9. Hírlevél
Hírek
A bruggei EURAKNOS konzorciumi találkozót követően a Stratégiai Innovációs Tanács (SIB) visszajelzései alapján
a ‘Vision paper’ elnevezésű dokumentum kifejlesztésén dolgozunk, amely egy ideális tudástár kialakításához
kapcsolódó ajánlásokat tartalmazza. A ‘Vision paper’ a SIB iránymutatásai alapján formálódik, amelyet a jövőben
készülő mezőgazdasági és erdészeti gyakorlatokat tartalmazó tudástáraknak célozunk. A cél a Tematikus hálózatok
eredményeinek elterjesztése és a hozzáadott értékeik bemutatása az agrár szektorban, figyelembe véve a
gazdálkodókat és a diákokat is, a végfelhasználók bevonása érdekében további cél a nagy hatású tudástároló
szükségességének ismertetése. A ‘Vision paper’ az EU-s politikai döntéshozókat is megszólítja és magában foglalja
azt is, hogy hogyan lehet fenntartható egy ilyen tudástár.
A bruggei találkozón a projekt félidős beszámolója, felülvizsgálata is megtörtént. A Bizottsági (EK) Projekt
felelősökkel közösen visszatekintettünk az elmúlt év eredményeire és megterveztük a jövőbeli lépéseket is.
Fáradságos és izgalmas év elé nézünk, az eredményeinket egyre több felíratkozónak oszthatjuk meg! Keressék a
Tematikus hálózatokra és a hatékony mezőgazdasági e-tudástárakra vonatkozó kulcsfontosságú ajánlásainkat a
jövő hónapban megjelenő ‘Vision paper’-ben.

Fókuszban egy Tematikus hálózat: Legumes Translated

A Legumes Translated termesztését és felhasználását támogatja. Tematikus hálózatként a releváns

kutatási eredmények gyakorlatba építésével segíti a gazdálkodókat. A Legumes Translated Tematikus
hálózat az Európai Innovációs Partnerség a mezőgazdasági termelékenységért és fenntarthatóságért (EIP
Agri) hálózat tagja. A konzorcium 9 ország, 18 partneréből áll, 15 helyi innovációs csoporttal.
Annak ellenére, hogy a hüvelyesek, mint a szója bab, lóbab és borsó magas fehérjetartalommal
rendelkeznek és nélkülözhetetlenek a világ élelmiszer-ellátásában, mindössze a szántóföldi területek
3%-át teszik ki az Európai Unióban. Ennek eredményeképpen Európa növényi fehérjehiánnyal küzd,
ami
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különösképpen az állati takarmányozást érinti. Ezért az EU jelenleg évente 36 millió tonna szójababot
importál. Ez a szója termesztés erdőirtást és más környezeti és társadalmi problémákat von maga után,
ami ösztönzi az alternatív értékláncok kialakítását és fejlesztését. Egyébiránt az érdeklődés növekszik a
hüvelyesek termesztése iránt, mert a speciális európai gabonalapú növénytermesztési rendszerek egyre
inkább ki vannak téve a gyomok, kártevők és betegségek adta veszélyeknek. Ezért a Legumes translated
tematikus hálózat legfőbb célja az európai gazdálkodók támogatása és bátorítása a hüvelyesek
termesztésére történő áttérésben.
A Legumes translated tematikus hálózatot Jens Dauber a németországi Thünen Intézet professzora
koordinálja. Szorosan együttműködik az ausztriai Donau Soja-val, Németországban pedig Donal MurphyBokern vezeti a munkát mint tudományos koordinátor. Az Egyesült Királyságban Christine Watson
irányítja az innovátorok és a kutatóbázis hálózatba szervezését. A projekt 2018 novemberétől 2021
októberéig fut.
A Legumes translated tematikus hálózatot Jens Dauber a németországi Thünen Intézet professzora
koordinálja. Szorosan együttműködik az ausztriai Donau Soja-val, Németországban pedig Donal MurphyBokern vezeti a munkát mint tudományos koordinátor. Az Egyesült Királyságban Christine Watson
irányítja az innovátorok és a kutatóbázis hálózatba szervezését. A projekt 2018 novemberétől 2021
októberéig fut.

Mi történt a Tematikus hálózatok közösségében ?
A Best4Soil Thematikus hálózat 2018

októberétől 2021
szeptemberig tart. 20 ország képviseletében a projekt legfőbb célja
az európai talajminőség megőrzése és javítása a szántóföldi és a
kertészeti termesztés tekintetében. Az Európai talajhoz kapcsolódó
kockázatok megelőzése és megoldása céljából a projekt hálózatot
épít ki a gazdálkodók, kutatók és a gyakorlati szakemberek között.
Különböző eszközök állnak rendelkezésre a tudás megosztására:
jó gyakorlatok, videók stb, továbbá 2 féle adatbázis is létezik, az
egyik a fonálférgek a másik a kórokozók azonosításához
nyújt segítséget.

