, a
könyvrészlet címét, majd a könyv (b. pont alatt felsorolt) adatait kell feltüntetni.
d) Szóbeli közléseket nem kell felsorolni, kéziratok esetében pedig csupán a szerzőt, az évszámot és a
címet kell megjelölni.
ALLEN, R. G. et al., 1998. Crop Evapotranspiration – Guidelines for Computing Crop Water Requirements. FAO
Irrigation and Drainage Paper 56. FAO. Rome.
BUTLER, J. J. et al., 2007. A field investigation of phreatophyte-induced fluctuations in the water table. Water
Resour. Res. 43. W02404.
CALDER, I. R., 1998. Water use by forests, limits and controls. Tree Physiology. 18. 625–631.
DI

GLÉRIA, J., KLIMES-SZMIK, A. & DVORACSEK, M., 1957. Talajfizika és talajkolloidika. Akadémiai Kiadó.
Budapest.

WOCOLS
SCIENCE FOR LIFE

WORLD CONFERENCE
ON SUSTAINABLE LIFE
SCIENCES
30 JUNE-07 JULY 2019,
BUDAPEST, HUNGARY
Call for Paper
We are pleased to announce that “World Conference on Sustainable Life Science
(WOCOLS 2019)” will be held in Budapest, Hungary on June 30- July 07, 2019. WOCOLS
2019 will promote and disseminate the knowledge concerning several topics and
technologies related to life science.
The main goal of WOCOLS 2019 is to bring together researchers, scientists and experts in
universities, companies, institutions, communities, agencies, associations and societies to
provide them a unique platform for sharing worldwide ideas as well as the recent
developments on life science.
Kind regards,
Asst. Prof. Dr. Aziz Şatana
Conference Chairman

Topics

Agriculture, Biology, Biosafety, Biotechnology, Chemistry, Ecology,
Environment, Genetics, Food, Landscape Architects, Medicine and Pharmacy,
Meteorolgy, Veterinary Science, Waste Management, Water

DEADLINE FOR
ABSTRACTS: 06 MAY 2019
REGISTRATION FEE: 100
Euro
http://wocols.woscun.com
If you wish to unsubscribe from our newsletter, click here

Colleagues,

In view of requests from many potential participants, we would like to extend our abstract submission
to before 1 April 2019 (Final Deadline). You are cordially invited to submit a one-page abstract for
oral or poster presentation. Please follow the format in the attached template and upload the abstract
to our online registration system . The 3rd International Conference on Bioresources, Energy,
Environment, and Materials Technology 2019 (BEEM2019) will be held on 12- 15 June
2019 (Wednesday- Saturday) at The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong. Special
Issues in alphabetical order are listed below:

 Current Research in Engineering, Science and Technology
 Environment International (Pending)
 Science of the Total Environment (Confirmed)

(Confirmed)

It is our great pleasure to have the following Plenary Speakers (in alphabetical order) to share their
visions with us.

 Prof. Diana Aga (The State University of New York at Buffalo)
 Prof. Scott Bradford (United States Department of Agriculture)
 Prof. Wonyong Choi (Pohang University of Science and Technology)
 Prof. James Clark (University of York)
 Prof. Deirdre Dunne (Senior Publisher, Elsevier)
 Prof. Zhen He (Virginia Polytechnic Institute and State University)
 Prof. Yakov Kuzyakov (Georg August University of Göttingen)
 Prof. Xiang-dong Li (The Hong Kong Polytechnic University)
 Prof. Xiao-yan Li (The University of Hong Kong)
 Prof. Irene Lo (The Hong Kong University of Science & Technology)
 Prof. Ashok Pandey (CSIR- Indian Institute of Toxicology Research)
 Prof. Mauricio Terrones (Pennsylvania State University)
 Prof. Jinyue Yan (Mälardalen University)
 Prof. Yongguan Zhu (Chinese Academy of Sciences)

The conference themes embrace a wide range of emerging areas as follows.

