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Fenntartható Mezőgazdaság

Az ember már olyan mértékben tönkretette környezetét, a földeket, 

vizeket, hogy a biológiai kertművelés nemcsak néhány felvilágosult 

öncélú foglalatossága, hanem a jövő nemzedék táplálékának és élet-

feltételeinek a biztosítása.

Az egészség három alappillére a helyes gondolkodás, 

táplálkozás és mozgás. A biológiai kertművelés mindhármat 

biztosítja számunkra.

A gazdasági társadalmi fenntarthatóság alapja annak  tudományosan 

bizonyított (pszichológia) ténye, hogy a növényekkel való foglalkozás 

olyan megelégedettséget eredményez, melyet a munkájában a 

legtöbb ember nem talál meg. A munkanélküliséggel és betegséggel 

küzdők számára (e kettő gyakran együttesen is fennáll) számára 

eltartottból és ápoltból gondozóvá válnak a kertművelés által.  

A kertészkedő ember átéli hasznosságát , hogy szükség van rá és 

a munkájára. Rövid időn belül megjelenik a munka eredménye:  

a virág és a termés. Az így megélt sikerélmény segít megbirkózni  

a problémákkal, leküzdeni a depressziót, betegséget, és feldolgozni 

a stresszt. A kertészkedő ember lelkileg kiegyensúlyozott, elégedett, 

kertje mindennapos örömforrást jelent.

A kerti munka a mozgás egyik legegészségesebb formája.  

A saját magunk által termesztett zöldségek jelentősen csökkentik a 

háztartási költségeket, illetve a többlettermény értékesíthető.

A biológiai módon művelt kertben kialakul az ökológiai egyensúly, 

amely biztosítja a talaj termőképességét a jövő nemzedékek számára.

A jó minőségű, az ember számára szükséges tápanyagokat, 

nyomelemeket és vitaminokat tartalmazó termés az eredmény.

A közösségi kert bemutatja és megtanítja, mit jelent a fenntartható 

gazdálkodás, hogyan működik az egészségesen gondolkodó 

és termesztő kis és háztáji gazdaság, bemutatja az önellátás  

megvalósításának módjait, sokat tesz a közösségi élet visszaállítása, 

annak létrehozása és a környezet védelme terén. 

A biológiailag művelt kert egészében egy egészséges életmód 

lehetőségét nyújtja, új életminőség és értékek létrehozása is 

egyben. Az idegenforgalmi központok mint a helyi termények reális 

értékesítési lehetőségei, megfelelő piacot jelentenek, és biztosítják 

településünk lakosságának a megélhetést.

A vegyszermentesen termelt élelmiszer jellemzője, melyet mindenféle 

laboratórium nélkül megállapíthatunk, az íz.  Ez a magas beltartalmi 

érték, a nyomelemek és vitaminok gazdag tárháza, azt jelenti, hogy 

testünk megfelelő táplálásához, egészségünk fenntartásához sokkal 

kisebb mennyiség szükséges az ilyen teljes értékű  táplálékból. 

Az ízetlen, nem finom ételt, a felmelegített ételt, a mikrohullámú 

készülékben kezelt ételt a szervezet nem tudja feldolgozni. A vegyi 

úton előállított adalékanyagok, táplálékkiegészítők szintén nem  

hasznosulnak, hanem ballasztanyagokat, méreganyagokat  képeznek 

a szervezetben, melyet az többnyire az ízületekben, epehólyagban, 

vesében, az erekben fog lerakni. 

A bio módon történő termesztés során kertünkben néhány év alatt 

kialakul egy természetes egyensúly, egy önfenntartó ökoszisztéma.  A 

talaj és a benne termő növényeink egyre kevesebb vegyszermaradványt 

tartalmaznak, ugyanakkor növekszik a beltartalmi értékük. Tehát 

egyértelmű, hogy a bio termék megtermelése és fogyasztása egyaránt 

az egészséget szolgálja.

A testmozgás, edzés és a fizikai munka utáni regenerálódást segíti 

elő a zöldfűszerek és szárított fűszerek hozzáadása az ételhez. Ezek 

ízletessé teszik táplálékunkat, egyben vitaminok és nyomelemek 

gazdag tárházát jelentik, segítik az emésztést, és növelik a 

felszívódást. Szintén a kert lát el bennünket folyamatosan friss 

zöldleveles zöldségekkel, gabonafüvekkel. A bennük található klorofill 

segít a máj, a vese méregtelenítésében, és a vér megtisztításában a 

fárasztó fizikai vagy szellemi megterhelés után. Ugyanakkor közismert 

mindezek kedélyjavító tulajdonsága is.

Földünk termékenysége, morzsalékos laza szerkezete minden 

élőlény éltető forrása. A biokertész legfontosabb feladata, hogy 

megőrizze és ápolja ezt a világot. Ezzel elősegítjük a talajban élő 

lények munkálkodását, a nedvességtartalom megőrzését, és a lehető 

legtöbb tápanyagot visszajuttatjuk komposztálva a talajba. Ezért 

csak olyan formában avatkozunk bele a természet munkásságába, 

hogy ne borítsuk fel a folyamatokat. Biztosítjuk a  megfelelő szerves 

anyagokat a komposztálással, talajtakarással, zöldtrágyázással a 

talajlakó élőlények számára, azok mindebből előállítják a növények 

fejlődéséhez szükséges nitrogént, káliumot, foszfort, nyomelemeket. 

Ennek a természetes körforgásnak az eredménye a termékeny talaj. 

Ugyanilyen fontos a növények számára a levegő, napfény és a víz.

A humusz a talaj sajátos és egyik fontos alkotóeleme: az a szerves 

Egészségünk forrása a kErt. a saját zöldség-, gyümölcsEllátás rEalitása annak 
intEgrálása a mindEnnapi élEtünkbE. miért jó a vEgyszErmEntEsEn tErmElt élElmiszEr? 
minőség, íz, Egészség.
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anyag a talajban, amely átesett a humifikáció folyamatán. Minél 

nagyobb a talaj humusztartalma, annál nagyobb a termékenysége is.

Talajunk termőképességének alapvető meghatározója a humusz-

tartalom. Ez a talaj legfelső 10-30 centiméternyi rétege határozza meg, 

mennyi tápanyagot kapnak növényeink. A tápanyagot sók formájában a 

víz közvetítésével képesek felvenni.

A talajban jelenlevő vagy a talajba került szerves anyagok az 

ott élő mikroorganizmusok és szervetlen anyagok hatására 

fokozatosan lebomlanak: ez a folyamat a mineralizáció, 

amely során a bonyolultabb szerves anyagokból oxidációval, 

dekarboxilezéssel, hidrolízissel vagy egyéb folyamatokkal 

először egyszerűbb szerves anyagok, majd a növények számára 

felvehető anyagok (H2O, CO2, kationok és anionok) jönnek létre.  

A lebomlás során keletkező egyszerűbb szerves anyagok a talajban 

levő szerves és szervetlen katalizátorok hatására azonban képesek újra 

szintetizálódni. A humuszképződés az abiotikus és biotikus folyamatok 

kölcsönhatása révén mehet csak végbe. A talaj humuszkészletét 

adott időegység alatt a talajba jutó szerves anyag mennyisége és 

humuszosodásának, valamint a humusz ásványosodásának dinamikus 

egyensúlya határozza meg.

A humusz megköti a növényvédő szereket és a mérgező anyagokat, és 

növeli a talaj biológiai aktivitását.

A biológiai kertműveléssel növelni tudjuk a talaj humusz-

tartalmát.

Amikor meghatároztuk, milyen talajon gazdálkodunk (agyagos, 

vályog, homok, tőzeg), ehhez igazítjuk a talajjavítással kapcsolatos 

beavatkozásokat. A helyi kötött talajnál elsősorban a szerkezetén kell 

javítani. Homokkal, komposzttal tudjuk lazítani, és a talaj takarásával 

pedig elősegítjük a gyorsabb átalakulást.

A természettől ellesett védekezés és nagyszerű találmány a talajtakarás. 

A talaj nem szereti csupaszon kitenni magát az elemek hatásainak. 

Nyáron az erős napsütésnek van szárító hatása, az elporladt földet 

ilyenkor elfújja a szél. Az erős esőzések összetömörítik, és megint 

csak lemossák a felső, termékeny réteget. Télen pedig a fagy mélyen a 

talajba hatol, és megállítja a talajélet folyamatait.

A talaj takarása mindenképpen megvédi azt az elemek támadásaitól 

és romboló hatásától. Nagyszerű élőhely a humuszt létrehozó 

élőlények számára. Biztosítja a talaj laza szerkezetét, megőrzi a 

nedvességtartalmát, kevesebbet kell locsolni. Meggátolja a gyomok 

megerősödését, növeli a humusztartalmat. A növények nem sárosak a 

betakarításkor.

Többnyire a komposzttal dúsított és fellazított talajra fektetjük a 

talajtakaró anyagot. Ez lehet szalma, száraz fűnyesedék, levágott 

fűszernövények, kigyomlált növények, zöldtrágya növények, faforgács, 

őszi lomb, kövek, a díszkertbe kéregmulcs.

A humuszréteg biztosításával és a mulcsozással elérhetünk egy olyan 

gazdag talajéletet, ahol ugyanúgy zajlanak a fel és leépülési folyamatok, 

mint a komposztban, és amely biztosítja a morzsalékos, tápanyagban 

gazdag talajt, és így elbúcsúzhatunk az őszi ásástól.

Az ásással a felső 25-30 cm-es réteget, levegőt igénylő 

mikroorganizmusokat, és talajlakókat leforgatjuk a mélybe, azaz mindent 

a feje tetejére állítunk. Ugyanakkor a gyökérzóna tápanyagellátói, 

vagy akár az alsó élettelen réteg a felszínre kerülnek. Azaz teljesen 

összeomlik a talajunkban kialakult világ.

A télen szétporladt göröngyök az első nagy eső alkalmával 

összetapadnak,  így az ásás gyakorlatilag felesleges volt.

Olyan talajlazítást végezzünk, amely megőrzi az élővilágot; ez is csak a 

tömör vályogos talajokon szükséges, melyek a rendszeres komposzt, 

mulcs és az erjesztett növényi levek alkalmazásával néhány év alatt 

megváltozik.  Ehhez ásóvillát használunk. Az ásásra csak akkor lesz 

szükségünk, amikor művelésbe veszünk egy elhanyagolt kertet vagy mezőt. 

