Nemzeti Agra'. Kornyezetvedelmi Program

Kornyezetkimelo, a termeszet vedelmet szolgala
mezogazdasigi termelesi modszerek tamogatasa
Januar 1-jei hatillyal lepett
eletbe a Nemzeti Agra, - Kornyezetvedelmi Program, melynek
eelkitiizese olyan mezogazdasigi
gyakorlat kialakitgsa, amely a
termeszeti eroforrisok fenntarthato hasznalatin, a termeszeti
ertekek, a biodiverzitas megtirzesen, a taj ertekeinek megovasin es egeszsiges termekek eloallitasan alapszik.

Agrar-kiirnyezetgazdalkodasi alapprogram

Az alapprogram intezkedesei kozOtt a gazdalkodas kOrillmenyeit
feltar6 felmeres vegrehajtasa, a
kilmyczeti szempontokat figyelembe veve, a teljes gazdasagra kiterjedo kozeptavit gazdalkodasi tery elkeszitese es bizonyos taj-, termeszeti-, talaj- es vizvedelmi alapintezkedesek vegrehajtasa szerepel.
11
A tery elkesziteset a megfelelo
A programokban vale resz-vetel szaktanacsadasi halecat igenybeonkentes, a gazdalkodok maguk vetelevel a gazdalkode es regisztdontik el, hogy reszt kivannak-e rah szaktanaesadd szervezet kOzOvenni benne. Az orszagos programokhoz barki csatlakozhat, a regionalis es helyi programokhoz termeszetesen csak azok, akik a rneghatarozott regiaban vagy kistersegben gazdalkodnak. Ezert is fontos a celtertiletek, a tersegek pontos lehatarolasa. A gazcialkode,
miutin megismerkedik a feltetelekkel, es Ugy don( hogy csatlakozni kivan, 5 eves szerzedest kot,
amelyben vallalja, hogy a szerzoashen foglalt felteteleket betartja.
Ennek fejeben evente rogzitett
(hektaronkenti vagy szamosallatra
viszonyitott) tamogatast kap a
szerzodott idOszakban.
A tamogatas fedezi a felvallalt sen vegzi. Az alappmgramban vaintezkedesek miatti jovedelem- lO reszvetel egyutt jar egy kepzesi
vesztest, a felmertil6 tabletkoltse- programban vale reszvetellel is.
geket es tartalmaz tovabbi 20%
Az alapprogramban vale reszveoszttinzot, annak erdekeben, hogy tel a kovetkezo intezkedesek mega celprogramokat vonzebba tegye. valositasat jelenti:
a gazdasag kOrnyezeti—terrnelesi
A celprogramok
adottsagainak felmerese (talaj, terAz else fo tipust az egynevezett meszeti ertekek, stb.),
horizontalis vagy orszagos celvizsgalat mas ceiprogramban
programok alkotjak, amelyek a ha- vale reszvetelre,
zai mez6gazdasagi foldhasznalat
vetesforgo es talajrniiveles terteljes tertiletere kiterjednek. Ku- venek kialakitasa,
lOnlooza tamogatasi programok Mtalajvizsgalaton alapule tapyen segiti a kornyezeti szemponto- anyag-gazcialkoda.s tervenek kialakat is figyelembe vevo gazdalko- kitasa es vegrehajtasa,
dasi iervezes el terjedeset, az intega novenyvedelemre vonatkozd
rah zoldseg-, illetve gyii- k6myezetvedelmi eloirdsok betarmOlcstermesztest, az Okolegiai tasa,
gazdalkodas eIterjeszteset, valaalapveto talajvedelmi es terrnemint killonfele gyepteruletek es vi- szetvedelmi intezkedesek,
zes elehelyek megfelelo hasznosia gazdalkodasi tevekenysegrol
task.
napie vezetese,
A celprogramok rnasik 16 tipukepzesi programban vale reszsait az dn. zonalis vagy tersegi veteI.
programok kepezik, arrielyek az
Integralt gazdalkodasi
adott terseg kOrnyezet- es termecelprogram
szetvedeimi szempontti mezogazAz okonerniai es Okologiai
dasagi foldhasznalatat segitik,
hozzajarulva az egyes tersegek szempontok egytittes ervenyesiteadottsagaihoz illeszkedO gazdalko- senek terjedese szembettino Eurepaban. Ez a celprogram az integdasi formak elterjedesehez.

rah termeszeti eljardsok elterjedeset kivanja el6scgiteni. A programban resztvevek vallatjak az integralt terrnesztes eloirasainak betartasat. Alapveteen a kovetkeze intezkedeseket kell betartani:
a gazdasag kornyezeti—termelesi
adottsagainak felmerese (talaj, termeszeti ertekek, stb.),
vizsgalat mas celprogramban
vale reszv-etelre,
vetesforgo es talajmilveles tervenek kialakitAsa,
talajvizsgalaton alapulo tapanyag-gazdalkodas tervenek kialakitasa es vegrehajtasa,

