ÚJ TRENDEK A VILÁG VEZETŐ
AGRÁREGYETEMEIN
RÉSZLETES PROGRAM ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KONFERENCIÁN RÉSZT
VEVŐ ELŐADÓKRÓL ÉS AZ INTÉZMÉNYEKRŐL
Nemzetközi konferencia a Védegylet és a Greenpeace Magyarország szervezésében

Időpont: 2021. március 25. csütörtök, 10:00-14:00
Az online konferenciához ezen a linken keresztül tud csatlakozni:
greenpeace.hu/konferencia
Szeretettel várjuk, s bízunk benne, hogy Ön is sok hasznos információt kap majd a konferencián.

PROGRAM:
10:00 – 10:05 KÖSZÖNTŐ, Balogh Lili, Védegylet
A rendezvény moderátora Balogh Lili biomérnök, agrármérnök. 2010 óta foglalkozik agroökológiával, a Védegylet
Egyesület főtitkárhelyettese és az Európai Agroökológia Szövetség elnökségi tagja. Részt vesz több nemzetközi
élelem-önrendelkezési kezdeményezésben és jelenleg a Magyarországi Agroökológia Hálózat egyik koordinátora.
2018 óta Nógrádban gazdálkodik 20 hektáron.

10:05 – 10:10 BEVEZETŐ, dr. Rodics Katalin, Greenpeace Magyarország
Dr. Rodics Katalin kutató-biológus, genetikából doktorált, címzetes egyetemi docens, a Greenpeace Magyarország
biodiverzitás kampányának vezetője. Évtizedek óta ismert személyisége a hazai természet- és környezetvédelemnek.
Meggyőződése, hogy az élelem megtermelésének módja döntő tényező a földi élet fenntartásában és saját
egészségünk megőrzésében, ezért dolgozik évek óta az ökológiai szemléletű gazdálkodás elterjesztéséért.

10:10 – 10:40 Paola Migliorini, Pollenzo-i Gasztronómiai Tudományegyetem, Agroecology Europe
Paola Migliorini az Európai Agroökológia Szövetség (Agroecology Europe) elnöke, az IFOAM (Ökológiai Gazdálkodók
Világszervezete) mediterrán régiójának alelnöke és a Pollenzói Gasztronómiai Tudományegyetemen adjunktusa
és vezető kutatója. Élelmezésbiztonsággal, élelmiszer-önrendelkezéssel és ökológiai szemléletű, fenntartható
mezőgazdasággal foglalkozik. Több mint 100 tudományos cikke jelent meg a biológiai sokféleség megőrzéséről,
innovatív oktatási modellekről, és arról, hogyan lehet az embereket jobban bevonni a döntési folyamatokba,
különböző fejlesztésekbe.
A Pollenzói Gasztronómiai Tudományegyetem (UNISG) egy különleges magánegyetem Olaszországban, amelyet a slow-food mozgalom
alapítója hozott létre. Az intézmény missziója, hogy hidat építsen a gasztronómia és az agrártudományok között, és olyan szakembereket
képezzen, akik képesek az élelmiszertermelést, -fogyasztást, és -forgalmazást fenntartható irányba terelni. Bár egy fiatal intézményről
van szó, mostanáig több mint 3000 hallgató tanult itt 91 országból.

10:40 – 11:00 Kérdések – Válaszok

11:00 – 11:30 Blair van Pelt és Heitor Mancini Teixeira, Wageningeni Egyetem
Blair van Pelt a Wageningeni Egyetem mezőgazdasági rendszerek ökológiájával foglalkozó csoportjának tanára
és egyben oktatási koordinátora. Nagyon szereti a munkájában azt, hogy segíthet a hallgatóknak értékes tanulási
tapasztalatokat szerezni a fenntartható mezőgazdaság témakörében, és azt is, hogy sokféle hallgatóval és oktatóval
dolgozhat együtt a világ minden tájáról.
Heitor Mancini Teixeira többfunkciós agroökoszisztémák tervezésével és megvalósításával foglalkozik. Kutatásai
középpontjában a biodiverzitás, az ökoszisztéma-szolgáltatások, az agrárerdészeti rendszerek és a talajfunkciók
vizsgálata állnak. Mindemellett azon dolgozik, hogy a tudomány eredményeit átültesse a gyakorlatba és továbbkép
zésekkel, oktatással bevonja a helyieket is a fejlesztésekbe. Heitor növénytanból doktorált a Wageningeni Egyetemen,
valamint talajtani tudományokból a brazíliai Viçosa-i Szövetségi Egyetemen és jelenleg posztdoktori kutatásokat végez
a Wageningeni Egyetemen.
A Wageningeni Egyetem (WUR) világelső az agráregyetemeket minősítő világranglistán. Képzéseikben a precíziós high-tech mezőgazdaság
és az agroökológia is rendkívül fontos szerepet kap. Az egyetem tudományos munkássága széles spektrumot ölel át, beleértve az
éghajlatváltozást, a biodiverzitást, a körkörös gazdaságot, az ökológiai szemléletű gazdálkodást, élelmiszerbiztonságot, és az egészséges
táplálkozást is. Az egyetemen 12 000 diák tanul, akik több mint 100 országból érkeztek. Az intézményben 19 alapképzés, 30 mesterképzés,
és további háromféle online mesterképzés folyik. Az online programok kifejezetten az egészséges élelmiszerek és a természeti környezet
kapcsolatára fókuszálnak.

