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ELNÖKI KÖSZÖNTŐ
Örömmel köszöntöm
a Növényvédelmi Magazin
2019. évi második
számának hasábjain, amely
kiemelten foglalkozik
a klímaváltozással,
a megváltozott termesztési
körülmények hatásaival
és a lehetséges válaszokkal
arról,

2019 októberében Stratégiai partnerségi megállapodást kötött az Agrárminisztérium és a Növényvédelmi Szövetség.
A képen balról: Farkas Sándor Agrárminiszter-helyettes, Kovács Gyula, a Növényvédelmi Szövetség elnöke, Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár

hogy akár gazdálkodóként,
akár átlagos állampolgárként

zájárulnak a növényeinket fenyegető men�nyiségi és minőségi veszteségek csökkentéséhez. A termelők számára elengedhetetlen
az egyre szűkösebb természeti erőforrások
hatékony felhasználása. Tovább nehezíti a helyzetüket a szűkülő növényvédőszerpaletta, pedig ezek elengedhetetlen eszközei
a biztonságos és kiszámítható élelmiszertermelésnek. A fenti célok hatékonyabb elérése érdekében 2019 októberében aláírtuk
Stratégiai partnerségi megállapodásunkat az
Agrárminisztériummal, ami további alapokat
adhat a sikeres együttműködéshez, közös
gondolkozáshoz.

mit tudunk tenni
a fenntarthatóságért.
Napjainkban a szélsőséges időjárási viszonyok, a hirtelen változó, évszakoknak teljesen ellentmondó hőmérséklet és a csapadék
szokatlan eloszlása már önmagában is óriási
kihívások elé állítja a termelőket. A növényvédelmi szükséghelyzetek, növényegészségügyi problémák számának növekedése
közös megoldást kíván, ezért az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, a
FAO kezdeményezte és elfogadta, hogy 2020
a Növényegészségügy Nemzetközi Éve lesz.
A klímaváltozás és a nemzetközi kereskedelem nagyban hozzájárulaz új, nem honos károsítók gyors terjedéséhez.
A
nemzetközi
együttműködés
igényét és szükségességét a burgonyavész
(Phytophthora infestans) és a szőlőgyökértetű

(Daktulosphaira vitifoliae v. Viteus vitifoliae) járványok európai kitörése és pusztítása indította
el. Az előbbi éhínséget jelentett Írországban,
az utóbbi pedig az európai szőlőtermő területek közel teljes pusztulását okozta. Napjainkban már együtt élünk ezekkel a károsítókkal
is, többek közt a burgonyabogárral (Leptinotarsa decemlineata, első magyarországi megjelenése: 1947), a kukoricabogárral (Diabrotica virgifera virgifera, 1992) és megfelelő
integrált növényvédelmi módszereket alkalmazva védekezünk ellenük. Szaktudás, nemzetközi együttműködés, növényvédő szerek és
összehangolt akciók nélkül nem tudnánk fellépni még a fenti károsítókkal szemben sem,
nemhogy felkészülni a rohamtempóban terjedő és megjelenő újabb- és újabb károsítók
ellen. A növényvédő szerek jelentősen hoz-

A Magyar Növényorvosi Kamarával, a XIV.
Növényorvosi Napon tervezzük hivatalos
formában megerősíteni eddig is gyümölcsöző együttműködésünket. A megállapodás
deklarálja, hogy a két szervezet elkötelezett az okszerű és felelős, környezetkímélő
növényvédőszer-használattal kapcsolatosismereteknek, az integrált növényvédelem
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alapelveinek széles körű terjesztésében, valamint a közvélemény hiteles tájékoztatásában a fogyasztói bizalom növelése érdekében.
A Magyar Növényvédelmi Szövetség célja,
stratégiai partnereivel együttműködésben,
elősegíteni a magyar termelők versenyképességének növelését, a növényvédő szerek
biztonságos felhasználását, beleértve az integrált növényvédelem gyakorlatának elterjesztését, az élelmiszer-biztonsági kockázatok csökkentését.
Megígérhetem, hogy a jövőben is partnerként számíthat a Magyar Növényvédelmi
Szövetségre és tagvállalataira a sikeres gazdálkodás és a fenntartható mezőgazdaság
hazai fejlesztése érdekében.

Kovács Gyula
elnök, Növényvédelmi Szövetség
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CÉL: A HAZAI MEZŐGAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE

FELÉRE CSÖKKENTETTE A KÁROKAT A JÉGKÁRMÉRSÉKLŐ-RENDSZER
Csak a mezőgazdaságban több tízmilliárd forint értékű termést sikerült megmenteni az Európában egyedülállóan az egész országot lefedő rendszer kiépítésének köszönhetően - közölte GYŐRFFY BALÁZS, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Hozzátette: a hálózat hatékonyságára jellemző, hogy minden a védekezésre elköltött 1 forinttal, 30 forintnyi termelési értéket tudnak megóvni. Az Európai Unió támogatásával, mintegy 1,8 milliárd forint
felhasználásával építették ki a rendszert, amelynek működtetése évente 1,5 milliárd forintba kerül. Az üzemeltetés költségei a kárenyhítési alapot terhelik, így az semmilyen pluszforrást nem igényel a gazdáktól. (MTI)

A magyar mezőgazdaság versenyképességének erősítése megoldást kínálhat az ágazatot
érintő számos jövőbeli kihívásra, ehhez azonban további intézkedésekre és támogatásokra van
szükség – mondta NAGY ISTVÁN agrárminiszter az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának ülésén. A szaktárca kiemelten kezeli az előlegtámogatások kiszámítható és zökkenőmentes kifizetését. A miniszter beszámolt arról, hogy a mezőgazdasági
termelés támogatására az idén több
új támogatási jogcímet indítottak.
Példaként említette a fűszerpaprika-termesztés, a méhészet támogatását, a tenyészbika tenyésztésbe
állítását, komlóültetvények létesítését, haszongalamb vásárlását, és
azt, hogy hogy a tárca hozzájárult a
viharkárok kompenzálásához is. Tájékoztatása szerint eredményesen
tárgyalnak a 2020–2027 közötti időszak támogatási rendszerét tartalmazó Közös Agrárpolitika Stratégiai
Terv előkészítéséről.
			 Forrás: kormany.hu

XXX. KESZTHELYI NÖVÉNYVÉDELMI
FÓRUM 2020

ÉLETBEVÁGÓ
AGRÁRTÉMÁK SIÓFOKON

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Növényvédelmi Intézete minden évben találkozóra hívja
a „növényvédős” és a szakterület iránt érdeklődő kollégákat a Keszthelyi Növényvédelmi
Fórumra, amit immár 30. alkalommal rendeznek meg. A következő rendezvény időpontja:
2020. január 15-17., helyszíne: Pannon Egyetem
Georgikon Kar, „D” épület, 8360 Keszthely,
Festetics u. 7. A rendezvényen gondolatokat
és tapasztalatokat cserélhetnek a termelésben, a szolgáltatásban, a kereskedelemben, a
szakigazgatásban dolgozók, a kutatóintézetek
és az oktatási intézmények munkatársai. Bővebb információ: növenyvedelmi-intezet.georgikon.hu

Egyedülállóan gazdag programkínálatot
nyújt az agrárgazdasági szereplők számára a siófoki Agrárszektor Konferencia, amit
december 4-5-én rendez meg a Portfolio
gazdasági portál. Az esemény fő célja, hogy
az ágazati vállalkozások olyan aktuális információkhoz jussanak, amelyek megalapozhatják eredményes gazdálkodásukat.
A rendezvény szinte valamennyi olyan aktuális agrártémát a napirendjére tűz, amely
hozzájárulhat az ágazati résztvevők eredményes gazdálkodásához. Az eseményen
csaknem húsz kiemelt tematikus kerekasztal-beszélgetés és több tucat szakmai előadás hangzik el. A rendezvényt várhatóan
NAGY ISTVÁN agrárminiszter nyitja meg,
aki az agrárgazdaság versenyképességi követelményeiről, illetve a kormány tervezett
agrárágazati intézkedéseiről tart előadást.
Az eseményen az államigazgatási szféra
magas rangú tisztségviselői mellett az üzleti élet csúcsvezetői szerepelnek az előadók
között. (NAK)

T I L T AK O Z N A K
A HOLLAND GAZDÁK
Dühös farmerek ezrei zártak le október közepén 375 kilométernyi utat Hollandiában
az ellen tiltakozva, hogy egy májusi bírósági ítélet szerint az ország megsérti az európai emissziós szabályokat – írta a Reuters.
A szállítmányozás és az építőipar mellett
az állattenyésztés a nitrogénszennyezés
fő okozója. A holland gazdák viszont azzal
érvelnek, hogy több lépést is tettek a kibocsájtás csökkentésére, és úgy érzik,
alábecsülik azt a szerepüket, hogy
élelemmel látják el a nemzetet.

6

77

„Tegnap még semmit nem hallasz a nitrogénről, ma hirtelen halálos fenyegetést
jelent. Ráadásul olyan emberek mondják, hogy szenved a természet, akik maximum az erkélyükön termesztenek növényt”
– mondta a NOS holland állami
hírszolgáltatónak MICHA BOUWER, az
egyik gazdaszervezet képviselője. Konkrét
intézkedések nem születtek ugyan a farmerek ellen, de az egyik párt azt javasolta,
csökkentsék az élő állatok számát, ami újabb
felháborodást váltott ki. A TNO kutatóintézet
adatai szerint Hollandiában a kibocsájtás az
EU-átlag négyszerese, és ennek 61 százaléka származik a mezőgazdaságból.
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SZÁMOS SIKERES MAGYAR
FENNTARTHATÓSÁGI PROGRAM
LÉTEZIK

Forrás: kormany.hu

DR. SZINAY ATTILA
közigazgatási államtitkár

Az Agrárminisztérium számos fenntarthatóságot szolgáló
programot működtet sikeresen, ilyen például a termelői piacok fejlesztése, az élelmiszer-pazarlás elleni, „Maradék nélkül”
elnevezésű kezdeményezés, illetve az erdőtelepítési támogatási program – mondta
az AM közigazgatásért felelős államtitkára
az Egyesült Arab Emírségekben szervezett
zöldgazdasági konferencián. SZINAY ATTILA az eseményen kiemelte: Magyarország
tudásátadással, az élelmiszer-előállítással
és feldolgozással összefüggő jó gyakorlatok
megosztásával, hozzá tud járulni az élel
mezés-biztonság eléréséhez azokban az országokban, ahol ez szükséges. Ennek jegyében működik együtt Magyarország az ENSZ
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO). A Zöldgazdasági Világszervezet (WGEO) által szervezett konferencia
október 20-21-én zajlott le Dubajban. (MTI)

V I L Á G S Z E R T E VÁ LTÁ S R A
KÉNYSZERÜLNEK A GAZDÁK
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KATASZTROFÁLIS ASZÁLY CHILÉBEN
A dél- amerikai ország az elmúlt évtized legszárazabb telén van túl. Az agrárminisztérium
közlése szerint 16 régióból 6 szenved a csapadék elmaradása miatt, és 37 ezer gazdát érint
az aszály, ráadásul közel 106 ezer állat pusztult el a víz és az élelem hiánya miatt. „Chilét
olyan országként tartják számon, ahol nagyon sok a víz, de a klímaváltozás és a globális
felmelegedés ezt örökre megváltoztatta” – mondta SEBASTIAN PIÑERA chilei elnök, aki
egyúttal azt is bejelentette, hogy 5 milliárd dollárt fordítanak az aszály leküzdésére.

A klímaváltozás miatt a gazdák világszerte
változtatásra kényszerültek: azok a Costa
Ricai gazdák, akik generációk óta kávét termesztettek, átálltak a narancsra, a kenyai
farmerek szarvasmarha helyett tevét tartanak, az USA középnyugati részén pedig a
hagyományosnál néhány héttel korábban
ültetik el a kukoricát, hogy a beporzás még
a forró nyár beköszönte előtt megtörténjen
– sorolja a példákat a New York Times. Az
aszály sújtotta kínai Fucsien tartományban
évszázadok óta kukoricát és búzát termesztettek, de az almára kellett váltaniuk. Indiában kölessel helyettesítették a rizst, Bangladesben pedig rákfarm lett a rizsföldekből.
A Kaliforniában honos növények közül a cseresznye, a pisztácia, a dió és a borszőlő van
veszélyben, a brokkoli és a dinnye viszonylag
jobban viseli a változásokat.

JÓTÉKONYKODTAK AZ OMÉK
KIÁLLÍTÓI
Csaknem 450 kilogramm bontatlan csomagolású, fogyasztható megmaradt élelmiszert
ajánlottak fel jótékony célra a 79. Országos
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) kiállítói. A szervező
Agrármarketing Centrum közleménye szerint a Magyar Élelmiszerbank Egyesület javára felajánlott 446 kilogrammnyi élelmiszert
– zöldségeket, gyümölcsöket, gyümölcslevet, pékárut, száraztésztát, különböző
húskészítményeket – civilszervezeteken
keresztül juttatták el a rászoruló családoknak, illetve gyermek- és idősotthonoknak.
A nemzetközi élelmiszeripari kiállításokon
bevett gyakorlat, hogy a még bontatlan
csomagolású, fogyasztható, megmaradt
élelmiszereket a rászorulók számára ös�szegyűjtik; ehhez csatlakozott második alkalommal az OMÉK. (MTI)

JEGYZÉK KÉSZÜLT HÚSZ KIEMELTEN VESZÉLYES NÖVÉNYKÁROSÍTÓRÓL

Az Európai Bizottság jegyzéket tett közzé azon húsz kiemelten veszélyes, úgynevezett zárlati
károsítónak minősülő növényi kártevőről, amelyek gazdasági, környezeti és társadalmi hatása a legsúlyosabb az Európai Unió területén – közölte az uniós bizottság. A listára felkerült
egyebek mellett a szőlőket és csonthéjasokat is fenyegető Xylella fastidiosa nevű baktérium, a japán cserebogár, a simahátú csillagoscincér, valamint a citrusfélék „sárga sárkány”
betegségének és fekete foltosságának kórokozója. A bizottság arra szólította fel az uniós
tagállamokat, indítsanak a nyilvánosság tájékoztatását célzó kampányokat, végezzenek éves
felméréseket, készítsenek vészhelyzeti terveket és szimulációs gyakorlatokat, valamint dolgozzanak ki e károsítók felszámolására irányuló cselekvési terveket, hozzájárulva a biológiai
sokféleség, a természetes ökoszisztémák és az uniós mezőgazdaság megóvásához.

