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Köszöntő

GAZDÁLKODJ OKOSAN,
DE INKÁBB

ÖKOSAN!

Szekszárd felé közeledve először a várost nyugatról karéjozó dombok tűnnek fel, és már
csaknem a város határában járunk, amikor a dombság sokszínű mozaikja kápráztatja el
a szemünket. Több ezer tanya, hobbikert, szőlőbirtok és a löszfalak rejtekében több ezer
pince képe sejlik fel a haza- vagy visszatérő számára. Itt kertészkednek, szőlészkednek
és borászkodnak már régóta a szekszárdi gazdák.
„Közel két évezredes múltra tekinthet vissza Szekszárdon és környékén a szőlészet, borászat. Az Aliscát alapító keltákról csak feltételezzük, a római hódítás után már biztosan tudjuk, hogy a dombokon díszlett a ma is hírnevet adó növény valamelyik fajtája.”
írta dr. Töttös Gábor helytörténész, az 1986-ban megjelent Történelmi Séták Szekszárdon című könyvében.
Azonban az évszázadok óta csiszolt „gazdálkodj okosan” gyakorlat néha kicsúszik a gazdák szorgos markából. Ez történt az 1900-as évek elején, a nagy filoxéra vész idején,
amikor a szőlőültetvények nagyobb része kipusztult. Az elmúlt évtizedekben pedig a klímaváltozás produkál évről-évre meghökkentő eseményeket, hol a túl sok csapadék, hol a
túl kevés csapadék formájában, jelenleg a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma
rémével.
Hogyan gondolkodjunk, hogyan gazdálkodjunk okosan, sőt ökosan, az egyre fenyegetőbb klímaváltozás szorításában?
A Gazdálkodj Ökosan játék építőkockái: a termőtalaj, a víz, a szaporítóanyagok és
talán a legfontosabb, a természet törvényeit tiszteletben tartó ember.
Ebben a kiadványban a Zöldtárs Alapítvány és a Szekszárdi Klímakör elmúlt 10 évi
programjaiból, a közreműködők tapasztalataiból szemezgettünk annak érdekében, hogy
még sokáig érezzük Szekszárd felé közeledve, itt vagyunk otthon.

Szekszárd, 2017. január 25.					 Baka György
									 elnök
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Talaj, komposztálás
A termőtalaj a mezőgazdasági termelés és a földi
élet alapja. A talaj feladata, hogy megkösse a tápanyagokat és folyamatosan ellássa a növényeket vízzel
és a nélkülözhetetlen tápanyagokkal.
Legfontosabb tulajdonsága a termékenysége. Tagadhatatlan, hogy az elmúlt évszázadokban a különböző
vegyipari termékek (műtrágyák, gyomirtók, talajfertőtlenítők, növényvédő-szerek stb.) nagymértékben
növelték a mezőgazdaság termelékenységét.
Az éremnek azonban két oldala van. A külső beavatkozásokkal együtt járt a talajok folyamatos leromlása.
A kemikáliák sokszor gondatlan és túlzott használata
– pozitív hatásaik mellett – a föld szerkezeti romlását, savanyodását, a hasznos mikroszervezetek és mikroelemek mennyiségének nagyfokú csökkenését is magával hozza.
Ezzel egyidejűleg felszaporodtak a termelés szempontjából káros patogén mikrobák.
10-15 éve a termésátlagok nem nőnek, és romlik a termések beltartalma.
Az igazi öko-gazdálkodó (és minden gazdálkodó) legfontosabb feladata a termőtalaj
minőségének és mennyiségének védelme, javítása. A talajközpontú, a talajt élő közegként kezelő gazdálkodásra való áttérés teheti egyedül eredményessé hosszú távon a
mezőgazdasági termelést.
Mit tehetünk? Azt, amit a természet is csinál
már
évmilliók
óta. Komposztáljuk!
Adjunk vissza
1, Miért
csináljunk
magaságyást?
a talajnak minden tápanyagot, szerves anyagot, amit a
növények a fejlődésük során kivesznek belőle.
Minden szerves anyagból, ami a konyhában (zöldség-,
gyümölcsmaradék, tojáshéj, kávézacc...) és a kertben
(fű, ágak, levél...) keletkezik, kis odafigyeléssel tápanyagban gazdag komposztot lehet előállítani.
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HOGYAN

CSINÁLJUNK MAGASÁGYÁST?

54 dkg-os paradicsom, 1,2 kg-os karalábé, 80-90 dkg-os kígyóuborkák: ezek és sok minden más termeszthető egy magaságyásban.
A magaságyás létesítése és művelése kiváló lehetőség a természet folyamatainak megismerésére a saját kertünkben, udvarunkban, a gyerekek (unokák) és felnőttek folyamatos
sikerélményének biztosítására, és nem utolsó sorban vegyszermentes, tápláló zöldségek
termesztésére.

2, Mekkora magaságyást építsünk?
Kezdőként, 2-3 éves próbaidőszakra inkább
kisebbet, mondjuk 1,5 m x 3,0 m-est (szélesség x
hosszúság). A képzeletbeli téglalap sarkaira és a
sarkokat összekötő vonalak közepére legalább 7080 cm-re leásott, 10-15 cm-es átmérőjű és 2,5 -3,0
méter hosszú akácoszlopok kerüljenek. Az oszlopokra szögelhetjük a használt kerítésdrótot, kb.
1 m magasságig, erre pedig egy vastagabb fekete
agrofóliát. Ha a kísérleti időszak alatt megtetszett
a családnak a magaságyás, akkor már építhetünk
egy nagyobbat, pl. az alábbi méretekkel:
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magasság: 60-80 -100 cm
hosszúság: 5-10 méter
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már deszkából (2,5 cm vastag, szőrős 		
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3, A megfelelő terület kiválasztása
A magaságyás létesítésekor az alábbi szempontokat célszerű figyelembe venni:
-		
		
		
- 		
		
-		
-		
		
-		

a szokásos napi munkába menet, hazamenet során „utunkba essen”, 		
ami által szemrevételezhetjük az aktuális feladatokat, és gyönyörköd-		
hetünk a növényeinkben,
lehetőleg sík és K-Ny-i tájolású (a D-i nap körbejárja) területet 		
válasszunk,
közeli víznyerési lehetőség tervezése,
		
a terület ne legyen túl árnyékos (mert a növények a
napsugarak energiáját használják fel az asszimilációhoz),
vakondok elleni védelem (vakond háló).

