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Tisztelt Olvasó!

Miközben az élelmezésbiztonság társadalmi szempontból az egész világon stratégiai kérdéssé
vált, a klímaváltozás hatásai egyre inkább megnehezítik a gazdálkodók életét, újabb és újabb
kihívások elé állítják őket. Bár a mezőgazdasági termelés csak kisebb mértékben felelős ezekért
a negatív környezeti változásokért, az európai uniós szabályozás mégis egyre több szigorú korlátozást tesz kötelezővé, tovább nehezítve a gazdálkodók alkalmazkodási lehetőségeit és a gazdaságos termelést. Mindezek ellenére a gazdatársadalomnak meg kell felelnie a növénytermesztésben és az állattenyésztésben alkalmazandó, a klíma- és környezetvédelmet szolgáló újabb
szabályozásoknak, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás általi kihívásoknak, és
biztosítania kell a biztonságos és minőségi élelmiszerellátást, a folyamatos agrártermelést.
A társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból is elfogadható eredmény elérése érdekében
azonban minden gazdálkodónak ismernie kell a tevékenységét szabályzó uniós és hazai előírásokat
és a mindennapi gyakorlatban használható tenyésztési, nemesítési eljárásokat és technológiai
megoldásokat.
Kiadványsorozatunk ezeket az ismereteket foglalja össze, melyek átadásában a szaktanácsadók
kiemelt szerepet kapnak.
Kiadványunk első kötetében a klímaváltozás és a mezőgazdaság általános gazdasági és szabályozási környezetével foglalkozunk. A második kötetben a klímaváltozás növénytermesztésre,
míg a harmadikban az állattenyésztésre gyakorolt hatásait és a gyakorlati védekezési lehetőségeket foglaljuk össze. Célunk, hogy olyan módszereket ismerjenek meg a gazdálkodók, amelyek
átültethetők a napi gyakorlatba.
Bízunk abban, hogy kiadványaink bővítik a szaktanácsadók növénytermesztéshez és állattenyésztéshez kapcsolódó, klíma- és környezetvédelmi hatásokra vonatkozó ismereteit, növelik
a környezettudatosságot, valamint hozzájárulnak a hatékony és fenntartható gazdálkodási
gyakorlatok megvalósításhoz.

Győrffy Balázs
elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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1. A növénytermesztés
és a klímaváltozás
A növényeknek megfelelő talajra, vízre, napfényre és hőmennyiségre van szükségük a növekedéshez. A megemelkedett hőmérséklet már Európa jelentős részén befolyásolta
a termesztési idény hosszát. A gabonafélék virágzására és betakarítására a megszokotthoz
képest több nappal korábban kerül sor. A változások várhatóan sok régióban folytatódnak.
Észak-Európa mezőgazdasági termelékenysége összességében növekedhet a hosszabb
termesztési idény és fagymentes időszak miatt. A magasabb hőmérséklet és a hosszabb
termesztési idény új növények termesztését is lehetővé teheti. Dél-Európában azonban
a rendkívüli hőség, valamint a csapadék és a rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése
várhatóan akadályozza a növények termelékenységét. Előreláthatólag a terméshozamok
is évről évre változni fognak a szélsőséges időjárási események és egyéb tényezők – mint
például a kártevők és a betegségek – miatt.
A klimatikus viszonyok megváltozása – a hőmérséklet és csapadék átalakulásán keresztül – jelentősen hat a mezőgazdasági outputokra és az adaptációs stratégiákra is,
amelyek a gazdálkodás strukturális változását kényszeríthetik ki. Az érintett tényezők
közül a fenológiai fázisok változása adja a legérzékenyebb válaszokat a klímaváltozásra.
A tavaszi átlaghőmérséklet emelkedése a vetési és fejlődési fenológiai fázisokat korábbi
időpontra állíthatja be, míg az őszi és téli emelkedés ronthatja a téli nyugalmi állapot feltételeit, annak késését előidézve. A felmelegedés folytatódása és az őszi-téli hőmérséklet
változása – a fenológiai szakaszok késleltesése miatt – a jövőben nagyobb hangsúlyt kap.
Az alkalmazkodási trendek körvonalazódnak, a gazdálkodók folyamatosan tesznek lépéseket a negatív hatások kivédése érdekében a vetésidő pontosabb ütemezése, a precíziós
gazdálkodás, az eredményesebb fajták megválasztása révén. Ugyanakkor a gazdaságok
eltérő input-ellátottságuk, klimatikus tényezőik és talajadottságaik miatt régiónként eltérő
adaptációs eljárásokat alkalmazhatnak. A jó mezőgazdasági gyakorlatok és a gazdálkodói
döntéseket befolyásoló tényezők értékelése kulcsfontosságú feladat.
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1. A NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS

A mediterrán térség egyes részein a nyári hónapokban bekövetkező rendkívüli hőség és
vízhiány miatt előfordulhat, hogy néhány nyári növényt télen fognak termeszteni. Más
területeken – például Nyugat-Franciaországban és Délkelet-Európában – várhatóan csökkenni fog a terméshozam a forró és száraz nyarak miatt, a télen történő növénytermesztés
viszont itt nem igazán lehetséges.
A hőmérséklet és a termesztési idény változásai is befolyásolhatják egyes fajok – például
rovarok és invazív gyomnövények – vagy a betegségek elburjánzását és elterjedését, ami
viszont kihat a terméshozamokra. A lehetséges hozamcsökkenést részben ellensúlyozhatják
gazdálkodási gyakorlatok, például a rendelkezésre álló vízkészleteknek megfelelő vetésforgó
alkalmazása, a vetés időpontjának a hőmérséklethez és a csapadékeloszláshoz igazítása
és az új körülményeknek jobban megfelelő növényfajták (például hő- és szárazságtűrők)
termesztése.
Fontos vizsgálnunk, hogy a környezeti hatások megváltozása milyen mértékben befolyásolja
a gabona, az olaj és a fehérjenövények termesztőinek hatékonyságát Magyarországon, az
európai mezőgazdaság egyik nettó exportőr országában.
A gazdálkodók döntéseit és adaptációs képességét a jövővel szemben támasztott várakozások befolyásolják, amit leginkább az előző évi hozamok határoznak meg, így az elemzésben
felhasznált adatok képesek megmutatni a gazdálkodást befolyásoló adaptációs képességet.
Az éghajlatváltozás nem csak a szárazföldi élelmiszerforrásokat érinti. Egyes halállományok elterjedése már megváltozott az Atlanti-óceán északkeleti részén, ami befolyásolja
az ezekre az állományokra támaszkodó közösségeket az egész ellátási láncban. A nagyobb
hajózási forgalom és a melegebb vízhőmérséklet invazív tengeri fajok megtelepülését is
elősegítheti, ami a helyi halállományok pusztulását okozza.
Egyes uniós finanszírozási alapok – például az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap,
a közös agrárpolitika (KAP) és az Európai Beruházási Bank által nyújtott kölcsönök – segítséget nyújtanak a gazdálkodóknak és a halászati közösségeknek az éghajlatváltozáshoz
alkalmazkodásban. A KAP keretében működnek más olyan finanszírozási alapok is, amelyek
célja, hogy elősegítsék a mezőgazdasági tevékenységből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését.