Fotó: Agrármarketing Centrum
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1982 ÓTA MOST A LEGKISEBB AZ ÓZONLYUK

Az Antarktisz fölötti sztratoszférában kialakult abnormálisan meleg hőmérséklet
drámai mértékben korlátozta az ózonveszteséget szeptemberben és októberben,

ami a legkisebb méretű – kevesebb mint
10 millió négyzetkilométeres – ózonlyukat
eredményezte idén 1982 óta – közölték az
amerikai Nemzeti Légkör-és Óceánkutató
Hivatal (NOAA) és az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA kutatói. Azokban az években,
amelyeket átlagos időjárási körülmények
jellemeznek, az ózonlyuk mintegy 20 millió
négyzetkilométeresre nő - emlékeztettek a
szakemberek. „Fontos megjegyezni, hogy
amit az idén látunk, az a sztratoszféra melegebb hőmérsékleteinek eredménye. Nem
annak a jele, hogy a légköri ózon hirtelen a
gyarapodás gyors útjára lépett” – magyarázta
PAUL NEWMANN, a NASA Goddard Űrközpontjának vezető kutatója. (MTI)
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sérült, bontott csomagolású, hiányos jelölésű, nem nyomon követhető, engedéllyel nem
rendelkező (visszavont), engedélytől eltérő
címkéjű, valamint idegen nyelvű címkével el-

és egyéb speciális élelmiszerekhez; zöldséghez, gyümölcshöz; valamint gabonafélékhez és sütőipari termékekhez kapcsolódott.
(Nébih)

ÚJABB BORVIDÉKEN BUKKANT
FEL A SÚLYOS SZŐLŐBETEGSÉG
TÖBB FORRÁS JUT

ÚJABB JAVASLAT SZÜKSÉGES

A MÉHEK VÉDELMÉHEZ

Az Európai Parlament képviselői állásfoglalást fogadtak el, amelyben a méhek fokozott
védelmét követelték, és újabb javaslattervezetet kértek az Európai Bizottságtól, miután
a tagállamok szerintük fellazították a méhek
védelmét célzó szabályozást – közölte az uniós parlament a plenáris ülésen történtekről
beszámolva. A képviselők nem támogatják,
hogy lazák legyenek a méhekre veszélyes
növényvédő szerek alkalmazhatóságára vonatkozó feltételek, az Európai Parlament túlnyomó része nem akarja, hogy a méhek védelmét szolgáló jogszabályt puhítsák. „Arra
szólítjuk fel az uniós bizottságot, hogy olyan,
a legújabb tudományos és technikai tudáson
alapuló jogszabálytervezetet terjesszen be,
amely kiszűri a beporzókra legveszélyesebb
növényvédő szereket” – mondta PASCAL
CANFIN, az EP környezetvédelmi bizottságának francia elnöke. Az uniós bizottság
adatai szerint csak az Európai Unióban a gabonafajták 84 százalékának és a vadvirágfajok 78 százalékának fennmaradása legalább
részben az állati beporzástól függ. Az unió
éves mezőgazdasági termelési értékéből 15
milliárd eurónyi közvetlenül a beporzó rovarokhoz köthető. (MTI)

ERDŐTELEPÍTÉSRE

Növelte az erdőtelepítésre adható támogatás mértékét az Agrárminisztérium (AM),
így a gazdák a korábbiaknál lényegesen nagyobb, fafajtól függően 80-130 százalékkal
több forrást is igénybe vehetnek. A jövedelempótló támogatás összege az eddig hektáronkénti 172 euróról 432 euróra emelkedett,
és egységesen minden fafajnál 12 évre nőtt
a támogatás igénybevételének időtartama is.
Mindezek eredményeként nemcsak több támogatást kapnak a gazdák, hanem fafajtól függően 4-7 évvel hosszabb ideig vehetik igénybe.
Minden célállománytípus-csoportnál emelkedtek az erdő létesítésének és ápolásának
egységárai, valamint új elemként került be a
felhívásba a ritka elegyfafajok ültetésének lehetősége. A támogatási kérelem benyújtására
a módosítások miatt 2021. december
31-ig van lehetőség, a pályázati felhívás a
www.palyazat.gov.hu oldalon érhető el.

látott növényvédő szerek is. A termékeket a
szakemberek kivonták a forgalomból.
A bírság akár milliós is lehet. (Nébih)

ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI HELYZETKÉP AZ EURÓPAI UNIÓBAN
Az Európai Unió 40 éve működő élelmiszerés takarmánybiztonsági riasztási rendszerének (RASFF) köszönhetően számos élelmiszer-biztonsági kockázatot még azelőtt
sikerült elhárítani, hogy a kifogásolt termék
gondot okozhatott volna a vásárlóknak. Az
Európai Bizottság által készített, nemrég
közzétett 2018-as összegzés alapján tavaly
csaknem 3700 eredeti bejelentés (ebből 1118
riasztás) jelent meg a RASFF-on, amelyek
86% százaléka élelmiszerekhez kötődött. Az
új bejelentések száma valamivel csökkent
az előző éviekhez képest. Az unióban gyártott, problematikus termékek többségénél
a patogén mikroorganizmusok (elsősorban
baromfi- és hústermékekben), a nem jelölt
allergén anyagok (elsősorban tej, glutén,
és mogyorófélék), valamint a termékekben
lévő idegen anyagok (főként műanyag-, fém-,
vagy üvegdarab) jelentettek gondot. A bejelentéseknek csupán 1 százaléka vonatkozott
magyar előállítású termékre. A 162 hazai vonatkozású ügy főként étrend-kiegészítőkhöz

NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKET
FOGLALT LE A Nébih
Több mint 2,2 tonna összmennyiségű problatikus növényvédő szert találtak 2019
szeptemberében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrei egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, növényvédő
szereket is forgalmazó üzletben. Az üzlet
és a raktárhelyiségek átvizsgálása során az
ellenőrök 248 nem megfelelő tételt találtak,
2277 kg összmennyiségben. A termékek között voltak lejárt felhasználhatósági idejű,
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A szőlőt veszélyeztető aranyszínű sárgaság
(Flavescence dorée) betegséget azonosította
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(Nébih) referencialaboratóriuma 2019-ben
a Hajós–Bajai borvidéken. A karantén kórokozó terjedésének megakadályozására a
betegséggel fertőzött növényeket, valamint a
fertőzési góc körüli 1 kilométeres körzetben
található, tünetet mutató tőkéket belátható
időn belül meg kell semmisíteni. Az ezt körülvevő 3 kilométeres biztonsági övezetben
már zajlik az intenzív felderítés és mintavétel
a károsító esetleges jelenlétének, terjedésének feltérképezése érdekében. A hatósági
intézkedések kizárólag a növényállományra vonatkoznak, a bor készítését és annak
forgalmazását semmilyen formában nem
érintik. Azokon a területeken, ahol a hatóság elrendeli a szőlőtőkék megsemmisítését, a hivatásszerűen gazdálkodó termelők
kártalanításra jogosultak. (agrarszektor.hu)
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Néhány hete bejárták a Facebookot azok a
posztok, amik szerint 2050-re a klímaváltozás miatt sivatag lesz a bolygó, és mind meghalunk. Valóban ennyire rossz a helyzet? Meg
vannak számlálva a napjaink?
Az tény, hogy nagyon rossz a helyzet, de azért
2050-re nem valószínű még, hogy mind meghalnánk, és nem lesz sivatag a bolygó. De
sajnos az igaz, hogy szinte mindennap jön
olyan tudományos hír, hogy az új elemzések
pesszimistábbak az előzőeknél. Az éghajlatunk állandóan változik, ez nem újdonság.
Az elmúlt évmilliók során előfordult, hogy
a mostaninál magasabb volt a hőmérséklet
vagy hasonló a szén-dioxid-koncentráció, bár
amit az évszázad végére várhatunk, olyan az
emlősök kifejlődése óta nem volt. A változás
gyorsasága az, ami ijesztő: most százszor
gyorsabban megy végbe a folyamat, mint korábban bármikor. A bolygónak ez nem probléma, a civilizáció viszont, legalábbis ahogyan
mi ismerjük, nagy veszélyben van.

HATALMAS LEHETŐSÉG ÁLL A

MEZŐGAZDASÁG
ELŐTT

A 24. órában
vagyunk, ha meg
akarjuk állítani a
klímaváltozást,
de éppen a
mezőgazdaság az
az ágazat, ami sokat
tehet ezért – mondja

A változás iránya egyértelműen negatív?
Rövidebb távon nem feltétlenül. Egyelőre Magyarország is jól járt, hiszen enyhébbek a telek, kevesebbet kell fűteni. Skandináviának is
jól jönnek egyelőre a felmelegedés bizonyos
aspektusai. A növekvő szén-dioxid-szint jó a
növényeknek, elősegíti a fotoszintézist. Tíz
évvel ezelőtt úgy gondoltuk, mostanra hatalmas területek lesznek zöldebbek világszerte.
Nem így lett, mert a mérleg másik serpenyőjében ott volt az 1 fokos hőmérséklet-emelkedés és ott voltak az ezáltal gyakoribbá váló
szélsőséges időjárási jelenségek.

ÜRGE-VORSATZ
DIÁNA fizikus,

klímakutató, a CEU
professzora, aki
részt vesz az ENSZ
Éghajlat-változási
Kormányközi
Testületének (IPCC)
munkájában.

Mi az, amitől tartanunk kell?
Hosszabb távon beláthatatlan következményei lesznek annak,, ha folytatódik az átlaghőmérséklet emelkedése. Az emberi civilizáció nagyon érzékeny, csak nagyon szűk
hőmérsékleti határok között képes fennmaradni. Egész országok tűnhetnek el, nem beszélve a rengeteg tengerpartra épült városról
és egyéb infrastruktúráról. A folyamat már
megkezdődött: 2010 és 2016 között Szíriában
a termőföld 60 százaléka sivataggá vált, és
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emiatt 1,5 millió ember kényszerült a városokba. A klímaváltozás még nagyobb prob-

lémává válik attól, hogy politikailag instabil
légkörbe fog érkezni. Ne legyenek illúzióink,
mi sem fogjuk megúszni: 2025-re például
Szerbia után egész Európában Magyarország lesz az a hely, ahol a leginkább elterjed
majd a nyugat-nílusi láz. A Kárpát-medence
növény- és állatvilága a világon az egyik legsérülékenyebb, mert a minket körbevevő hegyek lezárják a menekülés útját.
Olvasóink közül többen már a saját bőrükön is
tapasztalták, de kérem, Ön is foglalja össze,
mit jelentett eddig a klímaváltozás a magyar
mezőgazdaság számára?
1901-hez képest megfigyelhető néhány nagyon jelentős változás: csökkent a csapadékos napok száma, a megnőtt az egy nap alatt
leeső csapadék mennyisége és nőtt a száraz
időszakok hossza, főleg tavasszal és ősszel,
ami a mezőgazdaságnak nagyon rossz.
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Új kártevők jelennek meg. A poloska-, a
harlekinkatica- és a gyapjaslepke-invázió
még csak a kezdet, csak ízelítő abból,
ami ránk vár.

áll a mezőgazdaság előtt, hiszen akár semlegesíteni is tudná a többi kibocsájtás egy részét pár évig, és így időt nyernénk a hosszú
távú megoldások bevezetésére.

foglalkozó honlapokat, önképző köröket,
posztjanak a közösségi médiában. Az a legjobb, ha a gazdák megosztják egymással tapasztalataikat, hiszen ők tudják a legjobban,
kinek milyen megoldás vált be. A helyi közösségekre kell koncentrálni, nem ugyanaz lesz
a hasznos intézkedés Kelet-Magyarországon,
mint nyugaton, mert más a vízkészlet, a csapadék mennyisége, a hőmérséklet. Az a jó, ha
a döntéshozók, az influencerek is érzékelik,
hogy ez a téma sokakat érdekel. Persze nem
ez az egyetlen tennivaló.

ALIG VAN OLYAN ÁGAZAT, AHOL
A KIBOCSÁJTÁS CSÖKKENÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK
MEGEGYEZNÉNEK AZ ALKALMAZKODÁSSAL, ÉS A MEZŐGAZDASÁGBAN
IS PONT EZ A HELYZET.

A klímaváltozás nem csak annyit jelent, hogy
új fajok tudnak megélni nálunk, hanem azt
is, hogy nagyon nagy kárt is tudnak okozni, mert egyre kevésbé vagyunk ellenállóak
honos élővilágunk megcsappanása miatt.
A madárállományunk például az elmúlt pár
évtizedben a felére csökkent.
Általában mennyire járul hozzá
a mezőgazdaság a klímaváltozáshoz?
Elég sokkal, a teljes károsanyag-kibocsájtás
mintegy 1/3 része a földhasználatból származik, miközben például a nagyon környezetszennyezőnek tartott repülés hozzájárulása
„csak” 2 százalék. Tudom, hogy vannak olyan
vélemények, melyek szerint ez igaz, csak a
repülésről le lehet mondani, az élelem viszont nélkülözhetetlen. Ezzel egyetértek, de
éppen itt van a lényeg. Hatalmas lehetőség

Megfelelő
műveléssel,
technológiával,
precíziós
gazdálkodással,
odafigyeléssel jelentősen csökkenthető a kibocsájtás. Ez nagyon nagy különbség lenne.

Ön szerint van reális esély arra, hogy meg tudjuk állítani vagy fordítani a folyamatot? Születnek valóban hatékony intézkedések akár globális szinten, akár Magyarországon?

Tehetünk valamit a klímaváltozás ellen?
Visszafordítható még a folyamat?
Igen, de a 24. órában vagyunk. Mi, szakértők azt reméljük, hogy meg tudjuk állítani a
melegedést azon a szinten, ahol még lehet
alkalmazkodni a hatásokhoz, de ehhez nagyon sürgősen mérsékelni kell a kibocsájtást. Mindenki naponta rengeteg olyan döntést hoz, amivel befolyásolja ezt a folyamatot,
tehát ahol hozzá tud járulni a csökkentéshez.
Muszáj elmennünk ebbe az irányba. Nem
mindegy, hogy 1,5 fokkal vagy 4-6 fokkal nő
az átlaghőmérséklet. Én azt gondolom, hogy
komolyabb változások addig nem történnek,
amíg az emberek nem várják el őket az üzleti
és politikai döntéshozóktól, és ezt nem fejezik ki folyamatosan.

Feltétlenül van esély. Sok, reményt keltő, pozitív folyamat indult be, csak ezek még kevesek és lassúak a történelmi inercia eltérítéséhez. Szerencsére gyakran tapasztaljuk azt
is, hogy a valóság a legoptimistább előrejelzésekre is rácáfol. Tizenöt éve nem tudtam
volna elképzelni, hogy létezik nulla energiaigényű toronyház, ma már nemcsak hogy van,
de nem is drága. A magatartáskutatók mindig
azt mondják, nagyon nehéz és lassú megváltoztatni a kialakult viselkedésmódokat, erre
azt látjuk, hogy Svédországban egyetlen (!) év
alatt 20 százalékkal csökkent a repülővel, és
50 százalékkal nőtt a vonattal utazók száma.
Több olyan klímakutató kollégám van, akik
azért nem járnak nemzetközi konferenciákra,
mert repülniük kellene. Ez apróságnak tűnik,
de a személyes példák rengeteget számítanak. Egy-két év alatt szorult vissza a húsfogyasztás is Svédországban. Lehet, hogy gyorsabban tudunk változni, mint gondoljuk.
Mit tehet egy jóérzésű gazda, akit valóban
aggaszt a klíma állapota?
KATHARINE HAYHOE, egy kanadai klímakutató erre a kérdésre azt a választ adta:
beszéljen róla! Tartsanak szakmai napokat a klímaváltozásról, hozzanak létre ezzel
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TÖBB SZAKÉRTŐ SZERINT
AZ ELSŐ „BOMBA”, AMI
FENYEGET MAJD MINKET, A
BIODIVERZITÁS MEGSZŰNÉSE.

Ez ellen a gazdák is tehetnek, ha tudatosan
törekednek a fajok sokszínűségének fenntartására: álljon az udvarban például négyféle
almafa. Ez nemcsak azért jó, mert így nagyobb eséllyel lesz közöttük olyan, ami ellenáll az új kártevőknek, hanem azért is, mert
a négyféle almafán különböző rovarok, madarak élnek, amik harcolhatnak az újonnan
megjelenő kártevőkkel. Ugyanezért át kell
gondolni a növényvédő szerek felhasználását,
hiszen a biodiverzitás megőrzése e téren is
szempont kell, hogy legyen: maradjon meg
minél több rovar és pók. Az IPCC jelentése azt
is javasolja a gazdáknak, hogy ismerkedjenek
meg az agrárerdészet fogalmával, ahol lehet,
„vegyítsék” egymással az erdőt és a mezőt,
vagy ha ez nem lehetséges, legalább telepítsenek mezővédő erdősávokat. Az IPCC a
megújuló mezőgazdaságot helyezi előtérbe,
mint a klímavédelem legfontosabb területét a
mezőgazdaságban.