A kapálást, talajlazítást különböző méretű kultivátor-kapával, saraboló - 

toló kapával végezhetjük. Ennek van egy könnyített kerekes változata is.  

A saraboló kapával tisztán tarthatjuk az utakat, ágyásokat.  

Az utakat a biokertben vagy szintén mulcsozzuk, vagy befüvesítjük,  

ez utóbbit rendszeresen nyírni kell, hogy a fű el ne vesse a magjait.

Komposztálás, talajtakarás (mulcsozás)

A biokertészkedés alapja és a növények számára a legjobb tápanyag a 

saját készítésű komposzt, amely a kert életének körforgását biztosítja. 

Minden szerves hulladék a mikroorganizmusok tevékenységének 

köszönhetően egy aerob (oxigén jelenlétében történő) folyamat 

során lebomlik, és a legjobb termőfölddé válik.  Ugyanaz a korhadási 

folyamat zajlik a komposztban, mint természetben, az erdőkben, 

csak tervezetten és irányítottan. Feladatunk hogy megteremtsük a 

legoptimálisabb feltételeket a milliárdnyi humuszt előállító élőlény 

számára. Gondoskodunk arról, hogy a komposzt levegős és elég nedves 

a kErt EgyEnsúlyának kialakítása. a biológiai módon művElt kErt alapja: 
a humuszban gazdag talaj kialakítása és mEgőrzésE, kímélEtEs talajlazító módszErEk. 
mEgfElElő kéziszErszámok.
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Fenntartható Mezőgazdaság

a saját zöldség gyümölcs Ellátás rEalitása annak intEgrálása a mindEnnapi élEtünkbE.
miért jó a vEgyszErmEntEsEn tErmElt élElmiszEr. 
minőség, íz, Egészség.

Fenntartható Mezőgazdaság

komposztálás, talajtakarás (mulcsozás)

(40-60%) legyen, ezt un. marokpróbával ellenőrizzük, ennek lényege, 

hogy a kezünkbe vett komposztanyagot összenyomjuk, és megfigyeljük, 

optimális, ha az ujjaink között nem folyik ki víz, de a komposzt összeáll.

 Amíg a folyamatok megfelelően zajlanak a komposztban, az szagtalan, 

és a végeredmény egy finom gombaillatú föld lesz. Ezért nem ajánlatos 

a nyers fűnyiradékot vastagon a komposztra tenni, mert anaerob, 

rothadást indít el. Szalmával, vagy más száraz növényi részekkel keverve, 

vagy némi száradás után összegyűjtve már ez is mehet a komposztba. 

Segítő mikroorganizmusoknak nitrogénre van szükségük fehérjéik 

felépítéséhez, és szénre az energia, hő előállításához. 30 egységnyi 

szénre van szükségük egy egységnyi nitrogén értékesítéséhez, tehát az 

ideális szén nitrogén arány 30:1. Más arányok esetében a komposztban 

zajló folyamatok lelassulnak, és a kapott eredmény gyengébb 

tápanyagtartalommal fog rendelkezni. Leegyszerűsített alapszabályként 

elmondható, hogy minél öregebb, barnább és fásabb egy anyag, annál 

több szenet, minél frissebb, lédúsabb és zöldebb, annál több nitrogént 

tartalmaz.

A komposzt segítségével javul a talajszerkezet mind fizikai, mind kémiai 

értelemben. A nyers, szerves anyagokkal ellentétben a komposzt 

tárolása nem jelent közegészségügyi kockázatot, és a talajba juttatva 

nem fog rothadást előidézni.

Az érés folyamán a hőmérsékletváltozás alapján három, illetve 

négy szakaszt különíthetünk el egymástól:

1. sz. ábra A hőmérséklet változása a komposztálás során

Az első rövid, bevezető szakaszban az optimális körülmények közé 

kerülő mikroorganizmusok nagy sebességgel szaporodni kezdenek. 

A hőmérséklet az intenzív anyagcsere hatására gyorsan termofil 

tartományba emelkedik. A bevezető szakasz hossza általában néhány 

óra, esetleg 1-2 nap.

Meg kell jegyezni, hogy a bevezető szakasz jelentősége a gyakorlat és 

az elmélet szempontjából elhanyagolható, ezért a legtöbb szerző külön 

nem is említi.

A lebomlási vagy termofil szakasz kezdetén a szerves anyag 

lebontásáért a mezofil mikroorganizmusok felelősek, amelyek 

hőmérsékleti optimuma 25–30 °C, intenzív anyagcseréjüknek 

köszönhetően a hőmérséklet folyamatosan emelkedik. A mezofil 

mikroszervezetek száma 45 °C-ig növekszik, 50 °C felett már nagy 

számban pusztulnak el, és 55 °C felett csak hőmérsékletre rezisztens, 

tartós formáik maradnak fenn. Mindez 12–24 órát igényel. A mezofil 

mikroflóra pusztulásával egy időben gyorsan szaporodnak a termofil 

mikroorganizmusok, amelyek hőmérsékleti optimuma 50–55 °C között 

található. Bizonyos fajok azonban még 75°C-on is aktívak maradnak.

75 °C felett már nem zajlanak biológiai folyamatok, hanem a tisztán 

kémiai – autooxidatív és pirolitikus – folyamatok jellemzőek.

A mezofil és termofil mikroorganizmusok között metabiózis van. 

A mezofilek anyagcseréje által termelt hő biztosítja a termofil flóra 

igényeinek megfelelő hőmérsékletet. Ezen kívül a szerves anyagot 

átalakító tevékenységük során a tápanyagok jobb hozzáférhetőségét 

biztosítják a termofil mikroorganizmusok számára.

Az átalakulási szakasz (II. fázis) akár több hétig is eltarthat. Ebben az érési 

szakaszban a hőmérséklet jelentősen csökken. A mikroorganizmusok 

elkezdik a nehezen bontható lignin bontását, amely során mono-, di-, 

és trifenol vegyületek keletkeznek. Ezek kondenzációjából épülnek 

fel a humuszanyagok. A komposztálás utolsó szakasza a felépülési 

szakasz, ezt a szerves anyag humifikálódása jellemzi, amely a komposzt 

sötét színét eredményezi. A komposzt hőmérsékletének további 

csökkenése észlelhető. Az érésben elsősorban pszikrofil baktériumok 

és penészgombák működnek közre, amelyek hőmérsékleti optimuma 

15–20 °C. Ezen kívül jelentősen nő a sugárgombák száma, amely a 

komposztérettség indikátora is lehet.

A különböző állatok, giliszták, rovarok, pókok, a komposztot csak az 

érés vége felé népesítik be. Aprító, kiválasztó keverő tevékenységük 

elsősorban az érett komposzt fizikai jellemzőit határozzák meg.

A mikroorganizmusoknak köszönhetően a foszfor és a kálium könnyen 

hozzáférhetővé válik.
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komposztálás, talajtakarás (mulcsozás)

Attól kezdve, hogy a komposztálás beindul, a külső hőmérséklet már 

a kezdeti szakaszban is elhanyagolható, hiszen az intenzív lebomlás 

során jelentős mennyiségű hő szabadul fel, tehát a komposztálásnak 

télen sincs semmi akadálya, feltéve, hogy az anyag hőmérséklete eléri 

a 10 ºC-ot. Fontos, hogy a hideg évszakban gyakran forgassuk át a 

komposztot, mert a teljes mennyiségnek át kell esnie a három négy 

hétig tartó intenzív szakaszon.

A mikrobák betokosodása, tevékenységük szünetelése a tavaszi 

felengedésig tart, amikor a prizmák felengedésével a komposztálás 

folytatódhat. A komposztálás során nemcsak a szervesanyag átalakítás 

a cél, hanem közegészségügyileg kifogástalan komposzt előállítása. 

A patogén szervezetek pusztulásának garanciája a termofil fázisban 

elért magas hőmérséklet. Ha a hőmérséklet nem éri el az 55 ºC-ot, 

akkor a komposzt komoly egészségügyi veszélyt jelent. Emberi, állati 

patogének, paraziták a komposztálást nem élhetik túl!

A komposztálás során használatos segédanyagok

A nyersanyaghoz összekeverésükkor különböző adalékanyagokat 

adhatunk, amelyek befolyásolhatják a korhadás menetét, javíthatják a 

komposzt minőségét.

Agyagőrlemények; Bentonit, vagy magas agyagtartalmú talaj. 

Nagy adszorpciós képessége miatt csökkenti a tápanyagveszteséget, 

különösen nagy az ammóniamegkötő képessége. Duzzadóképessége 

miatt képes a nagy nedvességtartalmat megkötni. Az érés során 

keletkező humuszvegyületekkel agyag-humusz komplexeket képez, 

amelyek a stabil talajszemcsék kialakulásának elengedhetetlen 

feltételei. Adagolása: 20 kg 1 köbméter nyersanyaghoz. 

Kőzetlisztek; A végterméket dúsítja ásványi anyagban, és hasznos a 

mikrobák számára. Csökkenti a nitrogénveszteséget.

Mész; Csak a magas csersavtartalmú növények ágai, lombja és 

bizonyos tőzegek képeznek kivételt, a többi nyersanyag az érés végére 

mész nélkül is eléri a semleges vagy gyengén lúgos kémhatást. Vagy 

ha kalciumban szegény a nyersanyag, semmiképpen sem lehet égetett 

mész,  hanem szénsavas mész CaCo3 20-70 kg/köbméter.

Szaru- , csont-  és vérliszt; A csontlisztek sok foszfort, a vér és 

szaruőrlemények pedig sok nitrogént tartalmaznak.

A komposztálást elősegítő szerek 

Ezek a gyógynövénykészítmények és biodinamikus preparátumok 

az érés folyamatát gyorsítják, a jelentkező nehézségeket áthidalják. 

Nagyon kis mennyiség szükséges belőlük. Kisebb a nitrogénveszteség, 

a rothadás kivédhető velük, finomított a korhadás, a kozmikus hatások 

jobban érvényesülnek az érés során, jobb a komposztminőség.

