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Zöldfelületek

A cég arra törekszik, hogy 
a természet, a gazdálko

dás, az ember és az innová
ció, mint technológia között 
egyensúlyt hozzon létre úgy, 
hogy zárt láncú, biomassza 
alapú gazdálkodást építsenek. 
A biomassza az élő növényi 
lomb és gyökérzet, elhalt nö
vényi maradványok, a talaj 
teljes táplálékhálója, gilisz
ták, rovarok, madarak, emlő
sök együttese. Ha biológiai 
alapon dolgozunk, akkor az ő 
képességeiket használjuk. Eh
hez teljesen vegyszermentes 
gondolkodásra, és arra van 
szükség, hogy az eddigi „meg
veszem” szemléletet az „én 
magam otthon elkészítem, és 
újra földolgozom” szemlélet 
váltsa föl. Ebben a rendszer
ben igen fontos az ember, aki 
a biológiai módszerekkel meg
felelően tud dolgozni. Az elő
adó szerint mindennek az 
egészséges talaj az alapja. 
Csak ilyen talajban fejlődhet 
egészséges növény, abból tu
dunk egészségesen táplál
kozni, vagy egyszerűen csak 
jól érezni magunkat egy ilyen 
környezetben. 

Első helyen a természet

A mostani szemléletet föl 
kell, hogy váltsa a „támoga
tom és nem én irányítom” 
rendszer. A legnagyobb gond 
az egész világon a hagyomá
nyos nagyüzemi mezőgazda
ság talajpusztító tevékenysé
ge. Egyeduralkodóvá vált a 
nagyüzemi gépek, vegysze
rek használata, átvette az irá
nyítást a pénz, a banki támo
gatási rendszer. Csökkent a 
biodiverzitás mind mennyi
ségben, mind változatosság
ban. A talaj szervesszénálla
pota szempontjából hazánk 

északkeleti területei komoly 
bajban vannak. A 7080 évvel 
ezelőtt mért 1820 százalékos 
szervesanyagszint mára 1,8 
százalékra csökkent. 1,5 szá
zalékos szervesanyagszinttől 
sivatagosodás indul, aminek 
következménye a termőké
pesség elvesztése. A gazdál
kodást a pénz határozza meg, 
azt csináljuk, amire van pénz, 
vagy amiből sok pénzt remé
lünk. Akkor fogunk majd a 
megújulás irányába elindulni, 
ha a természetet tesszük az 
első helyre, és csak azt követi 
maga az ember, a társadalom, 
amikor az ember nem végez 
olyan tevékenységet, ami a 
természetet károsítja, vagy ha 
ez mégis megtörténik, akkor 
az okozott kárt helyreállítja.

Bolygatásmentes 
közeg

A kertfenntartási, növényter
mesztési, állattenyésztési te
vékenységben a termőföld a 
legfontosabb gazdasági érték, 
a legfontosabb erőforrás. A ta
lajtáplálékhálóban a fotoszin
tézisre alkalmas élő gyökerű 
növény karmesterként irá
nyítja azt a táplálékláncot, ami
ben a talaj élő szervezeteinek 
közreműködésével létrejön a 
növények által fölvehető táp
anyag. Ez dinamikus egyensú
lyi rendszer, és ha megértjük a 
lényegét, akkor hozzájárulha
tunk ahhoz, hogy működjön. 
Minden talajban van talajtáp
lálékháló, kérdés persze, hogy 
mennyire sérült vagy meny
nyire sokrétű. Ha az egyen
súly fennáll, akkor a talaj sta
bil, levegős, tápanyagot és vi
zet tárol, ellátja a növényeket 
tápanyaggal, csökkenti a toxi
nokat, elnyomja a kórokozó
kat, fölhalmozza a szenet. A 

biológiai alapú szemléletben 
a talaj olyan élőlény, amely
nek nyugalomra van szüksége. 
A minden ősszel fölásott he
lyett egy alapvetően bolyga tás
mentes közeget kell teremte
ni a talajélet számára. A bioló
giai alapú kertfenntartásra, gaz
dálkodásra való átállás tudás
igényes, de valójában belső 
gondolkodási folyamat ered
ménye, hangsúlyozta az előadó. 