Vámos Éva
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EKEMENTES

A TALAJMEGÚJÍTÓ MEZŐGAZDASÁG
FONTOSABB
TECHNOLÓGIAI ELEMEI

MŰVELÉSSEL
A KLÍMAVÁLTOZÁS

ELLEN

FORGATÁS NÉLKÜLI
MŰVELÉS

szántás nélküli talajművelés, ami nem jár a talaj
szintjeinek leforgatásával;

MINIMUMMŰVELÉS

a forgatás nélküli művelés sekély változata, melynek soránmaximum 10-15 cm munkamélységben bolygatjuk a talajt;

NO-TILL, DIREKTVETÉS ugyanazt jelenti mind a kettő: talajmunka nélküli termelés,
melynek során csak a vetőgép okoz kismértékű talajbolygatást;
ZERO-TILL

Elhúzódó aszályos időszakok, porba
vetés, hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű
csapadék okozta erózió.
A klímaváltozás hatásait már érzi a hazai
mezőgazdaság is, de létezik olyan művelési mód,
amivel csökkenthetők a károk.
A talajmegújító mezőgazdaság révén
nemcsak ezeket lehet hatékonyan
ellensúlyozni, de a szén-dioxid-kibocsátás

a no-till végső technológiája, amelyben az abszolút minimumra szorítják a talajbolygatást. A vetés vágótárcsás
vetőgéppel történik, ami szinte láthatatlan metszést ejt a
talajon – ez elsősorban a csapadékszegény régiókban terjed,
ahol minden milliméter csapadékot igyekeznek megőrizni.

A technológiai elemek mindegyike fontos, de önmagukban nem nyújtanak
jelentős előnyt. Az előny a mulcshagyással és takarónövények alkalmazásával
együtt jelentkezik, ezt a rendszert hívják együttesen talajmegújító mezőgazdaságnak.
Milyen jelenségek fenyegetik a klímaváltozás
miatt a hazai mezőgazdaságot?
Elsődlegesen a szeszélyes időjárási minták,
például az elnyújtottabb aszályos periódusok.
Máris rendszeresek a tavaszi nagyaszályok,
amikor a kukoricát, napraforgót kellene indítani. Emiatt gyakoriak a porbavetések. Vannak régiók, amelyek sokáig egyáltalán nem
kapnak csapadékot, aztán egy menetben leesik 100 mm eső, amire nehéz felkészülni.
A globális átlaghőmérsékletek emelkedését
ugyanakkor még nem érezzük.

is drasztikusan csökkenthető.

KÖKÉNY ATTILA talajmegújító

mezőgazdasági tanácsadó szerint
a talajmegújító mezőgazdaság
széles körű alkalmazásával karbonnegatívvá
tehető egész Magyarország,
miközben a termésátlagok is növelhetők.

A saját termőterületein is megfigyelte ezeket?
Szerencsére az extra nagy mennyiségű csapadékok elkerültek, de az őszi aszály után és
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tavasszal is a hivatalosan súlyosan aszálysújtotta területnek nyilvánított régióban találtuk
magunkat.
Hogyan, milyen művelési módokkal lehet
ezeknek a jelenségeknek a káros hatásait
mérsékelni?
Ez főleg attól függ, hogy a termőterület dombon, síkon, illetve homokon, agyagon helyezkedik-e el. Ami azonban univerzális, hogy
soha nem szabad csupaszon hagyni a talajfelszínt. Ennek több előnye is van: nem indul
el a talaj, nem fog sem eliszaposodni, sem
kicserepesedni a felszín, sem szélverésnél
nem alakulnak ki dűnék, nem hordja el a szél
a talajt, csökken az erózió.
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A FŐ SZABÁLY, HOGY
SOHA NEM HAGYUNK
BARNA FELSZÍNT,
MINDIG TAKARJUK
VALAMIVEL, AKÁR
MULCSHAGYÁSSAL,
AKÁR ÉLŐ NÖVÉNYEK
HASZNÁLATÁVAL,
AKÁR VEGYESEN.
Ez a kiszáradás ellen is véd: napokkal, hetekkel növelhető a talajnedvesség megtartásának ideje. A magas szármaradványoknak és
a mulcsnak köszönhetően például a szél sem
tudja kiszárítani a felszínt. Ahol én gazdálkodom, ott akár másfél héttel tovább is tudjuk
biztosítani így a víz jelenlétét a talajban. A
tavaszi súlyos aszályban 2-3 cm mélyen még
nedves volt a talajunk! A lényeg, hogy ha nem,
vagy csak minimálisan bolygatjuk a talajt, sok
tartós, stabil, nagy pórus alakul ki, a csapadék 40-50 cm mélyre is beszivárog, és ott is
marad. Akinél lefut a földről a víz, az saját
maga „gyártja” az aszályt!
És milyen is pontosan ez a művelési mód?
Minimumművelés és no-till vagy direktvetés,
illetve ezekkel együtt a takarónövények alkalmazása. Mindezek együttesen hozzájárulnak
a talaj lazultságához, a talajbiológia életben
tartásához, javítják a szervestartalmat is. A
talajművelés teljes elhagyása, a no-till elérése azonban egy hosszabb folyamat.
Az átállástól kezdve mennyi időn belül lehet
érezni a pozitív hatásokat?
Egyes helyeken – a jobb adottságú, homokos és agyagos, vályog, löszös, talajoknál
– már 1-2 év után, más talajoknál ez hos�szabb időbe is telhet. A hozamok is pozitív
módon változhatnak, például van, ahol már

az első évben is 52 mázsa szóját arattak
minimum-műveléssel és mikrobiológiai oltással, holott előzőleg a rekordjuk szántással
és több mázsa műtrágya felhasználásával is
csak 36 mázsa volt.

rok, silókukorica – amik tartósítják a lazíEGY NÖVÉNNYEL TAKART
tásos pórusokat. Finomrozs, lóbab, borFELÜLET
só, amik nitrogénkötők, vagy bármilyen
JÓVAL
KEVÉSBÉ
MELEGSZIK
más növény, ami tavasszal szóba jöhet.
FEL A NAPON. AKÁR 15-20
A kiválasztás főleg attól függ, mi a cél: talajt
lazítani, nitrogént kötni vagy épp mulcsot
CELSIUS FOKOS HŐMÉRSÉKLET-KÜképezni? Egy pillangós virágzatú kultúra
LÖNBSÉG IS LEHET A FEKETÉN/BAR200-300 kilogramm nitrogént tud otthagyni
NÁN HAGYOTT ÉS A MULCSOZOTT
hektáronként a földön, jól alkalmazva a műtTALAJOK KÖZÖTT.
rágya is kiváltható vele. Egy-egy takarónövénynek 10-15 ehhez hasonló előnye lehet. Amerikai meteorológusok figyeltek fel az
Ezeket aztán le is legeltethetjük, vagy csak USA-ban arra, hogy egyes területeken foltszerűen csökkent az átlaghőmérséklet. Amilehengereljük, lezúzzuk.
kor megvizsgálták, mi lehet ennek az oka,
kiderült, hogy az adott területeken takaGondolom, ehhez kevesebb gépidő
rónövényes no-till gazdálkodást folytatnak
és üzemanyag is elég.
Az a cél, hogy a takarónövény vetése, a főnö- a farmerek. A módszernek egyértelműen
vény vetése és aratása kombinációján kívül klímakiegyenlítő hatása van: nyáron a (tane legyen más tennivalónk a földön. Ilyenre karó)növények párologtatása és árnyéka
itthon még nincs példa, de külföldön, ahol hűvösebben tartja a területet, télen pedig a
nálunk 15-20 évvel régebben gyakorolják ezt, mulcs révén kevésbé engedi lehűlni. Egyes
már igen. A példák alapján úgy tűnik, hogy helyeken már olyan aratógépeket alkalmazjóval alacsonyabb menetszámmal, kevesebb nak gabonáknál, amelyek csak a kalászt téműtrágyával is átlag feletti terméseket lehet pik le, a szárat állva hagyják, hogy árnyékoljon. Fontos az is, hogy a kevesebb talajmunka
elérni ezzel a módszerrel.
révén kevesebb gépi időre van szükség. Míg a
Arról már volt szó, hogy a klímaváltozás szántásos művelésben a hektáronkénti gázegyes káros hatásainak kompenzálására is olajfogyasztás elérheti a 90 litert, no-till műalkalmas a talajmegújító mezőgazdaság, de velésben 20 liter alatt marad. Ráadásul a talaj
bolygatása maga is jelentős mértékben járul
van-e ezen felül is előnye?
A klímaváltozás a legtöbb termelő számára hozzá a szén-dioxid-kibocsátáshoz. Minden
talajmunka során egy szén-dioxid-fröccs kerül
liberális szlogen, nem foglalkoznak vele.
a légkörbe, a bolygatás oxigént kever a humuszba, felélesztve egy rakás baktériumot, amik
Hogyan alakul a jövedelmezősége
oxidálják a talajban található szenet. Emiatt
ennek a művelési módnak?
Tudok olyan 4500 hektáros gazdaságról, ahol van, hogy a talajok az elmúlt 50 évben elvesz11 éve folytatnak forgatás nélküli művelést, tették széntartalmuk 60-70 %-át, és az szinte
és 2015 óta no-tillben termelnek. Ott egy át- mind a légkörbe került. Ez a trend azonban
lagos évben jóval alacsonyabb futás- és nö- megfordítható. A talajmegújító mezőgazdaság
vényvédelmi költségekkel 15-16 tonnás hek- egyik amerikai úttörője, Gabe Brown néhol
táronkénti hozamot érnek el kukoricában, 11 %-osra növelte talajai eredetileg 1,9 %-os
miközben az adott régióban 6 tonnás a ter- szervesszén-tartalmát, de átlagosan is elérte
mésátlag. Hozzá kell tennem, hogy ez ugyan a 6-7 %-os értéket. Persze ez időigényes: 20
éves távlatban kell gondolkodni.
a mi régiónkban történik, de a határon túl.

És más talajoknál?
Máshol négy-öt évre van szükség, ha valaki
jól csinálja. Ennyi idő alatt már szembetűnő
a változás, igaz, akadank olyan területek is,
ahol 10 év alatt sem született szemmel látható pozitív eredmény. Ezeknél általában az
segít, ha beoltják a talajokat, kicserélve a talajéletet, komposzttal, komposztoldattal.
LEHET ÉS KELL IS HASZNÁLNI
GÉPEKET: SZÁNTÓFÖLDI
KULTIVÁTORT VAGY RÖVID TÁRCSÁKAT,
KISEBB GAZDASÁGNÁL KOMBINÁLT
ESZKÖZÖKET, DE FONTOS, HOGY A
TALAJMŰVELÉSNEK MINDIG OKSZERŰEN MINIMÁLISNAK KELL LENNIE.

Aki ilyenbe szeretne fogni, hogyan
teheti meg az első lépést?
Távolítsa el az ekét a háztól, minél messzebbre, annál jobb! Az átállás a forgatás nélküli,
okszerű műveléssel indul, amit ki kell egészíteni a megfelelő mikrobiológiával, és majd innen lehet idővel átlépni a minimumművelés,
majd a no-till felé. Ha régóta szántott területen szeretné valaki elkezdeni ezt a munkát,
számolnia kell a több évtizedes eketalppal,
amit különböző vastagságban, közép-mélylazítással kell feltörni, ezt követően jön az első
takarónövény vetés, általában 6-8 fajtából álló
magkeverékkel.
Milyen növények jöhetnek szóba?
Bármi jó lehet, amit tavasszal biztonsággal be lehet takarítani, például fehérretek,
különböző silónövények, szudáni fű, silóci18
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Mit érhetünk el, ha emeljük a talaj széntartalmát?
Magyarországot például teljesen karbonnegatívvá tehetjük. A párizsi klímaegyezményhez
kapcsolódva korábban kiszámítottuk, hogy ha
csak 0,2 százalékkal emelünk a hazai talajok szervesszén-tartalmán, azzal – 4,3 millió
hektár földterülettel számolva – a teljes magyar szén-dioxid-kibocsátásnak (közlekedés,
szénerőművek, fűtés, stb.) megfelelő men�nyiséget tudnánk megkötni. A párizsi 4/1000
kezdeményezésben egyébként a széntartalom
0,4 százalékos emelését javasolják. Ha ezt teljesítenénk az összes itthoni termőterületen,
akkor karbonnegatív lenne az ország. A fent
vázolt művelési móddal ez nagyon egyszerű
lenne, csak szándék kellene hozzá.

AGRÁRMÚZEUMMÁ

gazdálkodókat nem érdekli, hogy mekkora a
termelési költség, mert olyan mértékű támogatásokhoz jutnak, amelyek ezt messzemenően kompenzálják. Érdekes, hogy a határon túl
viszont rohamosan terjed a technológia: még
a világ legjobb földjeivel rendelkező Vajdaságban is takarják, oltják a talajt. Igaz, ott rá vannak kényszerítve, mert nincs jelentős összegű
agrártámogatás. A módszer ott terjed igazán,
ahol abból kell megélnie a földművesnek, amit
maga megtermel. Ahol tervezhetően jön a támogatási bevétel, ott nem. Feltűnő, hogy az
EU-ban egyre csökken az így művelt talajok
mennyisége, miközben mindenütt máshol nő.
Sokak számára elképzelhetetlennek tűnik az
a cél, hogy a földeken évente csak egy vetés
és egy aratás legyen, pedig ez megvalósítható.

VÁLHAT

EURÓPA

Mi szükséges ahhoz, hogy megváltozzon
a hozzáállás?
Informálás és anyagi ösztönzés. Zöldítési támogatások, pályázatok gépparkváltásra, a
szükséges erőgépek beszerzésére. Igaz, hogy
itthon is létezik zöldítési pályázat, de rossz a
technológia. A bevetett takarónövényeket általában 60 napig hagyják nőni, aztán egyszerűen
beszántják. Így ez semmit sem ér, még csak
meg sem tud nőni a növény. A támogatást kifizetik rá, de közben a rossz technológia miatt a
takarónövények összes fentebb taglalt előnyét
elveszítjük, vagyis sárba hajítjuk a pénzt. Van
azonban, ahol ez kitűnően működik: Kazahsztánban 2000-ben azt sem tudták, mi a direktvetés, 2012-ben már direktvetéssel termelték
a búzát 1,85 millió hektáron, és 50 százalékkal
magasabb termést aratnak a szántásoshoz
képest, pedig egy erősen nedvességlimitált
régióról beszélünk. Jó példa még Ausztria, ott
alig van barnára művelt tábla, mert a termeMennyire nyitottak ugyanerre a hazai gazdák? lők többsége már nem szánt, és télen is takaSzinte nulla a fogékonyság, többnyire azok rónövényeket alkalmaz.
kezdenek ezzel foglalkozni, akinek már termelési nehézségeket okoz a termőföldjük állapota. De ők is főleg a „kisebb” gazdák. A nagyobb Ballai Vince
Hányan lehetnek azok, akik itthon már ezt művelési módot követik?
Körülbelül 45 gazda már biztosan szemléletet váltott, és célként tűzte ki a talajmegújító
mezőgazdaságot, ők vannak az egyesületben.
Olyan föld, ahol már elindult a no-till felé tartó
folyamat, összesen 20 ezer hektár lehet – ez
a hazai 4,3 millió hektár termőterület 0,5 ezreléke, tehát szinte elhanyagolható –, és kb.
5000 hektár esetében beszélhetünk előrehaladottabb állapotról. Pedig világszerte komolyan terjed a no-till, már több mint 160 millió
hektárt művelnek direktvetéssel, ami évente
magyarországnyi területtel nő. Brazília több
mint felét is így művelik, jóformán csak ott
nem alkalmazzák, ahol mindenképp meg kell
törni a talajt – a batáta, burgonya, cukorrépa
esetében –, ezeknél csak kárenyhítésként alkalmazzák a takarónövényeket, a minimumművelést.

