Tisztelt Társasági Tagok!
Az alábbiakban egy februári 20-i öntözési konferencia felhívását (meghívó a mellékletben),
illetve az ISRIC-nél betölthető álláshelyek elérhetőségét továbbítom.
Tájékoztatásul továbbítom még a mongol kollégák meghívóját a 2020 évi Nyugat-Mongóliát
bejáró szakmai kirándulásra, melyet Barna Szilvia küldött át (meghívó a mellékletben).

Üdvözlettel:
Bakacsi Zsófia

A Magyar Öntözési Egyesület felhívása:
Tisztelt Meghívottak!
Tisztelt Kollegák!
A Magyar Öntözési Egyesület konferencia programjának 3.körlevelét küldjük meg.
A konferencia főbb témakörei az alábbiak:
 Gyümölcstermő növények vízigénye és a vízigény meghatározásának módszerei.
 Precíziós öntözésvezérlés szenzorokkal
 Távfelügyeleti rendszerek az öntözés irányításában
 Öntözésfejlesztés aktuális kérdései/irányvonalai
 Dróntechnológia használata a mezőgazdaságban.
Konferencia helyszíne: Szigetszentmiklós
Gastland M0 Hotel & Étterem & Konferenciaközpont
M0-ás autóút 19-es km

GPS koordináták: N 47,38056 E 19,05450
A konferencia időpontja:
2020. február 20. (csütörtök), 9:00‐18:00.
Jelentkezni lehet az alábbi linken, vagy a Magyar Öntözési Egyesület honlapjáról közvetlenül:
http://moe.hu/jelentkezes-rendezvenyre/
Tisztelettel:
Szervezőbizottság nevében: Bíróné Oncsik Mária, MÖE elnök,
Kerezsi György, MÖE titkár.

Álláslehetőségek az ISRIC-nél:
Digital Soil Mapping Specialist at ISRIC - World Soil Information
https://www.wur.nl/nl/vacature/Digital-Soil-Mapping-Specialist-at-ISRIC-World-SoilInformation-1.htm
https://www.academictransfer.com/en/288994/digital-soil-mapping-specialist-at-isricworld-soil-information/

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/482891

Experienced Project Coordinator International at ISRIC - World
Soil Information
https://www.wur.nl/nl/vacature/Experienced-Project-Coordinator-International-at-ISRICWorld-Soil-Information-3.htm
https://www.academictransfer.com/en/288993/experienced-project-coordinatorinternational-at-isric-world-soil-information/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/482892

Senior Specialist Sustainable Land Management at ISRIC - World
Soil Information
https://www.wur.nl/nl/vacature/Senior-Specialist-Sustainable-Land-Management-atISRIC-World-Soil-Information-1.htm
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/482876

Experienced Project Coordinator International at ISRIC - World
Soil Information
https://www.wur.nl/nl/vacature/Experienced-Project-Coordinator-International-at-ISRICWorld-Soil-Information-1.htm
https://www.academictransfer.com/en/289022/experienced-project-coordinatorinternational-at-isric-world-soil-information/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/482877
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MEGHÍVÓ ÉS PROGRAM
3.körlevél

A Magyar Öntözési Egyesület tisztelettel meghívja Önt a
VIII. Magyar Öntözéstechnikai Konferenciára és Kiállításra.
Helyszín: Gastland M0 Hotel és Rendezvényközpont, 2310 Szigetszentmiklós.
Időpont: 2020. február 20. (csütörtök), 8:00‐18:00.

PROGRAM
8:00- 9:00

Kiállító cégek érkezése.

9:00- 9:50

Regisztráció.

