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1. Bevezetés
A permakultúra egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Habár a szó legtöbbször még
mindig furcsálló tekinteteket vált ki, egyre nagyobb az ismertsége. Elsősorban ugyan a kertészkedéssel és az állattartással kapcsolatban kerül elő, de az élet egyre több területét kapcsolják már hozzá: a környezettudatos életmódot, az energiatakarékos építkezést, a szívességbankokat, a dobozrendszereket, az ökofalvakat, a holisztikus gyógyászatot, balkonkertészetet és
még sok mást.
A permakultúra egy etikus és fenntartható élet kialakításának eszköze, szemléletmód,
amely az élet minden területéhez kapcsolódik, de Magyarországon mégis leginkább a gazdálkodásban van jelen. Magyarul nagyon kevés szakirodalom áll rendelkezésre róla, és dolgozatom egyik célja, hogy bővítsem ezt a kört. Elsősorban azok számára lehet érdekes ez az
anyag, akik szeretnék saját bőrükön megtapasztalni ezt a napjaink jellemző gondolkodásmódjától gyökeresen eltérő szemléletet, akik abban gondolkodnak, hogy elindítanak vidéken egy
permakultúrás családi gazdaságot. Bemutatásra kerül négy olyan gazdaság, amely több éves
tapasztalattal rendelkezik, és akiknek a tudásából sokat lehet meríteni.
Habár kívánatosnak tartom, hogy a mai iparszerű mezőgazdaság minél hamarabb
megváltozzon, hogy élelmiszertermelésünk decentralizálódjon és vegyszerektől mentesen,
fenntartható módon történjen, nem célom a dolgozattal, hogy ellene szóljak, vagy hogy összehasonlítsam a permakultúra adta lehetőségekkel. Kizárólag alternatívát szeretnék ajánlani
azzal, hogy a szakirodalom alapján bemutatom a permakultúra hátterét, szellemiségét, a gazdaságok leírásával pedig azt, hogy ezt a benne élők hogyan élik meg, és milyen tapasztalataik
vannak.
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2. Előzmények, szakirodalmi áttekintés
A permakultúráról jelenleg egyetlen magyar szakirodalom áll rendelkezésre, Baji
Béla: Permakultúra és önellátó biogazdálkodás című könyve. Néhány külföldi könyv fordítás
alatt van, ebből David Holmgren: A permakultúra lényege című elektronikus könyvének
magyar változata már elérhető az interneten, de a legtöbb könyv magyar nyelvű publikálása
még várat magára. Ezért elsősorban külföldi, eredeti forrású anyagokat használtam, hogy
átfogó képet kaphassak a permakultúráról.

2.1. A permakultúra kialakulása, története, definíciói
Ebben a fejezetben Bill Mollison (1988) és David Holmgren (2002) munkái alapján
bemutatom a permakultúra kialakulását, definícióinak változását, amellyel egyben
végigkísérhetjük a permakultúra fejlődését is.
A permakultúrát valójában már évezredek óta gyakorolják egyes természeti népek,
számukra ez az élet egyetlen értelmes módja, miközben a permakultúra létezéséről
valószínűleg mit sem tudnak.
A permakultúra fogalmának, és magának a szónak a megalkotása Bill Mollison és
David Holmgren rövid, de intenzív közös munkájának az eredménye volt az 1970-es évek
közepén, melynek során a modern világunkat fenyegető környezeti válságra keresték a
választ.
A permakultúra szót a ’permanent agriculture’ (fenntartható mezőgazdaság) szavak
összevonásából hozta létre a két ausztrál úriember az 1970-es évek közepén „az ember
számára hasznos évelő vagy önszaporító növények és állatok egységes, ám folytonosan
változó rendszeré”-nek kifejezésére, ami valójában nem más, mint egy teljes mezőgazdasági
ökoszisztéma.
Ötletük azokból a feltételezésekből indult ki, melyek szerint a környezeti válság olyan
mértékű, hogy veszélyezteti a világ folyamatosan növekvő népességének fennmaradását, a
modern ipari társadalmak pedig az eddigieknél is erőteljesebb hatással lesznek az élővilág
biodiverzitására. A fosszilis energiahordozók megcsapolásának köszönhető az emberiség
számának robbanásszerű növekedése, és ezeknek az energiahordozóknak a kimerülésével
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kénytelenek leszünk pár generáción belül visszatérni a természetben megfigyelhető általános
mintákhoz és a megújuló erőforrások használatához. Fontos tudatosítanunk, hogy az
emberekre ugyanazok a tudományos energia törvények érvényesek, mint amelyek az egész
világegyetemet irányítják.
1978-ban jelent meg közös munkájuk eredménye, a Permaculture One (Permakultúra
1) című könyv, melyben a mezőgazdasági területek kialakításánál a természetes
ökoszisztémák közvetlen leképezésén volt a hangsúly: fontos szerepet kapott a területek
takarása, az ásás mellőzése, és az évelő növények, fák ültetése.
1981-re a permakultúra fogalma éretté vált arra, hogy alkalmazott tervezési
rendszerként lehessen tanítani, ebben az évben kapta diplomáját az első 26 tanuló.
1998-ban Bill Mollison a következőket írja Permacultre, A Designer’s Manual
(Permakultúra, a tervező kézikönyve) című könyvében: „A permakultúra (fenntartható
mezőgazdaság) a mezőgazdaságilag termékeny ökoszisztémák tudatos tervezése és
fenntartása, amelyek rendelkeznek a természetes ökoszisztémák diverzitásával, stabilitásával
és rugalmasságával. A táj és az emberek harmonikus integrációja, amely fenntartható módon
biztosítja számukra a táplálékot, energiát, menedéket és más anyagi vagy nem anyagi
szükségleteket. Fenntartható mezőgazdaság nélkül nem lehetséges stabil társadalmi rend.”
A permakultúra az idők folyamán rengeteget változott, maguk az eszme megalkotói is
felismerték, hogy egy olyan tervezési rendszert hoztak létre, amelyet sokkal szélesebb körben
is lehet alkalmazni. Fontos ebben a változásban az a felismerés, hogy a természetes
ökoszisztéma nem az elemeknek, hanem az elemek közötti kedvező kapcsolatok hálózatának
köszönhetően működik.
1991-ben Bill Mollison és Reny Slay a következőket írja az Introduction to
Permaculture (Bevezetés a Permakultúrába) című könyvében:”A permakultúra egy
fenntartható emberi környezet kialakítására létrehozott tervezési rendszer. A szó maga
nemcsak a permanent agriculture (fenntartható mezőgazdaság) szavak összevonása, hanem a
permanent culture (fenntartható kultúra) szavaké is, hiszen a kultúrák nem tudnak sokáig
fennmaradni fenntartható mezőgazdasági alap és földhasználati etikai elvek nélkül. A
permakultúra bizonyos szinten a növényekkel, állatokkal, épületekkel és infrastruktúrákkal
(víz, energia, kommunikáció) foglalkozik. A permakultúra azonban nem magukról az
elemekről szól, hanem inkább azokról a kapcsolatokról, amit létre tudunk közöttük hozni
azáltal, ahogyan elhelyezzük őket a tájban.”
David Holmgren tovább módosította a permakultúra fogalmát, a 2002-ben megjelent
Permaculture, Principles & Pathways Beyond Sustainability (Permakultúra, Alapelvek és utak
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a fenntarthatóságon túl) című könyvében ezt írja: „a permakultúra olyan tudatosan alakított
tájat jelent, amely hűen tükrözi a természetben található mintákat és kapcsolatokat, miközben
bőven

terem

élelmet,

rostokat

és

energiát

a

helyi

szükségletek

kielégítésére.

Rendszerszemléletű gondolkodásmód és tervezési elvek alkalmazása, melyek keretet
biztosítanak a fenti eszme megvalósításához.”
A permakultúra azóta is fejlődik, különböző irányokban. Azzal, hogy a jelentését, és
ezáltal alkalmazási területeit kiterjesztették, egyre többen alkalmazzák a városokban is.
Számos könyv, publikáció született azóta a témakörben, és a permakultúra megközelítése, az
alapelvek mindig a szerzők személyes megközelítését, tapasztalatait tükrözik. De bárhol is
használják, a legfontosabb célja az, hogy fenntartható módon éljünk és csökkentsük ökológiai
lábnyomunkat.
Mára már emberek ezrei végezték el a tanfolyamot és alkotnak laza hálózatot. A
permakultúra oktatásának nincs központi szervezete.

2.2. A permakultúra etikai alapjai
A permakultúra etikai alapjait Holmgren részletesen kifejti 2002-ben megjelent
könyvében.
Az etikai alapelvek olyan egyetemes erkölcsi útmutatók, amelyek abból a mélyről
fakadó igényünkből származnak, hogy azt tegyük, amiről azt hisszük, hogy helyes, az
alapelvek segítséget nyújtanak abban, hogy tudjuk, mely tetteinknek lesz jó vagy helyes az
eredménye.
A permakultúra etikai alapelvei közösségi etikák vizsgálata alapján kerültek
megfogalmazásra, és ezek a permakultúra tervezési rendszerének alapvetései. Az alapelvek
megegyeznek a természeti népek alapelveivel. A permakultúra fontosnak tartja a bennszülött
törzsi kultúráktól való tanulást, hiszen ezek a kultúrák még egyensúlyban éltek a
környezetükkel és jóval tovább maradtak fenn, mint a modern társadalmak bármelyike.
A permakultúra etikai alapjai a következők:
Vigyázzunk a Földre!
Földünk egy élő, önszerveződő entitás, amely biztosítja számunkra, és az összes élő
rendszer számára az életfeltételeket, ezért nemcsak etikai okokból, hanem önös érdekekből is
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elengedhetetlen, hogy vigyázzunk rá. Ha az alapvető életfenntartó rendszerekre túlzott
hatással vagyunk, fennáll a veszélye az egyensúly visszaállítását célzó egyre nagyobb
mértékű válaszreakcióknak (pl. természeti katasztrófák, klímaváltozás).
A Földről való gondoskodás magában foglalja a Föld összes élőlényéről és eleméről
való gondoskodást, elsődlegesen azonban az élet forrását jelentő talajról, erdőkről és folyókról
való gondoskodást jelenti. Habár a környezetvédelem megközelítésében az emberek
különállnak a természet többi részétől; a környezeti elemekről és a többi élőlényről csupán az
emberek számára betöltött hasznosságuk alapján, erőforrásként tárgyalnak, fontos
megértenünk, hogy a földi ökoszisztémában minden élőlény eredendően értékes, függetlenül
attól, hogy az ember számára mennyire kellemetlen a jelenlétük. Az emberiség hatalma és
intelligenciája nem terjed ki arra, hogy minden életformára vigyázni tudjon, ezért ez csak úgy
valósítható meg, ha megpróbáljuk csökkenteni a környezeti hatásunkat, és igyekszünk a Föld
lehető legnagyobb területét bolygatatlanul hagyni. Fontos elfogadnunk, hogy a természetes
ökoszisztémák működését sosem leszünk képesek teljesen megérteni a kapcsolatok
bonyolultsága miatt, és képtelenek vagyunk ellenőrzésünk alatt tartani minden egyes tettünk
hatását. Mindemellett az igényeinket ellátó rendszereket olyan módon szükséges
kialakítanunk, hogy azok a lehető legkevésbé térjenek el a természetes ökoszisztémáktól.

Vigyázzunk az emberekre!
A Földről való gondoskodás alapvetően nem foglalja magába az emberekről való
gondoskodást is. A permakultúra olyan intelligens tervezési rendszert ad a kezünkbe, amellyel
megvalósítható szükségleteink megtermelése komoly emberi erőfeszítés és fosszilis
energiahordozók felhasználása nélkül.
Az emberekkel való törődés magunkkal kezdődik, hiszen ez az a szint, amire a
legnagyobb a ráhatásunk, de magában foglalja a családunkat, a szomszédunkat, a helyi és a
távolabbi közösségeket. Ez az alapelv a közösségi szintű önállóságról és a személyes
felelősségvállalásról

szól.

A

feleslegesen

megtermelt

és

fogyasztott

javak

nem

eredményeznek nagyobb jólétet. Felelősséget kell vállalnunk a helyzetünkért, és nekünk
magunknak kell megtennünk a szükséges lépéseket ahelyett, hogy a politikai, gazdasági,
társadalmi szervektől várjuk a problémákra a megoldást.
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Igazságos elosztás (a fogyasztás és a szaporodás korlátozása, a fölösleg újraelosztása)
Ez az alapelv azt fogalmazza meg, hogy csak annyit vegyünk el, mint amire valóban
szükségünk van, a felesleget pedig osszuk meg másokkal; valamint arra a fontos felismerésre
hívja fel a figyelmet, hogy mindennek korlátozott élettartama és tere van, beleértve az embert
is. A Föld erőforrásai végesek és a fogyasztás folyamatos növekedése lehetetlen.
Fontos az ökológia lábnyomunk csökkentése, amely a népesség növekedésének és a
fogyasztás mértékének csökkentésén, valamint a megfelelő technológia alkalmazásán múlik.
A felesleg elosztása magában foglalja a tudásunk és tapasztalataink átadását is, amellyel a
közösségek stabilitása erősödik.

2.3. A permakultúra ökológiai, tervezési alapelvei, erőforrások, alkalmazási területek

2.3.1. Alapelvek
A permakultúra atyja, Bill Mollison által meghatározott alapelvek az idők folyamán
kibővültek, mélyültek, formálódtak. Ahány permakultúra szerző vagy tanár, annyi
megközelítése van az alapelveknek ma, de ha jobban elmélyedünk a tanulmányozásukban,
rájövünk, hogy tulajdonképpen ugyanarról szólnak. Az alapelvek segítenek eligazodni a
mindennapjainkban, valójában a permakultúra esszenciáját tükrözik megfogható formában.
2.3.1.1. Bill Mollison (1988) a következő alapelveket fogalmazza meg
1. Dolgozz a természettel, mintsem ellene!
Inkább támogassuk, mint akadályozzuk a természeti elemeket, erőket, folyamatokat. A
természetes szukcesszió folyamatát például támogathatjuk azzal, hogy a gyomok és
pionírfajok eltávolítása helyett felhasználjuk az általuk nyújtott mikrokímát, tápanyagot és
szélvédelmet az általunk telepíteni kívánt fajokhoz.
2. A probléma maga a megoldás.
Csak az dönti el, hogy valamit előnyösnek ítélünk-e meg, vagy sem, hogy hogyan
tekintünk rá. Ha például a szél hidegen fúj, használjuk az erejét és a hidegét előnyként,
például szélgenerátorhoz. Minden pozitív erőforrás, csak rajtunk múlik, hogy rájöjjünk,
hogyan tudjuk akként használni.
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3. A legkisebb változtatással érd el a lehető legnagyobb hatást!
A gátat például olyan helyre tegyük, ahol a legkevesebb föld mozgatásával a legtöbb vizet
kapjuk.
4. Egy rendszer hozama elméletileg korlátlan.
Az arra vonatkozó korlát, hogy hányszor használható fel egy erőforrás egy rendszerben,
csak az információnak és a tervező képzeletének a korlátaitól függ. Egy teljesen beültetett
kertben is akad mindig hely egy hozamot hozó újabb elemnek.
5. Minden kertészkedik, vagyis hatással van a környezetére.
Mi döntjük el, hogy ezeket a hatásokat hogyan kezeljük. Ha megvizsgáljuk, hogy a
növények és állatok hogyan változtatják meg az ökoszisztémákat, sok szövetségest
találhatunk.
2.3.1.2. A David Holmgren által meghatározott alapelvek
A David Holmgren (2002) féle alapelvek a rendszerökológia irányából közelítenek, az
elveket erőteljesen átszövi a rendszerelmélet, és elsősorban tervezési alapelvekként
szolgálnak. Áttekintésükhöz segítségül hívom David Holmgren A Permakultúra Lényege
című elektronikus könyvét (http1) és a Permaculture Association honlapján (http1) található
megközelítéseket és példákat.
1. Figyeld meg és válj cselekvő részesévé a természetnek!
A permakultúrás tervezés alapja a megfigyelés. Ahhoz, hogy a természettel együtt tudjunk
dolgozni, fontos felismerni és megérteni az ökológiai törvényszerűségeket, a természeti és
társadalmi mintákat. „A jó terv a természet és az emberek közötti szabad és harmonikus
kapcsolaton múlik, melyben az alapos megfigyelés és a figyelmes együttműködés adja az
inspirációt a tervezéshez.” (David Holmgren 2002) Mivel a tervezés során komplex
rendszerekkel van dolgunk, fontos, hogy mindig a lehető legkisebb beavatkozást végezzük, és
figyeljük meg ennek a hatását, mielőtt újabb lépéseket teszünk.

9

2. Fogd el és tárold az energiát!
A Föld fosszilis energiakészletét egyre gyorsuló ütemben és növekvő mértékben
aknázzuk ki és éljük fel, amellyel gyermekeinket fosztjuk meg az elfogadható élet
lehetőségétől. Fontos a természeti tőke újrateremtése a felhalmozott tudás és tapasztalat
felhasználásával.
Az energia jó része a Napból származik, amelyet a növények összetett szénhidrátok
formájában tárolnak. További energiaforrás a szél és a víz, valamint az elpazarolt források. Az
energia tárolására lehetőségünk van egészséges, termékeny, magas humusztartalmú talajok,
biomassza, évelő növényi rendszerek, vízkészletek, passzív napenergiát felhasználó épületek,
magok, konzervált zöldségek és gyümölcsök formájában.
3. Érj el terméshozamot!
Olyan rendszereket kell terveznünk, amelyek önállóságot biztosítanak, azaz
fenntartják önmagukat és újabb energia begyűjtésére adnak lehetőséget a rendszerben tárolt
energia segítségével.
Holmgren (http2) megemlíti, hogy Bill Mollison szerint a dísznövények helyett élelmet
biztosító, hasznos növényekkel kell betelepíteni a városokat. Bármit tervezzünk is, legyen
képes terméshozam biztosítására, hogy saját igényeinket minél inkább saját erőforrásokból
tudjuk fedezni. Ezzel növeljük önállóságunkat, amellyel együtt csökken a globális
élelmiszerrendszerektől és a fosszilis energiahordozóktól való függésünk. Ez az elv magában
foglalja az ellátásunkhoz szükséges elemek rendszerünkbe történő integrálását.
4. Alkalmazz önszabályozást és figyelj a visszacsatolásra!
Ez az alapelv a permakultúra önszabályozással kapcsolatos kérdéseivel foglalkozik,
amelyben a helytelen cselekedetek és viselkedés korlátozásán van a hangsúly. Ilyen például a
harmadik etikai elv, miszerint korlátozzuk fogyasztásunkat és csak annyit vegyünk el,
amennyit a Föld képes adni. A tervezéskor érdemes önszabályozó rendszerek létrehozására
törekedni, amelyben fontos szerepe van a pozitív és negatív visszacsatolásokra való
reakciónak.
A tervezés célja önfenntartó rendszerek kialakítása, melyre jó példa az erdőkert, amely a
rendszer beállása után csak kevés munkát igényel.
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5. Használj megújuló energiaforrásokat és szolgáltatásokat és becsüld meg őket!
A permakultúrás tervezés fontos célja, hogy olyan nagy hozamú rendszerek kerüljenek
kialakításra, amelyben a rendszer fenntartása megújuló energiaforrások használatával történik,
még ha a rendszer kialakításához szükség van is nem megújuló energiaforrás igénybevételére.
Társadalmunknak

meg

kell

tanulnia

megbecsülni

a

megújuló

ökoszisztéma

szolgáltatásokat, amelyeket az élőlények, vagy környezeti tényezők biztosítanak számunkra
anélkül, hogy károsítanánk őket. Ilyen például a fa árnyéka. Ezekkel számos olyan feladat
kiváltható, amihez napjainkban nem megújuló erőforrásokat használunk. A permakultúrás
rendszer tipikus példája erre a tyúkokkal és disznókkal történő talaj előkészítés a traktor
helyett.
6. Ne termelj hulladékot!
A hulladék valójában kihasználatlan melléktermék. A szennyezés Bill Mollison (1988)
szerint „egy adott rendszer bármely elemének olyan mellékterméke, amelyet a rendszer
egyetlen másik eleme sem hasznosít.”
Egy jól működő rendszerben minden résztvevő mellékterméke egy másik résztvevő által
hasznosítható. Tehát a rendszert úgy kell megtervezni, hogy a különböző elemek úgy
kerüljenek összekapcsolásra, hogy egymás igényeit kielégítsék. Jellemző példa erre a
komposztálás, ahol a szerves anyag egy körfolyamat részeként helyben hasznosul. Fontos a
hulladék kezelése szempontjából a refuse - reduce - reuse - repair- recycle - redesign
(visszautasít – csökkent – újrahasznál – megjavít – újrahasznosít - újratervez) lépéseknek a
betartása.
7. Tervezz a mintáktól a részletekig!
A természetben és a társadalomban megfigyelhető minták segítségével megérthetjük a
folyamatokat és ezeket a mintákat felhasználhatjuk egy másik rendszer tervezése során. A
permakultúra az erdőt használja ökoszisztéma modellként az emberi tájhasználatra. Bár az
erdőmodell nem tökéletes, a permakultúra rengeteg tapasztalatot meríthet belőle.
A pók hálója hasonló mintájú a permakultúrában használt zónákhoz, amely jó példája
a mintáktól a részletekig történő tervezésnek. Ennél a központ (ház, tanya) körül a használat
gyakorisága alapján körkörösen zónák kerülnek kialakításra, amelyek segítenek megtalálni az
elemek és az alrendszerek helyét.
A táj alapvető mintázata meghatározza a lefolyó víz elvezetésére és elosztására
alkalmazható árkokat és földmunkákat, és az így létrejött zónák nedvességtartalmát, ami
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pedig meghatározza a telepítési és kezelési rendszereket. A földet használó rendszerekben
alapvető a táj mintázatának a felismerésére, fontos hogy a tervezés a rendszer egészéből
induljon ki, hogy a teljes kép határozza meg a részleteket. Tervezéskor fontos megismerni a
táj típusát, vízrajzát, földrajzát, földtani jellemzőit, a biodiverzitását, az élőhelyeket, a
társadalmi és kulturális mintákat (szokásokat, értékeket).
8. Törekedj egységre elkülönítés helyett!
Fontos ökológiai törvényszerűség, hogy a rendszer elemei közötti kapcsolatok
legalább olyan fontosak, mint maguk az elemek. Az egészséges, stabil ökoszisztémák
jellemzője a sokrétű, bonyolult kapcsolatrendszer. Egy önszabályozó rendszer létrejöttéhez
úgy kell elhelyezni az elemeket, hogy ezek a sokrétű kapcsolatok megvalósulhassanak, és
létrejöhessen egy magasabb szintű együttműködés. Az elhelyezésben fontos szempont, hogy
minden elem kielégítse más elemek szükségleteit és felhasználja más elemek termékeit. Példa
lehet erre az, hogy a csirkéket a gyümölcsfák alatt szabadon tartjuk, így tudnak gondoskodni a
táplálékukról, miközben felszedegetik a gyümölcsfát károsító élőlényeket.
A mai világban a tudományos gondolkodásnak köszönhetően jellemző, hogy az egyes
alkotórészeket, egységeket külön tanulmányozzuk, és minden rendszerre vonatkozó
megállapítás azon alapul, hogy ezek az alkotórészek egymástól elszigetelve hogyan
viselkednek.
A tervezés során fontos a következő két megállapítás figyelembevétele:


A rendszer minden alkotóeleme több szerepet tölt be: példa erre az, hogy a csirkét
nemcsak a húsáért tartjuk, hanem felhasználjuk a többi szolgáltatását is: hőt, tollat,
tojást ad, szétteríti a trágyát, eltávolítja a kártevőket. Ezzel nemcsak a hasznosítás foka
nő, hanem a csirke is az igényei szerinti körülmények között nevelkedhet.



Minden fontos feladatot több elem lát el: példa lehet erre az, hogy a saját élelmünk
biztosítására számos növényfajt termesztünk (gabonát, zöldségeket, gyümölcsöket),
valamint bevonjuk a táplálkozásba a vadon élő fajokat is. Ezzel megteremtjük a
rendszer rugalmasságát; ha az egyik termény kiesik, a maradékból fedezzük
igényeinket. Ezzel csökkentjük a függő helyzetek kialakulását és csökkentjük a
katasztrófák esélyét.