Az élelmezés biztonsága miatt fontos, hogy jó minőségű
és a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai közepette
is biztos hozamot nyújtó növényfajtákat nemesítsenek.
Ez a hagyományos eljárással lassan megy,
génszerkesztéssel gyorsabban és tudatosabban
működhetne, de a szigorú szabályozás megköti a
kutatóintézetek és egyetemek kezét.
Ezekre a fejlesztésekre úgy tűnik, hogy a szinte
határtalan pénzeszközökkel rendelkező nagyvállalatoknak
nyílik lehetősége, pedig az egyetemi, akadémiai szféra
sokkal könnyebben, olcsóbban és hatékonyabban
tudna a helyi viszonyokra optimalizált fajtákat
előállítani. Interjú

BALÁZS ERVINNEL, az MTA

Agrártudományi Kutatóközpontjának főigazgatójával.
20
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Melyek azok a klímaváltozás okozta hatások,
amelyek az önök munkáját is befolyásolják, új
kutatási irányokat jelölnek ki?
Leginkább az extrém időjárási körülmények
jelentenek problémát. A melegedés hozzá tartozik a Föld ciklusaihoz, de ez most egy intenzívebb szakasz, és ebben biztos, hogy szerepe
van az emberi tevékenységnek is. Nemcsak az
iparosodás vagy a mezőgazdaság miatt, hanem azért is, mert a Föld populációja drasztikusan megnőtt. Az 1900-as évek elején 2,5-3
milliárdan voltunk, ám ez a szám mostanra
közel a háromszorosára növekedett. A sok
embert megfelelő szinten el kell látni élelemmel, és ehhez megfelelő termésmennyiség
kell, ami három összetevőtől függ: a jó genetikai alapanyagtól – vagyis a kiváló minőségű
vetőmagtól –, a fejlett agrotechnikától és az
időjárástól. Az utóbbin nem tudunk alakítani, a
másik kettő viszont a kezünkben van. Ezekkel
próbáljuk az éghajlati anomáliák káros hatásait enyhíteni, kiküszöbölni.
Hol tartunk ebben a feladatban?
Az a célunk, hogy olyan növényeket nemesítsünk és szelektáljunk – teljesen mindegy,
hogy milyen módszerrel –, amelyek a különböző éghajlati kondíciók mellett is megfelelő

termésbiztonságot adnak, és a minőségük az
átlagnál jobb. Ezek a klímaadaptív fajták, amelyekért 2018-ban Agrárinnovációs díjat kapott
a kalászosgabona-nemesítésünk. 2017-ben
az újonnan nemesített búzát, a Nádort a magyar gabona-termőterület 13,8 százalékán
vetették, ami akkor kb. 130 ezer hektárt jelentett. Idén már 17 százalékon van, vagyis 170
ezer hektáron!

rok” állnak a háttérben. Szép dolog, hogy elmegyek egy mediterrán országba, és megtetszik az a leander, levágok belőle egy darabot
és hazahozom, de ezzel nemcsak a leandert
hozom haza, hanem azon egy csomó, szabad
szemmel nem látható mikroorganizmust is.
Amikor új fajtát nemesítenek, fel szokott-e merülni, hogy az időjárás és a károsítók változásai hasonlóak lehetnek más területekéhez, és
hogy érdemes esetleg ezekről sikeres fajtákat
behozni?
Hogyne, van egyfajta honosítás is, de azt is
figyelembe kell venni, hogy a Kárpát-medence unikális agroökológiai terület. Közismert,
hogyez, illetve a trianoni diktátumot megelőző Magyarország minimum 25 millió embert
tudott ellátni minőségi élelemmel. A magyar
mezőgazdaság hatékonysága jelenleg – és ezt
a felelős miniszter is elismerte – 55 százalék
körül alakul az európaihoz képest, és akkor
nem is beszéltünk Amerikáról. Az Egyesült
Államokban olyan agrotechnika és olyan kukoricahibridek vannak, amelyek hektáronként
30 tonnát produkálnak, míg a hazai nagyon jó
hibridjeink jó esetben 15-18 tonnát, ami mögött részben a nem megfelelően alkalmazott
agrotechnika áll.

Miben tud többet a Nádor a hagyományos fajtáknál?
Jobban viseli a szélsőségesebb időszakokat, a
nagyobb szárazságot, ekkor is megfelelő szinten tudja hasznosítani a talajban és a légkörben lévő vízkészletet, és jobb a fotoszintetikus
aktivitása. Ha pedig csapadékosabb az idő, akkor mindennek az ellenkezője történik, tehát
jól alkalmazkodik a természeti kihívásokhoz.
Így próbálják tehát fejleszteni a terményeket, a
szárazság és a túl sok csapadék elviselésére?
Ez csak az egyik irány. Létezik biotikus stressz
is: új, a területen korábban nem ismert kórokozókkal és kártevőkkel szemben is ellenállóvá kell őket tenni. Ezek megjelenése azonban csak részben tekinthető a klímaváltozás
következményének, sokszor a „nyitott hatá-

Említette, hogy unikális a Kárpát-medence.
Csak ez az oka annak, hogy kevésbé honosítanak?
Ez az elsődleges ok, a másik, hogy évszázadok óta mindig a megfelelő helyi genetikai bázisból indultak ki a nemesítések. A hatalmas
hazai gabonagénbankban megtalálható egy
sor ősi fajta, olyan tulajdonságokkal, amelyeket felhasználhatunk, „háziasítunk” avagy
„domesztikálunk”. A probléma ott van, hogy
ezekben a vad, ősi fajtákban a nekünk kedvező
tulajdonságok – például a megfelelő betegség-ellenállósági gének – általában különféle
nem előnyös tulajdonságokkal kapcsolódnak,
amelyeket visszakeresztezésekkel el kell távo22
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lítani. Ez nagyon lassú folyamat, egy jó fajtának az előállítása 10 évbe is telhet.
A Nádor fajta mennyi idő alatt készült el?
Az 6-8 év volt, de nem a vad fajokból indult ki,
hanem eleve nemesítési alapanyagokból. Viszont ennél is gyorsabbak lehetünk, ha a molekuláris biológiai technikákat alkalmazzuk.

Ez a kifejezés a genetikai módosítás egyik formáját, a GMO-néven ismert eljárást takarja?
A genetikai módosítás e formájának lényege,
hogy az egyik élőlényből átviszünk egy gént
egy másikba. Paul Berg felfedezése biológiai szempontból óriási volt, mert az élővilág
egységességét mutatta meg, a mezőgazdaságban pedig lehetővé tette az előbb említett
lépést. A módszerrel kapcsolatban persze
hamar felmerültek bizonyos etikai kérdések,
és szigorú szabályok születtek. Az országok
jelenleg a 2000-ben elkészült Cartagena Biosafety Protocollhoz igazodnakk, mely szabályozza az ilyen transzgénikus élőlények határokon keresztüli „mozgását”, kereskedelmét.
Ez a szabályozás ugyanakkor kifejezetten a
multinacionális cégeknek kedvez. Például
Amerikában egy transzgénikus növény regisztrációja 5 millió dollár, Európában pedig
8 millió euró. Melyik az az egyetem vagy kutatóintézet, amelyik ezt ki tudja fizetni? Egy
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nagy multinak ugyanez szinte aprópénz, ráadásul tudja, hogy olyan befektetésről van
szó, ami hosszabb távon busásan visszatérül.
És ehhez képest a molekuláris biológia...
...az úgynevezett precíziós nemesítés, a
genomszerkesztés vagy génszerkesztés egyik
leghatékonyabb eljárása, hivatalos rövidítéssel CRISPR. Itt nem másik élőlényből viszünk át géneket, hanem az adott növényen
belül végzünk módosítást. Tudjuk, hogy hol
keressünk adott tulajdonságokat, mert szinte
minden fontosabb élőlénynek a teljes genetikai kódja a kezünkben van, és folyamatosan
tárjuk fel, melyik gén miért felelős. Ennél a
módszernél tudom, hogy a nemesíteni kívánt
növényben vagy élőlényben ott van a számomra kívánatos tulajdonságot hordozó gén,
de nem működik, viszont azt is tudom, hogy
egy pontmutációval be tudom kapcsolni. Ez
a folyamat a természetben is előfordul: így
alakul ki például a növényvédőszer-rezisztencia vagy a rovarrezisztencia is: szelektálódik
egy-egy mutáció alapján. A felfedezése is az
egyes baktériumok vírusfertőzésekkel szemben kialakuló rezisztenciáján alapult. A kutatók rájöttek, hogy a vírus által megtámadott
baktérium képes a vírus génjének egyik szakaszát a saját DNS-ébe építeni és ellenállóvá
válni vele szemben. Vagyis úgy működik, mint
az immunrendszer a magasabb rendű életformáknál.
Milyen ennek a módszernek az eszközigénye?
Az alkalmazásához nem kell olyan szofisztikált laboratórium, mint a transzgénikus módszerhez. Itt, az asztalon meg tudom csinálni,
csak egy számítógép kell, amiből kiolvasom,
hogy milyen gének vannak az adott élőlényben, elkezdek gondolkozni, hogy mi történik,
ha ezt kikapcsolom, vagy azt bekapcsolom.
Utána megtervezem, és laborban 3-4 hét alatt
meg tudom csinálni egy csapattal. Magyarul:
nagyon rövid idő alatt érek el eredményt, és

Mennyire megalapozottak a GMO-val kapcsolatos félelmek?
Az első, már szabályozott körülmények között kibocsátott transzgénikus növény 1996ban került kereskedelmi forgalomba. Akkor
1,5 millió hektár körüli területen termesztették. Mára 200 millió hektárra nőtt ez a terület, és az eltelt 23 év alatt egyetlenegy tudományosan bizonyított negatív hatást sem
tudtak kimutatni, sem a környezetvédelem,
sem a humán- vagy az állategészségügy
területén. Az Egyesült Államokban 2000 és
2011 között 93 milliárd csirkét neveltek fel
GMO-takarmánnyal etetve, nem GMO-takarmánnyal közben ennek alig 0,35 százalékát. Az emberek ezt a csirkehúst minden
egészségi probléma nélkül elfogyasztották,
és nem történt semmi baj sem velük, sem
az állatállománnyal. Ennél jobb bizonyíték
nem szükséges ahhoz, hogy belássuk: az
aggályok megalapozatlanok. A félelmek teljesen mondvacsináltak, azonban erre a témára nagyon rá lehet játszani politikailag és
a vállalatok részéről is.

nem is kell hozzá sok pénz. A versenyképességet az jelenti, hogy az akadémiai és egyetemi szféra is pillanatok alatt képes lehet ilyen
fejlesztésekre. Hatalmas potenciál van ebben,

viszont de problémát jelent, hogy Európában
erős a GMO-fóbia, és bár szerintem ez nem
tartozik a GMO-törvény alá, de a GMO-t ellenző szervezetek elérték, hogy a genomszerkesztést is annak tekintsék.
Ön szerint problematikus a törvényi szabályozás?
Sajnos, ez a helyzet is csak a multinacionális
óriáscégeknek jó, mert ők könnyen meg tudják
fizetni a regisztrációt, és megcsinálják, amit
akarnak. Mi, kutatóintézetek viszont nem tudjuk ezt kigazdálkodni. Nagy probléma, ha ez
a módszer továbbra is a GMO-törvény hatálya
alatt marad, mert ez azt eredményezi, hogy
elmaradunk az innovációban. Persze van elvi
lehetőség arra, hogy az újonnan felálló Európai Bizottság felülvizsgálja a korábbi döntést,
vagy hogy átírják a Cartagena-protokollt, ami
jövőre lesz 20 éves, és lassan hozzá kellene
alakítani a közben történt változásokhoz. Az
erős GMO-ellenesség miatt azonban kétséges, hogy ez sikerül-e. Emiatt aztán, miközben az innováció a mezőgazdaságban vagy az
orvostudományban világszerte fel fog futni,
mint a rakéta, mi itt Európában maradunk a
„múzeumban”. Ugyanakkor a gazdaságban a
versenyképesség és az élelmezés fenntartásához kénytelenek leszünk megvenni a drága fejlesztéseket az óriáscégektől.

Össze lehet-e hasonlítani a hagyományos
keresztezéses növénynemesítés és a CRISPR
módszer sebességét? Szó esett 10 évig tartó
nemesítésről is…
Feleannyi időre is lehet szorítani: 4-6 évre.
Azért kell hozzá ennyi, mert amikor megvan egy új nulla fajta, azt ki kell próbálni,
tesztelni, mert más a laboratórium és más
a szabad föld. Sokkal gyorsabb tehát a génszerkesztés, de ami még fontosabb, hogy
sokkal tudatosabban és célzottabban lehet
vele nemesíteni.
Önöknél zajlik-e ilyen jellegű kutatás?
Igen, egyelőre főleg a betegség-ellenállóság
javításán dolgozunk, árpa-, búza- és burgonyavonalon. Az árpa és a búza esetében a
lisztharmat gombával, a burgonya esetében
a ralstonia baktériummal szembeni ellen24
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állóság elérése a cél, csakhogy minket is
megakasztott a GMO-döntés, mert ezt már
csak GMO-laborban tudjuk csinálni.
Mennyire akadt el a kutatás?
Szerencsére nem állt le teljesen, csak
nem zajlik olyan intenzitással, mint szeretnénk. Korlátozottak a lehetőségeink, és
a finanszírozást is meg kell oldani. A módszer annyira új, hogy erre csapatot is kell
építeni. Az elmúlt években két nemzetközi
konferenciát is szerveztünk – 2016-ban és
2018-ban – óriási sikerrel az Akadémián, de
fontos lenne továbblépni, hiszen világszerte naponta jelennek meg ezzel kapcsolatos
cikkek. Azért próbálkozunk pályázatokkal is,
és igyekszünk felgyorsítani a folyamatot.
Lépést tud-e tartani a klímaváltozás hatásaival a kutatás így, akadozva?
Nem is a klímaváltozás direkt hatásai,
hanem az élelmezési biztonság miatt
kell felgyorsítani. Nem ellenzem a biotermesztést, de azért azt látni kell, hogy
azzal az adott nagy népességet nem lehet megfelelő mennyiségű és minőségű
élelemmel ellátni.

Ballai Vince
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Hosszan elhúzódó aszályos időszakok, hirtelen, nagy mennyiségű csapadék,
hőmérséklet emelkedés – a legtöbbször ezeket szokták a klímaváltozás hazai mezőgazdaságra kedvezőtlen hatásai közé sorolni. Ön mivel egészítené ki ezt a listát?

TÖBBET
KELLENE
TUDNUNK
TALAJAINKRÓL, HOGY
MEGVÉDHESSÜK
ŐKET

Ezek eléggé sematikus megközelítések. Egy változó rendszerben folyamatosan
változik minden komponens, adott esetben nem feltétlenül a klíma miatt. Például a legtöbb termesztett növényfajtánk, növényi–állati kórokozónk inkább politikai
és gazdasági mozgások eredménye. Ezek mellett leginkább a környezetfizikai és
-kémiai hatásokkal kell számolni. Elsőként a vizet szokták említeni, és noha Magyarország vízben bővelkedő ország – nálunk még a leggorombább IPCC-szcenáriók szerint is csak körülbelül 5 százalékban fog változni a víz mennyisége
–, a megemelkedő hőmérséklettel és nagyobb párolgással nyilvánvalóan jóval
kevesebb lesz majd. Nem is ez a gond, hanem a tér- és időbeli eloszlása. Ezzel
azonban komplex módon kellene foglalkozni.

