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Kedves Talajbiológus Kollégák,
Kérjük fogadják tőlünk aktuális Talajbiológiai hírlevelünket, amelyben néhány talajokkal és
talajbiológiai kérdésekkel kapcsolatos információt küldünk.

1. Talajtani Vándorgyűlés 2022 - Hódmezővásárhely
A soron következő Vándorgyűlést “Talajtani kutatás és oktatás a digitális mezőgazdaság korában”
címmel a Magyar Talajtani Társaság és a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara rendezi.
A vándorgyűlés témája: Agrár digitalizáció és a jövő szakembereinek képzése
A konferencia időpontja:2022. szeptember 1-3.
A konferencia helyszíne:Hódmezővásárhely.
Habár a konferencia szűkebb témája nem feltétlenül érinti a talajbiológiát, mégis bíztatjuk Önöket, hogy
csatlakozzunk a Vándorgyűléshez a talajbiológiai aktuális eredményekkel is. Megjelenési lehetőség a
Talajvédelem kötetben online módon lesz a korábbi gyakorlatnak megfelelően. Tárgyalások folynak az
Agrokémia és Talajtan szakfolyóiratban történű publikálási lehetőségekről is.
A rendezvénnyel kapcsolatosan az alábbi linken találnak aktuális információkat a részvételi díj
befizetésére vonatkozóan is: http://talaj.hu/talajtani-vandorgyules/
2. Felmérés a bioalapú műtrágyák használatával kapcsolatos hajlandóságról
A Horizont 2020 programból finanszírozott REFLOW és Ferticycle projektek közös, magyar nyelven is
elérhető felmérést tettek közzé, melynek célja, hogy a mezőgazdasági termelők véleményét figyelembe
véve ajánljanak az Európai Bizottság számára a bioalapú műtrágyák használatának elősegítését célzó
stratégiát. A felmérés önkéntes és körülbelül 15 percet vesz igénybe, 20 nyelven elérhető. Mezőgazdasági
termelők és tanácsadók véleményét várják.A felhívásra már eddig is igen sok visszajelzést kaptak
Hazánkból. A felmérés elérhetősége:
https://europeanlandowners.us5.listmanage.com/track/click?u=7e5f446a883c6b513832bd781&id=0230ac76ed&e=71178496d3
3. Global SoilBiodiversityInitiative csatornája”

A GSBI youtube csatornáján aktuális talajbiodiverzitással kapcsolatos témákat beszélnek át szakértők
bevonásával, melyek az alábbi linken tekinthetők meg:
https://www.youtube.com/channel/UCPLopH78c7THNHt3_QKvGgQ/videos

4. Rögös az út a jó termés felé –a 168óra újságban megjelent riport
A 168 óra újságban megjelent cikk kifejezett témája a „talajszenesítés” kérdése volt. Elsősorban a kiskerti
termesztőket érdekelheti a bioszén-felhasználás, hiszen erről vagy nincs elég információ, vagy „a
mezőgazdaság csodafegyvereként” beharangozva a kérdés ellentmondásos. A riportban hangsúlyosak a
lehetséges előnyök, amit az eredményes alkalmazásnál figyelembe kell venni. A cikkben olvashatunk
arról is, hogy Az Európai Bizottság a 2021–27 közöttiidőszakra öt kutatás-fejlesztési és
innovációstématerületet (missziót) indított azemberi és környezeti egészség fejlesztésére, ezek:1) A rák és
emberi egészség; 2) A klímaváltozástársadalmi hatásai; 3) Egészséges óceánok,tengerek és vizek; 4)
Klímasemleges, élhetővárosok; és 5) Egészséges talaj és élelmiszer, ahol hazai szakértő is
közreműködött. Minden szakterületen a Horizon 2020 Európai programmal kapcsolatos további kutatásfejlesztési projektek várhatók. A cikket igény esetén megküldjük.
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5. Információk konferencia részvételi lehetőségekről - aktuális konferenciák, kurzusok
a. miCROPe 2022 – Bécs
2022. július 11-14. között Bécsben kerül megrendezésre a miCROPe 2022 (Microbe-Assisted
Crop Production –Oppotunities, Challenges&Needs) nemzetközi konferencia, melynek
jelentkezési határidejét meghosszabbították ápr. 3-ig. A konferencia részletei az alábbi honlapon
olvashatóak: https://www.micrope.org/index.php
b. 2nd MedGU
2022 November 27-30 között kerül megrendezésre a MedGU-22 nemzetközi konferencia
(Marrakesh, Marokkó), mely online és személyesen is látogatható lesz. A rendezvény fő
támogatója a marokkói Ibn Tofail Egyetem és a Springer kiadó. A rendezvény részletei az alábbi
linken olvashatók: www.medgu.org
c. 8th International Symposium on Soil Organic Matter (SOM), Seoul, Korea, 2022.
június 26-30. https://www.som2022.org/
d. ICEASS 2022: 16. International ConferenceonEnvironmental and AppliedSoil
Science, Coppenhága, Dánia, Július 19-20, 2022.
https://waset.org/environmental-and-applied-soil-science-conference-in-july-2022-in-copenhagen
e. ICSES 2022: 16. International ConferenceonSoilEcology and Sciences, Barcelona,
Spain, Aug. 16-17, 2022.
https://waset.org/soil-ecology-and-sciences-conference-in-august-2022-in-barcelona
f. ICSSASE 2022: 16. International ConferenceonSoilScience and AppliedSoilEcology,
Róma, Olaszország, Szept. 16-17, 2022
https://waset.org/soil-science-and-applied-soil-ecology-conference-in-september-2022-in-rome
g. A Global Soil Biodiversity Initiative oldalán a soron következő rendezvényekről az
alábbiakban is érdeklődhet: https://www.globalsoilbiodiversity.org/
Rendezvények:
- GSB2023 - 3rd GSB Conference Dublin, Írország, 2023 Március 13-15. (https://gsb2021.ie/ )
- Global SymposiumonSoilBiodiversity (GSOBI21) (https://www.fao.org/about/meetings/soilbiodiversity-symposium/en/ )
h. A MagyarTalajtani Társaság által szervezett és megtartott eseményeket az MTT
honlapján kísérhetjük figyelemmel:www.talaj.hu