A permakultúra a kölcsönösen előnyös kapcsolatok kialakítását, az együttműködést, és a
szoros, szimbiotikus kapcsolatok létrejöttét szorgalmazza.
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9. Alkalmazz kisléptékű, lassú és fokozatos megoldásokat!
A lehető legkisebb léptékű rendszerek kialakítására kell törekednünk, amelyekben még
megvalósul a praktikusság és az energiahatékonyság. A kisléptékű megoldások sokkal inkább
a helyi igényekhez igazodnak, a kisebb mértékű beavatkozások kevésbé terhelik meg a
természetet, környezetet, és sokkal inkább átláthatóak a következményeik, mint a
nagyléptékű, globális változtatásoknak. Jól szemlélteti a gyors folyamatok, a nagyléptékű
rendszerek, valamint a kisléptékű megoldások közötti különbséget a műtrágya használata. A
növényeknek a műtrágyára adott gyors válasza csak rövid ideig tart, míg a szerves trágya és a
komposzt hosszan és kiegyensúlyozottan érezteti hatását. Ráadásul a kis mennyiségű
műtrágya által elért pozitív hatás a visszájára fordul, ha nagy mennyiségben használjuk.
10. Használd és becsüld a sokféleséget!
A sokféleség szerepe összetett. A természeti és társadalmi rendszerek bonyolultsága és
stabilitása az elemek és a köztük lévő kapcsolatok sokféleségéből fakad.
A permakultúrás rendszerekben kialakított sokféleség biztonságot ad, ha valamelyik
terményünk odavész, a másik biztosan megmarad. A monokultúra az okozója ráadásul a
kártevőkkel és betegségekkel szembeni ellenálló képesség csökkenésének, és ezáltal a
vegyszerek és az energia fokozott használatának. A polikultúra termékenyebb és jobban
ellenáll az időjárás viszontagságainak és a kártevők támadásának. De a sokféleség a
polikultúránál jóval többet jelent. Ide tartozik a területek adottságainak megfelelő művelési
rendszerek, a fajok, fajták és populációk, de az emberi közösségek sokfélesége is.
11. Használj szegélyeket és ismerd fel a peremterületek fontosságát!
A szegélyek az ökológiai kereskedés színterei, az a terület, ahol két ökoszisztéma vagy
élőhely találkozik. Ezek a részek jóval termelékenyebbek, fajokban gazdagabbak, hiszen itt
megtalálhatók mindkét élettér fajai, és olyanok is, amelyek ennek a területnek a különleges
feltételeihez alkalmazkodtak és csak itt találhatók meg.
Az ökoszisztémában a legjelentősebb határterület a talaj, amely átmenetet jelent az
ásványi talaj és a levegő között. A jó vízelvezetésű, levegővel átjárt talaj hatalmas felületet
biztosít az egészséges növényi élet számára.
A tervezés során érdemes minél több szegélyt kialakítani. Az érintkező felület
megnövelésével mindkét terület termőképessége növekedhet. A mezővédő erdősávok esetén
például a mező és az erdő határának megnövelésével nő a termelékenység. Ez az elv
érvényesül a tavak esetén is.
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12. Használd kreatívan a változást és reagálj rá!
Minden változásban van. Ennek az alapelvnek több aspektusa van. Egyrészt fontos,
hogy megtanuljunk alkalmazkodni a nagyméretű rendszerek általunk befolyásolhatatlan
változásaihoz. Másrészt fontos, hogy a tervezésnél figyelembe vegyük és kihasználjuk az
általunk ismert, kiszámítható változásokat, mint például az évszakokat vagy a szukcessziót.
Azzal, hogy megértjük az ökoszisztémák változásait, felgyorsíthatjuk a folyamatot, és
produktív ökoszisztémákat hozhatunk létre a természet üteméhez képest gyorsabban. A
változások kreatív használatát jól példázza az erdőkert, ahol az erdő összes szintje egyszerre
kerül kialakításra.
2.3.1.3. A Patrick Whitefield által kiemelt alapelvek
Whitefield megközelítésében az alapelvek a természetes ökoszisztémák működésének
megértéséhez adnak kulcsot, ezek elsősorban ökológiai alapelvek. Az alábbi kilenc alapelvet
2004-ben publikált könyvében dolgozza fel, az összefoglaló ez alapján készült.
1. Háborítatlan talaj
A természetes folyamatokkal való együttműködés megnyilvánulása ez az elv, mely
szerint törekedni kell arra, hogy olyan növényeket termesszünk és olyan módon, amellyel a
talajt a lehető legtermészetesebb állapotában tartjuk fenn. Ennek fontos része az ásás vagy
szántás mellőzése, amely tönkreteszi a talaj szervesanyag tartalmát, szerkezetét, eróziónak
teszi ki a talajt és elpusztítja a mikroorganizmusok, giliszták egy részét. Talajtakarással a föld
művelése kiváltható, a talaj jó szerkezetéről a giliszták gondoskodnak, nő a talaj szervesanyag
tartalma, visszaszorul a gyomok jó része és a talaj kiszáradása is elkerülhető. Célszerű az
évelő növények arányának növelése, a természetes ökoszisztémákban is az évelők
dominálnak, és így a befektetett munka aránya is jóval kevesebb.
2. Diverzitás
Annál diverzebb egy ökoszisztéma, minél nagyobb számú niche kerül betöltésre. A
fajok elkerülik a versenyt azzal, hogy különböző erőforrásokat használnak. Ezt a mintát
érdemes követni a művelt ökoszisztémákban, amelyre jó példa a búza és a bab párosítása vagy
a juh és a szarvasmarha azonos területen legeltetése. A diverz rendszerek produktívabbak,
mint a monokultúrák, az előbb említett búza és bab párosítás esetén például mérések
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bizonyítják, hogy együtt termesztve őket nagyobb az ugyanarról a területről betakarított
össztermés mennyisége, mintha külön lettek volna termesztve.
A diverzitás növeli a rendszer stabilitását is, a sokféle növényt tartalmazó növényi
közösségek tartalmaznak olyan fajokat, amelyeknek az atipikus környezeti feltételek a
kedvezőek, és amelyek egy szélsőséges esemény bekövetkezte esetén fenntartják a
termelékenységet. Ez természetesen igaz kevésbé szélsőséges időjárás esetén is: a
polikultúrában biztosan lesz olyan növény, aminek az adott év feltételei kedveznek. A Földön
a 35-70.000 ehető fajból 7.000-et termesztettek már. Ma az élelmiszerünk 90%-át 20 növény
alkotja, amelynek 60%-a a rizs, a kukorica és a gabona. Ezek hiába biztosítanak magas
hozamot, mert így az emberiség ki van téve a termés betegségeinek és a klímaváltozásnak.
A globalizációnak köszönhetően sokkal változatosabb polikultúrák létrehozására van
lehetőségünk, mint őseinknek. Ez az iparosodás előtti mezőgazdaság és a permakultúra
közötti egyik fontos különbség. Az erőforrás megosztáson és a stabilitáson kívül fontos
jellemzője a polikultúrás rendszernek az, hogy a betegségek nehezebben terjednek, valamint
kihasználhatók a pozitív allelopatikus hatások. Sokkal alkalmasabb a gyomnövények
visszaszorítására is.
A genetikai diverzitás (1. ábra, a mellékletben) megőrzése az emberiség túlélésének
egyik fontos feltétele. A régi tájfajták több száz vagy akár ezer éven keresztül termesztésben
voltak, és ez idő alatt alkalmazkodtak a helyi feltételekhez. A nagyobb termésátlagot adó, új
fajták fenntartásához szükséges a fosszilis energiahordozók alkalmazása (műtrágyák,
növényvédőszerek). Élelmiszereink nagy részét néhány fajta alkotja, amelyek közül sok
ráadásul hasonló genetikai állománnyal rendelkezik, ami a betegségek elleni rezisztencia
hasonlóságában is megmutatkozik. A külső ráfordítástól független tájfajták tartalmazzák azt a
genetikai állományt, amely alkalmas a jövőbeni növénynemesítésre.
Az ökológiai diverzitás a különböző ökoszisztémák változatosságát jelenti. Az
ökoszisztémák megőrzése a fajok megőrzésének legfontosabb módja. A fajok kihalásának az
elsődleges oka az élőhelyek elvesztése. Az ökoszisztémák védelme fontos azért is, mert a
saját fenntartható rendszereinkhez adnak mintát.
A kulturális diverzitás a hely jellegzetességeinek megőrzését és kihasználását jelenti.
3. Több-dimenziós tervezés
Ez a megközelítés is a természetes ökoszisztémák működéséből merít. A
mezőgazdaságban általában két dimenzió van használatban, de a függőleges szintezéssel
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bevonható egy újabb, a szukcessziós folyamatok kihasználásával pedig már négy dimenziót
tudunk használni.
A függőleges szintezést, vagy több szintes termesztést az erdő mintája ihlette, ahol a
három szintet a fák, a bokrok és a füvek alkotják. Ebben a rendszerben több ökológiai niche
áll rendelkezésre, ezáltal diverzebb és termelékenyebb, mint például a két dimenziót használó
szántóföld. Habár a monokultúra az adott növényből magasabb hozamot biztosítana, a
területegységről lejövő termés összességében a szintezett termesztésben nagyobb. Az alsó
szinten élő növények a fotoszintézisük nagy részén túl vannak, mire a fák levelet bontanak,
megosztják a rendelkezésre álló erőforrásokat. Példa a függőleges tér bevonására a fák és
szántóföldi növények együtt termesztése (agrárerdészet), a kiskertben a vékony, magas (pl.
fokhagyma), valamint az alacsony, bokrosodó (pl. saláta) növények társítása (2. ábra, a
mellékletben), valamint az erdőkert, amelyben gyümölcsfák, bokrok, évelő zöldségek és
füvek élnek együtt.
A több szintes rendszerekben érdemes a szukcessziós folyamattal tudatosan együtt
dolgozni, amellyel a termelékenységet tudjuk növelni. Példa lehet erre a következő folyamat:
a zöldségeskertbe gyümölcsfákat ültetünk, a fák cseperedésével a zöldségeket felváltják az
évelők. Az árnyék növekedésével gyümölcstermő bokrokat telepíthetünk a fák alá, azok alá
pedig ehető erdei lágyszárú fajokat. Mire a fák megnőnek, addigra a bokrok életszakaszuk
végéhez érnek, kivehetők a rendszerből. Kiskertben a szukcessziós folyamat adta lehetőséget
lassan (pl. káposzta) és gyorsan növő (pl. saláta) növények társításával használhatjuk ki.
A szegélyekben vagy határfelületeken két ökoszisztéma találkozik, ez az ökoszisztéma
legproduktívabb része. Ez művelt rendszerekben például az erdő- és szántóföldfoltok
váltakozásával, vagy két növény váltakozó sorokban termesztésével valósítható meg.
4. Relatív elhelyezés
A permakultúrás tervezés egyik legfontosabb alapelve. A tervezés során az az
elsődleges cél, hogy a rendszerünk elemei között kialakítsunk egy előnyös kapcsolatrendszert,
amely azon múlik, hogy mit hova helyezünk a másik elemekhez viszonyítva. Jó példa erre a
csirkeól és az üvegház összekapcsolása. A csirkeól déli oldalára kerül az üvegház, így a
csirkék testhőmérséklete pár fokkal emeli az éjjeli hőmérsékletet az üvegházban, cserében
reggelente az üvegház melegíti a csirkéket. A csirkék által kilélegzett szén-dioxidot az
üvegház növényei hasznosítják. Ennek az elvnek fontos alkalmazási területe az emberek
életterének és élelmiszertermelésének összekapcsolása.

16

5. Kulcsfontosságú tervezési eszközök
A tervezési eszközök segítségül szolgálnak a tervezés során abban, hogy minden
elemnek megtaláljuk a legmegfelelőbb helyét.
Zónák: abból indul ki, hogy a legtöbb figyelmet igénylő elemeket az emberi
tevékenység központjához közel kell elhelyezni. A tervezés menetéről szóló részben ez a rész
alaposabban kifejtésre kerül.
Hálózatok: előfordulhat, hogy az emberi tevékenységnek több központja van, ebben az
esetben a viszonyítás mindegyikhez történik.
Szektorok: a szektorelemzés a kívülről jövő energiák hatását vizsgálja. Ebbe
beletartozik a szél, a napsütés, a vízfolyások, a szennyezés, a szomszédok és a kilátás. Úgy
kell a rendszer elemeit elhelyezni, hogy a lehető legelőnyösebb kapcsolatban legyenek
ezekkel a hatásokkal.
Magassági tervezés: az elemek elhelyezése a terület domborzatának megfelelően.
6. Kis lépték
Minél kisebb a lépték, annál diverzebb rendszereket tudunk kialakítani. Az iparszerű
méretekben a kis lépték ellehetetlenítené a betakarítás hatékonyságát, ezért kompromisszumos
jelleggel az javasolható, hogy a diverzitás legalább a monokultúrás ágyások társítása szintjén
jelenjen meg.
A kisléptékű rendszerekre igaz az is, hogy produktívabbak. Az ipari növénytermesztés
hatékonysága addig igaz, amíg nem számoljuk bele a termesztésben, a műtrágya
előállításában, a szállításban, feldolgozásban használt gépek és emberek munkáját, vagy a
gépek előállításához, használatához szükséges energiát és üzemanyagot. Egy felmérés szerint
egy kalória élelmiszer előállításához tíz kalóriányi energia bevitel szükséges. A
négyzetméterenkénti hozam szempontjából is termelékenyebbek a kiskertek az iparszerű
növénytermesztésnél. A fenntarthatóság szempontjából fontos lenne, hogy minél nagyobb
arányú legyen az élelmiszerüket maguknak megtermelők aránya.
7. Ráfordítás - hozam
Összekapcsolás: Az ökoszisztémák a benne élők között kialakult hasznos
kapcsolatrendszer miatt működnek. Érdemes figyelembe venni a tervezésnél, hogy olyan
növényeket, állatokat, szerkezeteket illesszünk a rendszerbe, amelyek között komolyabb
erőfeszítés nélkül létrejöhetnek hasznos kapcsolatok.
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Sokszoros eredmény: fontos, hogy minden elem annyi funkciót töltsön be a
rendszerben, amennyit csak lehet. A fehér akác például azon túl, hogy szép, méhlegelő,
magjai ehetők a csirkék számára, a lombja a legelő állatoknak, tartós faanyagot ad és
nitrogénfixáló növény. Nem kell persze minden tulajdonságát egyszerre kihasználni, de a fő
termesztési cél mellett érdemes lehetőséget teremteni, hogy a többi is hasznosuljon. A
permakultúrás rendszerben a teljes rendszer hozama a lényeg, nem pedig az, hogy egyetlen
eleméből a legnagyobb hozamot nyerjük ki.
8. Energiaáramlások
Az a cél, hogy minél kevesebb energiát használjunk, aminek az a legjobb módja, hogy
hatékonyan használjuk. A tiszta energia nem vonható körfolyamatokba, és átalakulásakor
„magas és alacsony minőségű” energia keletkezik belőle. A tyúk esetén például a hús, a
mozgás és a tojás a magasabb minőségű energia, a hő, amit termel pedig az alacsonyabb. Az
alacsonyabb minőségű energia többnyire elvész, használat nélkül távozik a rendszerből, de jó
tervezéssel ez is hasznosítható lehet. A megtestesült energia a természetes rendszerekben
körforgásban van, az iparszerű mezőgazdaságban azonban szennyezőanyagként kikerül a
körforgásból. A permakultúrás rendszerekben szintén visszaforgatásra kerülnek és így
szennyező anyagok sem keletkeznek.
A Nap energiája végtelennek tekinthető. Ha egy kémiai vagy gépi megoldást biológiai
erőforrásokkal (növényekkel vagy állatokkal) helyettesítünk, akkor a Nap energiáját
használjuk. Jól példázza ezt az élősövény használata a műanyag helyett. Fontos, hogy olyan
mértékben használjuk ezeket az erőforrásokat, amilyen mértékben újratermelődnek.
9. Egészek
Egy ökoszisztéma tulajdonságai nem határozhatók meg a részek tulajdonságainak
összeadásával. A részek kölcsönhatásban vannak, és így képeznek egy komplex egészet. Ezért
aztán bármit teszünk, annak számos következménye lesz azon felül is, amit eredetileg
szerettünk volna elérni. Minden eseménynek és jelenségnek összetett okai vannak. Olyan nem
létezik, hogy „el”, a szennyező anyagok bárhova kerüljenek is, hatással lesznek arra az
összefüggő rendszerre, aminek mi is részei vagyunk.
Tervezéskor mindig a rendszer egészében kell gondolkodni. A permakultúra lényege
nem az önálló technikák használatában rejlik, hanem abban, hogy megpróbálja a rendszer
elemeit úgy megtervezni, hogy azok harmonikusan működjenek, azaz az egészet nézi. A
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kertünk például mindig része az egész területünknek, a területünk pedig végső soron a
Földnek.

2.3.2. Erőforrások
Legfontosabb erőforrásaink a talaj, a víz és az éghajlat, melyek megőrzése és etikus
használata kiemelt feladatunk. Whitefield (2004) részletesen tárgyalja az ezzel kapcsolatos
tudnivalókat, erről szól a következő három alfejezet.

2.3.2.1 Talaj
A permakultúra elvei szerint a növénytermesztéssel a talajt olyan állapotban kell tartani,
ami a lehető legközelebb áll a természeteshez, valamint elő kell segítenünk a degradált talajok
egészségének visszaállítását. Fontos, hogy ne alkalmazzunk szántást, helyette a következő
lehetőségekkel élhetünk:


talajtakarás



évelők termesztése: ezzel csökken a vetéshez szükséges energiabefektetés. A
természetes ökoszisztémákban az évelő növények jelenléte az uralkodó.



diverzitás megteremtése: polikultúrák létrehozása (faji diverzitás), fajtaváltozatok
termesztése (genetikai diverzitás), különböző niche-t elfoglaló növények és állatok
egy életközösségben történő nevelése (ökológiai diverzitás)

Az emberiségnek a Föld 4%-ára van szüksége az élelmiszere előállításához, ha azon
kiegyensúlyozott, jó vízelvezetésű, öntözött, takart talaj van. Fontos, hogy a többi területet
viszont meghagyjuk az olyan fajoknak, amelyek ettől eltérő körülményeket igényelnek.
A szervesanyag képes bármilyen talajtípus hibáit orvosolni, a talajt javítani. A
szervesanyag tartalom meghatározza a talaj szerkezetét, ezáltal a talaj levegőzését,
áteresztőképességét, víztárolási kapacitását. Ellátja a mikroorganizmusokat táplálékkal, akik a
tápanyagokat felvehetővé teszik a növények számára. A humusznak 2-10-szer akkora
kapacitása van a tápanyagok megkötésére, mint az agyagrészecskéknek. A jó szerkezetű és
áteresztőképességű talaj csökkenti az erózió veszélyét.
A legtöbb talajban a stabil talajszerkezethez 3,5% szervesanyag tartalomra van szükség. A
szervesanyag sokkal könnyebben eltűnik, mint amilyen könnyen keletkezik. Elsősorban az
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oxidáció folyamata során történik a veszteség. A talajművelés felgyorsítja a szervesanyag
oxidációját azzal, hogy a talajt kiteszi a levegőnek.
2.3.2.2. Víz
A víz a legfontosabb erőforrásunk. A fogyasztásra rendelkezésre álló édesvíz a Föld
vizének 0,003%-a, ami személyekre leosztva tízmillió litert jelent ugyan, de ez a mennyiség
egyenlőtlenül van elosztva a Földön. Habár körforgásban lévő erőforrás, a mi rendszereink
szintjén lineárisan van jelen, azaz a beérkező víz el is távozik, ezért fontos, hogy minél
gazdaságosabban tudjuk használni, valamint minél tovább tudjuk megtartani, mielőtt elhagyja
a rendszert. A felszíni és felszín alatti vizek ciklusának megújulása különböző hosszúságú,
vízszükségletünket a legökologikusabb módon az esővíz használatával lehetne kielégíteni.
A természetes táj erdőkkel és vizes élőhelyekkel magába szívja a csapadék formájában
érkező vizet, és lassan, hosszú idő alatt engedi tovább. A csupasz tájról azonban a víz lefolyik,
áradást és szárazságot okoz, magával viszi a termőtalajt és eliszaposítja a folyókat. A folyók
szabályozása, árterületek beépítése miatt jellemzőek az áradások. Ahhoz, hogy ezek a
problémák orvosolhatók legyenek, fontos a táj tudatos tervezése és minél több fa ültetése a
szintvonalak mentén, a folyópartokra, kisebb völgyek aljába, meredek lejtőkre és eróziónak
kitett talajokra.
Vízhasználatunk csökkentését úgy érhetjük el, hogy hatékonyan használjuk és a lehető
legtovább tartjuk a rendszerben, azaz újrahasznosítjuk a szürkevizet, illetve esővizet vagy
kútvizet használunk. A kertben a talaj szervesanyag tartalmának növelésével, talajtakarással,
évelő növényekkel, polikultúrával hatékony öntözési módszerekkel, a szélvédett részek
növelésével és a talaj nedvességének megfelelő növények ültetésével érhetjük el ezt. A
szürkevizet használhatjuk fák öntözésére, mulcsozott területekre, vagy akár nádtermesztésre.
Az esővíz gyűjtéséhez érdemes a lehetőségeknek megfelelő legnagyobb tartályt választanunk.
Vízhasználatunk több mint egyharmada a mezőgazdaságban keletkezik, amelynek
nagy része az öntözésre megy el. Ahhoz, hogy az öntözés szükségességét minimalizáljuk,
több módszer áll a rendelkezésünkre. A víz rendszerben tartásának fontos módja, hogy úgy
alakítjuk ki a tájat, hogy az elősegítse a víz beszivárgását. Jó megoldás erre a lejtős
területeken a „swale”-ek, gyűjtőcsatornák használata. A swale egy széles, sekély barázda,
amely a szintvonalakkal párhuzamosan kerül kialakításra. Megfogja a domboldalon lefolyó
vizet, ami beszivárog a talajba. Érdemes egymás alatt több ilyen csatornát kialakítani. Fontos,
hogy megfelelő nagyságúak legyenek, hogy a víz ne folyjon túl és ne alakuljanak ki
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vízmosások. A víz beszivárgásának elősegítése érdekében érdemes mélyen gyökerező
növényeket telepíteni a csatornák aljába.
Vízfogyasztásunk túlnyomó része a hulladék ártalmatlanítására megy el. Azaz azért
tisztítjuk a víz nagy részét, hogy utána beszennyezzük. Az ivóvíz és az emberi vizelet és
ürülék külön-külön mind értékes anyag. Összekeverve viszont szennyezőanyaggá válnak.
A permakultúra a szennyvízkezelésben elsősorban a víz használatának csökkentését,
másodsorban a használható melléktermékek minél nagyobb arányú kinyerését tartja szem
előtt. Ideális esetben a fekália nem keveredik a vízzel, hanem száraz módszerrel, komposzt
toalett alkalmazásával kerül lebontásra és újra felhasználásra. Természetesen számos esetben
nem kivitelezhető az alomszék, a permakultúra számos egyéb megoldást is kínál, érdemes
utánajárni és a lehetőségeinkhez mérten a legmegfelelőbbet kiválasztani.
Nagyon sok ember számára vonzó egy tó közelsége, aminek – ha a terület adottságai is
támogatják – nagyon sok haszna van. A szépségen felül nagy előnye, hogy nagyban növeli a
diverzitást (határfelület), élőhelyet teremt számos faj számára, mikroklímát teremt, alkalmas
lehet öntözésre, állatok tenyésztésére, itatásra, vagy akár áramtermelésre, és még adott
esetben úszni is lehet benne. Mindezt persze a mérete határozza meg. A permakultúra
irodalmában számos hasznos tanács található a kialakításával kapcsolatosan.
2.3.2.3. Éghajlat, mikroklíma
Az éghajlat alapvetően meghatározza életünket. Az, hogy milyen épületekben élünk,
hogy milyen élelmiszerek termelhetők, hogy a téli időszakban fűtenünk kell, és korlátozott
lehetőségeink vannak az élelmiszertermelésre, és még számos alapvető fontosságú dolog
ennek a függvénye. A növénytermesztésnek a kontinentális éghajlaton a limitáló tényezője a
téli minimumhőmérséklet, de a hőmérsékleti szélsőértékek, a csapadék, a napsütés, a meleg és
sok más tényező is befolyással van rá. Az országon belül is vannak eltérések, érdemes ezért
utánajárni ezeknek az adatoknak, amikor az esővízgyűjtés, az alternatív energiahasználat
lehetőségeit és a termesztendő növényfajokat tervezzük.
A területünk mikroklimatikus viszonyai fontos lehetőségeket teremtenek a számunkra,
érdemes kihasználni vagy fokozni a meglévőket, vagy akár új mikroklímákat teremteni. Ezzel
lehetőségünk nyílik bevonni újabb növényfajokat a termesztésbe, növelni a terület
diverzitását, a növények és állatok produktivitását, háttérbe szorítani a betegségeket, újabb
területeket hasznosítani, csökkenteni az energiaigényünket, stb.
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A szelet többféleképpen hasznosíthatjuk, de általánosságban igaz, hogy az ellene való
védelem sok előnnyel jár. Nem elég ismernünk az uralkodó szélirányt, mert a domborzat és a
területen lévő építmények, fák sok esetben módosítanak rajta, felgyorsítják, turbulenciát
okoznak, stb. A szél irányához érdemes igazítani a tereptárgyakat, a fóliasátrakat például
érdemes a szél

irányával párhuzamosan helyezni, hogy biztosítva legyen a szellőzésük.

Szélvédelem kialakításával csökkenthetjük a növények párologtatását, amivel csökken az
öntözés szükségessége, növelhetjük a talajmenti hőmérsékletet, javíthatjuk a hőérzetet, stb.
A fény alapvető fontosságú a növények növekedése szempontjából, és az a jellemző,
hogy kevés áll belőle rendelkezésre. Fontos azonban tudnunk, hogy a növények az indirekt
fényt is hasznosítják, és a lejtők iránya is nagyban meghatározza, hogy mennyi fényt kapnak.
A nappali hőmérsékletet a fény mennyisége, az éjszakait a tájban tárolt hő határozza meg. A
hőmérséklet emeléséhez nappal a napenergia koncentrálásával, éjjel pedig a hőtároló képesség
növelésével lehet hozzájárulni. A napcsapdák (amik lehetnek épületek, falak, fák, bokrok) egy
nagyobb területről egy kisebb területre tükrözik a napenergiát és a széltől is menedéket
nyújtanak.

Vízszintes

és

függőleges

felületek

is

felhasználhatóak

a

napenergia

visszasugárzására, a hőigényes növényeket érdemes a ház déli falához közel ültetni.
Fontos a nyári és téli különbségeket ismernünk, nyáron magasabban jár a Nap, több
terület kap napfényt, mint télen.
A fagymentes napok határozzák meg növényeink nagy részénél a tenyészidőszak
hosszát. A tavaszi fagyok komoly veszélyt rejtenek, ezért érdemes a témával közelebbről
megismerkedni. Az éjszakai lehűlést a talajban tárolt hő kisugárzása okozza. A lehűlés
lassabb fal, kerítés, sövény mellett. A fák koronája visszaveri a talajból kisugárzott hőt, ezért
alatta fagymentes maradhat a terület. A hideg levegő lefelé áramlik, a lejtőkön „lefolyik” és
megül az alacsonyabb területeken. Az északi lejtők alja ezért jellemzően fagyzugos terület. A
sík területeken szintén megül a hideg levegő és ezért általában ezek is fagyosabbak. Fontos
ismerni a fagyzugos területeket, amit a legjobban megfigyelésekkel lehet felfedezni. A szél
összekeveri a földfelszín feletti hideg levegőt a fölötte lévő melegebbel, ezért szeles időben
kisebb valószínűséggel számíthatunk fagyra. Így aztán a szélvédő sávok növelik a fagy
kialakulásának az esélyét.
Az

északi

lejtők

hűvösebbek,

lassabban

melegszenek

fel,

árnyékosabbak,

nedvesebbek. Az uralkodó széliránnyal szembeni lejtők gyorsabban kiszáradnak. A keleti
lejtők gyorsabban melegednek fel, a nyugatiak pedig melegebbek. A keleti lejtők előnytelenek
a fagyérzékeny növények számára, mert a kár általában a fagy kiengedésekor keletkezik, ami
a keleti lejtőn gyorsan történik a reggeli napsütésben.
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A különböző mikroklimatikus hatások gyengíthetik, vagy erősíthetik egymást,
érdemes ezeket is végiggondolni, megfigyelni.
A mikroklímák könnyen megbecsülhetők, mégis itt a legfontosabbak a megfigyelések.
A növények és az állatok általában ugyanazokat a feltételeket kedvelik, mint mi, ezért
érdemes különböző területeket különböző napszakokban és évszakokban bejárni. A növények
is sok hasznos információval szolgálnak, az őszi fagyok után látható a fagyérzékeny
növényeken, hogy hol vannak fagyzugos területek, a fák alakján látható az uralkodó szél
erőssége, tavasszal a fák a legenyhébb részeken kezdenek el virágozni.

2.3.3. Alkalmazási területek
Whitefield (2004) műve alapján dolgoztam fel azokat az alkalmazási területeket is,
amelyek a családi gazdaságok szintjén jelen vannak. A kertekről Bell (1992), a
gyümölcsösökről Sepp Holzer (2011) tapasztalatai is megemlítésre kerülnek.

