
Beretzk Péter Természetvédelmi Klub hírei 

 

 Képzési programot szervezünk: 

Mélymulcs: ember és környezetkímélő kertgazdálkodás alapjai, címmel.  

 Közösen valósítjuk meg a 

- Beretzk Péter Természetvédelmi Klub, és a  

- Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház Közhasznú Egyesülettel. 

Szakmai programra mindenkit szeretettel hívunk és várunk 
 

Előadó: Dr. Gyulai Iván ökológus, az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány elnöke 

Előadás időpontja: 2019. február 28. du. 16 óra 30 perc 

Helyszíne: Röszke, Felszabadulás u. 84. a Község Önkormányzati épületében, a Konferencia terem,  
 

A mélymulcsos gazdálkodás egy új megközelítés a kertművelésben, amely egyszerre kíméli 

időnket, fizikai erőnket, pénztárcánkat és környezetünket. 

A talaj természetes körülmények között a legtöbb esetben gyorsabban képződik, mint pusztul, 

köszönhetően annak, hogy az ősszel elhaló vegetáció betakarja a föld felszínét, amelyből televény 

talaj keletkezik, és amely biztosítja a talajéletet. A mi mérsékelt égövünkön 10 centiméter talajréteg 

képződéséhez 2000 évre van szükség. Vagyis 200 év alatt képződik 1 centiméter talajtakaró, 20 év 

alatt pedig csupán egyetlen milliméter.  

Az ember megzavarja ezt a természetes körfolyamatot, egyrészt a természettel ellentétben ősszel 

nem betakarja, hanem a szántással kitakarja a talaj felszínét, másrészt pedig a legtöbb növényi 

vegetatív részt eltávolítja a helyszínről, újabban a hulladékokat is energetikai céllal hasznosítja. A 

védőtakarójától megfosztott földfelszín ez által kitett a fagyváltozékonyságnak, a csapadék okozta 

eróziónak, tömörödésnek, tápanyag kimosódásnak, a szél okozta kopásnak, illetve az eltávolított 

szerves-anyag miatt a televény talaj újraképződése elmarad, a talajélet vészesen lecsökken.   

Az eltávolított elhalt szerves-anyagra természetesen szükség lenne a továbbiakban termesztett 

növények tápanyagigényének kielégítésre, így ezek hiányában a talajerőt mesterséges módon, 

műtrágyákkal kell pótolni.  

A hátrányok leküzdése érdekében magától érthető, hogy nekünk is utánozni kell a természetet, 

ősszel nem ki, hanem éppen betakarni szükséges a föld felszínét. Ezt az eljárást mulcsozásnak 

nevezzük, amelynek egy speciális formája a mélymulcs. 

A mélymulcsos módszer nem más, mint a talajfelszínen történő komposztálás. A talaj takarását a 

komposztálódásra alkalmas keverékkel ősszel, a fagyok beállta előtt kell elvégeznünk 60 cm 

vastagságban, anélkül, hogy a talajt előzetesen felástuk volna. A takarást minden ősszel el kell 

végeznünk, de minden évben annyival csökkenthetjük a takaró vastagságát, amennyi televény talaj 

keletkezett az előző évi takaróból. Ez évente 1-2 cm lehet.  

A módszer haszna, hogy többé nem kell ásnunk, locsolni, gyomlálni, műtrágyákat alkalmazni, sőt 

kellő türelmi idő után – ez általában négy év – területünk ökológiai értelemben önszabályozó válik, 

így a vegyszeres növényvédelmet is mellőzhetjük. A módszert megismerhetik Gyulai Iván 

előadásából.       

Az előadást követ a következő hónapokban, májusban, júniusban, s ősszel gyakorlati képzéseket 

hirdet az Ökológiai Intézet. A gyakorlatban felmerülő kérdésekre az érdeklődők választ kaphatnak 

az Ökológiai Intézet Alapítvány Oktatóközpontjában egy két napos elméleti-gyakorlati képzés 

keretében. A képzést Gyulai Iván, az Ökológiai Intézet Alapítvány igazgatója tartja. 

(Cím: 3728 Gömörszőlős Kassai út 37-39. Külső helyszín: Szuhafő 

A szállást és az étkezést biztosítja intézet, cserébe némi önkéntes munkát kér. A részvétel ingyenes, 

de regisztrációhoz kötött. 

Az intézet három féle programtervet hirdet a következő időszakra:   

- mélymulcsos tréningek tavasszal és nyáron, mélymulcs a gyakorlatban ingyenes képzés 

önkéntes munkával. 



- mélymulcsos találkozó  

- paraszt wellness kerül megszervezésre az érdeklődők számára, 

 

A Gömörszölősi képzési időpontokat a tavasz folyamán közöljük.  Érdeklődni lehet: 

kornyezetved@roszkenet.hu e-mail címen. 

 

 A Zöld Forrás PTKF/408/2018. támogatási szerződés alapján „Ismerjük meg jobban a 

szűkebb környezetünk értékeit” című pályázatunk támogatási összege megérkezett így a 

programunkat meg tudjuk indítani. 

