
A FENNTARTHATÓSÁG ÚTVESZTÕI

Lezajlott a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának három bizottsága – a
Növénytermesztési-, a Növényvédelmi-, és a Talajtani és Agrokémiai Bizottság – által védnökölt hatodik
Alpok-Adria Tudományos Tanácskozás 2007. április 30. és május 5. között az ausztriai Obervellachban,
melynek címe és témája: „Environmental consequences of sustainability” volt.

A több éves hagyományon alapuló tanácskozás újra egy tudományosan igen aktualitás témakört vitatott
meg, jelentõs nemzetközi és hazai részvétellel. A közel 300 részvevõ között magyar, horvát, bosnyák, szerb,
cseh, szlovák, szlovén, litván, belga, osztrák, dél-afrikai és indiai kutatók, egyetemi tanárok voltak jelen; még
társszerzõként norvég, kínai, és ausztrál tudományos szakemberek is szerepeltek.

A fenntarthatóság napjainkban széleskörûen használt fogalommá vált. De bármely fenntartható – vagy
fenntarthatónak vélt – rendszer változatos, sokrétû és nem minden esetben kiszámítható hatással van környe-
zetünkre. Nem véletlenül választotta jelmondatául a konferencia szervezõbizottsága a régi magyar közmon-
dást, miszerint – a pokolba vezetõ út is jószándékkal van kikövezve. A tudományos tanácskozás célja
lényegében a fenntarthatóság örvén elkövetett vagy elkövethetõ hibák áttekintése volt. A plenáris elõadásokon
és több különbözõ szekcióban kerültek bemutatásra a témával kapcsolatos legújabb kutatási eredmények,
irányvonalak és megoldási javaslatok. 

A konferenciát Wilhelm Pacher, Obervellach polgármestere nyitotta meg. Ezt követték a key note
elõadások, amelyeket Németh Tamás az MTA Agrártudományok Osztályának elnökhelyettese, Vlado
Kova™evi™ professzor, a konferencia tudományos tanácsának tagja, illetve Jolánkai Márton, a szervezõbizott-
ság tagja tartott. Az öt plenáris elõadás (Várallyay György, Birkás Márta, George Hofman, Vlasta Stekauerová,
Takácsné György Katalin) áttekintést adott a talaj, a víz, a környezet fenntarthatósága, valamint az emberi
tevékenységek vélt és valós hatásainak területérõl. 

A plenáris elõadásokat követõen a konferencia munkája szekcióüléseken folytatódott. Összesen nyolc
elõadási és két poszter szekció igyekezett keretet adni az igen nagyszámú tudományos munka bemutatásának.
A „Soil I.” szekcióban, amelynek vezetését Ivica Kisi™ és Marko Josipovi™ látta el a fenntarthatóság
kérdéskörének bio-geo-kémiai és talajtani területeit tekintették át. A Milan Mesiæ és Rajkainé Végh Krisztina
által elnökölt „Soil II” szekció a talajok és a termõhelyek anyagforgalmi kérdéseivel, valamint folyamataival
foglalkozott. A „Land use and tillage” szekciót Daniel Jug és Tóth Zoltán vezette. E szekció fogta össze a
talajmûvelés és a földhasználat kérdéseit. A Kismányoky Tamás és Takácsné Hájos Mária által vezetett
„Plant” szekció egy igen széles terület – a növénytermesztés és a kertészet agrotechnikai problémakörét vizs-
gálta. Az „Environment and rural development” szekcióban Bamnczerowskiné Pelyhe Ilona és Centeri Csaba
irányításával áttekintették a környezetgazdálkodás és a vidékfejlesztés számos – fenntarthatósági okokból
fontos területét. A Hárs Titanilla és Viliam Nagy által elnökölt „Water” szekció egyrészt a vízgazdálkodás,
másrészt az ökoszisztémák vízforgalmának területén végzett kutatások eredményeit foglalta össze. A növény-
kórtan, herbológia és entomológia kérdéskörének elõadásaira a „Plant protection” szekciban került sor, amely-
nek elnökletét Vlatka Rozman és Nádasy Miklós látták el. Külön szakmai élményt jelentett az Alpok-Adria
konferenciasorozat történetében elõször szervezett gazdasági és társadalomtudományi szekció (Economy and
society), amelynek irányítását RuΩica Lon™ari™ és Takácsné György Katalin végezték.

A két poszter szekcióban (Hoyk Edit és Rátonyi Tamás, illetve Pepó Péter és Schmidt Rezsõ elnökletével)
közel 197 tudományos dolgozat bemutatására került sor. A poszterek bemutatása komoly szakmai élményt
jelentett a résztvevõknek. A konferencia szervezõ bizottsága – bátorítandó a poszterbemutatókat – eltérõen a
helytelen nemzetközi gyakorlattól, nem diszkriminálta a tablón bemutatott anyagokat, azokat az elõadásokkal
egyenértékûnek ismerte el, és egyidejûleg megkülönböztetés nélkül publikálta a konferencia kiadványában. Az
utóbbi évek hagyományának megfelelõen a konferencia Hidvégi Szilvia által szerkesztett proceedings
kötetének kiadása és gondozása a Cereal Research Communications tudományos folyóirat 2007. évi 2.
lapszámában történt. A dinamikusan növekvõ IF értékû referált nemzetközi tudományos folyóirat nagyban
hozzájárul a fiatal tudós generáció munkájának nemzetközi megismertetéséhez.

A konferenciának a karintiai Obervellach (1. ábra), az Alpok több mint 2000 méter magas csúcsai által
határolt, barátságos hangulatú, igazi alpesi kisváros adott otthont.
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1. ábra Az ausztriai Obervellach adott otthont a konferenciának
Figure 1. Obervellach in Austria gave home for the conference

A városka vezetése és idegenforgalmi hivatala nagy szakértelemmel és minden téren kimagasló
adottságaival nyújtott kényelmet a tanácskozás résztvevõinek. A hagyományokhoz híven a tanácskozás
szervezõi közös, a kapcsolatokat erõsítõ ünnepi vacsorával, illetve szakmai és kulturális kirándulással zárták a
konferenciát.
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