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Magyarország parányi mérete ellenére Európában
egyedülálló biodiverzitással rendelkezik. Biodiverzitás
alatt az élővilág sokféleségét értjük, amely a vadon
élő fajok számában, az általuk alkotott életközösségek
változatosságában és az egyes fajok génkészletének
sokszínűségében nyilvánul meg. Az a páratlan ritkaság, amely hazánkat jellemzi, minden magyar közös
kincse. Kialakulásuk és fennmaradásuk őseink bölcsességének köszönhető, akik helyén és helyesen
kezelték környezetüket, de értékeink fenntartása a mi
felelősségünk is!
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Szállítás

A fogyasztók – azaz a mi felelősségünk
Mindannyian fogyasztók vagyunk, nap mint nap vásárolunk és egyáltalán nem mindegy, hogy ezt hogyan
tesszük. Amikor megvásárolunk egy terméket, ritkán
gondolunk bele, hogy azt hol, hogyan, milyen körülmények között állították elő, kinek a munkája van annak elkészítése, termesztése mögött, vagy előállítása
milyen hatást gyakorolt környezetünkre, természeti
kincseinkre.
Vásárlás előtt gondoljuk végig, hogy valóban szükségünk van-e a megvásárolni kívánt termékre, és ha
igen, körültekintően válasszuk ki azt. Elsőként keressük a hazai termékeket, keressük a közvetlen kapcsolatot a termelőkkel. Keressük a magyar termékeket, az idényzöldséget, gyümölcsöt, a biotermékeket
és a méltányos kereskedelemből származó árukat.
Miért van szükség erre?

A vásárló megrendeli egy évre a
szükséges ter
ményeket, és az
igényeinek megfelelően állítják
össze a vetéstervet.

Kisebb gazdasá
gok szövetkeznek
és közösen végzik
a beszerzéseiket
és értékesítik
terményeiket.

Fogyasztó

Ezért érdemes helyi élelmiszert vásárolnunk, közvetlenül a termelőtől
Nagykereskedő,
beszállító
(disztribútor)

Lehetőségünk adódik a
termelőt megismerni, beszél
getni vele a portékájáról.
Biztosak lehetünk benne,
hogy friss és egészséges
termékek kerülnek az asztalunkra.

Szupermarket

Fogyasztó

A piacra járás izgalmas
közösségi program, ráadásul a termelői piacokon akár
különleges alapanyagokra is
bukkanhatunk.

Választásunkkal nem fokozzuk a környezetterhelést, ami a távolból érkező termékek esetében
nem mondható el. Helyi termék vásárlása esetén a
biológiai sokféleség növelését is támogatjuk.
A helyi termékek választásával támogatjuk a
gazdákat és a hazai gazdaságot.
Helyi termék esetén a jó minőség garantált, a
vásárolt élelmiszerek minőségi garanciája maga a
termelő, aki előttünk álltunk.

Az Európai Unió felelőssége
		
– azaz a Közös Agrárpolitika

földjeiken fenntarthatóan, természetkímélő módon állítsák elő termékeiket.

A fogyasztók mellett, az EU az, aki támogatási
rendszerével komoly ösztönzőként hathat a biodiverzitás-védelem kulcsfontosságú szereplőire, a
gazdákra, hiszen megfelelő pénzügyi eszközökkel
támogathatja, hogy földjeiken fenntarthatóan, természetkímélő módon állítsák elő termékeiket.

A Közös Agrárpolitikája (KAP) segítségével kezdeményezett programok egy része lehetővé teszi, hogy nagyobb figyelmet kapjanak a fogyasztók is, biztosítva,
hogy biztonságos és egészséges élelmiszer kerüljön a
tányérunkra, szabályai a „szántóföldtől az asztalig” érvényesek. Ennek érdekében a KAP támogatja a biogazdálkodásra való átállást is, szabályaival pedig garantálja az
előállított mezőgazdasági termékek hitelességét.

Ugyanakkor az EU, egy rosszul beállított támogatási rendszerrel éppen az ellenkezőjét érheti el.
Éppen ez utóbbi történt az elmúlt évtizedekben,
amikor is a Közös Agrárpolitikájának nagy részét
kitevő, a területalapú, közvetlen kifizetéseken alapuló támogatási rendszere jelentősen hozzájárult
a birtokkoncentrációhoz, a fenntarthatatlan iparszerű mezőgazdaság térnyeréséhez és a vegyszerhasználat növekedéséhez Európa-szerte, s ez
a biológiai sokféleség csökkenéséhez is vezetett.
Szerencsére az utóbbi években a KAP második
(vidékfejlesztési) pillérében megjelentek olyan
támogatások is, amelyek az agroökológiai, ill.
élelmiszer-önrendelkezéshez kapcsolódó kezdeményezéseket támogatják. A korábbi, mennyiségi
termelés helyett egyre hangsúlyosabban jelenik
meg a minőségi termelés, az agrár-területek ökológiai állapotának javítása és ökoszisztéma szolgáltatásainak megőrzése, azon keresztül, hogy
a gaz
dálkodókat, mint a biodiverzitás-védelem
kulcsfontosságú szereplőit arra ösztönzi, hogy

Lássuk meg az embereket a termék mögött,
akik azt előállították, termesztették, és ennek figyelembevételével vásároljunk meg azt.
Ne feledjük, pénzünk szavazat, nem mindegy,
hogy mire fordítjuk és ezáltal milyen gazdálkodást támogatunk!

www.mtvsz.hu info@mtvsz.hu www.facebook.com/mtvsz
Anyagunk az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának anyagi támogatásával készült. Az
anyag tartalmáért a MagyarTermészetvédők Szövetsége felel,
az semmilyen módon nem tükrözi a támogató álláspontját.
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Egészséges
élelmiszert helyi
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