4, Rétegek a magaságyásban
-

legalulra vakond háló,
0-30 cm: venyige, gallyak, apríték, kukoricaszár + föld
30-50 cm: vegyes szerves anyagok
50 – 80 (90) cm: érett komposzt

5, Vízellátás
Mivel a növények a gyökereiken keresztül veszik felé a vizet, ezért a gyökerek körüli
talaj megfelelő nedvességállapotának fenntartása a cél, ne a növényeket vizezzük össze.
Az öntözésre akkor van szükség, ha a felszín alatt 3-5 cm mélyen (a gyökérzónában) is
kezd a talaj kiszáradni. Javasolt öntőzési módok:
-
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A talaj felületi öntözése.
A csepegtető öntözés. Ez utóbbi a leginkább víztakarékos öntözés,
ugyanis a csepegtető testeket tartalmazó öntözőcsövet közvetlenül a
növény (növénysorok) mellé téve, a kiszivárgó vízcseppek minimális
párolgási veszteséggel nedvesítik át a gyökerek körüli talajt. Bővebben
a Csapadékvíz hasznosítás fejezetben!
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6, Vetemények, vetésforgó
A magaságyás egy kis vegyes kert, ahol az egy időben díszlő növények társításával
növények egymásra gyakorolt kedvező hatásait próbáljuk maximalizálni és az egymást
követő vetésforgókkal (ugyanarra a területre meghatározott ideig más-más növényt
vetünk, ültetünk) pedig a kórokozó gombák, baktériumok és a károkozó rovarok, lárvák
hatásait minimalizálni. Bővebben a Vegyszerhasználat csökkentése fejezetben!

7, Növényvédelem
Bővebben a Vegyszerhasználat csökkentése fejezetben, itt
csak vázlatszerűen soroljuk fel, hogy a vegyszermentes magaságyás növényvédelménél mi mindenre kell gondolni.
megfelelő fajta, hibrid (lehetőleg ellenálló 		
		tájfajta legyen),
érett komposzt az egészséges növénytáplálás 		
		alapja,
növénytársítás és vetésforgó (a vegyes kert 		
		növényvédelmének kulcskérdése)
réz, kén megengedett
gyógynövénykészítmények
rovarriasztó növények
fizikai növényvédelem (pl. fejlett imágókat, 		
		
fertőzött leveleket, terméseket leszedni, 		
		
erős vízsugárral lemosni a levéltetveket)

8, Mulcsozás, talajtakarítás
A magaságyás talajfelszínének a takarása (mulcsozása) szalmával, levéllel, nem magzó
gyommal, stb. több szempontból előnyős hatású. Az árnyékolt talajfelszínhez közelebb
(feljebb) jönnek a giliszták és jobban átdolgozzák a talajt, amit a nővényeink nagyon
szeretnek. Az árnyékolt talaj lassabban, nehezebben szárad ki, és jobban megőrzi a csapadékot. A fedett talajra eső esőcseppek kisebb valószínűséggel verik fel a növényekre a
talaj felszínén levő gomba spórákat, egyéb fertőző anyagokat.
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9, Támrenszer
A korábban leirt 2,5 – 3,0 m-es oszlopok lehet, hogy hosszúnak tűntek, de ha levesszük
a hosszukból a földbe süllyesztett és a magaságyás talajszintjéig terjedő részt, akkor
kevesebb, mint 1,5 m maradt. Ezek a tartóoszlopok most támrendszer szerepet is betölthetnek. Az oszlopok között kifeszített 1,5- 2,0 mm vastag horganyzott drótok lehetnek a paradicsomfák és a kígyóuborka indák tartói. Lehetőleg a magaságyás szélére
ültessük a tám rendszert igénylő növényeket ( uborka, paradicsom, futóbab).

VÍZ - Az oselem.
Ami nélkül

		 nincs élet.
„A legfőbb jó a vízhez hasonló: mindennek hasznos, de nem harcos”
(Lao Ce)