Diófa- és tölgyfalomb; Minden gond nélkül elkorhad, ha 

más hulladékokkal gondosan összekeverjük. A tiszta diólomb is 

komposztálható, de mivel tág a C/N aránya ezért az érés meggyorsítása 

érdekében nitrogénforrást kell hozzáadni. A komposztálás során az 

allelopatikumok elbomlanak, így a diónál közismert növekedésgátló 

hatás a komposztnál nem jelentkezik.

Sövények, tuják nyesedékei

Nagyon jó strukturáló anyagok. A zöldnyesedék gyorsan hevülő anyag, 

így a gyommagvak és a kórokozók gyorsan elpusztulnak.

Gyomnövények, tarackbúza 

Célszerű a komposzt közepére rakni, így elvesztik csírázóképességüket.

Ne kerüljenek a komposztba!

Ne kerüljenek a komposztba beteg növényi részek. A komposztban 

uralkodó viszonyok nem kedveznek a kórokozóknak, nedvesség, hő 

és fényviszonyok miatt. A komposztálás során számos antibiotikum 

termelődik, amelyek szintén pusztítják a patogéneket, és a talajra 

kijuttatva is fennmarad ez a hatásuk. Mindezek ellenére a vírusos 

betegségben elpusztult növényeket, vagy a moníliás gyümölcsöket nem 

ajánlom a komposztba tenni. 

Zsíros étel és hús semmiképpen ne kerüljön a komposztba!

A déligyümölcsök és citrusfélék héját penészedés elleni szerrel kezelik 

(thyabendazol) ezért a biokertben nem ajánlatos a komposztba tenni. 

Egyébként ezt a szert többnyire minden  kereskedelemben forgalmazott 

zöldség és gyümölcsfélénél alkalmazzák.

Mindenképpen kerüljük el, hogy növényvédő szerek, ezekkel kezelt 

növények, és nehézfémek ne terheljék a komposztot.

A komposztáló hely kialakítása

Kertünk méretei eleve meghatározzák a komposztáló paramétereit. 

Lehet 1,5-2 méter széles és igény szerinti hosszúságú. Kis kertben 

pedig a komposztsiló a megoldás, de akár egy zsákban is megoldható a 

feladat. Minden esetben fontos, hogy az alsó réteg levegős legyen, erre a 

célra legjobb ágnyesedéket használni. A helyet jól válasszuk meg, legyen 

könnyen megközelíthető, hogy ne kelljen esős időben sárban kivinni a 

háztartási szerves hulladékot. Jó ha félárnyékos a hely, pl egy bodza, 

vagy mogyoróbokor alatt, ez az erős széltől is megóvja a komposztot.  
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Fenntartható Mezőgazdaság

a saját zöldség gyümölcs Ellátás rEalitása annak intEgrálása a mindEnnapi élEtünkbE.
miért jó a vEgyszErmEntEsEn tErmElt élElmiszEr. 
minőség, íz, Egészség.

Fenntartható Mezőgazdaság

a tErmészEtEs trágyázás, állati és növényi ErEdEtű trágyák, ErjEsztEtt trágyalEvEk, 
és Egyéb tErmészEtEs talajjavító anyagok.

A mellé ültetett futónövények (sarkantyúka, sütőtök), vagy magas 

növények (kukorica, csicsóka, napraforgó) szépen el is takarják a 

komposztot.

A komposztálandó anyagokat célszerű összeaprítani, ezzel gyorsítjuk a 

folyamatot, könnyebb az átrakás, 4-6 hetenkénti átforgatással 3 hónap 

alatt elkészül a komposzt.

Mire ügyeljünk az átforgatáskor:

•	 Az első átforgatás után már nem szabad új nyersanyagot adni hozzá.

•	 Átforgatáskor a nedvességet ellenőrizzük, és ha kell, adjunk hozzá  

 vizet vagy szárazanyagot.

•	 Az új prizmát mindig a lehető leglazábban rakjuk össze.

•	 Az átforgatás során az összerakáskor kialakított rétegeket össze kell  

 keverni.

Lehet átforgatás nélkül is komposztálni, de így az érés lényegesen 

hosszabb lesz, kb. egy év, és a minősége nem éri el a többször 

átforgatott komposztét.

A növényvédő és tápláló házi szerek a vegyszeres műtrágyázás 

természetes alternatívái. Egyszerűen  elkészíthetőek, és a hozzávaló 

alapanyag ott nő a kertünkben, vagy erdőn mezőn begyűjthető. A téma 

fontossága egyértelmű, figyelembe véve, hogy mennyire lecsökkent az 

állattartás a környéken, és csak korlátozott mennyiségben juthatunk 

állati trágyához. A higított trágyalevek és növényi levek alkalmazása 

még teljesebbé teszik a biokertész munkáját. Amennyiben csak szerves 

eredetű anyagokat használunk a talaj termőképességének javítására, 

ezek közül a növényi trágyákat saját magunk is könnyen előállíthatjuk. 

A különböző növényi trágyalevek készítése egyben a növényekről 

való gondoskodás egyik formája. Hiszen azon kívül, hogy táplálja a 

növényeket, mivel gyógynövényekből készül, egyben erősíti és védi is 

azokat.

A biokertben az egyik általános szabály, hogy nem közvetlenül a növényt, 

hanem az azt tápláló talajt és apró lakóit kell táplálni. A szerves trágyát 

a mikroorganizmusok tárják fel és alakítják át a növények számára, a 

felesleges tápanyagot pedig tárolják, így a tápanyagok lassan, szükség 

szerint oldódnak ki és kínálkoznak fel a növényeknek.

A biokert ideális tápanyaga a komposzt, amelyben valamennyi tápanyag 

és nyomelem kiegyensúlyozott keverékként található. A komposztot 

higított formában is kijuttathatjuk a talajba, és permetezhetjük vele 

a növényeket, ettől egyenletesen fejlődnek, és jól tárolhatóak. A 

harmonikusan táplált növény ellenálló, gazdag illat- és ízanyaggal 

rendelkezik. 

Ahhoz, hogy tudjuk a helyes tápanyag-utánpótlást növényeink számára, 

tisztában kell lennünk, az alapvető tápanyagok jellemzőivel, és 

növényeink igényeivel. A nitrogén, a foszfor, a kálium és a nyomelemek 

azok, amelyekre a megfelelő mennyiségben szükség van. 

A nitrogén az életfontosságú fehérjék létrehozásához szükséges. 

A pillangós virágúak, here, csillagfürt, borsó, babfélék kötik meg, 

illetve a nálunk kevésbé alkalmazott szaruliszt, ricinusdara, és 

vérliszt tartalmazza. A nitrogén túladagolását nagyon jól korlátozza a 

szalmamulcs, amely megköti.

A foszfor a virág és gyümölcsképződést serkenti, és a fehérjeképzésben 

is részt vesz. A humuszos gondozott talajban általában elegendő 

található belőle. Egyik legjobb forrása a baromfitrágya, melyet szintén 

hígítva, vízben oldva a legjobb kijuttatni. Egy lapát érett trágyát teszünk 

egy vödör vízbe, jól elkeverjük, néhány napig hagyjuk ázni, majd a 

növények körül kilocsoljuk a talajra. A foszfor-túladagolás zavart okoz a 

növény anyagcseréjében és nem tud más elemeket, vasat, rezet felvenni,  

következménye pedig a fejlődési rendellenességek. Foszforhiányt jelez 

a vöröses lilás levélszíneződés, a rossz gyökérképződés és az alacsony 

terméshozam.

A kálium felelős a szövetek tartósságáért, gyökér és gumóképződésért. 

Fontos szerepe van a fotoszintézisnél a cukor, és keményítőképzésben. 

A legtöbb talajban megtalálható, de mikroorganizmusoknak kell 

átalakítani a növények számára hasznosítható formára, ezért fontos 

a gazdag talajélet. Káliumot tartalmaz a fahamu, algatermékek, 

baromfitrágya, szárított marha-, és disznótrágya. Túladagolása 

növekedési zavarhoz vezet. A levelek a szélükön megbarnulnak, 

majd elszáradnak.  A növények rosszul növekszenek, majd váratlanul 

elpusztulnak.

A magnézium a klorofillképződés meghatározó eleme. Hiányát jelzi a 

levélszéleken és az erek mentén lévő elváltozások. Kőzetőrlemények, 

kálisó, algamész tartalmazza. A környék talajaiban többnyire 

megtalálható.

Nyomelemek ugyanúgy, mint az embernél, csak minimális 

mennyiségben szükségesek a növények számára, viszont hiányuk 

jelentkezik a levélzet és termés fejlődése során.

Jelentős nyomelemek a vas és a réz. A vasnak fontos szerepe van 
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a kErt EgyEnsúlyának kialakítása a biológiai módon művElt kErt alapja a humuszban 
gazdag talaj kialakítása és mEgőrzésE, kímélEtEs talajlazító módszErEk. 
mEgfElElő kéziszErszámok.

a klorofillképzésben és a növényi anyagcserében. A vashiány 

levélsárgulásban nyilvánul meg (a levélsárgulásnak más okai is 

lehetnek). A  réz az enzimek alkotóeleme, és a levelek zöld színét védi. 

A növényi trágyalevek 

A növényi trágyalevek készítéséhez legjobb esővizet, természetes 

vizet (kút, patak, stb) vagy tisztított vizet használni. Mindig hígítsuk a 

készítményünket, nedves talajra, és korán reggel, vagy borús időben 

juttassuk ki. Lombtrágyázás (a levélre történő permetezés) esetén 

ezekre még fokozottabban ügyeljünk. Ez gyorsabb felszívódást, 

eredményez, de rövidebb ideig hatékony. Ideális a nyomelem hiányok 

pótlására.

Az erjesztett levek készítéséhez használt alapanyagot kertünk 

méretétől függően termeszthetjük, illetve gyűjthetjük élőhelyén, 

erdőben és a mezőn.

Erjesztett levek készítése:

Az erjesztett gyógynövénylevek nem a kártevőket pusztítják el, hanem 

az életfeltételeiket szüntetik meg, és erősítik a növényt, hogy ne tudják 

megtámadni a különböző gombák és vírusok. 

A friss növénnyel megtöltünk egy természetes anyagból, de nem 

fémből készült edényt, nem árt a rostos szárakat felaprítani,  

felöntjük lehetőleg esővízzel, naponta egyszer, kétszer megkeverjük. 