9:50-10:00 Konferencia és kiállítás megnyitó.
10:00-11:00 Gyümölcstermő növények vízigénye és a vízigény meghatározásának
módszerei.
Előadó: Dr. Lakatos Tamás, NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet.
11:00-12:00 Öntözés okosan 2. rész. Precíziós öntözésvezérlés szenzorokkal.
Előadó: Dr. Tóth Csaba, T-Markt Kft.
12:00-12:15 Öntözési Különdíj átadás.
12:15-14:00 Ebéd.
Kiállítás megtekintése.
14:00-15:00 Távfelügyeleti rendszerek az öntözés irányításában.
Előadók: Hordós László Gergely, Summatrade Kft, Baksa Zoltán,
Mineralholding Kft, Dobovics Miklós, T-Markt Kft, Karlócai Péter,
Technoconsult Kft.
15:00-15:30 Öntözésfejlesztés aktuális kérdései/irányvonalai.
Előadó: Borsfai Attila Gyula, Nemzeti Földügyi Központ, Öntözésfejlesztési
Főosztály.
15:30-16:00 Kávé szünet
16:00-17:00 Dróntechnológia használata a mezőgazdaságban.
Előadó: Varga Zsófia, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar.
17:00-18:00 Öntözősök fóruma.
18:00

Zárszó.

A konferencia előzetes jelentkezéshez és regisztrációs díjhoz kötött!
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On-line regisztráció elérhető a következő weboldalról:
http://moe.hu/jelentkezes-rendezvenyre/
Jelentkezési és fizetési határidő: 2020. február 10.

ELŐADÁS

KIVONATOK

Gyümölcstermő növények vízigénye és a vízigény meghatározásának módszerei
Előadó: Dr. Lakatos Tamás, NAIK Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet
A növényállományok tényleges vízigényét figyelembe vevő okszerű vízpótlás nem csak a gazdasági
racionalitás és a vízkészletekkel való takarékoskodás miatt fontos, hanem segít elkerülni az öntözéshez
kapcsolódó esetleges káros környezeti hatások megjelenését is. Az egyes növényfajok alapvető
vízgazdálkodási tulajdonságainak, így a vízhiánnyal szemben érzékeny fenológiai stádiumoknak a
meghatározása viszonylag könnyű feladat, ugyanakkor a vízigényt befolyásoló tényezőknek, pl. a
gyümölcsterhelésnek, vagy az alkalmazott alanynak a figyelembe vétele már sokkal komplikáltabb
kérdés.
Az öntözési gyakorlat számára számos módszer áll rendelkezésünkre, amelyet a növényállomány
vízigényének ismeretében sikerrel alkalmazhatunk az öntözés időzítésének, és az öntözővíz
mennyiségének meghatározására. A talajnedvesség-mérésen és a meteorológiai jellemzők mérésén
alapuló módszerek régóta az öntözési gyakorlat részét képezik. A növények vízforgalmi állapotát
sokkal közvetlenebbül jelző növényfiziológiai paraméterek meghatározásán alapuló megoldások
fejlesztése is hosszú múltra tekint vissza, ám ezek ma még inkább csak a kutatási munka részét
képezik, mintsem a gyakorlati rutinét. Érzékenységük révén ezek általában komplikáltabbak,
automatizálásuk nehézkesebb, és az általuk szolgáltatott információk értelmezése több odafigyelést és
nagyobb szakértelmet igényel. Ugyanakkor, a jövőbeni elterjedésükre feltétlenül számíthatunk, sok
öntözési rendszereket fejlesztő és forgalmazó cég kínálatában már szerepelnek.
Az okszerű vízpótlás megvalósításának alapfeltétele – a növények vízigényének ismeretén túl – az
adott növényállományhoz leginkább alkalmazkodó, kifogástalanul működő öntözőrendszer, amely
technikailag alkalmas a szükséges vízmennyiség megfelelő időzítésű kijuttatására.

Precíziós öntözésvezérlés szenzorokkal
Előadó: Dr. Tóth Csaba, T-Markt Kft.
 A növényi stressz és a vízpotenciál összefüggése.
 Vízpotenciál és a talajnedvesség mérés eszközei.
 Vízmegtartási görbe és alkalmazása (pF görbe).
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 Termelési hatékonyság növelése deficit öntözéssel.
 Stressz alapú automatikus öntözésvezérlési rendszer kialakítása.

Távfelügyeleti rendszerek az öntözés irányításában.
Előadók: Hordós László Gergely, Summatrade Kft, Baksa Zoltán, Mineralholding Kft,
Dobovics Miklós, T-Markt Kft, Karlócai Péter, Technoconsult Kft.