Valamikor – mielőtt az ember nem kezdte azt gondolni, hogy a természet átalakításával,
kizsákmányolásával valami nagyot alkot - Közép-Európát majdnem teljes egészében
erdők borították. A lehulló csapadék kielégítette az erdei vegetáció szükségletét. Az
ember azonban megváltoztatta a természetes állapotokat, kultúrvidékeket - szántókat,
legelőket - hozott létre, a mind magasabb igényeket kielégítő termékek előállításához ipart telepített, és nagyvárosokba zsúfolódott.
Az ember jólétéhez szükséges a biztonság: törekszik arra, hogy közösségben éljen, és
lakhelyét természetes védelem is szegélyezze. Falvait, városait dombok-hegyek lábánál,
erdők szélénél, vizek partján alapította. Víz hiányában elterelte a folyókat, csatornákat
épített.
A víz természetes körforgása ugyan folyamatosan megújuló vízforrást eredményez, de az
emberi vízhasználatok bizonyos helyeken olyan koncentráltan veszik igénybe azokat, hogy
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mennyiségi hiány, vagy minőségi károsodás jelentkezik. A lehulló csapadék már nem elég,
hogy megtöltse a kiszárad patakmedreket. A legnagyobb zápor sem mossa el a felhalmozott
hulladékot.
Minden élő víznek van öntisztuló képessége. Ugyanakkor - bármilyen szempontból
átlépjük a terhelhetőség határát - minőségromlás lesz a következmény, amely legroszszabb esetben az élővíz halálához vezethet.
Az elmúlt évtizedek pazarló vízhasználata nem gondolt a jövővel. Nem figyelt az egyértelmű jelekre. Nem hallgatott az intő szavakra, melyek így figyelmeztettek: „A jövő kék
aranya a csapból fog folyni” (National Post Conrad Black; 2009). Ma már látjuk, hogy a
világ egyes részein az édes víz miatt törnek ki háborúk. Sok helyen már az sem fontos,
hogy milyen - csak legyen víz. Milliószámra betegszenek emberek – zömük 5 év alatti
gyermek – ivóvíz okozta fertőzésben, hasmenésben.
Ezeket a folyamatokat erősítik, illetve szélsőséges irányba változtatják a klímaváltozás
hatásai.
A nyári átlag hőmérséklet emelkedése miatt nőnek a vízigények – elsősorban a mezőgazdaságban. Mert öntözni kell. Mert az állatot itatni – talán még hűteni is kell. A házi
kerteket is locsolni kell. Most már, hogy a kertes házak udvarán nincsenek meg a régi
ásott kutak – lehetőleg csapvízzel locsol, aki teheti.
A felszíni vizek (tavak, folyók, holtágak) jobban felmelegszenek. Az évszakok kitolódnak: már áprilisban, és még októberben is nyárias napok vannak. A betegséget okozó
baktériumok, vízszennyező élőlények tovább élnek, szaporodnak. Új fajok jelennek meg,
melyekhez az itt élő egyedek (köztük az ember) nincs hozzászokva.
A nyári átlaghőmérséklet emelkedésével gyakran együtt jár, hogy megnövekszik az
aszályos időszakok hossza. Ilyenkor több ivóvíz – és több locsolóvíz is fogy. Évről-évre
fogynak – ha lassan is – a földfelszín alatti
vízkészletek. Ahonnan drágán bányásszuk
ki a vizet. Használatuk után pedig legvégül
– a benne oldott „szennyező”, de talán még
hasznosítható anyagokkal, a nitrogénnel
és foszforral együtt - a Dunába tereljük,
amelyen keresztül kifolyik az országból.
Lassan így folyik el a Kárpát-medence természeti ereje, tartaléka.
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A téli átlag hőmérséklet emelkedése mellett megfigyelhetőek a szokásosnál csapadékosabb telek. Együttes következményük a kora tavaszi árvizek és a nagy kiterjedésű belvizek kialakulása. A tetemes anyagi veszteségen túl ezek bizonyítottan megnövelik az
érintett területen a járványok kockázatát – nemcsak az embert, hanem például az állatokat, növényeket is fenyegetve.
A növekvő átlaghőmérséklet elősegíti egyes betegséget okozó élőlények túlélését - így
tavaszonként egyre többet kell például költeni a megelőző növényvédelemre.
A változó klíma miatt egyre gyakrabban figyelhetőek meg szélsőséges időjárási jelenségek: viharok, heves esőzések, melyek következményei például a „villámárvizek”.
Ilyenkor rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullik le egy helyen. A lezúduló víz
rövid idő alatt nagy anyagi kárt okoz – de az emberi egészséget, jólétet is veszélyezteti. A
baktériumokkal, veszélyes anyagokkal szennyezet lezúduló víz elszennyezheti az ivóvíz
kutakat is.
A hőmérséklet- és csapadékviszonyok változásainak és e változások kölcsönhatásainak
következtében a jövőben gyakoribb és súlyosabb természeti csapások várhatók Szekszárd
környékén is, melyek közvetlenül befolyásolják a növénytermesztést, azon belül például
a szőlőtermesztést:
-

heves viharok,
hirtelen lezúduló sok csapadék,
jégeső,
erős szélviharok, nagy sebességű szél,
villámárvizek, belvizek,
gyakoribb nyári aszályok,
hosszabb kisvizes időszakok folyóinkon,
korai és kései fagyok.

