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A klímaváltozás 

társadalmi hatásai

Az emberi 

egészség, 

gyógyítás 

Egészséges 

óceánok, 

tengerek,  vizek

Egészség

es talaj és 

élelmiszer

Klima-

semleges, 

élhető 

városok

Az 5 
missziós

szak-
terület



▪ A talaj számos élettani funkcióval rendelkezik és hozzájárul az

emberi jóléthez:

- Szolgáltatja az egészséges élelmiszert, a tiszta vizet, a

biodiverz környezetet, hozzájárul a tápelem-

körforgalomhoz, a talaj a legnagyobb szén-tároló és a

talaj kulturális örökségeink hordozója is.

▪ A talaj feltételesen megújuló és megújítható energiaforrás, de a
talajok törékeny ökoszisztémák, amelyeket fenyegeti az intenzív

talajhasználat, az urbanizáció és a klímaváltozás is.

▪ A talajok szükségesek a főbb társadalmi kihívások kezeléséhez is

(élelmiszer-minőség és biztonság, klímaváltozás és adaptáció…stb.)

▪ Rendszer-(ökológiai) szemléletű megközelítésre van szükség a

különböző földhasználathoz is, és széles együttműködésre.

Miért kell az „Egészséges Talaj és Élelmiszer” misszió? 

Egészséges talaj, egészséges emberek és bolygó!



Többet tudunk az égitestek 

mozgásáról, mint arról a 

talajról, ami a lábunk alatt 

van. 
Leonardo da Vinci, i.e. 1500 körül

A talajok fontossága felértékelődik
Az ember (is) a természet része!

A sor elején az elpusztult biológiai 

rendszer van, de a sor végén mi emberek! 
Balogh János akadémikus gondolatai. 



Az élet a FÖLDÖN az EGÉSZSÉGES 

TALAJTÓL függ – egészséges emberek és 

Földi környezet
▪ https://www.youtube.com/watch?v=oJF_GTmrJGI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=oJF_GTmrJGI&feature=youtu.be


..1 cm vastag termékeny talajréteg képződése akár 1000

évig is eltarthat?

…a talaj nehézfémekkel történő szennyezése 15 év alatt

is végbemegy, de a megtisztítása biológiai (fitoremediációs)

módszerrel, akár 200 évet is igénybe vehet?

…1 kanál termőtalajban több organizmus található, mint

ahány ember él a Földön?

…a talajban található baktériumoknak és gombáknak csak

alig 1%-át ismerjük?

…a talaj kellemes földszagát is baktériumoknak

(geosmint termelő Actinomycetáknak) köszönhetjük,

… az orvosi gyógyításhoz is a talajbaktériumok által

termelt antibiotikumokat használjuk?

..

Tudta, hogy…. 



Az EU új, prioritásaihoz, a Zöld Megállapodáshoz (Green Deal) igazodik

A talaj-táj-menedzsmenthez kapcsolódó

főbb politikai célkitűzések:

▪ Élelmiszer és táplálkozás biztonsága

▪ Klímaváltozás kezelése

▪ Biodiverzitás megőrzése

▪ Szennyezések csökkentése, biológiai

talajerő, cirkuláris gazdaság

▪ Egészséges és élhető városok és vidék

Az „Egészséges Talaj és Élelmiszer” misszió!

Soil Health and Food” misszió veboldala

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-

framework-programme/mission-area-soil-health-and-food_en

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soil-health-and-food_en




▪ Living labs., LL („élő laboratóriumok”)

▪ Lighthouses, LH („világítótornyok”) bemutató farmok, 
jó mezőgazdasági gyakorlatok demonstrálása, 
a tudásátadás helyszínei)

Célok: kutatók, földhasználók, üzletemberek, ipari partnerek, a 

szabályozó hatóságok és a döntéshozók együttműködésének 

kialakítása és a lakosság az egyének felelősségének felismertetése, a 

tenni-akarás igényének a felkeltése.

