6. Hírlevél

Nézze meg a videót a budapesti műhelyről szóló további információkért!

Mostantól elérhetőek a Budapest meetingen (2019. szeptember 11-13.) kidolgozott javaslatok az Ideális
Tematikus hálózat jellemzőiről. Az EURAKNOS projekt konzultál a SCAR SWG grouppal, hogy szélesebb
körű hozzájárulást kapjon az európai és nemzeti szintű tematikus hálózatok jövőjéről szóló közös
szakpolitikához. A Tematikus hálózatok közösségének jó néhány koodinátora jelen lesz a politikai ajánlások
társalkotójaként, valamint más H2020-as projektek képviselői is csatlakoznak, mint a FARMDEMO és a
LIASON, hogy megosszák tapasztalataikat és eredményeiket. Az előrehaladásról szóló jelentés a
következő kiadásban fog szerepelni.

Fókuszban egy Tematikus hálózat: SMART-AKIS
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A 2016 márciusban indult és 2018 augusztusban zárult Smart-AKIS európai hálózat az Okos
Gazdálkodási technológiákat terjesztette el az Európai Gazdálkodók Közösségében. A Hálózat fő célja
a gazdálkodók és a kutatók közötti távolság áthidalása a gazdálkodói igényekhez leginkább illeszkedő
új Okos Gazdálkodási megoldások azonosításával és átadásával. Konkrétabban a Smart-AKIS Hálózat:




A gazdálkodói igények alapján létrehozott és elterjesztett egy közvetlenül alkalmazható
megoldásokat tartalmazó eszköztárat, a rendelkezésre álló európai Okos Gazdálkodás
kutatási eredményeiből és a kereskedelmi alkalmazásaiból.
A végfelhasználók érdekeit és szükségleteit szem előtt tartva népszerűsítette az innovációs
projekteket, és elősegített új Okos Gazdálkodási megoldások kifejlesztését.

Smart AKIS-ban 8 országból 13 partner dolgozott együtt, köztük Akadémia, Kutató Intézet, Gazdálkodói
szervezetek és szövetségek, tanácsadó és kiegészítő szolgáltatások és a mezőgazdasági gépek és
berendezések iparágából is kerültek ki résztvevők. Két év intenzív munkát követően 2018 június 27-én a
Smart-AKIS Hálózat megtartotta a Zárókonferenciát (‘Az Európai Agrárium jövője: az Okos gazdálkodás
megmutatja az utat’ címmel), ahol bemutatták az Okos Gazdálkodási technológiák európai Agráriumban
történő alkalmazhatóságának legfőbb eredményeit. További információ a projektről: https://www.smartakis.com/.

Mi történt a Tematikus hálózatok közösségében?
Új Tematikus hálózatok indulnak 2020 januárban:











ROSEWOOD4.0 projekt a regionális hubok megerősödött ROSEWOOD hálózatára épül az
erdészeti értéklánc mentén a többszereplők összekapcsolásával, a faanyagok fenntartható
mobilizálásának Európában történő megerősítése érdekében. Ez a kezdeményezés segít
megerősíteni és kiszélesíteni a kapcsolatot Kelet-Európával azáltal, hogy új országokban hoznak
létre kelet-európai hubokat (Lengyelország, Szlovákia, Ukrajna). Továbbá a kezdeményezés nagy
hagsúlyt fektet a digitalizáscióra (forestry industry 4.0 applikáció) és a digitális eszközökre
(közösségi média, holnapok, e-learning) az oktatásban és a coachingban, elérhetővé téve a
résztvevők számára az eszközök széles körű megismerését.
SMARTPROTECT Tematikus hálózat a szaktanácsadók és gazdálkodók számára elérhető,
régiókat átívelő korszerű integrált növényvédelmi eljárásokkal (SMART IPM - Integral Pest
Management) kapcsolatos tudásmegosztásra fókuszál. A fő célja, hogy Európa szerte elsőegítse
a tudásáramlást a regionális AKIS-eken (Agriculture Knowledge and Innovation Systems)
keresztül, valamint összekapcsolja az integrált növényvédelemet (IPM) a zöldségtermesztésben a
korszerű módszerek innovációs potenciáljával, az az a precíziós gazdálkodási technológiák és az
adatelemzés beépítésével.
BovINE projekt legfőbb célja szembenézni a szarvasmarhatenyésztésben a létfontosságú
fenntarthatósági kihívásokkal. 10 tagállamból fogja össze a szarvasmarhatenyésztőket,
gazdálkodói szervezeteket, szaktnácsadókat, kutatókat és egyéb fontos szerepelőket a kutatás és
az innováció közötti szakadék megszüntetése érdekében. Az EU BovINE húságazatban 255 000
farm található. A mai napig nem jött létre még kizárólag az ő igényeikre összpontosító hálózat.
BioFruitNet (Ökológiai gyümölcstermesztés innovációjának ösztönzése a megszilárdult
tudáshálózatokon keresztül) konkrét célkitűzései: 1) Összegyűjti és szintetizálja a meglévő tudást
azért, hogy a gyakorlatban is alkalmazható legyen, 2) Létrehoz egy stabil európai innovációs
hálózatot, 3) Megerősíti a meglévő hálózatokat, 4) Széles körben elterjeszti a megoldásokat,
eljárásokat, 5) Kifejleszt egy Ökológiai gazdálkodási tudásplatformot.
EuroSheep folytatja a SheepNet program kezdeményezését az európai juhtenyésztés
érdekeltjei körében. A többszereplős megközelítésnek köszönhetően a fő cél a gazdálkodók,
kutatók, tanácsadók, valamint a konzorciumi partnerek közötti tudásátadás és
tapasztalatmegosztás.
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FERTINNOWA Tematikus hálózat célzottan támogatja a
rendelkezésre álló és az új technológiai megoldások beépítését a
gyakorlatba.EzértaFERTINNOWATematikushálózat összegyűjtötte,
bemutatta és megosztotta az innovatív víz- és tápanyagkezelési
megoldásokat és bevált gyakorlatokat, amelyek javítják mind a víz,
mind a tápanyag-felhasználás hatékonyságát, és csökkentik a
kertészeti termelési rendszerek tápanyag-utánpótlásának környezeti
hatásait. A fő eredménye a projektnek a Tápanyag-utánpótlási
napló, amely a hiányzó ismeretek pótlásához is hozzájárul. A
Tápanyag-utánpótlási napló széles körű pozitív befogadása is
bizonyítja, hogy hiányzó ismereteket pótol a dokumentum. A
könyvet eddig több mint 1500 példányban töltötték le. A
FERTINNOWA projekt 2018 decemberében zárult.

HNV-LINK Tematikus hálózat 2019 márciusban zárult, ennek ellenére a
HNV-LINK csapat és néhány partner úgy döntött, hogy folytatják
együttműködésüket, hasznosítják a ‘Magas Természeti Értékűterületeken
történő gazdálkodás’ tárgyú Tematikus hálózatok eredményeit miközben
további támogatási lehetőségeket keresnek tevékenységükhöz. A projekt
ideje alatt a HNV-LINK Tematikus hálózat 75 videót oszott meg, elkészített
egy Projekt Kiadványt, ami a Magas Természeti ÉrtékűTerületeken való
gazdálkodás életképességének eléréséhez tartalmaz javaslatokat. A projekt
közreműködött 21 kutatási publikáció, konferencia összefoglalók, doktori/
mester tézisek elkészítésében és kidolgozott további outputokat.

A hónap videója!
AgriSpintől: Mini vizes élőhelyek
A Mini vizes élőhelyek kezdeményezés Dániában kezdődött 10 évvel ezelőtt a környezetvédelemmel
kapcsolatos politikai igények kielégítése érdekében. Ebben a videóban egy gazda tapasztalatait hallhatjuk,
aki a saját földjén hozott létre egy vizes élőhelyet. Mini vizes élőhelyek kezdeményezés olyan
tápanyagutánpótlási módszert dolgozott ki, ami csökkenti a nitrát kimosódást a talajból, így bitztosítva a
megfelelő és fenntarrtható tápanyagutánpótlást. Mint általában, volt néhány szkeptikus gazdálkodó a
kezdeményezéssel szemben, de a résztvevő gazdák eredményes együttműködödést tapsztaltak minden
partnerrel, legyen szó tanácsadókról, vagy hatóságokról.
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Közelgő események a Tematikus hálózatok közösségében



December 2-4, DISARM Éves találkozó Brüsszelben.