A hőmérséklettől függően 2-3 nap után megindul az erjedés, ha a 

keletkező szagok zavaróak, lefedhetjük az edényt, vagy egy marék 

zeolitot tegyünk bele, ami megszünteti a szagokat, és egyben növeli 

a kapott lé ásványianyag tartalmát. Megint csak a hőmérséklettől 

függően 2-3 hét alatt megérik a trágyalé, ilyenkor már sötét színű, és 

megszűnik a habzás a tetején.

Használatkor leszűrjük, vízzel hígítjuk, a sűrű részeket a komposztra 

öntjük. A hígítás minimum 1:5 maximun1:50. A vízben feloldott trágya 

hatalmas lökést ad a növénynek, nehogy perzselést vagy burjánzást 

okozzon, erősen hígítsuk.

Kora tavasszal, amikor még nincsenek friss zöld növények, vagy az 

előző évi oldatot használjuk (a fagy nem változtat a tulajdonságain), 

vagy szárított növényből készíthetjük el a trágyalevet vagy oldatot. A 

száraz alapanyagból mindig kevesebb kell, mint a frissből. 

Friss levek hideg vizes kivonatok

A friss zöld növényt aprítjuk, hideg vízzel felöntjük, és 24 órás áztatás 

után, amíg meg nem indul az erjedés, felhasználjuk.

Főzetek, teák

Szárított vagy friss alapanyagból készítjük, a növényt felaprítjuk, fél-

egy napra beáztatjuk, ezzel feltárjuk a benne lévő hatóanyagokat, majd 

fél- egy órát főzzük, 1-2 órát állni hagyjuk, és leszűrve  felhasználjuk. 

Sokáig eltarthatóak, még megpenészedve is hatásosak a főzetek.

Felhasználható gyógynövények és hatásaik

A legelterjedtebb zöldtrágya-alapanyag a csalán. Egész nyáron 

rendelkezésünkre állnak a zöld levelek. A magot és az érlelt szárakat 

már ne használjunk hozzá. 1 kg friss, vagy 25-50 dkg szárított növény 

kell 10 liter vízhez. Az erjesztett csalánlé erősíti a növényt, segíti a 

klorofillképződést. Ugyanezt az elkészítési módot alkalmazzuk más 

gyógynövények esetében is.

A csalánt friss permetlének is elkészíthetjük. Ekkor 24 órán belül 

használjuk fel, mert nem szabad megerjednie.

Fekete nadálytő nedves talajon dús nitrogénben és káliumban gazdag 

zöld leveleket nevel, legjobb a komposzt szomszédságában vagy a kert 

aljában meghonosítani. Gyorsítja a növekedést, és erősíti a növényeket, 

különösen jó a paradicsomnak. Csalánnal együtt is alkalmazható.

Gyermekláncfű gyűjtésére legjobb a tavaszi virágzás kezdete, a 

megerjedt levet teljes egészében szűrés nélkül locsoljuk ki, lazítja a talaj 

szerkezetét, igen tápláló hatású növekedésserkentő.

Édesköménylé készíthető a magba ment gumósköményből. Nagyon 

jó növekedésserkentő.

Vegyes trágyalé esetében alapként csalánt, fekete nadálytövet 

használjunk, és ehhez a fűszerkertből válasszunk: menta, izsóp, 

oregánófélék, metélőhagyma, fehér üröm,  páfrányfélék, gilisztaűző 

varádics,  kamilla, cickafark közül, 

Készíthetünk erjesztett levet, ha a konyhán külön gyűjtjük a hagyma 

és a fokhagyma héját. Nagyon jó gombás baktériumos fertőzések 

megelőzésére.

A zsurlófőzet a tavaszi palántanevelés és kiültetés elengedhetetlen 

kelléke. Megelőzhetjük vele a palántadőlést. A gombafertőzéseknél is 

higított zsurlóteával öntözzünk, de ne a növényt, hanem körülötte a talajt. 

A macskagyökérlevet esti kiöntözésre használjuk.

Alkalmazhatunk még a biokertben ásványi eredetű trágyákat (mészkő, 

kálisó, nyersfoszfát) és kőzetőrleményeket.

A fahamu akadályozza a rothadást és a gombafertőzést, sok káliumot 

tartalmaz. 



Fenntartható Mezőgazdaság

a saját zöldség gyümölcs Ellátás rEalitása annak intEgrálása a mindEnnapi élEtünkbE.
miért jó a vEgyszErmEntEsEn tErmElt élElmiszEr. 
minőség, íz, Egészség.

Fenntartható Mezőgazdaság

a föld védElmE a kifáradástól, a vEtésforgó, és a vEgyEs növénykultúra alkalmazása, 
a fitoncidok. a zöldségEs és fűszErkErt mEgtErvEzésE.

A mész a túlságosan savas talajok egyensúlyát állítja helyre, a 

mészhiányt a gyenge gyökérképződés jelzi. Viszont a túladagolása lúgos 

irányba viheti a talaj kémhatását, és a növények az enyhén savas talajt 

szeretik legjobban.

Láthatjuk, hogy a felszívódás folyamatában milyen fontos szerepe 

van a gazdag talajéletnek, ezért a komposztálás és a talajtakarás az 

elsődleges feladatunk a kertben, így tudnak beépülni a szükséges 

tápanyagok, és fejlődnek egyenletesen a növények.

Ezek a szelíd növényvédő szerek nem pusztítanak el semmilyen élőlényt, 

hanem a növényeket erősítve azok sokkal ellenállóbbakká válnak. Így 

valósulhat meg az erőszakmentesség a kertünkben.

Mit tegyünk, hogy a föld ki ne fáradjon?

A földművelő emberek már évezredek óta tudják, hogy a kultúrnövények 

kiszipolyozzák a talajt, ha tartósan ugyanazon a helyen termesztjük őket.

Erre találták ki elődeink a háromnyomásos gazdálkodást és a trágyázást. 

A tavaszi és az őszi gabonát egy év ugar követte. Ennek kiskerti 

változata a vetésforgó. A kert méretétől függően kihagyható az ugar, 

azaz a föld pihentetése, ugyan ez egy rendkívül pozitív folyamat. Az ún. 

gyomnövények, melyek háborítatlanul nőhetnek ilyenkor a pihentetett 

területen, nagyon sok tápanyagot adnak át a földnek. Amennyiben 

annyira kis területen kertészkedünk, hogy ezt nem tehetjük meg, akkor 

mindenképpen pótoljuk komposzttal a tápanyagokat.

A vetésforgó alapjául egészen sajátos megfigyelések szolgálnak. 

Például, hogy a zöldségfélék eltérő mennyiségben vesznek fel 

tápanyagokat a földből, ezért osztották fel erősen, közepesen, és 

gyengén tápanyagigényes növényekre. 

Még kiderült, amit fontos tudnunk, hogy a talaj kimerüléséért nem 

a tápanyag hiánya felelős, hiszen a növények nemcsak felvesznek 

tápanyagot a talajból, hanem gyökérzetükön keresztül kiválasztott 

anyagokat juttatnak a földbe, és ha évekig ugyanazt termeljük egy 

helyen, ezek a többnyire kedvezőtlen anyagok felhalmozódnak. Ez a 

monokultúrás termesztés igen nagy veszélye. A biokert ezért is működik 

egészségesen, mert változatos összetételben átgondoltan megtervezett 

a növények váltakozása.

Ez kétféleképpen valósulhat meg, amennyiben időben követik egymást 

a növények, a tenyészhelyen vetésforgóról beszélünk, amely több 

esztendőn át működik, ha pedig térbeli váltakozással állunk szemben, 

akkor vegyes kultúráról van szó, ekkor egy ágyon belül váltakoznak 

a növények. A vegyes kultúra tulajdonképpen egy szűk helyen 

megvalósított folyamatos vetésforgó. 

Mindkettőnek megvannak a maga szabályai.

A hároméves vetésforgó feltétele, hogy a kertész három részre osztja 

a kertjét, mindegyikben tetszés szerinti ágyakat alakít ki. Az első évben 

az elsőbe kerülnek a nagy, a másodikba a közepes, a harmadikba a 

kis tápanyagigényű növények. A következő évben aztán egy parcellával 

odébb kerül minden. A negyedik esztendőben a kezdeti sorrendet érjük 

el.

A káosz és a keveredés elkerülésére célszerű jegyzeteket készíteni.

Nagy tápanyagigényű növények: káposztafélék, uborka, burgonya, 

hagyma, zeller, cukkini, tök. Nekik már ősszel célszerű előkészíteni 

az ágyakat érett marhatrágyával és komposzttal. A paradicsom és 

a rebarbara is nagy tápanyagigényű, de állandó helyet igényel. Ide 

sorolható még a szamóca és a spárga. A paradicsom legszebben a saját 

“kipárolgásában” terem, ezért célszerű mindig ugyanazon a területen 

termeszteni, és a talajtakaráshoz a leszedett hajtásokat használni. A 

spárga legalább 10-15 évig ragyogóan terem ugyanazon a területen 

folyamatosan, a szamócát viszont legalább 2-3 évente telepítsük át.

Közepes tápanyagigényű növények sorába tartoznak a: 

vöröshagyma, fokhagyma, répa, cékla, édeskömény saláta, spenót, 

feketegyökér, paprika, dinnye.  A tápanyag-utánpótlásuk főleg 

komposzt. 

Kis tápanyagigényű növények: a bab, a borsó és a gyógynövények.

Nagyok az átfedések, a burgonya és a zeller közepes tápanyagigényű 

sokak szerint, mások a répát, hagymát, retket, spenótot a kis 

tápanyag- igényűek közé sorolják. Ez a személyes tapasztalat és a 

kert talaja (tápanyagban gazdag vályogtalaj vagy homoktalaj), klímája 

is meghatározza. 

Kétéves vetésforgó

Csak két részre kell osztani a kertet, és a nagy, illetve  közepes táp-

anyagigényűek egy csoportba kerülnek. 

A négyéves vetésforgó hasonlít leginkább a szántóföldi művelés 

hajdani ritmusához. Itt az első három már az ismert nagy, közepes, kis 

tápanyagigényű növényeké, a negyediket zöldtrágyázzuk. Ezek talaját 

földdé érett trágyával látjuk el, a következő évben a nagy tápanyagigényű 

növények ebbe a talajba kerülve csak komposztot igényelnek.

