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Bevezető gondolatok

A Zöld Akció Egyesület programjának megvalósulását a Svájci-Magyar Együtt-
működési Program keretében kiírt Civil Alap támogatása tette lehetővé. Az 
egyesületünk által tervezett program több lépcsőben célozta meg a fenntartható 
fogyasztás minél szélesebb körű megismerését. Elsőként Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye középiskoláiban tartottunk rendhagyó órákat, melyek során tudományos 
alapokon, de játékos módon ismertettük meg a diákokat a fenntartható élelmi-
szerfogyasztás és termelés legfontosabb elemeivel.
Az elsajátított információkra építve az alkotókedvű diákok részt vehettek alko-
tópályázatunkon, melynek díjazottjai fenntarthatósági hétvégén vehettek részt 
Gömörszőlősön.
Kulcsfontosságú feladatunknak tartottuk a helyi élelmiszertermelő gazdák, csa-
ládi vállalkozások bemutatását. Rajtuk keresztül válnak valódivá, elérhetővé az 
előadásaink során bemutatott pozitív példák. A gazdák megismertették a diáko-
kat az önerőből és saját elhatározásból megvalósítható, fejlődőképes vállalkozás 
alapításával, ezáltal a fenntartható illetve követendő életpályákra adtak jó pél-
dákat.
A diákokon keresztül viszonylag nagy közönséghez eljutott üzenetünk (család, 
barátok), ezt kibővítve vándorkiállítással is népszerűsítettük a fenntartható élel-
miszerfogyasztást. A résztvevő iskolákban és megyei piacokon, rendezvényeken 
állítottuk ki ismeretterjesztő kiállítási anyagunk, így több ezer emberhez jutott 
el közvetlenül üzenetünk.

A Szerző
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Az oktatási segédlet célja

A középiskolai természettudományos tárgyak által nyújtott elméleti és gyakor-
lati tudás igen fontos részét képezi a felnövekvő nemzedék alaptudásának meg-
szerzésében. Az elsajátításra kerülő ismeretek körét az összóraszám nyújtotta 
lehetőségek behatárolják, az ismeretek törzsanyagon felüli kibővítését csak kor-
látozott mértékben teszik lehetővé. A jó tanári gyakorlat azt mutatja, hogy egy 
megfelelően tervezett tantárgyi ütemterv lehetővé teszi alkalmanként a kötelező 
tananyagon felüli ismeretek megosztását, valamint a szaktárgyi fakultációk is 
lehetőséget nyújtanak erre.
A Zöld Akció Egyesület kiadványával az így adódó órákat lehet hatékonyan 
feltölteni. Az oktatási segédlet több tárgy tematikájába is beilleszthető részegy-
ségenként. A megye középiskoláiban tartott rendhagyó órákon, valamint a 
szaktanárokkal történő egyeztetések alapján állítottunk össze egy tematikus óra-
vázlatot. 
A fenntartható élelmiszer-fogyasztás és élelmiszer-termelés egy igen összetett té-
makör. A fenntarthatóság és a termelés szociális és gazdasági kérdéseket vetnek 
fel, melyek a földrajz és érintőlegesen a történelemórák tárgykörébe illeszked-
nek, míg az élelmiszerek előállítása és fogyasztása elsősorban a biológia és kémia 
tárgykörét feszegeti.
Segédletünk sorra veszi a fenntartható élelmiszerfogyasztás tárgykörébe tartozó 
alfejezeteket, majd élő példákon keresztül mutatja be az egyes fejezetekben leír-
takat. A bemutatásra kerülő gazdaságok tanulmányi utak keretében látogatható-
ak, az ehhez szükséges információkat is tartalmazzák az érintett fejezetek.
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Élelmiszerek sokszínűsége

Étkezési szokásaink egyik alapvető hibája, hogy a kis változatosság miatt a szer-
vezetünkbe jutó tápanyag nem mindig elegendő az egészséges fejlődéshez és jó 
egészségi állapotunk megőrzéséhez. Ezen két módon javíthatunk. Az étrend vál-
tozatosabbá tehető a ritkábban fogyasztott élelmiszertípusok fogyasztásával (pl.: 
hal, sajtfélék, gombafélék, több zöldség és gyümölcs), valamint a hazai, feledés-
be merült fajták bevonásával. Utóbbi nem csak az étkezést gazdagítja, hanem az 
őshonos növény- és állatfajták megismerésén keresztül vonzóbbá teszi a magyar 
mezőgazdaságot, mint értékteremtő és -megőrző ágazatot. A fajtaváltozatosság az 
eltérő beltartalmi értékkel járul hozzá a szervezetünk számára fontos ásványi- 
illetve tápanyag felvételéhez. Ezzel jól ellensúlyozható a napjainkban uralkodó 
egyhangú étrend és étrend-kiegészítő szerek párosítása.

