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Tények:
 A Gazda Platform több mint 80 innovatív termésnövelő anyag -feldolgozási
technológia és újrahasznosított foszfor/nitrogén termékek jegyzéke;
 150+ helyszíni tesztbemutató és műhelymunka az egész EU -ban, az új
alkalmazásokat a gazdák számára történő bemutatása céljából;
 NUTRIMAN füzet, 25 kiválasztott gyakorlati kivonattal, 8 nyelven;
 50+ cikk folyóiratokban, újságokban, mezőgazdasági termelői magazinokban,
hírlevelekben;
 Online oktatóanyagok, információs lapok és videók a gazdák támogatására;
 Könnyen hozzáférhető, gyakorlatorientált ismeretek gyűjtése és terjesztése az N/P
helyreállítási tematikus területről, beleértve a „gyakorlati kivonatok” nyolc nyelven
történő közlését a közös EIP-AGRI formátumban és audio-vizuális anyagokat;
 Kérdezze a NUTRIMAN projektet: https://nutriman.net/contact , 260 összegyűjtött
GYIK: https://nutriman.net/FAQS , ezáltal elősegítve a gazdákkal történő
kommunikációt. Több mint 110 kérdés –felelet további 7 nyelven elérhető (DE, FR,
IT, ES, NL, PL, HU).
NUTRIMAN záró konferencia: Gazda Platform, mint a újrahasznosított bio és alacsony
bevitelű termésnövelő anyagok adatbázisa
A NUTRIMAN projekt a végéhez közeledik, amely kész bemutatni érdekes eredményeit! A
záró konferenciára online eseményként kerül sor 2021. szeptember 16-án, 09: 00-17: 00
(CET).
A NUTRIMAN a nitrogén- és foszfor-tápanyag-visszanyerés és tápanyag-újrahasznosítás
tematikus hálózata, amely a gyakorlatra kész tudás európai gyűjteménye. A NUTRIMAN
Gazda Platform egy alulról felfelé építkező tematikus hálózat, amely innovatív N/P
újrahasznosítási tematika kutatási eredményeit állította össze. A Gazda Platform
összefoglalja, megosztja és bemutatja a piacképes fejlettségű, „gyakorlatra kész” és új N/P
hasznosítási technológiákat illetve innovatív termékeket, amelyek 2022 után fokozottan
versenyképessé válhatnak a kémiai alapú műtrágyák kiváltása során.
A termékek és technológiák az eddig alacsony hasznosítási fokkal rendelkező alapanyagokat
használják fel a körforgásos gazdaság modelljének megfelelően. Valamennyi tápanyag -
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visszanyert termék és technológia teljes mértékben megfelel a 2019/1009 EK uniós
termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályoknak, amely 2022. július 16 -tól
lép életbe. Ezzel egyidejűleg az új szabály a régi 2003/2003/EK műtrágya rendeletet
hatályon kívül helyezi, és új szigorított fromáben beépíti az új 2019/1009 EK-ba.
A záró konferencia során összefoglaljuk és bemutatjuk a hároméves projekt eredményeit; az
innovatív tudás összegyűjtéstől kezdődően a tudás terjesztéséig, melye innovációk készen
állnak a gyakorlati alkalmazásokra, de a Gazdák még nem ismerik, vagy nem használják. A
nap második felében számos bemutatót tartunk kiválasztott hasznosított termékekről, a
konferenciát pedig az agrárkamarákkal és a termelői szervezetekkel folytatott hálózatépítés
zárja, ahol a Gazdák legsürgősebb szükségleteire összpontosítanak.
Az eseményről és a teljes programról bővebb információt a NUTRIMAN weboldal speciális
részében talál: https://nutriman.net/conference
Ha Önt érdekel a visszanyert tápanyagot tartalmazó termékek és tápanyag újrahasznosítási
technológiák, akkor szeretettel meghívjuk, hogy csatlakozzon rendezvényünkhöz. A
regisztráció ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Itt lehet regisztrálni. Az esemény előtt emailben megküldjük a MS-TEAMS linket mellyel csatlakozni tud. Kérjük, feltétlenül
ellenőrizze a spam mappában is a megerősítő e -mailt és a regisztrációs linket!

Regisztrációs határidő: 2021. Szeptember 15
A projekt befejezése után a NUTRIMAN célja:
•

•
•

A gyakorlati ismeretek megőrzése a következő 10 évben, a> 2031 -ig és a fő
megbízható terjesztési csatornák használata, amelyekkel a gazdák leggyakrabban
konzultálnak, és oktatási és képzési célokat is szolgálnak;
Az európai gazdák közötti gyakorlati információ áramlás földrajzilag kiegyensúlyozott
módon történő növelése és a területek közötti különbségek figyelembevétele; és
A NUTRIMAN weboldalán, a www.nutriman.net webhelyen gyűjtött Gazda Platform
megoldások nagyobb felhasználói elfogadásának elérése és a meglévő tudás
intenzívebb terjesztése.
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A NUTRIMAN kíváncsi az Ön véleményére!
Kérjük Önöket, hogy az esemény előtt töltsék ki a mini-kérdőíveket:
https://nutriman.net/farmer-survey
Bármilyen további friss információért kérjük, kövesse a Nutriman projektet Twitteren,
Facebookon és a LinkedIn -en, vagy látogasson el a https://nutriman.net weboldalunkra.
További információért forduljon Edward Someus projektkoordinátorhoz, a 3R-BioPhosphate
Ltd.-hez a conference@nutriman.net címen vagy a https://nutriman.net/contact címen
illetve emailen: edward@terrenum.net
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