Agroökológia Estek I.

Az Agroökológia Estek rendezvénysorozat a Védegylet és a Közép-európai Egyetem
Környezettudományi és Politikai Tanszékének közös szervezésben valósul meg. 2018
novembere és 2019 márciusa között négy esemény során az agroökológia különböző
területeit mutatjuk be filmvetítéseken és kerekasztal beszélgetéseken keresztül. Az első
rendezvényt 2018 November 15-én tartottuk a Közép Európai Egyetemen, melynek
központi témája az agroökológiai szemlélet volt.

Az agroökológiai szemlélet elsősorban az élelmiszertermelésben szükséges
paradigmaváltás szükségességére hívja fel a figyelmet, környezeti, társadalmi és
gazdasági összefüggéseiben; ideális esetben egy olyan élelmiszer-rendszert
eredményezve, amelyben a közösségek igényei és a természetes ökoszisztémák
egészsége között egyensúly áll fenn. Az agroökológia gyakorlatok emellett hozzájárulnak
a helyi tudás és tapasztalat erősödéséhez, valamint a termelők, fogyasztók, szakemberek,
kutatók és aktivisták közötti hálózatok kialakulásához.
Az estét Marie- Monique dokumentumfilmje a “Les Moissons du Futur” (A jövő terménye)
nyitotta meg. A film bemutatja az ipari mezőgazdaság talajra, környezetre és az emberek
életére gyakorolt hatását; valamint a világ különböző tájairól hoz példákat az élelmiszerrendszerben szükséges paradigmaváltás lehetőségeire. A filmet kerekasztal beszélgetés
követte, melyben az ökológiai gazdálkodás, a rövid élelmiszerláncok és a felelős
fogyasztás területéről érkező szakértőink vettek részt.

Logan Strenchock környezetvédelmi szakember, munkája során a fenntartható fejlődés
közösségi kezdeményezéseivel, rövid élelmiszerláncokkal, ellenálló mezőgazdasági
rendszerekkel és a város- vidék kapcsolatával foglalkozik. Logan emellett az egyik első
közösségi mezőgazdasági elveken működő gazdaság, a Zsámboki Biokert munkatársa.
http://www.zsambokibiokert.hu

Drexler Dóra tájépítész és növényorvos, jelenleg az Ökológia Mezőgazdasági
Kutatóintézet (ÖMKI) ügyvezetője. 2012 óta az ÖMKI többek között egy innovatív onfarm kutatási hálózatot működtet, ezen belül a gazdák és a szakemberek közösen
határozzák meg és viszik végbe a kutatási célokat. Az ÖMKI számos ökológiai
mezőgazdaságot érintő kérdésben végez kutatásokat, például zöldség tájfajtákkal
kapcsolatban, ökológiai nemesítésben, szőlészetben és méhészetben.
http://biokutatas.hu

Szűcs-Winkler Róbert a Felelős Gasztrohős szervezet egyik alapító tagja. Ez a civil
szervezet a termelők, fogyasztók és éttermek részére nyújt segítséget társadalmilag és
környezetileg felelős termelői és fogyasztói szokások kialakításában. Saját minősítési
rendszerükkel éttermeknek nyújtanak segítséget, a termelők és séfek közötti
kapcsolatokat Gasztro Randi eseményeiken erősítik, miközben megismertetik
a
fogyasztókkal a magyarországi szuper élelmiszereket (superfoods) és szezonális
terményeket.
http://gasztrohos.hu

A kerekasztal beszélgetés központi témája a magyarországi élelmiszer-rendszer volt különös tekintettel annak hiányosságaira és lehetőségeire agroökológiai szempontból.
Abban minden szakértőnk egyetértett, hogy az elmúlt években pozitív irányú változások
figyelhetők meg. Dóra az ökológiai mezőgazdasági szektorból hozott példát, ahol a
minősített területek évről évre növekednek és pár éven belül egy egész borrégió térhet át
ökológiai termelésre. Róbert szintén optimista, bár hangsúlyozta, hogy a hosszú távú
pozitív változáshoz az élelmiszer-rendszer minden szereplőjének változtatnia kell: a
termelőknek, fogyasztóknak és a gasztronómia képviselőinek egyaránt. Magyarországon
a gasztronómiai trendek erős hatással vannak a fogyasztói szokásokra, ezért különösen
fontos, hogy ez a szektor aktívan támogassa a helyi és szezonális alapanyagokat. Logan
szerint is jó irányba tartunk, Budapesten bármelyik kerületben elérhetők kisléptékű,
közelben termett alapanyagok, például termelői piacokon vagy közösség által támogatott
mezőgazdasági rendszerben.

A meghívott szakértők a fogyasztói tudatosság, a politikai és pénzügyi támogatás
fontosságára hívták fel a figyelmet az ökológiai és kisléptékű termelés szektorainak
erősítése érdekében. „A minősített vagy nem minősített ökológiai szemléletű termelés
Magyarországon technológiailag naprakész, azonban a vásárlók közvetlen elérése
nehézségekbe ütközhet, amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő átvevőpont.” hangsúlyozta Logan. A másik probléma a magyar fogyasztók alacsony vásárlóereje- a
háztartási kiadások jelentős része (25%-a) már így is élelmiszerre megy el, ezért a
magasabb árú, prémium kategóriájú termékek piaca csak lassabban tud növekedni. Egy
kérdező a közönségből arra volt kíváncsi, hogy a függőleges, víz kultúrában zajló
növénytermesztés nyújthat -e választ a városi élelmiszerellátás problémáira. „Amikor a
hosszú távú fenntarthatóság a cél, a vidéki megélhetés, a helyi élelmiszerbiztonság
gyakran állnak szemben a technológiai megoldásokkal, ezért ezek csupán látszati
megoldásokat nyújtanak.” - válaszolta Logan. Dóra ezen kívül hangsúlyozta, hogy fontos
a természetes rendszerek és szervezetek bizonyos fokú sérthetetlenségét is szem előtt
tartani, ilyen például a növények kapcsolata a talajjal; ezért a függőleges, talaj nélküli
termesztés nem igen tekinthető ökológiainak. Róbert szerint a városi lakosságnak
elsősorban szemléletformálására van szüksége, melyhez jó kiindulási alapot nyújtanak a
városi kertek.

Szakértőink egyetértettek: fontos lenne, hogy az EU-s és hazai támogatási rendszerekben
a terület alapú támogatás helyett nagyobb hangsúlyt fektetni a mezőgazdasági termelők
által nyújtott egyéb szolgáltatásokra, mint a tájkezelés vagy az élőhely megőrzés. Emellett
a támogatásokkal érdemes lenne jobban segíteni a kisléptékű termelőket a piacra
jutásban - ezzel talán megakadályozható lenne az a szomorú jelenség, hogy a
Magyarországon termelt bio minősítésű termékek elhagyják az országot és feldolgozva,
értéknövelve import termékként érkeznek vissza.

