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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. Ennek hátterében 
az a feltételezés áll, hogy a növénytermesztési rendszereknek vannak olyan kombinációi, 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. Ez a szakpolitikai tájékoztató a SoilCare válasza az új EU-s talajvédelmi stratégiáról szóló nyilvános 

konzultációra – kiemelve, hogy a megállapítások hogyan járulhatnak hozzá információkkal a stratégiához és 
erősíthetik azt. A megállapítások közvetlenül azokkal a konzultációs kérdésekkel kapcsolatosak, amelyek a 

talaj egészségével kapcsolatos mutatókra vonatkoznak, valamint arra, hogy az EU milyen módon tudná jobban 
támogatni a gazdálkodókat, továbbá a SICS átvételének legfontosabb tényezőire.

SZAKPOLITIKAI LEHETŐSÉGEK

A SICS felvételét támogató tevékenységek:

     Az érdekelt felek és a gazdálkodók bevonása a nemzeti és a 
szubnacionális szakpolitikai eszközök kidolgozásába

     Az új KAP által megállapított stratégiai tervezési 
megközelítés alkalmazása a helyi körülményeknek megfelelő 
minimumkövetelmények és önkéntes intézkedések 
és programok – gazdálkodókkal együtt történő – 
megfogalmazásához

    A gazdálkodók szakpolitikákkal és támogatásokkal 
kapcsolatos bizalmának növelése >7 éves megállapodások, 
valamint a regionális különbségeket figyelembe vevő 
rugalmasság révén (lásd lent a SICS-potenciál indexet)

        A mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások kapacitásának 
erősítése és az ipartól való függetlenség biztosítása.
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A talaj aktuális állapotának felmérésére és a változások nyomon 
követésére szolgáló mutatók

Az alábbi táblázat részletezi a SoilCare-projekt által a talajminőség megfigyelésére javasolt mutatókat az általános 
növénytermesztési rendszerek esetén.  Hangsúlyozni kell, hogy ezek a mutatók a növénytermesztési rendszerek 
rövid időtartamra (2-3 év) vonatkozó megfigyelésére és értékelésére ajánlottak, és hosszabb időszakokra 
vonatkozóan a talajminőség más mutatói lehetnek relevánsak. A SoilCare legalább egy mutató használatát 
javasolja a talajminőség egyes dimenziói esetén.

A D5.3 jelentésben a módszerekkel és az eredményekkel kapcsolatban további információk találhatók. A jelentés 
a következő címen érhető el: https://www.soilcare-project.eu/resources/deliverables

Kategória Mutató (egység) Módszer

A talaj termelékenysége Biomassza terméshozam, 
szárazanyagban (t ha-1 év-1)

Hozammérés vagy kvadrát-
mintavétel

A talaj fizikai tulajdonságai Vízstabil aggregátumok (%) Nedves szitálás (250 µm - 2 
mm)

A talaj biológiai tevékenysége Földigiliszták jelenléte (szám / 
m2)

Mustárextrakciós módszer

A talaj szerves széntartalma Teljes szervesszén-tartalom (%) Walkley-Black módszer

A SICS-potenciál indexének használata a talajt érő fenyegetések megértésére 
regionális szinten

A SoilCare-projekt létrehozta a ‘SICS-potenciál indexét’, egész Európára kiterjedő térképeket és szakértői ismereteket 
kombinálva annak azonosítására, hogy a SICS hol alkalmazható legjobban, figyelembe véve mind a SICS alkalmazhatóságát 
(többek között a csapadék, a szárazság, a talajtípus és a földhasználat alapján), mind azok relevanciáját bizonyos fenyegetések 
mérséklésében (pl. erózió, tömörödés, szervesanyag-veszteség, talajfauna). Az alábbi térképeken egy példa látható a SICS-
potenciál indexére takarónövényzet esetén, és mutatják, hogy ezek széles körben alkalmazhatók Európa nagy részén (zöld 
szín), de bizonyos helyeken eleinte nehéz lehet a SICS alkalmazása, például a takarónövényzet már száraz éghajlaton történő 
ültetésekor (narancssárga szín). 

A szakpolitikák alkalmazhatják e térképek használatát annak megértése során, hogy a konkrét régiókban milyen konkrét 
fenyegetések jellemzőek, és mely SICS alkalmazható a talajegészség és a gazdálkodás javításának segítésére az egyes 
régiókban. Ezért hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy a különböző területeken eltérő stratégiákat és SICS-et kell 
alkalmazni annak érdekében, hogy a legjobb módon lehessen a talaj egészségét javítani.
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A SICS felvételét befolyásoló tényezők
A SoilCare egy sor talajjavító növénytermesztési rendszert vizsgált és értékelt a vizsgálati helyszíneken 16 
európai országban. A workshopok során megszámoltuk az érdekeltek által említett egyedi átvételi tényezők 
(biofizikai, gazdasági, tudás / információ, szakpolitikai / intézményi, szocio-kulturális és műszaki) teljes számát. 
A SICS-gyakorlatokat a következő klaszterekbe csoportosítottuk: trágyázás/módosítások, talajjavító termények 
(takarónövényzet és vetésforgó), talajművelés és a tömörödés enyhítése. Az alábbi ábra mutatja, SICS-
klaszterekre lebontva, a 16 vizsgálati helyszínből 13 helyszínen szervezett workshopok során az érdekeltek által 
azonosított legfontosabb átvételi tényezőket. 

További részletek az országjelentésekben találhatók, amelyek a következő címen érhetők el: https://www.
soilcare-project.eu/resources/resources-for-policy-makers/42-resources/254-policy-reports. A teljes uniós és a 
több helyszínre vonatkozó elemzések a D7.2-ben találhatók, amely a következő címen érhető el: https://www.
soilcare-project.eu/resources/deliverables
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Uniós és tagállami szintű szakpolitika
A SoilCare gazdálkodási rendszerek érdekeltekre vonatkozó elemzése arra utal, hogy a jelenlegi szakpolitikai 
keret nem kezeli a talaj egészségét érintő fő fenyegetéseket, azonban a szakpolitikák hatásait jelentős részben 
azok regionális és helyi szintű megvalósításának módja határozza meg. Ennek nagyobb elismerése szükséges 
uniós szinten ahhoz, hogy nagyobb mértékű felelősség kerülhessen a tagállamokhoz. Ezért ennek hatásosabbnak 
kell lennie a szakpolitikák olyan módon történő végrehajtásában, aminek inkább helyi szinten van értelme a 
gazdálkodók számára, figyelembe véve a helyzetükben és szükségleteikben megjelenő sokféleséget.

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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