AZ UTOLSÓ ORSZÁGOS KONCEPCIÓ
A TELJES VÍZGAZDÁLKODÁSRA
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚT MEGELŐZŐEN
SZÜLETETT, AMIKOR ÖSSZEFOGTÁK
A LAKOSSÁGI, TELEPÜLÉSI, MEZŐGAZDASÁGI
ÉS EGYÉB VÍZRENDSZEREK KEZELÉSÉT.

Jobban kellene ismernünk a földet,
amin termelünk, mint most. Ehhez eszköz, ember,
intézményrendszer és megfelelő agrárkoncepció kell,
amivel sikeresebben vehetnénk fel a küzdelmet
a klímaváltozás hatásaival. Le kell számolni a sematikus
gazdálkodással, nagyobb figyelmet kell fordítani a
vízgazdálkodásra, és nem kapásból elutasítani a
genetikailag módosított növényeket – mondja

Ezt azonban mára szétdarabolták, és akkor nem is említettem
az energetikát – például érdekes lehet a Duna és a paksi hűtővíz kapcsolata.
A víz csak az egyik tényező, mi a helyzet a többivel?
A levegőkémiai tényező például komolyabb, és hosszú távon hat. Az üvegházhatású gázoknál nagyságrendekkel nagyobb bajt okoz a szálló por növekvő koncentrációja és összetétele, illetve az egyéb, úgynevezett másodvonalbeli üvegházhatású gázok jelenléte. Jó példa a savas eső, ami a szén-dioxidnál sokkal
több komponensből áll.

JOLÁNKAI MÁRTON,

Csak itt Európában több tízmillió hektár terület érintett, ahol adott esetben egy
egységnyi pH-változás a teljes fajszerkezetet befolyásolja.

a Szent István Egyetem professor emeritusa,
aki szerint a gazdák továbbképzéssel készülhetnek fel
a leghatékonyabban.

Vegyük csak a vetési konkolyt, ami gyomnövény, de mára védett növénnyé vált,
miközben a pipacs elöntötte egész Európát, egy icipici pH-változás miatt. De lehetne sorolni sok mást, például az acatot vagy a parlagfüvet is.
26
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szerű. A GMO-kérdés jelen pillanatban sajnos nem tudományos, hanem inkább
társadalomfilozófiai vagy még inkább vallási kérdés, vallási kérdésekről pedig
nem szabad vitát nyitni. De ha belegondolunk abba, hogy pont a szárazságtűrés
génjeinek növényekbe építése milyen pozitív hatással járhat, akkor ennek a módszernek vannak kézzelfogható indokai.
Milyen hatékony eljárások jöhetnek szóba a klímaváltozás hatásainak ellensúlyozására a talajművelésnél?
Három részre bontanám a választ. Az első a talajvédelem. Magyarországon évente 1200 hektáros sebességgel fogy a termőföld. Nagyrészt azért, mert lebetonozzák. Ezt a fogyást meg kellene állítani, és ennek elsődleges lépéseként, meg
kellene szüntetni a zöldmezős beruházásokat – ezt nagybetűvel kellene leírnia!

A ZÖLDMEZŐS BERUHÁZÁS

Ezekre a problémákra születtek megoldások?

TERMÉSZETKÁROSÍTÓ TEVÉKENYSÉG.

Igen, de valójában csak egy komplex megoldásnak van értelme, az irtás csak az
utolsó érv lehet. A megelőzés, a hatásfelületek csökkentése, a társadalmi mozgások nyomon követése sokkal fontosabb lenne. Vegyünk egy roppant triviális
példát: mit gondol, hány hétvégi telek van Magyarországon?

HA EGYSZER VALAMIT MÁR LEBETONOZTUNK, ANNAK VÉGE.
TESSÉK BARNAMEZŐS BERUHÁZÁST CSINÁLNI!
Egymillió hektárnyi olyan elhagyatott iparterület van, ott tessék fejleszteni!
Csak ugye, ez komplikált:bontani kell, kármentesíteni… stb. Ennél sokkal egyszerűbb kimenni egy termőföldre, és kijelenteni: „Vigye innen kérem, a kukoricáját, mert holnap itt építek egy gyönyörű nagy csarnokot!”

Milliós a nagyságrend?
Igen, és miközben az őszibarack-termesztésre a legalkalmasabb régiónk a Balaton-felvidék, mégsem lehet ott őszibarackot termeszteni, mert elönti a tafrina.
Ha egy négyzetkilométeren csak egy telektulajdonos van, aki nem permetezi vagy
gondozza megfelelően a növényeit, akkor sajnos, két megye területén meghal
ez a termelési ágazat. Az elsődleges megoldás a társadalmi viszonyok szabályozása lenne, illetve egy egységes, előrelátó agrárpolitika. A mezőgazdaságnak
közép- és hosszú távú tervekre lenne szüksége, de nemcsak azokra, hanem a
fontos szolgáltató elemekre is. Ezekhez kellene talajlaborokat, eszközöket rendelni, és embert, aki kimegy a határba. Csakhogy mindezt megszüntettük.

A második tényező a művelés. Sok termelőnek olyan eszköze van, ami a sematikus termeléshez alkalmas. Persze nem lehet ezért őket kárhoztatni: egy traktor megvásárla, legalább két személygépkocsi ára, felső hangon pedig megha-

A klímaváltozást illetően mit lenne fontos szem előtt tartani a koncepcióalkotásnál?
Két olyan tényező van, amit nem tudunk megkerülni: az egyik a termőhely, a föld,
a talaj, a hozzá kapcsolódó vízgazdálkodás, öntözés. Egy tisztességes talajművelési rendszerben a vizet meg kell őrizni. A Kárpát-medencében évente durván 130-150 km³ csapadékvíz esik le, és 100-110 km³ víz jön be felszíni vízként.
Víz végül is van elég. Ebből a talaj víztározó képessége 50-60 km³ Összehasonlításképp: a Balatonban összesen 1,6 km³ víz van. Viszont ha nincsen okszerű
talajművelés, nincsen talajborítás, nincsenek megtervezett növénytermesztési
rendszerek, forgók és egyebek, akkor ez elszökik belőle. Csakhogy sokan drágának tartják, idegenkednek az okszerű műveléstől, holott enélkül nem lehet
eredményre jutni. Ehhez is kell például egy koncepciót kialakítani. A másik: a
biológiai alapok. Beszéltünk arról, hogy változnak a növények, sőt változnak az
állatok is. Megfelelő tűrőképességű, szárazságtűrő, aszálytűrő növényzetre van
szükség. Megint egy csúnya dolgot fogok mondani, és nem leszek vele túl nép28
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ladja egy szuper sportkocsi árát is, és ez még csak a traktor. Magyarországon
a szocializmus éveiben eléggé hatékony volt a mezőgazdaság, de sematikussá
vált: szántottunk, vetettünk és arattunk, ehhez való szerszámunk volt. Amikor
pedig felmerült, hogy egy adott területen vezessenek be minimum- vagy zero
tillage-et, a bajnai módszert, kialakult egy vita, fölálltak a tekintélyes gazdálkodó
emberek, és azt mondták: „Egy szántás egy kenyér, két szántás két kenyér”. Na
de kinek volt igaza? Természetesen mind a kettőnek, mert ezek helyspecifikus
alkalmazások. Nem lehet egy kaptafára ráhúzni mindent, még egy ilyen pici
országban sem.
A harmadik az adatok kérdése. Borzasztóan nagy divat precíziós gazdálkodásról
beszélni, de ennek két nagyon fontos alapja van: adatok kellenek hozzá,, és valakinek szolgáltatnia kell ezeket. Itt egy hosszú sornyi adatról beszélünk: talajtani,
vízgazdálkodási, meteorológiai, terméstérképezési, kórtani stb. információkról.
Hiába jönnek a precíziós gépek gyártói, és ígérik, hogy milyen pontosan meg
tudják mondani… Mit is...? Ehhez adat kell, de ha megszüntettük például a talajvédelmi szolgálatot, akkor még az öthektáros kétévenként felvett talajmintát sem
tudjukértékelni.

A világ első átfogó éghajlati megállapodása, a párizsi éghajlatvédelmi egyezmény az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérséklésével, a globális felmelegedéshez történő
alkalmazkodással, valamint annak pénzügyi következményeivel foglalkozik a 2020-as évtől. A megállapodást 2015 decemberében fogadták el, azóta szinte a világ összes országa
aláírta.

A szükséges adatok felmérése nem feltétlenül a gazdálkodó feladata?
Nem, az ő feladata az lenne, hogy ezeket megvegye. Nagyon sok olyan ország
van, ahol nem mindent maguk akarnak megcsinálni. Az USA-ban például a gazdálkodóknak nincsenek betakarító gépeik. Vannak viszont erre szakosodott, 100
kombájnos társaságok, lakókocsikkal és egyebekkel (még iskola, óvoda is társul
hozzájuk), amelyek elindulnak Louisianából, és felmennek Wisconsinig. Hasonlóképpen a gazdálkodók zöme nem végez növényvédelmi tevékenységet, hanem
megveszi azt egy szolgáltatótól. Annak az embere kijön, megnézi: van gyom
vagynincs gyom, van bogár vagy nincs bogár, utána intézkedik.

Az egyezmény céljai: a globális átlaghőmérséklet emelkedésének először 2 °C,
majd 1,5 °C alatt tartása az iparosodás előtti szinthez képest. Szintén cél az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz történő alkalmazkodás képességének növelése,
az éghajlatváltozással szembeni ellenállóképesség, és az alacsony üvegházhatású gázkibocsátással járó fejlődés elősegítése úgy, hogy ezek a folyamatok nem
fenyegetik az élelmiszer termelést, végül pedig a pénzáramlások következetessé
tevése. Az aláírók arra is törekszenek, hogy a lehető legkevesebb üvegházhatású
gázkibocsátást produkálják.

Magyarország ma éli második aranykorát, soha ilyen gazdag nem volt, de hiába,
ha nem tudunk élni ezzel a relatív jóléttel. Most kellene bespájzolnunk, de nem
ám anyagiakban, hanem intézményekben. Csak ahhoz, hogy ilyen szolgáltatási
rendszereket kialakítsunk, koncepció kell.
Ezek azok az elhatározások, amiket nem lehet rövid távon végigvinni. A klímaváltozás is egy nagyon hosszú távú, nem is biztos kilátású dolog. Szcenáriók vannak.

Az ENSZ Kormányközi Testülete (IPCC) 2019 augusztusában készült jelentésében egyebek
mellett azokat a forgatókönyveket vizsgálja, amelyek a 2, illetve 1,5 százalékos hőmérséklet-csökkentéshez vezetnek. Felsorol néhány olyan konkrét lépést is, amit a célok eléréséhez meg kell tennünk. Ezek többek között a következők: energiahatékony fejlesztések a
végfogyasztóknál is, és a hozzáfárás biztosítása a modern, alacsony kibocsátású energiaforrásokhoz mindenki számára. Viselkedésbeli változások is szükségesek, amelyek egyrészről az építés és a szállítás csökkenését, másrészről az élelmiszer pazarlás csökkenését eredményezik. A mezőgazdaság feladata az üvegház hatású gázok kibocsátásának
csökkentése, a szénmegkötés növelése, valamint az erdők pusztulásának megállítása,
illetve az újraerdősítés a biodiverzitás megőrzésével.

Ha egy gazdálkodó úgy dönt, hogy szeretne felkészülni a klímaváltozás káros hatásai ellen, merre tud elindulni, mivel érdemes kezdenie?
Ó, hát rengeteg lehetősége van, a mi egyetemünkön is sokféle szakképzés, továbbképzés érhető el, levelező tagozaton is, ahol egyre több a nagyon motivált
hallgató. Ők gyakran sokkal motiváltabbak, mint a nappali tagozatos diákok,
mert az egész a saját bőrükre is megy. Sok a fiatal gazdálkodó is, akik egy-egy
évfolyam 50 százalékát teszik ki. Nagy érdeklődést mutatnak: BIRKÁS MÁRTA
kurzusaira például 200 százalékos túljelentkezés van, és nem csak itthonról, hanem a szomszédos országokból is.
Ballai Vince
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KLÍMAVÉDELEM
ÉS MEZŐGAZDASÁG:
A GAZDÁK KEZÉBEN A
KLÍMAKATASZTRÓFA
MEGOLDÁSA?

Már évekkel ezelőtt megjósolták, hogy
nagy visszhangot fog kelteni a fiatalok által elindított
tiltakozás a klímakatasztrófa ellen. Nem látjuk még
a folyamat végét, de az már biztosnak tűnik,
hogy a zöld (és „sötétzöld”) pártok sohasem látott mértékben
erősödnek Európa-szerte, véleményük és állásfoglalásuk
pedig egyre jelentősebb hatású.
Tény, hogy a klímakatasztrófa közvetlen
hatással van ránk, fogyasztóként és termelőként is mindennap szembesülünk az
újabb és újabb kihívásokkal. A földet és a
Földet is unokáinktól kaptuk kölcsön, és a
mi nemzedékünk az, amelyik talán elkésett
a megfelelő válaszok megtalálásával és az
intézkedésekkel. Óriási a felelősségünk, és
a mi dolgunk, hogy megmutassuk nekik:
nem ültünk ölbe tett kézzel.
Más iparágakkal összehasonlítva a mezőgazdaság összességében kevés üvegházhatású gázt termel, időnként mégis előkerül ez a téma. Az elmúlt években trend lett
az agrárszektoron „elverni a port”, sokszor
a klímavédelem esetén sincs ez másképpen. Ideje megnézni, hogyan is állunk ezen
a fronton.

A MEZŐGAZDASÁGI
TERMELÉS A VILÁG
CO2-KIBOCSÁTÁSÁNAK
11 SZÁZALÉKÁT*
ADJA.
Igen gyakran azonban összevonják az erdészettel és a más jellegű földhasználattal, így az erdőirtások következményeként
jelentkező többletkibocsátás azonnal a
legnagyobb szennyező iparágak közé katapultálja a mezőgazdaságot, hiszen így 2124%** lesz az előbb említett arány.
* Center For Climate And Energy Solutions (https://
www.c2es.org/content/international-emissions/)
** CFCES, EPA (https://www.epa.gov/ghgemissions/
global-greenhouse-gas-emissions-data)

NEM CSAK SZÉNDIOXID
A traktorok és mezőgazdasági gépek manapság jellemzően dízelmotorokat, kőolaj
alapú, azaz nem megújuló erőforrásokat használnak. Üvegház-hatású gázokat
és más szennyezőanyagokat bocsátanak
ki. Szennyezőnek a CO₂, a CO és a nitrogén-oxidok (NOX), az el nem égett szénhid32

33
33

NÖVÉNYVÉDELMI MAGAZIN

2019. NOVEMBER

A NAGYOBB GÉP
JOBB?

egyetértés mutatkozik, hogy a szén-dioxid
kibocsátás jelentős csökkentése elengedhetetlen ahhoz, hogy bolygónk hőmérséklete ne
lépje át a kritikus, visszafordíthatatlan folyamatokat elindító határt.