Elsősorban a növényi élelmiszerek fo-
gyasztásához köthetően meg kell említe-
ni az idényszerűséget. A diákok többsége 
kevésbé rendelkezik saját tapasztalattal 
a növénytermesztésről, így szükséges 
megismertetni a fenntartható termelés 
kulcsfontosságú elemét, az idényszerű 
termelést és fogyasztást. Ugyan csábí-
tóak az egész évben kapható zöldségek, 

gyümölcsök, de a helyi élelmiszercélú növényvilág jobb megismerését is segítheti, 
ha tisztában vannak az időjárás üteméhez igazodó termeléssel, és felvilágosulnak 
az idényzöldségek és gyümölcsök magasabb beltartalmi értékével kapcsolatban.

Példa: A hazai húsfogyasztásban a sertés és baromfihús uralkodó, ezek közül is 
a hússertés és húshibrid csirkehús. Helyettük vagy mellettük érdemes gazdagíta-
ni étrendünket például mangalicával, szabadtartású baromfival, illetve a kisebb 
arányban fogyasztott marha, juhfélék húsával, és halfélékkel. Utóbbi fogyasztása 
egészen alacsony, 4-5 kg/fő/év.

További információ
Visszaesés az élelmiszernövények sokszínűségében (angol)
http://www.cgiar.org/press-releases/new-study-on-increasing-homogeneity-within-
global-food-supplies-warns-of-serious-implications-for-farming-and-human-nutrition/
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Közvetlen kereskedelem és helyi termékek

A globális kereskedelem megjelenésével és intézményes kiépülésével a termelő 
és a fogyasztó egyre inkább eltávolodott egymástól. Ennek következtében nőtt 
és növekszik a bizonytalanság a vásárlóban az élelmiszerek eredetét, előállítási 
módját, frissességét, beltartalmát és a fogyasztásával járó kockázatokat illetően. 
Az információ hiányában megalapozatlan fogyasztói döntések, a multinacioná-
lis kereskedelmi érdekek és a törvényi túlszabályozottság miatt viszont sorjában 
mennek tönkre a hazai mezőgazdasági kistermelők, velük együtt pedig eltűnnek 
hagyományos tájfajtáink, élelmiszereink és a hagyományosan művelt vidéki táj, 
szűkül a magyar és helyi termékek választéka a piacokon és a boltokban. En-
nek ellensúlyozását, a két végponton elhelyezkedő szereplők újbóli összehozását 
szolgálják azok a megoldások, amelyek a mezőgazdasági kistermelők közvetlen 
termék-értékesítését jellemzik.

Miért előnyös a vásárlónak, ha helyi terméket vásárol?
Friss élelmiszerhez jut, mely kelleme-
sebb állagú, ízletesebb, üdébb. A bol-
ti, vagy akár a piaci árnál is olcsóbban 
szerezheti be az élelmiszert, hiszen 
nem terhelik a csomagolás, szállítás 
költségei. Ismert eredetű élelmiszer vá-
sárlásával a termelés és a feldolgozás 
körülményeiről a vevő saját maga tájé-
kozódhat. Nem csak a termék szárma-
zása biztosabb, de a hagyományos ízvilágú magyar élelmiszerek jó minőségűek 
és magasabb tápértékűek is egyben, a tájtípusok sokszínűsége pedig folyamatosan 
biztosítja a beszerezhető zöldség-gyümölcsfajták nagy választékban való rendel-
kezésre állását.
Hosszú távú termelői-fogyasztói kapcsolat kialakításával, a vásárló mindig a várt 
minőséget kapja, miközben kiszámítható keresletet jelent a termelő számára. Ez 
elősegíti a tőke helyben maradását, a helyi termelők, vállalkozók versenyhátrányát 
is csökkentik, és enyhítik a munkanélküliséget. A vásárló egy helyes döntésével a 
teljes helyi gazdaság fellendüléséhez járul hozzá.
Nem elhanyagolható a mérsékelt szállítás során keletkező kisebb üvegházhatású 
gázkibocsátás sem.
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Példa: Közvetlenül a termelőtől, piacról, gazdaboltból is beszerezhetünk jó mi-
nőségű, ismert eredetű ételeket. Emellett hazánkban egyre jobban elterjedtek a 
„Szedd magad!” akciók, melyhez csatlakozva a fogyasztók egy-egy gazdaságba el-
látogatva maguk szüretelhetik le a kívánt mennyiségű gyümölcsöt vagy zöldséget 
a piaci árnál jóval kedvezőbb árat fizetve érte.

További információ
Bioéléskamra, helyi bioélelmiszerek termelője és forgalmazója
 bioeleskamra.hu
 Magyar Családellátó Kft.
Helyi és hazai élelmiszerek forgalmazója
 csaladellato.hu
Szatyorbolt, egy környezettudatos beszerzési módja ételeinknek.
 szatyorbolt.hu

Méltányos kereskedelem

A méltányos kereskedelem, vagyis a fair trade létrejöttét a Harmadik Világ ter-
melőinek kizsákmányolása hívta életre. Az érintett országok olcsó munkaereje 
évtizedeken át vonzotta a beruházókat, akik kihasználták a hagyományos ön-
fenntartó életmódjuktól eltávolodó, népességrobbanás folyamatában gyengülő 
társadalmakat.

