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Potencijal tla i zemljišnih resursa:

ključne uloge znanosti i učinkovitih

politika

Dragi kolege i prijatelji, hrvatski tloznanstvenici slijede

dugu i bogatu povijest izučavanja i promoviranja

održivog korištenja i zaštite tla i zemljišnih resursa. Sa

zadovoljstvom vas obaviještavamo da će se 13.

Kongres Hrvatskog tloznanstvenog društva s glavnom

temom “Potencijal tla i zemljišnih resursa: ključne

uloge znanosti i učinkovitih politika” održati od 10. do

14. rujna 2018. u Vukovaru.

Kongres ima za cilj širiti napredne znanstvene

spoznaje u području gospodarenja tlom i zemljištem,

pokrivajući sva glavna tloznanstvena područja,

počevši od postanka i klasifikacije tala do kakvoće tla i

njegov potencijala za proizvodnju hrane. Kongres tako

nudi niz mogućnosti za predstavljanje i razmjenu ideja

i iskustava u tloznanstvu i gospodarenju zemljištem

koje tloznanstvena zajednica može ponuditi

obrazovnim institucijama, gospodarstvu i

zakonodavcima. Potrudit ćemo se u interdisciplinarnoj

raspravi iznjedriti perspective i primjene inovativnih i

naprednih tehnologija za održivost uloga tla u

različitim područjima ljudske djelatnosti: poljoprivredi,

šumarstvu, zaštiti okoliša, gospodarenju otpadom,

građevinarstvu i drugim.

Zasigurno se ne može naći bolje mjesto za raspravu o

tlu i njegovim ulogama u prirodi i ljudskoj civilizaciji od

baroknog hrvatskog grada Vukovara. Na tom

posebnom mjestu na obali Dunava plodna tla

ispunjavaju sve svoje uloge, od čuvanja povijesnih i

kulturnih tajni do intenzivne proizvodnje hrane. Pred

nama su četiri dana predavanja, druženja i izleta u

prekrasnom krajoliku i zato ćemo vas s veseljem
ugostiti u Vukovaru!

DRUGA OBAVIJEST

Prof.dr.sc. Marija Romić

Predsjednica Hrvatskog tloznanstvenog društva

President of the Croatian Society of Soil Science



Važni datumi:

Rok za prijavu sažetaka je 
produžen na :

1. Lipnja 2018.

Popis prihvaćenih sažetaka:

15. Lipnja .2018. 

Predaja cjelovitih radova:

siječanj 2019.

(Posebno izdanje ACS -
Poljoprivredne znanstvene 
smotre) 

Potencijal tla i zemljišnih resursa:
ključne uloge znanosti i učinkovitih politika

Prijava za sudjelovanje:
Početak prijava: 16.10.2017.
Rok za plaćanje kotizacije: 1.9.2018.

Kotizacije:
Registracije počinju od 16.10.2017. 
putem web stranice:
http://www.tloznanstvo.eu/kongres/

Redoviti sudionici: 1.500,00 kn
Studenti: 750,00 kn

Kotizacija za sve sudionike Kongresa
uključuje: kongresne materijale, 
sudjelovanje na svim kongresnim
sadržajima, potvrdu o sudjelovanju, 
koktel dobrodošlice, kavu i osvježenje
u pauzama, i svečanu večeru.

MJESTO ODRŽAVANJA

Hotel Lav, Ul. Josipa Jurja Strossmayera 18, 32000 Vukovar

Web: http://www.hotel-lav.hr
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Sekcije:

1. POSTANAK I RAZVOJ TALA, MINERALOGIJA TLA I 
KLASIFIKACIJA TALA

2. KEMIJA, BIOLOGIJA I FIZIKA TLA

3. OČUVANJE TLA, DEGRADACIJA ZEMLJIŠTA I DEZERTIFIKACIJA

4. PRODUKTIVNOST TLA, ISHRANA BILJA I GNOJIDBA

5. KARTIRANJE I GEOSTATISTIKA

6. GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM I VODOM
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Dan - datum Sat Program

Ponedjeljak

10. rujna 2018.

1800 – 2000 Prijava sudionika i koktel dobrodošlice

Utorak

11. rujna 2018.

800 – 900

900     – 930

930 – 1100

1100 – 1130

1130 – 1330

1330 – 1500

1530   – 1730

Prijava sudionika

Otvaranje simpozija

Plenarna izlaganja

Pauza

Okrugli stol

Ručak

Izlaganje - Sekcije 1 i 2

Srijeda

12. rujna 2018.

900 – 1100

1100  – 1300

1300 – 1500

1700 – 1800

2000

Izlaganje - Sekcije 3 i 4

Izlaganje - Sekcije 5 i 6

Ručak

Posteri i izložba fotografija

Gala večera

Četvrtak

13. rujna 2018.

900  – Stručna ekskurzija – Kopački rit
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IZLET U KOPAČKI RIT
Kopački rit – močvarni dom tisućama bioloških vrsta. Ptičji raj. Sklonište stotinama ptičjih vrsta.
Najveća unutarnja delta Dunava. Među najvećim europskim močvarama. Prostor nikada
jednakog izgleda. Svaki novi posjet – novi uvid u prirodu. Mistično mjesto povratka u prostor
natopljen životom. Kopački rit najvredniji je posebni zoološki rezervat u Hrvatskoj. Najveće je
rastilište i mrijestilište slatkovodne ribe u Podunavlju. Jedna od najvećih fluvijalnomočvarnih
nizina u Europi. Ovo je mjesto na kojem je moćni Dunav podijelio svoju snagu s jezerima,
barama i gredama.
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Natječaj za dodjelu nagrade Hrvatskog
tloznanstvenog društva "Mihovil Gračanin„

Nagrada Hrvatskog tloznanstvenog društva
"Mihovil Gračanin" dodjeljuje se znanstvenim
novacima i mladim znanstvenicima koji su
doktorirali u periodu između dva kongresa
Hrvatskog tloznanstvenog društva (2014 – 2018),
a posebno su se istakli u znanstvenoistraživačkom
radu koji predstavlja doprinos u proširenju
znanstvenih spoznaja i rezultata na području
tloznanstva.