A gépek által kibocsátott szennyezőanyagok mennyisége és aránya többek között a
használt technológia (motorok) és az üzemanyagok minőségétől, illetve a használt gép
hatékonyságától függ. Sokan nosztalgiával
gondolnak a néhány évtizeddel ezelőtti mezőgazdaságra, ami például egy manapság már
ritkaságszámba menő Dutra traktort munka
közben nézve teljesen érthető is. A mezőgazdasági gépek hatékonysága az elmúlt évtizedekben – méretükkel együtt – jelentősen
nőtt. Nőtt a teljesítmény, a hatékonyság és
ezekkel párhuzamosan jelentősen csökkent
az egy hektárra jutó üzemanyag-felhasználás, -költség, és ezzel együtt a szennyezés is.
Általánosságban elmondható, hogy ahol nagyobb géppel is lehet dolgozni, ott a területre
vetített fogyasztás (és a szennyezés is) kisebb.
A termésátlagok a technológiai fejlődés (növényvédelem, precíziós gazdálkodás, növénynemesítés) eredményei nyomán folyamatosan növekednek, ezért még szembetűnőbb
a művelés miatti kibocsátás csökkenése az
előállított termény mennyiségére vetítve.

*** Climate Collaborative (https://www.climatecollaborative.com/agriculture)

rogének és a koromrészecskék minősülnek,
de ezek jelentősége a klíma szempontjából
különböző. Üvegházhatásúnak egyértelműen
a szén-dioxid és a nitrogén-dioxid tekinthető,
a többségük helyben, korlátozottan szennyez.
A mezőgazdaság mindezen túl hozzájárul a
N₂O-kibocsátás növekedéséhz – a szerves és
műtrágya használatával, a nitrogénmegkötő
növények mennyiségének növekedésével és
a földek elhasználódásán keresztül. Egyes
becslések szerint a földek mezőgazdasági
célú használata eddig 66 milliárd tonna***
szenet szabadított fel, ami nagyjából 50 évnyi
kibocsátásnak felel meg.

ÜHG – MENNYI
AZ ANNYI?
Az Európai Unió az üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős, 80-95%-os mérséklését tűzte ki célul 2050-re,**** az 1990-es
szinthez képest. A célok elérésében fontos
szerepet játszik az is, hogy konszenzus alakuljon ki az CO₂ egyenértékes számításáról;
e kérdésben már sok előrelépés történt.

Az állattenyésztés a teljes mezőgazdasági
kibocsátás harmadáért felel, elsősorban az
állatok által termelt metán miatt. Metán és
szén-dioxid szabadul fel a növényi részek természetes bomlása során is.
A világ jelentős része egyetért abban, hogy az
üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának
egyenértékese a CO₂. Abban is tudományos

A SZÉN-DIOXID
ÉS A NITROGÉN
A NÖVÉNYEK
TÁ P L Á L É K A

Ezek alapján a következő globális felmelegedési potenciál (GWP – Global Warming Potential) értékek a mérvadók:
•

Szén-dioxid (CO₂ ): 1;

•

Metán (CH4): 28;

•

Nitrogén-oxid (N₂O): 265.

A jelenlegi gyakorlat az ÜHG-kibocsátást
méri és veszi figyelembe, a felhasználást
nem. A tudományos logika azt feltételezi,
hogy minden, a növények által felhasznált
szén előbb-utóbb kibocsátásra kerül az adott
növény pusztulása során. A termesztett növények tárolnak valamennyit az ÜHG-gázokból, de jellemzően ez a tárolás csak ideiglenes. Ha az ÜHG a talajban hosszú távon
eltárolódik, akkor beszélhetünk arról, hogy
azt a mennyiséget a légkörből kivontuk.

****
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/envir/110634.pdf
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Ennek mértékéről egyelőre nem állnak rendelkezésre globális felmérések.

A KIBOCSÁTÁS
CSÖKKENTÉSE –
EGYSZERŰ
MÓDSZEREKKEL
Az Egyesült Államok környezetvédelmi hivatala (EPA) a következő ajánlásokat fogalmazta
meg:

1.

MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ
TÁPANYAG – A MEGFELELŐ IDŐBEN

A túltrágyázás jelentősen megnöveli a nitrogén-oxid-kibocsátást, amellett, hogy a növények által fel nem vett tápanyag a terméshozamot már nem növeli. A megfelelő időben
és mennyiségben kijuttatott tápanyag pontos
beállítása sokat csökkenthet a kibocsátott
ÜHG mennyiségén.

2.

SZERVES TRÁGYA
SZILÁRD ÁLLAPOTBAN

A szerves trágyát szilárd állapotban tárolva
vagy a földekre kijuttatva kevesebb metán
szabadul fel, mintha ugyanazt folyékony állapotban tárolnánk vagy juttatnánk ki.
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3.

SZERVES TRÁGYA A
METÁN HASZNOSÍTÁSÁVAL

A trágyát kijuttatás előtt anaerob körülmények között (tartályban) tárolva a felszabaduló metán begyűjthető és hasznosítható, ezzel
hagyományos, jellemzően fosszilis energiahordozók használata váltható ki.

A KIBOCSÁTÁS
CSÖKKENTÉSE
– HOSSZÚ TÁVON
A talaj még mindig jelentős mennyiségű szenet tárol, és széntárolási kapacitása igen jelentős. A következő talajvédelmi gyakorlatok
alkalmazása segít csökkenteni a talaj szénveszteségét, illetve növeli a talajban történő
szénmegkötést:
• megfelelő vetésforgó alkalmazása és takarónövények bevezetése;
• a parlagon hagyott föld mennyiségének
csökkentése;
• a tápanyagellátás megfelelő beállítása;
• a szármaradványok kezelése és megfelelő
talajmunka;
• mezőgazdasági erdőgazdálkodási rendszerek bevezetése.
A gazdaság átállítása talajkímélő módszerekre rövid távon jelentős befektetést igényel,
de számos hosszú távú kísérlet és működő
gazdaság bizonyítja, hogy a talaj megőrzése
hosszú távon kevesebb műveléssel és csökkenő költségek mellett – nagyobb termésátlagokat is eredményez.
Ennél egy lépéssel tovább megy a carbon
farmingmozgalom, ami a talajban történő

szénmegkötésre már gazdasági tényezőként,
akár a piacon értékesíthető szolgáltatásként
tekint. A klímakatasztrófa jelenlegi helyzetéből, a kibocsátás előírt csökkentéséből arra
következtehetünk, hogy ennek néhány éven
belül valódi piaca lesz.

A klíma- és környezetvédő gazdálkodás olyan program, amiben önkéntesen, a föld és az utánunk következő generáció érdekeit szem előtt tartva vehetünk részt.
Olyan befektetési döntés, melynek közvetlen hatását nem fogjuk viszontlátni mindjárt a jövő
évi termésben, viszont tudva, hogy megtörtént, legalább nyugodtabban alhatunk.

Keresztúri Gergely

BIODIVERZITÁS –AZ
EGYIK LEGFONTOSABB
FENNTARTHATÓSÁGI
CÉL

HOGYAN LESZ 1 LITER ÜZEMANYAGBÓL

TÖBB MINT 2 KG CO₂?

Az ENSZ által kidolgozott 17 fenntarthatósági
cél között a klíma védelme csak az egyik. A
gazdálkodásban legalább ilyen fontosságúként jelenik meg egy másik cél is, a környezetvédelem, illetve a biodiverzitás védelme.
Ez is olyan dolog, amivel kapcsolatban a
gazdálkodókat gyakran támadják, jó néhány
esetben nem is alaptalanul. Ez a téma jelentősen összefügg a klímavédelemmel is,
hiszen egy jól működő környezeti rendszer
lényegesen kevesebb beavatkozással, azaz
ÜHG-kibocsátással is életképes.

Elsőre furcsának tűnhet, de a matek stimmel:
1 liter benzin 750 g,
1 liter dízel-üzemanyag 835 g súlyú.
A benzin 87%-ban, a dízel 86,2%-ban szénből áll,
így rendre 652g és 720g széntartalmat kapunk.
Ehhez hozzá kell adni a kötődő oxigén súlyát
(1740 és 1920g), így 1 liter benzin: 2,392 kg CO₂-vel,
1 liter dízel-üzemanyag pedig
2,640 kg CO₂-vel terheli a környezetet.

Az integrált gazdálkodás alapelveinek maximális alkalmazásán túl is érdemes a biodiverzitás megőrzésével kísérletezni és foglalkozni. Ebben a témakörben nagy szerepet
kap a talajvédelem és a hasznos, illetve a
közvetetten hasznos élőlények támogatása.
• A nagy monokultúrás területek felszabdalása kisebb egységekre.
• Erdősávok, erdős ligetek telepítése .
• Takarónövények használata.
• Köztestermesztés.
• Méhlegelők, virágos növénysávok telepítése.
• Csökkentett talajműveléses vagy művelés
nélküli termesztés.
• A szármaradványok megfelelő kezelése.
36
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A mindennapokban sok szó esik a klímaváltozásról a klímavédelemről. Szinte nincs olyan
nap, amikor ne olvasnánk, látnánk újabb és
újabb klímavédelmi akciókat. Rektor úr, hogyan
vélekedik a klímavédelem kérdéséről?
Milyen hatással van a klímaváltozás a mezőgazdaságra?
Ez egy érdekes kérdés abból a szempontból,
hogy a földtörténet során voltak különböző
felmelegedési korszakok, jégkorszakok, van
egyfajta ciklikusság, és lehet, hogy ez a mostani állapot is ennek a része. De azt látni kell,
hogy az elmúlt időszakban egészen mások
lettek a klímaviszonyok Magyarországon és
Európában. Ami feltűnő, az a szélsőségesség:
nagyon magas a hőmérséklet, a csapadék
mennyisége már szinte a trópusi monszunéhoz hasonlítható. Azt is pontosan lehet tudni
– hiszen a Föld minden pontjáról vannak már
adataink –, hogy az átlaghőmérséklet emelkedik. Ez Magyarországon is érzékelhető. Én,
mint növényvédő, más módon is észlelem,
hiszen olyan kórokozók és kártevők jelennek meg az országban, amilyenek korábban
nem fordultak elő. Ezek a változások természetesen érintik az agráriumot. Nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy az országban
felhalmozódó vizet el kell vezetni onnan, ahol
károkat okozhat, de úgy hogy még fel lehessen használni. Hiszen az öntözés jelenleg is
kardinális kérdés, és a jövőben még inkább
az lesz. Az öntözési hálózat kialakítása nagy
beruházást igényel, amire van is kormányzati
szándék.

NAGYOBB
TERET KELL
SZENTELNI
A KLÍMAVÉDELEM
OKTATÁSÁNAK
Napjaink talán legérdekesebb, de minden
képpen egyik legfelkapottabb témája
		a klímaváltozás.
Egyesek tagadják a létezését, mások
szerint már a 24. órában vagyunk.
Hogyan vélekednek erről a
jövő magyar gazdái?
Milyen nézőpontok mentén
oktatnak a tanárok?
Erről, illetve a klímaváltozás
magyar hatásairól kérdeztük

2018 óta vezeti a Szent István Egyetemet. Men�nyire készíti fel a hallgatókat azön által irányított
intézmény a környezettudatos gazdálkodásra?
Az egyetem alapítása óta elkötelezett a természeti értékek megőrzése iránt. A környezettudatosságra való nevelés, annak hangsúlyozása mindig is része volt az oktatásnak
és a kutatásnak is. Már 1991-ben elindult az
egyetem jelenlegi két karán egy olyan kutatá-

Dr. Palkovics László
professzort, a Szent István
Egyetem rektorát.
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si, és ehhez kapcsolódó oktatási tevékenység,
amelynek középpontjában a környezettudatos
szemléletű gazdálkodás áll. Az évek során számos hallgató készítette diploma- és szakdolgozatát a környezettudatos gazdálkodással ös�szefüggő témákból, végzett ezzel kapcsolatos
kísérleteket. Fontos kiemelnem, hogy folyamatosan figyeljük a mezőgazdasági termelés
területén zajló változásokat, trendeket. A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon az
általános tematikájú tárgyak mellett, kapcsolódó képzéseinken összesen 13 olyan tantárgyunk van, amelyek kifejezetten a klíma irányából közelítik meg az ismeretek átadását.

A K L Í M Á R A FÓ K U S Z Á LÓ
TANTÁRGYAK A
SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
Magyarország klimatológiája
Agroklimatológia
Mikroklimatológia
Hidrológiai és klimatológiai gyakorlatok
Klimatológia, Magyarország éghajlata
Klímaváltozás és a talajok
szervesanyag-gazdálkodása
Talajkímélő, klímakárcsökkentő
talajművelés
Alkalmazott klímaökológia
Klímaadaptáció a szántóföldi növénytermesztésben megfelelő
fajtaismerettel, -választással és
szaporítóanyag előállításával
Klímakockázatok, termésbecslés
és kármérséklés
Klímakárcsökkentő talajhasználat
Történeti kultúrtáj és klímaváltozás
Az éghajlatváltozás hatása Magyarországra
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Nemcsak az oktatás, hanem a tudományos élet területén is kiemelt jelentősége
van természeti erőforrásaink védelmének,
okszerű használatának. Ennek köszönhető, hogy a Kertészettudományi Karon az
Agrometerológia és vízgazdálkodás (BSc),
a Levegő- és vízminőség-védelem (BSc), A
kertészeti kultúrák állományklímája (BSc
és MSc szabadon választható) tárgyak, valamint a doktori képzésben lévő tárgyak
(Környezetállapot-értékelés, Klímaváltozás
és alkalmazkodás) hangsúlyosan foglalkoznak a globális klímaváltozás problémájával,
a szélsőséges vízgazdálkodási problémákkal, feladatokkal, az öntözés mennyiségi és
minőségi kérdésével is.
Ezen tárgyak oktatásához kiemelten fontos,
hogy mindig friss és naprakész kutatásokból, anyagokból készüljenek fel a tanárok,
és tanuljanak a diákok. Hogy áll az egyetem
ezen a téren?
Az ismeretek fejlesztésére a mai elektronikus világban számos lehetőség nyílik. Az
oktatói továbbképzés elsősorban önképzéses módszerrel zajlik, ami magában foglalja a nemzetközi szakirodalom rendszeres
szemlézését, követését. Az egyetemi keretek lehetővé teszik a részvételt a hazai és
nemzetközi konferenciákon, a kapcsolattartást a hazai ökológiagazdálkodási szervezetekkel, a rendszeres megbeszéléseket,
többek között a szakmai kapcsolat fenntartását a Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályával és az együttes részvételt az Európai Unió jogfejlesztésében.
A hallgatók ismereteinek fejlesztésére az
oktatók által biztosított tananyagok szolgálnak, amelyeknek része a személyes
találkozás is szakmai és hivatalos szervezetekkel, előadások és gyakorlatok keretében. Minden hallgatónknak javasoljuk a
részvételt külföldi részképzésen, és/vagy
gyakorlaton, amit jelentkezés esetén lehe-

van. A nálunk végzett hallgatók nagy számban helyezkedtek el ellenőrző szervezeteknél,
hivatalokban, de vannak, akik maguk is saját
gazdaságot vezetnek, vagy környezettudatos
gazdaságokban vállaltak munkát. Összességében, ahogyan az az országos statisztikák
számadataiból is látszik, hallgatóink körében
nő a jogszabálynak megfelelően környezettudatos, ökológiai gazdálkodással foglalkozók
száma.