Ezeket a változásokat nem elég elviselni – vagy indulatosan mást okolni érte.
Nem elég elvárni, hogy globálisan, az egész Föld nevű bolygóra kiterjedően majd „VALAKIK” megoldják ezeket a problémákat. A régi „gondolkodj globálisan, cselekedj
lokálisan” szlogen helyett újat kell megtanulni: „bármi is történik globálisan, figyelj, készülj fel – és ALKALMAZKODJ lokálisan”. Vagyis a lakóhelyen, birtokon,
szőlőben, zártkertben megfigyelt változásokat kell nyomon követni, és a megváltozott
körülményekhez alkalmazkodni – többek között a vízhasználatban is.
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A szélsőséges viszonyok között talán a legfontosabb a csapadékvizek gyűjtése. Amikor
sok van, ne folyjék el – és amikor már minden kiszáradna, legyen mivel öntözni.
Az időjárási krízis helyzetek túlélésére legyen esélye a földnek, a talajnak, a növények,
az állatnak – és végső soron az embernek is.
Kutatók megállapításai szerint ésszerű csapadékvíz gazdálkodással (csapadékvíz gyűjtéssel és tárolással) a mezőgazdaság vízszükségletének tartalékai számot tevően megnövekedhetnek.
A 2016-ban elfogadott Nemzeti Vízstratégia (Kvassay Jenő Terv) szerint: „A belterületi
csapadékvíz - gazdálkodás a hazai vízgazdálkodás talán legégetőbb problémája, legelmaradottabb területe.”
Ennek a problémának a megoldásáért az egyén, az állampolgár is sokat tehet. Ha már
azt végiggondolná mindenki, hogy házának a tetejére lehullott esőt hogyan, miben tudná összegyűjteni és tárolni, vagy tárolóba elvezetni, nagyot lépne előre. Milyen jó volna,
ha sokan azon tevékenykednének, hogy az udvarába lehullott csapadék ne foglyon át
más területére – akár a szomszédról, akár közterületről van szó. Fel kell ismerni, hogy
ezzel nemcsak másnak – leginkább magának tesz jót.
A vizek megóvása, mennyiségének megtartása, minőségének védelme hosszú távon azt
segítheti elő, hogy a romló környezeti tényezők között is, a gyorsan változó klímához
alkalmazkodva megőrizhessük termőterületeink jelenlegi állapotát.
A vizek védelme érdekében fontos, hogy az összefolyó csapadékvizeket ne érje biológiai (pl. szennyvíz) vagy kémiai (pl. háztartási tisztítószer csomagolásnak hulladéka)
szennyezés, mert csak így biztosíthatjuk az összegyűjtött csapadékvizek széles körű
felhasználhatóságát (pl.: öntözés, állatitatás, mosás, takarítás). Minél „kényesebb”
területen kívánjuk az összegyűjtött vizeket felhasználni, annál fontosabbá válhat az
összegyűjtött csapadék vizek kezelése. Különböző egyszerű vízkezeléssel (pl. homokon
való átszűréssel) a víz használhatóságát javíthatjuk.
Amennyiben további tanácsra van szüksége forduljon a Zöldtárs Alapítványhoz.
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DOMBVIDÉKI VÍZVÉDELEM
„Gyakran a mennyűrből iszonyú víz-tábor özönlik,
s hajt vak esőkkel elegy haragos zivatart a habokból
sűrűsödött felleghalmaz; ránk hull a nagy égbolt,
vájja a víg veteményt, ökrök munkája gyümölcsét
vészes özön; telnek föl az árkok, a mély folyam ágyak
zúgva dagadnak, forr torló tarajával a tenger.”
Vergilius: Georgica
Vergilius sorai jól érzékeltetik egy felhőszakadás, vagy heves eső hatásait. A szakszerű
vízügyi megfogalmazások nem ilyen érzékletesek, de kifejezik a dombvidékre lehulló
csapadékkal kapcsolatos feladatok nehézségeit. Eszerint: A dombvidéki vízrendezés
a víz- gyűjtőre csapadék formájában jutó víz lehetőség szerinti legalacsonyabb
kártételek melletti elvezetését, szabályozott lefolyást célzó összetett tevékenység.
Jelenleg a dombvidéki területeinken - így Szekszárd tanyavilágában is - a vizek vis�szatartása igen csekély mértékű. Ennek egyik következménye, hogy a domboldalakon
lefolyó – hordalékot görgető – víz a belterületeken gyűlik össze. Itt pincéket áraszt el, a
lerakott hordalékkal sártengert terít szét. Az elhordott termőtalaj, a tönkretett növényzet miatt csökken a mezőgazdasági terület termőképessége, értéke. További gazdasági
kárt okozhat később aszály idején az öntözővíz hiánya. Az erózió elleni védelem gyengesége, illetve az erózió növekedése miatt pusztul a domboldal. Ezzel együtt folyamatosan
csökken a talajtakaró vastagsága, és minősége.
A dombvidéken a nem megfelelő, elhanyagolt vízvédelem legsúlyosabb, hosszú időre
károsan ható, nehezen visszafordítható folyamata és következménye az erózió. A talajerózió kialakulását, és a talaj pusztulását alapvetően három tényező váltja ki és befolyásolja: a lejtő, a növénnyel való borítottság és a csapadék. A megkezdődött talajerózió
további sorsát egyéb – egymással szoros összefüggésben álló - tényezők is gyengíthetik
vagy erősíthetik, mint például: a talajnedvesség, a talajszerkezet, a talaj vízgazdálkodási jellemzői, a talaj érdessége és a növénnyel való borítottság minősége.
A talajerózió során a talaj anyaga elmosódik. Csökken a talaj tápanyag- és humusztartalma, romlik a talajszerkezet. Ezáltal jelentősen csökken a talaj termőképessége.
Szélsőséges esetben a talaj teljesen el is pusztulhat, a felszínen pedig a terméketlen
alapkőzet marad hátra.
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A talajerózió bizonyos mértékig természetes
folyamat, azonban, elsősorban az emberi tevékenységnek köszönhetően, mára
világszerte a természetesnél gyorsabb és
kiterjedtebb a hatása. A talajerózió az egyik
legnagyobb globális környezeti probléma,
ami már ma is súlyos természeti és társadalmi következményekkel is jár.
Bár a dombvidéki vízrendezés csak közösségi összefogással valósítható meg jól, saját
területünkön elvégzett munkákkal
hozzájárulhatunk a csapadékvíz megtartásához, és a talajerózió mértékének
csökkentéséhez.
A legjobb megoldás az erózió esetében is
elsősorban a megelőzés lehet. Az erózió ellen elsősorban a talajvédelmet kell erősítenünk.
Ahogyan az egyik alapvető kiváltó ok az erózió kialakulásánál a talajfedettség hiánya, úgy
növénytelepítéssel, vagy a talaj borítottságának védelmével hatékonyabb lehet a védekezés.
A domboldalakon, dombvidéki zártkertekben a talajeróziós hatásokat nehéz – de nem
lehetetlen – csökkenteni. Legelőször az eróziót okozó vizet vezessük be a talajba és tartsuk a területen, ameddig csak lehet.
Nagyon fontos a hordalékképződés megszüntetése, illetve lényeges csökkentése. Ennek
érdekében meg kell akadályozni, hogy a domboldalon lévő területekről a vizek könnyen
lefuthassanak. A fent említett növénnyel való borítottság ezt a célt is szolgálja.
További lehetőség a műszaki talajvédelem, melynek során a lejtőviszonyokat
mesterségesen megváltoztatjuk, és vízszintes lejtőszakaszokat hozunk létre. Ilyen
módszerek a teraszolás, a sáncolás és a vízvezető árkok építése. Bár ezek költséges eljárások, tartós védelmet jelentenek az erózióval szemben, és a nagy környezetvédelmi
értéke mellett hosszútávon hatásuk a termőképesség növekedésében is jelentkezik..
Egyéni megoldás esetén – amikor a legfőbb cél az erózió csökkentése mellet a vizek
birtokon belüli összegyűjtése és tartása – a legcélravezetőbb a teraszosítás, illetve a lejtőre
merőleges sáncolás (árkolás) lehet. A terep mestersége hullámosítása, egységességének
megszaggatása, megtörése eredményeképp a lejtőn mozgó víz útja megszakítható. Így
marad idő a csapadékvizek elszivárgására, illetve kismértékű megtartására.
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Csapadékvíz hasznosítás
Szekszárd elmúlt 40 évi időjárását tanulmányozva az alábbi tendencia bontakozik ki:
-

jelentős különbségek vannak az egyes évek csapadékmennyiségei között 		
(2010. év: 1030 mm, 2011. év: 425 mm),
jelentős különbségek vannak az éven belüli (vegetációs időszakon belüli)
csapadék eloszlásában,
egyre korábban jelentkeznek a hőségnapok,
egyre hosszabbak a hőhullámos időszakok.