8

1. A NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS

2. Az időjárási anomáliák
által okozott károk
kezelése hazánkban

Az utóbbi évek időjárási eseményeire visszatekintve egyre inkább az tapasztalható, hogy
a szélsőséges időjárási események valószínűsége, gyakorisága, valamint azok kedvezőtlen gazdasági, környezeti és társadalmi hatása növekszik. Szélviharok, jégverések
kisebb-nagyobb területeken minden évben tapasztalhatók, helyi előfordulásuk kiszámíthatatlan. Egyre gyakrabban fordul elő azonban az is, hogy ugyanazon a területen
több – akár egymással ellentétes – szélsőséges időjárási esemény is kialakul, mint
például belvíz és aszály, akár egy éven belül is.
A Földet érintő klímaváltozás legérzékenyebb területe a mezőgazdaság, melynek egyik
legfontosabb feladata a lakosság élelmiszer-ellátásának biztosítása. A mezőgazdaság
kockázatainak növekedésével ennek a feladatnak az ellátása veszélybe kerülhet. Emiatt
egyre nagyobb hangsúly helyeződik a kockázatmegelőzésre és -kezelésre, melyre a kormányzat is kiemelt figyelmet fordít. A hazai mezőgazdasági termelés adottságai (talaj,
éghajlat, víz) a jelenleginél magasabb termelési érték előállítására, a GDP-hez nagyobb
hozzájárulásra, a megélhetés magasabb szintre emelésére predesztinálják hazánkat.
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A mezőgazdasági termelés további növekedéséhez nélkülözhetetlen a versenyképesség
és a termelékenység javítása. Ezért is elengedhetetlen a hazai innováció elősegítése, az
infrastrukturális beruházások végrehajtása és a magasabb hozzáadott értékkel bíró
szolgáltatások, termékek előállításának támogatása. Ennek része lehet az öntözésfejlesztés is, amely – preventív intézkedésként – csökkentheti a mezőgazdasági termelők
éghajlatváltozás miatt bekövetkező kockázatait.
A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer I. pillére az agrárkár-enyhítési rendszer,
amely a kedvezőtlen időjárási jelenségek által okozott károk kompenzálását szolgálja,
a rendszer tagjai számára. A biztosítási díjtámogatás – a II. pillér keretében – a termelők
által önkéntesen választható biztosítási konstrukciók díjához járul hozzá.
A II. pillér bevezetésével új biztosítási konstrukciók jelentek meg. Ezzel először vált biztosíthatóvá több, Magyarországon gyakran és jelentős mértékben pusztító kockázat,
mint az aszály, a felhőszakadás, a tavaszi fagy és az árvíz. A kockázatkezelési rendszer
III. pillére a 2018 májusában bevezetett országos jégkármérséklő rendszer. A kockázatkezelési rendszer további fejlesztése keretében elindult a IV. pillér, melyben bevezetésre
került a krízisbiztosítási rendszer.
A hazánkban működő mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer jogszabályi alapjait –
a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről
szóló – 2011. évi CLXVIII. törvény, továbbá a – kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével,
valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló –
27/2014. (XI.25.) FM rendelet teremti meg.
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3. A növénytermesztést sújtó
legfontosabb időjárási anomáliák

Aszálykár alatt az aszály miatt a kockázatviselés helyén termesztett növényekben bekövetkezett olyan káreseményt értjük, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz. Az
aszály alapvetően minden nem öntözött szántóföldi növénykultúrát és takarmánytermő
területeket, illetve gyepeket érintő kockázati tényező. A szántóföldi növények közül leginkább
a kukorica érintett nagy vízigénye és nagy zöldtömegfejlődéshez kötött terméshozama miatt.
A kalászosok és a repce kevésbé érzékenyek, mert a korai betakarítás miatt csak a tavaszi,
kora nyári aszály érintheti őket, míg a kukoricát a klasszikus nyári aszály is károsíthatja.
Belvízkárként a kockázatviselés helyén termesztett növényekben belvíz miatt bekövetkezett hozamcsökkenést definiáljuk. A belvíz bármelyik növény esetében okozhat jelentős
károsodást, különösen, ha hosszan tartó vízborításról vagy súlyos átnedvesedésről van szó
(a gyökerek nem jutnak levegőhöz, egyszerűen befullad a növény). A belvizet legjobban a gyepek, kaszálók bírják, viszont az állattenyésztés visszaszorulásával ezek jelentősége csökkent.
A törvény általi definíció szerint vihar- és felhőszakadáskáron a kockázatviselés helyén
termesztett növényekben vihar és a felhőszakadás miatt bekövetkezett hozamcsökkenését
értjük. Biztosítási szempontból ez csak a mechanikai és erózió okozta károsodást jelenti.
Jellemzően dombvidékeken fordul elő, például amikor a zivatar lesodorja a dombtetőről
a talajt és a növényt, és ezzel betemeti a domb alján lévő növénykultúrát.
A jégesőkár a kockázatviselés helyén termesztett növényekben jégeső miatt elszenvedett
hozamcsökkenést jelenti. Magyarországon a jégkár előfordulásának valószínűsége az ország
egész területén magas. Bekövetkezésének esélye éppen a termesztett növények tenyészidőszakában jelentős. A legalacsonyabb kockázati besorolás alá a kalászosok (búza, árpa,
zab stb.), valamint a zöld-, szálas- és keveréktakarmányok esnek. Ezeket követi a kukorica,
a napraforgó és a repce. Fokozott veszélynek jégkár tekintetében főként a szántóföldi
zöldségtermesztés (paprika, paradicsom stb.) és az ültetvényes gyümölcstermesztés kitett.
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Mezőgazdasági árvízkáron a kockázatviselés helyén termesztett növényben mezőgazdasági árvíz miatt bekövetkezett olyan káreseményt értjük, amely a növénykultúrában
hozamcsökkenést okoz. Biztosítási szempontból mechanikai károsodást értünk rajta, egyéb
károsító tényezői és jellegzetességei megegyeznek a belvízzel, azzal az eltéréssel, hogy itt
nem csak a gyökér, hanem az egész növény „fullad be”.
Őszi fagykárként az őszi fagy miatt bekövetkezett olyan káreseményt definiáljuk, amely
csökkenti a növénykultúrában a hozamokat.
A tavaszi fagykár esetében a téli nyugalmi periódus végét követően jelentkező tavaszi fagy
okán visszaesnek a hozamok. A gyümölcsösöket és kisebb mértékben a szőlőt veszélyezteti
ez a káresemény.
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4. Üzemi szintű gyakorlati
megoldási lehetőségek

