
 

 

Kísérleti projekt - Az integrált növényvédelmi gyakorlatok 

mezőgazdasági termelői eszköztárának kidolgozása az Unió egész 

területéről (EB/DG AGRI) 

Esettanulmányokra vonatkozó nyílt felhívás 

Az Európai Bizottság/Mezőgazdasági és vidékfejlesztési Főigazgatóság számára végzett 

kísérleti projekt keretében ezennel nyílt felhívást teszünk közzé esettanulmányok 

készítésére a folyamatban lévő tanulmányhoz.  

Bár a növényvédő szerek feladata a növények védelme, negatív hatással lehetnek például az 

emberi egészségre és a környezetre. Ezért a növényvédő szerek, illetve a használatuk uniós és 

nemzeti szinten szigorúan szabályozott. Az Európai Bizottság továbbá a 2009/128/EK irányelv (a 

fenntartható használatról szóló irányelv) révén hozzájárul a peszticidek fenntartható használatának 

érvényesítéséhez, amely többek között előmozdítja az integrált növényvédelmi (IPM) technikák 

alkalmazását és végrehajtását. Emellett a közös agrárpolitika tartalmazza a növényvédőszerek 

fenntartható használatáról szóló (SUD) irányelvben meghatározott IPM elvek végrehajtását 

támogató eszközöket. 

A folyamatban lévő kísérleti projekt fő célja, hogy háttérismeretet nyújtson a legígéretesebb 

módszerekről, amelyek segíthetnek a gazdálkodóknak, a tanácsadóknak és a politikai 

döntéshozóknak abban, hogy az Európai Bizottság “termőföldtől az asztalig” (Farm to Fork) 

stratégiájában és a Green Deal keretében javasoltaknak megfelelően az egész EU-ban csökkentsék 

a növényvédőszer-használattól való függőséget. 

A kísérleti projekt konkrét célkitűzései a következők:  

1. Átfogó leírás nyújtása a jelenleg rendelkezésre álló végrehajtási megközelítésekről 

(pl. szakpolitikák, mezőgazdasági gyakorlatok, technológiák, magánszektorbeli 

kezdeményezések, mint például a tanúsítások) a növényvédőszer-használattól való függőség 

csökkentésének az érdekében. A tanulmány leltárt készít a tagállamokban kifejlesztett és 

alkalmazott legfontosabb eszközökről, szakpolitikákról és iránymutatásokról, a kártevők és 

betegségek megfigyeléséről és előrejelzéséről, a technológiákról (pl. biológiai kártevőirtás 

mikroorganizmusok/vírusok, feromonok, növényi kivonatok felhasználásával) és az 

alternatív gyakorlatokról (pl. vetésforgó, köztes vetés, vegyes kultúrák, nem vegyszeres 

gyomirtás, precíziós mezőgazdaság, rezisztens fajták, hasznos organizmusok támogatása). 

A leírás tartalmazza a magánszektor kezdeményezéseit és egyéb közpolitikákat, amelyek 

elősegítik és támogatják a növényvédőszer-használattól való függőség csökkentését. 

2. Az 1. célkitűzésben meghatározott megközelítésekben rejlő, a peszticidhasználattól való 

függőség csökkentésére irányuló potenciál felmérése, valamint hatékonyságuk, illetve 

a bevezetésüket korlátozó (valós vagy vélt) tényezők bemutatása. A tanulmány alapvetően 

az akadályokat fogja felsorolni és értékelni, valamint ismertetni azok gyökereit és a 

leküzdésük lehetséges módjait. A tanulmány különösen a következő mozgatórugókat és 

korlátokat fogja megvizsgálni: 

- Az agrár-környezeti változékonysági tényezőkkel (pl. éghajlati, regionális, 

terményspecifikus tényezők) kapcsolatos gazdasági szempontok (pl. 

többletköltségek a hozzáadott értékkel szemben), beleértve a kockázatkezelést (a 

kártevőkkel kapcsolatos hozam- vagy minőségveszteségre vonatkozó biztosítási 

rendszerek megléte vagy hiánya esetén); 

- az ismeretekkel, az információk elérhetőségével és hozzáférhetőségével, a 

rendelkezésre álló vagy fejlestés alatt álló technológiákkal kapcsolatos egyéb 

szempontok; és 

- a gazdálkodók és az élelmiszerlánc többi szereplője közötti kapcsolatok. 