Négy évszakos 
kertfenntartás

A biológiai alapú kertfenntar
tás alapelveinek egyike a több
szintű, zónás növénytársulá
sok létrehozása. Legyen a park
ban is olyan bolygatatlan te

rület, ami tulajdonképpen öko
lógiai rezervátum, amihez so
ha nem nyúlunk hozzá, nem 
kaszáljuk, nem nyírjuk, nem 
permetezzük. Ezáltal olyan 
életteret hozunk létre, amely
ben zavartalanul továbbélhet 
az ökoszisztéma. Fontos a 
négy évszakos kertfenntartás, 
rovarhotelek, madáretetők ki
helyezése. Soha nem ásunk, 
nem rotálunk, egyszer vég
zünk mélylazítást a telepítés 
előtt, majd utána a területet 
mulcsozással, állandó növény
ültetéssel fedjük. Teremthe
tünk vizes élőhelyeket, legye
nek minél hosszabb virágos 
időszakok a pollinátorok, a 
beporzó rovarok számára. Mi, 
emberek is azt szeretjük, ha 

minél több a virág, mert az 
hozza azt a szépséget, amire 
mindannyian vágyunk. Fon
tos, hogy legyen folyamatos 
és tervezett szervesanyagföl
dolgozás. Az egy adott terüle
ten keletkezett szerves anyag 
valamilyen formában kerül
jön oda vissza. A természet 
nem hagy fedetlenül semmit, 
mindig van valamilyen nö
vény egy adott területen, ez 
egyrészt védi az eróziótól a ta
lajt, másrészt segíti a változa
tos gyökérképletek létrejöt
tét. Legyen tudatosság a növé
nyek kiválasztásánál a gyökér
formák tekintetében is, jöjje
nek létre gyökértársulások. 
Konkurencia ugyanis nem
csak a föld fölött alakul ki a 

Az egészséges talaj
Szőllősi Gábor, az Agrofutura Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója 
a balatonalmádi szakmai napok rendezvénysorozatában a Makeosz fölkérésére 
a biológiai alapú kertfenntartásról tartott ismertetőt. Cégük 2012-ben indult, 
2019-ben megkapták az OMÉK Mezőgazdasági Növénytermesztési Nagydíját. 
Ezt komoly visszajelzésnek tekintik arra nézve, hogy jó az, amit csinálnak.

Az Agrofutura Magyaror
szág egyik innovációja a 
komposzttea. Ezt a kiváló 
minőségű komposztot 
vízbe teszik, tápanyagot 
adnak hozzá, majd hektá
ronként 100 liter meny
nyiségben kipermetezik. 
Így 24 óra alatt fölszapo
rítják a komposztban ta
lálható mikrobákat. A 
komposzttea élő folya
dék, mikrobiológiai oltó
anyag baktériumok szá
zaival, mikrobákkal, egy
sejtűekkel. 

Komposzttea
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fény és árnyék viszonylatá
ban, hanem a tápanyag és a 
víz fölvételében is. Ezt tudato
san kerüljük, igyekezzünk se
kélyen és mélyen gyökerese
dő, karó és bojtos gyökerű 
növényeket vegyesen telepí
teni. Gondoskodjuk arról, hogy 
a területen legyen mindig 
szervesanyagutánpótlás és 
mikrobiológiai egyensúly. A 
szántással olyan pusztítást vég
zünk, ami az egész évi mun
kánkat tönkreteszi.

Egyszerűen 
gondolkodunk

A talaj védelmének az a célja, 
folytatta Szőllősi Gábor, hogy 
a víztartalom és a hőmérsék
let a lehető legkisebb mérték
ben ingadozzon. Ezek ugyan
is stresszfaktorok, amelyek 

hatására a növények növeke
dése átmenetileg leáll. Fon
tos, hogy segítsük azon jóté
kony mikrobák jelenlétét is, 
amelyek majd elnyomják a 
kórokozókat és csökkentik az 
eróziót. A parkfenntartásban 
és a mezőgazdaságban is egy
szerűen gondolkodunk. Ah
hoz szoktunk hozzá, hogy ha 
tápanyag kell, akkor kiszórunk 
tápanyagot. Pedig a növények 
a mikrobákkal változatos stra
tégiai együttműködésre ké
pesek. A növények egészségi 
állapota, a mikrobákkal, a kár
tevőkkel szembeni ellenálló 
képességük mértéke refrak
tométerrel, a levél cukorszint
jének mérésével lehetséges. 
Ha a mért érték 12 fölötti, ak
kor a növény egészséges.