Homoki gyepgazdOlkockis

Seriflekenysegiik miatt a homoki
gyepek csak kis allatletszamot
(0,3-0,5 szamosallat'ha) kepesek
ehartani, amit hagyomanyos tanyasi gazdalkodas viszonyai knzOtt az OneIlatasra torekvo kis csaladi gazdasag 2-3 szarvasmarhavaI es 8-10 juhval, illetve kecskevel megfeleloen biztosit.
Szikes legelok es legeltetesi
rendszerek

A szikes pusztak megfelelo allapotanak es biolegiai sokfeleseaenek fenntartasa altalaban viszonylag ergs legeltetest igenyel, melyet
a teriilet novenyallomanyanak,
megfelethen rovidfdvii terilleteken
elsosorban juhokkal, a magasabb
fuvu teriileteken szarvasrnarhakkal
tortene legeltetessel lehet biztositani. Riadasui a feltetlen gyepkent
szamon tartott szikes pusztak
egyetlen fenntarthate hasznositasi
medja a juh-, szan•asmarha- es
lolegeltetes.
Retgazdolkodasi rendszerek

Nedves talaYi vagy ideszakosan
vizzel boritott teruletek kinalnak
lehetOseget a retgazdalkodasnak.
A szarazza volt terilleteket legelokent hasznositjak, ami mind talajukat, mind vegctaciojukat karositja.
integralt B megelozesen alapule
B nOvenyvedelern szabalyainak alkalmaziisa,
talajvedelem,
tajvedelem,
a gazdalkodasi tevekenysegroi
naplO vezetese,
kepzesi programban vale reszvetel.

OkolOgiai gazdalkodasi
celprogram
Ez a celprogram az okolOgiai
novenytermesztest es allattartast
foiytato gazdalkodoknak, illetve
az arra atallni szandekozeknak
ny-njt tamogatast. Oshonos allatok
tartasa eseten allatonkent extra
premium kifizetese jar.
Az atillasi periedusban az atallas miatti jovedelemveszteseget
kompenzalande, magasabb tamogatasi osszeg kifizetese indokolt.

Extenziv gyephasznositasi
program
Az orszag teruletenek kb. 11%-a,
mintegy 1,1 mink') ha terillete
gyepmiiveIesii. A gyepek csaknem
70%-a alacsony produktivitasU, es
csak 5%-a je termokepessegi.i.

LegeloerdCik es fcis legelok

TerilleMk inara mar minirnalisra
zsugorodott. A fas legelok termeszetvedelmi szempontbol, els6sorban tajkepi szempontbol ertekesek. A megvAltozott gyepgazdai.kodasi technikak, a hagyomanyos
ismeretek eltiinese, tovabba a szarvasmarha, illetve juhtenyesztes
valsaga miatt megfelelo kezelesiik
ma mar nellersegeket okoz.

Vizes elohelyek
Arteruletek

Megktiliinbortetett figyelmet erdemelnek a hullanateri szantOk.
KillOnieges funkciejuk lehetne a
folyekat ere tapanyag-terhelesek
megszUreseben, amit nem tudnak
betolteni, amennyiben meg a hullamteren belul is tovabbi vegyi terhelesek erik, ezert nagy jelentosege lenne a termeszetes hullamteri
elehelyek helyreallitasanak.
Vizfoly-cisok parti seivja

A legalkalmasabb hasznositis a
begyepesites vagy a miivelesbel
vale kivonas lehet, alapveto termeszetkozeli allapot kialakitasaval, illetve fenntartasaval, esetleg
az elgyomosodas megelozesevel.
(Folytatas a S. oldalon)

TOLNA MEGYEI AGIIARTUKOR
(Folytatas a 7. oldairol)
Neidgazdalkodds

A nad hassnositasa egyike a leginkabb extenziv foldhasznalati
mOdoknak. A nad aratasara leginkabb speciaiis gepeket alkalmaz. nak, ezek asonban szennyezik a teruletet (olajfoIyas). A gepi aratas
homogenizalja a nadast. A mosaikossag fenntartasa igenyli a kezi
nadaratast. HasonlO problema a
gycnge minosegii teruletek rinivelesenek elhagyasa, pedig a gyengebb rninosegO nadat energianyeresre, gornba-taptalaj kessftesere
lehetne felhasznalni.
Halastava4Osszteralettik minteg .,i 27 000

