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Iskolánkról: 

Alapítója gróf Serényi Béla putnoki földbirtokos,  

kereskedelmi államtitkár, később miniszter, majd a 3. 

Wekerle-kormányban földművelésügyi miniszter.

Kertgazdasági Tanszéket hozott létre Putnokon, ami a 19. 

század végi filoxéravész miatt kipusztult, gömöri 

szőlőültetvények újra-telepítéséhez szőlőoltványokat, 

állított elő.

A tanszék tanfolyamokon oktatta a szőlősgazdákat a 

filoxéravész miatt szükségessé vált új szőlőművelési 

technológiára.

Korszerű zöldség,- és gyümölcstermesztési ismereteket is 

oktattak. 

1926-tól „Putnoki magyar királyi gróf Serényi Béla 

Gazdasági Felsőleánynevelő Intézet és Gazdasági 

(háztartási) Szaktanácsadó Állomás” 





Múltbéli formációk:

 Putnoki Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum és Főiskola (1962-64) és 

Pogonyi Pusztai Tangazdaság

 1991-től viseli ismét Serényi Béla nevét az iskola: Serényi Béla Gimnázium és 

Mezőgazdasági Szakközépiskola.

 Lóbérci Tangazdaság: Gömör-Bábolna Gazdaképző Mintafarm és Térségi 

Agrárfejlesztő Központ

 Serényi Béla Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakképző Iskola (A Gomba 

Levente Gimnázium kiválása után…)

Jelenleg: Északi Agrár-szakképző Centrum Serényi Béla Mezőgazdasági 
Technikum és Szakközépiskola



ÖKOISKOLA kezdeményezés

 Ökoiskola Pályázat 2017.

 A Pedagógiai Programba beépülő fenntarthatósági elemek, pl: 

 Cél „a fenntartható fejlődés ismereteinek és értékeinek oktatása”.

A tanuló 

 „a természet védi, szolgáltatásait megbecsüli, erőforrásait kíméletesen használja.”

 „más élőlények jól-léti szempontjait is képes figyelembe venni”

 „Legyen tisztában a természet erőforrásainak és ökológiai szolgáltatásainak gazdasági 
jelentőségével és értékével.”

 Ökoiskola munkaterv készül, melynek gerincét a „Zöld” Jeles napok adják:

1. Füstmentes Nap

2. Ne vásárolj semmit! Nap

3. Egészségnap

4. Víz világnapja

5. Föld Napja (és Serényi Nap)

6. Környezetvédelmi Világnap



Mélymulcsos kert létrehozása iskolai 

keretek között



Ismerős? 

Dr. Gyulai Iván, biológus, Ökológiai Intézet a 

Fenntartható Fejlődésért Alapítvány



Mi a mélymulcs és mi a jelentősége?

Talajtakarásos művelési mód kertészetek számára (szántóföldi megfelelője: 

takarónövényes, ill. mulcshagyó, no-till technológia)

A „hagyományos”, konvencionális mezőgazdaság és a környezet konfliktusa, a 

sokáig ki nem mondott tény, hogy nagyon komolyan környezetkárosító tevékenység, 

mert: 

• nagy mennyiségű fosszilis energiát használ föl – klímavédelmi vonatkozás

• különféle kibocsátásokkal szennyezi a környezetet

• tönkreteszi a talajt: mennyiségileg és minőségileg

• a defláció-, és az erózió miatt a pusztulás üteme nagyobb, mint a keletkezésé

• csökken a talaj az biomassza tömege és faji sokfélesége 

• a talaj szerves szén-tartalma oxidálódva bomlik, széndioxid formájában 

távozik

• tönkretesszük a talaj szerkezetét 



Ehhez képest a mélymulcs:

Nem őszi kitakarás, hanem betakarás télire.

 A takaró alatt a talaj nem fagy meg, a talajélet intenzív

 A talaj fellazul a takaró alatt: nincs mechanikus tömörítő hatás, az élőlények pedig

„felássák”, vagy inkább átkeverik.

 A víz nem folyik el a felszínről, hanem beszivárog a takaróba, és abban eloszlik.

Nyáron is nagy haszna van a talajélet szempontjából, normalizálja a körülményeket:

 A takaró megakadályozza az évelő gyomok feltörekvését, általában csökkenti a 

gyomnyomást.

 A takaró kiegyenlíti a külső hőmérsékleti ingadozásokat.

 A takaró magába szívja a csapadékot, és véd a kiszáradástól.

 A takaró megakadályozza a talaj betömörödését.



 Ökoiskolai partnerségben az ÖKI Gömörszőlősi Oktatóközpontjával 2016. 

Kertészet gyakorlatok a gömörszőlősi biokertben.

Közreműködés a felsőnyárádi mélymulcsos kísérletben (gyümölcsös telepítése mélymulcsba)



Oktatási haszna:

Viszonylag kis költséggel 

 Kiüti a biztosítékot… annyira különbözik a konvencionális 

szemlélettől.

 Szemlélteti az alap problémát, siker esetén összehasonlítási 

alapot ad.

 Testközelbe hozza az anyagkörforgás megvalósulását.

 Láthatóvá teszi a talaj élő rendszer mivoltát.

 (Létrehozása) trágyaszagú…



2017: Tapasztalatszerzés céljából egy kis

területen (100 m2) mélymulcs kísérlet.













2021: Mélymulcs újratöltve



Hozzávalók cca. 1000 m2-re.

 26 hengerbála szalma

 2 pótkocsi szerves trágya 

(lehetőleg viszonylag friss, „24 órás”)

 Legalább 3 mezőgazdasági és erdész 

technikus illetve gépész osztály. 

 2 hét































Az idei „végeredmény”.



Köszönjük a figyelmet, kívánjuk a 

legjobbakat!