A fair trade a nemzetközi árucsere szo-
kásos felfogásától eltérő kereskedelmi 
partnerséget jelent, amely a fejlődő 
országok hátrányos helyzetű termelői 
számára kínál lehetőséget a fenntart-
ható fejlődésre, elsősorban a biztonsá-
gos és igazságos kereskedelmi feltételek 
biztosításával, valamint a fejlett or-
szágokban folyó szemléletformálással. 

Utóbbiban mi magunk is hathatós szerepet játszhatunk, hiszen a fair trade ter-
mékek vásárlásával, és a fogalom terjesztésével a gazdaságilag elmaradott nemze-
teken segíthetünk.
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A méltányos kereskedelem alapelvei
1. Növeli a termelők jövedelmét és életszínvonalát azáltal, hogy javítja a piacra jutás 
esélyeit, megerősíti a termelők szervezeteit, jobb árat fizet az árukért, és hosszú 
távú kereskedelmi kapcsolatra törekszik a termelőkkel.
2. A hátrányos helyzetű termelők, különösen a nők és az őslakosok fejlődési esélyeit 
növeli, valamint védelmet nyújt a gyermekek kizsákmányolása ellen.
3. Növeli a fogyasztók tudatosságát a nemzetközi kereskedelem kistermelőket 
sújtó káros következményeiről annak érdekében, hogy vásárlóerejüket jó célok 
érdekében használhassák.
4. Megteremti a kereskedelmi partnerség jó példáját a párbeszéd, az átláthatóság 
és az emberi méltóság tiszteletben tartásának hangsúlyozásával.
5. Kampányol a hagyományos nemzetközi kereskedelem szabályainak és gyakor-
latának megváltoztatása érdekében.
6. Védelmezi az emberi jogokat a társadalmi igazságosság, a környezetbarát tevé-
kenységek, a gazdasági biztonság előmozdításával.
7. A fair-trade élelmiszerek előállítása környezetkímélő, garantáltan GMO mente-
sek, és legtöbbjük biotermék is egyben.

Példa: Néhány kávézó, teaház már kínál fair-trade terméket. Ezt választva a 
megszokott, de származását tekintve bizonytalan teák, kávék helyett megkós-
tolhatjuk a méltányos kereskedelemből kikerülő, egészséges és ízletes italokat.

További információ
Fair Világ Méltányos Kereskedelem Szövetség
 fairvilag.hu
Védegylet, fair-trade munkacsoport
 vedegylet.hu
Fair Trade International
 fairtrade.net

Genetikailag módosított szervezetek

,,Genetically Modified Organization” röviden GMO vagyis genetikailag mó-
dosított szervezet, más néven génmanipulált, transzgénikus élőlény, melyet úgy 
állítanak elő, hogy az élő sejtbe – általában ivarsejtbe, vagy embrióba – új tulaj-
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donságért felelős idegen gént juttatnak 
be mesterségesen, melyet a sejt osztódá-
sakor megsokszoroz és továbbörökít az 
utódsejtekbe. Az idegen gén – több-
nyire törzsfejlődésileg igen távol eső 
más fajból származik, áthágva ezzel az 
evolúció során a fajok közt átjárhatatlan 
határokat. Ez jelenthet akár növény-ál-
lat közti génvándorlást is.

A mezőgazdaságban alkalmazott génmódosított haszonnövényeknek alábbi két 
nagy csoportját termesztik jelenleg a legnagyobb arányban:
1.) A kártevőkkel szembeni ellenálló képesség fokozására a GM növény a beülte-
tett idegen gén hatására valamely célzott kártevőt elpusztító méreganyagot termel.
2.) A gyomnövények elleni védekezés hatékonyságának fokozására a GM nö-
vényt ellenállóvá teszik valamely totális hatású, minden növényt elpusztító gyo-
mirtószerrel szemben, amelyet ha kipermeteznek, a haszonnövényen kívül min-
den más növény elpusztul.
Az első esetben olyan anyagokat termel a növény, melynek a fogyasztóira, így az 
emberre gyakorolt hatása sem tisztázott, ennek kutatása csak a GMO növényter-
mesztés és fogyasztás kezdetét követő évtizedben kezdődött! Jelen ismereteink 
szerint a GMO tartalmú élelmiszerek fogyasztása szerepet játszhat többek közt 
az allergia, meddőség, elhízás és daganatok kialakulásában.
A második esetben a vegyszereknek ellenálló haszonnövény a vadon élő roko-
nával kereszteződve olyan „szupergyomok” kialakulását eredményezheti, melyeket 
csak nagy energia-befektetéssel tudunk megfékezni. A növények emellett olyan 
antibiotikum-rezisztenciát is átadhatnak az emberi szervezetben élő kórokozók-
nak, ami legyengíti szervezetünk természetes ellenálló-képességét.