11:30 – 11:50 Kérdések – Válaszok
11:50 – 12:05 Kávészünet
12:05 – 12:35 Marcos Lana, Svéd Agrártudományi Egyetem
Marcos Lana a Svéd Agrártudományi Egyetem és a berlini Humboldt Egyetem oktatója. Növénytermesztésből doktorált,
agroökoszisztémákkal foglalkozó mezőgazdasági szakember. Az éghajlatváltozás és a különböző mezőgazdasági
módszerek terméshozamokra gyakorolt hatásait vizsgálja annak érdekében, hogy a helyzetnek megfelelő
alkalmazkodási stratégiákat javasolhasson. Lana emellett részt vesz az agroökológiának, mint önálló tudományágnak,
valamint az agroökológia, mint a fenntartható mezőgazdasági rendszerek támogatási eszközének fejlesztésében és
széleskörű elfogadtatásában. Jelenleg Európában, Afrikában és Latin-Amerika különböző régióiban tevékenykedik.
A Svéd Agrártudományi Egyetem (SLU) a világ egyik legjobb agráregyeteme, egészen pontosan harmadik a világranglistán. Különösen erős
az élettudományok oktatásában és kutatásában, és emellett nagyon sok környezeti monitoring tevékenységet végez és hatástanulmányokat
készít nemzeti és nemzetközi hatóságok számára. Az SLU-n 3900 nappali tagozatos hallgató tanul, összesen 40 szakon. Az egyetemi
tanárok, professzorok és doktoranduszok közösségében sokféle nézőpont megtalálható, de a céljuk közös: arra keresik a választ, hogy
hogyan lehet a legjobb feltételekkel fenntartható módon élni. A mesterképzések között a Svéd Agrártudományi Egyetem gyakorlatközpontú
agroökológiai, valamint vidékfejlesztési és természeti erőforrás-gazdálkodási kurzust is kínál.

12:35 – 12:55 Kérdések – Válaszok
12:55 – 13:25 Helen Aldis, Innovative Farmers Network
Helen Aldis Angliában él. 2019-ben csatlakozott a Talajszövetséghez (Soil Association, amely az Egyesült Királyság
legnagyobb ökológiai minősítő szervezete), hogy átvegye a szervezet több projektjének az irányítását. Ő vezeti többek
között a brit Innnovative Farmers Network-kel – egy gazdálkodókból álló kutatói hálózattal – való együttműködést,
és részt vesz egy EU által finanszírozott kutatási és innovációs projektben (H2020’s LIAISON), melynek célja a
mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vidékre épülő vállalkozásokban rejlő innovációs lehetőségek és
együttműködések feltárása.
Az Innovative Farmers Network egy gazdálkodókból álló nonprofit hálózat, melyet 2015-ben hoztak létre Károly herceg jótékonysági
alapítványának és más adományozóknak a támogatásával. A hálózatban gazdálkodók és kutatók fogtak össze annak érdekében, hogy
együtt fejlesszenek ki olyan módszereket, amelyek egy fenntarthatóbb gazdálkodás és egy jobb földhasználat alapjait teremthetik meg.
A szervezet hisz abban, hogy nagyon sok jó ötlet maguktól a gazdáktól származik és ezt nem szabad veszni hagyni. A kutatási eredményeiket
a szaksajtóban, közösségi médiában, és személyes kapcsolati hálózatokon terjesztik. 2015-ös alapítása óta a szervezet már több mint
100 kutatási programot valósított meg.

13:25 – 13:45 Kérdések – Válaszok
13:45 – 14:00 A rendezvény lezárása, Balogh Lili, Védegylet

SEGÍTSÉG A ZOOM HASZNÁLATÁHOZ:

Ha még nem gyakorlott Zoom
felhasználó, akkor ez a videó
hasznos segítség lehet a webiná
riumhoz való csatlakozáshoz.

