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„A világ erőforrásai elegendőek, hogy kielégítsék 
mindenki szükségleteit, de arra már nem, hogy 
kielégítsék mindenki mohóságát.”

Mahatma Gandhi

Bevezető

A Föld természeti erősforrásai és azok teher-
bírása a történelem során szoros összefüg-
gésben voltak a különböző emberi kultúrákkal, 
azok fejlődésével, illetve korlátaival. Az előző 
korokhoz képest a 20. század elejétől megfi-
gyelhető demográfiai robbanásnak köszönhe-
tően napjainkban a Föld népessége meghaladja 
a 7,75 milliárd főt (Worldometers, 2019). Ez a 
növekedés komoly technológiai fejlődéssel és a 
fosszilis tüzelőanyagok megnövekedett hasz-
nálatával volt elérhető. Az emberiség új szintre 
emelte a környezete erőforrásainak felhaszná-
lását, mely az 1970-es évektől meghaladta azt 
a szintet, amit a bolygó fenntarthatóan nyúj-
tani tud. 2019-ben július 29-ig a világ népes-
sége elhasználta a Föld 2019-es regenerációs 
erőforrásait, azaz 1,74 Földnyi biokapacitás 
lett volna szükséges az éves emberi igények 
kielégítéséhez globális szinten (EOD, 2019). 
Egyes tudósok szerint a „túlnépesedés” átme-
neti és természetes jelenség, átfogóan ezért a 
túlfogyasztás és a szélsőségesen egyenlőtlen 
elosztás ellen kell elsősorban harcolni. A kör-
nyezetre gyakorolt emberi nyomás következ-
ményeit is egyre szélesebb körben elfogadják és 
egyes társadalmakban a napi diskurzus része. 
A fenntarthatóság kérdésköre napjainkban 
nem csak a vállalatok mindennapi kérdésévé 
vált, de a mezőgazdasági termelők számára 
is elengedhetetlen a témával való foglalkozás. 
Tóth (2007) szerint nem tekinthet magára 
senki sem „potyautasként” és törekedhet a 
saját tiszta haszna maximalizálására. A fenn-
tarthatatlanság korunk legfontosabb kihívása 
a gazdaság minden szektora számára. A nem-
zeteknek, vállalatoknak és a gazdaság minden 
szereplőjének őszintén fel kell ismernie saját 
súlyát és hozzájárulását a problémához. Terv-
szerűen és fokozatosan lépéseket kell tenni a 
fenntartható gazdálkodás és termelés irányába, 
mely kiemelten fontos a mezőgazdaság külön-
böző területeire is. 

Kontrollált mezőgazdaság 

Az élelmiszertermelés a fejlett országok mind-
egyikében monokultúrás nagygazdaságokban 
történik, melyek alapvetően rombolják és szeny-
nyezik a környezetet. A jelenlegi nagyüzemi 
mezőgazdaság legfőbb problémája, hogy 
figyelmen kívül hagyja az ökológiai körforgást. A 
termény és a legtöbb esetben a melléktermék 
(pl.: szalma) is elkerül az adott termőterü-
letről erőművi hasznosítás céljából, a hiányzó 
tápanyagot pedig a termelők műtrágyákkal igye-
keznek pótolni a szerves trágya hiánya, vagy a 
technológia egyszerűsítése miatt. Bizonyított 
tény, hogy ez a folyamat környezeti szempontból 
fenntarthatatlan és hosszú távon a termőtalajok 
teljes degradációjával jár (Kádár, 2009).
A megoldást az ökológiai alapon nyugvó biodina-
mikus gazdálkodási formák jelenthetik, melyek 
a természettel és a környezettel összhangban 
képesek élelmiszerek széles skálájának a meg-
termelésre és ezek mellett az erőforrások, főleg 
a talaj folyamatos megújítására. Ilyen megol-
dásokkal viszonylag kis termőterületről is sok 
fogyasztó ellátható friss zöldségekkel és gyü-
mölcsökkel fenntartható módon.
A jelenlegi fenntarthatatlan mezőgazdasági 
technológiák másik alternatívája a kontrollált 
környezetben történő gazdálkodás (Controlled 
Environment Agriculture – CEA). Ezzel a mód-
szerrel leküzdhető a munkaerőhiány, növelhető 