Az üzemszintű alkalmazkodás olyan technikai beavatkozásokra fókuszál, melyek az adott
gazdaság termelési szokásait, rutinjait, esetlegesen annak struktúráját, stratégiáját változtatja meg a hatékonyság érdekében. A mezőgazdasági gyakorlatok módosításai olyan
technikai intézkedések, melyek a változó környezeti tényezőkhöz igazodva teszik eredményessé a gazdálkodást.
Mik lehetnek ezek a technikai megoldások? Például a hőmérséklet emelkedése miatt szárazságtűrő növények alkalmazása, a csökkentett műveletszámú talajmegmunkálás, ami
a talajaink nedvességtartalmának megőrzése szempontjából elengedhetetlen. Továbbá
a helyi körülményekhez alkalmazkodó fenntartható vízgazdálkodás, valamint a fagy- és
jégvédelem, esetleges belvízelhárító intézkedések, és integrált növényvédelmi szempontok.
Ellenállóbb és produktívabb fajták nemesítése
A legelők és a legeltetés javítása
Az állattenyésztési körülmények javítása
Meglévő és új betegségek megelőzése

Precíziós gazdálkodás
Helyfüggő tápanyagutánpótlás
és növényvédelem

Alkalmazkodó növények használata

Ökoszisztéma-kompatibilis vízelvezetés és esővíz-gyűjtés

Fenntartható termelés
növényházakban
A termelési naptárak
módosítása

Magas környezeti értékű
vagy biogazdálkodás

A növények diverzifikálása
és vetésforgó

Teljes talajművelés
elhagyása „no till”,
vagy csökkentett
talajművelés „min till”

Takarónövények

Szőlőművelés

Hatékony öntözés

1. ábra: Az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodás az európai mezőgazdasági ágazatban, üzemi szintű intézkedések
Forrás: EEA
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4. ÜZEMI SZINTŰ GYAKORLATI MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK

A változó hatásokhoz való alkalmazkodást az adott gazdasági szinthez kell igazítani. Az
alkalmazkodási igények a klíma sajátos hatásaitól, az üzem gazdasági helyzetétől, a gazdaság méretétől, valamint a gazdálkodó kulturális hátterétől és képzettségétől is függenek.
A különféle intézkedések együttes célja a gazdálkodás hatékonyabbá tétele és a jelenlegi
változó klimatikus tényezőkhöz történő alkalmazkodás, az erőforrások minél gazdaságosabb
kihasználása. Ezáltal a talaj- és vízkészleteink megőrzése, az aszálynak, betegségeknek
és más éghajlati veszélyeknek való kitettség csökkentése, valamint a szénkibocsátásunk
mérséklése, illetve a szén hatékonyabb megkötése. Az alábbiakban röviden bemutatjuk az
üzemi szintű alkalmazkodási lehetőségeket a változó klimatikus viszonyokhoz.

4.1 A mezőgazdasági földterületek vízelvezetésének biztosítása
A vízerózióval érintett és veszélyeztett mezőgazdasági területek vízrendezése kiemelt
fontosságot kell kapjon, mivel a termőföld védelme napjaink egyik kulcsfontosságú kérdése.
A birtok- és támogatási rendszerek átalakulása magával hozta a területi struktúrák átrendezését, ami jelenős hatással bírt a belvízzel érintett területekre. Földjeink termékenységének védelme érdekében a vízrendezés – amely a felszínen elfolyó vagy épp a mélyebb
rétegekben mozgó víz elvezetését szolgálja – kiemelt jelentőséggel bír. A melioráció egyik
fontos része a vízrendezés. A vízerózió a gyors csapadékképződés révén létrejövő, pusztító
folyamat, mely súlyosan érintheti a lejtős területeket. A talaj kialakulása hosszú, időigényes
folyamat, melyet a hó olvadása vagy a gyorsan lefolyó víz könnyen elpusztíthat. Ezeken
a területeken érdemes „talajvédő” gazdálkodást folytatni. Ennek célja, hogy a termőréteget
helyben tartsuk, ami növényeink számára elengedhetetlen.
Enyhítő hatások, erózió elleni védekezési lehetőségek: két típusra oszthatók az alapján,
hogy preventív védekezésről vagy már az erózió hatását kezelő folyamatokról beszélünk.
A lejtőviszonyokhoz igazodva kell megválasztanunk a művelési ágat. A nagy lejtésű
területek esetében állókultúrák, erdők, ültetvények telepítése érdemes, melyek gyökérrendszerük lévén megfelelően rögzítik a talajt. Lehetőségekhez mérten a szántóterületeket célszerű a sekély kitettségű, lejtő nélküli területeken létesíteni. A szántókon
hosszabb időszakon keresztül maradhat fedetlenül a talaj, így az erózió veszélye is
megnő. A nagyobb lejtésű területeken szántóföldi növénytermesztést végzők körében
fontos a helyes művelési mód és irány megválasztása, valamint a túlművelés elkerülése.
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A talajművelési módok megválasztásának kiemelt szerepe van a lejtős művelés alatt
álló területek esetében. Ilyen megoldások a szintvonalas művelés, sávos, más néven
szalagos művelési mód, amely esetén egy táblán belül a növénykultúra igazodik a területi
adottságokhoz. Kerüljük a tömörödött talajokat, így a mélylazítás, a szántóföldi kultivátoros (grúberes) megoldások kézenfekvőek lehetnek. Érdemes a csökkentett, min till
típusú talajművelési módokat alkalmazni ezeken a területeken, hogy elkerüljük talajaink
túlművelését, ami növeli az erózió lehetőségét.
Meghatározó szerep jut az erózió elleni védekezés során egyes növénykultúráknak, a vetésszerkezetnek. Kifejezetten a szántóterületeken csökkenthetjük az erózió hatását
bizonyos növényfajok alkalmazásával. Fontos a növényállomány sűrűsége, a fedettség
mértéke, a gyökérzet, és hogy az adott kultúra mennyi ideig marad a területen. Az erős
gyökérzet megtartja a talajaggregátumokat, a sűrű fedettség és a levélzet véd a deflációtól
és a lefolyó víztől. A legjobb talajvédőhatással rendelkező kultúrák az állandó gyepek, az
évelő pillangósok. Közepesek a kalászos gabonák és a különféle takarmánykeverékek.
Gyengének mondható talajvédelmi szempontból a borsó, a bab, a szója és a szudáni fű.
Kifejezetten gyenge, rossz a kukorica, a napraforgó, a burgonya, a cukorrépa.
Vízerózió elleni védekezés kapcsán műszaki beavatkozásokat is eszközölhetünk, melyek
hatósági engedélyeztetéshez kötöttek. Ezek a különféle teraszok, gátak, sáncok kialakítása,
illetve vízelvezető árkok létesítése. Az optimalizált vízelvezetés csökkenti a talaj tömörödését és az eróziót, így a szénveszteséget és a nitrogén lefolyását. Továbbá hozzájárul a jól
drénezett területek alacsonyabb dinitrogén-oxid (N2O) kibocsátásához.
A biológiai sokféleségre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra gyakorolt hatások: Egyes
vízelvezető rendszereink javításával, módosításával hozzájárulhatunk a szántóföldi növénytermesztéshez elengedhetetlen mértékű víz biztosításához. Az ilyen módosítások
javíthatják a felszíni és felszín alatti vizek áramlását, biztosíthatják a vizes élőhelyekhez
szükséges vízszintet, és fenntarthatják a talajok vízelvezetését. (Forrás: Agrárágazat 1;2)