Ebben a keretben valósítjuk meg egyéni elképzeléseinket. Ezek közé 
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a föld védElmE a kifáradástól, a vEtésforgó, és a vEgyEs növénykultúra alkalmazása,
 a fitoncidok. a zöldségEs és fűszErkErt mEgtErvEzésE.

tartozik a másodvetések kérdésköre. Ezek általában bárhova ültethetők 

(retek, karalábé, saláta - nincs nagy tápanyagigényük), s lehetnek akár 

hézagpótlók is.

A tarkabarka vegyes növénykultúra

Ezt a természettől lestük el. A vadonban lehetetlen egyetlen növény 

monopóliuma. Az adott élőhelyen mindig többféle növény tenyészik 

együtt. Gondoljunk csak arra, hogy a vadon termő gyógynövények 

mindig növénytársulásban élnek. Kölcsönös kiegészítői egymásnak és 

az adott körülményekhez igazodnak. Ezek közül  talaj, nedvesség, fény, 

és hőmérséklet és a széljárás játszik fontos szerepet, és a természetes 

kiválasztódás szigorú törvényei szerint megy végbe. Ezt az együttlétet 

biocönózisnak nevezik. Ez görög eredetű szó, azt jelenti, hogy 

életközösség. Ilyen sokoldalú növénykultúra létrehozására igyekszünk 

a vegyes kultúra esetében. A vegyes kultúrában, akárcsak a szabad 

természetben, egy vegetációs időszakban szorosan egymás mellett 

tenyésznek, a különböző növények. Ezáltal a levelek beárnyékolják, 

védik a talajnedvességet az elpárolgástól. A különböző növények 

társítása harmonikus egységet kell hogy alkosson. Ne korlátozzák 

termésükkel, levelükkel egymást, elegendő hely legyen a levegő 

és  a fény számára. A talajban pedig különösen fontos a gyökerek 

természetes elhelyezkedése. A különböző tápanyagigényű növényeknél 

az adás-kapás-elvétel játéka kiegyensúlyozott anyagcseréhez vezet.

Vegyes kultúra gyakorlása

1.20 m széles ágy közepére tavasszal egy sor káposztafélét ültetünk, 

jobbra és balra egy - egy sor hónapos retek és zsázsa, melléjük egy- 

egy sor fejes saláta, szélére megint egy - egy sor retket és zsázsát. 

Legkorábban a retket és a zsázsát takaríthatjuk be, ekkor már elegendő 

helye marad a salátának a dús kerek fejek képzésére, ezt szedhetjük 

következőnek, így már a középre ültetett káposztafélének is elegendő 

hely áll rendelkezésére. Ahol szabad terület mutatkozik, oda őszi-téli 

kultúrát vethetünk, spenótot vagy téli salátát.

Gyökerek és illatok üzenete

A szomszédság tekintetében a gyökerek által kiválasztott anyagok, 

valamint a növények illatai meghatározó jelentőségűek.

Bizonyos növények valósággal és szó szerint nem viselik el egymás 

szagát. Ha a kertben szorosan egymás mellé kényszerítjük őket, 

elpusztulnak vagy elsatnyulnak. Ugyanakkor más növények kölcsönösen 

segítik egymást. Ha érezhetik egymás befolyását, akkor dúsabban és 

egészségesebben fejlődnek. Bizonyos szomszédok pedig betegségek 

és kártevők elűzésére is képesek.

A kutatók (Caspari) arról számolnak be, hogy a gyökerekről egyértelműen 

leolvasható az egymás iránti szimpátia vagy antipátia. A baráti fajok 

gyökerei oly szervesen összefonódnak, hogy szinte egységet képeznek. 

Ugyanakkor az ellenséges fajok gyökerei megtartják a három lépés 

távolságot egymástól, és mindegyik a lehető legszűkebb helyen szorong. 

A természetszerűen művelt kert kialakult növényi életközösségei 

jobbára a biokertészek évtizedes megfigyelésein és tapasztalatain 

alapulnak. Mivel a megfigyelés sohasem ér véget, újabb és újabb 

tapasztalatok egészítik ki az eddigi ismeretanyagot.

Allelopátia - az egymás társaságában élő növények kölcsönhatását 

vizsgáló tudomány.

Fitoncidok - amelyek a növényi életfolyamatokat serkentő vagy gátló 

biológiai hatóanyagok.

Alaposan átgondolt tarka keverék

A sekélyen szétterülő gyökérzetet fejlesztő növények váltakoznak a 

mélyen gyökerező fajokkal.

A vegyes kultúrához hasonlóan itt is ajánlatos programot készíteni és 

feljegyzéseket végezni.

Némi szellemi munkától se ijedjen meg a biokertész. A jól működő vegyes 

kultúrában a nyár folyamán pedig eleve kevesebb a munka, hiszen az 

ágy fölött szorosan összeboruló levélzet és a mulcsréteg nem engedi 

a sorok között a talajban felcseperedni a nem kívánatos növényeket, 

így a kapát és az öntözőkannát ritkábban kell kézbevennünk. A termés 

garantáltan felülmúlja a monokultúrás ágyakét. Nem beszélve arról, 

hogy így a köztes növényeket is gyakrabban vetjük, és több minden 

kerül a konyhába. A célzott trágyázás takarékos. Az állandó tápanyag-

utánpótlásról a talajtakarás és a zöldtrágyanövények  gondoskodnak. 

Így megkülönböztetünk: egymást szerető, elviselő növényeket, az 

egymásra kifejezetten negatív hatással levőket, és az egymás iránt 

semlegeseket, közömböseket.  

A fűszernövények fontos társaságot jelentenek a növényeknek. A 

termés jó íze még kifejezettebbé válik. Népszerű párosítások: sárgarépa 

- kapor, retek - kerti zsázsa, burgonya - kömény/koriander.

A fűszernövényeknek alapvetően fontos szerep jut a vegyes kultúrában, 

mert megvédik a többieket a kártevőktől. Például a metélőzeller a földi 

bolha és a hernyó ellen védi  a káposztákat. Zsálya, kakukkfű, menta 
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biológiai növényvédElEm. kErEskEdElEmbEn kapható bioszErEk, 
saját Előállítású lEvEk, főzEtEk, porok.

elterelik a káposztalepkét, csombor a babtól a fekete levéltetveket. 

Sarkantyúka, kerti zsázsa a paradicsomot és a gyümölcsfákat védi.

További párosítások:

hagymalégy   <->sárgarépa

ribiszkerozsda   <->fehér üröm

gyökérfonálférgek <->bársonyvirág, körömvirág

répalégy   <->hagyma, zsálya, zsázsa

lisztharmat   <->fokhagyma (általános baktérium 

         és gombaölő hatású) , metélőhagyma 

egerek, pockok  <->fokhagyma, császárkorona, kutyatej, 

    somkóró, napraforgó, nárcisz 

káposztalepke  <->kapor, zsálya, rozmaring, kerti kakukkfű, 

    borsmenta, üröm, paradicsom, zeller

burgonyabogár  <->torma, árvacsalán, páfrány

legyek   <->bazsalikom, varádics, diófák

földi bolhák   <->fehér üröm, borsmenta, saláta

levél, vértetvek  <->sarkantyúka, levendula, csombor

hangyák   <->levendula, varádics, galambbegy saláta

A kertészkedésben maguk a növények is lehetnek hatékony 

segítőtársaink. Mindazok ellenére, hogy helyüket nem tudják elhagyni, 

közérthető nyelven adnak jelzéseket számunkra, és képesek elűzni a 

kártevőket.

Hans Molish professzor a bécsi Növényfiziológiai Intézet igazgatója már 

1937-ben megjelentette könyvét Egy növény befolyása más növényekre  

- az allelopátia címmel.

Oroszországban B.P. Tokin a Kijevi Mikrobiológiai Intézet professzora 

hihetetlenül  izgalmas tényekre derített fényt. Nevéhez fűződik a 

fitoncidok fogalmának meghatározása.

E fogalom mögött a különböző biológiai hatóanyagok rejtőznek, 

amelyeket a növények állítanak elő. A fitoncidok a szomszédos 

növényekre és apró élőlényekre gátló hatást gyakorolnak, képesek 

elpusztítani baktériumokat és gombákat, megmérgezni bizonyos 

rovarokat, ugyanakkor a szomszéd nö-vényt képesek buja növekedésre 

serkenteni. Egyaránt képződnek, levélben, gyökérben, és termésben. A 

levegőbe, vízbe vagy a talajba válnak ki, és ezekben a közegekben fejtik 

ki hatásukat. Ezeket még rendezőerőknek is nevezzük, például a vágott 

virágok esetében a rezeda mellett minden elhervad.

A bársonyvirág gyökérzete olyan vízben oldódó anyagokat termel, 

amelyek pusztító hatásúak a gyökér fonalférgekre.

A zöldséges kert tervezésekor legjobb egy méretarányos rajzot 

készíteni. Milyenek a domborzati viszonyok? Meghatározni, hol lesz a 

komposzt? Kell-e szélvédőt építeni, szükséges-e a kert elhatárolása? 

Mivel tudunk locsolni? A méretek meghatározásakor vegyük alapul 

családunk zöldségfogyasztását, mennyiségét és változatosságát 

egyaránt. Szeretnénk-e magaságyat, dombos ágyat, melegágyat, vagy 

fóliasátrat?

Amikor ezeket az alapvető szempontokat eldöntöttük, összeírjuk azon 

zöldségfélék listáját, melyeket termeszteni szeretnénk.

Attól függően, milyen vetésforgót választunk, illetve a vegyes kultúra 

elvei szerint megrajzoljuk a kert beosztását. Célszerű 1,20-1,40 széles, 

nem túl hosszú ágyásokat kialakítani. Közöttük utat hagyni, amelyről 

végezhetjük a szükséges munkálatokat.

Hogyan tudjuk vegyszerek nélkül megvédeni növényeinket, 

konkrét receptekkel és bevált szerekkel.

Ha védekezni tudunk valamitől, azt nem kell feltétlenül legyőzni.

