A Magyar Talajtani Társaság,
a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Agrokémiai és Talajtani Intézete és DE TTK Földrajzi Intézete
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága,
Erdészeti Kutató Intézet, Püspökladány

„Okszerű talajhasználat – Talajvédelem”
címmel

Talajtani Vándorgyűlést
rendez

Debrecenben, 2016. szeptember 1-3-án
Tisztelt Érdeklődők/Jelentkezők!
A Magyar Talajtani Társaság és a DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Kara tisztelettel hívja és várja Önt és munkatársait a Debrecenben
rendezendő Vándorgyűlésre 2016. szeptember 1-3. között. Rendezvényünkre várjuk az
érdeklődőket határon innen és túlról. Bízunk benne, hogy sokan elfogadják meghívásunkat!
A Vándorgyűlés Szervező Bizottsága törekszik arra, hogy a tudományterület széleskörű
elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó konferenciának adjon tudományos fórumot.
(Úgy gondoljuk, hogy) A talajtan klasszikus területei (bizonyára) érintik a talajtermékenység,
a tápanyag-utánpótlás, a talaj vízgazdálkodás és a talajvédelem aktuális problémáit. A talajtan
hagyományos témakörein kívül, a precíziós gazdálkodás alkalmazásának kérdéseiről,
valamint a digitális talajtérképezés, a talajosztályozás újabb eredményeiről is hangzanak el
előadások.
A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen Böszörményi út 138. „A” és „B” épület
Szervező Bizottság: Kátai János, Sándor Zsolt (titkár) Szabóné Kele Gabriella, Fuchs Márta,
Bakacsi Zsófia, Dobos Endre, Novák Tibor, Berényi Üveges Judit, Vágó Imre, Balláné
Kovács Andrea, Tállai Magdolna, Csubák Mária, Kincses Sándorné, Erdeiné Kremper Rita,
Béni Áron

Tudományos Bizottság: Michéli Erika (elnök), Várallyay György, Nagy János, Tamás János.
a szakosztály elnökök: Makó András, Pásztor László, Biró Borbála, Tolner László, Koós
Sándor, Bidló András, Lehoczky Éva, Centeri Csaba, Berényi Üveges Judit.
A Vándorgyűlés nyelve magyar.
A 2016. évi vándorgyűlés keretében sor kerül a talajvédelmi szakértők továbbképzésére. A
szakértők részére a továbbképzés elfogadásához a pénteki napon megrendezésre kerülő
délelőtti szekcióüléseken, a délutáni elméleti előadásokon, és a szombati terepgyakorlaton
kötelező a részvétel. A délelőtti szekcióülésekre várjuk a gyakorlati tapasztalatokat,
talajvédelmi problémákat felvető előadásokat, posztereket a szakértők részéről is. A
szakértőket kérjük mindenképpen jelöljék a jelentkezési lapon a továbbképzésen történő
részvételi szándékot.
A szóbeli előadásokat és a poszter bemutatót terepi tanulmányúttal egészítjük ki, amelynek
során a Püspökladányi Erdészeti Kutató Intézethez tartozó szikjavítási kísérlet jellegzetes
talajait és az ott folyó kísérleteket tekinthetjük meg.
A Vándorgyűlés előzetes témakörei:
Szükséges, elégséges, optimális adatok az okszerű talajhasználat és talajvédelem
tervezésében és gyakorlatában.
A talajvédelem helyzete, jelentősége, kihívásai és problémái az ezredforduló után.
Talajok a drónok szemszögéből. A felszín közeli talajadat gyűjtés és a digitális talajtérképezés
lehetőségei az UAV technológia segítségével
Tartamhatások: talaj - növény – környezet
A talaj, egy komplex rendszer: talajélet, talajerő
Megújuló talajosztályozás
A talajok változékonyságának geológiai, geomorfológiai alapjai
Előzetes program
Szeptember 1. csütörtök
8.00 -10.00 regisztráció
10.00-12.00 megnyitó, köszöntések, plenáris ülés
12.00-13.30 ebéd
13.30-17.30 szekcióülések,
17.30 poszter szekció bemutató
Szeptember 2. péntek
9.00-12.00 szekcióülések
12.00-13.30 ebéd
13.30-18.30 szekcióülések, szakértői továbbképzés
19.00 szakember találkozó, vacsora
Szeptember 3. szombat
7.30 indulás Püspökladányba
8.30-13.30 talajszelvények megtekintése
13.30 ebéd Püspökladányban

Fontosabb határidők:
2016. április 30. Regisztráció, összefoglalók beküldési határideje
2016. május 30. Az összefoglalók értékelése, a szekciók összeállítása, (második körlevél)
2016. június 7. Visszajelzés az előadások elfogadásáról
2016. június 30. Regisztrációs díj befizetése
2016. július 20. A program véglegesítése, harmadik körlevél kiküldése
2016. szeptember 1-3. Talajtani Vándorgyűlés
2016. szeptember 30. Az előadás anyagának szerkesztett beküldése
Regisztrációs díj
(hallgatók és a Magyar Talajtani Társaság tagjai számára kedvezményes)
MTT
tagok
Egy napos……………………20 000 Ft
(szept. 1. csütörtök)
Két napos…………………….30 000 Ft
(szept. 2-3. péntek-szombat)
Teljes (szept.1-3.)……………35 000 Ft

nem MTT
tagok
25 000 Ft

hallgatók
15 000 Ft

késői vagy
helyszíni
díjfizetés
+ 5 000 Ft

35 000 Ft

20 000 Ft

+ 5 000 Ft

40 000 Ft

25 000 Ft

+ 5 000 Ft

A regisztrációs díj tartalmazza a regisztrációs csomagot és a konferencia kiadványt, az
érvényesség napjára vonatkozóan a konferencián való részvételt és az ebédet, az első és
második napon a szünetekben kínált ételt és italt, valamint a második napot is magában
foglaló díj a szakember találkozón való részvételt, vacsorát, a harmadik napot is magában
foglaló díj pedig a terepgyakorlat és az ebéd költségét.
A regisztrációs díjak befizetésének határideje az előadók számára: 2016. jún. 15.
A 2016. június 15-ét követő átutalás, vagy helyszíni fizetés esetén 5000 Ft kezelési költséget
kérünk, ami a plusz adminisztrációs költségeket fedezi.
Kérjük, hogy a regisztrációs díjat a fenti határidőkig utalja át a Magyar Talajtani Társaság
folyószámlájára:

Bank neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Bank címe: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Bankszámla-tulajdonos: Magyar Talajtani Társaság
Bankszámlaszám: 12021006-01144527-00100009

Az átutalás során a közlemény rovatba írja be: „Talajtani Vándorgyűlés + az Ön neve”.

Az átutalt összegről a Magyar Talajtani Társaság számlát állít ki. Eredeti számla kiküldésére a
regisztrációs díj összegének megérkezéséig nincs lehetőség.

Az első körlevelünkhöz mellékeljük a regisztrációs lapot. A regisztrációs lapokat kérjük
Word dokumentumként kitölteni és a file névbe a jelentkező nevét beleírni a könnyebb
kezelhetőség kedvéért. A jelentkezési lapokat a talajtanivandorgyules@agr.unideb.hu címre
kell elküldeni.

Várjuk jelentkezésüket!
Debrecen, 2016. március 16.

Tisztelettel:
Kátai János
a szervezőbizottság elnöke
Sándor Zsolt
a szervezőbizottság titkára

