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ÖSSZEFOGLALÓ
A SoilCare-projekt vizsgálta és értékelte a talajjavító növénytermesztési rendszerek (Soil Improving 

Cropping Systems (SICS)) koncepcióját a fenntarthatóság és a jövedelmezőség fokozása érdekében. A 
SICS-koncepció hátterében az a feltételezés áll, hogy vannak olyan a növénytermesztési rendszerek, 
amelyek javítják a talajminőséget, és ugyanakkor pozitív hatást gyakorolnak a fenntarthatóságra és a 

jövedelmezőségre is. 

A SICS három elemből áll: hosszú vetésforgókból, talajjavító terményekből és agronómiai gazdálkodási 
módszerekből. Felvázoljuk, hogyan javíthatják a szakpolitikák a SICS átvételét, és hogyan befolyásolják 

az intézményi, gazdasági, szocio-kulturális és tudás / oktatási tényezők e gyakorlatok felvételét.

SZAKPOLITIKAI LEHETŐSÉGEK
A SICS átvételének szabályozására, ösztönzésére és támogatására 
szolgáló tevékenységek: 

     Konkrét célok kidolgozása a talajt érő fenyegetésekkel kapcsolatban, 
valamint a Talajvédelmi tematikus stratégiába és egyéb új 
szakpolitikákba való integrálásra vonatkozóan

     A SICS támogatása a releváns szakpolitikák révén, pl. uniós szintű 
tanácsadás az ökorendszerekről és a bizottsági ajánlásokról a tagállamok 
számára

    Átszervezés ott, ahol politikai konfliktusok jelentkeznek, annak 
érdekében, hogy gátolják a fenntartható talajgazdálkodásra való 
átmenetet

    A KAP egyértelmű, erőteljes és megbízható megfigyelési és 
érvényesítési rendszerének létrehozása 

    A fenntartható termékekkel kapcsolatos nagyobb fogyasztói 
tudatosság kialakítása a fogyasztókra és gazdálkodókra irányuló oktatás

A SoilCare-projektet az Európai Unió 
Horizont 2020 kutatási és innovációs 
programja finanszírozza, a 677407. számú 
támogatási megállapodás értelmében.

@SoilCare_eu

A SICS átvételének tényezői és 
lehetőségei

SZAKPOLITIKAI 
TÁJÉKOZTATÓ

2021. június
Dr. Jasmine Black, 

Countryside and Community 
Research Institute

Talajjavító haszonnövény: lupin Szervesanyag-tartalom Sokféle faj



Gazdasági tényezők

Magas beruházási és/vagy végrehajtási költségek –
Több helyszín: a gyakorlatok megváltoztatása magas (rövid és hosszú 
távú) költségekkel jár pl. a szerves trágya, a gépek felszerelése a megfelelő 
eszközökkel (pl. lánctalpak, tárcsás boronák), az új haszonnövények, valamint a 
takarónövényzet fő haszonnövénye melletti további magok megvásárlása

Holisztikus megközelítések és a talajt érintő, társuló előnyök –
UK: a művelhető vetésforgóban a gyomirtás és járványvédelem miatt bekövetkező 
módosítások mostanra elterjedtek, és véletlen egybeesésként a talaj számára is 
előnyösek voltak

Piaci nyomások/kereslet –
BE: a szakpolitika arra ösztönzi a gazdálkodókat, hogy ültessenek 
takarónövényzetet és rotálják a haszonnövényeket, de a burgonya iránti 
magas kereslet és az ennek következtében elérhető jövedelmezőség miatt túl 
sok burgonyát termesztenek; emellett a terménymaradványokat és a szerves 
anyagokat bioüzemanyagokhoz és egyéb biotermékekhez használják az e 
termékek iránti magas kereslet miatt, ahelyett, hogy visszajuttatnák azokat a 
talajba

Szocio-kulturális tényezők

A társadalom tudatossága és a talaj értékelése –
Több helyszín: a fogyasztóknak jobban meg kell érteniük a termelési módszerek 
által a talajra gyakorolt hatásokat ahhoz, hogy tájékozottabb vásárlási 
döntéseket hozhassanak, és növeljék a hajlandóságukat arra, hogy megfizessék a 
fenntartható termelés költségeit tükröző árakat 

A változásra nyitott gazdálkodók új generációja –
ES/BE/NO: a szokások miatt sok gazdálkodó vonakodik a gyakorlatok 
megváltoztatásától; az idősebb gazdálkodók megrekedtek a termelésre irányuló 
szokásoknál

BE: mindig vannak úttörők vagy újítók, akik új gyakorlatokat akarnak kipróbálni 
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Tudás és oktatás

Elégtelen erőforrások –
Több helyszín: A tanácsadó szolgáltatásoknak több erőforrásra van szükségük 
a kísérleti és bemutató gazdaságok számára. A tanácsadók gyakran olyan 
projektfinanszírozásra támaszkodnak, amelynek folyamatossága problémákba 
ütközik

Tanácsadói szakértelem és minőség –
ES: A tanácsok minősége nagyon heterogén, és a tanácsokat ad-hoc alapon 
adják, folyamatosság nélkül

BE: a fizikai és biológiai talajgazdálkodást gyakran elhanyagolják, mivel a 
tápanyagokra és a műtrágyákra/trágyákra összpontosítanak

NO: az NLR-től (független, tagságra épülő szervezet) kapott tanácsok minősége 
jó, nagy tudású személyektől származnak, akik sokat tudnak a talajról, és amikor 
tudják, megpróbálják beépíteni a tanácsokat a talaj és a környezeti körülmények 
javítása érdekében

Intézményi/szakpolitikai tényezők

A szakpolitika kialakításának káros hatásai –
BE: az a felfogás, hogy a szakpolitikák alkalmazandó gyakorlatokat diktálnak, 
tekintet nélkül azok megvalósíthatóságára/használhatóságára, időnként 
kedvezőtlen viselkedést eredményez, pl. a meglévő legelők átalakítása annak 
érdekében, hogy elkerüljék az „állandó legelő” státuszt. 

