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„MULTISOIL - A talajok multifunkcionalitásának megőrzéséhez 

szükséges ismeretek átadása az agrárkörnyezet fenntarthatósága 

céljából” című FMP-E/1901/4. 1/028 projekt rendezvénysorozat 

Előszó! 

Az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program keretén belül 

megvalósuló projekt célja az egészséges emberi élet fenntartásához szükséges táplálékot 

biztosító termőföld multifunkcionalitása fenntartásának fontosságát és lehetőségét 

hangsúlyozó programok szervezése két korcsoport, szlovák és magyar szakközépiskolai 

tanulók és egyetemi hallgatók, leendő gazdálkodók, valamint a jelenleg is gazdálkodással 

foglalkozó felnőttek számára. A szlovák Vezető Partner célcsoportja a régió gazdálkodói, míg 

a magyar partner célcsoportja a leendő gazdálkodókat jelentő diákok, hallgatók. Az ismeretek 

átadását a határ két oldalán lévő, egymással évek óta szakmai kapcsolatban álló 

kutatóintézetek szervezik. A programok révén a résztvevők megismerkednek a legfontosabb 

talajdegradációs problémákkal, az azokat kiváltó tényezőkkel és a lehetséges megoldásokkal.  

A projekt közvetlen célja a résztvevők szemléletformálása, a környezettudatosság 

erősítése, a határ két oldalán alkalmazott gyakorlati módszerek előnyeinek és hátrányainak 

kölcsönös megismerése. A projekt hozzáadott értéke olyan új ismeretterjesztő anyag 

összeállítása, amely az elméletet és a gyakorlatot összekapcsolja, ezáltal a fenntarthatóságot, a 

multifunkcionalitást, a biodiverzitást és egyéb szakmai fogalmakat a gyakorlatban is érthetővé 

teszi a gazdálkodók és a diákok számára. Emellett az agrárkutatás újabb eredményei 

közvetlenül átadhatók, növelve ezzel a környezettudatos gazdálkodók számát. Az 

előadásokon elhangzó elméleti ismeretek gyakorlati vonatkozása is bemutatásra kerül.  

Az átadott információk a projektben részt vevő regionális kutatóintézetek eredményein 

alapulnak, melyek így közvetlen módon eljuthatnak a gazdákhoz. Ezáltal olyan specifikus, a 

térségre adaptált információkhoz jutnak, melyek a két régióban található sajátos (nehéz agyag 

és homok) talajfizikai tulajdonságokra fókuszáló kutatásokon alapulnak. Emellett az 

elkészítendő ismeretterjesztő anyag a szokványos iskolai tananyag mellett gyakorlati 

információkkal is szolgál a tanulók részére. 

A projekt hosszútávú célja a leendő és jelenlegi gazdálkodók szemléletformálása, a talajok 

multifunkcionalitásának megőrzése az egészséges élelmiszerek előállítása céljából. Emellett a 

projekt erősíti a kutatóintézetek további kutatási együttműködését is.   

 

 

 

 

 

 



Elméleti rendezvény (online konferencia) programja: 

2021. június 9. 

09:30-09:40  Köszöntő, megnyitó   

Zsombik László intézetigazgató, Debreceni Egyetem AKIT NYKI 

09:40-11:20  Szakmai előadások  

09:40-10:00  Homoki gazdálkodás a talajvédelem tükrében 

Zsombik László intézetigazgató, Debreceni Egyetem AKIT NYKI  

10:00-10:20 A szennyvíziszap komposzt szerepe a talajok termékenységében és a 

talajdegradáció elleni védelemben  

Aranyos Tibor tudományos munkatárs, Debreceni Egyetem AKIT 

Nyíregyházi Kutatóintézet 

10:20-10:40 A talajdegradáció mikrobiológiai vonatkozásai  

Makádi Marianna tudományos főmunkatárs, Debreceni Egyetem AKIT 

Nyíregyházi Kutatóintézet 

10:40-11:00 A zöldítés szerepe a talajdegradáció elleni védelemben homoktalajon  

Pál Vivien tudományos segédmunkatárs, Debreceni Egyetem AKIT 

Nyíregyházi Kutatóintézet 

11:00-11:20 A precíziós technológiák szerepe a homoktalajok degradációjának 

mérséklésében 

Dobos Attila tudományos főmunkatárs, Debreceni Egyetem MÉK 

Precíziós Növénytermesztési Kutatás-fejlesztési Szolgáltató Központ 

11:20-12:00  Kérdések és válaszok 

 

Gyakorlati rendezvény programja: 

2021. június 10. 

09:30-12:00  Terepi bemutató kiscsoportos (max. 10 fő) formában 

 

1. A nyíregyházi Westsik-féle vetésforgó tartamkísérlet bemutatása 

Hadházy Ágnes tudományos munkatárs, Debreceni Egyetem AKIT 

Nyíregyházi Kutatóintézet 

Henzsel István tudományos segédmunkatárs, Debreceni Egyetem AKIT 

Nyíregyházi Kutatóintézet 



2. Réti talaj és kovárványos barna erdőtalaj szelvénybemutató 

Makádi Marianna tudományos főmunkatárs, Debreceni Egyetem AKIT 

Nyíregyházi Kutatóintézet 

3. A nyíregyházi szennyvíziszap komposzt tartamkísérlet bemutatása 

Aranyos Tibor tudományos munkatárs, Debreceni Egyetem AKIT 

Nyíregyházi Kutatóintézet 

 

 

A rendezvény elérhetősége: 

https://konferencia.unideb.hu/ 


