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AlicjA cecot felvételei

Zöldfelületek

A szervezők európa első 
olyan bemutatóját hozták 

létre, ahol áprilistól októbe
rig 60 környezettudatosan 
tervezett és fenntartott kert 
látható. A bemutatókerteket 
kertépítő magáncégek alakí
tották ki 11 hektáron. Az ér
deklődők gyakorlati megoldá
sokkal ismerkedhetnek meg 
és megtapasztalhatják, hogy 
milyen a vegyszermentes, öko

lógiailag fenntartott kert. Nem 
használnak műtrágyát és tő
zeget, a növényvédelemben 
csak biológiai szereket juttat
nak ki. étterem, rendezvény
épület, 30 méter magas kilá
tótorony, játszókert és rend
szeres oktató programok egé
szítik ki a kertek kiállítását, 
melynek területe eredetileg a 
Duna árteréhez tartozott.
Kép és szöveg: Megyesi Éva

Tulln kertjei
A Magyar Kertépítők Országos Szövetsége (MAKEOSZ) szakmai utat szervezett 
a 2008-ban nyílt ausztriai Die Garten Tulln kertkiállításra.

1 Az „Arany és ezüst” kertben találjuk a legnagyobb évelőki
ültetést. 2007ben telepítették a növényeket a gyökérlab

dájuk ma gas ságával megegyező vastagságú téglaőrleménybe. 
Alatta meghagyták az eredeti talajt. Az évelők gyorsan begyöke
resedtek, jelenleg alig öntözik őket. A talajvíz kéthárom méter 
mélyen van. A téglaőrleményt mulcsként is használják

2 A 300 négyzetméteres kertben három éven keresztül vizs
gálták a különböző fákból készült kültéri burkolatok tar

tósságát. A faanyagok közül a vörösfenyő (Larix) adta a leg
jobb eredményt. A kísérletben végül megállapították, hogy a 
külföldről érkezett faanyagok nem jobbak az őshonosaknál

3 A Duna hullámzását idézi a kert terepkialakítása. A tavaszi 
virágzású hagymások mellett a virágos rét fűkeverék szép 

és kevésbé szép időszakait is igyekeznek bemutatni. A kép az 
augusztus végi állapotot mutatja

4-5 A Makeosz csoport tagjai a Hortenziakertben, amely 
a fenntartók szerint az egyik legjobban sikerült 

növénykiültetés. A hortenziák leggyakoribb kísérőnövényei az 
Anemone-, a Hosta- és a Thalictrumfajták

6 A házikertek talajának javítására adnak tanácsot és mintát 
a környezettudatos kertben: hajdina, mézontófű, mustár, 

körömvirág, búzavirág és lóhere keveréke augusztusban
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Az európai Bizottság arról tájékoztatta a földművelés
ügyi Minisztériumot, hogy a termesztési engedélyezés 
előtt álló, illetve a már korábban engedélyezett génmódo
sított kukoricafajtákat – a magyar kormány követelése 
alapján – a jövőben nem lehet termeszteni hazánkban. A 
magyar kormány éveken át vezető szerepet játszott abban 
a tárgyalási folyamatban, amely végül idén márciusban jo
gi lehetőséget teremtett a GMnövények köztermesztésé
nek tagállami tiltására.

Régóta kifogásoltuk és elfogadhatatlannak tartottuk 
azt a gyakorlatot, miszerint mások döntenek helyettünk 
a genetikailag módosított szervezetek (GMok) hazai 
termesztésének engedélyezéséről. A több mint négy 
évig tartó tárgyalássorozat során hazánk minden lehetsé
ges eszközt megragadott arra, hogy megállapodás szüles
sen a javaslatról. A tiltást lehetővé tévő uniós jogszabályt 
az eU tagállamai közül elsőként ültettük át nemzeti jog
rendünkbe, majd az új irányelv alapján a földművelés
ügyi Minisztérium szeptemberben megküldte az euró
pai Bizottságnak azokat az értesítéseket, amelyekben kö
vetelte, hogy az engedélyezés alatt álló vagy már engedé
lyezett GMnövények (összesen 8 GMkukorica) termesz
tési engedélyének területi hatálya ne terjedjen ki az or
szágunkra. 

Az október 22i határidőig az érintett vállalatok közül 
a Pioneer, a Syngenta és a Dow Agrosciences nem válaszolt 
a magyar követelésre, ezzel hallgatólagosan belegyeztek 
abba, hogy jövőbeli termesztési engedélyük ne legyen ér
vényes hazánk területén. A Monsanto – amelynek enge
délyezési folyamat alatt álló kérelmére és meglévő enge
délyére is vonatkozott a követelés – válaszlevelében csa
lódását fejezte ki, azonban nem emelt kifogást a kiigazí
tással kapcsolatban. ezek alapján az európai Bizottságnak 
minden jelenleg termesztésre beadott kérelem és meglé
vő engedély földrajzi hatályát módosítania kell, melynek 
eredményeként egyetlen génmódosított növény sem lesz 
termeszthető Magyarországon. Ha a jövőben további GM
növényekre nyújtanak be termesztési engedélykérelmet 
az európai Unióban, hazánk minden esetben kezdemé
nyezni fogja az engedélyek területi korlátozását.

Az uniós tagállamok többsége, 17 tagállam (Ausztria, 
Bulgária, Horvátország, ciprus, Dánia, franciaország, Né
metország, Görögország, Magyarország, olaszország, 
lettország, litvánia, luxemburg, Málta, Hollandia, len
gyelország és Szlovénia) és 4 régió (vallónia, Skócia, Wa
les, északÍrország) nyújtotta be követelését az októberi 
határidőig. európa zöme – hazánkhoz hasonlóan – nem 
szeretne GMnövényeket termeszteni és erről saját hatás
körben kíván dönteni. ehhez nagyban hozzájárult az a 
magyar kezdeményezés is, melyet Fazekas Sándor föld
művelésügyi miniszter jelentett be januárban Berlinben 
azzal a céllal, hogy európa GMomentes övezet legyen.  
A tagállamok részéről tapasztalható nagymértékű elutasí
tás további lökést adhat a kezdeményezésnek. 

(FM)

HÍREK

Tiltás nélkül is GMO-mentes 
marad a magyar mezőgazdaság
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