2.3.3.1. Kertek
„Ne áss!” Ez a mondat szinte a permakultúra jelmondatává nőtte ki magát. Miért is
ásunk? Bell (1992) könyvéből a következőket tudhatjuk meg. Hogy fellazítsuk a talajt,
eltávolítsuk a gyomokat, hogy javítsuk a víz beszivárgását, levegővel való ellátottságát.
Ahhoz, hogy a talajban beindulhasson egy önszabályozó folyamat, érdemes más technikákat
alkalmazni. A talajban élő élőlények – ha hagyjuk őket – segítenek lebontani a
szervesanyagot a talajban, átlevegőztetik a mozgásukkal, felvehetővé teszik a tápanyagot a
növényeknek, és a humuszhoz hasonló anyagot képeznek, amely képes megtartani a vizet.
Ezek az élőlények az ásással elpusztulnak, ami csak rövidtávon kedvez a talaj
termékenységének, hosszú távon viszont csökkenti a talajéletet.
A talaj szervesanyaggal történő takarása táplálja és védi a talajlakókat, a giliszták a
maguk tempójában látják el magukat szervesanyaggal, a mulcs segít megtartani a talaj
nedvességtartalmát, visszaszorítja a gyomokat, védi a talajt az eső okozta eróziótól és lassítja
a víz lefolyását. Takarhatunk nyers háztartási szerves hulladékkal, levelekkel, kaszálékkal,
zöldtrágyanövényekkel, szalmával, papírral, kartonpapírral, faforgáccsal, stb.
A kert elindítása is történhet ásás nélkül. Ha a területen csak füvek és egynyári
gyomok vannak, elég csupán letakarni kartonnal, ruhaanyaggal, szőnyeggel és úgy hagyni a
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télre. Tavaszra a biológiai folyamatoknak köszönhetően művelhető területünk lesz. Ezt tovább
lehet fejleszteni úgy, hogy a kartonra 15 cm vastag szervesanyagot teszünk (érett trágyát,
komposztot, konyhai szerves hulladékot, stb.), arra pedig 15-20 cm szénben gazdag
szervesanyagot (szalmát, faforgácsot, fakérget, stb.). Egy ilyen ágyásba csak meghatározott
növényeket ültethetünk (burgonyát, babot, palántákat). Az emelt ágyás esetén már szükség
van ásásra: két ásónyomnyi mélységben kiássuk a talajt, a felső füves részt az aljára dobjuk
fejjel lefelé, erre jön az alsóbb talajréteg, kerülhet rá szervesanyag, a végeredmény pedig egy
magas ágyás, amely mindenhonnan könnyen elérhető. Az ágyásokat érdemes olyan alakúra
tervezni, hogy minél inkább érvényesüljön a szegélyhatás és lehetőséget adjon a
növénytársításra. Jó példa erre a kulcslyukkert.
Whitefield

(2004)

könyvéből

további

javaslatokat

kaphatunk

a

kertekkel

kapcsolatosan. Érdemes megfontolni az évelők (gyümölcsfák, évelő zöldségek) arányának
növelését. Sokkal kevesebb munka van velük, mint az egynyáriakkal, hiszen csak egyszer kell
elvetni őket. Tavasszal hamarabb kezdenek teremni, jóval kevésbé fogékonyak a betegségekre
és kevesebb kártevő támadja őket. A vadnövényeknek általában magasabb az ásványi anyag
és vitamintartalmuk. Hátrányuk, hogy jóval kevesebb fajtájuk van termesztésben, kisebb a
termésmennyiségük, és ha nem visszavágással takarítjuk be őket, akkor ez a művelet tovább
tart, mint a legtöbb egynyári esetén.
A permakultúrás kert jellemzője, hogy a polikultúrát úgy értelmezi, mint különböző
növényfajok együtt termesztését ugyanazon a területen ugyanabban az időben. Ebben a
társulásban vannak a kártevők ragadozóit vonzó virágok, és olyan fajok kerülnek együtt
termesztésre, amelyek különböző niche-eket foglalnak el, és ezáltal elkerülik a versenyt.
Példa erre a paszternák és a retek ugyanabba a sorba vetése. A gyorsan fejlődő retek jelöli a
gyomok között a sort, és mire a paszternáknak szüksége lesz a helyre, addigra a retkek ki is
kerülnek a kertből. Mindegyik polikultúra körültekintő tervezést igényel, a helyi
viszonyoknak és a termesztő igényeinek megfelelően.
A szintezés is egyfajta polikultúra, a tér háromdimenziós kihasználása. Jó példa erre a
három nővér: a bab, a kukorica és a tök együttes termesztése, vagy a zeller és a póréhagyma
társítása. A növények függőleges termesztése, falra futtatása és a burgonya torony is ebbe a
kategóriába tartozik.
Az erdőkert – amely magában foglalja az összes alapelvet (ne áss!, évelők,
talajtakarás, polikultúra, szintezés) – imitálja az erdőt, a természetes ökoszisztémát.
Többszintes vegetáció, gyümölcs- és magtermő fákkal, bogyós gyümölcsökkel, évelőkkel és
önmagukat vető növényekkel. Egy ilyen erdőben nagyon sok niche kerül betöltésre, ezért
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meglehetősen termelékeny, de a tervezése aprólékos munkát igényel. Fontos, hogy megfelelő
mennyiségű fényt kapjon minden szint, ez egyrészt megoldódik a növekedési szakasz időbeli
megosztásával, de érdemes lehet messzebb ültetni a fákat egymástól, mint egy egyszerű
gyümölcsösben, vagy minél több szegélyt kialakítani. Kevés energiát igényel a fenntartása,
ugyanakkor rendszeres figyelmet igényel. Elsősorban gyümölcsök és évelő zöldségek
termesztésére alkalmas, főleg akkor, ha saját részünkre és nem eladásra termelünk.
2.3.3.2. Gyümölcsök, szárnyasok
Whitefield (2004) a gyümölcsösökkel kapcsolatosan fontos megállapításokat tesz. A
gyümölcsfáknak nagy szerepe van a talaj erózió elleni védelmében. Hosszú életűek, a
telepítés után kevés energia kell a fenntartásukhoz, megkötik a légköri szén-dioxidot, a
termésükön kívül felhasználhatók faanyagnak és tüzelőanyagnak. Alkalmasak a többszintű
termesztésben való részvételre. A permakultúrás gyümölcsösben a diverzitás a különböző
fajok és fajták együttes termesztésével valósul meg. Ez a termesztési biztonság mellett arra is
jó, hogy egy adott faj termőideje kitolódik. Hasznos lehet a gyümölcsösben talajtakaró
növényeket, nitrogénfixálókat, a kártevők ellenségeit vonzó növényeket és a beporzó
rovarokat vonzó növényeket is termeszteni.
A fiatal fák lemaradnak a fűvel való versenyben, érdemes ezért mulcsozni őket vagy
lóherét telepíteni alájuk. A nitrogénre a vegetatív növekedéshez van szükségük, amikor
gyümölcsöt hoznak, érdemes káliumot is kijuttatni fekete nadálytő lé vagy fahamu
formájában.
A gyümölcsök ökológiai termesztése nehézkes. A kórokozók ellen ellenálló fajtákat
kell választani, a kártevők ellen pedig olyan növényeket érdemes alájuk vagy a közelükbe
telepíteni, amelyek a kártevők ellenségeit vonzzák (pl. körömvirágot) Hasznos a korán pollent
biztosító növények jelenléte is, egészen, amíg a fák el nem kezdenek virágozni.
Sepp Holzer 2011-ben megjelent könyvéből kiderül, hogy minden évben rengeteg
gyümölcsfát ültet. Saját maga veti a magokat és oltja rájuk a kívánt fajtát. A gyümölcsfákat a
teraszain gabonával együtt termeszti és az állatállományt is beengedi. Nemes- és vad
gyümölcsfákat is termeszt a fajok diverzitásának a növelése érdekében. A gyümölcsfák nagy
részét a gyümölcséért termeszti, de sok olyat is ültetett, ami a lejtő stabilizálása érdekében lett
telepítve. A vadgyümölcsök beporozzák a nemes gyümölcsfákat, és a termésük is
felhasználható schnapps, ecet, lekvár, gyümölcslé készítésére és gyógyászati célokra.
Ültetéskor egyszerűen csak beássa a fákat, és mulccsal vagy kövekkel takarja őket. A mulcs
25

megtartja a nedvességet, és a lebomlás után tápanyagként szolgál. A kő lenyomja a fa
gyökereit és ezzel stabilizálja a fát. A kondenzáció következtében összegyűlik az aljukon a
víz, ami segít a fának. A kövek a hőmérsékletet is kiegyenlítik, és számos gilisztát vonzanak.
A kövek élőhelyet teremtenek számos hasznos élőlénynek: gyíkoknak, futrinkáknak. A
gyümölcsfáknak nem vágja le az oltás alatt lévő ágait és nem is metszi őket. Az ágak
rugalmasak maradnak és elbírják a hó és a gyümölcsök súlyát. A gyümölcstől lehajló
rugalmas ágak beengedik a napfényt. A metszés csak felesleges stresszt okoz a fának és a
metszési sebek megnövelik a fertőzés veszélyét. Az oldalágak csemegéül szolgálnak a
vadállatoknak, így azok nem a fa törzsét bántják.
Whitefield (2004) a következő információval szolgál a baromfikkal kapcsolatosan. A
gyümölcsösben számos háziállatot érdemes időszakosan vagy folyamatosan tartani. A csirkék
jó szolgálatot tesznek, ha ősszel kiengedjük őket a gyümölcsösbe, eltűntetik a talajban,
lehullott faleveleken és gyümölcsökön valamint faágakon áttelelő kórokozókat és kártevőket.
Ezt elsősorban akkor érdemes alkalmazni, ha már eleve van csirke a rendszerben. Érdemes
lehet ebben az esetben takarmányfákat is telepítünk a számukra.
A libák esetén nincs lehetőség öntakarmányozásra, egész évben plusz takarmányt kell
biztosítanunk a számukra, füvet legelnek és hangosak.
A csirkéket lehet traktoroztatni, a jelenlétüket ideiglenesen egy meghatározott területre
koncentrálni, ha szeretnénk előkészíttetni velük egy kertet. Vigyázni kell azonban, hogy ne
legyenek ott túl sokáig, mert a csirkék nyers trágyája nagy mennyiségben nem mindig
kedvező az ültetendő növényeknek. A traktorba bedobott érett komposztból kieszik a férgeket
és szétkapirgálják a területen. Egy idő után azonban a komposztot is megeszik. A komposztba
nem való szervesanyagot (főtt ételmaradékot) is eltüntetik. Ősszel és télen ki lehet őket
engedni a gabonaföldekre, hogy az elhullott magokat felszedjék, vagy akár a sertés vagy a
szarvasmarha után.
A csirkének a zöldön kívül szüksége van plusz szénhidrátra és fehérjére. Ezt a
szükségletüket vagy gabonából, vagy mag- és gyümölcstermő bokrokról tudják kielégíteni.
Az ilyen bokrok többnyire pillangósok, ezért érdemes lehet a gyümölcsösbe telepíteni őket.
2.3.3.3. Szántóföld, állatok
Whitefield a következőket írja 2004-ben megjelent könyvében. A permakultúra
szemlélete szerint az lenne az ideális, ha elsősorban nem szántóföldek, hanem kertek
biztosítanák a táplálékunkat. Természetesen próbál megoldásokat találni a szántóföldi
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növénytermesztés fenntarthatóvá tételére, ezek az iránymutató megoldások többnyire azonban
kompromisszumokat igényelnek.
Fontos látnunk azt, hogy bár a vegyszeres gazdálkodásról áttérni az integráltra nagy
lépés, de szemléletében nem igazán tér el a kettő. Ha valamit a rendszerbe juttatunk, annak
következményei vannak, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy a vegyszer alkalmazása
további vegyszerek után kiált, tehát vagy hiszünk a biológiai folyamatokban és a természetes
ökoszisztémák önszabályozásában, vagy nem.
Tudjuk, hogy az állattenyésztés hatalmas területeket igényel. Felmerül a kérdés, hogy
vajon kell-e állat egy fenntartható gazdaságba. Hogy vajon mi etikusabb, ha az ember
vegetáriánus, vagy ha mindenevő?
Amíg az ember húst fogyaszt, addig hozzájárul az állatok halálához. Ha azonban
konvencionális gazdaságból származó tejtermékeket vagy tojást, akkor az állatok
szenvedéséhez.
Az állatok által elfogyasztott növények kb. tíz százaléka válik ehető hússá a
számunkra, egységnyi földterület tízszer akkora terméshozamot ad növényben, mint
állatokban. Más megközelítésben ez azt jelenti, hogy az állatok gabonával történő
takarmányozása 90% veszteség a számunkra. Ha az állat azonban csak legel, akkor hozzájárul
a talaj termékenységéhez azzal, hogy a legelés miatt elpusztult növények gyökere
szervesanyaggal és nitrogénnel dúsítja azt. Ezért aztán a kérdésre adható egyik válasz az,
hogy ha a legeltetett állatot (szarvasmarha, juh, kecske) nem gabonatermesztésre alkalmas
területen tartjuk, az mindenképpen fenntarthatóbb, mint olyan állatok tartása, amelyeket
abrakkal takarmányozunk (sertés, csirke).
Az állattartás során megfontolandó kérdések: ha a kert a fő profil, vajon marad-e elég
idő az állattartásra? Az állattartás szempontjából is fontos a diverzitás biztosítása. Ha már
juhot tartunk, érdemes ugyanazt a területet szarvasmarhával is legeltetni. Ha csak kertet
művelünk, érdemes-e csak a trágyáért állatot tartani? Talán több értelme van a szomszédból
hozni és a tájat, mint ökológiai egységet alapul venni.
A szántóföld diverzitására lehetőséget nyújt a fajták, fajok együtt termesztése,
valamint a haszonnövények és nem haszonnövények társítása. A fajok csíkokban, sorokban
való váltakozása vagy vegyes termesztése hatással lehet a kórokozókra és kártevőkre,
lehetőséget adhat a mikroklíma javítására (a magas növények szélfogóul szolgálhatnak a vele
együtt termesztett alacsony növényeknek, például a rozs, napraforgó, kukorica vagy káposzta
sorok között lehet paradicsomot, burgonyát vagy uborkát termeszteni). Növények együtt
termesztésénél fontos úgy megválasztani őket, hogy egyszerre érjenek be és hogy hasonló
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felhasználásra kerüljenek, vagy betakarítás után szétválaszthatóak legyenek (például zab és
borsó). Lehet különböző életciklusú növényeket együtt termeszteni (pl. kelbimbó és
káposzta), vagy a tápanyag kiegészítést figyelembe venni (pl. pillangós és gabona).
Mindenképpen fontos a terület ökológiájának alapos ismerete a sikeres termesztéshez.
Számos

helyen

kísérleteznek

a

gabonatermesztés

különböző lehetőségeivel.

Bikultúrában vagy angolul „bicrop”-nak nevezett rendszerben, - amely két haszonnövény egy
területen, egyszerre történő termesztését jelenti - több sikeres megoldás is volt már. Az egyik
a gabona és a fehér here együttes termesztése 20-30 cm-es sávokban. Miután a fehér here
telepítésre került, a gabona őszi vetéséhez előkészítjük a területet: birkákkal lelegeltetjük a
fehér herét, vagy lekaszáljuk és mulcsnak, takarmánynak, vagy komposztnak használjuk a
lekerülő anyagot. Csíkokban belevetjük a gabonát, és tavasszal, a kezdeti növekedéshez
mesterséges nitrogén utánpótlást biztosítunk (a here által csak nyáron lesz biztosítva a
nitrogén). Ősszel a gabonát betakarítjuk és a visszamaradó szárakat és a herét lelegeltetjük
vagy lekaszáljuk. Lehet korábbi betakarítással mindkét növényt silónak hasznosítani. Nagyon
fontos, hogy ennél a termesztési módnál a két növény egyensúlyban legyen, hogy egyik se
nyomja el a másikat. A kutatások azt mutatják, hogy ez a módszer alkalmas a búzához, vagy
egy zab, búza, tritikálé sorrendhez, öt fajta here keverékével.
Masanobu Fukuoka kísérletei nagy hatással voltak a permakultúra kialakulására. Elvei
között szerepelt a talajművelésnek, a műtrágya vagy komposzt használatának, a
talajműveléssel történő vagy vegyszeres gyomszabályozásnak és a vegyszerektől való
függésnek a kerülése. A bikultúrás rendszerét rizzsel és árpával alakította ki, és elárasztással
szorította vissza a társnövényt. A japán klíma nagyon különbözik az európaitól, de ebben a
szellemben számos kísérlet indult útjára. Bon Fils szintén herét és gabonát termeszt ebben a
rendszerben, de 50-60 cm-es sávokban és a gabonát napéjegyenlőségkor veti. Télre
kellőképpen megerősödnek, a tavaszt erős gyökérrendszerrel kezdik, ezért nincs szükség a
nitrogén utánpótlására. A betakarítás késő nyáron történik, az újabb gabonát még aratás előtt
kell elvetni. A here visszaszorítása itt kicsit nehezebb, viszont még inkább fontos, érdemes
lekaszálni késő tavasszal vagy kora nyáron. Fontos, hogy ebben a rendszerben obligát téli
búza kerüljön termesztésre.
Az agrárerdészet a gyümölcs- vagy erdészeti fák és szántóföldi növények, zöldségek,
vagy gyep ötvözése. Jó példa rá a hagyományos gyümölcsös juhokkal és szarvasmarhával
történő legeltetése. Mivel a szántóföldi növények és a fák más niche-t használnak, ezért nincs
közöttük verseny. Eltérő a fotoszintézis ideje, a víz- és a tápanyagigényük is. A fák gyökerei
képesek a mélyből felhozni a foszfort, amiből a levélhullással, az elhalt gyökerekből és a
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közös mikorrhizáknak köszönhetően a fű is részesülhet. A fák mikroklímát teremtenek, adott
esetben szélfogóként működhetnek, és ezzel visszafogják a talaj párolgását, de a vízerózió
megelőzésére is lehet használni őket a szintvonalak mentén való telepítésükkel.
A permakultúrában jellemző a fás legelő, valamint az erdészet és a szántóföld
kombinálása, amely általában a sorba ültetett fák közötti szántóföldi növények termesztését
jelenti. Ebbe a kategóriába tartozik a mezővédő erdősáv és a sövény is.

2.4. A permakultúrás tervezés lépései
Aranya 2012-ben megjelent műve az általam ismert irodalmak közül a legrészletesebb
és legalaposabb tervezési útmutató, ez a fejezet az ő általa javasolt lépéseket, eszközöket,
szempontokat tartalmazza.
A rendszer stabilitása a rendszer elemei közötti kapcsolatok diverzitásának
köszönhető. Nemcsak az a fontos, hogy növeljük a faji, genetikai és ökológiai diverzitást,
hanem az is, hogy biztosítsuk a rendszer elemei között lévő kapcsolatok sokszínűségét. A
tervezéssel egy önszabályozó rendszert alakítunk ki, melynek „az elemeit olyan módon
helyezzük el, hogy mindegyik kielégítse a szükségletét és elfogadja a termékét más
elemeknek.” A tervezés kulcsfontosságú része az elemek helyének meghatározása: fontos,
hogy a rendszer minden elemét a megfelelő helyre tegyük ahhoz, hogy működjön. Pl. ha a
kacsákat a tó közelébe helyezzük, tudnak gondoskodni magukról, tudnak tojni és a béka
populációt is szabályozzák.
Minden elem „terméke, teljesítménye, hozama erőforrás, amennyiben az produktívan
kerül felhasználásra, de válhat szennyezőanyaggá, ha a rendszer más elemei nem használják
építő módon azokat. Ha egy elem szükségleteit, igényeit, ráfordításait nem elégíti ki a
rendszer többi eleme, külső energiát kell bevonni a kielégítésükre.” … „A szennyezőanyag a
rendszer azon alkotóelemének terméke, amelyet a rendszer egyetlen másik eleme sem használ
fel produktívan. Az extra munka annak az eredménye, hogy a rendszer egyetlen eleme sem
biztosít egy adott ráfordítást automatikusan.” (Mollison 1988)
„A permakultúrás tervezés lényege, hogy felismeri minden egyes helyzet
különlegességét.” Nincsenek kész megoldások, minden egyes terv különbözik a másiktól, és
minden egyes helyzetben megtalálható az ideális megoldás. (Aranya 2012)
A permakultúrás tervben a terület, mint élő rendszer egy jövőbeni állapotát mutatjuk
be, amely előtte és utána is folyamatosan változik. (Whitefield 2004)
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2.4.1. A terület felmérése
Ahhoz, hogy egy rendszer gondoskodni tudjon magáról, önfenntartóvá váljon, fontos a
jól átgondolt tervezés, amelynek alapvető fontosságú része a terület megfigyelése.
Amennyiben lehetőség van rá, érdemes a megfigyelést legalább egy évig végezni, így a terület
megismerhető minden évszakban és olyan fontos információkhoz jutunk, amellyel a
későbbiekben

rengeteg

energiát

spórolhatunk.

Sok

segítséget

adhatnak

az

információgyűjtésben a szomszédok, volt tulajdonosok.
A tervezéshez elengedhetetlenül szükséges egy térkép a területről, ami azonban nem
helyettesítheti a helyszíni megfigyelést. Amennyiben nem áll rendelkezésre térkép, mi
magunk is készíthetünk. Az alaptérkép legyen egyszerű, és tartalmazza az összes fix elemet.
Csak az kerüljön rá a térképre, amit ott van. Legyen részletes, de csak annyira, amennyire az a
tervezéshez szükséges.

2.4.2. Információgyűjtés a területről
Az ember által befolyásolhatatlan, vagy kevéssé befolyásolható adatok, az éghajlat,
domborzat és vízrajz jellemzőinek feljegyzése után érdemes megfigyelni és újabb, átlátszó
térképeken rögzíteni


a föld elsődleges használatára vonatkozó adatokat, a jellemző mezőgazdasági
növényeket,



a terület határait,



a területen élő növényeket, állatokat, előfordulásuk gyakoriságát, az ott található
épületeket, eszközöket és a jellemző eseményeket,



a terület megközelítésére használt pontokat, a kiépített, vagy használt utakat,
útvonalakat.

Zónák és szektorok
Fontos eszköz a permakultúrás tervezésben a zónák meghatározása, amelyek a
befektetett energia alapján osztják fel a területet. A munka minimalizálása érdekében a
legtöbb figyelmet és energiát igénylő dolgok arra a területre kerülnek, ahol az ember az
idejének a nagy részét tölti (a lakóház és közvetlen környéke, amelyet 0. zónának is
neveznek). A zónák meghatározása és ennek a tervezés alatt történő esetleges módosítása
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tehát a területen lévő energia megőrzésére irányul. A következő zónákra osztható fel egy
terület:
1. zóna: az otthonhoz legközelebbi rész, valamint a leggyakrabban használt útvonalak.
Kertészeti és szociális szempontból a legintenzívebben használt rész.
2. zóna: kevesebb figyelmet igénylő, kissé távolabb eső részek. Itt is jellemző még az
intenzív kertészkedés, ez a gyümölcsfák, kistestű állatok helye.
3. zóna: kereskedelmi, szántóföldi termelésre alkalmas terület: gabona, fő
zöldségnövény, gyümölcsös, agrárerdészet, takarmánynövények, rétek, legelők
4. zóna: erdészet
5. az emberek által ritkán látogatott részek, ahol a vadvilág szabadon mozoghat
A szektorok a kívülről jövő energiák feltérképezésére szolgálnak (pl. a Nap, a szél, a
víz). A cél az, hogy minél több energiát tudjunk megfogni, tárolni és újrahasznosítani, mielőtt
azok

elhagyják

rendszerünket.

A

következő

szektorokra

érdemes

figyelmünket

összpontosítani:


irányszektorok: tél közepi és nyár közepi benapozottság, illetve az uralkodó, a
leghidegebb és a legkárosabb szél iránya. A benapozottságot naptájolóval és a
területen végzett mérésekkel is meg lehet állapítani



földrajzi szektorok: a víz áradásának és a fagynak kitett területek



kombinált szektorok: az irány- és földrajzi szektorok kombinációja, amelyek általában
a mikroklímákat eredményezik. Ilyenek például a széltölcsérek, a széltől vagy az
esőtől védett részek, árnyékok, az éjszakai szennyezés az épületek között, a kilátás, a
magánélet, és a közelben lévő tűzveszélyes helyek.
A permakultúra katasztrófahelyzetekre tervez, ebben segítenek a zord időjárási

körülmények alatti megfigyelések. Sok információval szolgálnak a heves esők, a szélviharok,
az aszály, a fagy, a hó és a tűz.
Talaj és víz


A talaj pontos meghatározásához a terület több pontjáról vegyünk mintát, majd
határozzuk meg a talaj tulajdonságait (ülepítéssel, gyurmázással, pH teszttel, stb.)



Az indikátor növények is sokat elárulnak a talajról



Jegyezzük fel a területen található vizeket: a nyíltvizeket, vízfolyásokat
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Mérjük fel a víz gyűjtésére kínálkozó lehetőségeket (pl. tető), a már meglévő
víztározók (tavak, tartályok) méretét, a vízhasználat mértékét



Nézzünk utána, hogy a vizet valamilyen módon kezelik-e, mielőtt elhagyja a területet

Források, korlátozó tényezők:
Érdemes felmérni a rendelkezésre álló természeti és egyéb erőforrásokat (pl. erdő, üres
épületek, mások által kiselejtezett anyagok) a területen vagy a közelben. Fontos tudni, hogy
hol van a legközelebbi település, ahol a terület fejlesztéséhez erőforrásokat találunk. A
közművek, hálózati szolgáltatások ismeretével elkerülhetők az építkezés során a károk és
láthatóvá válnak a csatlakozás lehetőségei.
A fontosabb korlátozó tényezők beazonosításával lehetőségünk nyílik arra, hogy
megállítsuk az energia vagy egyéb erőforrás, lehetőség pazarlását.
A megfigyelésekről érdemes naplót vezetni, és a jegyzeteket fényképekkel
kiegészíteni.

2.4.3. Kérdőív
Ebben a részben tisztázzuk, hogy valójában mit is szeretnénk. Fontos, hogy a
prioritások feljegyzésre kerüljenek, nehogy egy kevésbé fontos szempont javára
kimaradjanak.
Az alábbi kérdéseket érdemes végiggondolni:


Mi az, ami jelenleg jól működik és mi az, ami nem?



Milyen igényeink, szükségleteink nincsenek jelenleg kielégítve? Mi az, amire
feltétlenül szükségünk van és mi az, ami jó lenne, ha lenne?



Milyen értékek fontosak számunkra, mit várunk a tervezéstől?



Milyen erőforrások (energia, idő, szakismeret, anyagiak; fizikai, nem fizikai) állnak
rendelkezésünkre és mik a korlátozó tényezők (fizikai, érzelmi, szellemi, pénz, idő,
szakismeret)?



Mennyi időnk van?



Milyen életstílusra vágyunk?



