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Kisajátítással a nitrátkrízis ellen?
Holland sajtóinformációkra hivatkozva az agrarheute.com agrárhírportál arról számolt be, hogy
szakértők egy csoportja szerint a kritikus területeken fekvő mezőgazdasági területek kisajátítása a
megoldás, és
így már bőven a tervezett 2030-as határidő előtt, akár 2025-ig megoldódhat a talajok nitráttal való
túlterheltségének problémája.
A krízis 2019-ben kezdődött, amikor a holland kormány tanácsadó testülete megállapította, hogy
korántsem elegendőek az addig megtett intézkedések a talajok nitrátterhelésének csökkentéséhez.
Azóta meg is született az új nitráttörvény, amely előírja, hogy 2030-ra a nitrátérzékeny terültek
felének újra épnek kell lennie, öt évre rá pedig el kell érni, hogy a nitrátterhelés a 2019-ben mért
éves mennyiség negyedére csökkenjen.
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A NRC Handelsblad napilapban publikált kalkuláció szerint az érintett területeken fekvő
mezőgazdasági területek kisajátításával ez már 2025-re elérhető lenne, és a szakértők véleménye
szerint mintegy 2-3 milliárd eurójába kerülne az államnak a kisajátítási program.
Ugyanebben a cikkben fejtette ki véleményét a holland gazdaszövetség, az LTO elnöke, Sjaak van
der Tak is. Szerinte
a kisajátításnak nagyon rossz az üzenete, ráadásul évtizedekig is elhúzódhat, és a tervezett 2-3
milliárd helyett könnyen felmehet a költsége kétszámjegyű összegre is. A gazdák biztos, hogy nem
hagynák annyiban, borítékolható az ellenállás, mondta.
Emlékeztetett, hogy az LTO – más gazdákkal, illetve környezetvédelmi szervezetekkel közösen –
májusban már bemutatott egy tervet, melynek két fontos eleme, hogy támogatni kell a
technológiafejlesztést a gazdaságokban, hogy kevésbé terhelje a környezetet a működésük, illetve
fel kell ajánlani a gazdáknak, hogy elköltözhetnek, illetve eladhatják a kérdéses területeiket. Fő az
önkéntesség, hangsúlyozta Sjaak van der Tak.
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MMG Direkt
Szeptember 9. és 11. között újra felbőgnek a gépek a 34. Bábolnai Gazdanapokon a 80. OMÉK
társrendezvényén. A programok közül idén sem maradhat ki a gyakorlati gépbemutató, a
talajszelvény, a traktor tesztvezetés, a drónbemutató és a Szaktanácsadási Pont. Az immár
hagyományos kukorica-fajtabemutató a termelési rendszereket „útnak indító” bábolnai CPS
megalakulása előtt tiszteleg. Újdonságként a cirok-fajtabemutatóra is kilátogathatnak az érdeklődők.
A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok látványos lovasbemutatókkal készül. Haál Gáborral, a Ménesbirtok
igazgatójával Halmos B. Ágnes a Magyar Mezőgazdaság Kiadó újságírója beszélgetett az idei kiállítás
részleteiről, látványosnak és hasznosnak ígérkező programjairól.
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