Tekintettel arra, hogy a növénytermesztés jellemzően szabadföldön történik (tehát
az időjárás viszontagságainak kitett termőhelyen), és a növények fejlődéséhez a vízre
szükség van, ezért felmerül a kérdés, mit tehetünk vízhiány esetén?
A választ már régen kitalálták, vizet kell tárolni és öntözőrendszereket kell kiépíteni.
Egy kiskertben, egy magaságyás műveléséhez elegendő lehet néhány köbméter csapadékvíz betárolása annak érdekében, hogy átvészeljük az aszályos időszakokat.
A Szekszárdi Klímakörnél (a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2016.
évre biztosított Klímaalapból) 1000 literes IBC csapadékvíz gyűjtő tartályokra lehetett
pályázni. Öntözni végszükség esetén természetesen a hálózati vízből is lehet, de az egy
kicsit drágább lesz.
Ha már betároltunk néhány köbméter esővizet, felmerül a következő kérdés, mikor és
hogyan öntözzünk? Tekintettel arra, hogy a növények a gyökereiken keresztül veszik
felé a vizet, ezért a gyökerek körüli talaj megfelelő nedvességállapotának elérése, fenntartása a cél, ne a növényeket vizezzük össze. Az öntözésre akkor van szükség, ha a felszín
alatt 3-5 cm mélyen (a gyökérzónában) is kezd a talaj kiszáradni. Tehát öntözés előtt egy
kis ásóval győződjünk meg arról, hogy csak a talajfelszín száraz, vagy már a gyökerek
zónája is.
Rendkívül sokat javít az öntözés hatékonyságán, ha a talajunk a vizet meg is tartja.
Amíg a homoktalajon a víz átszalad, addig a szerves anyagokban gazdag talaj a vizet
szivacs módjára megtartja, ezért is fontos a talajok komposzttal történő tápanyag-utánpótlása, lásd. Komposztálásról szóló fejezetet.
Öntözni sokféle módon lehet az árasztástól és a növények fölé telepített szórófejektől a
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csepegtető öntözésig széles a skála. Vízhiányos időszakban, a leginkább víztakarékos
öntözés a csepegtető öntözés, ugyanis a csepegtető testeket tartalmazó öntözőcsövet közvetlenül a növény (növénysorok) mellé téve, a kiszivárgó vízcseppek minimális párolgási veszteséggel nedvesítik át a gyökerek körüli talajt. Természetesen mielőtt bőszen
öntözni kezdenénk, célszerű megnézni az időjárás előrejelzést is. Ha 1-2 napon belül
komolyabb csapadék várható, akkor bízzunk növényeink túlélő képességében.
Az elmúlt időszak csapadékviszonyait is érdemes fejben tartani, utoljára mikor és mennyit
esett az eső. A gazdaboltokban néhány száz forintért kapható csapadékmérő pontosan
mutatja a lehullott eső mennyiségét, nem kell az érzéseinkre hagyatkoznunk. Ha öntözni
kell, akkor öntözzünk! Az öntözés a talaj és a növények igényeit is figyelembe véve akkor eredményes, ha a gyökérzet körüli fél-egyméteres talajréteget átnedvesíti. Tehát
ne gyakran öntözzünk keveset (mintegy a talaj felszíni rétegét benedvesítve), hanem
ritkábban, de alaposabban.
Az öntözés után kisebb-nagyobb vízmennyiség visszapárolog a talajból. Ennek a menynyiségét csökkenthetjük a talajfelszín takarásával (mulcsozásával), aminek anyaga
lehet szalma, falevél (diófalevél ne legyen), nem magzó gyom stb. Az árnyékolt talajfelszínhez közelebb (feljebb) jönnek a giliszták és jobban átdolgozzák a talajt, amit a
növényeink nagyon szeretnek. Az árnyékolt talaj lassabban, nehezebben szárad ki, és
jobban megőrzi a csapadékot.
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NÖVÉNYVÉDELEM