Prijave je potrebno poslati u elektronskom obliku
na adresu Hrvatskog tloznastvenog društva (
tloznanstvo@agr.hr ) do 01. rujna 2018., s
napomenom "Za nagradu Mihovil Gračanin".

Prijava treba sadržavati životopis kandidata (na
Europass obrascu); naslov, sažetak i datum
obrane doktorske disertacije; te popis radova po
kategorijama (A1, A2 i A3). Tročlano povjerenstvo
sastavljeno od članova predsjedništva Hrvatskog
tloznanstvenog društva će izvršiti evaluaciju
zahtjeva te izabrati dobitnike nagrade "Mihovil
Gračanin".

Nagrada se sastoji od povelje koja će dobitnicima
biti dodijeljena na svečanoj večeri XIII kongresa
Hrvatskog tloznanstvenog društva, koji se održava
u Vukovaru od 10.-14.09.2018.

Natječaj za dodjelu nagrade Hrvatskog
tloznanstvenog društva za najbolju
fotografiju

Hrvatsko tloznanstveno društvo dodijeliti će
nagradu za najbolju fotografiju na
tematiku Potencijal tla i zemljišnih resursa:
ključne uloge znanosti i učinkovitih politika.
Fotografije je potrebno poslati u
elektronskom obliku na adresu Hrvatskog
tloznastvenog društva (tloznanstvo@agr.hr)
do 01. rujna 2018., s napomenom "Nagrada
za najbolju fotografiju". Tročlano povjerenstvo
sastavljeno od članova predsjedništva
Hrvatskog tloznanstvenog društva izvršit će
evaluaciju zahtjeva te izabrati najbolje
fotografije.
Izabrane fotografije biti će izložene tijekom
kongresa i na web stranicama HTD-a.
Prigodna nagrada za najbolju fotografiju
dodijelit će se na svečanoj večeri XIII kongresa
Hrvatskog tloznanstvenog društva, koji se
održava u Vukovaru od 10.-14.09.2018.

13. KONGRES 
HRVATSKOG
TLOZNANSTVENOG 
DRUŠTVA

DRUGA OBAVIJEST

Vukovar
10. - 14. rujna 2018.

http://www.tloznanstvo.eu/kongres/
E-mail: tloznanstvo@agr.hr

mailto:tloznanstvo@agr.hr


Službeni jezik

Službeni jezici Simpozija su hrvatski i engleski. Sudionici koji izlažu na hrvatskom jeziku moraju imati pripremljene 
PowerPoint prezentacije odnosno poster na engleskom jeziku.

Registracija i prijava naslova rada

Za registraciju / prijavu naslova rada potrebno je popuniti online obrazac najkasnije do 1.6. 2018.  
(http://www.tloznanstvo.eu/registracija-registration-form/ )

UPUTE ZA PRIPREMU SAŽETKA

Sve upute za pisanje sažetaka na hrvatskom i engleskom jeziku nalaze se u predlošku sažetka koji se nalazi na web 
stranici Simpozija ( http://www.tloznanstvo.eu/kongres/ ).

MOLIMO AUTORE DA SE PRILIKOM PISANJA SAŽETKA PRIDRŽAVAJU TEHNIČKIH UPUTA I OBVEZNO KORISTE
PRILOŽENI PREDLOŽAK. SAŽETCI KOJI NISU PISANI U PRILOŽENOM PREDLOŠKU, BITI ĆE VRAĆENI AUTORIMA.

U sažetku treba opisati cilj rada, glavne rezultate istraživanja i kratak zaključak. Autorima se sugerira da sažetak ne
bude prekratak (dozvoljeno 1500 znakova, uključujući razmake između riječi) i općenit. Uz sažetak navesti do pet
ključnih riječi, odvojenih zarezom. Naslov rada treba biti precizan, maksimalno 100 znakova ne računajući razmake
između riječi. U sažetku nije dopušteno prikazivati tablice, grafikone, crteže i slično. Autori koji pripremaju sažetak na
hrvatskom jeziku moraju poslati isti i na engleskom jeziku kako stoji u predlošku sažetka. Za slanje sažetka, dokument
(file) označiti kodom sekcije i prezimenom prvog autora (npr. 01_Prezime) i poslati u elektronskom obliku na e-mail
adresu: tloznanstvo@agr.hr zaključno do 01. lipnja 2018. Pozitivno recenzirani sažeci bit će objavljeni u Zborniku
sažetaka.

UPUTE ZA PRIPREMU CIJELOVITOG RADA

Cjeloviti radovi, proizašli iz sažetaka, će se moći objaviti u posebnom izdanju ACS - Poljoprivredne znanstvene smotre
(https://acs.agr.hr/acs/index.php/acs ) u siječnju 2019..

Voditelj sekcije zadržava pravo izbora usmenih priopćenja. Za sekciju postera prilozi se pripremaju u veličini 700 x 
1000 mm (širina x visina).

KOTIZACIJA

Po radu treba biti uplaćena jedna kotizacija najkasnije do 15.07.2018. 

Kotizacija omogućuje pravo sudjelovanja na Simpoziju samo autoru na čije ime je uplaćena.

Način plaćanja kotizacije

Uplatu kotizacije sudionici iz Hrvatske u navedenom roku trebaju doznačiti na račun:
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