Az öntözőrendszerek távfelügyeletének kialakulása, szükségessége a végfelhasználó és az
öntözés telepítőjének szemszögéből.
Milyen módokon számszerűsíthető pozitívan egy intelligens öntözési vezérlésrendszer a
kivitelező/karbantartó és a felhasználó oldaláról egyaránt?
Időjáráskövető öntözésvezérlők víztakarékossága és működése.
A távfelügyeleti rendszerek érzékelői és beavatkozási lehetőségei.

Öntözésfejlesztés aktuális kérdései/irányvonalai
Előadó: Borsfai Attila Gyula, Nemzeti Földügyi Központ, Öntözésfejlesztési Főosztály.
A napjainkban tapasztalt globális klímaváltozás, Magyarországon is olyan ökológiai környezetet
teremt/teremtett, hogy az országnak nemzeti szinten is stratégiát kell kidolgoznia, a környezetváltozás
lényeges kérdéseire!
A nemzeti klímastratégia kérdéskörében fontos szerepet tölt be az Agrárium biztonságos, a
körülményekhez jól alkalmazkodó termelési szerkezet kialakítása, az alkalmazott technológiákat
illetően a megfelelő Fajtaszerkezet, a speciális „SMART” technológiákra alapozott inputanyagfelhasználás, valamint a legkorszerűbb talajkímélő/szerkezetjavító, nedvességmegőrző esetenként
ökológiai gazdálkodási módszerek alkalmazásán alapuló talajművelési rendszerek termelésbe állítása!
A várható éghajlat-változási folyamatok leglényegesebb elemei: az átlaghőmérséklet emelkedése, a
csapadék szélsőséges eloszlása, megnövekedett nyári csapadékszegény terminusok növekedése,
esetenként tavaszi extracsapadékos intenzív szakaszok megjelenése!
Ezek a folyamatok növelik a szántóföldi, a szőlő-gyümölcskultúrák vagy akár a zöldségtermesztési
területek aszálykárosodási potenciálját, és igénylik a megfelelő öntözési válaszlépéseket a hiányos
időszakok vízhiányának okszerű modern technológiákkal történő kielégítése érdekében!
A kormány a fenti folyamatokat ismerve, arányos és okszerű válaszlépések megtételére törekszik és
ennek megfelelően Öntözésfejlesztési program végrehajtását tervezte meg és írja elő, a
növénytermesztés biztonságos minőségi és hozamértékeinek megtermelése, az erre alapozott
állattenyésztési és élelmiszertermelési produktumok nemzetgazdasági nagyságrendű előállítása
érdekében!
Ma Magyarországon: mintegy 87000-100 000 ha nagyságrendben folyik öntözéses gazdálkodás.
Korábban 20-30 évvel ezelőtt ennek minimum a 2-szerese, esetenként 3-szorosa volt az öntözött
területek nagyságrendje!
A drasztikus csökkenés elsődleges okaként a rendszerváltás utáni birtokszerkezet radikális
megváltozását kell kiemelnünk!
Az állami (elsődleges, másodlagos főművekkel) ellátott, Öntözésre berendezett területek, a különböző
felszíni vízkivételeket illetően, akár 380 ezer ha-os nagyságrendben is lehetséges öntözést tesznek
(tesznek majd) lehetővé, amennyiben a főművek „rehabilitációjára” a következő 10 évben tervszerűen
sor kerül!
A kormány és a Parlament megteremtette a jogszabályi hátteret az Öntözésfejlesztési Program
végrehajtását illetően:
• A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI.28.) Korm. rendelet
• 2019. évi CXIII. törvény az öntözéses gazdálkodásról
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2019. július 1-től megkezdte működését az Agrárminisztérium öntözési igazgatási szerve a Nemzeti
Földügyi Központon belül az Öntözésfejlesztési Főosztály
A Főosztály feladatai:
• részt vesz a termelői igényekhez igazított öntözésfejlesztéshez szükséges tervezési,
koordinációs és végrehajtási feladatokban;
• az öntözési közösségek mérethatékony területének (öntözési körzetek) meghatározása;
• az öntözési közösségek szakmai támogatása;
• a harmadlagos művek üzemeltetése, fejlesztése, a harmadlagos művek öntözővízszolgáltatásának koordinálása;
• nemzeti öntözési mintaprojektek üzemeltetése;
• az engedélyezési eljárás mezőgazdasági termelők számára történő egyszerűbbé és gyorsabbá
tétele;
• képzés és tájékoztatás;
• az öntözési közösségek elismerése (meghatározott feltételeknek megfelelő gazdasági társaság
vagy szövetkezet ismerhető el, amelynek tagjai az öntözési körzet területén található
földrészlet használati jogával rendelkező mezőgazdasági termelők) és ösztönzése;
• az öntözési közösségek elismerése iránti kérelmek benyújtása (30 napon belül döntés);
