ENDURE-Szaktanácsadói Hálózat
Legyen tagja az ENDURE Szaktanácsadói
hálózatnak
Amennyiben Ön mezőgazdasági szaktanácsadóként
dolgozik, és napi szinten foglalkozik növényvédelmi
kérdésekkel, mindenképpen érdemes megfontolnia,
hogy csatlakozzon az ENDURE Szaktanácsadói
Hálózathoz ESzH (angolul: ENDURE Network of
Advisers-ENA)
A tagság minden szaktanácsadó számára
(cégképviselő, magán vagy állami) számára ingyenes.
Az ESzH három fő célt tűzött maga elé:

EUROPEAN NETWORK
FOR THE DURABLE EXPLOITATION OF
CROP PROTECTION STRATEGIES

ENDURE
Információs Központ

•

Biztosítsa az ENDURE projekt kutatási
eredményeinek közzétételét és megvalósítását;
• Az ENDURE projekt munkacsoportjainak
támogató hálózataként működjön. Az ESzH
többek közt szerves része az ENDURE
Információs Központnak (Information Centre)
azáltal, hogy a tagsága segít értékelni és
fejleszteni ezt a szolgáltatást. .
• Biztosítsa, a szaktanácsadók közötti
információcsere lehetőségét, különös
tekintettel Integrált növényvédelem által
nyújtott megoldásokra .
Az ESzH tagjainak adatai egy közös számítógépes,
online elérhető adatbázist képeznek. Ez az adatbázis
biztosítja későbbiekre, hogy a szaktanácsadók maguk
működtessék a hálózatot.
Mindamellett, hogy csak egy ESzH alakult, a
szaktanácsadók várhatóan kisebb csoportokba
fognak tömörülni, saját tématerületüknek
megfelelően, egy-egy növényhez (pl: burgonya,
gyömölcs-, ill. gabonafélék) kapcsolódóan, így téve a
hálózatot még inkább a saját igényeiknek
megfelelővé.
Az ESzH egyrészt az európai szaktanácsadók
számára kíván gyakorlati információs bázisként
szolgálni, másrészt a szakpolitikai döntéshozók és az
ENDURE közösség felé szolgáltat referencia alapot.
Amennyiben csatlakozni kíván az ESzH-hoz, kérjük
keresse fel a következő honlapot, melyen
elvégezheti regisztrációját:
www.endure-network.eu/what_is_endure/
endure_network_of_advisers
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Aarhus University (AU), Denmark; Agricultural Economic Institiute (LEI), Netherlands;
Agroscope Swiss Federal Research Station (Agros), Switzerland; Applied Plant Research
(PPO), Netherlands; Association de Coordination Technique Agricole (ACTA), France;
Julius Kühn-Institut, Federal Research Centre for Cultivated Plants (JKI), Germany;
Centre de Cooperation International en Recherché Agronomique pour le Development
(CIRAD), France; Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Italy; Danish Agricultural
Advisory Service (DAAS), Denmark; Plant Breeding and Acclimatization Institute (IHAR),
Poland; International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA), International;
Institut National de la Recherché Agronomique (INRA), France; Plant Research
International (PRI), Netherlands; Rothamsted Research (RRES), UK; Scuola Superiore di
Studi Universitari di Perfezionamento Sant’Anna (SSSUP), Italy; Szent Istvan University
(SZIE),
Hungary;
Universitat
de
Lleida
(UdL),
Spain.
Menedzsment INRA Transfert (IT), France

Keresse fel honlapunkat és
iratkozzon fel hírlevelünkre:
www.endure-network.eu

Kapcsolat:
endure@workspace.inra-transfert.fr

Integrált
növényvédelemmel
kapcsolatos információ
áramlás biztosítása
Európában

Information Centre

ENDURE Információs Központ
Mi is valójában az
ENDURE Információs központ ?

Milyen információkat kínál az
ENDURE IK?

Az ENDURE Információs Központ (IK) egy
in teraktí v web ol d al, m e ly kül önb öz ő
növényvédelmi stratégiákkal kapcsolatban tartalmaz
információkat, de kiemelten kezeli a Integrált
Növényvédelem megoldásait.
Áttekinti azokat a különböző utakat és
módszereket, melyekkel a fenntartható
növényvédelem kialakítható lenne az európai
mezőgazdaságban.

A keresés kapcsán listázott eredmények a gyakorlatba
azonnal átültethetőek, azaz tudományosan
alátámasztott, szabadföldi körülmények között
tesztelt, és költséghatékony megoldásokat
tartalmaznak. Ezen felül olyan kísérleti eredményeket
is tartalmaz, melyek a későbbiek során alkalmasak
lehetnek egyes növényvédelmi problémák
megoldására, de jelenlegi formájukban, állapotukban
nem javasolhatóak mint alkalmazásra kész módszerek.

Hogyan keressen az ENDURE IK
oldalán?

Az Endure IK egy olyan központi referenciaanyag,
mely a szakemberek jelenlegi tudását közvetíti, és
különböző növényvédelmi nézőpontok szerint tesz
javaslatokat egy növényvédelmi probléma
megoldására.
Az ENDURE IK, azzal, hogy felhasználásra alkalmas
integrált növényvédelmi megoldásokat kínál,
támogatja a peszticidek használatának
csökkentését, az új európai törvényhozás
követelésének megfelelően.

Az ENDURE IK felépítése lehetővé teszi az egyszerű
keresést.
A keresés feltételeként kijelölhet növényt, kártevőt/
betegséget illetve régiót. A károsítók tudományos és
köznapi neve (angolul) is fel lett tüntetve a keresési
listában. A gyors kereséshez alkalmazza, az un. „autocomplete” alkalmazást, mely lehetővé teszi, hogy
amint egy adott mezőbe elkezdi beírni a keresni kívánt
szöveget a program automatikusan felajánl több
lehetőséget a folytatásra, melyek közül kiválaszthatja
az önnek megfelelőt.
A keresés eredményeként összefoglalókat és
szakértői ismertetőket talál. Az eredmények
összefoglaló listájában megjelenik a cikk címe, egy
rövid, egysoros összefoglaló és az érintett ország. A
felsorolt védekezési stratégiák közt vannak preventív,
kémiai védekezésre épülő, illetve nem kémiai (pl.
biológiai) alternatívákat tartalmazó megoldások. A
cikkek, összefoglalók angolul olvashatóak, de néhány
közülük más nyelven is megtalálható.
A keresési folyamat lerövidítéséhez használja a zöld
fejlécben található keresődobozt.

Az ENDURE IK-ot sikerrel
alkalmazhatják a
gazdálkodók

szaktanácsadók
© JKI, Germany

kutatók

Belépés a weboldalra
Az ENDURE IK-ba a következő weboldalon léphet be:
http://www.endureinformationcentre.eu

Amennyiben további kérdései vannak, kérjük lépjen
kapcsolatba a következő személyekkel:
vagy
Jozsef.Kiss@mkk.szie.hu
Komaromi.Judit@mkk.szie.hu