A művelési ág helyes megválasztásán túl maga a táblaméret is meghatározó. A nagy méretű
táblák esetében fokozottabban jelenik meg az erózió veszélye és a szél talajelhordó hatása,
a kiterjedt fedetlen felszín miatt. Érdemes a nagyobb térméretű lejtős táblákat a vízeróziót
gátló térrészekkel szegmentálni, például gyepsávok kialakításával.
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1. kép: Belvíz

4.2 Az öntözési hatékonyság javítása
Hazánkban egyre égetőbb a vízgazdálkodás reformálása, annak érdekében, hogy hatékonyabban, célozottabban tudjuk felhasználni a rendelkezésünkre álló vizet. A víz mezőgazdasági
célú felhasználása jól adaptálható a vízkörforgásba, ezáltal nincs vízveszteség.
A klímaváltozás hatására a szélsőséges időjárási jelenségek fokozatosan erősödnek
térségünkben, mely szélsőségek közül az egyik leghangsúlyosabb az aszályos időszakok
gyakoribb előfordulása, valamint a csapadék intenzitásának és időbeli eloszlásának legtöbb
termesztett növény számára kedvezőtlen változása. Kompenzálására már nem lesz elegendő a megfelelő talajművelés, ezért elsősorban az öntözéses gazdálkodás kiterjesztésével
mérsékelhetők a vízhiányos időszakok negatív hatásai. Ennek előfeltétele, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű víz a gazdálkodók rendelkezésére álljon. (Forrás: AKI, 2018)
Enyhítő hatások: a öntözési technológia hatékonysága jelentős hozamnövekedést eredményez, valamint a növényi maradványok révén javíthatja a talajban a szénmegkötést.
A csepegtetett és a szalag-öntözés (szemben a felületivel) csökkenti a N2O párolgását.
A biológiai sokféleségre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra gyakorolt hatások: a hatékonyabb öntözés precízebb, a növény igényeihez alkalmazkodik, ezáltal jelentősen csökkentheti a felszíni és a felszín alatti vizek rendszerére gyakorolt nyomást. Ez kedvezően
hat a víz ökoszisztéma-szolgáltatásaira – mind a vízellátottságunkra, mind a minőségre
vonatkoztatva –, valamint befolyásolja a talaj ökoszisztémáját és a talaj biodiverzitását
is. Továbbá a növény igényeihez, vízstresszhez igazított vízfelhasználási technológiák
eredményeként mérsékelhetjük a vízfelhasználásunkat, ami hozzájárul az élelmiszer-ellátásunk hosszú távú biztonságának megteremtéséhez.
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4.3 Esővízgyűjtés
Rugalmasságot adhat a gazdálkodók számára az aszályos időszakokban az esővízgyűjtés. A tárolók kialakítása sokszor a termőföld kivonása lévén valósul meg. Az esővízgyűjtő
és -tároló rendszerek kiépítése és karbantartása jelentős költségekkel jár a gazdálkodók
számára (munkaerő és gépek szempontjából).
Enyhítő hatások: a csapadékvíz gyűjtése és tárolása eredményes lehet, mivel a csapadék
nem mindig a megfelelő időben áll rendelkezésünkre.
A biológiai sokféleségre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra gyakorolt hatások: Az esővíz
mezőgazdasági termelésben történő felhasználása csökkentheti a felszíni és a felszín alatti
vízekre nehezedő nyomást. Ezzel szemben az esővíz begyűjtése csökkentheti a talajvíz
szintjét és az áramlást, mivel a befogott víz nem tölti fel a talajvíz szintjét. Ezért fontos,
hogy a környező ökoszisztéma megfelelő kezelésének részeként a medencére kiterjedően
értékeljék az esővízgyűjtés hatásait.
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4.4 Agrárdigitalizáció a növénytermesztésben

4.5 Gazdálkodás magas természeti értékű területeken

Az agrárdigitalizáció számos innovatív technológiát magában hordozó lehetőség, ami
a mai hatékony mezőgazdasági gyakorlat elengedhetetlen eszközévé vált. A mindennapi gyakorlat része a különféle, helymeghatározáson alapuló rendszerek használata,
mely a termőterületeink térbeli és időbeli változásainak nyomonkövetésére szolgál. Az
információszerzés kulcsfontoságú elemként jelenik meg, amit a hatékony adatfeldolgozás segítségével profitként jeleníthetünk meg a különféle gazdálkodási szinteken.
Az inputanyagok – mint például műtrágyák, növényvédő szerek, üzemanyag, víz és
vetőmag – felhasználásának optimalizálásával jelentős költségmegtakarítás érhető el.
Mindemellett a környezetterhelést is csökkenthetjük. Az agrárdigitalizációs megoldások
mérsékelhetik az időjárási és éghajlati szélsőségek hatásait.