• az öntözési körzetet a miniszter az öntözési közösség elismerésében jelöli ki;
• az öntözési körzet területére környezeti körzeti tervet készít;
• a környezeti körzeti terv a benne meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi és
talajvédelmi előírások tekintetében hatósági engedélynek vagy szakhatósági állásfoglalásnak
minősül (nem kell lefolytatni a környezetvédelmi, természetvédelmi és talajvédelmi
engedélyezési vagy szakhatósági eljárást. A környezeti körzeti terv a kiadásától számított 20
évig hatályos.);
• a környezeti körzeti terveket rendszeresen felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani;
• az öntözési igazgatási szerv megbízás alapján képviseli az öntözési közösséget vagy a
mezőgazdasági termelőt;
• harmadlagos művek kezelése, üzemeltetésének megszervezése
• mezőgazdasági vízgazdálkodási képzések fejlesztése;
• tájékoztató kampány az öntözéses gazdálkodás népszerűsítésére;
• öntözésfejlesztési (kerületi) tervek kidolgozása;
2020. január 1-től hatályos az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. Tv.!!
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:
• a) az öntözési kerületre és az öntözésfejlesztési tervre, valamint a környezeti körzeti tervre és
azok hatósági jóváhagyására vonatkozó részletes szabályokat,
• b) az öntözési közösség elismerésére, az elismerés felfüggesztésére, visszavonására,
működésének ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat,
• c) az öntözési szolgalom alapítására és az azzal kapcsolatos kártalanításra, valamint az
öntözési szolgalom megszűnésére vonatkozó részletes szabályokat
Az öntözése gazdálkodásról szóló tv. végrehajtási utasítása, most van kidolgozás alatt, várhatóan a
közeljövőben, mint kormányrendelet jelenik meg!
Az öntözési főosztály feladatai közül kiemelendő, fontos:
”Tájékoztató kampány az öntözéses gazdálkodás népszerűsítésére”:
Ez lényeges cselekvési program az elkövetkezendő időszakban, hogy a termelők megfelelő
információhoz jussanak minden a leendő közösségüket érintő kérdést illetően!
A tájékoztató kampányt a Főosztály önállóan és a NAK-al együtt, közösen együttműködve hajtja
végre éves „ütemtervnek” megfelelően!
Tájékoztató kampányunk további lényeges elemei:
o Az öntözés szempontjából releváns VP pályázatok tartalmi elemeinek, valamint a
kedvezményes finanszírozási lehetőségeinek ismertetése!
o Felhívni a gazda-társadalom figyelmét a különbözőz engedélyezési eljárások gyorsítására,
leegyszerűsítésére, az állam ezirányú szerepvállalására (állami költségen beszerzett,
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szakvélemények beszerzésére), tehát anyagi, adminisztratív és bürokratikus terhek
jelentős csökkentésére!
o Az Öntözésfejlesztési Főosztály, olyan interaktív: „bejelentő/jelző” továbbá „tervező” és
egyben adatbázis-nyilvántartó szoftver-programot készül munkába állítani, amely lehetővé
teszi a Gazdák öntözési szándékának jelzését, öntözési rendszerének nagyvonalú
megtervezését, ill. a későbbiekben az összes öntözésre vonatkozó lényeges adat
nyilvántartását is!
Az ágazat öntözési „rehabilitására” ill. fejlesztésére a kormány-program jelen pillanatban több kitörési
pontot biztosít:
 Forrást biztosít az állami (elsődleges, másodlagos) főművek 10 éves ütemezett
rendbetételére/fejlesztésére (vízbázis biztosítása);
 A VP pályázatok segítségével, EU-s és hazai pénzforrásokból (70%) támogatást nyújt az
öntözési beruházásokhoz;
 A jelenlegi szabályozásnál egyértelműbben, és arányosabban biztosítja a szolgalmi jogok
érvényesülését;
 A beruházások nyomán kiépített (az öntözési közösségeket ellátó) úgynevezett,
harmadlagos művek üzemeltetését/karbantartását az állam szintén magára vállalja,
mely további jelentős anyagi terhektől szabadítja meg a Gazdákat;
 Jelentős állami szerepvállalást biztosít az öntözésfejlesztési beruházások engedélyezése
ügyében felmerülő anyagi és adminisztratív teherviselést illetően;
 Mintagazdaságok létrehozásával, segíti a legkorszerűbb öntözési technológiák
bevezetését;
 Megfelelő szakemberképzéssel/szaktanácsadó rendszer kiépítésével biztosítja az öntözési
szakágazat fejlődését;

