
jövedelmező növénytermesztés
a természeti erőforrások megőrzése
környezetbarát gazdálkodási
módszerek alkalmazása

A fenntartható
mezőgazdaság céljai

 A mezőgazdaság felöleli az alkalmazott
alaptudományokat, mint például
élettudományok, fizika, kémia,
matematika, közgazdaságtan,
szociológia, meteorológia. A
mezőgazdaság magába foglalja az
agrártudományt, a genetikát,
növénynemesítést, talajtudományt,
mezőgazdasági kémiát, mezőgazdasági
rovartant, növénykórtant,
növényélettant, mezőgazdasági
géptant, statisztikát, és tanácsadást.

 Másfelől az alternatív mezőgazdaság
olyan gazdálkodási módszereket jelent,
amelyeket a gazdálkodók azért
vezetnek be, hogy  megvalósítsák a
fenntartható mezőgazdaság céljait. .

A MEZŐ
GAZDÁLKODÁS

TÍPUSAI
A mezőgazdálkodás az egyik legelterjedtebb
foglalkozás a világon, de nem egységes.

 Az a szó, hogy “mezőgazdaság” a latin ager
(föld) és cultura (művelés) szavakból ered.
Tágabb értelemben a mezőgazdaság a
szántóföldi növények és állatállomány
gondozását jelenti. Rokon értelmű a
gazdálkodással a földeken, az ebből származó
élelmiszertermeléssel. 

A mezőgazdaság szó eredete 

A mezőgazdaság osztályozása
 Egy adott régióban folytatott uralkodó
gazdálkodási, növénytermesztési gyakorlat a
hagyományos mezőgazdaság. Technikailag
fejlettebb régiókban a termelési rendszer
általában tőkeintenzív és függ a kemikáliáktól. A
termelékenység a környezet és az emberi
egészség kárára magas. Az agrárkemikáliák
felhalmozódnak a környezetben, elszennyezik a
talajtvizet és a levegőt.  A vegyi maradványok az
élelmiszerekben kockázatot jelentenek emberre
és állatra egyaránt. A hagyományos
mezőgazdaságban a természeti környezetet
módosítjuk, vagy ellenőrzés alatt tartjuk, a
termelékenység növelése érdekében.

 A hagyományos, intenzív mezőgazdaságból
eredő problémák a környezetvédelmi
szempontú fejlődést helyezik előtérbe.  Már
nem az ellenőrzés, hanem a bioszférával való
összhang a lényeg. A növénytermesztést
holisztikus megközelítés jellemzi. A termelési
környezet tényezőit figyelembe vevő, azokat
kiegészítő módszereket választanak. Ez a
rendszerszemléletű megközelítés a
fenntartható mezőgazdaság.

 Ebből új kifejezések eredtek, amelyek általában
ugyanarra utalnak. Ilyen például a
biogazdálkodás, a környezetbarát
mezőgazdaság, stb. Neve ellenére a módszer
különféle gyakorlatok termelési
együttműködését jelenti. Ezek a gyakorlatok
nem újak, de úgy vannak kombinálva, hogy
elősegítsék a növénytermesztést, miközben
megőrzik a természeti erőforrásokat a jövő
számára.
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