A területtel kapcsolatos információk (biztonság, határok, szomszédok, erőforrások
használata, stb.)
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2.4.4. Elemzés
A permakultúrás tervezés célja, hogy olyan rendszert hozzunk létre, amelyben idővel
egyre kevesebb energia szükséges a fenntartáshoz, miközben az eredmény egyre nő. Fontos,
hogy annyi időt és energiát töltsünk a tervezési szakasszal, hogy a fenntartásra már csak a
töredékét kelljen fordítani.
Funkciók megállapítása
Ebben a részben történik a tervezés fókuszpontjának, céljának meghatározása. Fontos,
hogy végig szem előtt tartsuk azt, hogy a tervnek alkalmazhatónak, rugalmasnak, és
hatékonynak kell lennie, azaz a folyamatot végig kell kísérnie a következő tervezési
alapelveknek:


multifunkcionalitás (minden elem több funkciót töltsön be)



minden egyes fontosabb funkciót több elem szolgáljon



a lehető legkisebb munkával a lehető legnagyobb hatást érjük el.
A legfontosabb, azaz kulcsfunkciók megállapításához segítségül szolgálnak a

kérdőívre adott válaszok és a terület megfigyelése kapcsán készített feljegyzések; az határozza
meg, hogy mi a legfontosabb igényünk, és mik a terület korlátozó tényezői, milyen pontokon
lehet beavatkozni az energia elszivárgásának megakadályozásába. Néhány példa a
kulcsfunkciókra: szállás, meleg, menedék, élelmiszertermelés, a talaj megőrzése vagy
javítása, vízzel való ellátottság, élőhely biztosítása a vadvilágnak, oktatás, bevétel, stb. A
funkciók lehetnek elsődlegesek, amelyek közvetlenül szolgálják az igényeinket, illetve
másodlagosak, amelyek az elsődleges funkciókat támogatják.
A kulcsfunkciók alapján meg kell határozni jól definiált, mérhető, mindenki számára
elfogadható, reális, időhöz kötött célokat. Ez lehetővé teszi azt, hogy utólag mérni tudjuk a
terv sikerességét.
A rendszerek és elemek kiválasztása
Csak olyan elemeket, illetve rendszereket érdemes a tervbe illeszteni, amelyek
legalább három funkciót töltenek be (ahogy ez a természetben is jellemző, elég, ha csak a fák
ökológiai szolgáltatásaira gondolunk). Másik fontos szempont az, hogy a fontosabb funkciók
(pl. víz, élelmiszer, energia) biztosítására több elemet is a rendszerbe foglaljunk, hogy ha az
egyik elem kiesik, a másik tudja helyettesíteni azt (pl. ha az aszály miatt a kutak kiszáradnak,
a tárolt esővíznek köszönhetően nem maradunk víz nélkül, stb.)
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A folyamatot érdemes dokumentálni, írjuk le az összes ötletünket arra vonatkozóan,
hogy milyen módon, milyen rendszerekkel, elemekkel lehetne a funkciókat betölteni. A
legmegfelelőbbek kiválasztásánál a következőket tartsuk szem előtt:


melyik elemnek van többszörös funkciója



a permakultúra három etikai alapelvét (vigyázzunk a Földre, vigyázzunk az
emberekre, igazságos elosztás)



a lehetséges elemek, rendszerek ökológiai hatását: (mennyi a termék megtestesült
energiája, a biológiai lebomlás lehetősége, a szállítás szükségessége, üvegházhatást
okozó gázok kibocsájtásának mértéke, az ökológiai lábnyomunk, vállalati etika). Csak
olyan erőforrásokat használjunk, amelyek az ésszerű mértékben történő használat
során növekednek, amelyeket a használat nem befolyásol, illetve amelyek ideiglenesen
eltűnnek vagy leromlanak, ha nem használjuk őket. Masanobu Fukuoka természetes
mezőgazdálkodásra vonatkozó négy alapelvét érdemes figyelembe venni (a föld
szántásának, a műtrágya használatának, a műveléssel vagy gyomirtóval történő
gyomirtás és a vegyszerektől való függőség elkerülése)



a költségeket, pénzügyi lehetőségeket



az időkorlátokat



az összekapcsolódás lehetőségeit: az elemek vagy rendszerek szükségleteinek (input)
és termékeinek (output) meghatározásával megtalálhatjuk azt, hogy a rendszerben hol
hozhatók létre előnyös kapcsolatok. Az önfenntartó rendszerben minden elem
szükségleteit egy vagy több, rendszeren belüli másik elem terméke elégíti ki. Annak a
meghatározásához, hogy mely elemek egészítik ki egymást, segítségül szolgálhat a
„véletlenszerű összekapcsolás” és a „kapcsolatok hálója” nevű eszköz.



mindig a terület adottságainak megfelelő elemeket válasszuk



ha döntenünk kell az elemek között, két eszköz is rendelkezésre áll ehhez: a SWOC
analízis (amelyben a választandó elemeket négy szempont alapján hasonlítjuk össze: S
- erősség, W - gyengeség, O – lehetőség, C – korlát) és a PNI (P - pozitív, N – negatív,
I – érdekes)



engedjünk teret a képzeletünknek is.

Baji Béla (2011) könyvében láthatunk példákat a különböző zónákba való elemekre. Így az 1.
zónába salátakertet, gyógynövényspirált, keréktavat, kulcslyuk kertet, üvegházat, szűkebb
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közösségi teret javasol, a 2. zónába érdemes helyezni a polikultúrás tavat, az erdőkertet, a
baromfiudvart, a komposztdombot és a méhest.

2.4.5. Elhelyezés
Ha a területen már van egy fix pont, minden elemet ahhoz viszonyítva helyezünk el.
Ha nincs, a legfontosabb elem helyét kell először meghatároznunk: szisztematikusan zárjuk ki
azokat a területeket vagy szektorokat, amelyek a kiválasztott elemhez nem jól
alkalmazkodnak. Ezzel könnyen leszűkíthetők a lehetőségek és a döntés leegyszerűsödik.
Hasznos eszköz az elhelyezés meghatározásában a táj modellezése, amelyhez a tájat
lehet egészen egyszerűen párnákból, lepedőkből, kötelekből, kártyákból (az elemeket)
kialakítani (3. ábra). Ezzel lehetőségünk nyílik arra, hogy felülnézetből tekintsünk a területre,
és hogy három dimenzióban érzékelhessük azt.

3. ábra: A táj 3 dimenziós modellezése, Scagnello, 2012 (Fotó: Pásztor Krisztina)
Az elemek és rendszerek helyének meghatározásához az alábbi tényezőket érdemes
figyelembe venni:


először határozzuk meg az átfogó mintát/rendszert a terület adta lehetőségeknek
megfelelően



vegyük észre és használjuk ki a mikroklímák nyújtotta lehetőségeket



a terület magasságának és a lejtők szögének figyelembevételével meghatározhatók a
mikroklímák, valamint a különböző lehetőségek és korlátozó tényezők.
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a tervben szereplő elemeket a figyelem intenzitása alapján soroljuk be a megfelelő
zónába, a leglátogatottabb elemek kerüljenek az élőhelyünk közelébe



határozzuk meg és rajzoljuk be a meglévő és jövőbeni belépő pontokat és útvonalakat



a szektorok segítségével meghatározhatók, hogy a bejövő energiák (szél, víz,
napsütés) hogyan hatnak az általunk választott elemekre és rendszerekre, melynek
segítségével befoghatjuk ezeket az energiákat vagy védelmet építhetünk ki ellenük.



biztosítsuk, hogy azok a rendszerek, amelyek a területen kívülről érkező erőforrásokat
használnak, a belépő pontok közelében helyezkedjenek el



a talaj tulajdonságainak megfelelő növényeket válasszunk, minél kisebb területek pHját változtassuk meg



a közműveket igénylő elemeket a közművek csatlakozásához közel helyezzük.



a tervezéskor vegyük figyelembe a terület szukcesszióját, becsüljük meg, milyen
változások várhatók, tervezzünk szakaszokra



ezután tervezhetők az apróbb részletek

Integráció
Az elemek helyének meghatározása után az elemek közötti hasznos kapcsolatok
kialakítása a cél. Az önfenntartó ciklikus rendszer kialakításához érdemes a korábbi
megfigyelések alapján összekötni az összes egymással kapcsolatban lévő elemet, ezáltal
lehetővé válik, hogy a rendszerbe érkező energia csak azután távozzon, hogy a rendszer
alapvető energiaszükségletét kielégítette.
A folyamatábrával meghatározható a folyamatok sorrendje, és ezáltal az elemek
egymáshoz viszonyított elhelyezése.
A minták használatával az elemeket rendszerbe tudjuk illeszteni. Ebben a szakaszban
felmérhetjük, hogy a természetben szereplő minták közül melyik a legalkalmasabb az adott
körülményekhez, hol tudjuk az ökológiai alapelveket alkalmazni, ki tudjuk-e használni a
területen lévő mikroklímákat, stb.
A tervezéskor figyelembe kell venni a szegélyek szélességét, érdemes optimalizálni
azokat. Érdemes guildeket és növénytársításokat alkalmazni, könyvek, mások tapasztalatai
figyelembevételével, de elsősorban saját megfigyelésekre támaszkodva. A megfigyelés
kezdhető egy nitrogénfixáló, egy nitrogénfogyasztó és a kártevőik visszaszorítására alkalmas
növények társításával.
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2.4.6. Kivitelezés
A feladatok lebontása és priorizálás: a nagyobb feladatokat bontsuk le kisebbre, határozzuk
meg azokat a változtatásokat, amelyek előnyös hatása azonnal jelentkezik. Az évszakoktól
függő feladatokat fontos egy naptárba feljegyezni. A nagy munkaerő vagy erőforrás igényes
feladatokat akkor kell elvégezni, amikor az erőforrás bőségesen rendelkezésre áll.
Nagyobb projekteknél érdemes tervet készíteni reális ütemtervvel.

2.4.7. Fenntartás és értékelés
A tervezés a terv elkészültével nem ér véget. Érdemes először kevés karbantartást igénylő
tervet készíteni. A folyamatos értékeléssel minden váratlan esemény azonnal megoldható.
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3. Vizsgálatok
Bár egyre nő az érdeklődés, és az országban egyre több helyen bukkannak fel
kezdeményezések, a permakultúra a nemzetközi mozgalomhoz képest még gyerekcipőben jár
itthon. Ahhoz, hogy az ember egy 72 órás permakultúra tervező tanfolyamot el tudjon
végezni, külföldre kell menni, és itthon még csak néhány tucatnyi ember rendelkezik ezzel a
végzettséggel. Az interneten, levelező listákon, fórumokon egyre több tudás és tapasztalat
megosztására van lehetőség, a permakultúra gyakorlati részével foglalkozók pedig nagyon
nyitottak, szívesen bepillantást engednek életükbe, örömmel megosztják tapasztalataikat.
Vizsgálatom két részből áll. Egyrészt elolvastam a rendelkezésemre álló, elsősorban
nemzetközi szakmai irodalmat. Habár angol nyelven rengeteg anyag került publikálásra, ezek
Magyarországon sajnos egyelőre korlátozottan elérhetők, külföldről kell őket beszerezni. Az a
tapasztalatom, hogy minden szakirodalom máshonnan közelíti meg a permakultúra kérdését,
más aspektusait vizsgálja mélyebben, de sem az elméleti, sem a tapasztalati részekben
nincsenek egymással ütköző vélemények, eltérő tapasztalatok. Így az irodalmi áttekintés
valójában összegzése a különböző szerzők által különböző területeket bemutató anyagnak.
Négy családi gazdaságot választottam ki az országban. Pontosabban hármat és Baji
Béla – aki Magyarországon a témakörben a legrégebb óta és legaktívabban tevékenykedő
személy, az egyetlen, aki itthon permakultúra diplomával rendelkezik - kísérleti területét, ami
valójában nem nevezhető családi gazdaságnak. Habár számos kezdeményezés indult az utóbbi
években, sokéves tapasztalattal egyelőre kevés helyen rendelkeznek. Nagyszékelyben több
olyan család is él, akik életében központi szerepet játszik a permakultúra, ezeknek a
családoknak a körében rengeteg tudás és tapasztalat halmozódott fel, a vizsgálatomba ezekből
kettőt vontam be. Fontosnak tartottam, hogy legyen a vizsgált gazdaságok között olyan is,
ahol állattartással is foglalkoznak, ezt a kritériumot a hosszúhetényi gazdaság teljesíti. Több
olyan permakultúrával kísérletező kezdeményezést is meglátogattam, ahol már sok tapasztalat
gyűlt össze, de a dolgozatomban kizárólag olyanokat akartam vizsgálni, ahol a
növénytermesztés vagy kertészkedés és az állattartás központi szerepet kap. A vizsgálatomban
szereplő személyek és területek a következők: Baji Béla (B.B.) tápiószelei kísérleti területe,
Rozendaal-Pandúr Zsanettnek és családjának (R.P.Zs.) hosszúhetényi kezdeményezése,
Juhász Attila és Bócsó Renáta (J.A.-B.R.), valamint Kardos Etelka (K.E.) nagyszékelyi
területe.
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A

családokat

több

alkalommal

meglátogattam,

bepillantást

nyerhettem

mindennapjaikba és a gazdaságukba. A beszélgetések kezdetekor nagyvonalakban már
tudtam, hogy milyen kérdésekre szeretnék választ kapni, de a látogatásokkor számos olyan
információ merült fel, ami végül módosította, bővítette a kérdések listáját. A kérdéslista tehát
organikusan alakult, maguk a beszélgetések is formálták, amelynek köszönhetően úgy érzem,
hogy jóval teljesebb körű bepillantást nyerhettem a témakörbe. Vizsgálatomban elsősorban
olyan kérdésekre kerestem a választ, hogy a megkérdezettek számára mit jelent a
permakultúra, hogyan találkoztak vele, miért választották ezt a módszert, mi a motivációjuk.
Megvizsgálom azt, hogy tervezési módszerként hogyan alkalmazható a számukra, mennyiben
járult hozzá a tervezés a gazdaságuk sikerességéhez. Körüljárom azt a kérdést, hogy a
permakultúra alapelvei és a permakultúrában alkalmazott technikák, elemek mennyire
illeszthetők be a gyakorlatba, mennyire működőképesek a számukra, mik a tapasztalataik
velük kapcsolatban. Rákérdezek a permakultúra közösségi aspektusára az életükben. Az
önellátás,

önfenntartás

lehetőségeinek

kérdését

vizsgálom

több

megközelítésben:

beszélgetünk az önellátással kapcsolatos tapasztalataikról, a permakultúra árutermelésre való
alkalmasságáról, valamint arról, hogy mekkora terület szükséges egy család számára. Röviden
kitekintünk a vegyszeres gazdálkodásra, amiről kiderül, hogy valójában egyiküknek sincs
számottevő tapasztalata. Tanácsokat kérek a leendő gazdálkodók számára, kiemelve a
megfigyeléssel kapcsolatos tapasztalatokat.
Az interjúkat közlöm a szakdolgozatban. Kérdéscsoportonként ismertetem minden
interjúalany válaszát, amelynek köszönhetően az olvasó össze tudja vetni őket. Minden
kérdéscsoport után összegzem az elhangzottakat, kiemelem az egybehangzó válaszokat és az
esetleges eltéréseket, valamint következtetéseket vonok le.
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4. Vizsgálati eredmények és megvitatásuk
4.1. A területek leírása
Tápiószele az Észak- Alföldön, közelebbről a Tápióságban helyezkedik el. Némileg
átmenetet képez a kb. 10 km-re eső Jászsághoz. A közeli falvakat a Tápiómenti Tájvédelmi
Körzet mozaikos foltjai övezik, amelyek többnyire vizes élőhelyek, vagy szikesek, számos
védett fajjal. Területe a Duna-Tisza közötti Homokhátság legészakibb részén fekszik. A hátságon végigfut egy hideg gerinc, néhány, a többi területnél is hidegebb folttal.
Hosszúhetény a Dunántúli-dombságban található Kelet-Mecsek déli részén, a Zengő
lábánál helyezkedik el.
Nagyszékely a Dunántúli-dombsághoz tartozó Tolnai-hegyhát északi részén helyezkedik el. A területen északnyugati-délkeleti irányban dombsorok találhatók, melyek hátakból
állnak, ezeken a lejtőcsuszamlások gyakoriak. Aprólékosan tagolt, sűrű, meredek falú völgyhálózattal rendelkezik. A táj arculatának kialakulásában a pleisztocén volt a meghatározó,
felszínét 2-3, helyenként 10 m vastag lösz takarja, néhol pedig pannon üledék is kibukkan a
felszínre. Az interglaciális alatt eróziós árkok alakultak ki, melynek köszönhetően a dombvidéken jellemzőek a meredek löszszurdokok és a löszmélyutak. Nagymértékű a talajerózió. A
lösz miatt termékeny csernozjom talaj a jellemző. A területet nagy kiterjedésű erdők borítják.
Nagyszékelyben észak-déli irányú völgyek húzódnak. Hűvösebb éghajlat és kevesebb csapadék jellemző, mint a környező településekre. Mindkét terület a Kútvölgy nevű településrészben van, amire folyamatos légmozgás a jellemző.

4.2. A permakultúra fogalma
Hogyan találkoztál a permakultúra fogalmával, mi fogott meg benne? Mit jelent számodra a
permakultúra?
B.B.: A permakultúrára Bill Mollison könyve irányította a figyelmét, csodálatos dolognak
tartotta a leírtakat és azt gondolta, hogy ha csak a fele igaz, már akkor is érdemes kipróbálni.
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Szerinte a permakultúra a biogazdálkodás vagy ökológiai mezőgazdaság legtermészetszerűbb
és egyben legszélsőségesebb ága, amelyben a gazdálkodás a természetre hasonlít.
Ugyanakkor életmód és közösségteremtés is egyben.
Számára gazdálkodási módot jelent, kreatív kísérletezési lehetőséget, valamint egy
olyanfajta testmozgási lehetőséget, ami haszonnal jár és a természet közelségét biztosítja. A
szakmáját – okleveles kertészmérnök – olyan környezetben és olyan dolgok létrehozásával
gyakorolhatja, ami szép és természetes.
R.P.Zs.: Számára a permakultúra életszemlélet, az, ahogyan az egész életét éli, ami minden
döntésében befolyásolja. A permakultúrával Sharon Astyk blogján találkozott, és az a gondolat ihlette meg, amely minden zárt rendszer jellemzője, hogy minden szint minden egyes elemének a melléktermékeit valamelyik másik elem felhasználja egy szinttel lejjebb.
J.A.-B.R.: Az agrármérnöki szak elvégzése után Tápiószelén, az Agrobotanikai Intézetben
kaptak kutatói munkát, ahol Baji Béla munkatársai voltak. Béla akkor már évek óta fenntartott
egy permakultúrás kísérleti területet, azonban csak az élőfalu mozgalom kapcsán jöttek rá,
hogy az érdeklődésük közös. Ez 2006 őszén történt és egybeesett annak a permakultúra
tanfolyamnak a kezdetével, amit Baji Béla és Kardos Etelka szervezett, és amelynek a
helyszíne végül Tápiószele, a Kertészeti Egyetem és Nagyszékely volt. A tanfolyam
keretében készült egy permakultúra terv a területükre, amit azóta is viszonyítási alapként
kezelnek. A permakultúra szellemisége nagy hatással volt rájuk és a gazdaságukat az első
pillanattól fogva ilyen szemlélettel alakítják.
Amikor megismerkedtek a permakultúra fogalmával, az agrár oldala érintette meg
őket, akkoriban természetszerű biogazdálkodást jelentett a számukra. Idővel a többi
életterületre is elkezdték alkalmazni, ma már nemcsak a gazdálkodásról szól, hanem egy
életszemlélet, életforma, ami egy fenntarthatóbb életet biztosít a számukra. A permakultúra
eszközként szolgál ahhoz, hogy a természettel közeli, harmonikus életet élhessenek. Egyetlen
permakultúrás elem szerintük még nem jelenti azt, hogy az ember permakultúrásan
gazdálkodik, fontos eleme a tudatos tervezés, ami körfolyamatokra épít. Számukra a
permakultúra és az önellátás fogalma nehezen szétválasztható, önellátás alatt nemcsak a saját
igényeik kielégítését értik, hanem az összes élőlény jólétét; a tájat egészében nézik.
K.E.: Számára a permakultúra egy olyan gondolkodásmódot jelent, amelyben nagy
szabadsága van az embernek, és ahol a tervezési módszerek, elemek megfelelő támpontot
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biztosítanak ahhoz, hogy a rendszerben kialakuljanak a körfolyamatok. Olyan rugalmas
rendszert, ahol már a tervezésben is megjelennek a körfolyamatok a tervezés-újratervezés
folyamatával.
A permakultúrával 2004-ben Angliában találkozott, ahol el is végzett egy 72 órás
permakultúra tervező tanfolyamot (Permaculture Design Course). A permakultúrához való
hozzáállását nagymértékben befolyásolja, hogy ezen a tanfolyamon nem a kertészkedés,
gazdálkodás irányából történő megközelítés dominált, és az együttműködő, közös tervezés
élménye volt a meghatározó.
Konklúzió: Amikor a permakultúrával foglalkozó emberektől megkérdezem, hogy mit jelent
a permakultúra, mindenkitől más választ kapok. Bizonyos kulcsszavak gyakrabban előkerülnek: életszemlélet, életmód, természet közeli, tervezési módszer, eszköz, természetszerű biogazdálkodás, körfolyamatok, zárt rendszer, fenntartható, önellátás, rugalmas. Valójában a
permakultúra mindezt magában foglalja. A rendszerszemlélet miatt nehéz lineáris gondolkodással közelíteni hozzá, ezért is lehet az, hogy a különböző megközelítések mégis ugyanazt
takarják. Másfelől az az általános tapasztalat, hogy Magyarországon a permakultúrát elsősorban mezőgazdasági oldalról szokták megközelíteni - talán mert ez a leglátványosabb és leginkább kézzelfogható - és a permakultúra gyakorlói egy folyamat eredményeként jutnak el a
szélesebb körű értelmezéséhez, csakúgy, mint maguk a permakultúra fogalmának a megalkotói.

4.3. Motivációk
Mi a fő motivációd?
B.B.: Elsődleges célja a kísérletezés, tapasztalatszerzés.
R.P.Zs.: A fő motivációjuk a permakultúra elvei szerinti életre az, hogy a jelenlegi világban
normálisan tudjanak élni, egészségesen tudjanak táplálkozni, és hogy jól érezzék magukat.
Életformájukkal a középutat keresik a szélsőséges pazarlás és az önfeláldozás között.
J.A.-B.R.: Kezdetben az ökológiai, környezetvédelmi indíttatás volt erőteljes, olyan környezetet akartak létrehozni, amelybe minél kevesebbet avatkoznak be, és amiben minél kisebb
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szennyezést okoznak. Idővel egyre fontosabbá vált az is, hogy a természeten keresztül tapasztalhassák meg a szellemi dolgokat.
K.E.: Az motiválja, hogy a permakultúra eszközeivel egy önfenntartó rendszer kialakítására
nyílik lehetősége. Egyedül jóval kevesebb ideje, energiája van, mint amire szükség lenne a
rendszer működtetéséhez, ezért az állandó tervezés-újratervezéssel és a felesleges
tevékenységek elkerülésével próbálja egyensúlyban tartani a helyzetet. Mindig a lehető
legkisebb változtatástatással próbálja elérni azt, hogy a megakadt folyamatok újrainduljanak
és a rendszer tovább működjön. Ezek az apró változtatások aztán egyre ritkábban szükségesek
és az a reménye, hogy egy idő után majd nem is kellenek és fenntartja magát a rendszer.
Konklúzió: A vizsgálatban szereplő személyek meglehetősen változatos okokból folytatnak
permakultúrás gazdálkodást. Az etikai alapelvek közül elsősorban a Föld (beavatkozás és
szennyezés minimalizálása, környezetvédelem, talajjavítás) és az emberek védelme (normális
élet, egészség, tapasztalatszerzés, természetben levés, spirituális tapasztalatok, testmozgás,
kísérletezés, önfenntartó rendszer kialakításának a lehetősége) jelenik meg a motivációk között, a javak igazságos elosztása (egyensúly elérése) csak másodlagosan jelentkezik. A motivációk nem mindig sorolhatók egyértelműen csak az egyik elvhez vagy a másikhoz, erős átfedések vannak, és ha megvizsgáljuk a motivációkat, végső soron alátámasztják azt az elképzelést, hogy a Föld védelme magában foglalja a másik két etikai alapelvet is, hiszen az emberek
jólléte és az igazságosság is csak akkor valósulhat meg, ha Földünk egészséges.

4.4 A gazdaságok bemutatása
Mekkora területen élsz/gazdálkodsz? Hányan vesztek részt a gazdálkodásban? Milyen használatban vannak a területek, milyen méretűek? Vannak állatok? Mutasd be a gazdaságot!
Hogyan valósul meg a tápanyag utánpótlás, növényvédelem a kertben?
B.B.: Egy 1,2 hektáros permakultúrás kísérleti területet tart fenn Tápiószele mellett, ahol
többnyire egyedül tevékenykedik. Jelenleg a területtől kb. 6 km-re, Tápiószele faluban lakik a
családjával. Munkáját elsősorban mikroklíma kísérletekre és a talaj javítására fordítja.
A terület domborzatát két hatás alakította. Az első ránézésre sík terepen a Google
Earth térképen láthatók az Ős Zagyva és a Tápió holtágainak kanyargós nyomai, valamint a
szél által ezekre ráhordott Duna-homok északnyugat-délkeleti irányú nyelvei, amelyek legszé43

le, vagy leghegye a területtől keleti irányban mintegy 100 m távolságban simul bele JászNagykun-Szolnok megye termékeny fekete talajába. Ez a ráhordott homok a területen 80-100
cm vastag lepelhomokként jelenik meg.
A nagyjából Ceglédtől Jászberényig terjedő, kelet-nyugati irányban kb. 20 km széles
"fagyos gerinc"-en kialakuló mezoklímára az erős éjszakai lehűlések jellemzőek. Ezt a növényzetben a fagyos éjszakák utáni károk megfigyeléséből vonta le az elmúlt években.
Az évi csapadék kb. 500 mm.
A talaj nagyon változatos, a lepelhomok vastagságától, humusz-, és agyagkolloid tartalmától (utóbbit a szél szállította a szomszédos fekete földekről), a 2-3 m mélységben levő
agyag folyóhordalék mésztartalmától (kemény mészkiválások, kagyló, és csigahéjak) függően. Általában jellemző a vidékre, hogy a homogén talajfelszín mellett kb. szobányi kiszáradó,
vagy zöldellő foltok vannak a kukoricásban, napraforgóban aszály idején.
A talajvíz 0,5-3 m mélyen van évszaktól, időjárástól és helytől függően. A talajvíz
szintje tavasztól őszig erősen süllyed, forró nyári napokon kb. 2 cm-t, tavasztól őszig kb. 1,5
m-t. Ezt a fák gyökerei nem tudják követni, ezért öntözni kell őket. A kb. 1 m mélységben
levő eltemetett réti talajszelvény gyakran talajvízzel telített, ezért tömődött, és a gyökerek
megfulladnak a talajvízzel telített rétegben. A magas talajvízszintre érzékeny a törökmogyoró,
a sajmeggyre oltott fák, ezeket elsősorban a tereprendezés során összetalicskázott dombokra
telepíti.
A terület fagyzugos, nyáron pedig bőséges az éjjeli harmatképződés. Ez a növények
gombabetegségeinek kedvez, a paradicsom alternáriás foltosságától a meggymoníliáig. A
nappalok viszont nyáron forróak, a hőmérséklet közel áll az országban mért legmagasabb értékekhez. Száraz időben többféle növény nem köt termést a légköri aszály miatt (uborka, sütőtök, tűzbab).
Az 1960-as évekig túlnyomórészt szőlők voltak a területen. Utána gabonát termesztettek. Amikor átvette a területet, az "alsó", északi fele kukoricás volt, a déli felét egy kis tanyaingatlanhoz

tartozó

hevenyészett

fóliasátrak,

állattartó

területek

foglalták

el.

