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Tartalom BIODIVERZITÁS 

 

1. Biodiverzitás társadalmi vonatkozásai 



A populációrobbanás és a biodiverzitás 

összefüggései 

Csökkenő termőterületről több élelmiszert kell előálítani 

fenntartható módon,  a biodiverzitás megőrzése /növelése mellett 

BIODIVERZITÁS 

lakosság létszáma 

élelemiszertermelés Urbanizáció  

Biodiverzitás  A 

TERMELÉS  

SZABÁLYOZÁS 



BIODIVERSITY A populáció alakulása az egyes régiókban 

2050-re az emberiség 80 %-a Ázsiában és Afrikában él 

Europa lakóssága ~7%-ra esik  
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AFRIKA ÁZSIA LAT.AM É-AM ÓCEÁNIA EURÓPA 

A POPULÁCIÓ VÁLTOZÁSA 2015 / 2100  
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Belső kör: 2011 

Külső kör2014 

 

EU 28 

A megkérdezettek 95 %-a fontosnak 

tartja a természetvédelmet 

A megkérdezettek 77 % érzi  hogy 

természetvédelem az egyéni élete 

szempontjából is fontos 

BIODIVERZITÁS A természettel kapcsolatos attitűdök  

az EU 28 tagállamának átlagában  
Eurobarometer  2011-2014 
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http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_416_en.pdf


Az EU városi lakósság véleménye a környezeti 

kockázatok fontossági sorrendjéről 
Eurobarometer 2014 
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BIODIVERSITY 

56% 

50% 

43% 

43% 

36% 

Kemikáliák 

egészségkárosító 

hatása 

Talajerózió 

Erőforrások kimerülése 

Invazív fajok 
Vízszennyezés 

Mezőgazdasági szennyezés 

Légszennyezés 

Fajok kihalása 

Hulladék kezelés 

Ivóvíz hiány 

Természeti terület csökkenése 

Hangszennyezés 

Fogyasztási szokások 

Urbanizáció 

Egyéb  

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_416_en.pdf


BIODIVERSITY Tartalom 
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2. EU jogszabályrendszer – tematikus stratégia a 

biodiverzitás fokozása érdekében 



BIODIVERSITY EU JOGSZABÁLY-RENDSZER 
A biodiverzitás megóvása érdekében 

Rendelet a 

növényvédőszerek 

forgalmazásáról és 

felhasználásáról  

REGULATION 

1107/2009 

A legátfogóbb, egymással szorosan összefügő 

jogszabályrendszer a Világon. 

Irányelv a 

növényvédő szerek 

fenntartható 

használatáról 

DIRECTIVE 

2009/128 

Irányelv a madarak 

és a  természetes 

élőhelyek 

védelméről 

NATURA 2000 

DIRECTIVE 

2009/147 

 Tematikus 

stratégia a 

talajvédelemről 

COM (2006) 231 

KÖZÖS 

AGRÁRPOLITIKA 



BIODIVERZITÁS 1107/2009 és a BIODIVERZITÁS 

Vízi szervezetek:  Algák, vízibolhák, szúnyogok, vízinövények, halak; 

Taljorganizmusok:  Földigiliszták, rovarok (collembolék) , atkák; 

Nem-cél ízeltlábúak:  Atkák, hasznos rovarok (fátyolkák, katicabogár 

és más  bogárfajok); 

Vadon élő madarak és emlősök:  Fürjek, egerek and patkányok és 

más rágcsáló emlősök; 

Nem-cél növények:  Régió specifikus vadnövények 

Beporzók:  Háziméhek és vadon élő beporzó rovarok. 

Rendelet a 

növényvédőszerek 

forgalmazásáról és 

felhasználásáról  

REGULATION 

1107/2009 

A növényvédőszerek engedélyeztetési dokumentációja részletes ökotoxikológiai 

vizsgálatokat tartalmaz, elemzi és értékeli a környezetre, az élő szervezetekre 

gyakorolt hatást.  

Többszintű értékelési rendszer a laboratóriumi vizsgálatoktól a mezokozmosz 

és üzemi monitoring vizsgálatokig. 

