
ÖSSZEFOGLALÓ A COST 634 WORKSHOP ESEMÉNYEIRÔL
WAGENINGEN (HOLLANDIA), 2006. OKTÓBER 1–3.

A workshop-ot a Wageningeni Egyetem Erózió és Talaj és Vízvédelmi Csoportja rendezte. A helyszín a
Wageningen International Conference Centre (WICC), Wageningen (Hollandia) volt. A konferencia 2006
október 1–3 között került megrendezésre.

A workshop célja az volt, hogy megvitassa a Talaj és Vízvédelmi beavatkozások, a kutatási módszertan
és jó gyakorlat farmszintû bevezetésének eredményeit, a talajvédelmi politikában leírtak alkalmazását. 
A jelenlegi workshop épített a korábbi COST 634-es találkozók, elsôsorban a Mont Saint Aignan-ban “Soil
conservation management, perception and policy” címmel tartott konferencia eredményeire.

A wageningeni konferencia két munkacsoport munkáját érintette, melyek a következôk:
– WG 1: Szabályozási kérdések a fenntartható földhasználat bevezetésében, és
– WG 2: Fenntartható farm-méretû kezelés.
A workshop négy kérdéskörre koncentrált az európai mezôgazdaságban. A második munkacsoportban

(WG2) a „Gazdálkodók fogékonysága és adaptációs viselkedése a Talaj és Vízvédelmi Politikával kapcsolat-
ban” perception and adoption behaviour with regard to SWC” és „A Talaj és Vízvédelmi Politikai intézkedé-
sek alkalmazását érintô szocio-ökonómiai (és fizikai) tényezôk” kerültek tárgyalásra. Az elsô munka-
csoportban (WG1) „Az erózió „on- és offsite” hatásai és a Talaj és Vízvédelmi Politika intézkedései” és 
„A szabályozási intézkedések hatásai (KAP stb.) Talaj és Vízvédelmi Politika intézkedéseinek adaptációjára”
témaköröket tárgyalták.

1. ábra: A wageningeni COST 634 konferenciájának résztvevôi a tanulmányúton
Figure 1. Participants of the Wageningen COST 634 conference on the field trip

A workshop végén négy csoportban történt megbeszélés:
a. Kibôvített kutatás a Talaj és Vízvédelmi Politika adaptációjához
b. Európai Talajstratégia
c. KAP, Agrár-környezeti intézkedések és kereszt-megfeleltetés (cross-compliance)
d. Az erózió „off-site” hatásainak csökkentése

Az összefoglaló célja, hogy áttekintést adjon a wageningeni COST 634 workshop-ról. Az elhangzott
elôadások és poszterek (5 percben lehetôség volt azok bemutatására is) címe (ezeket ld. Az angol nyelvû össze-
foglalóban!) jó áttekintést ad a megvitatott témákról. Összességében 17 ország (Belgium, Czech Republic,
Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Luxembourg, Poland, Portugal, Slovakia, Sweden,
Switzerland, Poland, The Netherlands, United Kingdom) 50 képviselôje vett részt a workshop munkájában.

Centeri Csaba
Szent István Egyetem

Természetvédelmi Tanszék

CENTERI CS.434