- VEGYSZEREK

A földhasználó, a haszonnövényt termelő lehetőségeihez képest mindig igyekszik védekezni a különböző kártevők ellen.
A klímaváltozás következménye többek között, hogy új kártevők jelennek meg a
szőlőültetvényeken, gyümölcsösökben, veteményesekben. Másrészt az enyhe telek
gyérítő hatása nem érvényesül, tavasszal már nagy erőkkel támadnak egyes kártevők.
A kártevők elleni védekezés története egyidős a tudatos növénytermesztés kialakulásával, fejlődésével. Mindig vannak új módszerek. Sokszor rég elfeledett módszereket „fedeznek” fel újként. A biotermesztés széleskörűvé válásával környezetvédelmi
szempontból kedvező folyamatoknak lehetünk tanúi. Ugyanakkor az egyre nagyobb
növényvédőszer kínálat minden termesztőnek tálcán kínálja az egyes kártevők elleni
védekezés lehetőségeit. A növényvédő szerek alkalmazása főként összetett problémák,
nehezen kezelhető növénybetegségek, ültetvény fertőzések esetén jelenhet kiutat,
segítséget.
Azonban nem árt tudni, hogy a növényvédő szerek minden esetben vegyi
anyagok, vagy vegyi anyagok keverékei, melyek használata egyben komoly
egészségi és környezeti kockázatot is jelenhet.
A vegyi anyagokkal kapcsolatban az emberek két szélsőség között ingadoznak: vagy
túlzottan félnek, vagy elbagatellizálják a kockázatokat.
Manapság már az iskolában mindenki megtanulja: világunk, életünk, testünk építőköveit vegyi anyagok alkotják. A vegyi anyagok természetes (pl. az ásványolaj) állapotban
fordulnak elő vagy mesterségesen állítják elő (pl. az ásványolajból a benzin). Vegyi anyagok nélkül az Élet sem létezne. Ennek ellenére sokan úgy gondolják, hogy a vegyi
anyagok veszélyt jelentenek, és ezért kerülendők. Ebben sok igazság van – de nem a
vegyi anyagokat kell kerülni, hanem az esetleges veszélyekkel, és a veszélyes vegyi anyagok használatával járó kockázatokkal kell tisztában lenni. Így van ez a növényvédő
szerek esetében is.
Használatuk során mindig különös gonddal kell eljárni – például még a III. forgalmi
kategóriába sorolt növényvédő szer esetében is, melynek vásárlása és saját célú fel-
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használása nem kötött szakképesítéshez, engedélyhez. Az I. és II. forgalmi kategóriába
sorolt növényvédő szerek forgalmazásához, vásárlásához, felhasználásához, továbbá a
növényvédő szerrel végzett növényvédelmi szolgáltatáshoz engedély szükséges.
Közterületen, lakott területrészen, üdülőterületen, közösségi célt szolgáló
területen, házi kertben kizárólag az engedélyokirat szerint, II. vagy III. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szerek használhatók fel.
Mivel a növényvédő szerek felhasználásuk, kijuttatásuk során különböző mértékben
veszélyesek lehetnek a környezetre, a nem kezelt haszonnövényekre, állatra, emberre
- még a III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer esetében is - különös gonddal,
odafigyeléssel kell eljárni. Még ha úgy gondolja valaki, hogy ismeri jól a vegyszer tulajdonságait, használatának módját, akkor sem árt miden alkalmazás előtt az ismereteket
felfrissíteni.
Új növényvédőszer alkalmazása előtt minden esetben a használati utasítás elolvasásával
kell kezdeni növényvédelmi munkát. A használati utasítás mellett a termék címkéje sok
információt szolgáltat. Amennyiben ez sem bizonyul elegendőnek a felhasználó számára,
vagy további információra van szüksége, kérje el a forgalmazótól a termék biztonsági adatlapját.
Igyekezzen a minimális szintre csökkenteni a veszélyes vegyi anyagokkal való érintkezést, hogy az esetleges káros hatások kockázatát elkerülje. Az ún. expozíciós utak
– melyeken keresztül a veszélyes vegyi anyag károsíthat: a bőrrel való érintkezés. a
belégzés és a lenyelés. A vegyi anyag tulajdonságaiból adódó kémiai kockázat az anyag
mérgezési tulajdonságain alapul, amely megsokszorozódhat, ha Ön kölcsönhatásba
kerül az anyaggal. A hatás és a kockázat mértékét befolyásolja az anyag mennyisége
és az anyag ható ideje is.
Mindenek előtt alaposan tanulmányozza át a használni kívánt termék csomagolását,
és figyelmesen olvassa el a címkefeliratot. A termék címkéin lévő, a biztonságos
használatra vonatkozó utasításokat mindig vegye komolyan. Ezek az Ön biztonságát
szolgálják.Érdeklődjön a kiskereskedőktől, hogy a megvásárolni kívánt termék milyen
veszélyes vegyi anyagokat tartalmaz. Jogszabály alapján kötelességük Önt tájékoztatni. Ily módon elkerülheti a veszélyes anyagokat tartalmazó termékeket.
A növényvédő szereket – de az egyéb vegyi anyagokat is – mindig a saját csomagolásában tartsa. Ne töltse át élelmiszer tárolására is alkalmas edénybe! (Például
üdítős palackba). Amennyiben mégis áttölti másik edénybe, vagy a használat során az
eredeti címke lekopott, mindig lássa el jól olvasható felirattal és elegendő információval
a tároló edényt, hogy később is tudja, mit tárolt benne.
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A vegyi anyagokat gyermekek elöl mindig zárja el. Amennyiben lehetséges, használjon gyerekbiztos zárral rendelkező edényt – főképpen áttöltés, vagy a vegyszer hígítása
után. Az edények mosására használt vizet gyűjtse külön, és használja újabb adag permetlé elkészítésénél.
A növényvédőszer göngyölege, csomagolás, tároló edény minden esetben veszélyes hulladék, ne dobja a vízmosásába, árokpartra, mert mérgezi az őshonos élőlényeket is,
szennyezi a környezetet. Adja át a legközelebbi hulladékudvarban.
A növényvédő szerek veszélyesek lehetnek a környezetre és az emberi egészségre használatukkor mindig nagy gonddal járjon el.

A vegyszerhasználat 			
			csökkentése
A mezőgazdasági termelés elmúlt 100 évi hatalmas fejlődésében, a termésátlagok robbanásszerű növekedésében az új fajták (hibridek) és a műtrágyákra alapozott tápanyag-utánpótlás mellett, a kemizálás, a vegyszerek használata játszott meghatározó
szerepet. A növényvédő szerek védik a talajban levő magot (csávázószerek), a fejlődő
növényt a kórokozó gombák ellen (gombaölőszerek), a rovarok ellen (rovarölőszerek), a
táplálék-konkurens gyomok ellen (gyom irtószerek). A vegyszerek maradéka, lebomlási
anyagaik ott vannak a talajban és persze a táplálékul szolgáló növényekben is. Ezeket
a növényeket és persze a bennük maradt mérgeket is megesszük! …és a hatás nem marad el, a rákos megbetegedések száma nem nagyon csökken. Sokan ezért fordulnak a
vegyszermentes termelés felé. Kezdőknek jó lehetőség erre egy magaságyás művelésén
keresztül megtanulni a jó fogásokat.
A vegyszerhasználat csökkentése, vagy a vegyszermentes gazdálkodás (csak az ökológiai gazdálkodásban megengedett réz, kén és egyéb készítmények használhatók)
jelentősen más szemléletet követel meg a gazdától. Az alábbiakban röviden néhány
szempontra hívjuk fel a figyelmet. (A részletekre is kíváncsi gazdáknak a Magyar Biokultúra Szövetség kiadványait - www.biokultura.org -, ill. a Gyakorlati biogazdálkodás
könyveket, Mezőgazda Kiadó, 2013. ajánljuk.)
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Növénytermesztésnél, szőlő, gyümölcs telepítésénél elsőként a termőhely megválasztására hívjuk fel a figyelmet. Fagyzugba, párás völgybe, sekély termőrétegű, rossz
vízgazdálkodású talajjal rendelkező területre nem célszerű telepíteni, vagy ilyen helyen növényeket termeszteni. Enyhén széljárta termőhelyen a növénykórtani problémák (gomba, baktérium) kisebb valószínűséggel jelentkeznek. A tervezett faj, fajta
megválasztásánál a termés mennyisége és minősége mellett fontos szempont legyen
a növény ellenálló képessége. Ha van lehetőségünk, akkor szerezzünk be tájfajtákat,
amelyek az adott termőhelyen már régóta jól termeszthetők. Ellenálló képesség alatt
érthetjük pl. az őszi barack tafrinás levélfodrosodással szembeni ellenálló képességét,
vagy a paradicsom alacsony fitoftora érzékenységét.
Egészséges növény, fa csak olyan talajon díszlik, amelyiknek jó a tápanyag- (és víz) szolgáltató képessége. A jelenleg elterjedt műtrágya használattal szemben az érett szerves
trágya és a komposztok használata ajánlott. Ezek a szerves anyagok az általuk betárolt
tápelemeket a nővények igénye szerint biztosítják, mikro szerkezetük alkalmas a víz
visszatartására is. A kertben – és a háztartásban- keletkező összes szerves hulladékot
komposztálni kellene, az elégetett, kidobott szerves anyag máshol szennyezővé válik!
Sokan állítják, hogy a legszebb kert a vegyeskert! Az egy időszakban termesztett növények,
ha a növénytársítás szempontjait figyelembe vesszük (levél- és gyökérváladékaikkal,
vagy éppen árnyékoló, támaszt adó képességükkel, stb.) sok pozitív hatást gyakorolhatnak egymásra. ( Ha pl. a büdöske nevű virág elriasztja a levéltetveket, akkor azok ellen
nem kell vegyszerrel védekezni.) A vetésforgó pedig ugyanazon a helyen termesztett
növények egymásutániságát jelenti. A vetésforgó tervezésével nagyban elkerülhetők
az azonos családba tartozó növények kórokozóinak-kártevőinek a felszaporodása és
kártétele.
A gyomnövények elleni védekezésre a vegyszerek helyett a mechanikai gyomirtás javasolható. Ez kapálást, sarabolást, horolást vagy éppen vakarást jelent. Fő szempont,
hogy a gyomok ne nőjenek nagyra (ne lopjanak el sok tápanyagot a termesztett növényektől), és még maghozás előtt vágjuk el a gyökerüket. Lejtős területeken a talaj védelme érdekében a gyomborítás jó megoldás lehet. ( Kisebb a gyomok által elvett tápanyag,
mintha a fedetlen talajt egy nyári zápor elmosná.)
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Terménytartósítás
Az élelem tartósításának vágya szinte az emberiséggel egyidős. Már az ősember is
kísérletezett az összegyűjtött, később a megtermelt és megmaradt élelem hosszabb ideig
tartó romlás nélküli tárolásával. A napfényes meleg vidékről terjedt el az aszalás és a
szárítás. A tűz fölötti szárítás tökéletesítéséből alakult ki a füstölés. Az ókorban a húst
már sózással, a gyümölcsöket mézzel próbálták tartósítani, míg a fagyasztva tartósítás
földrajzi adottságukból adódóan az eszkimóktól ered. A zöldségfélék savanyításának
technológiája pedig a keleti népektől származik.

