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Igen Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Az AKG horizontális szántójában egy alkalommal kötelezően alkalmazandó (további egy 

alkalommal önkéntesen alkalmazható) agrotechnikai műveletek között jelenleg a zöldtrágya növény 

termesztése, istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása jelenik meg, mint lehetséges talajerő-

gazdálkodásra alkalmazható anyag illetve eljárás.  

Ezek az anyagok, eljárások az ökológiai gazdálkodásban is alkalmazhatók, és jelentős mértékben 

hozzájárulnak a környezeti fenntarthatósághoz.  

Ugyanakkor léteznek - az ökológiai gazdálkodásban is felhasználható- és hasonló környezeti 

előnyöket nyújtó anyagok, eljárások, amelyek itt nem kerültek felsorolásra. 

Javasoljuk, hogy a piaci kínálat szélesítése és a talajok megfelelő szerves anyag tartalmának 

fenntartása érdekében, az ökológiai gazdálkodásban használható egyéb engedélyezett szerves 

tápanyag-utánpótlásra alkalmas termékek és szerves anyagok (pl. komposzt, zöldkomposzt, egyéb 

mikrobiológiai trágya pl. alga alapú trágya stb.) is bekerülhessenek a kiemelt kategóriába, hiszen 

ezek jótékony tulajdonságai közé sorolható többek között, hogy serkentik a talajéletet, illetve segítik 

az istállótrágya hasznosulását a talajban.  

Az ökológiai gazdálkodás számára sem közömbös, hogy ezek az anyagok preferáltak lesznek-e, 

vagy sem, hiszen a nagyobb piac generálja a fejlesztést, amely számunkra is kedvező eredményeket 

hozhat. 

Másrészt, bár az ökológiai gazdálkodók nem kaphatják egyidejűleg az AKG támogatásokat, de 

annak lehetősége fennáll, hogy az AKG támogatások igénybevétele mellett egyes gazdaságok az 

ellenőrzött ökológiai gazdálkodás tanúsított szereplői lehessenek, amint ez korábban is az AKG 

zonális programjaiban nem ritkán előfordult. 

A már kiemelt és kiemelésre javasolt termékek nem teljesen, de jellemzően vidéki, kis- és 

középvállalkozások fejlesztései, hazai termékek, amelyek kedvezményezése így közvetett módon is 

segíti a hazai gazdaságot és a vidékfejlesztést!   

 

Kérjük javaslatunk elfogadását! 

 

 

Budapest, 2015. november 3. 

 

Felelősségteljes munkájához jó egészséget kívánva, tisztelettel,  
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