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A zöldség nagy része, amely az asztalunkra kerül, jó eséllyel egy távoli, hatalmas termesztő 

üzemből kerül ki. Az embernek általában nincs is arra lehetősége, hogy megtermelje a saját 

szükségleteit kielégítő mennyiséget, a saját termés ízéről azonban nem kell lemondania. 

Alkalmas lehet erre a paradicsom, mint egy könnyebben termeszthető és sikerélményt nyújtó 

zöldségnövényünk.  

A városi termelés gyakran szabadidős tevékenység marad, hiszen nem versenyezhetünk azzal 

a hatékonysággal, gazdaságossággal, mellyel az intenzív, nagyüzemi paradicsomtermelők 

rendelkeznek. Egy ilyen termelő üzemben egyszerű és gyors megoldásokra van szükség, a 

bevált technológiától eltérni pedig nagy kockázatot jelent. Első helyen nem a termés szeretete 

áll, hanem a profit. Városi környezetben azonban, ahol elsősorban nem a mennyiség 

megtermelése a cél, az ember megteheti, hogy olyan időigényesebb, kevésbé gazdaságos 

megoldásokkal éljen, amelyek a nagyüzemi termesztésből kiszorultak. Ilyen például a 

különleges ízű és alakú, kereskedelemben ritkán látható tájfajták termesztése.  

Sok embernek gyakori és ismerős probléma, hogy nincs erre elég ideje, anyagi forrása, helye, 

szaktudása. Helyhiányra megoldás lehet egy ötletes támrendszer, időhiányra egy takaróanyag, 

amellyel csökkenthetjük az öntözések és a gyomlálások számát, újrahasznosított anyagokból 

pedig takarékosan alakíthatunk ki tenyészedényt, vagy támaszt a növénynek. Egy ritkábban 

látogatott terület, mint a hétvégi ház telkének esetében lehet olyan extenzív megoldás, 

melynek fenntartása kevés befektetett energiát igényel, mégis lesz mit betakarítani a 

látogatáskor. Előadásunkban olyan ötletekkel szeretnénk segíteni a hallgatókat, amik 

megkönnyíthetik a termesztést a szabadidejükben, és hozzásegíthetik ahhoz, hogy örömük 

legyen, de ne csak a saját termés betakarításakor, hanem akár már a termelés során is. Ha 

pedig eggyel több ok van, amely örömöt és sikerélményt ad, még élhetőbb környezetet 

teremtettünk magunk körül. 

 