A hangsúlyt extenzív gazdálkodási gyakorlatokra (azaz az alacsony ráfordításra, a minimális talajművelésre, az alacsony állattartási szintre és a tájképi elemekre) helyezi. Óvja
a talajt, és egyéb előnyöket kínál: mint például a csökkentett talajművelés, a jobb legeltetési menedzsment. Főként azokon a területeken érdemes alkalmazni, ahol az intenzív
mezőgazdálkodási forma nem rentábilis. Fontos, hogy fenntartsuk az egyensúlyt, ugyanis
az árutermelő gazdaságok támogatása, az intenzív mezőgazdálkodási gyakorlat elengedhetetlen a biztonságos élelmezéshez. Továbbá a helyes mezőgazdálkodási gyakorlatok
elősegítik a biodiverz környezet fenntartását és az ökológiai egyensúlyt.

Enyhítő hatások: csökkenést érhetünk el az üvegházhatású gázok kibocsátása terén, ha
menedzsment-zónákra alapozott kijuttatás-technológiát használunk a nitrogén-műtrágyázás során, valamint a fenológiai fázishoz, a növény igényeihez igazított trágyázási
gyakorlatokat alkalmazunk. Az agrárdigitalizációs eszközök használata, az információra
alapozott, jó gazdálkodási gyakorlatok szintén javíthatják a talajállapotot, és növelhetik
a talajok szénkészletét.
A biológiai sokféleségre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra gyakorolt hatások az
inputanyagok felhasználásának csökkenése miatt pozitívak. A helyspecifikus és hatékony
műtrágyázás csökkentheti a talaj- és a felszíni vizek szennyeződésének kockázatát. Az
azonos nyomvonalon haladó gépkapcsolatok pozitívan hatnak a talajtömörödésre, és
ezáltal a talaj szerkezetére, biodiverzitására.
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Enyhítő hatások: A szerves műtrágyákra támaszkodás elősegíti a szerves szén tárolását,
felhalmozódását a talajban.
A biológiai sokféleségre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra gyakorolt hatások: a magas természeti értékű területeken történő gazdálkodási hatására növekszik a talajban
a szerves anyag mennyisége, ami növeli a víztárolási kapacitást és az aszállyal, árvizekkel
szembeni kitettséget.
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4.6 A termelés ütemezése, a vetésidők módosítása
Segíthet a gazdáknak abban, hogy kihasználják a korai szezon jobb nedvességi körülményeit,
valamint az elhúzódó tenyészidőt, és minimalizálják az aszály kockázatát a gabonafélék
szemkitelítődése során, amikor a nedvesség limitáló tényező. Több esetben a későbbi
vetések szintén eredményesek lehetnek, mivel a növény a csapadékot és a talajban tárolt
nedvességet hatékonyabban fel tudja használni. Ennek a figyelembevétele nem jár többlet
anyagi ráfordítással.
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A biológiai sokféleségre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra gyakorolt hatások: a takarónövények alkalmazásával csökkenthetjük a gyomosodás mértéket, illetve az adott
tábla gyomflórájának átalakulása is megfigyelhető. Emellett segítenek a vadon élő állatok
élőhelyeinek, búvóhelyeinek megteremtésében, ami ugyan a termelés szempontjából
negatívan hat a gazdálkodókra.

Enyhítő hatások: ha módosítjuk a vetésidőt, növelhető a talaj szén-dioxid-megkötése,
a magasabb hozamoknak és a nagyobb mennyiségű növényi maradványoknak köszönhetően.
A biológiai sokféleségre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra gyakorolt hatások: a biztonságos élelmiszer-ellátást a termesztés időzítésének az új éghajlati tényezőkhöz történő
igazítása segítheti. A változások hatással lehetnek a talajok biológiai sokféleségére.

4.7 Takarónövények használata
A takarónövények jelentősen csökkenthetik a talajdegradáció mértéket és annak kockázatát,
amelyet egyre súlyosbítanak az éghajlatváltozás hatásai, például az intenzív csapadék és
az erős szél fokozódó hatása, különösen télen. A takarónövények jelentős inputanyagköltség-megtakarítást eredményezhetnek biomasszatömegük révén, melyet a következő
kultúrában érzékelhetünk. Fontos, hogy a helyi területi adottságokhoz igazodó fajtát válasszunk, mivel annak adaptációs képessége kedvezőbb. Ezáltal a növények kompetíciója
mérséklődik, nem versenyeznek a vízért, a tápanyagért, hanem elősegítik a víz talajba
jutását és megtartását. Főként a szőlő- és a gyümölcsültetvények esetében a sorköztakarás
jótékony hatású, mind a talajnedvesség, a művelhetőség, a biodiverzitás szempontjából.
Az agrárdigitalizációs megoldásokhoz hasonlóan a takarónövények mérsékelhetik a műtrágya-felhasználást, mivel emelik a talaj szervesanyag-tartalmát a biomasszatömegük
révén, és nem engedik kiszáradni a talajokat, javítják azok szerkezetét.
Enyhítő hatások: a takarónövények alkalmazása csökkentheti a N2O-kibocsátást az előző
kultúra által fel nem használt nitrogén megkötésével, és csökkentheti a nitrát-kimosódást.
Az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos relációjuk megértéshez azonban figyelembe kell
venni a szén-nitrogén körforgást. A takarmánynövények javíthatják a talaj tulajdonságait
(fizikai, kémiai és biológiai), növelik a talaj szerves szén- és nitrogéntartalmának visszatartását (csökkentik a nitrátkimosódást).
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2. kép: Takarónövények alkalmazása

4.8 A változó klimatikus viszonyokhoz alkalmazkodó növények termesztése
Általuk csökkenthető az aszály és a vízstressz hatása. Az éghajlati övezetünkben megjelenő anomáliákra, az aszályos periódusok gyakoriságára hatékonyan válaszolhatunk, ha e
környezeti tényezőkhöz megfelelő adaptációs képességgel rendelkező növényeket választunk a vetésforgó kialakításakor. Az intézkedés végrehajtásának költsége az adott kultúra
vetőmagárától is függ, továbbá attól, hogy a meglevő eszközparkkal az adott gazdálkodó
képes-e elvetni, megmunkálni és betakarítani a kultúrnövényt. Egyik ilyen lehetőség, amely
hazánkban is széles körben terjed és jó eredményeket mutat, a gyengébb területeken
kukorica helyett szemes cirok termesztése.
Enyhítő hatások: A talaj szén-dioxid megkötése növelhető, ha az alkalmazott növényfajták
magasabb hozamot érnek el és nagyobb mennyiségű növényi maradványt hagynak vissza
a táblán. A mély, sűrű gyökérrendszerrel rendelkező növények szintén felgyorsíthatják
a légköri szén-dioxid megkötést.
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A biológiai sokféleségre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra gyakorolt hatások: az
alkalmazott növények pozitív hatással vannak a biodiverzitásra és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra. Az eredmények nagyban függenek az egyes növényekhez kapcsolódó
talajmunkavégzéstől, mint például a termesztéstechnológiában könnyen alkalmazható
forgatásos vagy forgatás nélkül talajműveléstől, a diverzifikált, vagy monokultúrás termesztéstől, esetleg a terület pihentetésétől vagy zöldugaroltatásától.

