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Mindannyian tudjuk, de legalábbis érezzük, hogy a talaj, annak állapota meghatározó fontosságú a mezőgazdaság
számára, ezen keresztül pedig jelentős hatást fejt ki életminőségünk alakulására. A talaj számos funkciót tölt be, ezzel
kapcsolatban talán érdemes felidéznünk Várallyay György felsorolását, aki szerint a talaj
• „a többi természeti erőforrás (sugárzó napenergia, légkör, felszíni és felszín alatti vízkészletek, biológiai
erőforrások) hatásának integrátora, transzformátora, reaktora. Ily módon biztosít életteret a talajbani
élet-tevékenységnek, termőhelyet a természetes növényzetnek és termesztett kultúráknak;
• a primér biomasszatermelés alapvető közege, a bioszféra primér tápanyagforrása;
• hő, víz és növényi tápanyagok (és – kényszerből – hulladékok) természetes raktározója;
• a talajt (és terresztris ökoszisztémákat) érő, természetes vagy emberi tevékenység hatására bekövetkező
stresszhatások puffer közege;
• a természet hatalmas szűrő- és detoxifikáló rendszere;
• a bioszféra jelentős gén-rezervoárja, a biodiverzitás nélkülözhetetlen eleme;
• a földtörténeti és történelmi örökségek hordozója.”
Fontosságához képest sokszor méltatlanul bánunk talajainkkal és ebben a mezőgazdaság is jelentős szereppel bír. Az
ország kedvező agro-ökológiai adottságai ellenére a talajdegradációs folyamatok erősödését tapasztalhatjuk. Ez nem
csupán a talajok ökoszisztéma szolgáltatási képességét csökkenti, de ezáltal a mezőgazdaság termelési lehetőségeit
is korlátozza, ezért nem kétséges, hogy a talaj egészségének fenntartása a gazdálkodók közvetlen gazdasági érdekeit
is szolgálja. Úgy gondoljuk, hogy a talajkímélő gazdálkodási gyakorlatok széleskörű alkalmazása az első lépésnek
tekinthető a profitorientált szántóföldi gazdálkodási rendszerek agro-ökológiai gazdálkodási rendszerekre történő
áttérése felé.
Online konferenciánkon – mely a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az UNISECO H2020 projekt közös rendezésében
valósul meg – a következő kérdésekre igyekszünk válaszokat kapni:
•
•
•

Milyen talajkímélő gazdálkodási gyakorlatokat ismerünk és ezek miként alkalmazhatók?
Milyen gazdasági, társadalmi, környezeti hozadékai vannak a talajkímélő gazdálkodásnak?
Mit lehet tenni a talajkímélő gyakorlatok hazai elterjedésének segítése érdekében?

A konferencián a talaj fenntartható mezőgazdasági használata témájában közvetlenül és közvetve érintett
szereplőkkel szeretnénk elemezni a jelenlegi helyzetet és felvázolni a jövő várható tendenciáit.

Tisztelettel hívjuk Önt és érdeklődő munkatársait a konferenciára.
Időpont: 2021. 03. 02. kedd
Helyszín: Online - Zoom
A rendezvény nyilvános, de előzetes regisztrációhoz kötött. Megjelenését kérjük 2021. február 28-ig
elektronikusan jelezze az alábbi linken található online regisztrációs ív kitöltésével:

REGISZTRÁCIÓ
A csatlakozáshoz szükséges információkat, linket legkésőbb az esemény előtti napon küldjük emailben.
A konferencia honlapja: https://uniseco-project.eu/hu/talajkimelos-konferencia
További kérdés esetén kérjük keresse Balázs Katalint a katalin.balazs@geonardo.com e-mail címen vagy a
+36 20 4717 150-es telefonszámon.
Az UNISECO H2020 projekt támogatást kapott az Európai Unió Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Programja
keretében. Támogatási szerződés száma: N° 773901.
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PROGRAM
Időpont: 2021.03.02. kedd
Helyszín: Online - Zoom (a csatlakozáshoz szükséges információkat, linket legkésőbb az esemény előtti napon küldjük emailben)
9:45

– 10:00

Résztvevők beengedése a konferencia térbe

10:00

– 10:15

Köszöntő, Dr. Juhász Anikó, agrárgazdaságért helyettes államtitkár, Agrárminisztérium
Megnyitó, Balázs Katalin, Geonardo Kft.

10:15

– 10:30

A talaj stratégiai gazdasági- környezeti társadalmi fontossága, szerepe,
EU talajstratégia, EU Talajmisszió
Prof. Biró Borbála, az MTA doktora, az EU Egészséges Talaj és Élelmiszer Misszió hazai
szakértője

10:30

– 10:45

A hazai szabályozási környezet talajkímélő gazdálkodáshoz és növényvédelemhez
kapcsolódóan: kockázatok és költségek
Várszegi Gábor, NÉBIH

10:45

– 11:00

KAP, hazai tervezés, talajkímélő termelés támogatásának lehetőségei
Madarász István/Kinorányi Éva, AM Támogatáspolitikai Főosztály

11:00

– 11:15

A hazai gyakorlat jelene: termelés, talajkímélő gyakorlatok, tudásmegosztás és
szaktanácsadás
Sztahura Erzsébet, NAK

11:15

– 11:30

szünet

11:30

– 11:45

Talajkímélő gyakorlatok tapasztalatai
Berend Ferenc, termelő

11:45

– 12:00

Hazai részvétel (ALL-Ready projekt) az EU Agroökológiai Partnerség hálózatépítési
programban és kapcsolódó lehetőségek a talajkímélő gazdálkodás hazai elősegítésére
Varga Korinna, ÖMKI

12:00

– 12:15

Társadalmi szempontok, egészség és fenntartható élelmiszer rendszer, környezeti nevelés
szerepe a talaj fontosságának tudatosításában
Perényi Zsófia, Tudatos Vásárlók Egyesülete

12:15

– 12:30

Agráripari értéklánc és talajkímélő gyakorlatok
Pecze Rozália, Syngenta Magyarország

12:30

– 13:15

szünet

13:15

– 13:30

Talajkímélő gazdálkodás: álom vagy valóság – az UNISECO H2020 projekt eredményei
Szilágyi Alfréd/Balázs Katalin, Geonardo Kft.

13:30

– 15:00

Útkeresés: a talajkímélő gazdálkodás hazai helyzete és jövője - kerekasztal beszélgetés az
előadókkal
moderál: Papp Gergely, NAK

A konferencia honlapja: https://uniseco-project.eu/hu/talajkimelos-konferencia
Az UNISECO H2020 projekt támogatást kapott az Európai Unió Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Programja
keretében. Támogatási szerződés száma: N° 773901.