Ma a terület túlnyomó része gyümölcsfák, köztes takarmányfák alkotta erdő. Háziállatai nincsenek, mert nem a területen él. Ezért a takarmányfákról levágott ágakat mulcsozásra, talajjavításra tudja csak használni.
Egy 36 m mélyre fúrt kútból öntöz. Esővíz gyűjtésére minimális lehetősége van, az
öntözéshez szükséges víz töredékét fedezné csak.
A növényvédelem érdekében elsősorban a növények immunrendszerének erősítését
végzi mikroelem tartalmú kőzetekkel, ásványokkal. Egyáltalán nem használ mérgeket, arra
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törekszik, hogy kialakuljon a kártevők és természetes ellenségeik közötti biológiai egyensúly.
Ezt elősegíti a területén kialakított diverzitással, a természetes ellenségek életfeltételeinek
megteremtésével, hiperparaziták elterjedésének elősegítésével, ellenálló fajták termesztésével,
kártevők csapdázásával, riasztó növények telepítésével, növénytársítással.
R.P.Zs.: Zsanett és férje 1,9 hektáron gazdálkodik. Két kisgyermekükkel élnek Hosszúhetény
határában. Zsanett teljesen a gazdaságnak szenteli a figyelmét, férje pedig a munkája mellett
foglalkozik vele.
Területük domboldalon, a keleti-északkeleti lejtőn helyezkedik el, emiatt hűvösebb
fekvésű. Az erdő szomszédsága miatt viszonylag kiegyensúlyozott a klíma, nyáron viszonylag
hűvös, télen viszont nem fagyzugos. A talaj agyagos, de termékeny, változó vízelvezetéssel.
Az uralkodó szélirány északi.
A területből egy hektárt hasznosítanak csak legelőként, a vegyes, legeltetett, gyümölcsös terület és a tavak valamivel kevesebb, mint egy hektárt foglalnak el. A lekerített "veteményes", más néven intenzív erdőkert-kezdemény kb. 800 nm.
A legelő régen szántásban volt, kukorica volt rajta, most már jó ideje csak legelő. A
veteményes régen is veteményesként volt hasznosítva, lóval szántották, műtrágyázták, utána
évekig parlagon volt, mert lejjebb költöztették a kertet, hogy traktorral tudják szántatni. Az a
rész most a tó túlfolyómezője, természetes szukcessziós folyamat zajlik rajta. A birtok többi
részén többnyire ugyanaz volt, mint most.
Jelenleg egy borzderes szarvasmarhát, két-három birkát, két-három kecskét, 30-40
tyúkot, 10-15 libát, néhány gyöngytyúkot tartanak. Az első pillanattól fogva fontos volt a
számukra, hogy az állatokat szabadon tartsák, ehhez keresték az optimális módot és azt, hogy
minél kevesebb emberi beavatkozással tudjanak az állatok a területen élni. Az állattartás
elsődleges célja a hús-, tej- és tojás iránti igényük kielégítése.
A baromfi szabadtartása nagyon bevált a számukra. A baromfi hasznosítja a füvet,
magokat, potyogott gyümölcsöket (4. ábra). Nyáron nem kapnak szemes takarmányt, ami
nagyban hozzájárul a kívülről behozott táplálékmennyiség csökkentéséhez. Udvaros
rendszerben ez nehezen megvalósítható. Hátránya a szabadtartásnak, hogy magas a
rizikófaktora, nehéz az állatokat megvédeni a ragadozóktól, és sokkal több a veszteség. A
területet bekerítették, így a róka nem okoz károkat, de a karvalynak és a héjának még mindig
sok állat esik áldozatul. A baromfit ezért kiskorukban traktoroztatni vagy zárni kell, amíg
elérik a biztonságos méretet. Próbálnak kutyákkal, illetve a tyúkok kisebb, fával védett,
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elkerített területen tartásával védekezni, de a „jusson is, maradjon is” elv is fontos része a
rendszernek.
A kecskét és a birkát a legelőn tartják, télen réti szénát adnak neki (5. ábra). A szénát
idén részben a gazdaságban kaszálták, részben a közeli legelőről vásárolták. Nagy fagyban
szemes takarmányt kapnak, az is külső forrásból jön, a helyi nagygazdától. A kertből kapnak
zöldet, fák alól gyümölcsöt, fás hulladékokat. A szarvasmarhának termesztettek
takarmányrépát, és elképzelhető, hogy lucernát fognak vásárolni neki, ha sikerül az
inszeminálás.

4. ábra: Baromfi a gyümölcsösben, háttérben

5. ábra: Juhok szabadtartásban, Hosszúhetény,

csirketraktorral, Hosszúhetény, 2013

2013 (Fotó: Pásztor Krisztina)

(Fotó: Pásztor Krisztina)
Számos termő gyümölcsfa van a területen, és a beköltözés óta ültettek újabb gyümölcsfákat is. Zöldségeskertet művelnek, gabonát viszont nem termesztenek.
Erdejük nincs, a tűzifát kénytelenek venni.
Vízhasználatuk a hálózati vízből, az ásott kútból és esővízből kerül kialakításra.
Itatásra elsősorban esővizet használnak, ha elfogy, akkor kútvizet. Téli itatásra meleg hálózati
vizet is használnak. Öntözésre a tóban összegyűjtött talajvizet használják. A szürkevíz
egyelőre elszivárog, ez majd az új házhoz lesz átalakítva.
A zöldségeskertben takarást, növénytársítást alkalmaznak, vegyeságyások vannak.
Esővízből kannával vagy a tóból szivattyús locsolóval öntöznek. A történelem úgy hozta,
hogy a tó van lejjebb, mint a veteményes. Hosszas megfontolás után úgy döntöttek, hogy ezen
nem változtatnak. Az új ház megépítésével remélhetőleg ez változni fog, ha ott a tetővizet
feljebb tudják rakni a kertnél. Csak a veteményesben öntöznek.
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Tápanyag utánpótlásra saját állataik istállótrágyát használják, valamint komposztot. A
kint legelő állatok trágyája a kaszálót és a gyümölcsöst táplálja, a tyúkok segítenek
szétteríteni a kapirgálással a trágyát a területen. Csalános trágyalével szoktak évente egyszer
locsolni. Jövőre tervben van a hamu, vizelet és víz keverékének kipróbálása trágyázás
céljából.
Nem alkalmaznak növényvédőszert. A fákra sok madárodút telepítettek. Arra
törekednek, hogy egy egészséges ökoszisztéma alakuljon ki, ahol nincsenek szélsőséges
események. Jelenleg jól működik a rendszer, idővel minden kártevőnek megjelenik a
természetes ellensége, komolyabb károk még nem fordultak elő. Ha valamelyik terményt
mégis elvinné valami, akkor arról lemondanak.
J.A.-B.R.: Attila és Renáta egy 1,2 hektáros területtel rendelkezik Nagyszékely faluban, ahol
hárman élnek kislányukkal.
Területük egy löszfalak közé ékelődő völgyben helyezkedik el. A völgyre jellemző az
erózió, amely csak még hangsúlyosabb a folyamatos fakivágásoknak köszönhetően
akadálytalanul lezúduló csapadék miatt. A lösznek köszönhetően a talaj termékeny. A terület
időjárására hűvösebb a környező területekétől és jellemző az aszály.
Területük enyhén lejt, néhány méteres szintkülönbség van a különböző részek között,
illetve a löszfal tetején lévő rész kb. 10 méterrel magasabban, egy viszonylag sík területen
fekszik. Ökológiailag három egységet különítenek el: van egy hűvösebb, nedvesebb rész az
időszakos vízfolyás mentén, egy hidegtől védettebb kevésbé vizes átmeneti rész, és a löszfal
tetején egy száraz, fagynak kevésbé kitett terület.
Területük felét hasznosítják, a másik fele visszaerdősülő cserjés gyep. A hasznosított
területből kb. 4000 nm kaszáló, 2000 nm kertkultúra, fás, gyümölcsös, határterület. Ezen a
részen rendezett gyümölcsfastruktúra található, foltokban gyümölcstermő bokrok és
tisztásszerű foltok, ahol konyhakerti növényeket termesztenek. Néhány éve erdőkert
kialakításán munkálkodnak. Több száz zöldség-, gyümölcs- és gabonafajt és fajtát
termesztenek, tájfajta megőrzéssel és fajtakísérletekkel foglalkoznak. Hosszú távon
állattartásban is gondolkodnak, jelenleg azonban csak egy kutyát és néhány macskát tartanak.
Aktívan részt vesznek a gyümölcsész mozgalomban, úgy ítélik, hogy a hagyományos
magyar ártéri gyümölcsészkedés megegyezik a permakultúra alapelveivel, több hasznú
gyümölcsösök, erdőkertek kerülnek kialakításra.
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Vízhasználatuk alapja egy ásott kút, mosásra, mosogatásra, tisztálkodásra és nyáron
öntözésre használják. Esővízhasználat is van, de egyelőre csak kis mennyiségben tudnak
esővizet gyűjteni tartályokba, hosszabb távon a felszín alatti víztárolást tartják kívánatosnak.
Növényvédelem: Igyekeznek olyan növényeket termeszteni, aminek a területen
kevésbé jellemző a kártevője. A káposztafélék náluk például kevésbé alkalmasak a
termesztésre, minden száraz évben komoly károkat okoz a földibolha. Legalább 2-3 év
tapasztalatát veszik alapul. Egyes betegségeket házi készítményekkel, teákkal, erjesztett
levekkel szokták gyengíteni, valamint csalánlével az immunrendszerüket erősíteni. Az azonos
fajba, családba tartozó növényeket egymástól távol ültetik, például több kisebb
burgonyaágyást alakítanak ki különböző helyeken, így nehezebben terjed a betegség. Nem
avatkoznak be a természetes folyamatokba, sok természetes ellenség megjelenik idővel.
Vetésváltást alkalmaznak. Ellenálló fajtákat választanak. Igyekeznek minél több fajtát
fenntartani, a saját maguk által termesztett növények idővel alkalmazkodnak a helyi
körülményekhez, saját magokat használnak. A gyümölcsfák esetén törzsvédelmet
alkalmaznak. Számolnak a kártétellel, eleve több növényt ültetnek, általában a termés 7080%-ára számítanak. Nem az a céljuk, hogy kiirtsák a kártevőket, hanem az, hogy kialakuljon
egy önszabályozó folyamat, amelyben minden kártevőt a természetes ellensége tart kordában.
Azon munkálkodnak, hogy a talaj egészséges, táplálékban, mikroorganizmusokban gazdag
legyen. Megfigyelték, hogy elsősorban az egyensúlyból kibillent növényeken jelennek meg a
kártevők.
Tápanyagutánpótláshoz kérődző trágyát (kecske, szarvasmarha, nyúl) használnak. Az
első év végén erősen megtrágyázták a kert nagy részét, azóta 1-2 évente használnak trágyát,
amit a faluból szereznek be. A tápanyag utánpótlás negyede trágyával, a háromnegyede pedig
komposzttal történik.
Gépi munkát nem használnak, legfeljebb takaróanyag, trágya szállítására, állati erőt
szívesen használnának, de egyelőre nincs sajátjuk, ezért egyelőre kézi erővel végzik a munkát.
K.E.: Etelka Nagyszékely faluban él két lányával, összesen kb. 1,3 hektárral rendelkezik.
Területe Attiláéktól kb. 800 méterre helyezkedik el szintén a Kútvölgyben, adottságai nagyon
hasonlóak.
Területe két nagy egységből áll. A jelenlegi életterületük egy nadrágszíjparcella telek,
amely magában foglalja a ház körüli enyhén lejtős területet, egy különálló, nedvesebb sík
részt az időszakos vízfolyás mentén, a löszfal tetején egy szárazabb, melegebb területet és egy
meredeken fekvő erdőrészt és kertet. Az erdő 1800 nm, 3000 nm ökológiai átalakítás alatt áll,
48

szántóból fás legelő vagy kert művelési ágba fog kerülni, 1000 nm marad szántó. A ház és a
hozzá tartozó részek összesen 2000 nm nagyságúak, ebből 500 nm kertként funkcionál, a
fennmaradó rész nincs művelésben. Tartozik a területhez még kétszer 1000 nm kaszáló,
amelyből az egyikben foltkertek vannak.
A másik egység a leendő életterülete – a régiből vendégház, permakultúrás gyakorló
terület, tanfolyamhelyszín lesz -, amely egy közeli szemközti telken helyezkedik el, és
amelynek a kialakítását egy-két éve kezdte el. Ez a házzal együtt 3000 nm, sík terület, az
egész kertként működik. Összesen kb. 2000 nm-nyi területet művel kertként.
A rendszerben a növénytermesztés, kertészkedés dominál, állatai jelenleg nincsenek a
kutyán és az egerésző macskákon kívül. Korábban próbálkozott tyúkok és kacsák tartásával,
de mivel nem tudta megoldani, hogy a téli táplálékukat ő maga állítsa elő, egyelőre lemondott
az állattartásról.
Növényekből több száz fajt és fajtát tart fenn, kísérletezik az éghajlatváltozás következtében termesztésbe vonható fajokkal, termesztéstechnológiákkal, növénytársításokkal.
Kiemelkedően fontosnak tartja a fák jelenlétét a rendszerben, ezért évről-évre növeli az állományukat.
Különféle gabonákat termeszt, Fukuoka kísérleteket végez, a gabonát társítja pillangósokkal és csak kisebb foltokat vet be ugyanazzal a fajjal.
A vízhasználat vezetékes vízből, a fúrt kút vizéből és csapadékvízből történik. A csapadékvíz gyűjtés és tárolás lehetőségei még nincsenek teljesen kihasználva, számos köbös
tartály áll rendelkezésre, de jövőbeli tervei között szerepel a csapadékvíz felszín alatti tartályban történő tárolása. Szennyvíz nincs a rendszerben, mert komposzt toalettet használ.
Vegyszeres növényvédelmet nem alkalmaz, figyel a növénytársításokra, a növények
követési sorrendjére, esetenként növényteákat használ permetezésre. Leginkább a természetes
ökológiai folyamatokra hagyatkozik, sokszor bebizonyosodott a számára, hogy idővel megjelenik a kártevők természetes ellensége, és még ha abban az évben a kultúrnövény nagy veszteségeket szenved is, a következő évben már jóval kevesebb jelenik meg ugyanabból a kártevőből. Számára is fontos az a megközelítés, hogy ne avatkozzon bele az önszabályozó folyamatokba, és inkább tudomásul veszi a veszteségeket. Nagyfokú a diverzitás a kertjében és az
étrendjükben, ezért a veszteségek mindössze a táplálkozásuk kis fokú módosítását okozzák
csak.
A tápanyagutánpótláshoz csak kis mennyiségű trágyát használ, amit szomszédos gazdaságokból szerez be, nagyrészt komposztot, szerves anyaggal történő takarást, és erjesztett
leveket (csalán, nadálytő, zsurló, cickafarkfű) alkalmaz.
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Amennyire csak lehetséges, kerüli a kertműveléshez szükséges gépek használatát, alkalmanként igénybe veszi az egyik szomszédos család lovait talajműveléshez.
Konklúzió: A vizsgált családok mindegyike egy és két hektár közötti területen gazdálkodik,
és egy, illetve két személy vesz részt aktívan a gazdálkodásban. Tehát a gazdaságok ebből a
szempontból homogének, az eredmények erre a volumenre általánosíthatók.
Mindegyik családnak más a fő profilja, Béla mikroklímákkal kísérletez, erdőkertet
alakít ki, a talaj javítását tűzte ki fő célul, Zsanettéknál a hangsúly az állattartáson van,
Attiláék önellátásra alkalmas erdőkert kialakításával, tájfajta megőrzéssel foglalkoznak, Etelka pedig komoly hangsúlyt fektet a körfolyamatok kialakítására, az önszabályozó rendszer
létrehozására.
Habár a szemléletük nagyon hasonló, a gazdaság kialakításánál ugyanazokat az alapelveket, technikákat alkalmazzák, mégis nagyon különbözők a területeik. A terület domborzati és éghajlati adottságai természetesen alapjaiban befolyásolják a gazdaság arcát, de ugyanakkora jelentősége van annak is, hogy a gazdálkodás mely aspektusa fontos a számukra és
mi a területük kialakításának fókusza, elsődleges célja. Ezért fontosnak tartom, hogy a tervezés során jól definiált legyen a terület használatának a célja, mert ez határozza meg, hogy mi
hogyan kerüljön kialakításra, illetve azt, hogy az újratervezési szakaszokban mekkora változtatásra lesz majd szükség.
A leírásokból nem feltétlenül tűnik ki, de mind a négy helyszínen kulcsfontosságú
szerepet kap a fák telepítése, nem véletlenül, hiszen a fák táplálékot biztosítanak az embereknek és az állatoknak is, élő- és költőhelyet, árnyékot, alkalmasak a szélfogásra, és fontos eleme az erdőkertnek is, annak a többszintes termesztési rendszernek, amely szintén mindegyik
gazdaságban a kialakulás valamelyik fázisában van.
Másik közös jellemzője a családoknak a kísérletezésre való nyitottság, amely a
permakultúrás gazdaságok kialakításánál elengedhetetlenül szükséges. A permakultúra ugyanis nem tud kész megoldásokkal szolgálni, csak eszközökkel ahhoz, hogy egy adott területen
az adottságainak megfelelően lehessen létrehozni egy önszabályozó, fenntartható rendszert.
A gazdaságban mindig központi szerepe van a vízzel való ellátottságnak. Béla idejének jó részét azzal tölti, hogy öntöz, Zsanették az állatállomány csökkentésével próbálják biztosítani, hogy a legelő az aszályos években is el tudja tartani az állatokat. Az idei évben az
aszály a nagyszékelyi kertekben is nagyarányú öntözést kívánt. Azt tanácsolom ez alapján a
terület vásárlása előtt állóknak, hogy a terület vízzel való ellátottsága elsődleges szempont
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legyen a döntésnél, és a tervezés során a vízgyűjtési és tárolási lehetőségekre nagy hangsúlyt
fektessenek.
Fontosnak tartom kiemelni a növényvédelemmel kapcsolatos tanulságokat. Mind a
négy területen kerülik a vegyszerek használatát, és alapvető szemléletbeli különbséggel közelítenek ehhez a kérdéshez a konvencionális növényvédelemhez képest. Mindannyian az ökológiai rendszerek önszabályozó folyamataiban hisznek, azaz megvárják a kártevők természetes ellenségeinek megjelenését. Tisztában vannak azzal, hogy a természetes egyensúly kialakulásáig előfordulhatnak szélsőséges események, és hogy a folyamat hosszú időt vesz igénybe, ezért mindannyian elfogadják a veszteségeket. A termesztett növények diverzitásának
köszönhetően viszonylag könnyen helyettesíthetők a táplálkozásukban a kiesett növények.

4.5. A gazdaságok permakultúrás aspektusa
Miért mondható el, hogy permakultúrás gazdálkodást folytatsz? Milyen aspektusaiban
permakultúrás a gazdálkodásod? Mennyire korlátozódik a permakultúrás szemlélet egy életterületre, ha van ilyen, melyik az?
B.B.: Azért tartja permakultúrásnak a területét, mert egységes ökológiai rendszert alakított ki
rajta. A térbeli elosztást a zónák és szektorok szerint tervezte meg és alakította ki oly módon,
hogy a leendő házának a helyét is belefoglalta a tervbe, és azt használta kiindulási alapul.
Kialakításra került az 1. és 2. zóna fás legelővel, zöldségessel, tóval és mikroklímák
gödrök ásásával és dombok emelésével. Számos olyan fajt von be a termesztésbe, ami a
rovarok és a madarak számára biztosít táplálékot (borsófa, bangitafajok, som, illatoslonc).
Kiemelt fontosságú a célok közül a talaj javítása.
R.P.Zs.: Azért, mert a gazdálkodó, azaz ő maga permakultúrás szemlélettel látja a világot, ez
alapján hozza meg a döntéseit.
J.A.-B.R.: Amit elkezdtek, és amit eddig létrehoztak, az ehhez az irányzathoz sorolható a
leginkább, ez áll hozzájuk a legközelebb. A permakultúrának van egy elvrendszere, de a megvalósításban magas fokú rugalmasságot biztosít, lehetőséget ad a kísérletezésre. A táj mindenhol egyedi jelleget mutat és minden gazda kertje sajátos emiatt is. A tájfajták megőrzése
mindig is kulcsfontosságú volt a számukra, amelyből sokat merítettek.
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K.E.: Területét azért tartja permakultúrásnak, mert már a kezdetektől, a hely keresése közben
is a permakultúrás alapelvek vezérelték és a permakultúrás tervezési módszerekkel és
szempontrendszer alapján hozta meg döntéseit. Nagyon fontos számára, hogy az elemek,
folyamatok összekapcsolásával megvalósuljanak a körfolyamatok, például most annak a
megvalósítása van folyamatban, hogy a területének takarását meg tudja oldani helyi szerves
anyaggal és ne külső forrásból kelljen kiegészíteni. A kertek tervezésénél folyamatos
növényborítottságot alakít ki, amihez figyelembe veszi a növények követési sorrendjét és az
időbeliséget. Ettől az évtől a tűzifát is igyekszik a területéről gyűjteni. A vízmelegítéshez is
fát használ. Élelmiszerszükségletük nagy részét megtermeszti. A területen keletkező felesleget
igyekszik beilleszteni a rendszerbe erőforrásként.
Konklúzió: Nehéz kérdés, hogy vajon mitől és mikortól permakultúrás egy terület. A megkérdezett családok a permakultúra alapelvei szerinti szemléletmódot és a permakultúra eszközeivel való tervezést emelték ki, mint kritériumot. A permakultúra valójában bárhonnan megközelíthető, hiszen alkalmazható az élet minden területére és alapvetően nem lineáris gondolkodást kíván. Nincsenek méretbeli kritériumok sem, lehet permakultúrás kertet csinálni egy
erkélyen is. A legtöbben a kertészet kapcsán ismerkednek meg a permakultúrával, és első lépésként a permakultúrás elemeket vagy technikákat kezdik el alkalmazni, és ez kiváló kiindulási pont.

4.6. A családok végzettsége, gazdálkodási tapasztalata
Mi a végzettséged? Mivel foglalkoztál eddig?
B.B.: Okleveles kertészmérnök, évtizedek óta kertészkedik, korábban az Agrobotanikai Intézetben (ma Növényi Diverzitás Központ) dolgozott.
R.P.Zs.: Ő bölcsész, a férje programozó matematikus. Ezelőtt nem foglalkoztak gazdálkodással, ez az első tapasztalatszerzési fázis.
J.A.-B.R.: Agrármérnökök mindketten. Az egyetem elvégzése után az Agrobotanikai Intézetben dolgoztak kutatóként, majd egy évig Agostyánban szereztek tapasztalatot a Természetes
Életmód Alapítvány területén a gazdálkodásban. Az egyetemen a hagyományos vegyszeres
gazdálkodást tanulták, amivel kapcsolatosan már a tanulmányaik során is ellenérzésük volt.
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Attilának a családja is gazdálkodik, de konvencionális módon, a gazdálkodás elkezdésekor
már rendelkezett némi gyakorlati tapasztalattal.
K.E.: Okleveles kertészmérnök, édesapja is önellátó kiskertet tart fenn, így a kertészkedés és
maga a szemlélet nem állt eleve messze tőle.
Konklúzió: Ezzel a kérdéssel arra kerestem a választ, hogy vajon kell-e gazdálkodási tapasztalat vagy szakirányú végzettség ahhoz, hogy valaki bele merjen vágni egy permakultúrás
gazdaságba. A négy vizsgált terület közül egyedül Zsanették kezdték el úgy a területük kialakítását, hogy nem volt előzetes tapasztalatuk és nem végeztek ehhez kapcsolódó tanulmányokat sem. Ehhez képest mára fantasztikus mennyiségű tapasztalattal, tudással rendelkeznek. Az
a véleményem, hogy habár nem előfeltétel, hogy legyen korábbi ismeret, de segítheti, gyorsíthatja a gazdaság kialakítását, ha van. Ebben azonban meghatározó szerepe van annak is, hogy
ki mennyire elkötelezett, illetve fogékony az új információkra. Itt van jelentősége annak az
alapelvnek, hogy „Kezdd kicsiben!”, fontos hogy mindenki a saját tapasztalatának, ismereteinek megfelelő tempóban haladjon, és képes legyen arra, hogy a hibákat, kudarcokat lehetőségként fogja fel a tanulásra, és a tapasztalatokat be tudja építeni a folyamatba. A konvencionális gazdálkodással kapcsolatos ismeretek egyik esetben sem nehezítették meg az új szemléletmód és módszerek alkalmazását, hiszen pont a szemléletváltás volt a céljuk. Azt is fontos
megemlítenem - a családok példáján - hogy szükséges egy nagyfokú nyitottság, fogékonyság,
elkötelezettség és kísérletezési vágy ahhoz, hogy sikeres legyen a vállalkozás.

4.7. A permakultúra alapelveinek gyakorlati alkalmazása a gazdaságokban
Milyen permakultúrás alapelvekre tudnál példát mondani az életedben/a gazdaságban? Az
alapelvek hogyan kerülnek a körülmények miatt a gyakorlatba? Mennyire vannak jelen az
életedben ezek az alapelvek?
B.B.: Egy elemnek több funkciója van: a területre telepített nyárfák, szilfák és akácfák
árnyékolják a mellettük lévő gyümölcsfákat, a leveles ágaikat takarásra használja, pl. a
kukoricasorok között.
A probléma maga a megoldás: a kertben a sóskákat és a rebarbarákat rengeteg csiga
látogatja. Ezeket összefogja és a tóban élő törpeharcsákat táplálja vele.