Az elvégzett vizsgálatok eredményei szerint az engedélyeztetés előtt 

kockázat becslést  végeznek és meghatározzák a kötelezően betartandó 

kockázat kezelési előírásokat 



BIODIVERSITY Fenntarthatósági Irányelv 

Irányelv a 

növényvédő szerek 

fenntartható 

használatáról 

DIRECTIVE 

2009/128 

SUD kötelezően betartandó intézkedéseket ír elő 

a növényvédelmi tevékenység környezeti 

kockázatának csökkentésére  

Az Integrált Növényvédelmi Technológia 2014-től 

kötelező az EU területén 

KÉPZÉS – a kockázat csökkentő előírások 

betartására 

A kockázat kezelési előírások a kockázatok csökkentésére-minimalizására 

irányulnak 

Nemzeti Akcióterv (NAPs) célja a mezőgazdasági 

termőterületek biodiverzitásának védelme a növényvédelmi 

gyakorlatok vonatkozásában  



BIODIVERSITY Irányelv a madarak és a természetes 

élőhelyek védelméről NATURA 2000 

Irányelv a madarak és 

a  természetes 

élőhelyek védelméről 

NATURA 2000 
DIRECTIVE 

2009/147 

Az EU területén mintegy 500 vadon élő madárfaj 

védelméről gondoskodik 

A jó növényvédelmi gyakorlat önmagában nem elegendő a 

biodiverzitás védelmére, az élőhelyek védelme érdekében kell 

intézkedéseket hozni !  

Nagy hangsúlyt helyez a veszélyeztetett és migráló 

madárfajok élőhelyeinek védelmére 

 

 

A Kiemelten Védett Területek hálózatrendszerének 

(SPAs), ezen belül a Natura 2000  ökológiai 

hálózatrendszer területeinek fokozott védelmét 

szolgálja 



BIODIVERSITY Tematikus Stratégia a talajok védelmére 

A 7th Környezetvédelmi Akció Program (2014) felhívta a 

figyelmet a talaj-degradációra és az ebből adódó 

kihívásokra. 

2020-ig megvalósítandó célkitűzések:  
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Fenntartható földhasználat 

Megfelelő talajvédelem 

Szennyezett talajok kármentesítése 

Tematikus stratégia 

a talajok védelmére 

COM (2006) 

231 

Az EU és Tagállamai elkötelezettek a talajerózió csökkentésére, 

a talaj szervesanyag tartalmának növelésére irányuló programok 

terjesztésében és gyakorlati alkalmazásában 



BIODIVERZITÁS Közös Agrárpolitika (CAP) 

A közös Agrárpolitika 2013. évi reformja:  

 

• SZEMLÉLETVÁLTÁS 

 

• Áttérés a hagyományos Jó Mezőgazdasági 

Gyakorlatról (GAP) a Legjobb Termesztési 

Gyakorlatra (BMP) 

Közös agrárpolitika 

 A környezet kockázatát csökkentő, a biodiverzitást támogató 

programok gyakorlati alkalmazását tűzte ki célul. 



Content BIODIVERZITÁS 

3.  A Legjobb Mezőgazdasági Gyakorlatok bemutatása, 

gyakorlati megvalósítás az ipar támogatásával 



Biodiverzitás a mezőgazdaságban 

 Szántóföldi kultúrák szegélyei Széles sortávra ültetett 

évelő kultúrák sorközei 

A mezőgazdasági tevékenység direkt hatással van a Biodiverzitásra, 

mivel a szegélyek és a művelt területek élőhelyként is funkcionálnak 

BIODIVERZITÁS 



 

   

Biodiverzitást támogató gyakorlatok a 

mezőgazdaságban: SPA 
BIODIVERZITÁS 

A fenntartható, jövedelmező gazdálkodás (SPA) egy 

multifunkcionális megközelítés a jövedelmező termeztés és a 

biodiverzitás védelme közötti egyensúly megtartásával.   

ÚJ Agrárkörnyezet-gazdálkodási cél:   

a szegélyek és művelt területek élőhelykénti hasznosítása 

A művelt terület és a szegély élőhelykénti hasznosítása  az 

IPM és a SPA rendszer integrált elemeként 

A beporzók, hasznos rovarok és vadon élő szervezetek 

populációjának támogatása az élőhely és a táplálék 

biztosításával  

A környezet védelme a növényvédő szer elsodródás, a 

lefolyás, az erózió és a  vízszennyezés csökkentésével az 

előírt puffer távolságok betartásával, elsodródás gátló 

szórófejek alkalmazásával, talajkímélő művelésmóddal 



 

   

Termelők képzése – a területre adaptált BMP elemek kiválasztása.  

IPM 

Preciziós gazdálkodás 

Adatgyűjtés és elemzés 

Talajkímélő művelés 

Talajtakarás 

Vetésváltás 

Táblára kidolgozott  

tápanyag utánpótlás 

Optimalizált öntözés 

Vetett művelt multifunkciós  

Szegélyek létesítése 

Biodiverzitást támogató gyakorlatok a 

mezőgazdaságban (BMP) 

ÚJ Agrárkörnyezet-gazdálkodási feladatok 

BIODIVERZITÁS 



BIODIVERZITÁS BMP 

Művelt terület – mint élőhely védelme IPM 

tecjóhnológiával  
Az IPM  technológia elemei  

A termelő az elsődleges döntéshozó 

Előzetes 

felmérés 

Hely-

ismeret 

 

Fajta-

választás 

 

