Ökogazdálkodás, helyi termékek
Megyei Természet- és Környezetvédelmi Vetélkedő
ÍRÁSBELI FELADATLAP
A csapat neve: …………………………………………………………….
Az iskola neve: …………………………………………………………….
1. NYOMOZZATOK HELYI TERMELŐK UTÁN!
Az alábbi táblázat tolna megyei helyi termelők adatait tartalmazza.
a. Tanulmányozzátok a táblázatot, majd az oda illő helyi termelő nevének beírásával oldjátok meg a
feladatot! Nyomozzatok a www.szekszarditermek.hu oldalon!
b. Minden termelőhöz kapcsolódik egy kérdés! Írjátok a választ a táblázat üres négyzetébe!
c. A termelőkhöz rendelt sorszámokat rendeljétek hozzá a térképvázlat megfelelő településéhez, ahol
a termelő tevékenykedik! Írjátok a számokat a megfelelő négyzetbe!

Sorszám

Termelő neve
(vagy cégneve)

1.

Kategória, termék

2.

márc, gyertya,
cukorka,
mézeskalács
gyümi

3.

szikvíz

4.

kecsketej, túró

5.

méz

6.

must, bor, Letícia
cuvée, Patikárius
cuvée
pékárú
pur pur kenyér

7.

Kérdés

Válasz

Mióta foglalkozik a
család a termékek
készítésével? (évszám)
Milyen tartósítószereket
használ a termelés
során?
Mivel szállították
kezdetben az elkészült
szódát?
Mi a völgy neve, ahol a
termelés folyik?
Mivel foglalkozik a
termelő a méhészkedés
mellett?
Körülbelül hány palack
bort állít elő a termelő
évente?
Milyen adalékanyagokat
használnak a termékek
készítésénél?

2. FEJTSÉTEK MEG A KERESZTREJTVÉNYT!
Megfejtésül megkapjátok, hogyan gondolkodjunk Földünkről. Segítségül „Ökogazdálkodás” címen
találtok egy videót a következő linken:
https://www.youtube.com/watch?v=b3EVdisn3Sg&spfreload=10.

Meghatározások:
1. A komposzt szántóföldre való kiszórásának célja.
2. Nem szintetikus trágyafajta.
3. Ebből szintetikus nem használható.
4. Biotermékek kapcsán eddig kiszabott legsúlyosabb büntetés.
5. Ezek a növények jótékonyan hatnak a talaj minőségére.
6. Ezért van a biotermékeken hologram.
7. „Bio” előtag szinonimája.
8. Ezt követ el, aki megszegi a biogazdálkodási rendeleteket.
9. Ilyen típusú gazdálkodás a biogazdálkodás.
10. Biotermékek minősítését végző cég, Biokontroll ….

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3. TÖLTSÉTEK KI AZ ÖKOGAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ TESZTET!
1. Melyik állítás helyes?
A) Az állatokat zárt rendszerekben nevelik.
B) A kérődzőket nem hajtják ki a legelőkre
C) Nem adnak olyan takarmányt, amelyben genetikailag módosított növény van.
D) A tyúkféléket ólakban nevelik.
E) A takarmány eredetét nem vizsgálják.
2. Melyik rovarra ismersz rá?
A levéltetűvel fertőzött növény nekik felér egy ínyenc éttermi menüvel.
A) Zöld bogyómászó poloska
B) Sisakos sáska
C) Pettyes futrinka
D) Hétpettyes katica
E) Zengőlégy
3. Mikor rátör az éhség, akkor a különféle csigák, hernyók, krumplibogarak retteghetnek.
A) Futrinka
B) Hétpettyes katica
C) Zöldfátyolka
D) Zengőlégy
E) Darázs

4. E rovar lárvája akár napi félszáz levéltetűt is be tud kebelezni
A) Poloskák
B) Szúródarázs
C) Fátyolka
D) Zengőlégy
E) Nagy szarvasbogár
5. Melyik állítás igaz?
A) Bármilyen vegyszer használata megengedett
B) Tilos a szintetikus vegyszerek használata a növényvédelemben
C) Hozamfokozókat adnak az állatoknak
D) Nem használnak homeopátiás szereket
E) Betegségek esetén szükség szerint antibiotikumokat alkalmaznak.
6. Egészítsd ki a szöveget! A helyes betűjellel válaszolj!
Az ökológiai termelés egy gazdaságirányításból és ___________________ álló átfogó rendszer, amely
ötvözi a legjobb környezetvédelmi gyakorlatokat, a magas szintű _________________, a természeti
erőforrások megőrzését, a magas szintű állatjólléti szabványok alkalmazását és a bizonyos fogyasztók
természetes anyagok és eljárások használatával előállított termékek iránti preferenciájával
összhangban lévő termelési módszereket.
A) élelmiszertermelésből, biodiverzitást
B) állattartásból, biodiverzitást
C) élelmiszertermelésből, termelési módszereket
D) növénynevelésből, erőforrások megőrzését
E) alapanyag termelésből, biodiverzitást
7. A felsoroltak közül milyen anyagokat szabad a komposztba dobni? A helyes betűjellel válaszolj!
A) faág, lomblevél, ételmaradék
B) gallyak, levelek, termések,
C) szerves hulladékok
D) mindenféle műanyag hulladék, ételmaradék, fű nyesedék
E) faágak, fű nyesedék, falevelek
8. Mit kell feltüntetni az ökológiai gazdálkodásokból származó termékek címkéjén?
Megoldás:

A: 1,2,3 jó;

B: 1,3 jó

1. Termék pontos megnevezése
2. ökológiai eredetre utaló jelölés
3. közösségi logót
4. forgalmazó, előállító telefonszámát
5. termék előállításának földrajzi helyét

C: 2,4 jó

D: Mind jó

E: egyik sem jó

9. Mely növényvédő szerek használata megengedett az ökogazdálkodásban?
1. Actara
2. Nevikén
3. Topas
4. Rézoxiklorid 50WP
5. Decis
10. Melyek biogazdaságok találhatók Tolna megyében?
1. Ökoflóra Bt.
2. Gál Tanya
3. Ovis szövetkezet
4. Kaba-farm
5. Bodza-centrum
4. TÖLTSÉTEK KI A TÁBLÁZATOT!
Hogyan valósítható meg az ökoszemlélet a mai magyar háztartásokban?

Szempont

Élelmiszer biztosítása

Vízhasználat

Állattartás

Betegségek gyógyítása

Falusi/tanyasi háztartás

Városi háztartás

5. ELEMZÉS
Foglaljátok össze tömören, miért előnyös a biogazdálkodás és miért jobb az ökotermékek előnyben
részesítése vásárláskor!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A feladatok megoldásához sok sikert, jó munkát kívánunk!