53

Körfolyamatok: a fák ágait mulcsozásra használja, oly módon, hogy falevelet, majd
földet tesz rá. A tápanyag visszatérül a fáknak, zöldségeknek.
Az energia tárolása: alkalmanként gravitációs öntözőberendezést használ, a felesége
rengeteg lekvárt készít.
Nem valósul meg az az alapelv, mely szerint minél kisebb befektetéssel kellene a
legnagyobb hasznot elérni. Habár a pénzbefektetés valóban kevés (sok hulladékot szed össze
és hasznosít), a tereprendezés és az öntözés nagyon nagy energia befektetéssel jár. Azonban
ez a fizikai erőkifejtés egyben személyes szükséglet is. Azt szokta mondani: „Más
konditerembe jár, vagy szobabiciklizik, én talicskát tolok”.
R.P.Zs.: Az alapelvek egyre inkább jelen vannak az életükben.
Minden elemnek több funkciója legyen: odafigyelnek, hogy ne legyenek szezonális
tárgyak, pl. a nyáron vízgyűjtésre használt vödröket télen hamu tárolására használják.
Az az alapelv, miszerint dolgozzunk együtt a természettel, átszövi az egész ottani életüket.
Emiatt mondanak le a pulykatartásról: hiába szeretik, nehezen illik a rendszerükbe, mert a
szabadtartással nincsen biztonságban. Mivel a liba jól bevált, a libatartás irányába indulnak.
Nehéz a területen őszibarackot termeszteni, ezért arról is lemondanak. Folyamatosan figyelik,
mi hogyan reagál, és aszerint módosítanak.
Az "Érj el hozamot!" alapelv nagy kihívás a számukra, de abban is tettek lépéseket
előre.
Alkalmazz önszabályozást és figyelj a visszacsatolásra!: úgy próbálják az állatokat a
rendszerbe illeszteni, hogy a lehető legkevesebb beavatkozás nélkül találják meg benne a
helyüket.
Ne termelj hulladékot! Ez az alapelv komoly kihívást jelent a számukra. Próbálják
mindennek megkeresni a lehető legtöbb funkciót, igyekeznek mindent megjavítani, vagy ha
már valamire használhatatlan, akkor próbálják a részeit újrahasznosítani. Egyikük sem jártas a
barkácsolásban, ezért sok mindent kell kitalálniuk, megtanulniuk. Az élő rendszerekben
ugyanakkor meglehetősen hulladékmentesek. Az elhullajtott széna például először a tyúkólba
kerül alomnak, onnan a komposztra, onnan ki a földbe. A fás hulladékok először a
kecskékhez, onnan kályhába vagy dombágyásba teszik. Az állatoknak a hulladék
feldolgozásában nagy szerepe van.
Tervezz a mintáktól a részletekig!: a terepadottságok miatt egyértelmű, hogy a
szürkevíz útját lefelé kell tervezniük, ezért az alsó részeken fognak vizes élőhelyekben
gondolkodni.
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Háborítatlan talaj, diverzitás: úton vannak az ásó nélküli veteményes felé, most már
csak ásóvillát használnak talajlazításra. A diverzitást a fáktól a zöldségekig mindenhol
igyekeznek kialakítani.
J.A.-B.R.: Kezdd kicsiben! A kezdeti lelkesedés miatt ezt az elvet figyelmen kívül hagyták,
hatalmas területet fogtak művelésbe már az elején. Ennek az lett a következménye, hogy
fizikailag és lelkileg is nagyon elfáradtak, a következő években csökkentették a vállalt
feladatokat és a megművelt terület nagyságát.
A probléma maga a megoldás: a kertben megjelenő növényeket nem kezelik
automatikusan gyomként, sokat bevonnak a táplálkozásukba, egy részüket pedig mulcsként
használják.
A legkisebb változtatással érd el a lehető legnagyobb hatást!: ez az alapelv egyelőre
még nincs jelen az életükben, valószínűleg csak később tudják majd értelmezni, amikor már
átlátják a teljes rendszert.
Figyeld meg és válj cselekvő részesévé a természetnek!: az iskolában megszerzett
elméleti tudás nem mindig ültethető egy az egyben a gyakorlatba, az adott hely viszonyai
miatt nem mindig teljesül maradéktalanul. Emiatt nagyon fontos a megfigyelés, a helyi
ismeretszerzés. 2010-ben a sok esőnek köszönhetően érdekes felfedezést tettek: a mélyebben
fekvő részekről még nyáron sem tűnt el a víz. Arra következtettek, hogy a régi patakmeder
azon a részen vezetett keresztül, és egy tavat hoztak létre rajta. A tó kialakítása hosszú
folyamat volt, a kiásás után sokáig csak megfigyelték a természetes folyamatokat, a bolygatás
miatt sok új faj kikelt, amiknek aztán megfigyelhették a viselkedését vízborítás alatt. Ennek
köszönhetően úgy alakíthattak ki egy diverz életközösséget, hogy nem kellett azt
mesterségesen betelepíteni.
Fogd el és tárold az energiát!: ezt az elvet nem tudatosan alkalmazzák, de példa rá a
fatüzelés, a talaj nagy mennyiségű szervesanyaggal történő ellátása, a gyümölcsök, zöldségek
konzerválása.
Teremts hozamot!: önellátásra vannak berendezkedve. Számos növényfajból meg
tudják termelni az igényeik kielégítésére szükséges mennyiséget, azokból, amiből nem,
igyekeznek kevesebbet fogyasztani, illetve valamivel helyettesíteni. Sok új növénnyel
kísérleteznek, amelyeket igyekszenek be is illeszteni az étrendjükbe. Egyre inkább jellemző
az életükben a minőségi szemlélet, az íz- és zamatanyagot fontosabbnak tartják, mint a
mennyiséget, ezért öntözni is csak akkor kezdenek el, amikor a növény már megsínylené a
vízhiányt.
55

Ne termelj hulladékot!: kislányuk két éves, és bár igyekeznek előnyben részesíteni a
mosható pelenkát, a nyári tevékeny időszakban kialakult időhiányban sokszor döntenek úgy,
hogy az eldobható pelenkát választják.
Alkalmazz kisléptékű, lassú és fokozatos megoldásokat!: hagyják, hogy megmutassa
magát valami, az így szerzett tapasztalatot felhasználják, minden vegetációban van egy kis
változtatás, aminek a hatása továbbfejleszti a rendszert.
Diverzitás: a kultúrnövény diverzitás a szívügyük, részt vesznek egy civil
génmegőrzési pályázatban. Egyre világosabban látják, hogy mi illeszthető be a rendszerükbe
és a szokásaikba. Nemcsak faj- és fajtaszintű a diverzitás, hanem a termesztési módokban is
igyekeznek megtalálni azokat a módszereket, amelyekkel az adott növény a legjobban ki tudja
hozni a képességeit.
Használj szegélyeket és ismerd fel a peremterületek fontosságát!: a területük szélén
bozótos, cserjés részt alakítottak ki élőhelyteremtés céljából, fészkelő- és búvóhelyet
biztosítanak számos élőlény számára. Azt tapasztalták, hogy ennek köszönhetően számos
madár- és rovarfaj jelent meg a területükön. A birkákat is a peremterületre tervezik.
K.E.: Kezdd kicsiben! A kezdeti lelkesedés veszélyes, érdemes a terveknek csak a felébe
belevágni.
Figyeld meg és válj cselekvő részesévé a természetnek!: sok időt tölt megfigyeléssel,
külső szemlélők megfigyeléseire is hagyatkozik. A tervezéskor végiggondolt körfolyamat
sokszor útközben megakad. Ilyenkor érdemes megállni, megvizsgálni az okokat, majd
újratervezni.
Fogd el és tárold az energiát!: ez központi kérdés az életében, alkalmazza a zónákat és
a szektorokat, esővizet gyűjt, fát használ fűtéshez, vízmelegítéshez, a télikertet eszerint
alakította ki, befőz (6. ábra), szárítmányokat készít, saját magokat használ (7. ábra),
elsődleges fontosságú számára a talajjavítás.
Használj megújuló energiaforrásokat és szolgáltatásokat és becsüld meg őket!: először
idén tud tűzifát a saját területéről használni, az esővízgyűjtést még fejleszteni szeretné.
Ne termelj hulladékot!: amit csak lehetséges, újrahasznál, a szervesanyagot
komposztálja, az építkezési hulladéknak is próbál kreatív újrahasznosítási módokat találni.
Sajnos még sok minden származik külső forrásból, sok a csomagolóanyag.
Alkalmazz kisléptékű, lassú és fokozatos megoldásokat!: azt tapasztalta, hogy a kis
foltkertjei sokkal jobban működnek, sokkal jobban kezelhetőek, diverzebbek (8. ábra, a
mellékletben).
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Relatív elhelyezés: habár ennek az elvnek nagy jelentőséget tulajdonít, még vannak
kihasználatlan lehetőségek, illetve újratervezendő pontok. Ezek folyamatosan alakulnak, a
komposzt domb helyét a tapasztalatoknak köszönhetően nemrég változtatta meg.
Több lábon állás: ha bármilyen terménye kárba vész, elfogadja a helyzetet, és abban az
évben kihagyják azt a növényt a táplálkozásukból.
Diverzitás: a megoldások közül sokszor nem az a legcélravezetőbb, ami gyors
eredményt fog hozni. Amíg beáll az egyensúly, nagy kilengések lehetnek, amelyek hosszabb
távon a stabilitás irányába haladnak: érdemes a kártevőkkel várni, és inkább rászámolni a
termesztett növények mennyiségére. A diverzitás minden területen nagyon fontos.

6. ábra: Energia tárolása: paprika sütése

7. ábra: Sárgarépa szigetelése magfogás

szabadtűzön zakuszka befőzéséhez,

céljából, Nagyszékely, 2013

Nagyszékely, 2012 (Fotó: Pásztor Krisztina)

(Fotó: Pásztor Krisztina)

Konklúzió: A permakultúra alapelvei összefoglalják, gondolatokba rendezik a permakultúra
szellemiségét. Irányt mutatnak, segítségünkre lehetnek döntéseink meghozatalában. A megkérdezett négy család a permakultúrában való elmélyedés során sokat foglalkozott az alapelvekkel, mégis, a beszélgetések során nem jöttek automatikusan a válaszok. Az alapelveket ma
már nem tudatosan alkalmazzák, a szemléletük részévé váltak.
Többen is kiemelték a kislépték fontosságát, a „Kezdd kicsiben!” elv nehézségét saját
vagy mások példáján. Az ember általában többet vállal annál, mint amire képes, nagyobb
léptékben gondolkodik, mint amit követni tud, amiben egyrészt benne rejlik a kudarc
veszélye, másrészt annak, hogy olyan mértékű változtatásokat eszközöl, aminek
beláthatatlanak a következményei. Nehéz felmérni a lelkesültség pillanatában, hogy mennyit
bírunk, de érdemes alaposan átgondolni.
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Mai világunkban nehéz elkerülni, hogy hulladékot termeljünk. Ez két családnál is
megemlítésre került, ami nem csoda, hiszen a zárt rendszerek, körfolyamatok mindenkinél
fontos célkitűzésként szerepelnek.
Két esetben megemlítésre került az is, hogy a legkisebb befektetéssel a legnagyobb
hatást elérni nem könnyű, adott esetben nem is igazán értelmezhető. Az is érzékelhető a
véleményekből, hogy ennek az alapelvnek a megvalósításához fontos a rendszerünk alapos
ismerete, a folyamatok, kapcsolatok pontos megértése, átlátása.
Ketten is megemlítették a „Probléma maga a megoldás.” és a multifunkcionalitás
elvét, amely a kártevők és gyomok hasznosításában, illetve az elemek (pl. fák, vödrök) több
módon történő hasznosításában nyilvánul meg.
A diverzitást mindannyian kulcsfontosságúnak tartják, és alkalmazzák.

4.8. Permakultúrás elemek és technikák
Milyen permakultúrás elemeket, technikákat alkalmazol a kertedben/gazdaságban? Mik a
tapasztalataid velük kapcsolatban?
B.B.: A leendő 2. zónában kialakított egy polikultúrás tavat, amely a ház megépülése után
napsugártóként is szerepet kap majd. A tóban egy diverz életközösség jött létre, számos növény és állatfaj került betelepítésre, vagy érkezett saját magától. Búvó és szaporodó helyként
is szolgál, amelynek köszönhetően megjelentek a területen az ember számára hasznos ragadozó fajok. A tóban tutajsziget található, ahol vadkacsák szoktak fészkelni.
Több helyen kerültek erdőkert parcellák kialakításra, elsősorban a talaj javítása céljából. A cserjeszintbe a félárnyékot elviselő, nagytermetű vagy futó zöldségeket ültet, a gyepszintbe pedig árnyéktűrő növényeket. Ezek a kertek növelik a rendszer stabilitását és a rovaroknak, baromfiknak élelemforrást jelentenek.
Térelválasztónak, nektárforrásnak, fészkelő helynek sövényt telepített.
A mulcsozás a gyomszabályozás egyik leghatékonyabb eszköze, az évelő gyomok, sőt
a tarackbúza kiszorítására is alkalmas. Minden szerves anyagot felhasznál a takarásra, kezdve
a takarmányfák ágaival egészen a szőnyegig, kartondobozig.
Számos kísérletet folytat a mikroklímák létrehozásának, kihasználásának lehetőségeire, területének kedvezőtlen adottságait ellensúlyozandó. Ezek megfelelő környezeti feltételeket nyújtanak sok faj számára. Szívesen alakít ki növényekből és összetalicskázott dombokból
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északi és déli irányú homorú sávokat, amelyeknek számos haszna van: északi oldalukon a
hűvös, déli oldalukon a meleg ül meg és szélfogónak is alkalmasak.
R.P.Zs.: Növénytársítást alkalmaz. Az önmagukat elvető növények jó részét meghagyja a
kertben, ezek többnyire jóval ellenállóbbak, mint az esetleg palántázott társaik. A gyomokat
csak akkor távolítja el, ha tényleg útban vannak, elnyomják a haszonnövényeket. Az évelő
növények nagy arányban vannak termesztésben. Az ehető gyomokat hasznosítják, bevonják a
táplálkozásukba, mélymulcsos megoldással kísérleteznek, igyekszenek újrahasznosítani a
hulladékokat, például felhasználják a gumiabroncsot a kertben. Komposzt toalettet használnak, a háztartási szerves anyagot komposztálják. A legtöbb szerves anyagot az állatok kapják,
a gyomokat pedig közvetlenül takarásra használják komposztálás nélkül.
Szeretnének salátakertet a ház elé, de egyelőre kevés hozzá a terület. Igyekeznek
azért minél több növényt kéz alatt tartani. Volt gyógynövényspiráljuk, de inkább kis kertbe
valónak tartja, náluk elég hely van a gyógynövények termesztéséhez.
Az erdőkerten folyamatosan dolgoznak, valójában az egész birtokot egy erdőkertként
értelmezik, aminek az intenzívebb része a körülkerített veteményes. Meggyőződése, hogy ez
az egyetlen hosszútávon fenntartható termesztési rendszer. Nagyon fontosnak tartja a többszintűséget. Még az erdőkert kialakításának az elején tartanak.
J.A.-B.R.: A növénytermesztés során mind a termesztési módban, technikákban, mind a
növényválasztásban a sokszínűséget tartják szem előtt. Mulcsot használnak, növénytársítást
alkalmaznak. Azt nem termesztik, ami a tapasztalatok alapján nem a területre való, inkább
igyekeznek helyettesítő növényeket találni.
Az új területeket a művelésbe vonáshoz egy évig takarják.
Kialakítottak egy tavat, a vizes élőhely megteremtésével megjelent számos állat,
olyanoknak teremtettek megfelelő életkörülményeket, amelyek életszakaszuk egy részében a
vízhez kötöttek, de a szárazföldön táplálkoznak. Sok olyan faj jelent meg, amelyik a
kártevőket fogyasztja. A tó által létrejött diverzitás a növényvédelem szintjén érzékelhető
elsősorban. A kapcsolatok diverzitásának tudatos létrehozásához viszonylag kevés információ
áll rendelkezésre, például az állatok életciklusairól, szokásairól, igényeiről, stb. kevés
szakirodalmat találtak. Kísérleteket végeznek szakkönyvek vagy mások tapasztalatai alapján,
amelyek egyes esetekben sikeresek, más esetekben nem.
Volt dombágyásuk, nagyon időigényes volt az elkészítése, az a véleményük, hogy
inkább intenzív kiskertbe való felületnövelés céljából. Egy év után összeroskadt.
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A magaságyás szintén intenzív kiskertbe való, ahol napi szintű figyelmet tudnak
rászánni. A kiemelt térszín miatt nagyobb felületen párolog. Az aprószulák és a tarackbúza
teljesen átnőtte náluk. Kellő mennyiségű figyelem mellett jól működik, és nagyobb a
produktum is. Náluk a kert nagysága miatt nincs létjogosultsága.
Kővel kirakott magaságyás: a kő szerepe a nappali meleg éjjeli kisugárzása, azaz a
melegigényes növények éjszakai lehűléstől történő védelme lenne. A mi éghajlatunkon azonban csak a kora tavaszi és késő őszi időszakban adhat előnyt. A nyári kánikulában inkább
hátrányt jelent, megégeti a növényeket.
A ház előtti ágyással kihasználják a ház déli faláról éjjel visszasugárzott meleget, ami
melegebb mikroklímát teremt az oda ültetett növényeknek. Jól működik.
A komposzt toalettben finom fűkaszálékot és hamut használnak, ez a harmadik év,
hogy a végterméket használják a fák, cserjék alá. Szép, morzsalékos komposzt keletkezik, a
növények meghálálták.
K.E.: Sokan nevezik a permakultúrát a lusta kertész módszerének, szerinte azonban a
permakultúrás rendszerben is sok munka van, mégis kevesebb, mint egy hagyományos
gazdaságban.
A kertben alkalmazott elemek közül sok még kialakítás alatt van. Több olyan is van,
amelyet már pár éve alkalmaz, de az a véleménye, hogy legalább 8-10 évre van szükség
ahhoz, hogy megbízható tapasztalatot szerezzen a működőképességükről.
Swale: a löszfal tetején lévő meredek lejtésű kertben került kialakításra egy
gyűjtőcsatorna, elsősorban a felszínen lezúduló víz megfogását és talajba juttatását szerette
volna megoldani, illetve az alatta lévő pince fölüli vízelvezetést. A két éve tartó aszály miatt
nem volt lehetősége a hatékonyságukat megtapasztalni, a swale-ekbe ültetett szőlőtőkék nem
maradtak meg.
Komposzt toalettet használnak, ami kiválóan működik, évek óta felhasználja a
növényekre az elkomposztálódott emberi mellékterméket.
Etelka háza déli fekvésű és a szomszéd ház csak pár méterre helyezkedik el tőle (9. ábra).
Ennek köszönhetően a hőmérséklet pár fokkal magasabb, mint a nyílt területeken. Ebben a
mikroklímában a fagyérzékeny évelő növények ide lettek elültetve, eddig minden évben jól
átteleltek. A ház oldalához lett erősítve egy műanyag „üvegház”, ezekben a trópusi klímához
szokott növények is sikeresen termeszthetők.
Kialakításra került egy tó (10. ábra), amelyet a terület alakja miatt nem lehetett a ház
déli oldalára tenni (a délnyugatira került), ezért nem tudja betölteni a napsugártó funkciót.
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Ugyanakkor rengeteg élőlényt vonzanak be, siklók, békák jelentek meg, akik a kertben
számos kártevőt gyérítettek, a méhek, darazsak pedig a beporzás szempontjából voltak
hasznosak.

9. ábra: Mikroklíma a ház déli oldalán

10. ábra: Fiatal polikultúrás tó,

Nagyszékely, 2013 (Fotó: Pásztor Krisztina)

Nagyszékely, 2013 (Fotó: Pásztor Krisztina)

A kertben tudatosan osztja a teret, emelt ágyásokat, dombágyásokat (11. ábra, a
mellékletben), ágkupacokat, komposztdombot, fűzsátort, sövény-kerítést helyez el. Ezek
térhatároló szereppel is bírnak, szegélyek is egyben, valamint mikroklímát biztosítanak. A
gyümölcstermő sövény élőhely, búvóhely, táplálkozóhely a rovaroknak, és termést biztosít
az embereknek is. A kertben lévő térhatárolók jól működnek, a növények jól érzik magukat.
A természetben található mintázatokat alkalmazza ahol csak lehetséges.
Talajtakarást, felületi komposztálást alkalmaz. A talajtakarás egyik fő célja a
gyomok visszaszorítása, az a tapasztalata, hogy a mélymulcsozott területekről a tarack
könnyebben eltávolítható. Az aprószulák ellen azonban a mulcsozás sem eredményes.
Megfigyelte, hogy vannak olyan gyomok, amelyek a mulcsozott területeken is megjelennek,
azonban nincsenek komolyabb hatással a kultúrnövényekre, ilyen a kerekrepkény és a csalán,
ha az utóbbit évente kétszer lekaszálja.
A legkisebb befektetéssel a legtöbb termény abból a kertből származott, amelyet egy
bolygatatlan területen mulcsozással indított. A hosszú évekig szántott területek hasonló szintű
termékennyé tételéhez, az egészséges, mikroorganizmusokban gazdag, jó szerkezetű talaj
kialakulásához tapasztalatai szerint legalább 8 év szükséges.
A gyümölcsfák alatt guild-eket (életközösségeket) alakított ki, amelyekkel nagyon
kedvező tapasztalatai vannak. Egyéves, évelő, riasztó és vonzó növények, pillangósok,
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kúszónövények kerülnek társításra a fákkal: nadálytőt, büdöskét, körömvirágot, hagymás
növényeket, ledneket vetett, illetve telepített. Az a tapasztalata, hogy az almákat nem támadta
meg semmilyen kártevő. További előnye a guild-eknek az, hogy olyan területek kerülnek
kihasználásra, amit általában nem szoktak növénytermesztésre használni. Az itt termesztett
növények termésmennyisége átlagosnak mondható. Ezzel a területegység termelékenysége
jóval kedvezőbb. Azt tapasztalta, hogy ezekben a guild-ekben a növények (paradicsom, josta)
nem égtek meg, míg a kitett területeken termesztettek igen.
Rengeteg spontán magkelés van a kertben, paradicsom, bazsalikom, physalis,
koriander, virágok, alma, körte, barack, stb., amelyek jó részét meghagyja. Ezek jóval
egészségesebbek, ellenállóbbak és nagyobbak, mint a vetett társaik.
Konklúzió: A permakultúrás elemek, technikák valójában olyan kipróbált megoldások,
amelyek eszközül szolgálnak ahhoz, hogy a természettel együtt dolgozzunk, természetszerű
folyamatokat tudjunk kialakítani. Mind a négy család alkalmazza vagy kipróbálta ezeknek az
elemeknek és technikáknak a jó részét. A legtöbb ugyan kiválóan működik, de voltak olyan
elemek, amelyek a kipróbálás után kikerültek a rendszerből. Ilyen Zsanettéknál a fűszerspirál,
ami a gazdaságuk méretei miatt valójában felesleges, Attiláéknál a magaságyás és a
dombágyás, ami az ő kapacitásukhoz túl sok figyelmet igényel, valamint a kővel kirakott
magaságyás, aminek a mi forró nyarainkon inkább hátrányai, mint előnyei vannak. Vannak
olyanok is, amik a terület adottságai miatt nem kivitelezhetők, Etelkánál például a napsugártó,
Zsanettéknál a bejárathoz közeli salátakert. Minden esetben jól működik a talajtakarás, a
komposzt toalett, a polikultúrás tó, a sövény, a szegélyek létrehozása, a növénytársítás, faj- és
fajtagazdagság, mikroklímák kihasználása és jó tapasztalatok vannak az erdőkerttel
kapcsolatosan. Azt javaslom, hogy mindenki azokat válassza, ami az elképzeléseinek és a
lehetőségeinek megfelel, szerezzen tapasztalatokat, kezelje őket nyitottsággal, kísérletezzen,
figyelje meg a működésüket, vonjon le tanulságokat, és bátran használja a józan eszét.
4.9. Az állatok jelentősége a permakultúrában
Működik-e a rendszer állatok nélkül?
B.B.: A háziállatokat pótolják a vadon élő állatok, elsősorban madarak, rovarok. A kísérleti
területén több mint húsz éve nem használ vegyszereket, állatokat sem tart, a gyümölcsfáit
mégsem károsítja a károsító szervezetek túlnyomó többsége, beállt a természetes egyensúly.
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R.P.Zs.: Legfeljebb haszonállatok nélkül működhet, de a többi állatfaj ott van a rendszerben.
Érdemes állatokkal működtetni, mivel olyan egyértelmű niche-ek vannak a számukra, hogy ha
azok nincsenek betöltve, akkor kihasználatlanul hagyunk sok lehetőséget. Nem kell az
állatoknak sem központi szerepet tulajdonítani, de fontos, hogy ők is a rendszer részei
legyenek.
J.A.-B.R.: Szerintük nem. Azt gondolják, hogy a körfolyamatok teljesüléséhez szükséges a
haszonállatok jelenléte. Nagy szerepük van a rendszer fenntartásában, a növényvédelemben, a
növények szabályozásában és a tápanyag utánpótlásban. Állatok nélkül is lehetséges egy
rendszer kialakítása, de a stabilitáshoz feltétlenül szükség van rájuk.
K.E.: Az a véleménye, hogy egy permakultúrás gazdaságnak nem kell, hogy feltétlenül része
legyen az állattartás. Ha a tyúkok példáját vesszük: mivel nem tudja előállítani az állatok
számára elegendő takarmányt, sokkal fenntarthatóbbnak és etikusabbnak tartja azt, hogy
alkalmanként kap egy-egy tojást a helyben, jó körülmények között tartott tyúkoktól, mint
hogy megvásárolja a nagyüzemi módszerekkel előállított takarmányt a számukra.
Úgy gondolja, hogy az állatok szolgáltatásai: kártevők gyérítése, gyomszabályozás,
talajlazítás nélkül is működik a rendszer, beáll az egyensúly. Mindegyik szolgáltatás
kiváltására van megoldás, például a talajlazítást és a gyomszabályozást mulcsozással éri el.
Konklúzió: Az állattartással kapcsolatosan megoszlanak a vélemények. Az állatok fontos
részei az ökológiai rendszereknek, de három család is úgy gondolja, hogy a háziállatok nélkül
is működőképes a permakultúrás rendszer. Állatokat egyrészt a belőlük származó élelmiszer
miatt, másrészt a szolgáltatásaik miatt szoktak tartani. A szolgáltatások: a kártevők gyérítése,
a trágyázás, a talaj lazítása, a gyomok visszaszorítása kiváltható növényeken és emberi
munkán alapuló megoldásokkal, talajtakarással, a diverzitás növelésével, a természetes
ellenségek bevonzásával, komposzttal. Attiláék szerint mindenképpen fontos a stabilitás
létrejöttéhez, Zsanették pedig az állat nélküli rendszerben a ki nem használt lehetőségeket
látják. Az állati termékek fogyasztása miatti állattartással kapcsolatosan felmerült az etikusság
és a körfolyamatok kérdése. Etelka például etikusabbnak tartja a méltó körülmények között
tartott állatok megvásárlását, cseréjét, mint a nagyipari módszerekkel előállított takarmány
megvásárlását.
Érdekes, hogy az a család voksolt az állattartás szükségessége mellett, amelyik egyelőre nem
tart állatokat és nem is fogyaszt húst.
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4.10. Tervezési tapasztalatok
Mikor kezdted a gazdaság permakultúrás szemmel történő kialakítását? Történt-e
permakultúrás tervezés a mostani életteredre? Mi volt a területen akkor? Hogyan fogtál hozzá? Meséld el a folyamatot a kezdetektől! Mi működik, mi nem? Milyen nehézségek voltak?
Mik azok a pontok, amiket újra kellett gondolni, ahol változtatni kellett? Mi valósult meg a
permakultúrás tervből, mennyiben segített, történt-e azóta újratervezés?
B.B.: 1986-ban vásárolta területét. ’86-87 ősze és tele a tervezéssel és a terület
megfigyelésével telt. A terület a vásárláskor beakácosodott szőlő volt, illetve a szomszéd
terület, amit nem sokkal később szintén megvett, kukoricás volt. Első lépésként szélvédő
sávokat, a szélsőséges hőmérséklet miatt pedig északi és déli irányú homorú felületet biztosító
gyümölcsfákból álló erdősávokat telepített. Megtervezte leendő házának helyét, és azt
használta kiindulási alapul. Így a területén kialakításra került az 1. és 2. zóna, kialakította a fás
legelőt a leendő állatoknak, a zöldségest, dió- és mogyorófákat ültetett, létrehozott egy tavat,
amely a ház megépülésével napsugártóként is szerepet kap majd, és a tereprendezéssel:
gödrök ásásával, dombok emelésével mikroklímák kerültek kialakításra. A napsugártó a Nap
sugarait a leendő ház falára, pontosabban az üvegházra tükrözi majd. Előtte pergola lesz,
amely nyáron árnyékolja az üvegházat. A kiásott gödrökben az északi homorú részen hűvös
lesz, amely az állatok számára biztosít majd hűsölő helyet, a déli része pedig melegedő helyet.
Az aljában felgyülemlő talajvíz itatásra szolgál majd. A leendő ház mögötti szektort
napcsapdának alakította ki. Az eredeti terveket 80%-ban követi, elsősorban azért volt szükség
a változtatásukra, mert időközben bővítésre került a területe.
De ezen felül is vannak olyan tényezők, amik a terv újragondolására és új megoldások
alkalmazására késztették: a fagyvédelem érdekében emelt két méteres dombok nem voltak
elég hatásosak, magasabb dombokra lesz a jövőben szükség. Többet fektet be a területbe,
mint azt az elején remélte. Nem működik a helyrevetés, a kikelt dió, mogyoró, tölgy,
kökényszilva, kajszi és őszibarack az árnyékolás híján kipusztult. Fontos a magoncok
árnyékolásának a megoldása.
R.P.Zs.: Három évvel ezelőtt, a beköltözéskor már egyből ezzel a szemlélettel fogtak hozzá.
Megvásárláskor már állt rajta egy beköltözésre alkalmas lakóház. A beköltözés után még nem
kezdték el a terület átalakítását, ez csak 2011-ben indult, ekkor készült Baji Béla segítségével
egy permakultúra terv a területre. A tervezés egy geodéziai felméréssel indult, fókuszpontja
az új ház területének meghatározása, olyan új birtokbeosztás kialakítása volt, amellyel jól
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működő permakultúrás rendszert lehet létrehozni. Az elképzeléseiket és a terület adottságait
figyelembe véve keresték meg a ház helyét, mögé szélfogó sövényt, elé pedig napcsapdának
egy kis tavat terveztek. A ház köré kerül a legelő, csillag alakban tervezik megvalósítani a
szakaszos legeltetést. A terület lenti részeire takarmány, biomassza, füzes és fák kerülnek. A
tervezés után lassanként kezdték el a változtatásokat – néhány csemete a helyére került,
elkezdték a baromfi-, kecske- juhtartást, kialakításra került egy tó -, a ház építése halasztódott,
és mivel minden a ház viszonylatában kapott helyet, sok elem szintén nem került még
megvalósításra. A három év tapasztalatának köszönhetően a ház az eredeti tervhez képest új
helyet kapott, és az is új felfedezés volt, hogy fontos számukra, hogy a kert közel legyen az
erdőhöz, ami árnyékot ad és lehetővé teszi, hogy a nyári melegben is kint tudjanak lenni,
tevékenykedni.
A tervezés fontos szakasza a megvalósult tervek megfigyelése és az ezt követő
újratervezés. Ez a folyamat náluk elsősorban az állattartásban van jelen, sok megoldást ki
kellett próbálniuk, hogy az állatokat minél inkább meg tudják védeni a ragadozóktól, a fákat,
kerteket a kecskéktől, hogy az állatok igényeit a lehető legjobban ki tudják elégíteni, hogy
sikeres legyen a szaporodás, mindezt úgy, hogy a legkevesebb emberi beavatkozásra,
munkára legyen szükség.
Konkrét példák a tervezés – újratervezés folyamatára:
Az állatokat először a ház mögötti legelőn tartották, de hamarosan rájöttek, hogy a
túllegelés elkerülése érdekében szakaszolni kell a legeltetést. Az aszály miatt a fű a szakaszos
legeltetés mellett is kiszárad, ezért úgy döntöttek, hogy az állatok létszámát tovább
csökkentik, illetve átalakítják a beosztást is.
A borzderes és a baromfi szabadon mozoghat az egész területen, a kecskéket viszont
csak rügyfakadás előtt lehet beengedni a ház körüli, fákkal, csemetékkel teli területre. Az év
nagy részében ezért ők csak a legelőn mozoghatnak és mivel a birkák követik a kecskéket, ők
is nagyrészt a legelőn töltik az idejüket.
A csirkéket eleinte csirketraktorban tartották, de hamarosan kiderült, hogy a traktorral
rengeteg munka van. A ház körül tartva – estére nem zárják be őket – sok csirke áldozatul
esik a karvalynak, ezért egy kisebb, gyümölcsfás területet fognak csirkehálóval elkeríteni a
számukra, ahol a fák koronája védi őket a karvalyoktól, a csirkeháló pedig a nyesttől.
Tartottak lovakat is, de mivel a terület nem képes eltartani őket, a szarvasmarha
mellett döntöttek. Méhtartás is felmerült, de mivel úgy nem tudnának méheket tartani, ahogy
szeretnének, inkább csökkentik a mézfogyasztásukat és biztos forrásból vásárolnak, hogy a
szükségletüket kielégítsék.
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J.A.-B.R.: 2007-ben költöztek Nagyszékelybe. A permakultúra terv még a megfigyelési
időszak előtt készült, elsősorban iránymutatásként tekintenek rá, egy kiindulási pontként,
amihez tudnak viszonyítani a tervezés-újratervezés folyamatában. Segít abban, hogy egyben
lássák a területet. A terv fókuszpontja az önellátásra alkalmas kert kialakítása volt.
Az első két év a hely megismerésével telt, feltérképezték az értékes gyümölcsfákat
(tíznél kevesebbet találtak), elindították az alapokat, elkezdtek takarni, komposztálni, illetve
kialakítani a körfolyamatokat, felújították a házat, kialakítottak egy feldolgozásra alkalmas
nyári konyhát. Ekkor még inkább csak hagyományos struktúrájú, vegyszermentes
konyhakertjük volt. A második év őszétől elkezdték a permakultúrás szemléletű kert
kialakítását, megtervezték az évelők és a gyümölcsfák helyét és fajtáját. Elkezdték az erdőkert
kialakítását (12. ábra) fák magról nevelésével, faiskolából származó gyümölcsfák oltásával,
spontán kelt „gyomfák” (zöldjuhar, kőris, szederfa, bodza) tervszerű ritkításával, amellyel
rövid idő alatt erdőszerű állományt tudtak létrehozni. Az a tapasztalatuk, hogy az erdőkert
létrehozásához éghajlatunkon, a kevés csapadék miatt fontos a vízmegtartás megoldása.
Próbálnak minél több szárazságtűrő és őshonos fajt bevonni a rendszerbe. Jelenleg a beállt,
permakultúrás rendszer egy köztes szakaszában vannak, amikor a kert még nem tartja fenn
magát, de a tendenciák, illetve a rendszer működőképessége már látszik.

