3. Hírlevél
Az EURAKNOS konzorciumi partnerei készülnek az első műhelymunkára Budapesten.
Az első EURAKNOS műhelymunka szeptember 11-12-13-a között Budapesten kerül
megrendezésre. Az EURAKNOS partnerek mellet, mezőgazdasági termelők, kutatók és egyéb
érdekeltek is részt vesznek a műhelymunkán, többek között, akik a Tematikus Hálózatok közösségét
képviselik. A műhelymunka fő célja a Tematikus hálózatok elemzéséből született legfrissebb
eredmények bemutatása, továbbá ötletcsere elősegítésével szakmai iránymutatás kidolgozása egy
standard tudástár kialakításához. A műhelymunka eredményeképpen a szakértőktől kapott
visszajelzéseket be tudják építeni a projekt fő koncepciójába. A részletes program hamarosan
elérhető lesz.
Amennyiben szeretne részt venni az eseményen szakértőként, kutatóként esetleg gazdálkodóként,
kérjük lépjen velünk kapcsolatba: Lies.Harnick@UGent.be.

A Tematikus hálózatokról gyűjtöttünk ismereteket a Tematikus hálózatok partnereivel folytatott
interjúk által
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara EURAKNOS projektben dolgozó kollégái 2019. június 26-án a
Soproni Egyetemen találkoztak Vityi Andreával az AFINET agrár-erdészeti témájú Tematikus hálózat
magyar partnerével. Andrea elmondta, hogy a projekt keretében létrehoztak egy Tudásfelhőt, amely
körülbelül 300 jó gyakorlatot és tájékoztatót tartalmaz az agár-erdészet területén. A Tudásfelhőbe bárki
tölthet fel cikkeket és jól bevált gyakorlatokat, amelyek a projekt szakértők ellenőrzését követően
válhatnak nyilvánossá. Az AFINET Tudásfelhő felépítésének módjáról a jelenlegi és a jövőbeli Tematikus
hálózatok is értékes tanulságokat vonhatnak le. Nagy örömünkre szolgál, hogy az AFINET Tematikus
hálózat nyitott az EURAKNOS projekttel folytatott további együttműködésre.
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Fókuszban egy Tematikus hálózat: NUTRIMAN
NUTRIMAN (NUTRIent MANagement and
Nutrient Recovery) egy nemrégiben elindult
tematikus hálózat, amelynek célja a bio-alapú
műtrágya
termékekkel,
technológiákkal,
alkalmazásokkal és gyakorlatokkal kapcsolatos
ismeretek összegyűjtése a mezőgazdasági
szakemberek számára.
NUTRIMAN projekt piacorientált, a gyakorlatban is
alkalmazható, a gazdálkodók körében még
kevéssé ismert lehetőségek kiaknázását segíti
elő. A NUTRIMAN alapvető célkitűzéseit Edward
Someus, a projekt koordinátora ismertette és
elemezte a június 21-ei NAK látogatás során.
A NUTRIMAN projekt jelenleg összegyűjti és teszteli a rendelkezésre álló legjobb bio-alapú innovatív
tápanyag-termékeket és technológiákat, amelyeket releváns kutatási projektek keretében fejlesztettek ki,
és nem utolsósorban jó szolgálatot tehetnek az EU gazdálkodói számára. Ha bármilyen javaslata
van, amelyet a NUTRIMAN projektben figyelembe lehetne venni, vegyen részt ebben a felmérésben.