■

ha, de ehbol csak kb. 17 000 ha
Ozer-lei. A rendszer megfeleld kezeIessel fenntarthato, illetve evenkent folyamatosan megUjithatO. A
kezeles elemei:
a tavak „pihentetesc", azaz egyegy tonak a szarazon tartasa rotacies rendszerben, ami lehetdseget
biztosit az iszap egy reszenek eh&
volitAsara es a nap „csiraolo
hatasAt" kihasznalva a Mfenek fertatlenitesere,
novenyi tapanyag-bevitel sserves, i1leivc minragya adagolasaval,
haltakarmanyozas,
sstikseg eseten vispotlas,
mess adagolasa a viz pi-I-janak
fenntartasa erdekeben.
Rendszeres es tartcisan belvizzel
siijtott mezogazdasagi terfeletek

Hazank szanto terilletenek nehany szazalekat az eves idiijarast61
fiigg6en rendszeresen boritja belviz. Kii16nOsen a tavalyi, 1999-es
ev szomorn tapasztalatait nezve,
indokolt e ternletek mas iranyti
hasznositasa.
A jelenleg fdleg szanto hasznositasban level terUletek alternativ
hassnositasa (ret-IegeI6, nadas,
halasta, stb.) tamogathato az agrar-kornyezetvedelmi celprogram
raven, es akar alternativ jovedclemforrasok kialakitasat (dkoturizmus, feldolgozepipar, kezmiivesseg, nacIfeIdolgozas, stb.) is lehehive teszi.

Az trzekeny Termeszeti
Tertiletek Hasznositisa
(Tersegi zonalis celprogratnok)
Az EU-ban mar regota milkodo
Environmentally Sensitive Areas
B ESA rendsser mintajara, a hazai
viszonyokhos igazitva hortak letre.
A tersegi programok aiapvettien
a kiscbb tennelesi potenciallal, de
jelentOs terinesseti ertekekkel rendelkezd terilletek celprogramjai.
Ezckben a programokban a kdrnyezeti, termeszet- es tajvedeinii
szempontok hangsillyos megjele-.
nese a jellemzo.
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Az alabbi intezkedesek megva- - integralt termeszetvedeimi es - eroziO es deflie16 elleni vedelOsitasara adnak lehettiseget:
taj vedelmi,
lem,
- extenziv, vedelmi cell3 termelesi - vizvedelmi,
- huliadekgazdAlkodas,
medok alkaimazasa,
talajvedelmi sonak.
- alternativ gazdalkodasi es fold•szanta-gyep konverzio,
hasznalati mOdszerek, biogaz- terrneszetvedelmi celn gasdalko- Kepzesi es demonstracias
dalkodas, extenziv gazdaikodas,
prograrnok
das,
•• termeszetveclelmi can gazdalko(A gazdalkodok kepzese, szak- oshonos allatok kiilteljes tartasa,
das,
tanacsadas, kiirnyezeti tudat- eloheiy-rekonstrukcio es fennertekes 616helyek fenntartasi
tartas,
formalas Cs fijekortatas)
modszerei.
•• biotrOphalOzat kialakitasa,
Annak erdekeben, hogy a progA privatisacio raven sok ()bran
•cgyes fajok el6helyeinek fejlesz- tzj foldtulajdonos kezdett fOldmii- ram sikeres legyen, a gazdalkodok
tese,
velesbe, akinek nines meg a ssUk- reszere a jelenlegi mezogazdasagi
- tajvedelini eeln gasdalkodas,
seges kepzettsege ehhez. Nemzet- intezmenyrendsserre alapozva es
- tajrekonstrukcio,
kfizi forumok is javasoljak a szak- annak tovabbfejlesztesevel ki ken
- vizfolyasok parti savjainak ve- tanaesadok kornyezet- • es term& al akita.ni egy tobhfunkcids hatterdelme, fclszin alatti vizbazisok szetvedeIrni ismereteinek bovite- hal6z.atot, amely segiti a program
vedelme,
set a termessetvedelem es a mezo- miikddeset.
- talatvedelmi mOdszerek alkal- gazdasag erdekeinek hatekonyabb
A haiozat nevab61 is adodOan
mazasa.
integralasa erdekeben, az alabbi - az agrarkornyezeti programokA tersegi eelprogramok kerete- temak6r6kben:
hoz kapcsoloc16 oktatasi, kepzesi,
ben egy-egy terseg okolegiai - novenyvedo szerek ktirriyezetki- kutatisi, tervezesi, szaktandesad0es vedelmi szaksegmelo alkalmazasa, integralt nO- si es demonstracios fcladatokkal
.adottsagainak
Iet enek
,
megfeleld eldirAscsomavenyvedelmi eljarasok, hiolOgiai foglalkozna. Az agrar-felsooktatagok fejeben kapnak tamogatast, ilsi es agnar-kutatdintezetek, as elvedekezes,
letve kifizetest a gazdalkodok. A - tapanyagok kornyezetkimelo al- lenorzesseI es szaktanacsadasssal
sonalis programok celtertiletei lefoglalkozo szervezetek kOz6sen
kalmazasa,
hetnek:
alakitjak ki.
- vizminoseg vedelem,