4.9 A csökkentett „min till”, vagy a teljes talajművelés elhagyása,
a „no till” technológia a növénytermesztésben
E megoldások hatására a talaj szerkezete megváltozik, átalakul a szervesanyagkészlete.
A talajt növényi maradványok borítják. Ez megváltoztatja a biológiai, kémiai és fizikai tulajdonságait, beleértve a talaj hőmérsékletét és víztartalmát. A technológia révén a költségek
átalakulnak, amelyek nagyban függenek egy adott gazdaság méretétől, szerkezetétől és
attól, hogy melyik termőkörzetben található. Nem minden talajtípuson és termőhelyen
alkalmazható előnyösen a teljes talajművelést elhagyó gazdálkodási módszer. Ez önmagába foglalja, hogy talajtakaró növényeket és bolygatás nélküli talajművelést alkalmaznak,
„egyszerűen” vetnek és aratnak. Rendszerszinten kell gondolkodni az egyes műveletek
alkalmazásakor, a forgatás nélküli vagy akár a teljes talajművelést elhagyó no till esetében,
figyelembe kell venni a helyi adottságokat, a gyomviszonyokat, kár- és kórokozó problémákat.
Enyhítő hatások: A csökkentett, forgatás nélküli talajművelés befolyásolja a talaj szén- és
nitrogén-egyensúlyát, továbbá jobb talajstruktúrához vezethet. Az ilyen talajok kevésbé
kitettek a meliorációnak és a deflációnak, főként ha talajtakaró növényeket is alkalmazunk
ott, ahol a termőhelyi adottságok lehetővé teszik. A „min till” és „no till” technológiák hozzájárulnak talajaink szerves szén mennyiségének, a humusztartalomnak a növekedéséhez,
mindemellett a talajok kisebb ellenállása miatt csökkentik az üzemanyag-felhasználást.
A biológiai sokféleségre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra gyakorolt hatások: a forgatás nélküli min till vagy no till talajművelési technikák javítják a talaj vízgazdálkodását,
vízelvezetését, elősegítik a hasznos rovarok, beporzók, madarak és apróbb emlősök táplálékellátását, köszönhetően a nagyobb biomasszatömegnek. Hatékony a talajok erózió
elleni védelmében, fokozzák a víz beszivárgását. A megnövekedett szervesanyagkészlet
révén (hosszú távon) javítják a talajtermékenységet. Azonban a kizárólag forgatás nélküli
vagy no till talajművelés módszerek megnövekedett peszticid-felhasználáshoz vezethetnek.
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3. kép: No till technológia

4.10 A növények diverzifikálása és a vetésforgó
Csökkenthetjük a terméskiesésünket, ha gazdaságszinten különböző növénykultúrákat
vetünk, mert az eltérő időjárási viszonyokra másként reagálnak a különféle növényfajok.
A vetésváltáson alapuló gazdálkodás hosszabb távon jobb ellenállóképességet biztosít az
éghajlatváltozással szemben. A költségek változóak lehetnek, a vetésforgóban használt
növényektől, valamint az ugarok gyakoriságától és hosszától függően.
A vetésforgóban alkalmazott nitorgénmegkötő növények pozitív hatással vannak a következő
évi kultúrára, csökkenthetjük a műtrágya-felhasználásunkat és a költségeinket, továbbá
figyelembe kell venni a megnövekedett talajtermékenységet is.
Enyhítő hatások: A növények diverzifikálása, a vetésváltás általában mérsékelt hatással
van a talaj humusztartalmára, de pozitívan befolyásolja azt. Ha hüvelyes, nitrogénmegkötő
növényeket alkalmazunk a vetésforgóban, csökkenthetjük a nitrogén-műtrágya felhasználását, a N2O-kibocsátást. A növénytermesztés diverzifikálása és a megfelelően alkalmazott
vetésforgók hatékony tápanyagkörforgást biztosítanak, és javítják a talajminőséget.
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A biológiai sokféleségre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra gyakorolt hatások: a vetésforgó diverzifikálása segít a biológiai sokféleség fenntartásában. Emellett növeli a felszíni talaj víztartó képességét, csökkenti a gyomosodást, a betegségek kialakulásának
lehetőségét és segíti a természetes ellenségek felszaporodását, kedvező környezetet
biztosít a beporzóknak, és csökkenti az erózió lehetőségét.
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mezővédő erdősávot létesíteni. E területek manapság még füves mezsgye, árokpart,
vízelvezető csatorna formájában sok helyütt megtalálhatóak. Sajnos a nagy üzemméret
és a kiterjedt táblák nem kedveztek az erdősávoknak, mezsgyéknek. E sávok, területek
erdősítése számos előnnyel járhat. Főként, ha vegyes fa- és cserjefajokból telepítjük be
ezeket a sávokat, vagy erdőfoltokat létesítünk, melyek ökológiai és környezetvédelmi
szempontból is fontos szerepet töltenek be. Védik a szélnyomástól és a deflációtól a tábla
talaját, illetve a növényállományát. Mérséklik a szántóterület növényzetének evaporációját és transzspirációját. Lejtős, dombvidékes területeken ezek az erdősávok gátolják az
eróziót, főként ha a rétegvonalak mentén helyezkednek el.
Élő-, búvóhelyet, táplálékot teremtenek számos élőlénynek, többek között sok növényi
károsítók természetes ellenségének. Gátolják az esetleges permetlé-, illetve növényvédőszer-elsodródást. Nitrátérzékeny területeken páratlan a felszíni vízszennyezést csökkentő
potenciálja egy erdősávnak vagy fasornak.