UK: a gazdálkodókat kérhetik bizonyos típusú keverék ültetésére, hogy az 
kedvező legyen a méhek és madarak számára, ami nem biztosít jó talajtakarót

A törvényhozási/ellentétes célkitűzések közötti következetesség hiánya –
UK: a bioüzemanyag-termények termesztésére szolgáló növekvő erdős 
területekkel kapcsolatos célok és támogatások nem írják elő, hogy a földnek 
alkalmasnak kell lennie ezekre a célokra

BE: A különböző közszolgáltatások és minisztériumok széttagoltsága miatt a 
gazdálkodók gyakran egymásnak ellentmondó tanácsokat kapnak (nitrátirányelv 
kontra KAP)
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Betekintés – a SICS felvételét befolyásoló tényezők 
Amint a fenti táblázat illusztrálja, a fenntartható talajgazdálkodást sokrétű problémák befolyásolják. Ebből 
kiindulva az országspecifikus problémák az alábbi alapvető, uniós szintű tényezőkből fakadnak:

Szocio-kulturális tényezők
A társadalmon belül a talajjal kapcsolatos tudatosság hiánya, valamint a talajnak az emberiség és a gazdaság számára 
kiaknázandó erőforrásként való feltüntetése a közvélemény és a mezőgazdasági termelés talajra gyakorolt hatásai közötti 
kapcsolat szétválását idézi elő. Továbbá a gépesítés távolságot teremt a gazdálkodók, a földjeik és a talaj között, ami 
megnehezíti az ökoszisztémában bekövetkező változások észrevételét. A SoilCare bizonyos érdekelt felei hangsúlyozták a 
gazdálkodással kapcsolatos ökológiai megközelítéseket előnyben részesítő etikai meggyőződéseket, mint az e problémákkal 
kapcsolatos változásokra vonatkozó fontos hajtóerőt.

Gazdasági tényezők
A hagyományostól az ökológiai vagy fenntarthatóbb talajgazdálkodási gyakorlatokra való, pénzügyileg nehéz átmeneti 
időszak számos gazdálkodó számára túlságosan kockázatosnak bizonyulhat, mivel a hozamok csökkenhetnek ebben az 
időszakban. Ezért finanszírozásra van szükségük, ami támogatja őket ebben az időszakban. Továbbá a szakpolitikákból, 
valamint az általános keresletből fakadó pénzügyi ösztönzők motivációt jelenthetnek a gyakorlat módosítására. A 
monokultúrákat előnyben részesítő globális kereskedelmi rendszerek szintén gátolják a változást, mivel a hatalom a 
kiskereskedőknél összpontosul, nem pedig a termelőknél.

Intézményi / szakpolitikai tényezők
A szabályozáson keresztül történő változást a SoilCare érdekelt felei pozitívnak is és negatívnak is tartották (lásd az előző 
oldalon szereplő példákat). Az esetleges nem szándékos hatások elkerülhetők a gazdálkodókkal való szoros együttműködés 
segítségével. Jelenleg a tanácsadó szolgáltatásokat a szokásos ügymenet védelmére szolgáló eszköznek tekintik, és azok 
nem tükrözik a fenntartható talajgazdálkodás melletti tudományos bizonyítékokat. Mind a gazdálkodók, mind a tanácsadók 
számára rendszeres képzések szükségesek. A lakosság oktatását és a fenntartható módon előállított élelmiszerek 
hozzáférhetőségét szintén priorizálni kell.
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A SICS támogatása a szakpolitikák révén

Ez a szakpolitikai tájékoztató körvonalazta a SICS átvételét befolyásoló tényezőket uniós és tagállami szinten. A 
SICS Európa-szerte történő megvalósításának jobb támogatása, ösztönzése és szabályozása érdekében szükséges 
az összes tényező megértése és kezelése. A fenntartható talajgazdálkodás biztosításához mind a társadalom, 
mind a mezőgazdasági ágazat holisztikus megközelítése szükséges, attól kezdve, hogy a fogyasztók elismerik az 
élelmiszertermelés költségeit és alapvető gyakorlatait (mint az ökológiai gazdálkodás), a gazdálkodóknak nyújtott 
tanácsadásig, támogatásig és képzésig.

A teljes jelentés, amelyből a jelen szakpolitikai tájékoztató készült, itt érhető el (D7.2 Jelentés a helyes 
szakpolitikai lehetőségek kiválasztásáról uniós szinten és a vizsgálati helyszínek szintjén): https://www.soilcare-
project.eu/resources/deliverables
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A talaj minőségének és egészségének A talajegészséggel kapcsolatos szükségletek 