Ha valaki biológiai szemlé
letű parkot, kertet szeretne 

fenntartani, akkor a legjobb, ha 
a tervező, a kivitelező és a fenn
tartó együttműködik. Sokkal 
könnyebb fenntartani egy ker
tet, ha a biológiai alapokat meg
teremtjük a talajban. A cég ta
lajfenntartó tevékenysége a 
komposztra épül. Emellett hasz
nálnak még folyékony humin
savat, mikorr hi zakészítmé nye
ket, mátrixinformációs csep
pet, aerohu muszkomposztot. 
Ez utóbbi teljesen toxinmen
tes, stabil komposzt, nagy 
mikrobiológiai tartalommal.

Parkfenntartás, 
feldolgozás

Az előadó azt javasolta, hogy 
az önkormányzat vagy egy na
gyobb kertészet kösse össze a 
parkfenntartási tevékenysé
gét a feldolgozással. Olyan gép
rendszert állítottak össze, ami 
egyszerre alkalmas a park
fenntartás fizikai elvégzésére 
(például fűnyírás, aprítás) és 
az állattartásban keletkező 
szerves trágya kezelésére is. 
Ugyanez a gép készít forga

A Makeosz irodája újra visz
szakerült a Szent István 

Egyetem Budai Campusának 
épületébe és ez nagyon jó hír, 
emelte ki Kosztka Ernő. Már 
az első héten nyolc hallgató 
jelentkezett és kérte, hogy se
gítsenek nekik gyakorlati he
lyet találni. Jó az egyetemnek 
is, hogy a való élet, a kivitele
zéssel foglalkozó ágazat és 
mellette a tájépítész szakma 
képviselete is ott van a köze
lükben.

– Ma már egyértelműen 
látszik, hogy a szakmai napok 
rendezvénye milyen nagy erő
ket tud megmozgatni. Együtt 
volt négy ágazat, több mint 
350 szakember vett részt az 
előadásokon. Ott voltak a kert
építők, a tájépítészek, a fais

kolások és a faápolók. Egy hú
ron pendülünk, együtt gon
dolkodunk és valószínűleg a 
gyakorlatban sem fogunk el

fordulni egymástól, segíteni 
tudjuk egymást. Nagyon jó 
dolog, hogy már a tájépíté
szek is eljöttek, de várjuk, 
hogy még többen legyünk.

Már tíz éve mondják

Az együttműködő szponzo
rok is megértették, hogy eb
ben a rendezvényben és az 
ágazatban van jövő. Kéthá
romszáz nyereségérdekelten 
gondolkodó cég képviselője 
volt jelen, akik ebben a szak
mában akarnak megélni. Idén 
már 45 kiállító termékeit néz
hették meg a szakemberek. 

Ebben az évben lett tíz 
éves a Green City mozgalom 
hazánkban, ami túlnőtt a 
Makeosz szervezetén, már ága

zati, vagy az ágazat fölött át
ívelő gondolkodássá és moz
galommá vált. 

– Ma mindenki a biodi ver
zi tásról, a biológiai aktivitás
ról beszél. Mi ezt mondtuk tíz 
éve is a Green Cityelvek kap
csán, de akkor erre még nem 
volt nyitott a társadalom. Ma 
mindenkit ez érdekel, az em
berek erről beszélnek. Azt 
mondom, hogy most nagyon 
egységes a szakma, értékelt az 
elnök.

Mindenki mást akar

Érdekes volt látni, hogy a ge
nerációváltás mennyire fon
tos mindenkinek, és emellett 
mennyire lényeges a generá
ciók közötti kapcsolat. Azt 

Az egészséges talaj

Egy húron pendülnek  
A Balatonalmádiban megrendezett zöldágazati szakmai napok egyikén tartotta meg 
közgyűlését a Magyar Kertépítők Országos Szövetsége (Makeosz). Értékelték az elmúlt 
egy év szakmai eseményeit és meghatározták a szövetség előtt álló újabb feladatokat. 
Kosztka Ernő elnököt kérdeztük arról, hogy mit tart az elmúlt időszak legfontosabb 
történésének és hogyan látja a szakmai napok szerepét az ágazat életében.

