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Értéklánc: Egymáshoz kapcsolódó tevékenységek sorozata amelyek
értéket adnak a termékhez - a termőföldtől a fogyasztóig

Élelmiszeripar igénye:

Alapanyag minősége és mennyisége “jó áron”

Megbizható és átlátható alapanyag termelés

Termelői professzionalizmus

Syngenta az élelmiszer ipar támogatására a 
termelőn keresztül:

Technológiai javaslat a technológiához

Szermaradék csökkentés az alapanyagban

Technológia szolgálja ki a feldolgózóipart (fejlesztés)

Kérdés hogy ez a kapcsolati szint
hosszútávon elegendő lesz-e ?

Kérdés, hogy a gazdálkodásra háruló természeti
erőforrás védelem és környezetvédelmi feladatok
befoglalhatók-e az értéklánc kapcsolatokba?



Mit tett a Syngenta a talajvédelemben, Magyarországon?  

22 000 ha telepített biodiverzitás terület
Beporzó rovarok élőhelye
Apró- és nagyvadak élőhely fejlesztése

270 000 ha Talajkímélő művelés



Hogyan értünk el 300 000 ha-on változtatást a 
termelőkkel?

• Megértettük a termelés legfontosabb korlátozó tényezőjét – klima kitettség

• Tanultunk a hazai talajvédelmi tartam kisérletünkből – ökonómia, (ökológia)

• Szaktanácsadó stábot állitottunk fel, a termelőkkel szerződtünk

• Probléma: nem volt célzott támogatási háttér – drága szervíz volt!

• Most átálltunk a preciziós termesztési szaktanácsadásra

• Kidolgozunk farm menedzsment programokat

• Vizsgáljuk a tényleges üvegházhatású gáz kibocsájtást a talajkímélő művelésben

• Pozitív: fel voltunk készülve a biodiverzitási programokkal – és megérkezett egy támogatás
Vadgazdálkodási alap
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A ráfordítások jobb megtérülése
Szakmai, pénzügyi ismeretek, 
elkötelezettség nő
Természeti erőforrás hatékonyság

Termelő

Profit
Termelői Kapcsolat
Közös ajánlások,  megoldások
szállítása
Lehetőségek tágítása (FTO)
Versenyképesség

Inputok

Miért érdemes az értékláncban
együttműködni
a talajvédelemért
és a biológiai sokszínűségért ?

Értéklánc partner: 
Fenntratható módon
előállított alapanyagot kap
Biztonságos árualap
A természeti erőforrás
hatékonyság beépül a 
termékbe
Termelővel szoros kapcsolat



Eredmények amelyekkel számolhatunk az értékláncban
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MérőszámokCélkitűzés

Vidéki megélhetés
livelihoods

Természeti erőforrások

ÜVG Kibocsátás

▪ A gazdálkodás eredménye

▪ Gazdálkodási költségek

▪ Vidéki munkahely és fizetések

▪ Talaj egészség

▪ Biodiverzitás

▪ ÜVG kibocsátás

▪ ÜVG megtartás

▪ Hozamok, élelmiszerárak, támogatások

▪ Működési pénzügyi költségek

▪ Foglalkoztatottak és javadalmazás

▪ Talaj szervesanyag, vízmegtartó képesség

▪ Giliszta, madarak, rovarok száma és fajgazdagsága

▪ Állattenyésztés (CH4), talaj (N2O) , gégek (CO2) 
kibocsátása

▪ Visszatartás a fás területeken és a talajban (CO2)

Élelmezés biztonság
▪ Elegendő élelmiszer

▪ Élelmiszer ár

▪ Tápláló érték

▪ Termelés és hozamok

▪ A tápláló élelem költsége a jövedelmekkel összevetve

▪ Mikro és makro tápanyag tartalom