2. ábra Vetésforgó

4.11 A táblaszegélyek, mezővédő erdősávok
A szántóföldi táblaszegélyek általában jó megoldást jelentenek a szélsőséges időjárási
események hatásainak csökkentésére. Lassíthatják a nagy esőzések után a víz mozgását
és talajpusztító hatását, csökkenthetik a víz- és széleróziót.
Enyhítő hatások: A mezővédő erdősáv korábban főleg az erózió és a, defláció elleni védelmet jelentette, emellett a védelem kiterjed a biológiai faktorokra, mint például a rovarevő
madarak, ragadozó madarak, rovarparaziták stb., továbbá a növényállományt közvetetten
is védik ezek a sávok.
A biológiai sokféleségre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra gyakorolt hatások: A biodiverzitás elősegítését, illetve fokozását az agro-ökoszisztémában úgy segíthetjük, ha
tájegységekben gondolkodunk. Továbbá olyan helyen teremtünk stabil és a természeteshez minél hasonlóbb élőhelyet, ahol az ember sem talajbolygatást, sem a vegetáció,
illetve a flóra és a fauna eradikációját, sem növényvédő szeres kezelést nem végez. Erre
megfelelő területek lehetnek a táblákat körülvevő, szegélyező, termelési szempontból
elhanyagolható területek, más néven mezsgyék. Ezeken a területeken érdemes fásítani,
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Hatalmas mennyiségű szén-dioxidot kötnek meg a légkörből, és – fás szárú növények
lévén – ligninképzés által tartósabban, valamint a talajfelszín alatt mélyebben kötik azt le,
mint a lágyszárú, egynyári – például – energianövények. A mezőgazdasági termelés vonatkozásában több tanulmány is bizonyította a termésre gyakorolt pozitív hatást, átlagosan
5–35% terméstöbbletet mutattak az eredmények.
A kialakításuk, telepítésük munkaigényes folyamat, melynek fenntartási és utógondozási
költségei is vannak. A mezővédő erdősávok csökkentik a talajok tavaszi felmelegedését,
ezáltal a talaj száradása is tovább tart, ami akadályozhatja a művelhetőséget. Azonban
késleltetik a túlzott kiszáradást is, és a gyökerek drénező hatása miatt megakadályozzák
a belvizek kialakulását. A megvalósítás gátló tényezői a sajátos magyarországi tulajdonviszonyok. A másik probléma a mezőgazdasági termőterületeken megváltozott művelési
viszonyok, azaz a táblák felaprózódása. A korábban nagy, egységes mezőgazdasági táblák
(melyek határait a táblaszéli tereptárgyak – árok, út, vízmosás, mezsgye – jelentették)
felaprózódtak, így a mezőgazdasági (szegély-) fásításban a táblán gazdálkodó több termelő
sem egységesen, illetve nem egyenlő mértékben érdekelt. (Forrás: agrarium7)

4.12 Fenntartható termelés a növényházakban
Eredményesen alkalmazható a termesztési időszakban előforduló – hőmérséklet illetve víz
okozta – stresszes időszakok várható hatásai ellen. A növényházak és a szükséges infrastruktúra kiépítése jelentős beruházási és fenntartási költségekkel jár. Példaként említendők:
diffúz üvegek alkalmazása, CO2-trágyázás, ledes pótmegvilágítás, biológiai növényvédelem
– természetes ellenségek használatával, energiaernyő, talaj nélküli termesztés stb.
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Enyhítő hatások: a fenntartható növényházi kertészeti termelésnek megújuló energiaforrásokon kellene alapulnia, vagyis alacsony hőmérsékletű geotermikus energián,
fotovoltaikus napenergián és szilárd biomasszán. A rendelkezésre álló technológiával
jelentős hatékonyságnövelést lehet elérni.
A biológiai sokféleségre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra gyakorolt hatások: a vizet
elfogó, zárt növényházrendszer csökkentheti a víz, a talaj ökoszisztéma-szolgáltatásaira
és a talaj biológiai sokféleségére gyakorolt nyomást. A természetes ellenségek használata
jelentősen csökkenti a peszticidek használatát, a zárt rendszernek köszönhetően.

4. ÜZEMI SZINTŰ GYAKORLATI MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK

Az árnyékoló szövettel és fényvisszaverő fóliákkal kombinált minikamrákat szintén
alkalmazzák a hőmérséklet és a besugárzás mértékének megváltoztatására. A kordonok,
vesszők polietilén takaróval fedése és a jégeső elleni védőhálók felszerelése a maximális
hőmérséklet 5-8°C-os emelkedését eredményezi (a korai és késői növekedési potenciál
érdekében), és a minimális hőmérsékletet 1-2°C-kal csökkenti (magasabb léghőmérséklet
esetén). Az új technológia vagy berendezés telepítése jelentős beruházási és karbantartási
költségeket igényel.
Kedvező hatások: az egészséges szőlőültetvények kevesebb inputot igényelnek, és fenntartják a talaj tulajdonságait (azaz megakadályozzák az eróziót és fokozzák a szénmegkötést);
ezért csökkentik az emissziót, összehasonlítva a víz- vagy hőstressznek kitett növényekkel.
A biológiai sokféleségre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra gyakorolt hatások:
a műtrágya-felhasználás és a permetezés hatásfokának javulása csökkentheti a víz és
a talaj ökoszisztéma-szolgáltatásokra, valamint a talaj biodiverzitására gyakorolt nyomást.