tőségeinkhez mérten támogatunk is. A jelenleg is folyó e-learninges oktatásfejlesztési projektben elektronikus tananyag is
készült, aminek egyrészt bővítése és napra
készen tartása, másrészt önálló jegyzetté
és/vagy tankönyvé formálása szintén tervben van, mivel a jelenlegi tankönyvek régiek, és elavult jogszabályokra, valamint
helyzetekre hivatkoznak.
Önök tapasztalják-e már azt, hogy a frissen
végzettek másképpen, más módszerekkel
gazdálkodnak Magyarországon?
A frissen végzett hallgatók körében a gazdálkodási formák tekintetében nagyok az
eltérések. A mai mezőgazdaság, mint a
nemzetgazdaság minden ága, elsősorban
a profit maximalizálására törekszik. Ezt és
a környezettudatosságot összehangolni komoly erőfeszítést igényel, és nem is lehetséges minden esetben a hagyományos módon. Azaz, a környezettudatosság előtérbe
helyezésével másként kell a profit maximumát meghatározni. Nem abszolút értékben kell tekinteni rá, hanem mint elérhető
maximum vehető csak figyelembe. Ahogyan arra az ökológiai gazdálkodás egyik
általunk is sokszor hangsúlyozott alapelve
– „A mezőgazdasági termelők és családjuk
számára jó megélhetést kell biztosítani” –
utal, a mezőgazdaságból élők megélhetése
és a többi alapelvben említett „Elegendő
mennyiségű magas tápértékű élelmiszer
előállítása”, valamint ezekkel egyidejűleg „A vidéki környezet és nem-mezőgazdasági élőhelyek, természetes biotópok
megőrzése” célok a kívánatos út. Kiemelendő, hogy nem maximális termésmen�nyiségről, maximális bevételről, hanem
megfelelő szintekről van szó. Mindezekből
esetleg arra lehetne következtetni, hogy a
környezettudatos gazdálkodás nem annyira
vonzó a fiatal gazdálkodók számára, mint
az intenzív gazdálkodás. Azonban nem így

A frissen végzettek szétszélednek a szélrózsa
minden irányába. Vajon tudják-e valamilyen
módon követni diákjaik munkáját a tanárok?
A végzett hallgatók pályájának követése a végzettek nagy száma miatt nem egyszerű feladat. Hallgatóink többsége kísérletes munka
alapján írja meg szakdolgozatát vagy diplomamunkáját. E kísérletek és a konzulenssel
végzett közös munka lehetőséget adnak arra,
hogy a tanár–diák kapcsolat személyessé váljon. Így számos diákunk karrierjét folyamatosan nyomon tudjuk követni. Különösen igaz
ez a mesterképzésekre, ahol a relatíve kis
létszámú évfolyamokon sokkal közvetlenebb
és szorosabb munkakapcsolatok alakulnak
ki diákok és oktatóik között, mint egyébként
– ennek a későbbiekben mindkét fél hasznát
veszi. Hallgatóink nem ritkán térnek vissza
szakmai kérdésekkel, már gyakorló szakemberként, és nem egy olyan kutatási projekt
zajlik jelenleg is, amelyben a volt diák ma
már egy cég képviseletében dolgozik együtt
az egyetem kutatóival, korábbi oktatóival.
Akik a szakmában helyezkednek el, akár a
termelésben, akár adminisztratív vagy kutatói, oktatói vonalon, azokkal is megmarad a
kapcsolat, hiszen szakmai rendezvényeken
találkozunk egymással.
Egyetemünkön pályakövetési rendszer is működik, ami szintén segít a végzett hallgatók
munkájának nyomon követésében. Igyekszünk a mai kor elektronikus felületeit is
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használni, így számos Facebook-csoport jött
már létre, melyekben a végzett hallgatók és a
tanszékek oktatói egyaránt jelen vannak.
Nemzetközi összehasonlításban hogy áll
Magyarország a klímavédelem oktatásának
területén?
Az oktatásban nehéz felmérni hogyan állunk
a nemzetközi összehasonlításban. Nincsenek
erre megfelelő mérőszámok, és nem is jelentene túl sokat, ha például egy százas skálán
el tudnánk magunkat helyezni. A hazai klímavédelmi törekvéseket mindig alapjaiban határozzák meg a kormányzati célkitűzések és
az adminisztráció által meghatározott irányvonalak. Jelenleg inkább a klímavédelem
melletti álláspont olvasható ki a kormányzati szándékból, de ennek a kommunikációja
nem túlságosan hangos, így bizonytalanságot
eredményez.
Az igazi nehézséget az jelenti, hogy jelenleg
a nemzetgazdasági törekvések, a termelés
bővülésének igénye és a klímavédelmi törekvések több ponton is ellentétes irányvonalat
jelölnének ki. Ezért a legtöbb, amit az oktatás
területén tehetünk, ha meg tudjuk mutatni,
hogy az egyes tevékenységek milyen hatásokat erősítenek, és ezzel párhuzamosan azokat a trendeket és előrejelzéseket is hallgatóink elé tárjuk, amelyek a klímavédelemmel
kapcsolatos legfrissebb kutatásokon alapulnak. Összességében azt gondolom, hogy a
hazai oktatás a klímavédelem oktatásának
területén lehetőségeihez képest sokat tesz,
ugyanakkor az oktatásban ennek a kérdésnek
a jövőben nagyobb teret lehet szentelni, és
nagyobb arányban lehet igénybe venni a média segítségét a megfelelő és hiteles információk terjesztésében.

Tuser Krisztián
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MI TÖRTÉNIK A
SZERMARADVÁNNYAL?

HÁROM
A MAGYAR
IGAZSÁG,
AVAGY
A CSEBER
SZEMLÉLETFORMÁLÓ
PROGRAMJA

Elsőként felhívtuk a gazdálkodók figyelmét –
és minden érintett résztvevő figyelmét – arra
a problémára, hogy a gyűjtőhelyekre visszaérkező göngyölegek esetenként szermaradványt tartalmaznak. Ez több szempontból is
veszélyt jelent. Amellett, hogy feleslegesen
elpazaroljuk a növényvédő szert (amit háromszori kiöblítés esetén teljes mértékben a
permetlébe és így a célterületre juttathattunk
volna), a szermaradvány később kicsöpögve,
kifolyva kárt tehet mind a környezetben, mind
a munkavégző egészségében.

A MŰANYAG HULLADÉK
SORSA

A növényvédő szerrel
szennyezett, kiürült
göngyölegek jelenlegi
helyzete és jövője
minden gazdálkodó
számára fontos kérdés.

Nem elhanyagolható a műanyag hulladékok
jövőjének kérdése sem. A műanyag hulladékok lassan beterítik az egész Földet, lassú lebomlásuk miatt évtizedes (akár évszázados)
szennyeződéseket okozva. A kiutat az Európai Unió a műanyag csomagolási hulladékok
anyagának kötelező és nagyarányú anyagában újrahasznosításában látja. Erre a feldolgozásra csak a megfelelően tisztított kannák
alkalmasak.

A címben is említett hármas
szám a növényvédelmi tevékenységről
szóló rendeletben is
előírt háromszori öblítésre
vonatkozik. Ez a háromszori
öblítés biztosítja azt, hogy
a kiürült műanyag flakonok,
kannák anyaga alkalmassá váljon az
újrahasznosításra.

A műanyag hulladékok hulladékégető műben történő hasznosítása nem a megfelelő
hosszútávú megoldás, törekednünk kell az
anyagok újrahasznosítására, amivel költségmegtakarítást érhetünk el, hiszen az égetés
költségei jóval magasabbak, mint a hasznosítás költségei. Emellett az újrahasznosított
műanyag értékesebb lehet, mint az égetéssel
realizálható hőenergia értéke. Nagy lehetőségek rejlenek tehát a műanyagok újrahasznosításában, amiket a jelenlegi helyzetben
nincs lehetőségünk kiaknázni. Törekednünk
kell arra, hogy a göngyölegek minél maga-

A háromszori öblítés és a környezettudatos gondolkodás népszerűsítésére a
Cseber Nonprofit Kft. útjára indította
„Három a magyar igazság” elnevezésű
szemléletformáló programját.
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sabb százalékos arányban, lehetőleg maradéktalanul visszakerüljenek a gyűjtőhelyekre,
és ne terheljék környezetünket. A gyűjtési
tevékenység megszokott módon történő folytatása a jövő kihívásainak nem felel meg, a
kitűzött célokat változás nélkül nem tudjuk
teljesíteni.

A TÁMOGATÓ CSAPAT
Miután sürgetővé vált a változási folyamat elindítása, egy támogató csapat összeállításán
kezdtünk dolgozni. Sikerült elnyernünk a NAK
támogatását, amit az év elején együttműködési megállapodásunk aláírásával pecsételtünk meg. Ezzel párhuzamosan gyűjtőhelyeinket és partnereinket is megkerestük és
a támogatásukat kértük a „Három a magyar
igazság” kampányunk népszerűsítéséhez. A
Növényvédelmi Szövetség együttműködésére
is számíthatunk. A hatékony irányító csapat
építésének kulcsa a megfelelő tagok megtalálása, a bizalom megteremtése és a közös
cél kimunkálása.
Várjuk azon személyek jelentkezését, akik
felelősséget éreznek a környezetünk iránt
és szívesen részt vennének irányító csapatunk munkájában!
Fenyvesi Rita ügyvezető
Cseber Nonprofit Kft.
www.cseber.hu

NÖVÉNYVÉDELMI MAGAZIN

2019. NOVEMBER

A mezőgazdaság sok
kihívással szembesül

KISÜZEM KONTRA NAGYÜZEM: MELYIK
A KÖRNYEZETBARÁTABB?

60% -al

több
élelemre
van
szükségünk

A megszólaltatott szakemberek véleménye
alapján úgy tűnik,
nem a mérettől, hanem sokkal inkább a szemlélettől
függ az, hogy a kis- vagy a nagyüzem
környezetbarátabb. Az már más kérdés, hogy ennek
a szemléletnek hol és mennyire
látszanak a jelei. Vannak pozitív példák, de
a kirajzolódó kép nem túl kedvező.

2050-re 2,3 milliárd
emberrel több lesz

MAJOROS MÁTÉ, a tápiószentmártoni
Aranyszarvas Zrt. termelésirányítója szerint
a gazdák sok mindent éreznek a saját bőrükön, mindenki tudja, hogy átalakuló klímával van dolgunk. Idén tavasszal előbb aszály
volt, azután májusban a szokásosnál sokkal
több, 120-140 milliméternyi csapadék esett
– egy „papírforma szerinti” évben ez 2-3
hónapra jutó mennyiség. „Senki nem ellensége a saját pénzének, mindenki igyekszik a
károkat minimalizálni, ezért változtatnak, és

Mérlegelje a tényeket!

hucpa.hu/vele-vagy-nelkule
#VeleVagyNelkule
http://www.ecpa.eu/stewardship/area-of-action/biodiversity
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ezek – többnyire – olyan lépések, amelyek a
klímaváltozás enyhítésére is alkalmasak” –
mondja. Szerinte érdemes például szárazságtűrő hibrideket választani, amelyeknek
szárazabb időben is van hozamuk. Tavasszal
olyan talajzárást kell alkalmazni, ami megőrzi a nedvességet. Szárazságban kapáskultúrát kell vetni, de vetni kell, hiszen csak
az a vetőmag kel ki, ami a földben van. Az új
kártevők megjelenésére is fel kell készülni.
A rágó kártevők a gyenge telek miatt marad-
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nak meg, tavaly vörösrozsda-járvány volt a kalászosokban, aminek kedveztek a most már
évről évre jelentkező hőingadozások.
„Erre nincs általános szabály, a rovarkártevők elleni védekezés helyzetfüggő. Az én szűk
szakterületem a növényvédelem, úgy gondolom, vannak olyan kezelések, amelyek elengedhetetlenek, de ha nem okvetlenül szükséges, ne terheljük a környezetet. Ugyanez igaz a
tápanyag-kijuttatásra is: nem szórjuk ész nélkül a műtrágyát. Érdemes őszi tápanyagtervet
készíteni, amiben annak is szerepelnie kell,
maradt-e mobilizálható tápanyagforrás, amit
a következő kultúra hasznosítani tud. Minden
hatást együttesen kell mérlegelni: ha például
a gazdák nem alkalmaznak csávázó szereket,
gondolni kell arra, hogy emiatt mennyivel több
egyéb rovarölő szert kell kiszórni, és mennyivel emelkedik a gázolajfogyasztás”
– magyarázza MAJOROS MÁTÉ.

MAJOROS MÁTÉ
a tápiószentmártoni Aranyszarvas
Zrt. termelésirányítója.
A cégcsoport 1400 hektáron termel
árpát, búzát, kukoricát, repcét, napraforgót. Ezen kívül 800
hektáron egyéb szolgáltatásokat
nyújt nagyobb termelőknek,
ide sorolható a betakarítás, magtár,
tárolás, takarmánytisztítás.

meg, mint amennyit kibocsájt. Ehhez hatalmas tudatosság és a folyamat teljes megértése kell, és persze még jobb, ha az alkalmas
eszközök is rendelkezésre állnak.

A NAGYOKNAK
NEM ÉRDEKÜK,
A KICSIKNEK PEDIG NINCS
LEHETŐSÉGÜK

LÁTOM AZ ÜVEGES SZEMEKET

A szakember szerint a gazdálkodók többségének nem megfelelő a szemlélete, nulla
hangsúlyt kap a környezet- és talajvédelem.
„Sok gazdaságban járok, látom az üveges
szemeket, és tudom, hogy az előadásom után
húsz perccel legyintenek, és azt mondják, ez
úgysem működik” – mondja Kökény Attila.
Pedig olyan gyakorlatot kérdőjeleznek meg,
ami több mint 160 millió hektáron működik
a világban, több mint hatvan éve. A környező országokban, Szlovákiában, Szerbiában,
Ukrajnában, Oroszországban jobb a helyzet,
elindult egy innovációs hullám, nálunk ennek
semmi nyoma.

KÖKÉNY ATTILA talajmegújító mezőgazdasági tanácsadó, a 700
hektáros Econovum Kft. termelésirányítója
pesszimistábban látja a helyzetet. Szerinte a
kicsiknek nincs lehetőségük, a nagyoknak pedig nem érdekük, hogy környezetbarát módon
gazdálkodjanak. Az előbbiek talán nyitottabbak, hiszen ez menekülőút lehetne számukra,
a nagyobb gazdaságokat viszont olyan vezetői
gárda irányítja, amely ötven évvel ezelőtt írt
tankönyvekből tanult. Változásra nem lehet
számítani, hiszen e gárda tagjai húsz évig
még biztosan a helyükön lesznek. Az oktatás
ma már úgy-ahogy megpróbál lépést tartani a változásokkal, elméletileg vannak olyan
tantárgyak, amik használhatók lennének, de
valójában az a talajvédelem gyakorlata nem
nyert nagy teret, szinte mindenhol szántanak.
Hasonló következtetésre jut az Agrárgazdasági Kutató Intézet 2017-es tanulmánya is,
amely szerint a kisüzemek fő funkciója Magyarországon a máshonnan származó jövedelem kiegészítése. Eszközhatékonyságuk,
tőketermelékenységük a technikai felszereltség elmaradottsága miatt alacsonyabb,
mint a nagyüzemeké, a többségnek nincs
megfelelő eszköz- és gépparkja, és ebben a
kategóriában a szakirányú képzés nélküli,
gyakorlati tapasztalatra épülő gazdálkodás a
meghatározó. Az elemzést 2017-ben publikálták, következtetései a KSH 2010-es adatai
és a kutatóintézet 2012-2013-as saját felmérése alapján születtek. Elképzelhető, hogy ma
már más a helyzet, bár Kökény Attila úgy látja, eddig csak alig néhány helyen tudták elérni
Magyarországon, hogy a gazdaság karbonnegatív legyen, azaz több szén-dioxidot kössön