a termés- és élelmiszerbiztonság és jelentősen 
csökkenthető a termelés környezetterhelése 
(Despommier, 2011). Ezen felül olyan terü-
leteken (tetőkertek, elhagyott gyárépületek 
és ipartelepek, stb.) is alkalmazhatók, melyek 
másra nem alkalmasak, ezáltal egyrészt köze-
lebb vannak a fogyasztóhoz, másrészt alterna-
tívát jelentenek a folyamatosan romló és fogyó 
termőfölddel szemben (EPA, 2011).
Az aquapónia mindkét irányvonalat követi egy-
szerre, mert egy mesterségesen létrehozott 
rendszer (mely teljes mértékben kontrollálható), 
de alapvetően az ökológiai körforgáson alapszik 
a működése, lényegében egy mini-ökoszisztéma. 
Diver és Rinehart (2000) szerint az aquapóni-
ában integráltan helyezkedik el az intenzív hal-
tenyésztés és a hidropóniás növénytermesztés, 
melyek egyesével, önmagukban sokkal nagyobb 
produktivitásra képesek, de környezetterhelésük 
és ökológiai lábnyomuk óriási. Ha az aquapónia 
működési elvét nézzük leegyszerűsített for-
mában, akkor is jól látható, hogy a természetben 
lejátszódó folyamatok leképezéséről van szó: a 
haltartályok elfolyó vize, mely a halak által kivá-
lasztott, ammóniával terhelt, egy olyan tálcába 
kerül szivattyúzással, melyben porózus, nagy 
felületű ültetőközeg van, melynek a felületén 
nitrifikáló baktériumok élnek. Ezek az ammóniát 
nitritté, majd nitráttá alakítják. A közegbe ültetett 
haszonnövények megtisztítják a vizet azzal, hogy 
felveszik a nitrátot (és más egyéb tápanyagokat). 
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Ezt követően a növények által megtisztított víz 
visszakerülhet a halakhoz (Rakocy, 2012).
Az aquapónia előnyei továbbá, hogy szinte bár-
mekkora méretben és bárhol felépíthető, legyen 
az egy hátsókert vagy egy elhagyott ipari léte-
sítmény. Kis helyen sokféle egészséges élelmi-
szer előállítható saját vagy értékesítési célra is, 
valamint erőforráskímélő módon működik más 
termelési módszerekkel összehasonlítva.
Ezekből jól látszik, hogy az aquapóniás terme-
lési rendszer kiváló lehetőséget nyújthat az 
ökotudatos termelők és fogyasztók, valamint 
az öko-közösségek számára is.

Aquapónia rendszerek lehet-
séges szerepe a rövid élelmiszer-

láncokban (RÉL) 

A szakirodalomba a rövid élelmiszerlánc fogalmát 
különböző módon definiálják a szerzők. Jellemző 
a RÉL-re a láncban résztvevők kölcsönös kap-
csolata, beleértve az élelmiszer előállítóját, fel-
dolgozóját, terjesztőjét és fogyasztóját (Renting 
és társai, 2003). Jarosz (2008) kiemeli, hogy az 
alacsonyabb előállított volumen és a kis üzem-
méret mellett a fenntarthatóság és a környezet-
tudatosság is valamilyen formában megjelenik a 
rövid élelmiszerláncokban. 
A rövid élelmiszerláncokban résztvevő terme-
lőkre, Horváth és társai (2019) szerint, jellemző 
a rugalmasság és a nyitottság az innovációra. 
A RÉL ellátásra átálló gazdaságok és termelők 
egyszerre alakítanak ki hatékony üzemi műkö-
dést és kommunikációs forrást. Benedek – 
Balázs (2014) szerint részben ezért a fiatal és 
képzett gazdálkodók foglalkoznak a rövid ellá-
tási lánccal. Az aquapónia rendszerek létesítése 
a kistermelők számára számos előnnyel járhat, 
hiszen azok mérete és elhelyezése rugalmasan 
kialakítható a gazdaság igényeinek megfele-
lően, akár beépíthető régi és már használaton 
kívüli gazdasági épületekbe is. Kialakításuk 
mellett szól, hogy a vertikálisan elhelyezkedő 
haltenyésztő és növénytermesztő rendszernek 
köszönhetően optimálisabban lehet hasz-
nálni a termesztési felületet. Az aquapóniának 
köszönhetően a termelők szélesíthetik a termék 
portfóliójukat is, hiszen sok esetben például a 
haltenyésztés hiányzik azokból, elsősorban a 
termelés körülményessége miatt. 
A fogyasztók által a RÉL termékeitől elvárt 
friss és változatos ételek között, véleményünk 
szerint a manapság még különlegességnek 
számító aquapónia rendszerekben előállí-
tott termékek is helyet kaphatnak (Love et al., 
2012). Benedek – Balázs (2014) kiemeli, hogy 
a RÉL két fogyasztótípus igényeit elégíti ki. Egy-
részt az alapvetően konvencionális élelmiszert 