3. Konkrét stratégiák javaslata arra vonatkozóan, hogyan lehet a helyes gyakorlatokat az 

egész EU-ban elterjeszteni;  

4. Az egész EU-ra kiterjedő adatbázis létrehozása, amely tartalmazza a releváns 



 

 

információkat és útmutatásokat, amelyek lehetővé teszik a gazdálkodók és a tanácsadói 

hálózatok számára, hogy csökkentsék a növényvédőszer-használattól való függőséget, 

valamint megfelelő kommunikációs stratégia meghatározása az EU-n belüli minél szélesebb 

körű elterjesztés érdekében. 

 

A tanulmány következtetései hasznos információkkal szolgálnak a jövőbeli uniós és tagállami szintű 

intézkedésekhez, beleértve a KAP 2020 utáni végrehajtását is. 

Ebben az összefüggésben különös hangsúlyt kap a SUD-irányelvben és a tagállami 

iránymutatásokban meghatározott integrált növényvédelem. A fenti négy témakörhöz, illetve az  

esettanulmányok elkészítéséhez, különböző adatgyűjtési módszerek kerülnek alkalmazásra. 

Az esettanulmányok célkitűzései és ütemezése 

 

12 esettanulmány kerül elkészítésre azzal a céllal, hogy konkrét példák alapján megvilágítsák, 

hogyan lehet csökkenteni a növényvédőszer-használattól való függőséget ott, ahol 2010 óta 

jelentős IPM-intézkedéseket és/vagy -politikákat vezettek be. Különös figyelmet fordítanak az IPM 

nyolc alapelvére (a SUD-irányelv III. mellékletében meghatározottak szerint) és arra, hogy hogyan 

vezették be ezeket.  

Az esettanulmányok elkészítésére irányuló felhívás az e területen tevékenységet folytató 

különböző szereplőknek szól, beleértve a mezőgazdasági termelőket, tanácsadókat, kutatási 

és/vagy technológiai intézeteket, valamint az illetékes hatóságokat. 

• Az esettanulmányok önkéntes alapon kerülnek elvégzésre, és a projekt irányítójával 

folytatott megbeszélésekből és eszmecseréből állnak, a peszticid-használattól való függőség 

csökkentésében szerepet játszó körülményekre, akadályokra és ösztönző tényezőkre 

összpontosítva. Kiemelt figyelmet kapnak azok az akadályokra, amelyek visszatarthatták a 

gazdálkodókat a cselekvéstől, és hogy ezeket hogyan sikerült/lehetett volna leküzdeni. 

• Az esettanulmányok nem csak az EU-tagállamokban végzett tevékenységekre terjednek ki. 

Az EU-n kívüli kezdeményezések is részt vehetnek ebben a nyílt felhívásban;  

• Az esettanulmányok elkészítésére a 2021 májusa és szeptembere közötti időszakban 

kerül sor;  

• Minden esettanulmányról jelentés készül, amelyet a kísérleti projekt1 végén széles körben 

elérhető lesz. 

Amennyiben felkeltette érdeklődését ez a nyílt felhívás, kérjük, töltse ki a következő oldalon 

található űrlapot, és küldje vissza nekünk 21/04/2021-ig. További információért kérjük, látogasson 

el a projekt weboldalára (https://agrilpm.eu/), vagy lépjen kapcsolatba velünk a agriipm@arcadia-

international.net címen.

 
1  Az (EU) 2016/679 rendeletben (általános adatvédelmi rendelet) foglalt adatvédelmi és titoktartási kötelezettségeknek 
megfelelően. 
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Az alkalmazott IPM eljárás neve: ……………….………………………………………………………………………… 

A projektvezető elérhetősége: ……………………………………………………………………………………………… 

Az érintett kártevők: …………………………………………………………………………….……….……….……………. 

Az érintett növények: …………………………………………………………………………….……………………………… 

Földrajzi hatály: ……….……………………………………………………………………………………….…………………… 

Célok: ………………………………………………………………..………………………………………………………………….. 

Az IPM eljárás bevezetésének az időpontja: ………………………………………………….……………………. 

Az IPM eljárás költségvetése: ………………………………………………………………………….………………….. 

A projektben részt vevő szereplők (beleértve a gazdaságtipológia leírását is): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Az IPM eljárás leírása (legfeljebb fél oldal): 

 

 

 

 

Eddig megfigyelt eredmények (legfeljebb fél oldal): 

 

 

 

 

Sikertényezők, szűk keresztmetszetek/akadályok és az IPM eljárás korlátai (legfeljebb fél 

oldal): 

 

 

 

 

A nyílt felhívásban való részvétel motivációja (legfeljebb fél oldal): 

 

 

 

Kérjük, hogy a kitöltött űrlapot 21/04/2021-ig küldje el a(z) agriipm@arcadia-

international.net címre. További információkért kérjük, látogasson el az AGRI IPM 

projekt honlapjára. 
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