AZ ÖKOLÓGIAI VETŐMAGHASZNÁLAT ÉS NÖVÉNYNEMESÍTÉS
FELLENDÍTÉSE EURÓPÁBAN

A

ÖKOLÓGIAI
FAJTÁK VETŐMAGTERMESZTÉSÉNEK
FELLENDÍTÉSE

„Remélem, hogy a végén javaslatokat tudunk
majd tenni a nemzeti hatóságoknak és az
Európai Uniónak az ökológiai vetőmag-szabályozás összehangolt végrehajtásával kapcsolatban.”

vetőmag jelenti a gazdálkodás alapját,
ezért az ökológiai gazdálkodásnak is az
ökológiai módon előállított vetőmagokból kell
kiindulnia. Habár az Európai Unió ökológiai gazdálkodásra vonatkozó szabályozása kötelezően előírja
az ökológiai minősítésű vetőmagok használatát,
egyes országokban, különböző mértékben, de a
mai napig a konvencionális mezőgazdaságban
elállított, kezeletlen vetőmagokat használják.
Az ökológiai gazdálkodási rendszerekhez alkalmazkodott növényfajták használata is kulcsfontosságú
az ökológiai mezőgazdaság teljes potenciáljának
kihasználásához. Bizonyos tulajdonságok alapvetően fontosak, mint például a kártevőkkel és
betegségekkel szembeni ellenálló-képesség, a
hatékony gyomelnyomás és tápanyag-hasznosítás.
Mindezek ellenére ma még csupán néhány intézmény foglalkozik Európában ökológiai nemesítési
programokkal, elsősorban a jelentős ráfordítások
alacsony megtérülése miatt.
Annak eléréséhez, hogy a jövőben 100 %-os mértékben az arra alkalmas növényfajták ökológiai
termesztésű vetőmagjai kerüljenek felhasználásra,
az alábbi kihívásokkal kell megbirkózni:
Technikai nehézségek az ökológiai vetőmagtermesztés során
Hiányzó ökológiai nemesítési programok
Az ökológiai módon előállított vetőmagok
elérhetőségével, illetve a hozzájuk kapcsolódó piaci igényekkel kapcsolatos információk hiánya
Az Európai Unió ökológiai gazdálkodásra
vonatkozó szabályozásának következetlen
végrehajtása

„A különböző európai kezdeményezések
hálózatba szervezése fontos az ökológiai vetőmag-termesztés és felhasználás fellendítéséhez, az
ökológiai nemesítő munka kiterjesztéséhez.”
Gebhard Rossmanith, Bingenheimer Saatgut

Monika Messmer,
FiBL-CH Tudományos koordinátor

A

MIVEL FOGLALKOZIK
A LIVESEED?

LIVESEED projek t célja az ökológiai
vetőmag-használat és növénynemesítés átláthatóságának és versenyképességének
növelése valamint az ökológiai módon előállított
vetőmagok, használatának fellendítése.
A LIVESEED projekt keretében magvalósuló tevékenységek:
Az ökológiai vetőmag-termesztésre vonatkozó Európai Uniós szabályozás összehangolt végrehajtásának elősegítése
Az ökológiai vetőmagok adatbázisainak fejlesztése az Európai Unió teljes területén
Az ökológiai vetőmagok termesztésének
és felhasználásának társadalmi-gazdasági
szempontú vizsgálata
Az ökológiai vetőmagok elérhetőségének és
minőségének javítása
Általános irányelvek kidolgozása az ökológiai
gazdálkodásban használatos fajták minősítéséhez és nyilvántartásba vételéhez
Innovatív nemesítési módszerek kifejlesztése az ökológiai gazdálkodásban alkalmazható fajták kínálatának növelésére
A kutatásban hüvelyesek, zöldségfélék, gyümölcstermő fák, gabonafélék és takarmánynövények
szerepelnek; figyelembe véve az Európa különböző
részein alkalmazott gazdálkodási rendszereket.

A

EGYÜTTMŰKÖDÉS

LIVESEED projektben 49 partner dolgozik együtt Európa 18 országából. A konzorcium különböző ágazatok képviselőiből áll,
mint például kutatóintézetekből, növénynemesítő cégekből, vetőmag-forgalmazó vállalatokból,
ökológiai egyesületekből (termelők, feldolgozók
és kereskedők), valamint nemzeti hatóságokból.

„A jól működő ökológiai vetőmagtermesztési és növénynemesítési ágazat
létrehozása kulcsfontosságú az ökológiai
gazdálkodás fejlesztéséhez Európában.“
Riccardo Bocci, Rete Semi Rurali

„A LIVESEED projekt egyedülálló lehetőség,
hogy növeljük az ökológiai vetőmagok
mennyiségét és minőségét Kelet-Közép
Európában.”
Drexler Dóra,
Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi)
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HOGY TUDOK BEKAPCSOLÓDNI?

Jelen projekt az Európai Unió Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogramja, valamint a Svájci
Oktatási, Kutatási és Innovációs Államtitkárság (SERI) támogatásával valósul meg a 727230 számú
támogatási szerződés, illetve a 17.00090 számú szerződés alapján. A közölt információk kizárólag a
szerzők álláspontját tükrözik. Sem a Kutatási Végrehajtó Ügynökség, sem pedig a SERI nem felelős a
közölt információk felhasználásáért.

