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Kedves Talajbiológus Kollégák,
Kérjük fogadják tőlünk az idei 2018-as utolsó Talajbiológiai hírlevelünket, amelyben néhány aktuális
információt küldünk.

1.

Évvégi információ a talajok biológiájához

A termésnövelő anyagok cunamija várható, adta hírül az agrárszektor folyóirat.
https://agrarszektor.hu/noveny/termesnovelo-anyagok-cunamijavarhato.12163.html?utm_source=agrarszektor&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
Ugyancsak ezen az oldalon találhatjuk a hírt az eddig hazai talajban megtalált legnagyobb méretű
szarvasgombáról.
https://www.agrarszektor.hu/noveny/rekord-brutalis-meretu-szarvasgombat-talaltakmagyarorszagon.12203.html
2. Eddig nem ismert élőlények is találhatók még a talajokban?
Egy eddig ismeretlen talajmikróbát találtak fiatal biológusok Új-Skóciában erdei talajban. A felfedezők
a Hemimastix kukwesjijk („kicsi ogre” Hemimastidé) nevet adták neki. Kérdés ezek után (tette fel az egyik
SZIE-s diák), hogy vajon a talajban az élőlények hány százaléka ismert és mi az esély arra, hogy valóban
újakat lehessen találni? A Hemimastidae rend a 19. sz. óta ismert, de eddig még csak alig 10 faját
ismerjük. További információkat is közöl a hír.
https://www.cbc.ca/news/technology/hemimastigotes-supra-kingdom1.4715823?fbclid=IwAR2K__9AzebRWTwsC3P7wofc1_5r4lGdZjeQu61S1tbxeYX79VF0F6QRGjg

3.

Információk konferenciarészvételről
a) 16th Nemzetközi környezettudományi és Technológiai Konferencia, 2019. szept. 4-7,
Rhodosz, Görögország
https://cest2019.gnest.org/about-cest

b) 3-dik Mezőgazdasági Klímaváltozással kapcsolatos Konferencia
https://www.elsevier.com/events/conferences/agriculture-and-climate-changeconference?utm_campaign=27558_CONF_REG&utm_medium=email&utm_dgroup=CONF&utm_ac
id=394146988&SIS_ID=1&dgcid=27558_CONF_REG&CMX_ID=&utm_in=DM421916&utm_source=AC_25
4. Tagnyilvántartás megújítása
Az MTT Talajbiológiai Szakosztálya ismételten felhívja a figyelmet a tagnyilvántartás megújítására,
hogy az aktuális információinkat mindenkinek továbbra is elküldhessük. Új tagok, vagy érdeklődők
jelentkezését is várjuk, hogy az információk minél több a talajbiológia iránt elkötelezett embert
elérhessenek. A kitöltött, ismét csatolt űrlap esetleg tovább is adható olyan személyek felé, akik szívesen
hallanának folyamatosan aktuális híreket a szakterületről. Esetükben a belépési adatokat nem, csak az
egyéb kért információkat szükséges kitölteni.
Ezúton kérünk minden tagot és/vagy a hírlevél iránt érdeklődő régi/új kollégát, hogy a mellékelt
TBSZ „tagnyilvántartási” formanyomtatványt kitöltve a jakabanita.talaj@gmail.com email címre
megküldeni szíveskedjenek!

5.

További információk küldése a következő hírlevélbe:

Reméljük, hogy talán ezúttal a téli szünetre való tekintettel megnő azok száma is, akik a talajbiológia
témakörében további érdekes írásokat, véleményeket, hasznos információkat találnak, és azokat
fontosnak gondolják a tagtársakkal is megújítani.
Az MTT Talajbiológiai Szakosztály következő hírlevelébe várunk információkat a következőkről:
Konferencia-részvételi lehetőségek és beszámolók részvételről
Kutatási, módszertani érdekességek
Védések
A tagtársak számára is fontosnak gondolt könyvek, összefoglaló cikkek, saját közlemények és
ismeretterjesztő anyagok
Egyéb hasznos információk, vélemények, hozzászólások, javaslatok
6) Évzáró üdvözlet(ek):
A Magyar Talajtani Társaság Talajbiológiai Szakosztálya, továbbá
A Debreceni Akadémiai Bizottság Talajbiológiai Munkabizottsága és a
Szent István Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszéke nevében
Áldott Békés Karácsonyt és Eredményes Boldog Új Évet Kívánunk!
Mellékletek:
1) tagnyilvántartási, illetve érdeklődők kitöltendő űrlapja
2) Karácsonyi és „FÖLD”-i gondolatok (Juhász Gyula)
3) Karácsonyi és Újévi jókívánság, SzIE, Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszéke
Budapest, 2018. december 20.
Üdvözlettel:
Biró Borbála, elnök és Jakab Anita, titkár

Tagnyilvántartási adategyeztetés
A Magyar Talajtani Társaság regisztrált tagjaként adataimról a következő információkat adom.
Név:
Lakcím:
Telefonszám:
E-mail cím:
Munkahely neve és címe:

Munkahelyi beosztása:
Tudományterület és tudományos
fokozat
Levelezési cím:

Munkahelyi cím

(megfelelőt jelölje „X”-el)

Lakcím
Egyéb:

MTT-be belépés dátuma:
Talajbiológiai szakosztályi tagság
kezdete:
Egyéb szakosztályokban való tagság
jelölése

Talajfizikai Szakosztály
Talajbiológiai Szakosztály

(opcionális információ-adás)

Talajgenetikai és Talajtérképezési Szakosztály
Talajtechnológiai Szakosztály
Talajásványtani Szakosztály
Talajszennyezettségi Szakosztály
Oktatási és Ismeretterjesztési Szakosztály
Talajkémiai Szakosztály
Talajvédelmi Szakosztály
Talajtermékenység és tápanyag-gazdálkodási Szakosztály

A nyilatkozatot elektronikus úton juttassa el a Talajbiológiai Szakosztály titkárának, Jakab Anitának a
jakabanita.talaj@gmail.com e-mail címre. Köszönjük!
Hozzájárulok, hogy a Társaság az általam közölt adatokat tárolja, és munkája során felhasználja.
A Társaság az adatokat más személyek, szervezetek részére nem adja át.