December 9, AFINET Parlamenti ülés Brüsszelben.



December 11-13, EURAKNOS workshop Párizsban.

December 3, Nemzetközi Workshop “ Innovatív megoldások terjesztése az antibiotikumokkal
szembeni rezisztencia kezelésére az állattenyésztésben (DISARM), Brüsszel
December 10, AFINET Zárókonferencia Brüsszelben.
December 11, SUWANU EURÓPAI Workshop, Zaragozán (az EU 2019-es Vízinnovációs
konferenciáján)

Közeleg az EURAKNOS projekt Párizsban tartandó második szakértői workshopja. 2019 december 11-13án különböző országokból érkező többszereplős csapatok fognak találkozni, hogy megvitassák a tudás
generálása, szelektálása, gyűjtése és tárolása szempontjából a legjobb módszereket és gyakorlatokat,
továbbá elkészítsenek egy optimális dizájnt és formátumot az Európai szintű tudástár (HIKR)
létrehozásához a mezőgazdaság és az erdészet szereplői számára. A digitális platform könnyen elérhető
és felhasználó barát módon kívánja egy helyen elérhetővé tenni a Tematikus hálózatok eredményeit és
tudását, elősegítve annak szélesebb körű megosztását. A projekt szakértői is részt vesznek a legjobb
kommunikációs és disszeminációs módszerek kidolgozásában és a Tematikus hálózatok többszereplős
megközelítésében, ezzel előmozdítva az eredmények minél szélesebb körű felhasználását a gyakorlatban.

EIP-AGRI és EU események






















November 27: ENRD workshop „Élénk vidéki térség: vidéki munkahelyek”workshop 'Vibrant
Rural Areas: Rural Jobs’ - Brüsszel
November 29: Horizon Europe webinárium
December 2-5: MICROPE – Támogatott növénytermesztési lehetőségek, kihívások és
igények
December 3-4: TP Organics’ Ökológiai Innovációs Napok 2019.
December 4: BBI JU (Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás) Érdekeltségi Fórum – Brüsszel
December 6: 2. EUCARPIA Workshop - A növények és mikrobák kölcsönhatásának
alkalmazása a növénynemesítésben - Dublin
December 10-11: EU Agri Kitekintés 2019: Fenntarthatóság a földtől az asztalig, Brüsszel
December 11: Webinárium a befektetési ügyletekről és a mezőgazdasági élelmiszerek
árusításáról
December 12: EU Vízügyi Innovációs Konferencia 2019- Zaragoza, Spanyolország
December 16: 6. “Vidéki Hálózatok” Közgyűlés - Brüsszel
2020 február 5-6: EIP-AGRI Szeminárium ‘Új készségek a digitális gazdálkodáshoz' Spanyolország
2020 február 6-7: Egész Atlanti- óceán Kutatási Fórum – Brüsszel
2020 február 26-28: Erdőgazdálkodás és kezelés az egész világon a sokrétű ökoszisztéma
szolgáltatásokért, Bonn
2020 március 9-11: Összekötő pontok az Agri-tech Hálózatban, Bukarest
2020 március 20- 26 - IFSA 2020 Konferencia - Évora, Portugália
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 21-27 : Ökológiai Világkongresszus – Rennes
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A hónap gondolata
Beköszöntött a november és az euópai országok érzik a karácsony közeledését, azonban még van
idő. Még várnunk kell egy keveset mielőtt az első csokit elfogyaszthatjuk az adventi naptárból!
Ebben a hónapban egy francia népi megfigyelést és egy rövid verset hoztunk kedves
felíratkozóinknak az év tizenegyedik hónap szímbólumaként.
A novemberi mennydörgés segíti a búza fejlődését, és megtölti a magtárat.
‘Szúrós, ködös csoda, idefútt az éjjel,
A kis őszibarackfák miatta, fagyos fényben csillognak.
Amott az almafaágakon, jeges kis szálak fennakadtak,
Csapdába esett ökörnyál, gyöngyházfényben ragyog.
Az őszi nap, csodálkozva, melegen néz tova
Ez az ezüstszínű háló, a fagyos kéken át.
A szélkakas taraja vakító, elárulja a lonc
Káprázatos jeges pompa, és az a kristály a rózsa.’

Evaleen Stein, Novemberi Reggel
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