Szárítással
Igényünk, hogy az év során megtermelt növényeinket lehetőleg minél hosszabb időn keresztül
fogyasztani tudjuk. Ennek egyik legegyszerűbb
módja a szárítás.
Praktikus konyhai tárolás

Szárítással az alábbi növényeket tartósítom:

- Paprika (chili)
- Fokhagyma
- Bazsalikom, oregánó
- Majoranna, rozmaring, kakukkfű
- Citromfű, borsmenta
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Befőzéssel
A gyümölcsökből lekvárt készítek:
- Sárgabarack
- Őszibarack
- Meggy, cseresznye
A paradicsomból pedig
- Paradicsomlé
- Tésztákhoz paradicsomos szószt

„Savanyítással”
Savanyúságként üvegekben szintén
tartósíthatjuk terményeinket. És ez az üvegek
újrahasznosításával is együtt jár.
- Paprika
- Cékla

Fagyasztás
Fagyasztással az alábbi növényeket tartósítom:

Zacskós tárolás

- Zöldbab
- Zöldborsó
- Fejtett bab

És a péksüteményes nylon tasakokat is újrahasznosítottuk.
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ASZALÁS,
kérdezz-felelek

1,

Mi az aszalás célja, értelme?

2,

Mit aszaljunk?

3,

A betakarítás optimális ideje

A házi kertben megtermett és frissen el nem fogyasztott gyümölcsök, zöldségek stb.
alacsony költségű, télálló tárolása, magas tápértékű aszalvány biztosítása a családnak.

Gyümölcsöt, zöldséget, gombát, gyógynövényt stb., amit megtermeltünk, vagy
olcsóbban megvásároltunk.

A gyümölcsöt 80-90%-os érettségi állapotában célszerű leszedni (megvenni),
ekkor a legmagasabb a szárazanyag és a savtartalma. A túlérett gyümölcsben
már megindultak a lebomlási folyamatok, gyengébb aszalvány lesz belőle. Csak
egészséges, gombabetegségektől és rovarkártevőktől mentes gyümölcsöt aszaljunk.

4,

Hogyan készítsük elő a zöldséget, gyümölcsöt?

Mossuk tisztára, szedjük ki a magot vagy magházat, daraboljuk 1-2 cm vastag
szeletekre. A barnulásra hajlamos gyümölcsöt félórára tegyük citromsavas (borkősavas) vízbe (10 liter vízbe egy csapott evőkanál kristályos citromsav, vagy
borkősav). Az aszalás és tárolás alatti penészesedés megelőzése érdekében 10
liter vízbe tegyünk egy csapott kávéskanál borkén port. Az előkészítési munkálatok
során fokozottan ügyeljünk az eszközök tisztaságára. A gombás, kukacos gyümölcsöket,
vagy részeket távolítsuk el. Majd csepegtessük le alaposan az előbbi módon előkészített
gyümölcsöt.

5,
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Aszalni lehet a napra kitett közönséges műanyag tálcán is (a rovarok ellen szúnyoghálóval takarjuk le), 1-2 naponta forgassuk meg a gyümölcsöt. Hatékonyabb az aszalás,
ha fakeretre kifeszített szúnyoghálóra tesszük a gyümölcsöt, mert alulról is kap levegőt.
Ennél is hatékonyabb az aszalás, ha a fakeretet fekete felületre (pl. fóliára) tesszük, mert
a felfelé áramló melegebb levegő gyorsabban szárítja a gyümölcsöt.
A napelemes gyümölcsaszaló az előbbi szempontoknak megfelelően készült szerkezet.
Két fő része van, a napsugarakat hővé alakító kollektor és a gyümölcstartó rekeszeket
tartalmazó fadoboz.
A kollektor egyszerű fakeretes készülék, melyben a fény hővé alakítását egy fekete matt
festékkel (ideális esetben szolár lakk) vékonyan lefestett alumínium lemez végzi. Mivel a
képződő hőt a levegő, s nem víz melegítésére használjuk nem kell értékesebb anyagot (pl.
vörösréz) alkalmaznunk. Az alumínium lemez két oldalát a keret belsejéhez rögzítjük,
illetve a középső részét egyszerű fa alátétekkel merevítjük. A napkollektor építésével kapcsolatosan a legfontosabb dolog hogy az abszorber felszín és a hátsó hőszigetelő réteg között minimum 2 cm, maximum 3 cm távolság legyen. Ugyanez igaz a felső burkolóüveglap (vagy policarbonat-műanyag olyan helyen ahol fokozott a balesetveszély /gyerekek,
tetőről zuhanó szilánkok…) és az abszorber felszín közötti távolságra is. (Ez biztosítja a
kéményhatás miatt áramló levegő a lehető legjobb felmelegedését és gyors áramlását.)