Művelés-

mód 

választás 

Megfigyelés 

Terület 

bejárás 

 

Problémá

k 

feltérképe

zése 

 

Döntés 

Beavatkozás 

Módszer 

választás 

 

Terv-

készítés 

 

Végre-

hajtás 

Módszerek 

Elméleti  

Fizikai 

Biológiai 

Kémiai 



BIODIVERZITÁS 
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BMP  

Művelt terület – mint élőhely védelme 

megfelelő talajműveléssel 
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 Talajkímélő művelésmód: 
• Segíti a talaj hasznos élő szervezeteinek felszaporodását 

• Megakadályozza a szerves anyag tartalom csökkenését 

•  Megakadályozza az eróziót az érzékeny területeken 

 

Takarónövények vetésével  

fokozza a szervesanyag bevitelt 
 



 

A multifunkcionális szegély 

telepítési és fenntartási 

technológiája az érdeklődő 

gazdálkodók rendelkezésére áll.  

(Pl. fűmag keverék, virágzó 

vadnövények, pollen és nektár 

termelő vetőmag keveréke, 

vadon élő madarak táplálékául 

szolgáló növények vetőmag 

keveréke, stb.  

BMP  

Multifunkcionális szegélyek telepítése 
Ipari kezdeményezés 

A táblaszegély számos előnyt jelent a vízek védelmén túl (permetlé 

elsodródás, lefolyás és a talajerózió elleni védelem ) búvóhelyet és 

táplákékot szolgáltat a vadon élő szervezeteknek 

PRE EXISTING 

 BOUNDARIES 

FIELD MARGIN 

 STRIP 

CONSERVATION  

HEADLANDS 

CROP 

HEDGE 

MAIN 

CROP 

Ditch 

Drain 

Stream 

 

Hedge bank 

BARRIER 

Hedge 

Fence 

Wall 

Grass baunk 

Windbreak 

Terrace 

Hedgerow tree 

Hedge bottom 

Farm track 

Buffer strip 

Cultivated strip 

Grass strip 

Wildflower strip 

Bird cover strip 

Sterile strip 

BIODIVERZITÁS 



Komunikáció  

a biodiverzitás fontosságáról 
Ipari kezdeményezés 

A tények kiemelése 

Ismeretterjesztés 

Az engedélyeztetési rendszer részleteinek ismertetése 

Legjobb mezőgazdasági gyakorlatok bemutatása, népszerűsítése 

 

BIODIVERZITÁS 



Komunikáció  

A fenntartható növényvédelemről  
Ipari kezdeményezés 

BIODIVERZITÁS 



https://novenyvedoszer.nebih.g

ov.hu/Engedelykereso/kereso  

Komunikáció  

A hamisított és illegális 

növényvédő szerek veszélyeiről 
Ipari kezdeményezés 

https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso
https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso


 

 

 

 

 

 

 

 

Élelmiszerlánc-biztonság 

Agrárkörnyezet-

védelem 

Élelmezés –

biztonság 
(megfelelő mennyiségű 

élelmiszer) 

Élelmiszer-

biztonság 
(biztonságos élelmiszer) 

Komunikáció  

Az élelmiszer-lánc biztonságról 
Ipari kezdeményezés 

BIODIVERZITÁS 



Komunikáció  

Az élelmiszer biztonságról 
Ipari kezdeményezés 

BIODIVERZITÁS 



EGYÜTTMŰKÖDÉS ! 

KOMMUNIKÁCIÓ ! 

www.hucpa.hu 

FENNTARTHATÓSÁG = TÁRSADALMI ELFOGADOTTSÁG 



Tartalom BIODIVERZITÁS 

 

5. Összefoglalás 



Fenntartható jövedelmező mezőgazdaság 

BIODIVERZITÁS 

A biodiverzitás támogatása  szerves része a fenntartható, 
jövedelmező mezőgazdaságnak 

A fenntartható, jövedelmező mezőgazdaság az erőforrások 
optimális használatában érdekelt, beleértve a termőterületet, 
a talajt, a vízkészletet, ami egyben a biodiverzitást is támogatja 
 

A fenntartható, jövedelmező mezőgazdaság csak egészséges 
környezetben valósítható meg ami a biodiverzitásnak is 
alapja 
 
 
A fenntartható, jövedelmező mezőgazdaság a biztonságos és 
fenntartható növényvédelmi technológiák támogatásával 
valósítható meg a környezet megóvására irányuló 
korlátozások maradéktalan betartása mellett 
 



Pozitív, nyílt, közérthető kommunikáció 

Fenntarthatóság  
Tudomány és 

szabályozás 

Társadalmi 

felelősségvállalás 
Szakértelem 

Lehetséges 

küldetés 

BIODIVERZITÁS 
CÉL :  

Mezőgazdasági termelés a környezetért vállalt felelősséggel 


