CLOSING CONFERENCE
Date: June 18, 2013
Place: Institute of Field and Vegetable Crops Novi Sad, Department for alternative
Crops, Bački Petrovac (Serbia)

PROGRAM
09:30-10:00

REGISTRATION AND REFRESHMENT

10:00-10:15

WELCOME
- Representative of the Institute of Field and Vegetable Crops Novi Sad
- János Pauk Project Leader
- Jelena Bošković Project coordinator

10:15-10:25

Ankica

Kondić-Špika,

EVALUATION

AND

Dragana

Trkulja,

MARKER-TRAIT

Ljiljana

Brbaklić:

ASSOCIATIONS

MOLECULAR

FOR

DROUGHT

TOLERANCE IN WHEAT DOUBLED HAPLOID POPULATION

10:30-10:40

András Cseri, László Sass, Imre Vass, Ferhan Ayaydin, Dénes Dudits: TECHNOLOGY
FOR ANALYSIS OF ROOT SYTEM OF WHEAT GENOTYPES UNDER WATER
LIMITATION AND NITROGEN FERTILIZATION

10:45-10:55

László Purnhauser, Mária Csősz: DISEASE RESISTANCE OF HUNGARIAN AND
SERBIAN WHEAT CULTIVARS OBSERVED BY FIELD AND LABORATORY
METHODS

11:00-11:10

Gorica Cvijanović: BIOFERTILIZATION OF CEREALS

11:15-11:25

Lajos Bóna, Róbert Mihály, Péter Fónad, András Palágyi: SMALL GRAIN CEREALS
SUITABLE SUSTAINABLE FOR LOW-INPUT PRODUCTION

11:30-11:40

László Cseuz: TESTING WHEAT LINES FOR TOLERANCE TO DROUGHT BY A
RAIN SHELTER AT THE CEREAL RESEARCH NON-PROFIT COMPANY

11:45–11:55

Mihály Földi, Dóra Drexler: ADVANCING ORGANIC AGRICULTURE RESEARCH
IN HUNGARY

12:00–12:10

Janoš Berenji, Vladimir Sikora, Jelena Bošković, Veselinka Zečević: ORGANIC
PRODUCTION OF CEREALS AND PSEUDOCEREALS

12:15-13:30

VISIT TO THE ORGANIC EXPERIMENTAL FIELDS GUIDED BY Janoš Berenji
and Vladimir Sikora

13:30-15:00

LUNCH AND DISCUSSION

Language: multi-language (English, Serbian, Hungarian) meeting. Translation is available.
Slides of presentations are in English.

Preface

The experience of BIOCEREAL project preparation is really fresh in my mind, yet.
Now, we are on the closing conference. That is right; practically we will finish the scientific
activity after the harvest and evaluation of the field, laboratory and greenhouse experiments in
September only. I hope so, we can organize a project meeting in September too in Szeged.
I feel so and I hope so it’s not only a feeling, but practically it’s a real history, we
could launch at a high speed the experiments of bio-framing in our agricultural region, in
South part of the Carpathian basin. To day, we will see nice presentations in the different
fields of the cereal ecological production. On the field in the nursery, we will see more than
half-hundred cereal- and pseudo-cereal genotypes under ecological condition. Researchers,
students, farmers and visitors will see the ecological production can not be cut from the
science. The ecological production has many new aspects (genetics, agronomy, plant
protection, variety-use, primer and secondary utilization etc.), which will be integrated in the
future agriculture research.

I wish a nice day in Vojvodina in Backi Petrovac at a very nice bio-farm. I hope so,
the collaboration is not finished by closing this BIOCEREAL IPA-project, it is starting now
for the future.

Szeged, June 11, 2013

János Pauk
Head of the project

A gabonafélék ökogazdálkodási kutatásával foglalkozó Szerb-Magyar IPA
projekt megtartotta zárókonferenciáját
(Összefoglaló)

A bácskatopolyai MEGATREND Egyetem és két szegedi kutatóintézet, az SZBK
Növénybiológia Intézet és a projektvezető Gabonakutató Nonprofit Kft részvételével zajló
ökológiai termesztéssel kapcsolatos, határon átnyúló EU támogatású IPA projekt megtartotta
zárókonferenciáját. Június 18-án kedden 10 órakor tartottuk a vajdasági Bácspetrőcön, nagy
érdeklődés mellett a zárkonferenciát. 80-100 érdeklődő (kutatók, termesztők, egyetemi
hallgatók) részvevő előtt zajlott az esemény. Nyolc előadásban egymást követték a genetikai,
növényvédelmi, növényélettani, alkalmazkodóképséggel és gazdálkodással összefüggő
előadások főleg angol nyelven. Az előadók sorra vették azokat az eredményeket amit az
elmúlt majdnem 20 hónapban elértek. Ezután hetvenkét gabonaféle parcelláit tekinteték meg a
részvevők a rekkenő hőségben, ökológiai körülmények között beállított kísérletekben. Talán a
legmeglepőbb a nagyon jó erőállapotban lévő parcellák voltak, bizonyítva ezzel, hogy
ökológiai körülménye között is jó erőállapotú gabonát lehet termelni. Remélhetően ez a
terméseredményben is megmutatkozik majd, kb. 2 hét múlva. A bemutatáskor külön
figyelmet fordítottak azokra a genotípusokra, amelyeket a vizsgálatok után, már e projekt
eredményeként ajánlottak a termesztők számára. Ezek között, szép számban, mind újvidéki és
gabonakutatós fajták is voltak. A projekt befejeztével biztosra vehető, hogy az
ökogazdálkodók a térségből származó étkezési búza, durum búza, spelta, árpa, rozs, zab,
tritikálé, vagy éppen köles, pohánka fajtákat is választhatnak saját gazdálkodási céljaikhoz.
A jó hangulatú konferencia finom ebéddel és intenzív eszmecserével ért véget, remélve, hogy
az érdeklődés a különböző ökotermesztésre alkalmas fajtákkal még csak most kezdődik. A
magyar oldalon a Gabonakutató munkatársai várják a megkereséseket, érdeklődéseket. A
vajdasági kollégák az újvidéki kutatóintézethez, de természetesen a szegedi Gabonakutatóhoz
is fordulhatnak.

