
Az EJP SOIL lehetőséget nyújt az érdekelt feleknek, hogy közreműködjenek a 
klímatudatos talajhasználat és gazdálkodás eljárásainak kidolgozásában 
 

Az EJP SOIL program nemcsak egy újabb tudományos projekt. Az EJP SOIL egy olyan program, 
amelynek célja, hogy összekapcsolja a tudás fejlesztését a tudás alkalmazásával, és új gazdálkodási 
eljárásokaz hozzon létre. Ez az érdekelt felek határozott szerepvállalását igényli. 

  

Ritkán gondolunk bele, hogy a talaj milyen fontos szerepet játszik az életünkben, de valójában a földi 
élet a talajtól függ. A termékeny talaj létünk alapja. A talaj sokoldalú funkcióképességét a degradációs 
folyamatok - az erózió, a szervesanyag csökkenés, a talajszerkezet leromlás és a szennyezés – 
pusztítják. A rendkívüli éghajlatváltozás és a mezőgazdaság intenzívebbé válása miatt komoly kihívás, 
hogy szinten tartsuk a talaj termékenységét és ezáltal a növénytermesztésnek az élelmiszerellátás 
iránti növekvő globális kereslet kielégítését. 

24 európai ország 26 partnerszervezete az Európai Bizottsággal együttműködve a fenntartható 
talajhasználat és gazdálkodás biztosításán dolgozik, amely hozzájárul az éghajlatváltozás és a 
jövőbeni élelmiszerellátás kulcsfontosságú társadalmi kihívásainak megoldásához. 

Szükséges az érdekelt felek bevonása 
Az EJP SOIL programnak csak akkor sikerülhet a fenti ambiciózus célkitűzés elérése, ha az érdekelt 
felek aktívan részt vesznek a munkában. A program első lépésben bevonja az európai és nemzeti 
érdekelt feleket a meglévő ismeretek, az alkalmazott gazdálkodási módszerek és a jelenlegi 
szakpolitikák összegyűjtésébe. Ezzel az áttekintés segít azonosítani a meglévő regionális és tagállami 
különbségeket és hiányosságokat. 

„Az EJP program nyitott. Minden érdekelt felet figyelembe veszünk és lehetőséget biztosítunk 
számukra, hogy közreműködjenek. Felkérést kapnak az emberek, hogy hozzászóljanak a 
talajhasználattal és gazdálkodással kapcsolatos gazdasági és kulturális kihívásokhoz, valamint, olyan 
intézkedések elfogadásához, amelyekről tudjuk, hogy hasznosak, de nem valósultak meg. A 
lehetőségekről szintén beszélni fogunk” – mondta Saskia Keesstra a Wageningeni Egyetem vezető 
kutatója. 

Saskia Keesstra vezeti az EJP SOIL ütemtervének kidolgozását, amely egész Európában támogatja a 
stratégiai döntéshozatalt a tudomány, a politika és a végrehajtás kérdéseivel kapcsolatosan. Ez 
magában foglalja a célkitűzések azonosítását regionális, nemzeti és európai szinten, a tudás 
rendelkezésre állásának és felhasználásának jelenlegi helyzetének áttekintését, az akadályok és 
lehetőségek azonosítását, a talajjal kapcsolatos kulcsfontosságú kérdések szintézisét; a felmérési 
tevékenységeket, az ütemterv elkészítését és frissítését, valamint a felhívások körének kidolgozását. 



„Remélem kapunk olyan témákat, amelyekkel még nem foglalkoztunk és lesznek olyan regionális 
kérdések, amelyek kevésbé relevánsak összeségében, de nagyon fontosak egyes helyeken, amelyekre 
nem gondoltunk.” Saskia Keesstra rámutat arra, hogy ez az egész lényege a programnak és a 
szintézisnek – egyfajta visszacsatolási lehetőség, amely arra szolgál, hogy következő 
projektpályázatok során új témák kerüljenek elő, ezért az érdekelt felek kulcsfontosságúak a program 
sikere szempontjából. 