Elsősorban a kert egyensúlyának létrehozásáról van szó, hogy ne 

tudjanak túlságosan elszaporodni a termést tönkretévő vagy fogyasztó 

élőlények. Nem elpusztítanunk kell,  hiszen az egyensúly elérésével 

egyszerűen visszaszorítjuk a nem kívánatos élőlényeket. A jó minőségű 

vetőmag, annak házi csávázása (kamillafőzettel), és a termőhelynek 

megfelelő fajták kiválasztásával már nem adunk lehetőséget a 

kártevőknek. Ha a megerősített ellenálló növényeinket nem tudják 

megtámadni, akkor nincs elegendő táplálék a számukra, és kevésbé 

fognak elszaporodni a földünkön. Ha tartjuk magunkat ahhoz az elvhez, 

hogy csak a jótettnek lesznek pozitív és hasznos következményei, akkor 

inkább egy erőszakmentes paradicsomi állapot elérésre törekedjünk. 

Gondoljunk arra, hogy a legkisebb lények halála is fájdalommal és 

szenvedéssel jár, még ha természetes szerektől ered, mint a fahamu 

vagy a kőzetőrlemény. A kert segítségünkre lehet az altruizmus és az 

együttérzés gyakorlására a békés világ érdekében.

Előfordulnak olyan évek, amikor különösen elszaporodnak a rovarok, 

vagy nagyon sok az eső, és ellepik a csigák a kertet, ilyenkor 

elsődlegesen a kézi munkával történő begyűjtéssel megállíthatjuk 

a további szaporodást (burgonyabogarak, csigák), erős vízsugárral 

lemoshatjuk a növényeken megtelepedett levéltetveket, és a fertőzött 

levelek leszedésével szintén megállíthatjuk a lisztharmat vagy bármely 
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mElEgágy, fólia alatti tErmEsztés, szabadföldi vEtés, és növénytErmEsztés. 
négy évszak a kErtbEn.

vírusos folyamat továbbterjedését. 

A zöldségesben alkalmazható bio praktikák

A megfelelő növénytársítás egy állandó védelmet jelent. Az ültetési 

tervben mindig iktassunk be mustárfélék, bársonyvirág, körömvirág, 

kerti porcsin sorokat, ezek távol tartják a rovarokat haszonnövényeinktől. 

Nagyon jó szolgálatot tesz a szárzeller, kiválóan elűzi a földi bolhákat. 

Mindezek a védőnövények az első vetés után már maguktól szórják el 

magvaikat, szinte megtalálják, hol van szükség rájuk. 

A különböző fűszernövények erőteljes illatukkal szintén elűzik a 

rovarokat, virágaik vonzzák a beporzást segítő méheket, levélzetüket 

pedig az ágyások takarására, és erjesztett levek készítésére 

használhatjuk fel.

A vadon termő gyógynövényeket se irtsuk ki mindenáron a kertből, 

hiszen a cickafark a legjobb társ növényeink számára, vagy a 

gyermekláncfű hosszú karógyökere levezeti a mélyebb rétegekbe az 

esővizet.

A mechanikai védekezés módszerei közé tartozik a fátyolfólia 

használata, amely megvéd a sárgarépa- és a hagymalégytől. Régi 

bevált módszer a csapdaállítás, a mezei pockok, csigák ellen üvegeket 

áshatunk a földbe, illetve sörrel telt tálakat helyezhetünk ki nekik. A 

legegyszerűbb, ha nedves zsákot, vagy deszkákat rakunk a földre, 

alattuk nagy előszeretettel rejtőznek el a csigák,pajorok, ezerlábúak. 

Összeszedve olyan helyre vihetjük őket, ahol nem fognak kárt okozni.

A biotechnikai módszerek közé tartoznak a ferromoncsapdák és az 

enyves csapdák, melyeket mezőgazdasági boltokban megvásárolhatunk. 

Vannak olyan rovarölő szerek, amelyek természetes piretrinből 

(dalmátvirág) készülnek. Ne feledjük, hogy ugyan a melegvérűekre ez 

a szer nem káros, de elpusztítja a hasznos rovarokat is.

A módszereken kívül vannak a bigazdálkodásban engedélyezett szerek, 

ezeket nagy bajok esetére jó, ha ismerjük. Törekedjünk olyat választani, 

amely legkevésbé teszi tönkre a talajéletet és a hasznos élőlényeket.

Fontos a megfelelő viszonyulás, még akkor is, ha a kert a 

megélhetésünket jelenti. Ugyan elvitte az időjárás a paradicsomtermést, 

vagy a levéltetvek miatt nem terem a paprikánk, de annál több abban az 

évben az uborka, meg a bab.

Használhatunk természetes elemeket, mint a kén, és kéntartalmú 

készítményeket, vasport, rezet viszont csak a szőlőben és a 

gyümölcsösben.

Alkalmazhatunk különböző olajemulziókat, mikrobiológiai készít-

ményeket, mint a Novodor, Dipel, Bacilus, thüringiensist tartalmazó 

szereket, kvassziakészítményeket: Derris, Rotanol, olyan természetes 

anyagokból álló oldatokat, mint például a Biokál.

A biogazdálkodás során legtöbb nehézség a fóliában adódik, viszont 

jelentősen meghosszabbodik általa a termesztési időszak. Fontosnak 

tartom külön témaként foglalkozni vele.

A melegágy, fólia, üvegház jelentősége abban áll a mi éghajlatunkon, 

hogy meghosszabbítja a szezont. Egy kis “mesterséges “  meleg 

már kora tavasszal és késő ősszel biztosít számunkra  friss zöldeket. 

Előrehozza a paradicsom, paprika, uborka és sok más növény érési 

idejét. Ezen kívül saját palántanevelésre is lehetőséget nyújt.

A melegágyat saját magunk is készíthetünk deszkákból vagy 

gerendákból. Lényeges, hogy a hátsó oldala 20-15 cm-el magasabb 

legyen a többinél. Elkészíthetjük négy darab, legalább 15-30 cm 

széles és 100-120 cm hosszú deszkából is, melyeket keretszerűen, 

derékszögben összeszegelünk, amire rajzszegekkel vagy tűzőkapoccsal 

átlátszó műanyag fóliát rögzítünk. 

Déli tájolással készítsük, hogy a napot energiaforrásként használhassuk. 

Fedele lehet ablakkeret vagy kifeszített fólia. Tegyünk ősszel lombot, 

szalmát bele, kora tavasszal ezt könnyen eltávolíthatjuk, a helyére 

20-30 cm vastagságban lótrágya, erre 20 cm jó kerti talaj kerüljön,  

kívülről avarral szalmával még segíthetünk, hogy jól felmelegedjen 

az ágy padlófűtése. Ezt februárban öntözzük be nitrogénben gazdag 

csalánlével, ezt a réteget  tapossuk keményre, és borítsuk be jó földdel.

Az üvegház minden zugába bejut a fény, így ideális körülményeket 

biztosít a növények számára. Üvegházat építeni igen komoly befektetés, 

ezért a mai lehetőségeink közül a fóliasátor egy jó alternatívát jelent. 

Méreteit a termesztés volumene és lehetőségeink határozzák meg. 

Bevált a 3-4 m-es magasság, és a 7-8 méteres szélesség. A magasság 

biztosítja a könnyebb munkavégzést, és a növények kipárolgásukkal 

egy olyan mikroklímát hoznak létre, amely már önmagában szabályozza 

a hőmérsékletet. A fóliás termesztésnél is fontos, hogy télen átfagyjon 

a talaj, ezzel kevesebb lesz a kártevő. Ezért, illetve a szélkárok, hó súlya 

miatti sérülések elkerülésére késő ősszel leengedhető a fólia a vázról. 

A fóliasátor talaját ősszel készítjük elő komposzttal, érett trágyával. 

A fólia alatt nem kap természetes esőt a növényzet. A fóliában még 

jobban érvényesül az a szabály, hogy a hideg vizet nem szeretik a 
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növények, és az állott langyos vízzel való öntözés az ideális. Ezt legalább 

a palántaneveléskor próbáljuk megvalósítani. Beállítunk 2-3 nagyobb 

hordót vagy dézsát, ezeket teleengedjük vízzel, és hagyjuk felmelegedni. 

A bejárat mellett vizesgödröt is kialakíthatunk. Egy mélyedést kibélelünk 

fóliával és ebben tároljuk a vizet. Reggel korán alkalmazhatjuk az 

árasztásos öntözést, ha nagy fóliánk van, akkor pedig mindenképpen 

célszerű egy öntözőrendszer kiépítése. A csöpögtető öntözés a 

leggazdaságosabb, viszont a csöveket mindig vízteleníteni kell télire. 

Szintén fontos ügyelni a szellőztetésre, különösen a palántanevelés 

időszakában.

A fóliasátorban fokozottabban szaporodnak el a kártevők, ezért 

gyakrabban alkalmazzuk az erjesztett bio trágyaleveket és a zsurló 

teát a talajra öntözve. Igen jó szolgálatot tesznek a védő növények a 

fólia bejáratához ültetve (fűszernövények, bársonyvirág), és a hasznos 

rovarok (fátyolka, katicabogár).

Fóliaalagút praktikus segítség

A fóliaalagút házilag elkészíthető, könnyű vázrendszerrel, egy ágyásnyi 

szélességű és még mozgatható hosszúságú méretekben. Így könnyen 

áthelyezhető oda, ahol éppen nagyobb szükség van egy kis melegházi 

klímára és védelemre. Alkalmazhatjuk  a sárgarépa- és hagymalégy, 

káposztalepke elleni védekezéshez is. A palánták csírázásához a 

lakás hőmérséklete túl magas (maximum 20 °C a melegigényes 

növények esetében, mint a paprika és a paradicsom, és 12 - 15°C 

-on fejlődnek jól a saláta és káposztafélék). A másik tényező, amely 

fontos a palántaneveléshez a fény, ezért előnyös a fóliaalagút ehhez 

a feladathoz. 

A fóliatakarás jobb, mint az üveg, mivel egyszerűbb résmentesen 

lezárni vele a légréteget. A túlmelegedés ellen napos időben különböző 

nagyságú nyílásokat kell nyitni szellőztetéshez, ami azonban lehetőleg 

állandó huzatot ne okozzon. Akkor kell visszacsukni a szellőzőnyílásokat, 

amikor a nap még süt, hogy éjjelre betároljunk kevés tartalék meleget. 

