
A 

bizalomépítés
a hosszú távú 

kapcsolatok és 
szerződések révén 

segítheti a SICS 
felvételét

ÖSSZEFOGLALÓ
A fenntarthatóbb talajgazdálkodásra való átállással kapcsolatos gazdasági és szabályozási ösztönzők ellenére 

Európa-szerte számos gazdálkodó még mindig nem próbált ilyen gyakorlatokat alkalmazni, vagy nem volt motivált 
arra, hogy hosszú távon módosítsa a viselkedését. Ennek okai a gazdálkodókat érintő összetett társadalmi 

tényezők lehetnek. 

A SoilCare vizsgálja és támogatja a talajjavító növénytermesztési rendszerek (Soil-Improving Cropping Systems 
(SICS)) használatát a talajminőség javítása érdekében, hogy pozitív hatásokat érjenek el a fenntarthatóságra 
és jövedelmezőségre vonatkozóan. A SICS a talajgazdálkodás holisztikus megközelítését jelenti, amely hosszú 

vetésforgókat és a felhasznált alapanyagok és a gazdálkodási módszerek „integrált” kombinációját foglalja 
magában. 

Bemutatjuk, hogy a politikai döntéshozók hogyan tudják támogatni a gazdálkodói hálózatokat a társadalmi tőke 
megerősítéséhez annak érdekében, hogy bátorítsák a SICS-gyakorlatok felvételét.

SZAKPOLITIKAI LEHETŐSÉGEK
A társadalmi tőke kiépítéséről már bizonyították, hogy 
pozitívan befolyásolja az innovatív gazdálkodási gyakorlatok 
felvételét. A fenntartható talajgazdálkodás felvételét a 
következők fokozhatják:

    Azoknak az információszolgáltatóknak a támogatása, 
akiket a gazdálkodók tisztelnek és akikben megbíznak, pl. 
gazdálkodói véleményvezérek vagy tanácsadók

    A gazdálkodókat és nem gazdálkodókat magában foglaló, 
sokszínű hálózatok fejlődésének támogatása

    Az új dolgok kipróbálására nyitott gazdálkodói hálózatok – 
pl. innovatív gazdálkodói hálózatok – támogatása

    Az egyenlőtlen hatalmi viszonyok (pl. gazdálkodó és 
földtulajdonos) kezelése a több érdekeltet magukban 
foglaló érdekképviseleti csoportok szakértői segítése, 

Bemutató gazdaságokTanácsok megosztása
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Az 
innovációs 

normák
 a SICS esetén kiépíthetők 
a bemutató gazdaságok 
és a gazdálkodók közötti 
jobb kapcsolatok révén

A társadalmi tőke SICS felvételéhez szükséges elemei
Kutatások a társadalmi tőke négy összetevőjét emelték ki, amelyek befolyásolhatják a fenntartható talajgazdálkodás 
gazdálkodók általi felvételét. Ezek a társadalmi tőke erősítésére szolgáló összetevők és szakpolitikai lehetőségek a 
következőket foglalják magukban:

      A BIZALOM kulcsfontosságú. Ha a gazdálkodók nem bíznak az információkat nyújtó személyben vagy intézményben, 
akkor valószínűleg azt gondolják, hogy maga az információ sem megbízható. A gazdálkodók az olyan személyektől származó 
információkban bíznak, akikről úgy érzik, hogy hozzájuk hasonló helyzetben vannak, pl. más gazdálkodók, nem pedig kutatók, 
kormányzati alkalmazottak vagy környezetvédők. Ez részben azért van, mert úgy érzik, hogy a többi gazdálkodó jobban 
ismeri és megérti a céljaikat, mint a „kívülállók”. A hiányos információk vagy a nem következetes kapcsolattartás révén 
bizalmatlanság alakulhat ki, míg a gazdálkodók tetteibe vetett bizalom viszonzása segíthet a kapcsolatok építésében.

      A MÁSOKHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS befolyásolja a viselkedésünket. A hálózatunkon belüli sokoldalúság 
ténylegesen segít az innováció ösztönzésében. Például ha a gazdálkodók részei egy szélesebb közösségi hálózatnak, mint 
az EU operatív csoportjai, akkor más gazdálkodóktól, valamint agronómusoktól és környezetvédelmi tanácsadóktól is 
tanulhatnak. Ha nincs a saját közvetlen helyi környezeten kívüli, szélesebb hálózathoz fűződő kapcsolat, az elfojthatja az 
innovációt.

         A NORMÁK közös elvárások azzal kapcsolatban, ahogyan az embereknek cselekedniük kell. Az innováció normája – 
amikor az ember úgy érzi, hogy új dolgokat kipróbálni jó – fontos ahhoz, hogy a gazdálkodókat fenntarthatóbb talajművelési 
gyakorlatok használatára bátorítsuk. Számos, sok országra kiterjedő tanulmány kimutatta, hogy a gazdálkodók hajlandóbbak 
változtatni a gyakorlataikon akkor, ha a társaik is ezt teszik. Ez azonban korlátot is jelenthet akkor, ha a társaik korábban 
negatív tapasztalatokat szereztek vagy negatív véleményük van a fenntarthatóbb gyakorlatokról, pl. egy hagyományos 
gazdálkodói csoport véleménye az ökológiai gazdálkodásról. 

        A HATALOM a pozícióval és a tudással áll kapcsolatban. A hatalom és a bizalom a mezőgazdasági tulajdonos és a 
bérlő közötti kapcsolatban jelenik meg, ahol a tulajdonosok hozzák meg az átfogó gazdálkodási döntéseket. A hosszabb távú 
szerződések és az átlátható tudáscsere ösztönzése jó módszert jelent a hatalmi egyenlőség újraelosztásához és a nagyobb 
átláthatóság, méltányosság és eljárási igazságosság megteremtéséhez.
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A társadalmi tőke növelésének útjai
Az együttműködés és az együttműködésre alapuló megközelítések ösztönzése számos kontextusban hatásosan 
támogathatja a társadalmi tőke túloldalon leírt négy fő összetevőjét. Vannak elérhető EU-s támogatások, 
és az interaktív csoportokat bizonyos nemzeti kormányzati programok és tanácsadói rendszerek segítik. 
Például a talajjal foglalkozó EU-s operatív csoportok támogatást biztosítanak a gazdálkodók közötti, valamint 
a tanácsadókhoz és a kutatókhoz fűződő kapcsolatok javítására. Azonban arra kell összpontosítani, hogy 
a SICS jelentse a normát, miközben kezelik a hatalmi egyenlőtlenségeket a talaj egészségének kezelésével 
kapcsolatban. A megbízható, pártatlan külső ügynökségek, mint facilitátorok támogatása segíti a több 
érdekeltet magukban foglaló talajgazdálkodási érdekképviseleti csoportok fejlesztését.

A teljes tanulmány elolvasható a következő címen: https://emeraldopenresearch.com/articles/2-8/v2
A SoilCare-rel kapcsolatos további információkat lásd: https://www.soilcare-project.eu/resources/deliverables
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