Az EJP SOIL program az érdekeltek öt széles csoportját célozza meg. A csoportok mindegyikének 
sajátos érdekei és befolyása van az európai mezőgazdasági talajhasználatra és gazdálkodásra: (1) 
gazdák és szaktanácsadók (beleértve a földtulajdonosokat- és használókat, illetve a gazdálkodói 
szervezeteket), (2) agráripar- és üzletág, (3) nemzeti/regionális és uniós döntéshozók, (4) a 
tudományos közösség, (5) a civil társadalom. 

A hangsúly a kutatásfejlesztés és a megszerzett tudás alkalmazásának összekapcsolásán van 
„A kutatás nem elegendő. Nagy hangsúlyt kell fektetni a tudás alkalmazására és a kutatási 

eredmények közvetlenül a véghasználóval történő összekapcsolására.” – mondta Saskia Keesstra. 

Az EJP SOIL négy fontos elemet tartalmazó kerettel dolgozik: kutatásfejlesztés, tudásmegosztás, 
harmonizáció és az ismeretek alkalmazása. Minden kutatási projektnek ezt a négy elemet kell 
megcéloznia a mezőgazdasági termelés alatt álló talajokkal kapcsolatos ismeretek fejlesztésének és 
azok felhasználásának fokozása érdekében. 

Az EJP SOIL program minden projektjének kapcsolódnia kell a következő témákhoz: 1) Az 
éghajlatváltozás enyhítése érdekében a talaj szénmegkötésének javítása, 2) A talajhasználatnak és 
gazdálkodásnak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodása, 3) Fenntartható mezőgazdasági 
termelés és élelmezésbiztonság, 4) Ökoszisztémaszolgáltatások biztosítása, 5) A táj- és a talaj 
degradációjának csökkentése és helyreállítása. 

Saskia Keesstra szerint az EJP SOIL azt vizsgálja, mi szükséges az új, klímatudatos, fenntartható 
talajhasználati és gazdálkodási stratégiákhoz, amelyeket a végfelhasználók alkalmazhatnak. A 
program célja új módszerek felfedezése az irányelvek és gyakorlatok megváltoztatása érdekében. 
Lesznek iránymutatások a kiterjesztési szolgáltatásokra, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak 
azokra, akik a talajjal foglalkoznak. 

„A társadalom egészét figyelembe kell vennünk. Rendkívül fontos a tudatosság növelése. Az 
emberek most már megértik, hogy ez mindenkit érint. Mindannyiunknak bővíteni kell az 
ismereteinket”. 

Az EJP SOIL program hozzájárul az Európiai Unió és a Közös Agrárpolitika éghajlattal 
kapcsolatos döntéshozatalához 
Lars Munkholm az Aarhus Egyetem professzora kijelenti, hogy az érdekelt feleknek is lesz befolyása, 
így hozzájárulnak a klímaváltozás megoldásaihoz. Ez egy lehetőség arra, hogy részesei lehessünk ezen 
megoldásoknak. 

„Az EJP SOIL nagy hangsúlyt fektet a talajhasználatra és gazdálkodásra és a pozitív változást 
elősegítő eszközök fejlesztésére. Az Európai Unió bizottsága mélyen elkötelezett, és ezek a 
megoldások és változások Európa minden szegletében megmutatkoznak majd”- mondja Lars 
Munkholm. 



A feltételek országonként és régiónként eltérőek, de mind szerepel az Európai Unió és a Közös 
Agrárpolitika összefüggéseiben. Az éghajlatváltozás következményei mindannyiunkat érintenek. Az 
EJP SOIL célja, hogy ne csak az általános, hanem a nemzeti vagy regionális szintű kihívásokra is 
megoldásokat találjon. 

„Meg kell találnunk a megoldásokat arra, hogy mit tegyünk ezek érdekében. Nem engedhetjük 
meg magunknak, hogy ne változtassunk az eddigi módszereken” – mondja Luis Munkholm. Ez az 
esély arra, hogy az érdekeltek felek hangot adjanak a véleményüknek. 
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