A napközben felmelegedett talajt és a légteret éjszakai takarással 

megvédhetjük a lehűléstől, de még biztosabb és kényelmesebb 

megoldás a fóliatakarás megduplázása úgy, hogy a két fólia között 

elegendő levegőréteg fejthesse ki a hőszigetelő hatását, ennél hagyjunk 

15-30 cm-es távolságot. 

Az edzés a palántanevelés befejező része. A zömök, erős palánták a 

legjobbak, amelyeket mérsékelt öntözéssel és egyre bőségesebb 

szellőztetéssel, különösebb tápanyag-utánpótlás nélkül lehet nevelni. 

Fokozatosan hozzá kell szoktatni növényeinket a változékony időjárási 

viszonyokhoz mielőtt kiültetjük végleges helyükre őket. Ezt az edzést 

a kipalántázás tervezett ideje előtt tíz nappal kell kezdeni, csökkentve 

az öntözést, növelve a szellőztetést. A palántáknak ekkor már ki kell 

kerülniük a szabadba, először csak a kellemesebb napközi időszakra, 

majd éjszakára is. Az üveg- vagy fóliaborítást hasonló fokozatossággal, 

átmenettel vegyük le a növényekről. Ha szükséges, az erős nap ellen 

eleinte árnyékolással védjük őket. 

Fátyolfólia

Könnyű fólia, amely átereszti a levegőt, csapadékot, napfényt, így 

ideálisan  alkalmazható a termesztés teljes folyamatában. A fátyolfólia 

alatt nappal felmelegszik a talaj és a levegő, majd az így elraktározott 

hő éjszakai kisugárzását részben visszatartja. Segítségével a 

növények termőhelyén tudjuk biztosítani a kedvezőbb hőmérsékletet 

és páraviszonyokat. Jó lehetőséget biztosít a melegigényes növények 

helyben vetéséhez, ezzel 2-3 héttel korábban vethetünk. Így 

kiiktathatjuk a fenti munkaigényes folyamatot (pl. dinnye, tökfélék, 

káposztafélék). A fátyolfólia magasabb páratartalmat biztosít 

és megvédi növényeinket az időjárás megpróbáltatásaitól és a 

levegőből érkező kártevőktől. Alkalmazásával egyszerűbb a palánták 

szabadföldi edzése is. Védelmet nyújt a talajmenti fagyoktól. A 

fátyolfólia alatt átlagosan hajnalban 2 - 3 °C fokkal, borult időben 

4-6 °C fokkal, napos időben 8 - 12 C fokkal magasabb a kintihez 

képest a hőmérséklet.

Ügyeljünk arra, hogy mielőtt túlságosan nagy levéltömeget növesztenek 

a növények, időben levegyük a takarást, illetve nemcsak a kártékony 

rovarok, hanem a beporzók sem jutnak a növényhez, ezért napközben, 

amikor megfelelő a hőmérséklet, néhány órára vegyük le a fóliát.

A termesztési időszak meghosszabbításának legegyszerűbb módja a 

fátyolfólia alkalmazása.

Fűszer és gyógynövény kert kialakítása. 

Szaporítási módszerek. 

Évelő és egynyári fűszernövények. 

A biokert elképzelhetetlen fűszer és gyógynövények nélkül. A 

fűszerkert lehet önálló kör, téglalap, háromszög alakú ágyásokból 

kialakított kiskert, a régi kolostorkertek mintájára. Ezen kívül nagyon 

jól kiegészíti a virág szegélyeket, és szigeteket. A zöldséges kertben 
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többnyire az egynyári fűszereket vetjük, de mivel ezek gyógynövények, 

és nem csak az ember szervezetére vannak pozitív hatással, 

hanem fitoncidjaik gyógyítják, és védik növényeinket is a gombás 

vírusos betegségektől, és távol tartják a kártevőket. Ezért nagyon 

hasznos kertünknek a virág és zöldség ágyások közötti beültetésük. 

Szükségünk van rájuk a trágya és permetlevek készítéséhez.

A fűszernövények rendszeres fogyasztása a betegségek 

megelőzésének kellemes és hatékony módja.

Az fűszernövényeket beszerezhetjük palántaként, vagy vethetjük 

magról, a későbbiekben pedig már saját növényeinket szaporíthatjuk 

tovább tőosztással, és hajtáscsúcsról.

Termeszthető  évelő fűszernövények: 

angelika, borsikafű, citromfű, citromverbéna, lestyán, levendula, 

kakukkfűfélék,macskagyökér, medvehagyma,mentafélék, oregánó, 

rozmaring, szurokfű, tárkony, vérfű, valódi sáfrány, zsályafélék.

Egynyári, és kétnyári fűszernövények: bazsalikom, borágó, 

kapor, kömény, majoránna, nemes porcsin, petrezselyem, sáfrányos 

szeklice,  sarkantyúka, turbolya, zsázsa.

Zöldségfélék, fajták termeszési igényeik

A hazai időjárási viszonyok 80-nál is több zöldségféle termesztését  

teszik lehetővé. Ezek közül az általunk kedvelt fajtákat válasszuk, 

figyelembe véve a területi lehetőségeinket, és munkabírásunkat. 

Mindegyik zöldségfélének megvan a jellemző talaj és tápanyag 

igénye. A jól megtervezett vetésforgó és a vegyes kultúra egyaránt 

biztosítja a növények tápanyagháztartásának egyensúlyát, és elősegíti 

az egészséges erőteljes növekedést. A téli időszakban készítsünk 

vetési tervet, az ültetési és szedési időpontokkal. Így fogjuk tudni 

időzíteni a nagyobb munkálatokat. Készíthetünk mélyágyat, vagy 

magaságyat, különösen a kiskertekben. Ezekről lényegesen 

nagyobb termést takaríthatunk be. A mélyágy tulajdonképpen egy 

nagyon jól fellazított és tápanyagokkal ellátott 1,25 m széles ágyás, 

melyet két oldalról tudunk gondozni. Legjobb termesztési módja a 

gyökérzöldségeknek, és a nagy tápanyag igényű növényeknek. A 

dombágy mivel kiemelkedik a talaj felszínétől legalább 50-60 cm-el, 

a különböző rétegeiben zajló folyamatok is hőt termelnek, így előbb 

érik a beültetett eper, és gyorsabban fejlődnek a növények. Mindkét 

művelési mód meghálálja a ráfordított munkát, és különösen a kötött 

agyagos talajok esetében ideális.

Védelmező növények alkalmazása

A különböző gyógy és fűszernövények beültetése megvédi a többi 

haszonnövényt a betegségektől és a kártevőktől. Különösen bevált 

társítások a rózsa-levendula, fehér üröm-ribizli, bársonyvirág- , torma-

burgonya, sárgarépa-hagyma.

Vetés, palántázás, gyomtalanítás

A szabadföldbe történő vetésnél figyelembe kell venni a mag igényeit, 

és ennek megfelelően készítjük elő a talajt.  Sötétben vagy fényben 

csírázik milyen mélyen vessük, vagy mennyi földdel takarjuk, hogy 

hidegkedvelők-e akkor fagyhatás nélkül nem csíráznak, vagy meleg 

igényesek, és a májusi fagyok előtt nem vetjük el. A vetés előtt mindig 

meghatározzuk a sortávolságot, hogy legjobban kihasználjuk a területet. 

A palántákat szintén megfelelően előkészített talajba ültetjük. Az ültető  

gödörbe elegendő komposzttal kevert érett trágyát helyezünk, és az  

ültetés után belocsoljuk, majd mulcsozzuk. Ártalmatlan gyomirtó szer 

nincsen, és a lebomlási idő után is megmaradnak az alkotóelemei a 

talajban. A gyomtalanítás biológiai módszere a talajtakarás (mulcsozás) 

és a gyomok minél előbbi eltávolítása. A gyomokat levágni, vagy kihúzni, 

mielőtt virágoznak és  magot érlelnek.

A karógyökerű makacs gyomnövényeket többször kell a felszínre 

törésük előtt levágni erre legjobb eszköz a saraboló, vagy tolókapa. A 

tarackkal terjedő gyomokat két szikleveles állapotuk előtt kell levágni, 

egymásután legalább kétszer. Ettől a gyökér legyengül, és nem lesz 

ereje újból kihajtani.

Betakarítás feldolgozás

Éljük át az eltevés örömét. A téli táplálékról való gondoskodás, élménye, 

és az ízletes befőttek, savanyúságok,  szárítmányok semmivel sem 

összehasonlítható gazdag íz világa a fáradozásunkért kapott jutalom.

A terményt nem használjuk fel teljes egészében, egy részét elraktározzuk 

hogy egész évben változatos legyen a táplálkozásunk. A tároláshoz csak 

egészséges hibátlan száraz időben betakarított alapanyagot használjunk. 

A gyökérzöldségeket, felszedett burgonyát soha ne mossuk meg. 

Többnyire pincében, padláson, a házban tároljuk a terményt. A 

tárolóhelynek mindenképpen fagymentesnek  kell lennie, és nem lehet 

túl nedves sem.

A fagyasztás egy praktikus megoldásnak tűnik, viszont ne feledjük, hogy 

amikor kiolvadt a lefagyasztott élelmiszer utána is hordozza a hideg 

tulajdonságokat.
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a fEnntarthatóság részE a magtErmEsztés. 
saját mag tErmEsztésE, tErmészEtEs csávázási módszErEk.

A házi befőzés garantáltan vegyszermentes, és jó alapanyagokat 

használunk fel hozzá. A legősibb tartósítási módszer a szárítás aszalás. 

Ügyeljünk rá hogy alacsony hőmérsékleten maximun 35-40 C° -on 

végezzük.  Az almát mindig külön tároljuk, mert az érésekor keletkező 

gázok gyorsítják minden vele együtt tárolt termény érését.

Saját mag termesztése, természetes csávázási módszerek

A saját mag termesztés lehetővé teszi, hogy fennmaradjanak, 

különleges fajták, és nem csak a “piacos” egyen paradicsomok. A régi 

és ritka fajták szaporítása által különleges változatosság jellemezze 

a kertünket. 

Kiválasztjuk a  legegészségesebb, a legszebb, a legnagyobbnak ígér-

kező termést és ebből fogjuk a magot. A hibrid eredetű növényekből 

nem javasolt a magfogás. Az idegen termékenyülő fajok esetében 

(paradicsom, paprika, tökfélék, káposztafélék) fontos az elkülönítés 

hogy az eredeti növényt kapjuk majd eredményül. Ehhez vagy a 

rokon fajoktól elkülönítve, minél messzebb neveljük a magfogásra 

kiválasztott egyedet, vagy a virágot tüll vagy más hasonló anyaggal 

beburkolva izoláljuk, hogy a méhek rovarok ne jussanak hozzá 

(ilyenkor gondoskodjunk kis ecsettel a beporzásról).