Példa: Keressük a GMO Free jelölésű termékeket, vagy részesítsük előnyben a 
hazai és biotermékeket. Hazánkban tilos GM növényt termeszteni, a biotermé-
kek pedig eleve tiszták.
Érdemes kerülni a külföldi élelmiszereket, mivel más országok élelmiszerbiz-
tonsági szabályozása eltér, nagy eséllyel kerül GMO alapanyag a késztermékbe.

További információ
GMO-k a világban, a Vidékfejlesztési Minisztérium ismeretterjesztő kiadványa
 gmoterkep.hu
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A GMO-mentes mezőgazdaságért
 gmo.kormany.hu
GMO Kisokos, élelmiszerkalauz tudatos vásárlóknak
 gmokisokos.hu
Génmódosítás-mentes Magyarországot!
 lmv.hu/genpiszka
Non GMO Project
 nongmoproject.org

Gazdasági állatok jóléte

Annak tudatában, hogy a gazdasági állatok érezni, szenvedni és örülni képes élő-
lények, tiszteletben tartásuk, ésszerű kíméletük és jó közérzetük biztosítása min-
den ember kötelessége. Állati termékek (húsáru, tojás, tejtermékek) fogyasztása 
esetén vásárlói döntésünkkel nemcsak egy-egy terméktípus mellett döntünk, 
hanem egyúttal támogatjuk az adott élelmiszer alapanyagát szolgáltató gazdasági 
állatok tartási, szállítási és vágási módját is. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy 
nem megfelelő körülmények közt tartott haszonállatokból készült élelmiszerek 
minősége is megsínyli az embertelen tartásmódot.
Az Európai Unióban, így hazánkban is szigorú állatvédelmi szabályok határoz-
zák meg a gazdasági állatokkal való bánásmódot életük folyamán, azonban így is 
vannak olyan területek, melyek tekintetében engedékeny a szabályozás. Emellett 
hús- és tejfogyasztásunk jelentős hányada származik az EU-n kívüli országokból, 
ahol az állatvédelmi szabályozás még gyerekcipőben jár.
Az állattartásban alkalmazott technológiák többsége a profitmaximalizálást szolgál-
ják, ennek gyakran a tartás minősége látja kárát. 
Ilyen a ketreces tojótyúktartás, mely 
napjainkban még uralkodó módszer 
hazánkban. Bio-, szabadtartásos-, és 
mélyalmos tartásból származó tojás vá-
sárlásával segíthetjük elő országos szin-
ten a ketreces tartás visszaszorulását. 
Csirkehús-termelésünket az intenzív, 
mélyalmos broilercsirke tartás uralja. 
A tartásmód mellett a termelésből a 
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fogyasztókhoz kerülő hús minősége is megkérdőjelezhető. Csak mennyiségben 
és termelési gyorsaságban versenyképes a háztáji vagy szabad csirketartással. 
Nagyüzemi sertéshízlalás és tejelő szarvasmarhatartás területén a malac és bor-
jútartás terén indult el javulás, melyre a szűk helyen, nagy stresszhatásnak kitett 
állatok állapota miatt van szükség. A tehenészetekben a gyakori fejés okozta 
betegsége okozzák a legnagyobb gondot.
Kevésbé ismert probléma az élőállat szállítás következményeként fellépő sérülé-
sek és elhullás, mely ellen a vágóhidak jobb területi szervezésével, valamint a helyi 
termelők húsáruit előnyben részesítve tehetünk a legtöbbet.
Az állatjóléti előírások az EU tagállamaiban szigorúak, nagy fejlődésen mentek át 
az elmúlt évtizedekben, így megbízható minőségű állati termékek kerülnek ki a 
legtöbb termelőtől. Az EU-n kívüli országokból származó állati eredetű élelmi-
szerek minősége, és a tartás körülménye az eltérő szabályozás miatt gyengébb 
lehet, így azok beszerzése kerülendő.

Példa: Odafigyelve az élelmiszerboltokban kapható tojások kódjaira, válasszuk 
inkább a mélyalmos vagy szabadtartásút a ketreces tartásból származó helyett.