Tudásnövelés

megértés

Legjobb módszerek

gyakorlatba vitele

Milyen lehetőségeink vannak? Új szemlélet és 

eszközök, új módszerek (az „újratervezés ideje”) 





Mikroba

oltás

Genotipus Talaj-

megmunkálás

Növény

táplálás

SzennyezőkPatogén
kontrol

Mikorrhiza gombák

Vaskelát-képzők

Endofiták

N2-kötők, 

PGPR Pseudomonasok

P-hatékony pillangósok

-

Kisebb nehézfém-

felvétel

Bioaktív molekulák 

Növényvédő faktorok 

Rhizoszféra effektus

Gyökérmorfológia

Patogén gombák

Élelmiszerbiztonság

Makro- és mikroelemek 

felvétele, 

Nehézfémek

Trágya, szerves anyag

Peszticidek

Mikrobaközösség
Szervesanyag-lebomlás

Multifaktoriális kölcsönhatások

N-mineralizáció

Biokontrol
Fe –felvétel javulása

Vetésforgó



• Lighthouses & Living 
Labs

• R&I és Integrált 
rendszerek

• Talaj-biom

• Új technológiák és 
értékelés

• Bátorítás, fizetség, jó 
talajkezelési gyakorlatokért

• Talajökoszisztéma 
szolgáltatások , ipari 
együttműködés

• CAP 

• Talajdirectiva

• Jobb adatkezelés

• Kutatók bevonása és 
adatkezelés

• Növekvő értékelés és 
elfogadás

• Biológiai alapú 
szaktanácsadás

• 6 Indikátor

• X ha  talaj megjavítása

• Aktív és összehangolt 
monitorozás a 
tagországokban

A TALAJ-
EGÉSZSÉG 

helyreállítása

Tudás fejlesztése 
és 

szaktanácsadás , 
legjobb 

gyakorlatok 
kialakítása

Innováció és új 
talajművelési, 
menedzsment 

praktikák

Engedélyezett 
határértékek a talaj 

ÖKOSZISZTÉMA 
SZOLGÁLTATÁSAINAK 

a helyreállításához 
(szabályozás)

Egészséges talaj és élelmiszer misszió (a 4 összetevő)



Kommunikáció és belátás, cselekvés!

mission impossible! (A misszió lehetséges!)

Nemzetközi Talajnap – video - tweet: 
Több mint 30 000 kapcsolódás 24 óra alatt

kérdőivek
Több mint 7000  (EIP-AGRI 
résztvevőnek kiküldve

Cikkek, hírek, események
Közösségi médiákban és a missziós tagok, mint 

TALAJ és ÉLEMISZER nagykövetek



A talajmissziót támogató további akciók

- Towards climate-smart sustainable management of 

agricultural soils, European Joint Partnership (EJP) 
about the Soils

10 tag 7 EU országból (Ausztria,
Francia-, Német-, Magyar, Ir-, 
Spanyol-ország és Hollandia)

Coordination of International 
Research Cooperation on soil
carbon sequestration in Agriculture

EIP-AGRI



Caring for Soil Caring for Life -riport

WG-1:
A menedzserek és a privát szektor, a városlakók 
bevonása is a misszióba
WG-2: 
Ismeretek a talajról, kommunikáció és társadalmi 
aktivitás növelése
WG-3:
Kutatás-fejlesztés-innováció (prioritások, infra-
struktúra, költségek meghatározása, külső  cégek 
bevonása, érdekeltség felkeltése, kialakítása)
WG-4: 
Lehetőségek, realitások felmérése, menedzsment
WG-5:
LL és LH aktivitás, legjobb mezőgazdasági gyakorlatok



Caring for soil is caring for life
Törődj a talajaiddal, vagyis az életeddel

Green Deal
▪ Farm to Fork and 
▪ EU Biodiversity Strategy for 2030
▪ Circular Economy  

Sustainable
Development
Goals

ENSZ Fenntartható 
fejlesztési célok

(SDG)

# HorizonEU #EUmissions #MissionSoil

KÖSZÖNÖM a FIGYELMET!

Talajgyógyászat, 
talajorvoslás, 
regeneráció