u Kosztka Ernő, 
a Makeosz elnöke
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tott humuszkomposztot, ami 
aztán folyadék vagy szilárd 
formában meghatározott prog
ram alapján kijuttatható a te
rületre. Hazánkban egyebek 
között Hajdúböszörmény, Ba
latonlelle, Hajdúnánás önkor
mányzatai már alkalmazzák, 
Ausztriában pedig 70 önkor
mányzat és 450 gazdaság hasz
nálja bejegyzett módon ezt a 
módszert. Képeznek kom
posztmestereket is 23 hóna
pos intenzív tanfolyam kere
tében. Az oktatás folyamán a 
teljes technológiát, például a 
receptúra kiszámítását, vagy a 
feldolgozás helyének megha
tározását végigkövetik.

Hogy a lombra, gyepre, vi
rágra kijuttatott anyagból 
azután mit hasznosít a nö
vény, azt a természet eldönti. 
Alapelvük nem az irányítás, 
hanem a támogatás. Külön
böző méretű gépeik közül a 
legkisebb a kiskertben hasz
nálatos 30 literes, ami 3000 

négyzetméter felület lefedé
sére képes. A legnagyobb gé
pük 5000 liter térfogatú. 

A cég által használt táp
anyagkomposzt mikorrhizá
kat tartalmaz, ami ellenállóvá 
teszi a növényt. A növények 
alapvetően a mikorrhizás rend
szereken keresztül tartanak 
kapcsolatot egymással, az ed
dig mért legnagyobb egész
séges, mikorrhizás hálózatú 
terület 20 négyzetkilométer. 
A stresszjeleket a növények 
pillanatok alatt eljuttatják egy
másnak, így a kártevőre, idő
járási változásra adott válasz 
az egész területen pillanatok 
alatt végigfut. Ez nagy előny 
a növénytársulások szempont
jából. Folyékony humin és 
fulvósavakat is használnak.

Az egészséges talaj legyen 
tehát diverz, bolygatás men
tes, mindig takarjuk a felszí
nét és legyen mindig élő gyö
kér benne. 

Megyesi Éva

hittük, hogy a generációvál
tással van problémánk, mond
ta Kosztka Ernő. De nem az, 
hanem a különböző generáci
ók közti különbség a gond, 
vagyis az, hogy ki miként szo
cializálódott, fogalmazott. 

– Tudomásul kell ven
nünk, hogy a fiatalok másmi
lyenek. Induljunk ki abból, 
hogy mindenki jót akar, de 
nem beszélünk egyformán. 
Nekem, aki lassan kifelé me
gyek a munkaerőpiacról, más
képpen kell gondolkodnom a 
gyerekeimmel és a munkatár
saimmal kapcsolatban is ar
ról, hogy kit hogyan motivál
jak, ki kivel dolgozzon együtt, 
kinek mi az érdeke. A generá
cióváltás témakörének leg
fontosabb része, hogy vegyük 
észre és vegyük tudomásul, 
hogy a fiataloknak más a mo
tivációjuk, máshogyan szocia
lizálódtak, más az ingerküszö
bük, mint nekünk. Ez így lesz 
a munkatársainkkal, a gyere
keinkkel és a megrendelőink
kel is. Egy fiatal megbízóval 
egészen másképpen kell kom
munikálni – szűrte le a tanul
ságot a szakember.

Jól meg lehet élni

A szakmai oktatásnak és a te
hetséggondozásnak köszön
hetően ma megértheti egy fi
atal, hogy ebből a szakmából 
jól meg lehet élni, bár sokat 
kell dolgozni. Persze más 
szakmában is, ha valamit el 
akar érni az ember. A szak
mánkat elismerik, van jövő
je, a szakmunkásoknak már 
közel európai fizetést kell ad
nunk, fogalmazott Kosztka 
Ernő.

– A szakmai napok nagy
szerű fórum számunkra. Olyan 
fontossá vált ez a szakma, 
hogy megérdemelne egy or
szágos szintű, átfogó kiállí
tást, ahol az ágazatok erőtel
jesen meg tudnák magukat 
mutatni. Az még nem dőlt el, 
hogy ez a kiállítás mennyi 
re szóljon a nagyközönség
nek is, de én azt mondom, 
hogy a szakmánknak szüksé
ge van a nagyközönségre. 
Ehhez persze anyagi forrá
sok kellenek és meg kell ta
lálnunk a megfelelő hely
színt is.

M. É.