További információ
Fauna Alapítvány az Élővilág Védelméért
 faunaalapitvany.hu

Minimális hulladékképződéssel járó fogyasztás

A háztartásokban keletkező hulladékok fele csomagolási hulladékból áll. Az üz-
letekben kapható termékeket többnyire jelentős mennyiségű többletcsomagolás 
fedi: a fogkrémet tubusán kívül kartondoboz és celofán óvja; a lapka sajt minden 
egyes szeletét műanyag fólia borítja; a gyümölcsöt vehetjük fóliával betekert, 
habosított tálcán vagy esetleg öntapadós árcédulával ellátott zacskóban.
Ez a túlzásba vitt csomagolás egyetlen célt szolgál: eladhatóvá kell tennie az árut. 
Minél színesebbnek, ígéretesebbnek tűnik külseje alapján a termék, annál kívá-
natosabb a vevő számára, aki a mai áru-kavalkádban már többnyire nem a tarta-
lom, hanem az esztétikai érték és a márkanév alapján választ. Szépnek tehát szép, 
de vajon jó is ez a sok csomagolás? A válasz rögtön két problémát is felvet. Az 
egyik a háztartási szemét jelentős mértékű növekedése; a másik, hogy a fogyasztó 
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kétszer fizet a csomagolóanyagért – a boltban, amikor megveszi, majd szemétdíj 
formájában, mikor a kukás elviszi. Az ,,agyoncsomagolt” termékek vásárlása te-
hát nem kifizetődő sem a vevő, sem a környezet számára.
Megoldást jelenthet a tudatosabb vásár-
lás, például bevásárló listával, kerülve a 
bevásárlóközpontokban az óvatlan ve-
vőre törő „shoppingolást”. Kerüljük a 
túlcsomagolt termékeket, csak a tényleg 
funkcióval bíró csomagolással rendel-
kező terméket válasszuk. Használjunk 
műanyagszatyroknál többször haszno-
sítható vászonszatyrot vagy kosarat, ki-
mérhető termékeknél pedig vigyünk magunkkal saját dobozt, befőttesüveget.  Elkerül-
hető a szerves hulladékképződés, ha komposztáljuk a megmaradó konyhai hulladékot.

Példa: Tejvásárláskor a kombinált csomagolású dobozos tej helyett választhatjuk 
a piacokon kapható termelői tejet, mely amellett hogy finomabb is, kérhetjük 
saját üvegbe.

További információ
HuMuSz Szövetség (Hulladék Munkaszövetség)
 humusz.hu

Biotermékek

„Ökológiai”, vagy „bio” megjelöléssel csak olyan mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari termékek hozhatók forgalomba, amelyeket a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően, ellenőrzötten állítottak elő, és erről tanúsítvánnyal rendelkeznek, 
tehát egyetlen termék sem minősíthető utólag biotermékké.
Az ökológiai gazdálkodás során több alapelv érvényesül, melyeknek köszönhe-
tően a nagyüzemi gazdálkodással szemben egészen eltérő minőségű termékeket 
állítanak elő a gazdák, mindezt környezet és egészségkímélő módon. 
Ennek érdekében csak szerves trágyát és természetes kőzetőrleményeket használ-
nak tápanyag-utánpótlásra, kerülve a túltrágyázást. Kellő mennyiségű tápanyag 
visszajuttatásával egyensúlyban tartható a termőtalaj. 
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Az élelmiszer- és takarmánynövénye-
ket mesterségesen előállított növényvé-
dőszerek felhasználása nélkül termesz-
tik, génmódosított növények termesztése 
pedig minden körülmények közt tilos. 
Ezáltal biztosított, hogy az élelmiszer-
növényekből, és a takarmányt fogyasz-
tó állatokból készült termékekből sem 
jut káros anyag szervezetünkbe, és a 

környezetet sem terhelik, szemben a nagyüzemi gazdálkodással.
A termelés és termék-előállítás folyamata lépésről-lépésre ellenőrzött, így biz-
tosítva a tiszta, egészséges élelmiszereket és az ökológiai minősítés hosszú távú 
fenntartását.
A lehető legnagyobb arányban támaszkodnak a helyi erőforrásokra, minimalizálva 
a szállítás, tárolás, csomagolás költségeit.
Kiemelkedő fontosságú alapelv a környezethasználatban gyakorolt önkontroll. Az 
ökológiai gazdálkodók csak szükséges mértékben használják a természeti erőfor-
rásokat - döntően a talajt és vizet.

Példa: Biopiacokon a legegyszerűbb beszerezni a biotermékeket (például a mis-
kolci Belvárosi Biovásáron), illetve a bevásárlóközpontok is kínálnak biotermé-
ket, melyeket általában külön polcon találunk meg, vagy a terméken lévő címke 
hívja fel figyelmünket az ökológiai minősítésre. 

További információ
Magyar Biokultúra Szövetség
 biokultura.org
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
 biokontroll.hu
Hungária Öko Garancia Kft.
 okogarancia.hu
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A talaj, mint élelmiszereink legjelentősebb forrása