A támogatott programunk tartalmazza a meglévő tanösvényeink infrastrukturális tárgyainak 

javítását, további korszerű bemutató eszközök fölállítását, a helyi értékek témakörében képzéseket. 

A programot a helyi Százholdas Pagony óvoda pedagógusainak körében és óvoda udvarán 

valósítjuk meg. 

Reméljük tartalmas és sikeres munkát fogunk végezni a tavasz folyamán. 

                                   Sára Endrén egyesületi elnök 

 
 

mailto:kornyezetved@roszkenet.hu


 
 

 

Az érdeklődők az azonos című filmből ismerhették meg a módszert. A gyakorlatban azonban 

számos kérdés merül fel, amelyekre most választ kaphatnak az Ökológiai Intézet Gömörszőlősi 

Oktató Központjában, egy két napos elméleti-gyakorlati képzés keretében. 

A képzés időpontjai: 

2019. február 2-3. (szombat-vasárnap) 

2019. február 16-17. (szombat-vasárnap) 

2019. március 9-10. (szombat-vasárnap) 

2019. március 30-31. (szombat-vasárnap) 
Az érdeklődőket szeretettel várjuk Gömörszőlősön,  a választott hétvége szombatján,  délelőtt  9.30 

órakor. 

A képzést Gyulai Iván, az Ökológiai Intézet Alapítvány igazgatója tartja. 

A technológiáról készült kisfilm az alábbi linken található: 

https://www.youtube.com/watch?v=uHcJO88tX5E 

Helyszín: Gömörszőlős, az Ökológiai Intézet Alapítvány Oktatóközpontja 

3728 Gömörszőlős Kassai út 37-39. 

Külső helyszín: Szuhafő 

A program ingyenes, a szállás, étkezés valamint a képzés mindenki számára biztosított. 

Résztvevőinktől önkéntes alapon nyújtott segítséget kérünk gazdaságunkban, mely a képzés 

gyakorlati részét képezi.  

A részvétel regisztrációhoz kötött, kérjük, jelentkezését az alábbi e-mail címen adja le: 

rea.vigh@gmail.com 

Bővebb információ: 

Vigh Andrea 

0620/407-6875   

Mélymulcsos találkozó áprilisban 

MÉLYMULCSOS TALÁLKOZÓ 

 

Kedves mulcsos kertbarátok! 
 

Már négy év eltelt, mióta első tréningünket meghirdettük. Azóta húsz alkalommal volt mulcsos 

hétvége, s legalább háromszázan találkoztak e módszerrel Gömörszőlősön, s hallgatták Gyulai 

Ivánt, a módszer atyját. 

2019 tavaszán, április 12-14. között találkozót szervezünk gyakorló mélymulcsozók részére. 

Találkozzunk, osszuk meg tapasztalatainkat egymással, beszélgessünk! S nézzük meg újra a 

Szuhafőn található mulcsos kertet! 

Örömmel fogadjuk a beszámolókat, képeket, akár egy kis előadás formájában is. 

A találkozó időpontja: 

2019. április 12-14., Kezdés: 2019. április 12. péntek 12:00 óra. 
Helyszíne:   

Ökológiai Intézet Alapítvány Gömörszőlősi Oktatóközpontja  

3728 Gömörszőlős Kassai út 37-39. 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Szállást és étkezést minden résztvevő számára biztosítunk. 

Érdeklődés, bővebb információ, regisztráció: 

Vigh Andrea 

Telefonszám: 0620/4076875 

E-mail cím: rea.vigh@gmail.com 

 

Szeretettel várunk, visszavárunk Mindenkit! 



Téli Parasztwellness a gyümölcsösben 

Kedves Gömörbarátaink! 

 

Boldog új esztendőt kívánunk minden volt és leendő önkéntesünknek! 

 

Új év, új feladatok, így 2019. január végén újra visszatérhettek és dolgozhatunk, örömködhetünk! 

Vannak köztetek sokan, akik már sok-sok órát töltöttek a kedvelt gyümölcsösben, akár télen, akár 

nyáron. Most újra nekivágunk az extenzív gyümölcsben felhalmozódott munkáknak. Lesz 

tereprendezés, tavasszal faültetés, a egy közösségi tér kialakítása is az idei év feladata lesz. 

Kíváncsiak vagytok terveinkre?  Ha igen, jelentkezzetek s gyertek hozzánk! 

 

Mindenkit szeretettel várunk 2019. január 24-27. között Gömörszőlősön. 

 

Tervezett program: 

- Az Ökológiai Intézet mélymulcsos kertjének téli munkálatai; 

- S persze az extenzív gyümölcsös tisztítása, a tavaszi ültetés előkészítése 

- De nem marad ki kedvenc téli munkánk a favágás, faaprítás sem. 

 

Szeretnétek megkóstolni az idei szilvalekvárt? Birsalmasajtot? Esetleg a  legfrissebb szilvapálinkát? 

 

Gyertek, várunk! 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

 

Jelentkezni az alábbi email címen lehet: 

 

Vigh Andrea: rea.vigh@gmail.com 

 