6. Védések, habilitációs előadások






Kökény Mónika eredményesen megvédte PhD értekezését, amelynek címe: Tápanyagellátás
és időjárási tényezők hatása a talaj biológiai állapotára. Az értekezés témája
talajbiológiai,adatok mint lehetséges vizsgálati kiegészítő adatok az ország egyik
tartamhatású kísérletében, ahol a műtrágyák mellett takaró-növények és szerves trágyák
hatását
is
vizsgálták.
Letölthető
innen:
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=24368
Bákonyi Nóra habilitációs előadásának címe: A fermentált lucerna barnalé bioaktív
anyagainak fitokémiai feltérképezése, alkalmazása a növénytáplálásban. A habilitációs
előadás helye, időpontja: DE MÉK „A” épület Nagytanácsterem, 2022. IV. 14. 12:00
Az előadás részletei: https://doktori.hu/index.php?menuid=196&lang=HU&hid=3881
Kotroczó Zsolt habilitációs előadásának címe: Különböző bioeffektív mikroorganizmusok
alkalmazása a talaj egyes tulajdonságainak javítására. A habilitációs előadás helye,
időpontja: DE MÉK „A” épület Nagytanácsterem, 2022. IV. 28. 13:00. Részletei:
https://doktori.hu/index.php?menuid=196&lang=HU&hid=3882
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7. Tagnyilvántartás (belépés, megújítás):
Az MTT Talajbiológiai Szakosztálya továbbra is felhívja a figyelmet a tagnyilvántartás fontosságára. Új
tagok, vagy érdeklődők jelentkezését is várjuk, hogy az információk minél több a talajbiológia iránt
elkötelezett személyt elérhessenek. A kitöltött, csatolt űrlap továbbadható azok felé is, 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 amellékelt TbSz „tagnyilvántartási” formanyomtatványt kitöltve
jakabanita.talaj@gmail.com e-mail címre küldjék meg.
8. Tagdíj fizetés, valamint Adó 1%-a
Az alábbiakban olvashatóak a tagdíj befizetés részletei az MTT honlapon a "szervezet" fül
alatt:http://talaj.hu/tagbelepes/. A tagdíj mértéke nem változott 2022-ben: rendes tagok esetén évente:5
000 Ft,diák és nyugdíjastag: 2 000 Ft, szervezeti tag (jogi személyek): 10 000 Ft.
A tagdíj átutalható:a Raiffeisen Banknál vezetett, 12021006-01144527-00100009 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) címre!
Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy lehetőség van a Magyar Talajtani Társaság részére felajánlani a
befizetett adó 1%-át. Kérjük, támogassák szervezetünket az szja 1 %-ának felajánlásával!
9. További információk küldése a következő hírlevélbe
-

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

Melléklet:
MTT TBSZ Tagnyilvántartási Nyilatkozat
Budapest, 2022. március 30.
Biró Borbála elnök
Jakab Anita titkár
MTT Talajbiológiai Szakosztály
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Belépési Nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy a Magyar Talajtani Társaság tagja kívánok lenni. A Társaság céljait elfogadom és a tagdíj
fizetését vállalom. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Magyar Talajtani Társaság Adatkezelési
tájékoztatójában foglaltakat megismertem, annak egy példányát átvettem, és jelen nyilatkozatot a benne foglaltak
ismeretében töltöm ki, és írom alá.
A nyilatkozatot postai úton a társaság fenti címére, és elektronikusan is juttassa el a társaság elnökhelyettesének,
László Péternek a laszlo@rissac.hue-mail címre. Köszönjük!
Név:
Lakcím:
Telefonszám:
E-mail cím:
Munkahely neve és címe:
Levelezési cím:
(megfelelőt jelölje „X”-el)

Munkahelyi cím
Lakcím
Egyéb:

Tagdíjszámlámat a következő címre kérem
kiállítani és kipostázni:
(megfelelőt jelölje „X”-el)

Munkahelyi cím
Lakcím
Egyéb:
Nem kérek számlát

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

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

Szakosztály(ok), amely(ek) munkájában részt
kíván venni:
(megfelelőt jelölje „X”-el)

Talajfizika Szakosztály
X

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

Hírlevél kézbesítés:
(megfelelőt jelölje „X”-el, ezzel
hozzájárulását adva a küldéshez; kitöltése
nem kötelező)
……………………………….
Dátum

Elfogadom elektronikus úton (a megadott e-mail címen)
Elektronikus úton fogadni nincs módom, a levelezési költségek fedezésére
tagdíjam 500 Ft-al történő megemelését vállalom
……………………………….
Tagjelölt aláírása