A tudatos és kíméletes talajhasználat 
korunk egyik legfontosabb kérdéskö-
re. A nagyüzemi gazdálkodás magával 
hozta a pazarló termőföld-használa-
tot és a mértéktelen műtrágyázást. 
Oly mértékűvé vált a talajok fizikai 
és kémiai terhelése, ami a jó termőké-
pességű területek csökkenését, és a jó 
minőségű talajtípusok romlását ered-
ményezte.
Közös érdekünk, ezáltal feladatunk is a termőtalajok védelme, mely közvetve íz 
ivóvízvédelemmel párosul.
A talajvédelem elsődleges feladata a talaj fizikai védelme, vagyis annak biztosítá-
sa, hogy a művelt terület talaja helyben maradjon. A mezőgazdálkodás feladata 
a helyes talajműveléssel biztosított talajvédelem. Fontos eleme a helyes művelési 
irány megválasztása (lejtőre merőleges szántás), védősávok biztosítása (fasor, er-
dősáv), megfelelő vízgazdálkodást segítő talajművelő eszközök használata (lazítás, 
mélyszántás, lehetőség szerint kevés munkamenetben), a növény és a talaj számára 
is előnyös öntözés. A hirtelen lezúduló vizeket sáncok, övárkok készítésével ve-
zethetők el, a lejtőszög teraszolással csökkenthető. Fontos tényező a folyamatos 
talajborítottság biztosítása, mely mind a víz, mind a szélerózió ellen véd, valamint 
csökkenti a talajfelszín kiszáradásának esélyét.
A talajjavítás során a termékenységet kedvezőtlenül befolyásoló tulajdonságokat 
megváltoztatjuk, illetve a káros folyamatok szerepét csökkentjük. A termékenysé-
get leginkább gátló tényezők: extrém magas vagy alacsony kémhatás, szikesedés, 
túl magas agyagtartalom, talajtömörödés, erős vízhatás, nagy homoktartalom és 
a vele járó tápanyag-szegénység. Kiemelendő a talajjavítási módszerek közül a 
tápanyag-visszapótlás (pl trágyázás). A növénytermesztés, során a haszonnövény 
döntő részét eltávolítjuk a talajról, így annak elhalt maradványaiból nem jut 
vissza a talajba a korábban felvett tápanyag. Ezt természetes vagy mesterséges 
anyagokkal szükséges pótolnunk. Fontos megjegyezni, hogy a talajművelés, nö-
vényvédelem és tápanyag-visszapótlás esetén is törekedni kell a mértékletességre. 
Lehetőségeink szerint csak kevés munkamenetben (pl.: minimális talajművelés, 
direktvetés), és felesleges növényvédőszer, műtrágya nélkül (pl.: precíziós műtrá-
gyaszórás) történjen a művelés.
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A talajszennyezés a talajeróziónál is komolyabb gondot okozó talajkárosodás. Az 
ipari-technikai fejlődéssel együtt megnőtt a levegőbe, talajba és felszíni vizeink-
be jutó káros anyagok mennyisége. A levegőben és vizekben a szennyezés gyor-
san terjed, és felhígul, míg a talajban lassan terjed, vagy nem is mozog. A talajok 
pufferképessége miatt nagymértékben és tartósan felhalmozódhatnak.
Üzenete: A talaj illetve termőföld megóvására való figyelem felkeltése, hazánk 
kedvező, ezáltal megőrzendő talajtípusainak megismertetése.

Példa: Talajtakarással (pl: mulcsozás) csökkenthető a párolgás, így az öntözés is, 
kevesebb gyom fejlődik, és tápanyagot is szolgáltatunk a haszonnövényeknek – 
mindezt egyetlen eljárással!

További információ
Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajve-
delmi_ig
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Lehetőségek tanulmányi utak szervezésére, helyi termelőkhöz

Mézmúzeum, Vizsoly
Az első magyar nyelvre fordított Biblia 
hazájában, a Zempléni-hegység nyuga-
ti lábánál, Vizsolyban működik Mol-
nár Gergely mesterméhész méhészete. 
A méhészet 15 éve működik, és több 
különlegessége is van. Mézmúzeum-
ként bemutatja a méhészkedés törté-
netét, a látogatók betekintést nyer-
hetnek a méhészet működésébe, a 
méhészkedés mindennapjaiba. Nem 
csak betekinthetünk, de ki is próbálhatjuk a méhészkedést, melyet a helyben 
biztosított védőfelszerelésben biztonsággal végezhetünk. Akár saját mézünket is 
kipergethetjük. 
A jól ismert akác és virágmézen kívül megismerkedhetünk fajtamézekkel (gala-
gonya, hárs, gesztenye, hajdina, napraforgó, repce, selyemfű), ízesített mézekkel 
(pl: mákos, kávés, fokhagymás). Gyógyhatású méhészeti termékek is kaphatók, 
mint a propolisz, méhpempő és virágpor. Aki pedig nem csak saját fogyasztásra, 
hanem ajándékba is szeretne valamit vinni szeretteinek, választhat a díszüveges 
mézek és viaszgyertyák közül.
2014-ben nyitja meg kapuit a méhészet szomszédságában egy apiterápiás köz-
pont, ahol a méhészeti termékek teljes skáláját használva (méz, virágpor, propo-
lisz, méhpempő, méhméreg) találhatunk megoldást különféle betegségeinkre, 
mesterséges gyógyszerek nélkül.