fogyasztó ember, aki esetenként megjelenik 
a rövid ellátási láncok értékesítési pontjain. A 
másik az fogyasztó, aki etikai, egészségügyi 
vagy egyéb okokból választja a RÉL termékeit. 
Mind a két csoport számára vonzó lehet a meg-
szokott általános megoldásokhoz képest az új  
technológiával előállított élelmiszer.
A rövid ellátási láncban kialakított aquapónia 
rendszereknek jelentős környezetkímélő 
hatása is lehet. Mivel kialakításuk sok szem-
pontból rugalmas, sőt akár barnamezős 
beruházásként közvetlenül a települések hatá-
raiban is felállíthatók, ezért jelentősen csök-
kenthetők a szállítási költségek és az ehhez 
kapcsolódó káros anyag kibocsájtás is (Soysal 
és társai, 2014). A RÉL termékek árában a 
szállítási költségek nagy jelentőséggel bírnak, 
ezért az előállítási helyről a piacokra vagy élel-
miszerközpontokba való eljutás kérdése kulcs-
fontosságú (Horváth és társai, 2019). 
Jarosz (2008) és Ilbery-Maye (2005) szerint a 
rövid ellátási láncok kiterjedésük és értékesítési 
mechanizmusuk szerint közvetlen kapcsolatú 
értékesítésre, közösségi marketing alapú értéke-
sítésre és kiterjesztett ellátási láncra oszthatók. 
Mivel az aquapónia rendszerek napjainkban 
még kevésbe elterjedtek, ezért nem csak az ott 
előállított termékek, de maga a technológia is 
vonzerővel rendelkezhet. A közvetlen kapcsolatú 
értékesítés esetében a termelő és a fogyasztó 
kapcsolata kiemelten fontos. Jellemző erre az 
értékesítési formára az út menti értékesítési 
pont, de ez a hely lehet akár a gazda lakhelye vagy 
udvara is. Ezekben az esetekben az aquapónia 
rendszerek közvetlenül is bemutathatók akár 
a fogyasztó számára, mely további hozzáadott 
értékkel bírhat. A közösségi marketing alapú 
értékesítés során is előnyt jelenthet a techno-
lógia. Az aquapónia rendszerekben előállított 
termékeket külön megjelölve (akár védjeggyel) 
lehetne értékesíteni a szövetkezeti boltokban, 
helyi termék boltban, piacokon és vásárkon, 
fesztiválok vagy búcsúk alkalmával. 

Záró gondolatok 

A rövid ellátási láncok sikerét mutatja, hogy a 
helyi termelői piacok mellett az elmúlt években 
egyre több közösség által támogatott ökogaz-
daság (Community Supported Agriculture – 
CSA) jelent meg hazánkban, melyek fő profilja 
a zöldség, gyümölcs, tojás és elvétve húster-
melés. Véleményünk szerint az aquapóniás 
termelési rendszer nagyszerűen beilleszthető 
egy ökológiai elveket szem előtt tartó gaz-
daság portfoliójába, hiszen környezetkímélő 
módon képes előállítani jó minőségű halhúst 
és zöldségeket akár a teljes év folyamán. 
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