6,

Az aszalványok tárolása

7,

Mire figyeljünk az aszalás során?

8,

Mennyi nyersanyagból mennyi aszalvány keletkezik?

A kész és kihűlt aszalványt zárható befőttes üvegekben célszerű tárolni, a gombás és rovarfertőzések megelőzése érdekében.

Meleg, napos és levegős (légmozgásos) hely biztosítása. A nap nemcsak szárít, de
fertőtlenít is! Rovarok elleni védelem: muslincák, hangyák kizárása az aszalótérből (szúnyogháló alúl-felül), ragasztócsík a hangyák ellen. Eső elleni védelem
(fólia, átlátszó műanyag, lexán-lemez tető).
Rendszeres napi ellenőrzés, az aszalás folyamatának nyomon követése, az esetleg penészes gyümölcsök eltávolítása. Az aszaló tisztántartása. ( Egy-két aszalás után alaposan
mossuk le az aszalót, szúnyoghálót, hogy az ottmaradt szerves anyagokon ne tudjanak
a penészgombák elszaporodni.
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Szekszárdi
Klímakör
Előzmények:
Szekszárd Megyei Jogú Város 2009-ben csatlakozott a Klímabarát Települések
Szövetségéhez, és 2010-ben elkészítette a város Klímastratégiáját.
Fő cél, hogy a káros hatásokat valamilyen formában enyhítsük, vagy legalább a
környezetünk jelenlegi állapotát megőrizzük, esetleg javítsunk rajta.
A hatékony munka érdekében alakult meg a Szekszárdi Klímakör, melynek tevékenységét a Zöldtárs Alapítvány koordinálja.
A Szekszárdi Klímakör tevékenységét 5 munkacsoportban végzi.
Célja: Újabb és újabb programok szervezése a városban, hogy a lakosság környezeti
érzékenységét és tudatosságát erősítse.

Közlekedési munkacsoport

Cél:
A gépjármű forgalom csökkentése
A gyaloglás és kerékpározás támogatása
Közlekedési igény csökkentése
A tömegközlekedés előnyben részesítése

Elért eredmények:
8.
Autómentes
nap
Szekszárdon
rendezvény
megszervezése
5 éve tartó, évi 2-4 túra szervezése a város környéki
szurdokokban
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Hulladékgazdálkodási munkacsoport

Cél:
A keletkező hulladék mennyiségének csökkentése
A szelektív hulladékgyűjtés erősítése

Elért eredmények:
2000 darab 1000 literes komposztláda kiosztása, 		
és használatuk elméleti és gyakorlati ismertetése
Szurdik takarítással egybekötött túra szervezés

					
Energiagazdálkodási munkacsoport

Cél:
Az épületek energiaellátásánál az energiatakarékosság
és az energiahatékonyság fokozása
Megújuló energiaforrások előnyben részesítése

Elért eredmények:
Szekszárdon már 12 társasháznak a lapos tetejére szerelt napelem termeli a közösségi áramot
Gyakorlati bemutatók a nyílászárók utólagos
szigetelésére
Napkollektoros aszaló bemutató
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Környezeti nevelési munkacsoport

Cél:
Szemléletmód váltás, a romboló életmóddal szemben:
Környezetünkkel való együttélés alapvetően az egyensúly,
a fenntarthatóság fele törekedjen

Elért eredmények:
Magaságyás kialakítása, működtetése gyakorlati bemutatók szervezése
A fenntarthatóság etikája és gyakorlata programsorozat

Vízgazdálkodási munkacsoport

Cél:
Megfelelő ivóvíz ellátottság megteremtése
Felkészülés az áradásokra, belvizekre
Vízhasználók racionalizálása
A vízkészlet és a vízigények összhangba hozása

Elért eredmények:
Víz a tanyán előadás sorozat rendezése, mely az esővíz
megtartástól a hasznosításáig terjed
Esővíz tárolására alkalmas IBC tartályok kiosztása
Ország professzor előadásának megszervezése
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Zöldtárs 		

Környezetvédelmi
Közhasznú Alapítvány
7100 Szekszárd, Bartók u. 7.
Tel. / Fax: 06-74/414-217
www.zoldtars.hu
info@zoldtars.hu
Az Alapítvány 2004-ben alakult. Az elmúlt
évtizedben számos környezet- és klímavédelmi
kérdéskörrel foglalkozott. Az elmúlt 12 évben
több száz programja, rendezvénye volt, melyek közül számos program Tolna megye összes
települését megszólította. Az Alapítvány következetes, szakmai munka híve, megalakulása óta végez ingyenes lakossági környezetvédelmi tanácsadói tevékenységet. Alapítványunk folyamatosan foglalkozik környezeti neveléssel. Részben iskolák, Művelődési
Házak, vagy partner civilszervezetek megkeresése alapján tartunk előadásokat, gyakorlati foglalkozásokat, tájékoztatókat.
Szekszárd Önkormányzata 2009-ben belépett a Klímabarát Települések Országos
Szövetségébe (KTSZ) és megalakította a Szekszárdi Klímakört. Azóta a város Klímastratégiájának elkészítését a Szekszárdi Klímakör munkájának koordinálását, a város
képviseletét az országos Klímaszövetségben a Zöldtárs Alapítvány végzi.
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A kiadványt a Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány megbízásából a
Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány és a Szekszárdi Klímakör készítette.
A kiadvány a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás támogatásával valósult meg
2017-ben.
Szerkesztette: Baloghné Gaál Zsófia
Design és tördelés: Komjáthy Zsuzsanna
A címlapfotót készítette: Molnár Zoltán
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Balogh Lili (13) rajza
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