Dróntechnológia használata a mezőgazdaságban.
Előadó: Varga Zsófia, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar.
Az előadás betekintést nyújt a drónok jelenlegi mezőgazdasági felhasználásairól és lehetőségeiről.
Bemutatja az aktuális szabályozási hátteret. Részletezi és bemutatja a drónokkal elvégezhető
monitoring lehetőségeket, kamerákat és szenzorokat, illetve a jelenleg zajló kutatási irányokat. Kitér a
vízkészleteket érintő indexek, megoldások lehetőségeire és az öntözést segítő felhasználásukra. Érinti
a permetező drónok jelenleg folyó műszaki fejlesztéseinek hazai és nemzetközi állását.

A konferencia ideje alatt kiállítást tartunk a Nagy-Duna
teremben, ahol megismerkedhetnek az öntözéstechnika 2020.évi
újdonságaival!
Minden érdeklődőt sok szeretettel vár a rendezőség!
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Soil Excursion to the western Mongolia
Soil, and Land Use in Nomadic Culture
09. July 2020 to 26. July 2020
We are pleased to welcome international students, specialists, researchers, and teaching professionals
from all over the world to our bus-tour in Mongolian vast landscape.
We have been organizing various excursions in Mongolia for many years and approximately 150
participants from different countries have already participated. Researchers from Germany, Austria,
Vietnam, Poland, Slovakia, Hungary, Belgium, France, USA, Australia, Portugal, Spain, Mexico,
Japan, Luxemburg and Russia have created beautiful memories with us during our international, joint
and adventurous expedition.
The excursions have been very fruitful as having international scientists from different countries and
we described many soil profiles all together. Also, we learnt diverse cultures from each other.

This time, our tour will guide you to the Western part of Mongolia and we invite you to experience the
Mongolian wide-open landscape in the Gobi, Desert, and Khangai region. You will definitely be
delighted to get familiar with different soil types of our country and describe them according to WRB
classification.
After this excursion, we would like to combine all descriptions of the soil profiles from all excursions
to publish a book of Mongolian grassland soils. All participants will be co-authors.
The route of the trip in 2020 is:

Fig 1.: Overwiew of Mongolia from googlemaps. The route of the excursion is drawn by blue color.
Approximate distance for the route is ~ 5000 km.

PAYMENT - (includes all expenses in Mongolia: transport, drivers, all meals, hotel,
camping, Yurtas, entrance to the national park, temples, museums and protected areas.)
Adult
Students

1550 €
1450 €

The airline tickets to Mongolia, insurance and visa fees are not included.

REGISTRATION

Registration deadline:

January 20 – February 20, 2020

The pre-registration must be done via email:
undrakhod.baatar@gmail.com

The registration for excursion is done in two steps. After having received the confirmation of
your participation by email, you will receive a confirmation email with the details for the
payment procedure. You should pay the ½ of the participation fee. Please note that your place
is only guaranteed after the 1st payment is successfully transferred.
Each participant gets a printed excursion guide and an USB with description of all locations
and all pictures of soils, plants, landscapes, maps, diagrams.