Szintén ügyelni kell arra hogy a száradó magvak el ne szóródjanak. 

A megszedett magot, megtisztítjuk, megszárítjuk, és egy jól záródó 

felcímkézett üvegben, vagy dobozban tároljuk.

A magok csírázóképességüket 1-5 évig őrzik meg.   

A magok biológiai csávázásával biztosíthatjuk, hogy egészségesebb, 

ellenállóbb, azaz erősebb legyen a palánta és majd a belőle kifejlődő 

növény. Ehhez tömény kamilla főzetet (1 evőkanál kamilla 1 dl vízben 

megfőzve) és Biokált használhatunk. Lehet humuszkészítményt 

alkalmazni, 1 l vízhez 2-3 dl, és algakészítményeket. A csávázáshoz a 

magokat 6-10 órára beáztatjuk az elkészített oldatba, majd leszárítjuk, 

ügyelve hogy össze ne ragadjanak, és figyelembe véve hogy az áztatás 

alatt megindult a csírázás folyamata, még a kiszáradás előtt elvetjük 

a földbe.

Vannak magok melyeknek meghatározott feltételeket kell biztosítanunk 

a csírázásukhoz.

Szkarifikáció- fizikai kezelés

Bizonyos magokat kemény vízzáró burok védi. Természetes 

körülmények között, amikor a mag leesik, hirtelen hőmérsékletváltozás 

éri, vagy áthalad az állatok emésztőcsatornáján, ez a burok megreped. 

Vetéskor az ilyen magoknál mesterségesen segítenünk kell, vagy forró 

vizes áztatással, vagy smirglizéssel, vagy késsel. Mindig vigyázzunk, 

hogy meg ne sértsük a szemet, ahol a csíra a magházzal érintkezik. 

Sztratifikáció - élettani kezelés

A mag külső kemény rétegét a hirtelen hőmérsékletváltozás megbontja. 

nedves kókuszrostba vagy tőzegben egy felcímkézett zacskóban 

betesszük a hűtőbe. 3-4 hétig 0-5 fok között, ennek természetes 

módja, ha a mag a földben telel át, és ott átfagy.

Vannak növények melyek magjánál lekell hántani a maghéjat ahhoz, 

hogy kicsírázzon (viola, aranyvessző, angelika).

A saját mag termesztése egyben függetlenséget jelent, lehetőséget 

ad megőrizni a helyi ősi fajtákat, melyek egy természetes szelekció 

által az adottságokhoz alkalmazkodott, megfelelő ellenálló képességű 

növényeket biztosítanak.

A biológiai módon történő gazdálkodás kialakít egy környezettudatos 

életszemléletet, és más területeken is a nem ártani alapelvet követve 

megőrzi értékeinket.

Kíméletes ételkészítési eljárások a zöldségek tápértékének 

megőrzésére 

A bio módon termelt zöldség tápértékének, megőrzése az ételkészítés 

során ugyanolyan súlyú tényező, mint maga az egészséges zöldség. Fontos 

a helyes hozzá-állás, hogy a megtermelt zöld-ségeken kívül törekedjünk a  

finomítatlan alapanyagok használatára. Vásárláskor válasszuk a házi 

tejtermékeket, melyeket nem pasztőröztek, és nem homo-genizáltak, és 

adalékanyagoktól mentesek.

A főzés folyamata után az ételek könnyebben emészthetőek, vi-szont 

törekedjünk minél inkább megőrizni a hasznos tápanyagokat a kíméletes  

ételkészítési eljá-rásokkal. Ezek a párolás, vizes sütés, víz nélküli sütés, 

hirtelen sütés, vizes olajos sütés, állandó keverve pirítás, nagy nyomású 

főzés, roston sütés.

A főzőedények közül a legjobb választás a cserép, kerámia, és üveg 

edények. A fémedények közül válasszuk a grafitmentes öntöttvas, és 

a  nehéz fajsúlyú rozsdamentes acél edényeket. Ezekből a főzés után 

vegyük ki az ételt, hogy ne legyen fém ízű. Megfelelnek még a zománcos 

edények, amíg nem sérült a felületük.

Ne használjunk alumínium, rossz minőségű, rozsdamentes acél, 

és teflonnal, illetve bármilyen más szintetikus anyaggal bevont 

edényeket. 
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Az alumínium fólia, és az alumínium edények a  legveszélyesebbek. 

Főzőeszközöknél fontos szempont, hogy darabjaik belekerülhetnek 

az ételbe, hogy mennyire higiénikusak, azaz mennyire tisztíthatóak, 

és a meleg étellel érintkezve milyen káros anyagok kerülhetnek 

belőlük az ételeinkbe. Legjobb fából készült eszközöket használni, 

ma már bebizonyosodott, hogy a műanyag felületen sokkal több a 

baktérium, mint a fán. A deszkákat, fakanalakat forró vízben feloldott 

szódabikarbónával tudjuk tisztán tartani, és időnként lecsiszolhatjuk a 

felületüket.

A termesztett fűszernövények alkalmazása az ételkészítésben.

A friss fűszernövények gazdag íz világa változatossá teszi ételeinket, sokkal 

könnyebben emészthetőek lesznek, és sokféle betegség megelőzését 

szolgálják. A friss fűszerből  mindig többet használunk mint a szárítottból.  

A zsálya és kakukkfű kivételével, mindig a főzés végén tesszük az  

ételbe.

Fűszercsokrok: 

az összekötött fűszereket így könnyen kivehetjük a főzés végén.

- zeller, petrezselyem, kakukkfű,  

 babérlevél

- rozmaring, kakukkfű, oregánó,  

 lestyán

- zsálya, kakukkfű, izsóp

A fűszernövények tartósítása:

Olajban vagy ecetben való tartósítás: sokkal kifinomul-tabban 

kerülnek az ízek az ételbe. Fél liter hidegen préselt olíva olajban, vagy 

természetes ecetbe két maréknyi fűszernövényt teszünk, a konyhában  

tartsuk egy hónapig, minden nap felrázzuk (ne fémtetőt használjunk 

mert megrozsdásodhat), vagy fakanállal megkeverjük. Vigyázzunk ne 

kerüljön a felszínre a fűszerből, mert megpenészedhet. Egy hónap után 

leszűrjük, és sötét hűvös helyen tároljuk. 

Szárítás: csokorba kötve vagy kiterítve, sötét, levegős helyen, legjobb 

a padláson. A szárított fűszernövényeket papírzacskóban, vagy üvegben 

tároljuk, sötét, száraz helyen.

A fűszerek biztosítják az ízt, amely lehetővé teszi a táplálék 

hasznos anyag tartalmának elsajátítását. Az ízetlen, nem finom ételt, 

a felmelegített ételt, a mikrohullámú készülékben kezelt ételt, a 

szervezet nem tudja feldolgozni. a vegyi úton előállított adalékanyagok, 

táplálék kiegészítők, szintén nem  hasznosulnak, ballasztanyagokat, 

méreganyagokat  képeznek a szervezetben, melyet az többnyire az 

ízületekben, epehólyagban, vesében az erekben fog lerakni.

Egészségünk forrása és megalapozója a vegyszermentesen termesztett 

zöldségek, gyümölcsök, azok megfelelő tárolása, és főzési módja. 

Ennek a hármas egységnek a kialakítása életünkben, biztosítja egy 

másik nagy hármasnak, a helyes táplálkozás, mozgás, lelki, szellemi 

élet meglétét. A biológiai gazdálkodás lehetővé teszi a szociális jólét 

elérését, a méltányos életfeltételek lehetőségének bizto-sítását a 

jelenlegi és a jövőbeli nemzedékek számára, ami csak úgy lehetséges, 

ha közben fenntartható módon hasznosítjuk a természeti erőforrásokat, 

elkerüljük a káros hatásokat, s különösen a környezet állapotában 

bekövetkező visszafordíthatatlan változásokat.  Ezt a szemléletet 

követve saját gazdaságunkban hozzájárulunk “Földünk” és saját  

állapotunk megóvásához.

Különböző utakon juthatunk el az igazsághoz. Így a biológiai 

gazdálkodás is sokféle módszer összessége. A tudatosság és a 

szellemiség mellett mindig az adottságok és a lehetőségek határozzák 

meg az eredményt. Már önmagában az időjárás, egy alapvető 

bizonytalansági tényezője a mezőgazdaságnak. A természetes módon  

kertészkedő ember egyben felvértezi magát elsősorban lelkileg, hogy 

nem rendítik meg, és nem tántorítják el a nehézségek, és kitartóan 

halad a választott úton. Erőfeszítéseket tesz, hogy megtalálja a felmerülő 

problémákra az ideális megoldást. A kert csodálatos gazdag élővilága 

és a sok igazán finom zöldség, gyümölcs számunkra a legnagyobb 

jutalom.

Ezen a fenntartható mezőgazdálkodásról szóló kurzuson 

megismerkedhettek az alapokkal, és a szemlélettel, hogyan nézzük, 

és hogyan fogjunk hozzá a jelenben gyümölcsöző és a jövőt biztosító 

kertészkedéshez. Legyünk mentesek az előítéletektől, alkalmazzuk 

a vegyszeres gazdálkodás előtti, régi bevált módszereket, és ne 

idegenkedjünk a számunkra új gondolatoktól! Továbbhaladva az úton 

még többet tudhatunk meg a gyógynövényekről a növénytársításokról, 

és a Hold Földünkre gyakorolt hatásáról. Mindezek beteljesülése a 

Rudolf Steiner útmutatása alapján történő biodinamikus gazdálkodás, 

a kozmikus erők, és gyógynövények, humusz, kvarc preparátumok 

segítségével gyógyítani a Földet, és az embert. 

Hagyjunk jó és termékeny földeket utódainkra!

kímélEtEs étElkészítési Eljárások a zöldségEk tápértékénEk mEgőrzésérE.
a tErmEsztEtt fűszErnövényEk alkalmazása az étElkészítésbEn.
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