Gazdaság/üzemlátogatási lehetőség: van
Termékkóstolás/vásárlási lehetőség: van
Elérhetőség:
mezmuzeum.hu
Molnár Gergely
+36 70 500 7860
3888
Vizsoly
Malom út 72.
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Bari Bio Mangalica Gazdaság, Büdöskútpuszta
Bari András már az 1970-es évektől 
foglalkozik mangalica-tartással, mivel 
mindig igyekezett a család asztalára a 
legjobb minőségű élelmiszert juttatni. 
Erre a célra a legősibb magyar sertés-
fajta, a mangalica kiválóan alkalmas, 
hiszen húsának és zsírjának minősége 
és íze magasan meghaladja a mai mo-
dern sertésekét.
Több mint 15 éve foglalkozik biogaz-

dálkodással, előtte közel négy évtizedig hivatásos vadászként dolgozott. A szőke 
mangalica állomány számára a takarmányt maga állítja elő a szükséges szántóföl-
di növények termesztésével, gondozásával.
2007-ben elkészült a gazdaság saját feldolgozó üzeme is, ahol sózott és füstölt 
mangalica termékek kerülnek előállításra, amelyek utolérhetetlen ízükkel és a bi-
otermékekre jellemző szermaradvány-és GMO-mentességükkel a legkorszerűbb 
igényeknek is megfelelnek. A legnépszerűbbek a kolbász, a füstölt sonka és a 
szalonna.
A gazdaságban a mangalicákon kívül magyar tyúkokat is nevelnek, így biztosítva 
hétről hétre a vevők számára a friss biotojást- és jércehúst.
A gazdaságba látogató vendégek a szabadon tartott mangalicákon túl ifj. Bari 
András, a „szendrői suttogó” lovait is megtekinthetik.

Gazdaság/üzemlátogatási lehetőség: van
Termékkóstolás/vásárlási lehetőség: van
Elérhetőség:
Bari András
+36 70 342 4758
Szendrő, Büdöskútpuszta
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Borecet Manufaktúra, Bodrogkeresztúr
A Borecet Manufaktúra egy fiatalos, 
nagy szakértelemmel és sok odaa-
dással működtetett vállalkozás, ahol 
minőségi tokaji borokból készülnek 
borecetek. Jó példája a helyi termék-
készítésnek, mivel minden alapanyag 
– gyümölcsök, szőlő és a belőle készü-
lő bor – a helyi borvidékről származik, 
valamint helyben biztosít munkát. A 
borecetek biológiai erjesztéssel alakul-
nak át ízletes italból, kellemes borecetté. Az alkalmazott eljárások ötvözik a mo-
dern technológiát és a hagyományos, tölgyfahordós érlelést.
A kész termékek előállítása során semmilyen hozzáadott mesterséges anyag nem 
kerül felhasználásra, így valóban a kiindulási alapot képező bor aromái örök-
lődnek át az ecetre. Ízesítésük kizárólag természetes anyagokkal történik, így 
készülnek mézes, gyümölcsös és fűszeres borecetek.
A bor mellett gyümölcsök felhasználásával gyümölcsecetek is készülnek, színe-
sítve a termékkínálatot.
A manufaktúrát bárki meglátogathatja, így a Tokaj-Hegyalján megszokott bor-
kóstolók mellett gasztronómiai élményben is része lehet a borvidékre látogatók-
nak. A tucatnyi borecet kóstolásán túl megtekinthető a feldolgozás teljes folya-
mata, a hordós érleléstől a palackozásig.

Gazdaság/üzemlátogatási lehetőség: van
Termékkóstolás/vásárlási lehetőség: van
Elérhetőség:
borecet.hu
3916
Bodrogkeresztúr
Tarcali u. 22.
Bódi Tamás (kereskedelem és marketing)
+36 30 834 3855
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Árokparti Patika, Sajólád
A Sajóládon működő családi vállalko-
zás jó példája annak, amikor egy hob-
binak induló tevékenység fő kereseti 
forrássá növi ki magát. A vállalkozás 
egy bensőséges hangulatú családi ház-
ban működik. A család elsősorban 
mézeskalácsot készít, emellett szörpök 
is szélesítik termékpalettájukat. Kü-
lönleges mézeskalácsaikkal nem csak 
közvetlen környezetüknek szereznek 

örömet, országszerte ismertek termékeik, nagy cégektől is kapnak megrendelést, 
ez is jelzi mennyire elismert termékeik minősége.
A mézeskalács elkészítése nem egyszerű süteménykészítés. Az egyszerű mintá-
zatoktól az egészen bonyolult, művészien kifinomult mintákig terjed a díszítés 
tárháza.
Igény esetén kisebb csoport fogadására képes a család, bemutatva a mézeskalács 
készítés rejtelmeit.

