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MEGHÍVÓ
Tisztelt Talajtani szakmérnökök!
Kedves talajtan iránt érdeklődő Kollégák!
Bizakodva tekintünk a jövőbe, hiszen a talajt valakinek művelnie kell, s nem mindegy
miként. Szakmánk minden időben alapvető jelentőséggel bír.
🌍 I. Precíziós talajtérképezési továbbképzés 🌍
🏹Program felhívás
Érzékeny állapotú környezetünk, gazdaságunk és talajaink fokozott tudatosságot és
hozzáértést igényelnek. E továbbképzésen a precíziós mezőgazdaságról, annak talajtani
alapjairól, geoinformatikával támogatott terepi talajtérképezésről, talajhasználatról
kapnak elméleti és gyakorlati tudást a résztvevők.
Előadók
Dr. Dobos Endre egyetemi docens, intézeti tanszékvezető, Miskolci Egyetem
Bialkó Tibor talajtani szakmérnök
Kovács Károly talajtani szakreferens
Mészáros Gábor, Rendszerfejlesztési Igazgató, KITE Zrt.
👩👨🌾🎓 Akiknek szól
Talajtani szakértői hálózat tagjai, PhD hallgatók, precíziós gazdálkodók, érdeklődő agrár
szakemberek
✌️Járványügyi tényezők
Remélhetőleg az eseményt már nem fogja érinteni a koronavírus. Amennyiben
2020.07.15-éig bármilyen személyes találkozót befolyásoló helyzet áll fenn, arról
tájékoztatjuk a jelentkezőket.
🗓 Időpont: 2020.07.25., 8.30-17.00-ig.
📍 Helyszín: Nádudvar
👉 Tervezett programelemek:
8:30-9:00 Regisztráció
9:00-11:00 Előadások és köztük kávészünet
Precíziós gazdálkodási megközelítések, eszközrendszer a KITE Zrt. példáján
A vizsgálati terület térinformatikai adatbázisának bemutatása természetföldrajzi,
felszínfejlődési és talajképződési folyamatok értelmezése
11:30-15:30 Terepi munka, gyakorlat: talajszelvények leírása és értelmezése
15:30-16:00 Hidegtál, részvételi igazolás átadása
16:00-17:00 Összefoglaló előadás: A térinformatikai adatok és a terepi szelvények
összefoglaló értelmezése, talajtérképezés, management zóna kialakítás
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👉 Tudnivalók:
⚒ Terepi, minden időjáráshoz alkalmazkodó ruházatot javaslunk
⚒ Részvételi díj: INGYENES és a megjelent szakmérnököknek, szaktanácsadóknak 5
KREDIT jár
Résztvevők száma max 60 fő
Jelentkezési határidő: 2020.07.15. éjfél, illetve a létszámkeret beteltéig.
REGISZTRÁCIÓ: https://forms.gle/CyZF2vhpBWe67QeJA
Szevezők: Miskolci Egyetem, KITE ZRt, Magyar Talajtani Társaság Talajgenetikai és
Térképezési Szakosztály
További részletekről a jelentkezést követően és a Facebook esemény követésével
értesülhetnek.
Kérdés, infó: grow.magyarorszag@gmail.com vagy 0630-4-6789-07 (M.Póss Anett)
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/682759302467659/
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