12. ábra: Kialakulóban lévő erdőkert Juhász Attiláék területén, Nagyszékely, 2013
(Fotó: Pásztor Krisztina)
Az állattartást fontosnak tartják egy stabil rendszer kialakításához, szerepel a
középtávú terveikben. Étkezésük húsmentes, a tejtermékeket közeli forrásból be tudják
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szerezni, azonban területhasznosítás, gazdaságosság szempontjából érdemes lenne állatokat is
bevonni a gazdaságba, és a trágya is fontos eleme a rendszernek. Egyelőre megoldatlan a
ragadozók elleni biztonsági rendszer, az állatok bevonása kidolgozás alatt van, idén télen lesz
egy

újratervezési

szakasz.

Baromfiállományt

és

3-4
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szeretnének.

Nem

táplálékforrásként tekintenek az állatokra, hanem segítőtársként. Olyan rendszert szeretnének
kialakítani, ahol az állatok jólétben élnek, ahol saját maguk kereshetik meg a táplálékukat,
ahol a populáció megfelelő nagyágú ahhoz, hogy az állat szociális igényei is ki legyenek
elégítve, és az élettér is elegendő legyen. A fajtaválasztásnál figyelembe fogják venni, hogy
melyik alkalmas azok közé a körülmények közé, amit biztosítani tudnak.
K.E.: 2008 augusztusa óta él Nagyszékelyben, a területet a kezdetektől fogva a permakultúra
szemléletével, eszközeivel alakítja.
A területen a megvásárláskor gondozatlan gyep volt néhány gyümölcsfával, a fenti
részen pedig egy felhagyott terület: „dzsungel”. 2006-ban jártak először a területen, mire
megvette, addigra lehetősége volt alaposan megfigyelni, 2008-ra már rajzokkal és térképekkel
is rendelkezett. Számos skicc készült, és egy pontos méretarányos térképen is készült terv.
Első lépésként letakarta azokat a részeket, amelyekből következő években biztosan kertet
akart csinálni. Bármennyire fontosak is a fák, a helyük megkeresésével és ültetésükkel várt
egy évet. Az első év az élőhelyek megfigyelése volt, annak a feltérképezése, hogy mely
növény számára melyik terület a megfelelő. Közben elindult a ház felújítása, az életterek
aktualizálása, a feldolgozó és tároló helyiségek kialakítása. Első ősszel rendbe tette a pincét és
kialakította a fatárolót. A kert és a ház alakítása párhuzamosan történt, idővel igyekezett a
figyelmet a kert javára eltolni.
A kert kialakításához a füves részeket falevéllel takarta, a dzsungeles részt elkezdte
kitisztítani, az így nyert szerves anyagot: ágakat, leveleket, kaszálékot takarásra használta.
Az új ház egy külön tervezési rendszert jelent, a ház mellett egy építési rekultivációs terület
van, a házhoz tartozó alsó terület pedig évekig szántással volt művelve.
A permakultúrás tervekből már sok minden megvalósult, de sok esetben kellett
újraterveznie a gazdaságot. A részletek újragondolása valójában folytonos, sok logisztikai
kérdést kell megoldania, a praktikum végiggondolása fontos. Ugyanakkor időszakonként
érdemes az egész tervre, mint egységre is ránézni.
Példák az újratervezésre:
A fűtéshez nagyon sok fát használnak. Azt gondolja, hogy a ház kialakítását úgy
kellett volna megoldania, hogy a tisztaszobát télen nem használják, hanem csökkentik erre az
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évszakra az életterületüket, melynek következtében kevesebb helyiség fűtésére lenne szükség.
Ezt a tapasztalatot már felhasználta az új ház tervezésekor. A jelenlegi, vendégház
minőségben ki fogja tudni használni a jelenlegi fűtési rendszert.
Az esővizes öntözés sem működik egyelőre jól, ennek az újratervezése folyamatban
van.
Az intenzíven és kevésbé intenzíven művelt területek arányán is változtatni fog.
Kezdetben a tervei között szerepelt a tyúktartás. Hamarosan kiderült a számára, hogy
egy kézi erővel működtetett egy személyes rendszerbe nem fér bele a tyúk, mert sok kívülről
érkező erőforrásra van szükség, nem teljesülnek a körfolyamatok. Nem tudta megtermelni az
állatok takarmányszükségletét, külső forrásból kellett vásárolnia. Ezért kivette az állatokat a
rendszerből és újratervezte a kertet. A területen, ahol a tyúkokat tartotta, pihenőrész lett
kialakítva, amit tökéletesen ki tudnak használni.
Konklúzió: Minden családnál készült permakultúra terv a területre, amelyből bizonyos
százalékban megvalósulásra is kerültek az elemek. A tervezés célja az lenne, hogy az elemek
úgy kerüljenek elhelyezésre, hogy egy önfenntartó, stabil rendszert tudjunk kialakítani. Azt
szokták mondani, hogy az az ideális, ha a tervezésre az időnk 80%-át fordítjuk, a fenntartásra
pedig a maradék 20-at. Habár a vizsgált esetekben a tervek minden esetben megfigyelés
alapján készültek – kinél több, kinél kevesebb idő állt rendelkezésre ehhez – az
általánosságban igaz, hogy idővel olyan felismerések, tapasztalatok jöttek, illetve lehetőségek
merültek fel, amelyek a terv készítésekor még nem voltak ismeretesek. Ennek következtében
minden esetben szükséges volt az újratervezés. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a 80-20%
igaz legyen, nagyon sok háttérismeretre van szükség, és Zsanették példájából kiindulva – ahol
a területen eltöltött három év annyi plusz tapasztalattal szolgált, hogy maga a tervezés
fókuszpontja, a ház helye módosult – nagyon hosszú megfigyelési időre, vagy sok
tapasztalatra. A tervezésnek azonban mindenképpen fontos szerepe van, a tervezési
szempontok, eszközök segítenek átlátni a folyamatokat, egyben látni a területet, észrevenni a
hasznos kapcsolatokat. Az újratervezés egyébként természetes része a folyamatnak,
folyamatosan jelen van a részletekben. A tervezésnek-újratervezésnek fontos szerepe van
abban, hogy az ember képes legyen a legkisebb változtatással a lehető legnagyobb hatást
elérni.
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4.11. Az önfenntartással, önellátással kapcsolatos tapasztalatok
Törekedsz-e önfenntartásra, önellátásra? Milyen szinten sikerül elérni? A megélhetésedhez
mennyiben járul hozzá a területed? A gazdaság mellett van-e foglalkozásod? Mennyi időt
töltesz a gazdasággal? És a család többi tagja?
B.B.: Elsődleges célja nem az önellátás, inkább kísérletezni, tapasztalatot szerezni akar.
A megélhetését elsősorban a permakultúrás szaktanácsadásból kapott jövedelem biztosítja. Ezt szellemi szabadfoglalkozásúként teszi. Ezen túl az ugyancsak permakultúráról szóló
könyve eladásából kap jövedelmet. Felesége 8 órás állása mellett ez biztosítja családjuk megélhetését. Átlagban napi 2-3 órát, hetente kb. 10-15 órát tölt a területén. Felesége ritkán tud
segíteni az állása, és a házimunka miatt. Gyermekei életmódja teljesen más.
R.P.Zs.: A gazdaságot férjével ketten látják el, Zsanett teljesen a gazdaságnak és a gyerekeknek szenteli a figyelmét, férje pedig otthonról, rugalmas munkaidőben dolgozik, és a munkája
mellett foglalkozik vele. Változó a gazdaságra fordított idő, szezonban gyakran egész napos
elfoglaltságot jelent, de van, hogy csak az állatokat látja el és a kerttel foglalkozik egy kicsit.
Férje elsősorban akkor kapcsolódik be a munkába, amikor férfi munkaerőre van szükség (tűzifa elrendezés, szalmabehordás, ólak kitakarítása a tél végén, metszés, stb.).
Törekednek arra, hogy minél inkább ki tudják elégíteni a saját igényeiket, ez a törekvés belső igényből fakad, de nem törekednek teljes fokú önellátásra, amíg világunk a jelenlegi
formájában fennáll. Azt tartanák ideálisnak, ha kialakulna egy regionális (helyi közösségi)
szintű önellátás.
Étkezésük kb. 80%-át fedezik a gazdaságból. Gabonát nem termesztenek, azt
vásárolják vagy cserélik. A zöldség, gyümölcs, hús és tejtermékek java megterem helyben. A
felesleget általában terményre cserélik, vagy eladják. Minden mást a férje fizetéséből
fedeznek. Az élelmiszer-önellátás tehát magas szinten megvalósul, de összességében nem
tartják magukat önellátónak.
J.A.-B.R.: Az önellátás elsődleges szempont a számukra. Élelmiszerfogyasztásuk 90%-át
saját termesztésű növényekből fedezik, a fűtés egyharmadát tudják saját forrásból megoldani.
Úgy érzik, hogy elérték a családi szintű önellátás határát. Innen a közösségi önellátás
vagy az együttműködés felé tudnak csak továbblépni. Az a tapasztalatuk, hogy nem áll az
ember rendelkezésére annyi idő, hogy 100%-ban önellátóvá tudjon válni, közösségben viszont
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megosztódik a munkamennyiség, a teher és az öröm, összeadódik a tudás, és mindenkinek
lehetősége van olyan feladatokra koncentrálni, amit szívesebben csinál.
Egyelőre nem tudnak megélni kizárólag a gazdaságból, nem tudnak annyi jövedelmet
teremteni, ami fedezi a szükségleteiket. Kislányuk után kapnak családi támogatást, Attila
alkalmanként helyben munkát vállal, illetve részt vesz a közmunka programban.
Eredeti tervük az volt, hogy a keletkező felesleg (lekvár, ecet, szárítmány,
szendvicskrém, fűszer- és gyógynövény) értékesítéséből fognak megélni. Egy ideig jártak
piacra őstermelőként, de azt tapasztalták, hogy a feleslegértékesítés ilyen formája
Magyarországon nincs kiépülve. Igény ugyan van rá, de az állandó minőséget, a folyamatos
utánpótlást, a különböző kiszerelést a saját maguk ellátására készített termékekből nehéz
kielégíteni. Az igények kielégítése több energiába került, mint a termékek előállítása. A jogi
változások is nehezítették a helyzetet, ezért a jövedelemszerzésnek erről a formájáról
lemondtak. Nem tudták függetleníteni magukat a társadalom folyamatos termelést,
fogyasztást ösztönző attitűdjétől sem, ami nem elfogadható a számukra. A saját maguk
számára készített termékekhez kötődnek, ezért a keletkező felesleget beárazni és áruba
bocsájtani is nehéz volt. Szívesebben cserélik a termékeiket, vagy ajándékozzák.
A bevételük felét még így is félre tudják tenni, ami fedezi az esetleges nagyobb
beruházásokat.
A permakultúra által tervezett rendszerek közép-, illetve hosszú távon stabilizálódnak,
ők még csak a hetedik évükben vannak.
Tevékenységük megélhetést ad, de pénzt nem teremt, ugyanakkor alkalmas lenne rá.
A gazdaságban való tevékenykedés maga az életforma, elmosódó határvonalak vannak
a munka és a többi tevékenység (pl. tanulás, foglalkozás a gyermekkel, játék, stb.) között.
Márciustól exponenciálisan növekszik a gazdaságban töltött idő, a tetőpontja
szeptemberben jön el. Idővel sok tényező miatt változik ez is, a tanulás időszaka alatt sokkal
több időre volt szükség ugyanahhoz, változnak a szükségleteik, a prioritásaik (pl. gyermekük
születése óta kevesebb idő marad a kertre), de általában elmondható, hogy annyit töltenek a
gazdasággal, amennyit rászánnak.
K.E.: Magas fokú az élelmiszer önellátás, a zöldség, a gyümölcs és a gabona jó részét megtermeli maguknak. Jelenleg nem a gazdaságból él, de középtávon szeretne egy olyan tervet
elkészíteni, ami megalapozza a pénz előteremtését (tanfolyamokkal, nyári táborokkal,
együttműködés csökkent munkaképességűek foglalkoztatásával foglalkozó alapítványokkal).
A gazdaságban töltött időt nehéz meghatároznia, hiszen életforma a számára.
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Konklúzió: Akik a helyszínen élnek, azoknak a gazdálkodás életforma, a gazdaságban élnek,
nem számolják az erre fordított időt. Ezeknél a családoknál magas fokú, 80-90%-os élelmiszer önellátás valósul meg. A megkérdezettek szerint családi szintű önellátás nem valósítható
meg, közösségi szinten sokkal inkább, és ez lenne a kívánatos a számukra. A permakultúrás
rendszerből való önfenntartás, azaz a rendszerből való önellátás és a fennmaradó szükségletek
kielégítéséhez szükséges jövedelem rendszerből való megteremtése sem valósul meg teljesen.
Zsanettéknál a férje szereti a munkáját, így nincs szükségük rá, Etelkánál és Attiláéknál ez
egy következő lépcsőfok lesz, Attiláék szerint ehhez szükséges a rendszer stabilizálódása.

4.12. Közösség
Megvalósul-e az életedben a permakultúra közösségi aspektusa?

B.B.: Nem.
R.P.Zs.: A falu vonzáskörzetébe beköltöző családok között kialakult egy együttműködés,
amely elsősorban szerszámok közös használatát, termények cseréjét, asszonykalákát
(almaszedés, tésztagyúrás, ajándékvarrás, stb.) foglal magában, összekötő ereje a helyszín, az
hogy ott ezek a családok egymáshoz közel laknak.
J.A.-B.R.: Létezik egy laza együttműködés a falubeli családok között, amely közös tevékenységek, közös időtöltések, összehangolt munkák (pl. kaszálás) és kalákák formájában jelenik
meg. Kialakult egy bizonyos szintű terménycsere is.
K.E.: Igen. Működik a faluban telekocsi, közös eszközhasználat, közös beszerzések, egymástól való tanulás, közös projektek (kertművelés, növénytermesztés, feldolgozás, stb.), terménycsere, kaláka, komatál.
Konklúzió: A négy vizsgált terület közül három esetén elindult egy együttműködés. Közös
jellemzője, hogy fontos szerepe van benne a távolságnak, mindhárom esetben a környező területeken élő családokkal alakultak ki közös tevékenységek, összehangolt munkák, terménycserék, szerszámok közös használata. A zárt rendszer, az önellátás nem tud megvalósulni családi szinten egyrészt a rendelkezésre álló idő hiányában, másrészt azért, mert mindenki másra
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specializálódik, máshoz ért jobban (bár mindegyik családra jellemző a kreativitás, a széleskörű jártasság), valamint a területek különböző adottságai miatt. Fontos az együttműködés az
egyik etikai alapelv megvalósulása: a felesleg (termény, idő, szaktudás) elosztása miatt, de
azért is, mert a helyi erőforrások használata a globális rendszerektől való függetlenedés, ezáltal a stabilitás irányába mutat.
4.13. A megélhetéshez szükséges terület nagysága
Mekkora terület tud ellátni egy családot?
B.B.: 3,5-4 hektár.
R.P.Zs.: Egyelőre még nem tartanak ott, hogy ezt meg tudják mondani. Ahhoz, hogy lássák, a
gabonatermesztést be kellene vonni a rendszerbe, vagy le kellene szokniuk a gabonáról,
amelyből egyik sem valószínű a közeljövőben. Azt feltételezi, hogy a két hektáruknak elégnek kell lennie jó helykihasználással.
J.A.-B.R.: Egy négytagú család zöldséggel, gyümölccsel, gabonával való ellátásához elég
akár 4-5000 n égyzetméter is, amelybe belefér a felesleg tojásra, tejre, tejtermékre történő
cseréje is. Állattartás esetén nagymértékben megnő a területigény, főleg, ha az állatok takarmányának előállítása is benne foglaltatik a rendszerben. Ez esetben, kérődzők tartása mellett
már több ezer négyzetméterre is szükség lehet.
K.E.: Egy hektár alkalmas a család élelmiszer és gabona önellátás biztosítására, ha a családban van két, a gazdaságban dolgozó ember és 2-4 gyerek, és nem tartanak állatot.
Konklúzió: Arra a kérdésre, hogy mekkora terület képes ellátni egy családot nagyon eltérő
válaszok születtek. A kérdés azért került bele a kérdőívbe, mert a helykereső, gazdálkodni
vágyó családoknál mindig felmerül, teljesen jogosan, hiszen fontos tudni, hogy mekkora területet keressenek. A kérdés nehezen megválaszolható, hiszen számos tényezőtől függ: hogy
milyen szintű ellátásról van szó, hogy szeretnének-e állatokat tartani, milyen állatokat, milyen
tervek vannak a későbbiekre vonatkozóan, mekkora a család kapacitása (hány fő tud a gazdasággal foglalkozni és mennyi időt), magában foglalja-e a terület az állatok takarmányozását is,
vagy azt egy közeli, de külső forrásból kívánják megoldani. Ugyanígy nagyon fontos tényező
a terület adottsága is. A permakultúrás módszerekkel, a terület négydimenziós kihasználásával
a zöldség nagyon kis területen, pár száz méteren megtermeszthető. A gabona - Etelka tapasz72

talata szerint – polikultúrában, kisebb foltokban jóval magasabb termésátlagot eredményez,
mint a nagy monokultúrás táblák. Zsanették példáján jól látható, hogy az állatok extenzív tartásában meghatározó szerepe van az időjárásnak, a terület adottságainak, hosszú idő, mire az
optimális létszám beállítható. Azt javaslom a helykeresőknek, hogy ha módjuk van rá, olyan
területet keressenek, amely a későbbiekben bővíthető és kezdjék kicsiben, kísérletezzenek,
majd néhány évnyi tapasztalat után fogjanak újabb egységeket használatba.

4.14. Árutermelés a permakultúrában
Alkalmas-e a permakultúra árutermelésre?
B.B.: A permakultúra célja elsősorban nem az árutermelés, hanem a közellátás infrastruktúrájától való függetlenedés, tehát az önellátás, a körülmények adta lehetőségektől függően.
R.P.Zs.: Igen. Sok gyümölcsfájuk van, az ezeken termő felesleget szokták értékesíteni, szerintük gyümölcsfákra lehet alapozni bevételi forrásként.
J.A.-B.R.: Az a véleményük, hogy a permakultúrás gazdálkodási rendszer kevésbé megfelelő
árutermelésre elsősorban a léptéke miatt, lassabb a megtérülés. Amennyiben már beállt a
rendszer, alkalmas lehet, léteznek példák rá.
K.E.: A permakultúra valójában egy tervezési rendszer, amely egy etikus rendszer kialakítására alkalmas eszközöket biztosít a számunkra. Így valójában a permakultúra szemléletével és
eszközeivel kialakítható egy árutermelő rendszer is. Angliában látott ilyen gazdaságot,
amelynek fontos tanulsága volt, hogy a tervezés során az árutermelést a saját ellátásra kialakított gazdaságtól külön kell megtervezni, azaz fontos, hogy az árutermelésre megtervezett kert
független legyen a saját ellátásra termeléstől, tehát nem lehet a feleslegre alapozni. Ennek oka
az, hogy teljesen más szempontokat kell figyelembe venni a két esetben, míg az önellátás esetén megengedhető, hogy valamilyen termény elvész, vagy hosszú ideig egyfajta termény dominál, addig ez az árutermelésben ez nem működőképes, pontos mennyiségeket kell tervezni.
Az angliai példa esetén dobozrendszert alakítottak ki, és magaságyásokban termesztették a különböző növényeket, növénytársítással, takarással.
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Konklúzió: A megkérdezettek közül ketten próbálkoztak eddig feleslegértékesítéssel.
Renátáéknak a termékek ilyen módon való áruba bocsájtása nem hozta a vártaknak megfelelő
sikert a fogyasztói igények kielégítésének nehézsége miatt (elsősorban feldolgozott termékeket értékesítettek), ezért lemondtak róla. Ez alátámasztja Etelka tapasztalatát, miszerint a
permakultúrás rendszerek csak akkor alkalmasak árutermelésre, ha azt az önellátásra szánt
területtől különválasztjuk. Talán kivételt képeznek ez alól a gyümölcsök, Zsanettéknak legalábbis pozitív tapasztalataik vannak. A permakultúra célja alapvetően nem az árutermelés, de
léteznek rá jól működő példák. Ha csak Sepp Holzer hatalmas és jól jövedelmező gazdaságát
tekintjük, kijelenthető, hogy alkalmas árutermelésre.