Mi történt eddig a Tematikus hálózatok közösségében?
Az Incredible Tematikus Hálózat munkacsoportja
jelentést készített a vadon élő ehető gombák
(WEMs)
gyűjtésének,
tanúsításának
és
kereskedelmének gyakorlatáról. A nemrégiben
kiadott jelentés a meglévő jogszabályi rendeletek
aktualizálása céljából született meg a Görög
Környezetvédelmi és Energiaügyi Minisztérium,
valamint a Vidékfejlesztési és Élelmiszerügyi
Minisztérium kezdeményezésének köszönhetően.
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Az EUPiG Tematikus hálózat kihirdette az EUPiG
Innovációs Csoport Nagydíjat. Az éves verseny
legfőbb célja a sertéstenyésztő gazdaságok
legjobb
gyakorlatainak
azonosítása
és
megosztása. Egész Európából választottak ki
nyertes sertéstenyésztőket, az EUPiG nagykövet
címét olyan innovatív ötletekért nyerték el,
amelyek
nyolc
kulcsfontosságú
kihívást
tartalmaznak
négy
alapvető
témában
(egészségügy, húsminőség, állatjólét és a
precíziós sertéstenyésztés).

A versenyről és annak nyerteseiről bővebben itt olvashat.

A hónap videója!
A Skót felföldön egy pár volt mezőőr természetvédő tapasztalatát felhasználva azon dolgozik, hogy
helyreállítsa lepusztult gazdaságát. Ennek során egy olyan gazdálkodási modellt kínálnak, amely
változatos mezőgazdálkodási gyakorlatokat mutat be a közösség bevonásával. Ebben a videóban
tájékozódhat a Lynbreckcroft gazdaság @lynbreckcroft “Útmutató a természethez” gazdálkodási
módszeréről. A Newbie Tematikus hálózatról bővebb információt a hivatalos honlapon találhat.

Felirat angol nyelven érhető el.

Közelgő események a Tematikus hálózatok közösségében






Szeptember 3-4, Franciaország: SHEEPNET Záró konferencia
Szeptember 12-13, Paris: CERERE final conference
Szeptember 11-12-13, Budapest: I. EURAKNOS műhelymunka
Szeptember 24, Lengyelország: PANACEA projekt találkozó
Szeptember 25, online: DISARM Webinar Biocheck használatáról
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EIP-AGRI és EU-s események




Augusztus 26-29, Cork: Európai Precíziós Állattenyésztési Konferencia







Szeptember 11-12, Ghent: SURPLUS valorizációs workshop








Szeptember 24-26, Brüsszel: Európai Kutatási és Innovációs Napok

Augusztus 26-30, Ghent: Európai Állattudományi Szövetség 70. éves ülés
Szeptember 10-13, Leeuwarden: Saline Futures Conference: Fókuszban a klímaváltozás és az
élelmiszerbiztonság
Szeptember 11-12, Avignon (FR): EUCLID Záró konferencia (H2020 projekt)
Szeptember 18-21, Budapest: Európai Terménydiverzifikációs Konferencia
Szeptember 19, Brüsszel: Koordinátorok Napja
Szeptember 22-26, Lengyelország: 6. Nemzetközi Környezetvédelmi Jó Gyakorlatok
Konferencia
Október 1-2, Amszterdam: Animal AG tech Innovációs Csúcstalálkozó
Október 4-6, Olaszország: Corto e Fieno: Vidéki Filmfesztivál
Október 9, Varsó: Bróker esemény a körforgásos gazdálkodásról (H2020)
Október 16, Brüsszel: Élelmezési világnap
Október 29-30, Románia: EIP-AGRI Workshop "Small is smart" – Innovatív megoldások kis
mező- és erdőgazdaságok számára





December 3-4, Brussels: Organic Innovation Days



2020. augusztus 31 – Szeptember 3, Brest: Integrált Növényvédelem mérsékelt és mediterrán
klímán



2020. szeptember 21-27: 20. Ökológiai Világkongresszus

December 12, Zaragoza: EU Vízügyi Innovációs Konferencia
2020. március 20-26, Portugália: IFSA Konferencia: Éghajlatváltozással és az erőforráskihívásokkal szembesülő mezőgazdasági üzemek

A hónap gondolata
Az augusztus hónap hagyományosan a
nyári vakáció ideje. Hőség van, és
mindenki várja, hogy kimehessen a
strandra.

Habár,

igazán

örömteli

a

szabadban az EURAKNOS projekten
dolgozni. Kellemes nyaralást kívánunk
mindenkinek!

The Euraknos project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement
No 817863
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