Gazdaság/üzemlátogatási lehetőség: van, egyszerre legfeljebb 20 fő
Termékkóstolás/vásárlási lehetőség: van
Elérhetőség:
Sinkuné Nagy Emese
+36 30 758 3852
3572
Sajólád
Gyömrőpuszta 3/1
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Aranyosi-dombi Udvarház és Lovastanya, Poroszló
Az Aranyosi-dombi Udvarház és Lo-
vastanya Poroszlón, a Tisza-tó kapu-
jában terül el. A tanya 50 hektár te-
rületen fekszik, legelőkkel, gazdasági 
épületekkel. Az ide látogató betekin-
tést nyerhet a hagyományos vidéki 
növénytermesztés és állattenyésztés 
világába. Juhokat és lovakat tartanak, 
melyeket a legelészés közben és az is-
tállóban is közelebbről megismerhet a 
vendég. Utóbbiakon lovaglási lehetőség is adott. Mellettük kisebb haszonállato-
kat, például tyúkot, kacsát, libát, pulykát is tartanak. A tanyasi élet megismerése 
és kipróbálása mellett a hagyományos vidéki ízek kedvelőinek is kínál programot 
Aranyosi-domb. A vendéglátó egységük konyhája a helyben termelt élelmisze-
rekből igen széles kínálatot ad, legyen szó sajtokról, krémtúrókról, mangalica 
húsokról, szalonnáról, vagy épp az ezekből kemencében sütött kenyérlángosról. 
Az Udvarház mottója: „Tanyánktól az asztalig”.
A tanya környezete további gazdag programlehetőségekkel bír. A Bükki és a 
Hortobágyi Nemzeti Parkok nyújtotta védett természeti értékek, és a Tisza-tó 
sportolási, kikapcsolódási lehetőségei mind kiváló programokat biztosítanak a 
szabadidő tartalmas eltöltésére.

Gazdaság/üzemlátogatási lehetőség: van
Termékkóstolás/vásárlási lehetőség: van
Elérhetőség:
www.aranyosidomb.hu
3388
Poroszló
Bánréviné Nóra
+36 30 636 0491
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Sáránszki Gazdaság, Sajóvelezd-Bánattanya
Sáránszki Miklós agrármérnök Sajó-
velezd külterületén fekvő Bánattanyán 
üzemelteti gazdaságát. 90 hektáron 
foglalkozik francia limuzin marha te-
nyésztésével. Ez a húsmarha kiváló 
minőségű húst ad, és a betegségekkel 
szemben kellőképp ellenálló. Emellett 
jól keresztezhető a magyar tarkával. Az 
állatok az év egészében szabadon lehet-
nek, még fejés miatt sem kell az istálló-

ba terelni, mivel csak a borjaiknak adnak tejet. Szemes takarmányt nem kapnak, 
csak amit legelnek, illetve télen szénát és szenázst. Ridegen tarthatóak, még az 
is előfordul, hogy a hóra ellenek. Sáránszki úr néhány lovat is tart, melyekkel 
békében együtt legelésznek a marhák.
A gazdaság a limuzintenyésztés iránt érdeklődőkön túl tangazdaságként is mű-
ködik, így szívesen fogadnak mezőgazdaság területén tanulókat gyakorlatra, il-
letve gyermekprogramok szervezését is vállalják. A gazdaság központi épülete 
oktató és szálláshellyel is szolgál.

Gazdaság/üzemlátogatási lehetőség: van
Termékkóstolás/vásárlási lehetőség: tenyészállományt nevelnek, így kóstolásra 
nincs lehetőség
Elérhetőség:
Sáránszki Miklós
+36 20 327 8448
3656 Sajóvelezd-Bánattanya
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Polyán Egyesület Mintagazdasága, Mikóháza
A Polyán Egyesület a Hegyközben, 
a Bózsva völgyében helyezkedik el. 
A mintagazdaság célja a természettel 
együttműködő gazdálkodási modell 
bemutatása a nagyközönségnek, ezzel 
követhető alternatívát mutatva a vidé-
ki gazdálkodásba belevágó gazdáknak.
A gazdaság több részre tagolódik, min-
den része más-más feladatot lát el. Kis- 
és Nagypolyán területén cigája juhte-
nyésztés folyik, ugyanitt végzik el a gyapjú és juhtej feldolgozást is.
A Hosszú réten egy helyi méhészet bázisa található. A méhészet fontos szerepet 
játszik a haszonnövények beporzásában, mind a méhészeti termékek előállításá-
ban.
A Bózsva melletti területeken kárpáti borzderes szarvasmarha tartás és hucul 
lótenyésztés folyik. Ez egyben a kárpáti borzderes fajtamegőrzési központja is.
A mintagazdaság az extenzív állattartás mellett a természettel kialakított egyen-
súlyra is nagy hangsúlyt fektet. Állataik legeltetésével valósul meg a gyepek rend-
ben tartása és rekonstrukciója, utóbbit botanikai felméréssel alapozták meg. A 
tájidegen fafajok helyére pedig őshonos fajokat telepítettek.

Gazdaság/üzemlátogatási lehetőség: van
Termékkóstolás/vásárlási lehetőség: van
Elérhetőség:
polyan.hu
polyan.egyesulet@gmail.com
3989
Mikóháza
Petőfi utca 32/A
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