4.15. A vegyszeres, ökológiai és permakultúrás gazdálkodás közötti különbségek
Ha van tapasztalatod vegyszeres gazdálkodásban, vagy vegyszermentes, de nem
permakultúrás gazdálkodásban, hasonlítsd össze a kettőt! Miben más egy permakultúrás gazdálkodás?
B.B.: A permakultúrás kertben sokkal nagyobb a változatosság, a növények többsége nem
sorba van ültetve. A permakultúrás tervezés során a táj alakítása kap hangsúlyt és a
mikroklíma nyújtotta lehetőségek kihasználásának, valamint a mikroklimatikus viszonyok
kialakításának fontos szerepe van.
A permakultúrás kertben nem permetez semmivel, megvárja a természetes egyensúly
beálltát. Az alma két veszélyes kórokozója, az almavarasodás, és a lisztharmat nem okoz
veszteségeket Baji Béla területén, valamint a hasonló természetszerű gyümölcsösökben
(Visnyeszéplak, Markóc). A levéltetvek, atkák egyedszámát szintén stabil, alacsony szinten
tartják természetes ellenségeik.
R.P.Zs.: A konvencionális mezőgazdasághoz képest abban látják a különbséget, hogy a
permakultúra egy zárt rendszer kialakítására törekszik. A zárt rendszer kialakítása nem
tökéletesen valósítható meg, de igyekeznek legalább az állattartás szintjén kialakítani a
körfolyamatokat: saját maguk termelik meg a baromfi téli takarmányát, a trágyát pedig
beforgatják a talajba. Igyekeznek megtalálni az összekapcsolódási pontokat, hogy
megvalósuljon a körfolyamat, illetve a stabilitás, amelyhez a kapcsolatok diverzitására van
szükség.
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J.A.-B.R.: A permakultúrás gazdálkodás számukra a természettel összhangban lévő emberi
élőhely kialakítását jelenti, míg a konvencionális gazdálkodás fő jellemzője a hozam- és
profitmaximalizálás. Míg a permakultúra a minőségre koncentrál, addig a konvencionális a
mennyiségre.
K.E.: Nincs tapasztalata más jellegű gazdálkodásban.
Konklúzió: A válaszokban elhangzott kulcsszavak a permakultúrás rendszer jellemzésére:
változatosság, tájszintű, mikroklímák kihasználása, vegyszermentes, természetes egyensúly,
stabilitás, zárt rendszer, körfolyamatok, természettel való összhang, emberi élőhely, minőség.
A konvencionális gazdálkodásban mindezek nincsenek meg, valamint kiegészítésként az
hangzott el, hogy a hozam- és profitmaximalizálás a fő célja.
Én azt gondolom, hogy alapvető szemléletbeli különbség van a két megközelítésben, a gyakorlati megoldások valójában ennek már csak a következményei.

4.16. Megfigyelés
A permakultúrában nagy szerepe van a megfigyelésnek. Mit/hogyan figyeljünk? Mi a figyelem
titka, hogyan vonjunk le tanulságokat?
B.B.: Béla szerint a megfigyelés komoly botanikai, kertészeti, klimatológiai, geológiai ismeret-hátteret igényel. És sok időt. Neki 15-20 évig tartott, míg a területét, és környezetét igazán
megismerte. Gyakorlati példák a könyvében olvashatók részletesen (Permakultúra és önellátó
biogazdálkodás, 2011., 48-53. old.).
R.P.Zs.: Zsanett csak tapasztalásból tud tanulni, a figyelem titka a számára a jelenlét és a
megtapasztalás. A tanulságok jószerivel maguktól vonják le magukat, a történések
formájában.
J.A.-B.R.: A megfigyelés egy hosszú folyamat. Náluk eleinte csak a növényfajok, azok életszakaszainak és előfordulásuk felismerése dominált. Ma már nagy szerepet tulajdonítanak az
összhatásnak, annak, hogy milyen érzést kelt bennük egy terület. Érdemes a megfigyelni a
jelzőnövényeket, a növények fejlődési fázisait, a megjelenő állatokat, a domborzatot, stb. A
szélsőséges időjárási események (például rövid idő alatt lezúdult nagy mennyiségű eső) ered75

ménye sokat elárul a terület adottságairól, a problémákról. Érdemes megfigyelni, mi található
a terület kialakítása előtt a helyszínen, milyen a talaj, milyen a Nap járása, milyen a jellemző
szélirány, melyek a gyakori légmozgások, van-e páraképződés, milyen a vízmozgás, érdemes
kikövetkeztetni a felszín alatti vizeket is. Érdemes különböző napszakokban ugyanannak a
területnek a megfigyelése.
Fontos, hogy az ember minél inkább ismerje az élőlények közötti kapcsolatokat, hogy
le tudja vonni a tanulságokat. A megfigyelés segít abban, hogy érezhető legyen, mennyire
stabil a rendszer.
Több felfedezést is tettek az elmúlt években: a takart területeken a talaj nem tud kellőképpen felmelegedni az tavaszi időszakban (elsősorban világos színű anyagokat használnak),
így hamarabb alakul ki talajmenti fagy. Ezért ebben az időszakban csak akkor kezdik el a növények takarását, amikor már kellőképpen fel tud melegedni a talaj. A takarás ugyanakkor
abban is szerepet játszik, hogy a növények ne kezdjenek el idő előtt csírázni tavasszal. A talajélet sokkal aktívabb a március-áprilisi és a szeptember-októberi időszakban. Ekkor még
van kellő hőmérséklet és nedvesség.
Másik megfigyelésük a mikroklímákkal kapcsolatos. Észak-déli irányú a völgyszerkezet, amiben a területük van, ezért folyamatos a levegő áramlása egy rövid reggeli és esti időszak kivételével. A házak előtt nincs légmozgás, ott hamarabb van fagy, mint a nyílt, de alacsonyabban fekvő területeken. A gombabetegségekkel is hasonló a helyzet, a ház előtt jóval
fogékonyabbak a növények, mint a lenti nyílt területeken.
K.E.: A kulcsszó szerinte a hat érzék. Fontos beengedni a kívülről érkező információkat is, a
külső szemek máshogy látják a helyzetet. Nagyon fontos a megfigyeléshez a területen való
figyelő jelenlét, a folyamatok megértéséhez, a terület adottságainak felismeréséhez sok időt
tölt azzal, hogy különböző napszakokban, különböző időjárási körülmények között sétálja be
a területeket. Érdemes a kertet fejen állva is megnézni, egy órát feküdni a fűben.
Konklúzió: Nagyon különbözőek vagyunk, mindenki más beállítottsággal, háttérismerettel
rendelkezik, máshogyan tanul és érzékeli a környezetét. Ezért valakinek könnyebb megfigyelni dolgokat és következtetéseket levonni, valakinek nehezebb. Mindannyian egyetértenek
abban, hogy a megfigyelés képessége, a terület megismerése egy hosszú folyamat eredménye.
Szükség van a jelenlétre, tapasztalatok szerzésére és nem utolsósorban különböző
szakmai háttérismeretekre. A szakirodalmak nagy segítséget nyújtanak az ismeretek megszerzéséhez, és érdemes kipróbálni a számos javaslatot is, amit a megfigyeléssel kapcsolatosan
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kapunk: járjuk be ugyanazt az útvonalat a nap különböző időpontjaiban, különböző – szélsőséges – időjárási körülmények között, álljunk fejen, feküdjünk le, másszunk fel a tetőre, fényképezzünk. Próbáljuk megérteni, amit látunk, összefüggéseket keresni és a tapasztalatokat
gyakorlatba ültetni. Majd újra megfigyelni, hogy azok hogyan válnak be. Nagy segítség az is,
ha egy külső személy perspektívából láthatjuk a dolgokat.

4.17. Tanácsok a leendő permakultúrás gazdálkodóknak
Mit tanácsolnál azoknak, akik most kezdenek bele egy permakultúrás családi gazdaságba?
B.B.: A permakultúrát a lusta kertész módszerének szokták mondani. A tapasztalatok ezt
olyan módon támasztják alá, hogy bár a talajtakarás (mulcsozás) azonos területre több időt
igényel, mint a kapálás, a mulcsozás azonban sokkal több funkciót lát el. Lehet a mulcsozást
kapálással, gyomlálással váltogatni.
Felhívja a figyelmet a fokozatosság elvének a fontosságára. Fontos, hogy az ember ne
akarjon egyszerre túl sokat.
A faültetésnél érdemes figyelni arra, hogy ne ültessük annyira sűrűn őket azt
feltételezvén, hogy egy részük úgyis kipusztul. Nála megmaradtak a fák, és vagy ki kellett
őket vágni, vagy vissza kellett gallyazni őket, a helyükön maradt fák pedig jóval lassabban
nőnek. Alföldi homokon érdemes optimális körülmények között, faiskolában nevelkedett
fákat kiültetni.
Gyümölcsfáink túlnyomó többsége a rózsafélék családjába tartozik, érdemes közéjük
más családba tartozó fákat, bokrokat telepíteni. A som, az ernyős és közönséges ezüstfa
vonzza a rovarokat és madarakat. A gyalogakác pillangós, vonzza a méheket, a vesszeje jó
karónak.

R.P.Zs.: A permakultúra egy folyamat, bármennyi tapasztalatot szereznek is, nem fog eljönni
az a pillanat, amikortól azt mondhatják, hogy permakultúrás a gazdaságuk. A permakultúra
alapelvei szerinti gondolkodásnak ugyanakkor már érezhető a hatása, jóval kevesebb hatással
vannak a környezetre.
Az elmúlt három évben nagyon kevés változás történt a gazdaságban, nem kezdték el
megépíteni az új házat sem, viszont ez az idő elég volt arra, hogy megismerjék a területüket és
felelősségteljes döntéseket tudjanak hozni. Az új ház helyét is végül egy másik helyszínre
tervezik, a megfigyelt folyamatok, adottságok miatt.
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J.A.-B.R.: Egy területet csak úgy lehet igazán megismerni, értékes információt kapni, ha az
ember ott él. Más területeken, bármennyi tapasztalattal rendelkezzenek is, korlátozottak a
lehetőségeik a tanácsadásban. Mielőtt valaki belevág, érdemes alaposan végiggondolnia, mit
szeretne.
Sok olyan példát ismernek, amelyben a városból a vidékre költözés minden átmenet
nélkül történt. Jellemző ezekre a helyzetekre, hogy az új életet kezdőknek még nincs
tapasztalata azzal kapcsolatosan, hogy pontosan mi érdekli őket, mire specializálódnának
szívesen, ezért mindent egyszerre akarnak kipróbálni. Ennek általában az az eredménye, hogy
túlvállalják magukat, és szükség van pár évre, hogy kialakuljon az életükben az egyensúly és
be tudjanak kapcsolódni egy közösségbe. Ezért érdemes lehet tapasztalatot gyűjteni
különböző helyeken, és csak utána helyet keresni a saját projekt kialakításához. A saját
gazdaságuk kialakítása előtt lehetőségük nyílt egy év tapasztalatszerzésre Agostyánban a
Természetes Életmód Alapítványnál. Ez fontos szakasza volt az életüknek, fel tudták mérni ez
alatt az időszak alatt, hogy mennyire áll közel hozzájuk egy szerényebb életmód, hogy hogyan
állnak az állatokhoz.
Az évek során azt tapasztalták, hogy az önellátáshoz szükséges terület nagysága egyre
csökken, nő a terület kihasználásának a hatékonysága, ugyanakkor változik a táplálkozásuk is,
nemcsak abban, hogy mit fogyasztanak szívesebben, hanem abban is, hogy mennyit.
Az a tapasztalatuk, hogy a kényszerhelyzetek rengeteg kreatív megoldást hoznak az
életükbe.
K.E.: Fontosnak tartja, hogy az újratervezés folyamatosan működjön, napi szinten is, a
prioritások szem előtt tartásával. Fontos rendszerben gondolkodni.
A tervezés elviheti a megtapasztalásról a hangsúlyt.
A permakultúra azért van, hogy az ember jól érezze magát, érdemes úgy csinálni a
dolgokat, hogy egy dinamikus stabilitás felé tartson az ember élete. Csak akkor érdemes
lemondani valamiről, ha az tudatos és átélt, nem pedig kényszerből.
Konklúzió: A helykeresőknek, permakultúrás gazdálkodást elindítóknak érdemes betartani a
fokozatosság elvét, fontos, hogy legyenek türelmesek, és ha tehetik, az életmódváltás előtt
szerezzenek tapasztalatokat, próbálják ki magukat.
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5. Javaslatok
Dolgozatom célja, hogy bemutassam néhány családi gazdaságon keresztül a
permakultúrával kapcsolatos magyarországi tapasztalatokat, és hogy a permakultúra
alternatívaként szerepeljen azok számára, akik próbálnak etikusan, környezettudatosan élni és
szeretnének egy olyan önfenntartó gazdálkodási rendszert kialakítani, amely biztosítja
élelmiszerük egy részét, és amellyel valamilyen szinten képesek függetlenedni az iparszerű
mezőgazdaságtól és a globális ellátórendszerektől.
Egyre több azoknak a száma, akik valamilyen módon kapcsolatba kerülnek a
permakultúrával és igyekeznek azt az életükbe bevonni. Az érdeklődés egyre gyorsabban nő,
egyre inkább terjed a permakultúra ismertsége, de Magyarországon így is csak pár száz ember
aktív ebben a témában. Ökofalu találkozókon, internetes fórumokon, levelezőlistákon egyre
több olyan emberrel lehet találkozni, aki szeretne életmódján gyökeresen változtatni,
elkezdeni gazdálkodni, és ehhez a permakultúrát választja eszközül. Családi szintű
gazdaságokból pár tucat kezdeményezés van már az országban, azonban csak néhány olyan
emberről tudok, aki ezt több éve csinálja is. Közülük került négy kiválasztásra a
szakdolgozatomhoz, akiknek a tapasztalata alapján az alábbi megállapításokat, javaslatokat
teszem.
A vizsgált családok életében a permakultúra sokkal átfogóbban van jelen annál, hogy
csak gazdálkodási formaként tekintsenek rá, szemléletmódot jelent a számukra, amellyel egy
etikusabb, fenntarthatóbb, természetközelibb, egészségesebb, kiegyensúlyozottabb és
teljesebb életet tudnak élni. Ugyanakkor eszközül szolgál ahhoz, hogy létre tudjanak hozni
egy önszabályozó, körfolyamatokra épülő, természetszerű biogazdálkodást. Egy önszabályozó
rendszer kialakulásához Magyarországon az éghajlat miatt több idő szükséges, mint a
permakultúra szülőhazájában, Ausztráliában. A vélemények eltérőek az időszak hosszát
illetően, de az eddigi tapasztalataik alapján mindannyian hisznek abban, hogy ez
megvalósítható, és hogy erre a permakultúra alkalmas eszköz.
A permakultúra tervezési rendszer. A tervezési eszközök segítségül szolgálnak ahhoz,
hogy egy olyan terület kerüljön kialakításra, amelyben megvalósulnak a körfolyamatok,
beindulnak az önszabályozó folyamatok és végül egy önfenntartó rendszer valósul meg. A
permakultúra tervezési folyamata maga is körfolyamat. Megfigyelési szakasszal kezdődik,
amelyet a megfigyelések elemzése követ. Ezután jön csak maga a tervezés, a kivitelezés és a
fenntartás, ami után ismét megfigyelés következik, hogy az esetleges elakadásokat egy
újratervezési szakasszal orvosolni lehessen. A vizsgált gazdaságok mindegyikében készült
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permakultúra terv a területre, mindenkinél más részletességgel és más szinten dokumentálva.
Mindegyik gazdaság esetén igaz, hogy a tervet kiindulási pontként alkalmazzák, és az is, hogy
a megfigyelés és az újratervezés folyamatosan jelen van az életükben. A tervezés jelentősége
abban áll, hogy a gazdaság elemeinek megfelelő helyet találjunk ahhoz, hogy a körfolyamatok
kialakulhassanak. Javaslom, hogy mindenki szánjon kellő időt a megfigyelésre, a tervezés és
újratervezés szakaszaira, utólag már jóval nehezebb módosítani. Erre a vizsgálatokból
Zsanették példáját szeretném kiemelni, ahol a folytonos megfigyeléseknek köszönhetően a
ház helye került máshova. Ezen az építkezés után már nehéz lett volna módosítani!
A permakultúra alapelvei mindegyik család életében nagyfokú szinten vannak jelen,
szemléletmódjuk, mindennapjaik, döntéseik alapját képezik. Az alapelvek már nem tudatosan
vannak jelen az életükben, de az ezekkel megmagyarázható folyamatok mégis jól működnek.
Előkerültek azonban minden családnál olyan alapelvek is, amelyek a mai világunkban nagyon
nehezen kivitelezhetők, aminek a beillesztése komoly tudatosságot és kreativitást kíván tőlük.
A hulladéktermelés csökkentését például minden család megemlítette, mint nehézséget.
Számos olyan anyag van, amit nem tudnak visszaforgatni a rendszerbe (a műanyag
csomagolóanyagok nagy részét képezik ezeknek), és amíg használnak külső erőforrásokat,
addig nehezen is elkerülhetők. A gazdaságban keletkező hulladékot azonban maradéktalanul
hasznosítják, elég, ha csak a konyhai szerves hulladék vagy emberi végtermék
komposztálására és a komposzt kertben való használatára gondolunk. Kiemelésre került
mindenkinél a „Kezdd kicsiben!” alapelv, aminek a fontosságát saját bőrükön tapasztalták
meg. A leendő gazdálkodókat arra bíztatják, hogy a saját tempójuknak és kapacitásuknak
megfelelő nagyságú területet, feladatokat vállaljanak, és csak a tapasztalataik alapján
bővítsenek.
A permakultúrás elemek közül a polikultúrás tó mindenkinél megemlítésre került.
Nem is csoda, hiszen az esztétikai élményen túl számos haszna, szolgáltatása van, és a tóval
kapcsolatosa sokszoros határfelületnek köszönhetően érzékelhetően megnöveli a területen
kialakuló diverzitást. A szakirodalmakban leírt elemek és technikák többsége kiválóan
működik, egy-kettő került csak ki a területekről. Érdemes kísérletezni!
A permakultúra közösségi aspektusa és az önellátás kérdése összekapcsolódik. Az
egyértelműen kiderült a beszélgetésekből, hogy teljes önellátás családi szinten nem létezik,
kisközösségi szinten sokkal inkább megvalósítható. Béla kivételével – akinek amúgy sem
célja az önellátás – mindannyian törekednek ilyen közösségek, együttműködések
kialakítására. A kezdeményezések még a kezdeti szakaszban vannak, de már sok szinten
működőképes a munkamegosztás. A közösséget érdemes a közvetlen környezetünkben
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kialakítani, és persze nagyban megkönnyíti a helyzetet, ha hasonló gondolkodású emberek
vannak körülöttünk. Ha nem ez a helyzet, jóval célravezetőbb úgy bevonni a körülöttünk
élőket, hogy bepillantást engedünk az életünkbe, gazdaságunkba, mint győzködéssel. Az a
tapasztalat, hogy a permakultúra elvei szerint kialakult kerteket, gazdaságokat, élettereket
sokan rendezetlennek, értelmezhetetlennek tartják és idegenkednek tőle.
Fontos megemlítenem azt is, hogy még az élelmiszer-önellátás magas fokát elérő
családoknál is szükség van a pénzre. Habár két család esetén is cél az, hogy a pénz
megteremtése a gazdaságukból történjen valamilyen formában, mindkét esetben egy
következő lépcsőfoknak tekintik ennek a megvalósítását.
A permakultúra alapvetően nem iparszerű méretekre lett kitalálva. Minél kisebb
léptékű egy rendszer, annál könnyebben létrejön benne a diverzitás. Habár kompromisszumos
megoldással alkalmazható a permakultúrás szemlélet ilyen gazdaságokban is, az árutermelés
inkább egy sokkal rugalmasabb rendszer, például a dobozrendszer esetén lehet működőképes.
Ha valaki szeretne árutermeléssel foglalkozni, tanácsos azt az önellátásra kialakított
rendszertől külön megtervezni. A feleslegek értékesítése nem mindenkinél működik, talán
elmondható, hogy a gyümölcsök értékesítése ilyen módon egyszerűbb, mint a feldolgozott
termékeké.
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6. Összefoglalás
A permakultúra egy fenntartható emberi környezet kialakítására alkalmas szemléletmód és tervezési rendszer, amely iránt egyre nagyobb az érdeklődés hazánkban. A
permakultúra szakirodalma és négy családi gazdaság tapasztalatai alapján bemutatom a
permakultúra szellemiségét és a magyarországi tapasztalatokat, alternatívát kínálok a környezettudatosan gondolkodó embereknek és útmutatót a permakultúra szellemében gazdálkodni
vágyóknak. Célja a dolgozatomnak az is, hogy bővítsem a magyarul rendelkezésre álló szakirodalmak körét.
Vizsgálatom során több alkalommal meglátogattam a gazdaságokat, interjút készítettem a családokkal. Körüljárom, hogy mit jelent számukra a permakultúra, hogy tervezési
módszerként működőképes-e. Kitérünk a permakultúra alapelveivel és az alkalmazott technikákkal kapcsolatos tapasztalatokra, az önellátás és az árutermelés lehetőségeire. Az interjúban
kapott válaszokat közlöm, és kérdéscsoportonként konklúziókat vonok le belőlük.
A vizsgálatból kiderült, hogy a permakultúra a vizsgált családok számára egy olyan
szemléletmódot, illetve tervezési rendszert jelen, amely eszközként szolgál egy környezettudatos, fenntartható életmód, és nem utolsósorban egy jól működő természetszerű
biogazadálkodás kialakításához. A vizsgált területek az ország három különböző részén helyezkednek el, egy-két hektár nagyságúak és egy, illetve két személy vesz részt a gazdaság
fenntartásában. A gazdaságoknak nagyon eltérő a profilja, ami miatt a gazdaságok maguk is
nagyon különbözőek. Egy helyen van állattartás, a többi jelenleg csak kertészkedéssel, növénytermesztéssel foglalkozik. Az állattartás szerintük nem elengedhetetlen feltétele az önfenntartó rendszer kialakulásának. Mindenhol fontos szerepe van az erdőkert kialakításának,
amellyel egy önszabályozó rendszert igyekeznek létrehozni. Az alapelvek a szemléletük részévé váltak, de néhánynak a gyakorlatba ültetése még nehézséget jelent (pl. a hulladéktermelés visszafogása). A permakultúrás technikák nagy részét sikerrel alkalmazzák, mindegyik
gazdaságban fontos szempont a diverzitás kialakítása, a talaj javítása, a körfolyamatok létrehozása. A vegyszer használatát kerülik, a növényvédelmet az ökológiai rendszerek önszabályozó folyamataira bízzák. A permakultúra rugalmas rendszer, sok kísérletezésre van szükség,
hogy a területet az adottságainak megfelelően használják. A permakultúra tervezés nagy segítségükre van a megfigyelés és újratervezés szakaszaival abban, hogy megtalálják a gazdaság
elemei között a körfolyamatok kialakulásához szükséges hasznos kapcsolatokat, és hogy a
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területet egészben lássák. Az élelmiszer önellátás általánosságban nagyfokú, de a megélhetésük még nem 100%-ban a gazdaságból történik. A teljes önellátás családi szinten nem megvalósítható, fontos közösségi szintre emelni. Ehhez már kialakulóban vannak együttműködések.
Árutermelésre a megkérdezettek szerint alkalmas lehet a rendszer, de saját tapasztalat csak a
felesleg értékesítésében van, amelynek működőképességéről megoszlanak a vélemények.
Azok számára, akik most kezdenek permakultúrás gazdálkodásba, az a javaslatom,
hogy alkalmazzák a fokozatosság elvét, szerezzenek először tapasztalatot, ha tehetik. Nagyon
fontos a terület megfigyelése, megismerése, a céljaik pontos meghatározása. A területet keresők fektessenek nagy hangsúlyt a választáskor a terület vízellátására, vásároljanak inkább
kisebb, később bővíthető területet, és ha az önellátás a cél, akkor keressék a másokkal való
együttműködés lehetőségeit.
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9. Melléklet

1. ábra: Genetikai diverzitás:

2. ábra: Vékony magas és alacsony bokrosodó

paradicsomfajták kóstolója, Nagyszékely

növények társítása, térkihasználás, Nagyszékely,

2012 (Fotó: Pásztor Krisztina)

2013 (Fotó: Pásztor Krisztina)

8. ábra: Foltkert, Nagyszékely, 2013

11. ábra: Dombágyás készülőben, Nagyszékely,

(Fotó: Pásztor Krisztina)

2013 (Fotó: Pásztor Krisztina)
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NYILATKOZAT

Alulírott __________________________________, a Szent István Egyetem Mezőgazdaságés Környezettudományi Kar __________________________________ szak nappali/levelező
tagozat végzős hallgatója nyilatkozom, hogy a dolgozat saját munkám, melynek elkészítése
során a felhasznált irodalmat korrekt módon, a jogi és etikai szabályok betartásával kezeltem.
Hozzájárulok ahhoz, hogy szakdolgozatom/diplomadolgozatom egyoldalas összefoglalója
felkerüljön a Kar / Intézet / Szak honlapjára. A digitális verzióban (pdf formátumban) leadott
dolgozatom elérhető legyen a témát vezető tanszéken/intézetben, illetve a kialakításra kerülő
Kari központi nyilvántartásában, a jogi és etikai szabályok teljes körű betartása mellett.
A dolgozat állam- vagy szolgálati titkot tartalmaz: igen

nem.

Gödöllő, ________év ________________ hó _______ nap

____________________________
hallgató aláírása

A

dolgozat

készítőjének

konzulense

nyilatkozom

arról,

hogy

a

szakdolgozatot/diplomadolgozatot áttekintettem, a hallgatót az irodalmak korrekt kezelésének
követelményeiről, jogi és etikai szabályairól tájékoztattam.
A szakdolgozatot/diplomadolgozatot záróvizsgán történő védésre javaslom / nem javaslom.
A dolgozat állam- vagy szolgálati titkot tartalmaz: igen

nem.

Gödöllő, ________év ________________ hó _______ nap

____________________________
témavezető aláírása
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