The actual info and extended review about the trip, costs, program, and other information
shall be obtained from:

Main coordinator:

Undrakh-Od Baatar
Soil Scientist
Central Asian Soil Science Society – MONGOLIA
via Central Asian Agro-Eco Centre
Email: undrakhod.baatar@gmail.com

Tel:

+976 94286099

Coordinating Team of Central Asian Agro-Eco Centre

PROGRAM – Route

Day

Date

1

04.July.2020 Arrival in Ulaanbaatar
After freshening up from your flight, we start our first day around Ulaanbaatar
starting from Gandan Monastery, the largest and most important monastery of
Mongolia with 500 monks. The heart of Ulaanbaatar, Chinggis Square, is just a
short walk away. Here we will see the Parliament House, National Opera and
City Hall. Afterwards, we will visit Zaisan Hill, which offers great views of the
city.
Hotel
5.July.2020 Travel to Arvaikheer, Uvurkhangai province centre over Elsen Tasarkhai
(sand dunes in the forest steppe natural zone)

2

Uvurkhangai province is located in the central part of Mongolia. The Khangai
mountain stretches in the North-West, and the Altai mountain towers in the
south-west. The steppe lies in the middle of the territory. The Gobi desert is
located in the South. About 23% of the territory is covered by forests, 28.2%
steppe, and 48.8% are covered by the Govi Desert. In the province there are
majestic mountains like Khyatruun, and plain steppes like Noyokhon Dalai,
Arvai, Khar nuden, clear-water rivers such as Ongi, Taath, Orkhon and lakes of
Khuis, Tsagaan, Sangiin dalai.
Soil profile & Soil description
Agricultural farming
Landscape & Geomorphology
Hotel
3

6.July.2020

Travel to Bayankhongor province centre
Bayankhongor province has an area of 116.0 thousand square kilometers, is
elevated to 974-2435 m above sea level. The population of the province
estimated at 80,000, somewhere between 25-35,000 people live in the
provincial capital. The high contrast of the region's relief has a significant
impact on the geographical distribution of air temperature and precipitation.
Soil profile & Soil description
Nomadic people & Herders
Landscape & Geomorphology
Hotel

4

7.July.2020

Travel to Altai, Gobi-Altai province centre
Gobi-Altai province - The second biggest province, that located in the gobi
desert, semi desert-steppe, mountain steppe regions of western Mongolia.
Borders with Zavhan to the north, Bayankhongor to the east, Khovd to the west
and Republic of China to the south. The average height is 1940m high above
sea level. The climate is capricious, and the average annual temperature is 15°C ~ -30°C winter, average summer temperature is 20°C~34°C. The land of
high peaks of Gobi Altai mountains and many wild animals including some
types of Gazelles, Takhi-(Przewalski horse), Asiatic Wild Ass, Snow leopard,
Wolf… etc.
Hotel

5

8.July.2020

Travel to Tsetseg soum, Khovd
Soil profile & Soil description
Nomadic people & Herders
Landscape & Geomorphology
Camping in tent

6

9.July.2020

Travel to Gobi B Strictly protected area Bugat, Gobi-Altai
"Get Lost to Great Wilderness" - The strictly protected area is so remote and true adventure destination. We have been here with foreign researchers and the
director and rangers of the protected area will guide us in the territory.
Guest-Yurta

7

10.July.2020 Same location - Gobi B Strictly protected area
Introduction about the protected area
Soil profile & Soil description
Desert Vegetation
Wild life (Gazelles, Takhi-Przewalski horse, Asiatic Wild Ass)
Landscape & Geomorphology
Guest-Yurta (same place)

8

11.July.2020 Same location - Gobi B Strictly protectedarea
Soil profile & Soil description
Desert Vegetation
Wild life (Gazelles, Takhi-Przewalski horse, Asiatic Wild Ass)
Landscape & Geomorphology
Guest-Yurta (same place)

