A TALAJVÉDELEM TÍZ SZABÁLYA
A támogatások tükrében
2.
Ne engedd, hogy a víz elrabolja
a termőföldet a gondjaidra
bízott területről!

1.
Ne foglalj el a természettől több
és jobb földet, mint amennyi
okvetlenül szükséges!
• A víz- és a szélerózió, az elsivatagosodás, a városok, ipatelepek,
utak terjeszkedése miatt évente 50.000 hektárral csökken
a mezőgazdasági terület a világon.
• Európában, csak az úthálózat és a települések terjeszkedése miatt
óránként 11 hektárral kevesebb mezőgazdasági terület marad.

3.
Ne hagyd, hogy a szél
elhordja a földet!

• 12%-nál nagyobb lejtésű területen kapás növények termesztése, valamint
az őszi káposztarepce 24 cm-nél nagyobb sortávon való termesztése tilos.
Kivéve szintvonalas művelés és/vagy a rétegvonalakkal párhuzamos, illetve
az eróziós jegyeket mutató lefolyási útvonalakon lefolyást gátló füvesített
vagy fás védősávok kialakítása mellett
• A 12% feletti lejtőn található ültetvények esetében mulcsozással
vagy egynyári növények vetésével gondoskodni kell a sorközök
talajtakarásáról.
• Minden ültetvény esetében az ültetvény kivágását követően,
amennyiben a gazdálkodó újra kívánja telepíteni, a kivágás és az
újratelepítés közötti időszakban a területen biztosítani kell a talajtakarást
•
•
•
•
•

4.
Feleslegesen ne taposd,
ne tömörítsd a talajt!

• Gyepes talajfelszín fenntartása.
• Talaj szerkezetességének megőrzése, javítása
szervesanyagbevitellel, mulcshagyással, talajkondicionálókkal
• Talajtakarás, zöldtrágyázás, mezővédő erdősávok

5.
Csak annyi trágyát vigyél a talajba,
amennyit az elvisel és amennyit
a növény kíván!

•
•
•
•
•

Csak jó vízzel öntözz és csak
annyival, amennyivel kell!
(engedély alapján)

7.

9.

Középmély lazítás elvégzése 5 év alatt legalább egy alkalommal.
Forgatás nélküli talajművelés alkalmazása.
Vízzel telített talajon a munkavégzést kerülni kell
Kapcsolt munkaműveletek alkalmazása
Megfelelő gumiabroncsnyomás használata

6.

• Talajvizsgálaton alapuló tápanyaggazdálkodási terv készítése - Levélanalízis

Ne keverj a talajba el nem bomló
anyagot, hacsak nem javítási
céllal teszed!

Táblaméret optimalizálása, szintvonalas művelés. (30-50 ha)
Gyepes talajfelszín fenntartása, gyepes táblaszegélyek. (Nem termelő
beruházással létesítés)
Erózióérzékeny területen a 20 ha-nál nagyobb táblán szintvonalas művelés.
Vetésszerkezet optimalizálása.
Talajtakarás biztosítása (február 28-ig tarló, vagy takarónövény)

8.
Ne mérgezd a talaj
élővilágát!
• Szűkített növényvédőszer hatóanyag alkalmazása,
Növényvédelmi előrejelzés.

Őrizd meg a talaj termékenységét,
és ha lehet, még növeld tovább!
• zöldtrágyanövény termesztése, szervestrágya, mikrobiológiai készítmények,
talaj kondicionálók kijuttatása (hígtrágya bejelentést követően használható,
szennyvíziszap/komposztált szennyvíziszap csak engedéllyel)
• Növényvédelmi – talajvédelmi szakirányító bevonása
• Vetésszerkezet, vetésváltás
• középmély lazítás, erózió elleni védelem

10.
Ne feledd, hogy a talajon
nem csak állsz, hanem
élsz is!

• Talajtakaró növények, mulcsozás
• Forgatás nélküli talajművelési módok

(Dr. Stefanovits Pál)