Agritrgazdasigi tanulmanyok annak a sorozatnak a rime,
melynek legfijabb kiadvanyat nemregiben jelentetett meg az
Agrargazdasagi Kutat6 es Informatikal Intent. A kiadvany a
mezeigazdasigi dzemek gazdasigi helyzetevel foglalkozik.
Felmerest vegeztek 11 meye
szanto es ennek 63%-a gabona.
A N_v-ugat-europai orszagok
egyeni es tarsas mez6gazdascigi
iiremeiben, s az alabbiakat allapiszanto- es gabonaterulete lenyetottak meg:
gesen kisebb, mint a mienk.
• A reudszervaltozast kovetti fOld- • A teraletkoncentracidval a terprivatizacie rendkiviil elaprozott
meles koncentraciaja is vegbefOldtulajdoni szerkezetet hozott
megy.
letre.
• As ertekcsites nem elegge szer• A tulajdoni elaprozottsaggal
vezett. Az egyeni termeldknek
szemhen a fold hasznalataban
kevesebh, mint a fele kot szerzoerOteijes koncentracio mein vegdest. A tarsas vailalkoz0soknal
be.
ez az arany 70-75%.
1-1.a.son16 koneentraciO mcnt vegbe 1-:z a kereskedelmi szervezet es a
az EU ti5bb orszagaban is.
feldolgozcis fejlettsegere utal.
• A koncentracie jelentos reszben • A mcgfigyelt tarsas gazdasagok
herleuel megy vegbe. Mig a 10 ha
kosel 40%-a vegez kistermeloalatti birtok 14%-a berlet, addig az
ket integralo felvasarle, ertekesito, tern-Ida es szolgaltato teve51-100 ha kOzottiek 27%-a, a 100
ha-on felilliek 40%-a
kenyseget.
• Az egyeni gazdasagokban a terti- • A megftg-yelt gazdasagok traktoletre juto nnunkacro csokken a
rokkal es gepkoesikkal vale felgazdasag nagysaggal.
szereltsege es gazdasagi epiile• Az egyeni gazdasagokban a terntekkel valo ellatottsaga viszonyletnagysaggal no a munka terrnelag jonak
lekenysege.
• Az egy gazdasigra juto gepellaAz Europai Unto orszcigaiban
tottsag no a birtoknagysaggal,
tobbnyire csak az 50-100 ha-on fetertiletre jute viszont csokken.
tali gazdascigok gazddlkodrii relies • A gazdasagok 1 ha-ra jute adOsMezdgazdascigi foglalicarasi4ak.
sagallomanya atlagosan 1-2
• A gazdasagok Ibbbsege kiilterjes
eves givedelmiiknek felel meg.
ntivenytermesztest folytat. A
Egyeni hitelek kOztitt legnamestfigazdasagi tertilet 76%-a a
gyobb reszaranyU a gepvasarlas-

ra igenybevett hitel. A tarsas
gazdasagokhan ugyanakkor a
forgoeszkoz hitel a lcgjelentosebb, ami likviditasi problernakra utal.
• A tamogatasok kOstitt cgyiittesen a gepvasarlasi es beruhazasi
t0mogatas a legnagyobb aranyn,
uiana ktivetkezik a kamattamogatas.
• A termelok tobbsege nyereseges
es nullszaldosnak vallja gazdalkodasat Cs az cgyeniek nyeresege nO birtokuk nagysagaval.
• A fejlesztesi kedv ugyancsak a
birtoknagysag ftiggvenye. Az 50
ha folottick mar 60%-ban kivannak fejleszteni, 10%-ban visszafejl eszteni.
• A fejlesztesi fajtak 107.1.11 az
egyenieknei a foldvasarlas es a
Rildherlet, majd a gepvasarlas,
gasdasagi eptilet epites es allatletszam-noveies kOvetkezik. A
torsos gazdasagoknal a gepvasarlas 011 as els6 helyen, majd az
epites es as allatletssam-n6veles
a sorrend.
osszegzoen: a felmereshol tigy
tunik hogy azok a gazdasigok,
amelyck a 90-es evtized vegeig
talpon maradtak, stabilizakidtak. Igazan eleterosnek az 511100 ha-on Milli gazdasigok hitszanak, il1etii1eg az erlisen intenziv arutermeld kisgazdasagok.
,