A DISARM tematikus hálózat célja egy aktív hálózat létrehozása, amely az
antibiotikumokkal szembeni rezisztencia innovatív megoldásainak
azonosítására összpontosít. A DISARM projekt az antibiotikumokkal
szembeni rezisztencia csökkentését tűzte ki célul az állattenyésztésben az
antibiotikumok használatának minimálisra csökkentésével, továbbá a
betegségmegelőzésen és az antibiotikumok körültekintő használatán
keresztül. Tavaly novemberben és decemberben a DISARM partnerek
részt vettek egy online felmérés eredményeinek összegyűjtésében,
amelynek célja a kutatási területek megértésének megkönnyítése, ami az
állattenyésztés területén segíti az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia
leküzdését. A kutatás eredményeiről készült riport itt olvasható.

A hónap videója !
Az EuroDairy tematikus hálózat célja a tejtermelő ágazatban a gyakorlat orinentált innovációk fejlesztése és
elterjesztése volt a kvótarendszert követő időszak fenntarthatósági kérdéseivel kapcsolatban. Az EuroDairy átfogó
célja az európai tejtermelés gazdsági, környezeti és társadalmi fenntarthatóságának fokozása volt. A konkrét
célkitűzések a következők voltak :

-A bevált, jó gyakorlatok elterjesztésének felgyorsítása a négy prioritási témában fellelhető ismeretek cseréjével
(erőforrás-hatékonyság, biodiverzitás, állatgondozás és társadalmi-gazdasági rugalmasság)
-A további innovatív gyakorlatok összegyűjtése és/vagy ösztönözése különböző megoldási javaslatok
biztosítására, vagy a végrehajtás akadályainak leküzdésére.

2

-A létrehozott tudományos és gyakorlat orientált tudás felhasználóbarát formátumba és oktatási anyagokba történő
szintetizálása.
-Az információk széles körű elterjesztése az európai tejtermelők körében.
-Különböző ötletek összegyűjtése a végfelhasználóktól a további innováció orientált kutatásokhoz.
Ebben a videóban osztják meg az eredményeket

Közelgő események a Tematikus hálózatok közösségében
17/03/2020 : Creating value through the use of legumes, Helsinki (Finland)
2020/03/17 : Nemzetközi értéklánc rendezvény (PANACEA) az ipari növényekről, Navarra
(Spanyolország)
2020/03/26-27 : ENABLING Workshop a 10. délkelet-európai hulladékgazdálkodási és
újrahasznosítási kiállítás és konferencia alkalmával
2020/03/26 : 3. Francia Regionális Workshop a szántóföldi növényekről, Boigneville
(Franciaország)

EIP-AGRI és EU események


2020 március 9-11: Összekötő pontok az Agri-tech Hálózatban, Bukarest



2020 március 20 -26 : IFSA 2020 Konferencia, Évora, Portugália



2020 március 31 : Mezőgazdasági Fórum (FFA), Brüsszel



2020 április 2-3 : 2. Éves AgriTech és Klíma Okos Konferencia (SmartAgriHubs), Cracovia,
Lengyelország



2020 április 23 : Harper Adams Vidéki Kutatási Konferencia (HARRC), Edgmond, Egyesült
Királyság



2020 május 4-5 : Nemzetközi Juh és Kecske Konferencia, Brüsszel



2020 május 5-7: Zöldség és Gyümölcs Bemutató, Rimini, Olaszország



2020 június 2: LFDay, SmartAgriHub Érdekeltségi Konferencia
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2020 június 17 : RSA Konferencia, Átalakulások - a város és a vidék viszonya, Ljubljana,
Szlovénia



2020 július 8-12 : Vidékszociológiai világkongresszus, Cairns, Ausztrália



2020 augusztus 25-28: EAAE Kongresszus, Prága: Téma: Az agrárgazdaság hatásának
növelése: multidiszciplinaritás, érdekeltek bevonása és új megközelítések.



2020 augusztus 31- szeptember 3: IOBC “Integrált növényvédelem mérsékelt és mediterrán
éghajlaton” - Brest



2020 szeptember 1-4: ESA kongresszus, Sevilla



2020 szeptember 6-10: 32. Éves találkozó, Bologna



2020 szeptember 21 -27: Ökológiai Világkongresszus, Rennes



2020 szeptember 22-23 : WEFE Nexus Science, Nicosia, Ciprus



2020 szeptember 24-25 : Mezőgazdasági és élelmiszer-csúcstalálkozó, Párizs, Franciaország



2020 szeptember 25-27: Fenntartható és rugalmas város és vidék partnerség, Leipzig,
Németország

Figure of the month
Örülünk, hogy szívesen új előfizetők! Februárban az EURAKNOS család 448 hírlevelet tett
közzé 10 nyelven több mint 400 előfizetőnek. Hírlevelek országonként:

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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