4.14 Egyéb védekezési lehetőségek

3. kép: Táblaszegély

4.13 A szőlőtermesztésre irányuló intézkedések
Ezek közé tartoznak olyan védő- és ellenőrző berendezések, mint például a hővédő
ernyők és a hőmérők, amelyek kielégítőbb hőmérséklet-szabályozást tesznek lehetővé.
A hővédő ernyők árnyékot adnak, védenek a közvetlen napfénytől, és megakadályozzák
a szőlőbogyók ásványianyag-tartalmának csökkenését. Alkalmazásukhoz a szőlőfürtök
hőmérsékletének változtatására szolgáló rendszereket is kifejlesztettek. Ezek közé tartozik
egy olyan kamramentes rendszer, amelyben a levegőt felmelegíthetik vagy lehűthetik,
majd a szőlőfürtökön átfújva akár 10°C-os hőmérséklet-különbséget is elérhetnek.
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A tavaszi fagyok elleni védekezés jelentőségére az elmúlt évek eseményei hívták fel a figyelmet, mivel a gyümölcstermesztők jelentős része tetemes fagykárokat szenvedett.
Sajnos a hosszú távú meteorológiai előrejelzések szerint az ilyen szélsőséges időjárási
események gyakoriságának és intenzitásának további növekedése várható. Így a fagyok
elleni védekezés jelentősége a jövőben erősödni fog, és a korszerű ültetvényekben a technológia szerves részévé válhat. A fagyvédelmi technológiákkal kapcsolatban azonban meg
kell jegyeznünk, hogy egyelőre nincs tökéletes módszer. Mindegyiknek van valamilyen
komoly hátránya vagy korlátja, ami befolyásolja az alkalmazhatóságát, vagy a hatásfokát
rontja – így a fagyvédelem a jövőben is nehezen megoldható probléma marad.
A passzív fagyvédelmi módszereket már jóval a fagy keletkezése előtt alkalmazzuk,
illetve a hőmérséklet alakulásába a fagyos éjszakán közvetlenül nem avatkozunk be.
Fő célja a fagy jövőbeni elkerülése vagy gyakoriságának csökkentése, illetve hatásának
mérséklése. Ilyen lehetőségek például a termőhelyválasztás, a nagyobb koronamagasság, továbbá a növények stressztűrésének vagy fagy utáni regenerációs képességének
fokozása fagytűrőbb alany- és nemesfajták választásával, kémiai védekezéssel vagy
növénykondicionálással. A passzív módszerek használata segíthet a fagy elleni védekezésben, de önmagában nem jelent megoldást. A már kialakult fagy ellen érdemben csak
aktív módszerekkel védekezhetünk.
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Az aktív fagyvédelmi módszerek alkalmazása csak közvetlenül a fagy beállta előtt, vagy
a fagy beállta után, a kritikus hőmérséklet elérésekor kezdődik, és ezekkel a hőmérséklet
alakulásába közvetlenül avatkozunk be. E módszerek különböző fizikai mechanizmusok
révén próbálják a fagy kialakulását gátolni vagy mérsékelni, azaz az ültetvény hőmérsékletét
emelni. Ezek közül is négy módszer terjedt el: a szélgépek, a korona fölötti fagyvédelmi öntözés, a paraffingyertyás ültetvényfűtés, valamint a Frostbuster, a Frostguard és a magyar
fejlesztésű Ködsárkány (Fogdragon).
Ahogyan már említettük, tökéletes módszer egyelőre nincs, mindegyik megoldásnak van
valamilyen nagyon komoly hátránya vagy korlátja. Biztos azonban, hogy gazdaságosan
csak nagy áruértékű ültetvényekben alkalmazhatók, ahol a hektáronkénti potenciális
árbevétel meghaladja a hárommillió forintot. Ezen összeg alatt nem sok esély van a gazdaságos működtetésre.
A jégesők elleni védekezés is egyre fontosabbá válik, amit a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara által működtetett országos jégkármérséklő rendszer mellett ma már az egyes
mezőgazdasági vállalkozások is végezhetnek saját üzemi területeiken. Az országos rendszer
70 százalék körüli kármérséklési szintjénél magasabb biztonságot nyújtó egyedi megoldások
jelentős beruházást igényelnek.

4. kép: Fagyvédelmi öntözés
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A jégesők okozta károk közül legközvetlenebb a termést érő mechanikai sérülés, illetve
az ennek következtében eladhatatlanná vált vagy jóval gyengébb minőségű termés miatt
kieső árbevétel. Ezen túlmenően előfordulhat olyan intenzív jégverés is, melynek következtében maga a fa is komoly sérüléseket szenved, így még a következő évek árbevétele
is kieshet, vagy még rosszabb esetben a mechanikai sérüléseken át bekövetkező fertőzés
(pl. tűzelhalás) akár el is pusztíthatja az ültetvényt.
A védekezés tekintetében meg lehet különböztetni üzemi és közösségi (térségi) rendszereket.
Az üzemi rendszerek között két módszer jöhet számításba: a jégvédő háló és a jégvédelmi
ágyú alkalmazása – bár ez utóbbira nem találhatók tudományosan megalapozott hatásvizsgálatok.
Gyümölcstermesztésünk vonatkozásában megállapítható, hogy a jéghálónak csak olyan
ültetvényekben van gazdasági létjogosultsága és racionalitása, ahol a hektáronkénti
potenciális áruérték eléri a 3–4 millió forintot. Ez elsősorban az intenzív és szuperintenzív
alma-, körte- és cseresznyeültetvényeket jelenti, bár az intenzív őszibarack, kajszibarack
és bogyósok is ebbe a körbe tartozhatnak, de ezek egyelőre nem elterjedtek hazánkban.
Meg kell jegyezni, hogy egy ilyen összegű beruházás már szinte elkerülhetetlenül maga
után vonja valamilyen fagyvédelmi technológia létesítésének szükségszerűségét is, mert
hiába tudjuk megvédeni az ültetvényt a jégeső ellen, ha az két-három évente komoly
fagykárt szenved.

5. kép: Jégvédő háló intenzív almaültetvényben
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Rövidítések jegyzéke
BAT

Elérhető legjobb technikák (Best Available Techniques)

CBD

Biológiai Sokféleség Egyezmény

CH4

Metán

CO2

Szén-dioxid

DON

Deoxinivalenol mikotoxin

EFFAB

Haszonállat-tenyésztők Európai Fóruma

EFABAR

Állattenyésztési és Reprodukciós Legjobb Gyakorlatok Kódexe

EU

Európai Unió

EMVA

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap

ENSZ

Egyesült Nemzetek Szervezete

I. ÉCsT

Éghajlatváltozási Cselekvési Terv

FAO

ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete

F2F
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„Termőföldtől a fogyasztóig” stratégia

GTÉ

Genom tenyészérték

HMGY

Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat

HMKÁ

Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot

JFGK

Jogszabályba Foglalt Gazdálkodási Követelmények

KAP

Közös Agrárpolitika

KM

Kölcsönös Megfeleltetés

KSTV

Központi sajátteljesítmény-vizsgálat

MePAR

Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer

N

Nitrogén

NEKT

Nemzeti Energia és Klíma Terv

NÉS

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia

NÉS2

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia

NH3

Ammónia

N 2O

Dinitrogén-oxid

NTFS

Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia

PLF

Precision Livestock Farming

ÜHG

Üvegházhatású gáz

VP

Vidékfejlesztési Program
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Az EMVA támogatások végrehajtására kijelölt hatóság
a Miniszterelnökség
Vidékfejlesztési
Irányító
Hatósága.
Az EMVA
támogatások Program
végrehajtására
kijelölt
hatóság
a Miniszterelnökség Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága.

