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ÖSSZEFOGLALÁS

A talajromlás nagy kihívást jelent az EU és a világ számára. Az ENSZ Agenda 2030 
keretrendszerében javasolt fenntartható fejlődési célok (SDG) közül sok a földre és a talajra 
utal, akár közvetlenül (SDG 2, 3, 15), akár közvetve (SDG 6, 11, 13, 14). Az Európai Bizottság 

kihangsúlyozta azon szándékát, hogy a fenntartható fejlesztési célokat beépítse az uniós 
politikákba, elismerve, hogy a haladáshoz konkrét, hosszú távú stratégiára van szükség. 

A SoilCare kutatja és elősegíti a talajállapot javítást célzó növénytermesztési rendszerek 
(SICS) használatát a talajminőség javítása érdekében, hogy az pozitív hatást gyakorolhasson 

a fenntarthatóságra és a jövedelmezőségre. A SICS holisztikus megközelítést alkalmaz 
a talajgazdálkodásban, amely hosszú vetésforgóból, valamint az inputok és a kezelési 

technikák „integrált” kombinációjából áll. Ebben a dokumentumban bemutatjuk, hogy a SICS 
hogyan jarul hozzá a fenntartható fejlesztési célokhoz, valamint azok konkrét ellenőrzésének 

és hosszú távú tervezésének szükségességét.

SZAKPOLITIKAI LEHETŐSÉGEK
Szakpolitikai irányítás szükséges a fenntartható 
földgazdálkodásra való áttérés operatív megvaló-sításához, 
ideértve az SDG-ket is. A következő lehetőségek segíthetik az 
ilyen irányú átmenetet:

      Világos módszertan meghatározása a fenntartható 
fejlesztési célok nyomon követésére - standard megközelítés 
összehangolása
       A tagállami szintű iránymutatások és kvantitatív célok 
beépítése a talajromlás csökkentése érdekében
      Az egyes régiókra jellemző jó gyakorlatokat támogatása a 
SICS hosszú távú alkalamazásával
     A holisztikus SICS módszerekre való áttérés megkönnyítése 
a gazdálkodók számára az agrárpolitika támogatásával

Talajtakaró és közvetlen vetés
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támogatási szerződés keretében.

@SoilCare_eu

Talaj-egészségügyi politikák a 
Fenntartható Fejlődési Célok 

(SDG) vonatkozásában

SZAKPOLITIKAI 
ÖSSZEFOGLALÓ

2020 Szeptember

Tájmozaik



Ez a táblázat bem
utatja, hogy az egyes talajveszélyek és az azok kezelésére javasolt SICS típusok hogyan járulhatnak hozzá a táblázat tetején látható SDG-khez.
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Talajveszély: 
A szerves anyagok 

csökkenése
SICS példa

Korlátozott talajművelés & 
termésmaradványokkal való 

gazdálkodás
Pozitívan érintett SDG-k:

 2, 3, 13-15

Hogyan járul hozzá a SICS az SDG-khez?
A SoilCare project Európa-szerte feltérképezte a talajt fenyegető veszélyeket. Ez jó alapot biztosít a 
tagállamok számára a kezelendő kérdések megértéséhez, elősegítve a megfelelő SDG-k elérését (lásd a 
túloldalon).

A gazdaságok helyi szintű, és a egész táj regionális szintű értékelésével meghatározható a 
megvalósításhoz legmegfelelőbb SICS. A SICS lehetővé teszi a szakemberek és más érdekelt felek 
számára, hogy különféle menedzsment technikákat alkalmazzanak, és ezzel különféle előnyöket 
szerezzenek.

Például: a talajművelés és a mezőgazdasági gépforgalom csökkentése, többfajta takarmánynövény 
termesztése, fák ültetése, a műtrágyák, rovarirtó és gyomirtó szerek használatának visszafogása 
hozzájárulhat a talajra gyakorolt fizikai nyomás csökkentéséhez, ezáltal korlátozva a tömörödést, növelve 
a tápanyagok és a szerves anyagok mennyiségét a talaj egészségének javítása érdekében, megvédve 
a talajt a szél és az eső eróziójától a növénytakarón keresztül, valamint csökkentve a vegyi anyagok 
biodiverzitásra gyakorolt hatásait. Így a SICS hozzájárul a a szárazföldi és a víz alatti élet feltételeinek 
javításához, támogatva az emberi fogyasztásra szánt víz tisztaságának megőrzését, valamint a 
fenntartható élelmiszertermelést és fogyasztást (SDG 2, 3, 6, 11, 13-15).

E helyes gazdálkodási gyakorlatok alkalmazása elősegíthető az érdekelt felek bevonásával, ideértve 
a politikai döntéshozókat, a kutatókat és a helyi közösségeket is. Ugyanakkor a gazdálkodókat fel 
kell késziteni arra, hogy vezető szerepet vállaljanak ebben a folyamatban. Ez elérhető támogatással 
és tanácsadással az új módszerekre való áttéréshez. A talajt fenyegető veszélyek csökkenésének 
felméréséhez alapértékeket kell meghatározni és figyelemmel kell kísérni a gazdaságokat a SICS 
végrehajtási folyamata során. Hasonlóképpen, az SDG-k előrehaladását is ellenőrizni kell, a táj és a 

A SoilCare projektet az Európai Unió 
Horizon 2020 kutatási és innovációs 
programja támogatta a 677407 sz. 
támogatási szerződés keretében.

Hogyan valósítható meg a SICS az uniós szakpolitikák révén?
Jelenleg csak néhány tagállam rendelkezik föld- vagy talajpolitikával, vagy stratégiákkal az SDG-k előmozdítása 
érdekében. Kivételt képez Portugália, amely a nemzeti jogszabályok révén foglalkozik ezzel a kérdéssel, és 
Olaszország, amely elkötelezte magát a földromlás semlegesítése mellett. A „Talajegészségügyi politikák a KAP 
és más agrár-környezetvédelmi irányelvek vonatkozásában” című ismertetőnkben többet olvashat arról, hogy 
hogyan lehet a SICS-t a legjobban alkalmazni az uniós szakpolitikai keretekrendszerek révén:  https://www.
soilcare-project.eu/en/resources/policy-briefs

További részleteket a SICS-ről és az SDG-kről az Európai Bizottság „A talajjal és a földdel kapcsolatos 
fenntartható fejlődési célok uniós szintű megvalósításának támogatása” című jelentésében talál: https://
ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm

A gazdák & érdekelt felek szerepének 
megerősítése

@SoilCare_eu