9

12.July.2020 Travel to Mankhan soum, Khovd (over Altai soum, Bodonch Canyon)
This day, we will be travelling through the beautiful Altai soum landscape and
Bodonch Canyon to reach Mankhan soum.
Soil profile & Soil description
Landscape & Geomorphology
Camping in tent

10

13.July.2020 Travel to Khovd province centre
Khovd province is situated in the far West of Mongolia. On the West and
South-West Khovd aimag borders with the Peoples Republic of China.
The aimag is rich in historical, cultural sites and beautiful places and the biggest
lakes. Khovd aimag is almost cut in half by the mighty Mongol Altai Nuur
range; away from the mountains the land is a barren semi-desert dotted with salt
lakes and smaller mountains. The mix of desert rock, salt-lake, snowy peaks and
Kazakh culture makes Khovd one of the most beautiful and appealing aimags in
Mongolia.The area beyond Altai mountain has bright and saline soil. Wild
sheep, ibex, and snow leopard can be encountered in the high mountains.
Soil profile & Soil description
Landscape & Geomorphology
Hotel

11

14.July.2020 Same location - Khovd province centre
Khar Us Nuur (15800 sq km, average depth 4m) is a vast marshy delta and
Mongolia's third biggest lake by area, home to wild ducks, geese, wood grouse,
partridges and rare sea birds.
University and Research field visit
Soil profile & Soil description
Landscape & Geomorphology
Hotel (same place)

12

15.July.2020 Travel to Ulaangom (Uvs province centre)
Uvs province lies in the Great Lakes Depression in the northwestern region of
Mongolia. Sixty percent of its area is “khangai” (hilly with a pleasant climate,
fertile soil, forests, rivers and lakes); the other 40 percent encompasses the Gobi
region.
Institute of Plant and Agricultural Science – Branch in the western region
Soil profile & Soil description
Landscape & Geomorphology

13

Hotel or hostel of UVS research station
16.July.2020 Travel to Tes soum, Zavkhan province
Soil profile & Soil description
Landscape & Geomorphology
Camping in tent

14

17.July.2020 Travel to Murun (or Tosontsengel soum), Khuvsgul province
Soil profile & Soil description
Landscape & Geomorphology
Hotel

15

18.July.2020 Travel to Bulgan province centre
Bulgan province is situated in the North, in the territory of the Khangai
mountain forest steppe zone. A small mountain range, the Biirengiin Nuruu,
bisects the aimag, and though it only reaches a maximum altitude of 2058m, it
provides plenty of lush habitat for wild animals and livestock. Coniferous trees,
fruits and medical herbs such as berry, goosberry, hippobophae, plantago, great
burhet, peony species of artemesia and thyme grow in the fertile soil. Mixed
forest occupies about 30 percent of the aimag's territory.
Bulgan aimag is rich in beautiful places, such as Eg-Selenge, Eg-Tarvagatai
meadow, Uran-Togoo. Bulgan is a famous area of pilgrimage of Mongolians
due to its historic places.
Soil profile & Soil description
Landscape & Geomorphology
Hotel

16

19.July.2020 Travel to Mongolian main crop production area
Only roughly 1 percent of Mongolia’s land area is used to grow crops.
Production is concentrated in the wetter northern parts ( ̴ 300 mm precipitation)
of the country, particularly in the broad lower valleys of the Orkhon and
Selenge rivers. Because of the long cold winters, only a single annual crop is
possible. About three-fourths of the cropland is sown with grains—primarily
spring wheat but with some barley and oats—and the rest with potatoes, fodder
crops, and such vegetables as cabbage and carrots. Yields are relatively low and
vary greatly from year to year. Irrigation is newly introduced with the highly
sophisticated techniques, but the soil role is not really considered to optimate
the irrigation rate.

17

Soil profile & Soil description
Agriculture & Crop production
20.July.2020 Travel to Ulaanbaatar

Camping in tent

Farewell dinner & dance
Hotel
18

21.July

Departure

WE ARE LOOKING FORWARD TO WELCOMING YOU
TO MONGOLIA

COORDINATING TEAM
2020-JANUARY-20

Photos have been taken during last trips (private resource of participants):