1. Bioresources

Biodiversity, Bioresources, and Biomonitoring

Sustainable Production of Biofuels and Bio-based Chemicals

Food/ Organic Waste, Agricultural Waste, and Biosolids Treatment/ Recycling

Life Cycle Assessment, Cost-Benefit Analysis and Techno-Economic Analysis

2. Energy

Waste-to-Energy and Renewable/ Unconventional Energy Sources

Sustainable Energy Production and Recovery

Ultimate Carbon Management in Energy Aspects

Analysis, Optimization, Computational Modelling and Prediction

3. Environment

Impact, Toxicity, and Risk Assessment of Environmental Pollution

Biochar Production, Characterization, and Emerging Applications

Fate and Health Effects of Pharmaceuticals and Contaminants of Emerging Concern

Green and Sustainable Engineering, Planning, and Policy

4. Material Technology

Zeolites, Metal Organic Frameworks, and Covalent Organic Frameworks

Materials for Sensing, Separation, Sorption, and Storage

Materials for Biological, Medical, Energy, and Environmental Applications

Materials for Advanced and Emerging Applications

We are delighted to offer an early bird discount for online registration and payment on or
before15 April 2019 (https://www.polyu.edu.hk/mysurvey/index.php/357355?lang=en).
For more information, please visit our webpage at http://www.beem2019.com/. Please do not hesitate
to contact us at beem.2019@polyu.edu.hk if you have any queries.
We are looking forward to meeting you in Hong Kong this June!

Best Wishes,
Daniel C.W. Tsang (Conference Chair, The Hong Kong Polytechnic University)
Kitae Baek (Conference Co- Chair, Chonbuk National University)
Eilhann Kwon (Conference Co- Chair, Sejong University)
Yong Sik Ok (Conference Co- Chair, Korea University)
________________________________________________________________

Daniel Tsang, PhD, CEnv, BEng, PGDip (Tert Tchg)
Associate Professor, Programme Leader (EOSH),
Department of Civil and Environmental Engineering,
Hong Kong Polytechnic University,
Hung Hom, Kowloon, Hong Kong
Tel: 852-2766-6072
http://www.beem2019.com/
http://www.polyu.edu.hk/cee/~dan_tsang/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12760921200

Disclaimer:

This message (including any attachments) contains confidential information
intended for a specific individual and purpose. If you are not the intended
recipient, you should delete this message and notify the sender and The
Hong Kong Polytechnic University (the University) immediately. Any
disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any
action based on it, is strictly prohibited and may be unlawful.

The University specifically denies any responsibility for the accuracy or
quality of information obtained through University E-mail Facilities. Any
views and opinions expressed are only those of the author(s) and do not
necessarily represent those of the University and the University accepts no
liability whatsoever for any losses or damages incurred or caused to any
party as a result of the use of such information.

Abstract Template for the 3rd International Conference on Bioresources,
Energy, Environment, and Materials Technology 2019 (BEEM2019)
Daniel C.W. Tsang1,*
1

Department of Civil and Environmental Engineering, Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom,
Kowloon, Hong Kong, China

2

O-Jeong Eco-Resilience Institute (OJERI) & Division of Environmental Science and Ecological Engineering,
Korea University, Seoul 02841, Republic of Korea.
*

Corresponding author. Tel:

, Fax:

, E-mail: beem.2019@polyu.edu.hk

Times New Roman should be adopted for all the text. The abstract title should be centred and
written in bold with a font size of 14 pt. The author’s first name and last name in 12 pt should
be centred too, with the name of the presenter underlined. The affiliation, city, and country of
all the authors should be provided in 10 pt. Authors from the same affiliation should share the
same index number. The corresponding author should be marked by an asterisk (*). The
abstract body in 12 pt mainly covers the objectives, methodology, key findings, and
conclusions of the research. Illustrations, photographs (readable in black and white), and tables
in adequate resolution are welcome. Please be reminded that the length of the abstract should
not exceed one page, and the margins on the top, bottom, and two sides should be one inch.
Authors are suggested providing a maximum of five keywords after the abstract.

The abstract should be a MS word file named in the format of the following example:
Tsang_Template for Abstract to Be Submitted



Tsang is the last name of the presenter.
Template for Abstract to Be Submitted is the abstract title.

Please submit the abstract online (www.beem2019.com) before 1 March 2019 (Extended
deadline at 1 April 2019).

Keywords: BEEM2019, abstract template