„A tudás itt van, a gépek – legalábbis az 500
hektárnál nagyobb gazdaságokban – általában
rendelkezésre állnak, van például lazítójuk,
rövidtárcsájuk, direktvetésre alkalmas vetőgépük. A tudástranszfer az, ami hiányzik. Az
USA-ban hasonló esetben azt mondják, nem a
talajban van a probléma, hanem a fejekben” –
mondja KÖKÉNY ATTILA.
„A Vajdaságban sem állnak jobban eszközökkel, mint nálunk, tudok olyan konkrét példát,
amikor csak a román SCP volt a gazdaságban,
megpróbáltak azzal direktvetni, és egészen
jól sikerült. Csinálni kell, nem kifogásokat keresni. Van igazság abban a mondásban, hogy
a magyaroknak minden megoldásra van egy
problémájuk. Ha a magyar azt látja, hogy a
szomszédjának sikerült valami, vár még tíz
évet, ha akkor is jól megy, akkor megpróbálja. Ha ugyanez mondjuk, a Vajdaságban történik, ott a gazda azt mondja: ha neki sikerült,
nekem is van esélyem” – teszi hozzá a szakember.
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Tehet-e valamit a mezőgazdaság?
A téma kapcsán nem
kizárólag a szemléletről
folyik a beszélgetés.
„Számomra
nagy
kérdés, hogy a mezőgazdaság tehet-e egyáltalán valamit a klímaváltozás ellen, képes-e
mérhető, látványos változásokat okozni?
Sokak szerint az egyik legszennyezőbb iparág
vagyunk, de szerintem sokkal nagyobb károsanyag-kibocsátó például a műanyagipar vagy
a globális logisztika. Kínai papucs nélkül le
lehet élni egy életet, de élelem nélkül nem.
Én úgy gondolom, hogy a mezőgazdaságnak
inkább alkalmazkodnia kell a változásokhoz, persze, ezzel párhuzamosan meg kell
tenni mindent, hogy a klímaváltozást okozó
folyamatokhoz is a lehető legkisebb mértékben járuljon hozzá az iparág”
– érvel HUNYADI ISTVÁN, a FruitVeb Magyar
Zöldség- Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács szakmai igazgatója.
A kérdés szerinte nagyon összetett, mivel a
klímaváltozással járó folyamatok, az ezek
okozta átalakulás és az eddig tapasztalt jelenségek eltérő mértékben vannak hatással
a különböző mezőgazdasági alágazatokra.
Más beavatkozást igényel például a szántóföldi növénytermesztés és más jellegű változtatásokra van szükség a kertészeti ágban.
Utóbbin belül is eltérő intézkedéseket kell
megvalósítani a gyümölcstermesztésben, a
szabadföldi vagy a hajtatásos zöldségtermesztésben.
A szakember úgy látja, hogy a klímaváltozással kapcsolatos intézkedések egy része
jelentős anyagi ráfordítást igényel, és ebben
természetesen van lényegi eltérés a kis- és
nagyüzemek lehetőségei között. Szerinte
azonban, ha valaki elkötelezett a mezőgaz-
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dasági tevékenységek valamelyike mellett,
és hosszú távon gondolkodik, üzemmérettől
függetlenül is megteszi a számára elérhető
és megvalósítható lépéseket, változtatásokat.

állapotára és a termés mennyiségére is. Terjednek a korszerű, nagy légterű termesztőberendezések, melyeknél a klímaszabályozás
könnyebben kivitelezhető.

MOST VAN ITT A FELKÉSZÜLÉS
IDEJE

OPTIMISTA ÉS PESSZIMISTA
VÁRAKOZÁSOK

HUNYADI ISTVÁN emlékeztet arra, hogy a
modellek szerint a helyzet csak romlani fog.
Nem lehetünk nyugodtak, nem dőlhetünk
hátra, hogy majd csak történik valami. Most
van itt az ideje a felkészülésnek, hiszen később, ha a klímaváltozás hatásai erősödnek,
talán már nem lesz lehetőségünk arra, hogy
érdemi intézkedéseket tegyünk.
A kertészeti kultúráknál is lehetőség van a
fajtaváltásra, és új, ellenállóbb fajták használatára, hiszen ezen a területen is folyik a fajok
szárazságtűrését növelni próbáló nemesítői munka. Emellett a víztakarékos öntözési
megoldások, a csepegtető vagy az altalajöntözés is rendelkezésre állnak. Gyümölcsültetvényekben a jégháló a jégeső mellett a
napégés ellen is védelmet jelenthet. A talaj
vízállapotán mulcsozással, egyéb takarással
lehet javítani. Hajtatásban nagy gondot jelent
a nyári túlmelegedés, ami kihat a növények

„A régi, bevett szokásokon általában nagyon
nehéz változtatni. Gyakran hallottam jómagam
is egy-egy újdonság megismertetésénél, bevezetésénél a hitetlenkedő hangokat, az „ezt
nem így szoktuk” jellegű megnyilvánulásokat.
Aztán valahogy szépen lassan mégiscsak átcsúsznak a dolgok a köztudatba. Ehhez nagy
segítség, ha a gazdák láthatják-tapasztalhatják a változtatások pozitív hatásait” – mondja
HUNYADI ISTVÁN. Úgy véli, általában talán
a fiatalabb generációk részéről nagyobb az
érdeklődés, de az idősebb korosztály tagjai
között is szép számmal vannak olyanok, akik
felismerték, hogy a jövő egyik záloga a gazdálkodásnak ez a formája.
KÖKÉNY ATTILA nem lát sok esélyt a változásra, szerinte a magyar mezőgazdaság hamarabb omlik össze, mint hogy megváltozna.
Arra a kérdésre, hogy mi lehet a megoldás,
Kökény Attila azt mondja, ez valóban nagy
kérdés. A rémisztgetésnek nem lenne haszna, hiszen akkor azt mondhatnák a gazdák:
miért csináljak bármit, ha úgyis mindegy? Az
államnak kellene jelentősebb szerepet vállalnia. Egyelőre csak az időhúzás folyik és
hangzatos beszédeket hallunk, de valójában
semmi sem történik. A szakember szerint az
„ostor és répa” módszerét kellene alkalmazni, abból értenének a gazdák. Motiválni kellene őket a mulcshagyásra és a forgatás nélküli
művelésre – kapjon támogatást, aki így gazdálkodik. Ha pedig nem válik be a „répa”, akkor jöjjön az „ostor”: büntessék meg azokat,
akik nem változtatnak.

Maradék nélkül – Nébih-program az
élelmiszer pazarlás megelőzésére
A környezet kímélésének legkézenfekvőbb módja,
ha nem pazarolunk. Az élelmiszerek terén rosszul állunk:
világviszonylatban nagyjából 1,3 milliárd tonna
élelmiszer hulladék keletkezik évente, azaz a megtermelt
élelmiszerek mintegy egyharmada kárba vész.
Hazánkban ez nagyjából 1,8 millió tonna élelmiszerhulladékot
jelent, aminek nagyobbik része a háztartásokban termelődik.
A Nébih 2016-ban felmérést készített a helyzetről.

Vámos Éva
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Az egyes európai uniós tagállamok között jelentős különbségek adódnak a keletkezett élelmiszerhulladék mennyiségét és típusát, valamint a pazarlás okait tekintve. Ebből kifolyólag a
célzott szemléletformáló programok előkészítéséhez nemzeti szintű felméréseket kell végezni. A Nébih 2016 negyedik negyedévében végzett, 1002 fő bevonásával készült felmérésében
vizsgálta a témához kapcsolódó attitűdöket, magatartásmintákat és tudásszintet, továbbá háztartási mérés keretében,100 háztartás bevonásával a keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét és típusát.

(pl. leves, öntetek). A második legdominánsabb elkerülhető élelmiszer-hulladék a sütőipari
termékek kategóriája (19,63%; elsősorban kenyér, kifli, zsemle, kalács). Ezt követik a friss
zöldségek (9,10%), a tejtermékek (8,79%) és a friss gyümölcsök (7,81%). Ezekhez képest jóval
kisebb arányban voltak jelen az ásványvizek, üdítők (5,76%), a feldolgozott húsok (2,25%), valamint a konzervek, savanyúságok (2,12%).

TUDÁSZINT: KÖZEPES

51,03%

A válaszadók meghatározó hányada az élelmiszer pazarlást olyan problémának tekinti, amely
Magyarországot is komolyan érinti, azonban saját háztartásuk szintjén csak kevesen (37,84%)
gondolták már végig, hogy ténylegesen mennyi élelmiszert is pazarolnak egy évben. Az élelmiszerek helyes tárolásával kapcsolatos tudásszint közepesnek tekinthető, ugyanakkor jelentős
félreértés figyelhető meg a vásárlók ismereteiben az élelmiszerek minőségmegőrzési idejét
tekintve. A válaszadók közel 60%-a úgy gondolja, hogy az 1 hete lejárt minőségmegőrzési idejű
– vagyis tartós – élelmiszer elfogyasztása már élelmiszerbiztonsági kockázattal jár, mindössze
a megkérdezettek 28,03%-a fogyasztana el ilyen terméket, annak ellenére, hogy a Nébih az
elmúlt években hangsúlyosan különv választotta a fogyaszthatósági idővel és a minőségmegőrzési idővel rendelkező termékek fogalmát kommunikációs tevékenysége során.

49,97%

Szilárd élelmiszer hulladék
Egyéb hulladékok
Elkerülhető
Potenciálisan elkerülhető

48,7%

Nem elkerülhető

4,16%
47,13%

CSÖKKENTENI KELLENE
A PAZARLÁST

A magyar háztartásokban keletkező élelmiszer
hulladékok aránya 100 háztartás bevonásával
készült felmérés alapján.

A PROGRAM SIKERESNEK BIZONYULT
A média rendkívül érzékenyen reagált a témára, ennek köszönhetően egy átlagos magyar állampolgár az elmúlt három év leforgása alatt hozzávetőlegesen hat alkalommal
hallotta, olvasta, látta a program fő üzeneteit, és mivel a
Maradék nélkül kampány elsődleges célja a figyelemfelkeltés, ezért ezekkel a számokkal elégedettek vagyunk – ös�szegezte KASZA GYULA, a Nébih osztályvezetője, egyben
a Maradék nélkül program vezetője.
Az említett hulladékmérésen alapuló kutatás a régióban
(Közép-Kelet-Európában) elsőként alkalmazta az EU által ajánlott FUSIONS-módszertant. Az eredmények ennek
tükrében különösen elgondolkodtatók, hiszen rávilágítottak
arra, hogy a valós élelmiszer-pazarlás a korábbi, EU által
becsült szintnek csaknem kétszerese hazánkban. Az adatok alapján tovább pontosítottuk a Maradék nélkül program
célcsoportjait és üzeneteit, valamint ebben az évben útjára
indítottuk a Vegyél számba! című kampányunkat, melynek
célja, hogy kevesebb gyümölcs és zöldség kerüljön a szemetesbe – teszi hozzá a szakember.

A tényleges hulladékmérésen alapuló felmérés aggasztó eredményeket hozott. A teljes élelmiszer hulladék mennyiségét vizsgálva
megállapítható, hogy a felmért 100 háztartás 1 hetes élelmiszerhulladék-termelése megközelítőleg 386 kg volt, ami – az adatok 1 évre történő
extrapolációja alapján létrejött számítás szerint – éves szinten 68,04 kg
élelmiszerhulladékot jelent, fejenként. Ez az összes élelmiszer-vásárlásunknak kb. 10-11%-át teszi ki (bázisadat: KSH, 2015).
A legfrissebb becslés szerint élelmiszerhulladék tekintetében az EU-s átlag egyébként 92 kg/fő, amit
elsősorban a régebbi, magasabb vásárlóerővel
rendelkező tagállamok adatai húznak felfelé.
A felmérés alapján elmondható, hogy a legmeghatározóbb elkerülhető élelmiszerhulladék-kategória a készételekből megmaradt ételmaradék (40,08%), aminek
közel 43%-a folyadék halmazállapotú volt
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A MUNKA FOLYTATÓDIK
Jelenleg a 2016. év végi adatok a legfrissebbek, 2020-ban azonban a tervek szerint újabb
adatokkal jelentkezünk – emelte ki Kasza
Gyula. Az újabb mérés lebonyolításához 2019.
október végén keresett önkénteseket a Nébih.
A felmérés ismét mintegy 100 háztartás bevonásával zajlik 2019 novemberében, így megtörténhet a a 2016-os adatok frissítése annak
érdekében,hogy kiderüljön, változott-e a magyar háztartásokban az élelmiszer-pazarlás
mértéke. A résztvevőknek egy héten keresztül
kell ún. „hulladéknaplót” vezetniük arról, hogy pontosan mennyi és milyen típusú élelmiszer kerül a szemetesbe háztartásukban. Az így gyűjtött adatokat anonimizált formában dolgozza fel a hivatal.
A Maradék nélkül program az élelmiszerlánc többi szegmensében is igyekszik segíteni
az élelmiszer-hulladékok keletkezésének megelőzését, mérséklését, ezért a szervezők
négy munkacsoportba tömörülve jó gyakorlatokat bemutató útmutatókat állítottak össze,
szakemberek bevonásával. A vendéglátás, a kereskedelem, az ipar és a civil szektor szereplőinek szóló segédletek 2019 augusztusában váltak elérhetővé, amelyeket és az élelmiszer-vállalkozások számára ingyenesen letölthetők a maradeknelkul.hu honlapról.
Vámos Éva

Az élelmiszer pazarlás mértéke az EU tagállamaiban összefüggést mutat az egy főre
eső GDP-vel, hazánk ennek megfelelően nem tartozik a legpazarlóbb országok közé.
Ugyanakkor számos olyan előremutató kezdeményezés van Magyarországon, amelyek nemzetközileg is jó gyakorlatnak tekinthetők. Ezek közé tartozik a rendkívül
fejlett élelmiszerbanki rendszer, az erős önkéntességre irányuló vállalati és civil attitűd, az állam határozott elköteleződése az élelmiszer pazarlás visszaszorításáért,
továbbá az a tény, hogy a téma a Maradék nélkül program eredményeként az általános iskolákban is megjelent.
Ezeket az eredményeket az EU is elismeri, éppen ezért a tavalyi évben hazánkat kérték fel az EU FoodWaste Platform konferencia házigazdai tisztének betöltésére. Tendenciákról azonban még korai beszámolni, hiszen ez a diszciplína még csak most
kezdett kifejlődni egész Európában. Bár a közös jogalkotás megindult, még mindig
sokkal inkább tekinthető mozgalomnak, mintsem kiforrott tudományos alapokkal
rendelkező, évtizedes tapasztalatokra épülő szakterületnek.

A 2030-as Fenntartható Fejlődés Menetrendje egy tisztességesebb, békésebb világ jövőképét vetíti előre, melyben senki sincs magára hagyva. A 17
Fenntartható Fejlődési Célt (FFC) 2015-ben az ENSZ 193 tagországa fogadta el olyan irányelvekként, melyek a nemzetközi közösség tagjait vezérlik a
2016-tól 2030-ig tartó időszakban.
A 17 Fenntartható Fejlődési Cél a korábban alkalmazott 8 Millenniumi Fejlesztési Célra épül, ugyanakkor változást hoz a világszemléletben és a fejlődéshez való hozzáállásban.
Ez a rendszer összefűzi a fenntarthatóság 3 dimenzióját: a gazdasági, a szociális és a környezeti értékeket.
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A Menetrend az élelmiszert és a mezőgazdaságot a fenntartható fejlődés
kulcselemének tartja. A fenntarthatóság 3 dimenziójára épülő programok
megvalósítóhoz, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO)
tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik. A fenntartható célok és a FAO
stratégiája elősegíti a szegénység és éhezés alapvető okainak megszüntetését, egy tisztességesebb közösség építését.
A Növényvédelmi Szövetség elkötelezett ezen célok megismertetésében
és elérésük elősegítésében. A jövőben a Növényvédelmi Magazin sorozatot
indít, melyben a mezőgazdaságban és növényvédelemben releváns Fenntartható Fejlődési Célokat és azok összefüggéseit mutatja be.
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