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Beporzó Program  
Tettekkel a beporzó 
rovarok védelmében

A beporzó rovarok romló helyzetét sokan ismerik, 
így az érdekeltek pozitívan fogadják az új programot. 

A Beporzó Program, egyedülálló terméknépszerű-
sítési lehetőséget is kínál az élelmiszer kereskedők 
számára. A program mozgósitja a gyümölcs- és 
zöldségtermesztés, a szántóföldi növénytermesztés, 
valamint az élelmiszer előállitás  érdekeltjeit. 

A Beporzó Programban való részvétel a 
környezettudatos technológiákkal előállított 
jó minőségű élelmiszerek iránti igényeket is 
megteremti.

Miért fontos hogy Ön is részt 
vegyen a programban?

• jelentősen növelik a beporzó rovarok 
 egyedszámát és fajgazdagságát  
• hatékonyabb beporzással növelik a 
 terméshozamot   
• élőhelyet biztosítanak kisebb emlősök 
 és a madarak számára 
• talaj- és vízvédelmi eredményekkel párosulnak 
• fenntarthatóbb talajművelési módszereket 

teremtenek 
• valós természetvédelmi eredményeket hoznak 
• elősegítik a prémium élelmiszermárka 
 kialakítását

A Beporzó Program keretében 
létrehozott élőhelyek:

Syngenta Kft. 
1123 Budapest, Alkotás u. 41. 
Telefon: (1) 488 2260 
Fax: (1) 225 3050 
info.hungary@syngenta.com
www.syngenta.hu



A Syngenta kezdeményezésére létrehozott 
Beporzó Program, a tudományos kutatásokra és 
a gazdálkodók tapasztalataira alapozva, segíti a 
termelőket az élőhelyek kialakításában és fenn-
tartásában, a beporzó rovarok táplálék gyűjtési 
területének növelésében.   

A nagy-britanniai Poszméh Program sikere alapján, 
a Beporzó Program jelenleg számos európai gaz-
daságban, így Franciaországban, Németország-
ban, Magyarországon, Olaszországban, Spanyol-
országban, Portugáliában és Nagy-Britanniában 
kerül bevezetésre. 

A Beporzó Program lehetőséget nyújt a ter-
melők összefogására és a környezettudatos 
élelmiszerelőállítás népszerűsítésére.

A beporzó rovarok nélkülözhetetlenek a növényter-
mesztésben és a természetes élőhelyeknek is fontos 
tagjai. Az európában található növényfajok több mint 
80%-ának megtermékenyülése függ a beporzó 
rovaroktól.

A méhek  beporzó tevékenysége éves szinten kb. 
5 milliárd Euro értéket képvisel az európai gazdák 
számára. A beporzó rovarok a globális ökoszisztéma 
számára pedig éves szinten 90 milliárd Euro értéket 
nyújtanak.

Az utóbbi években Európában található  beporzó 
rovarok egyedszáma jelentősen – néhány fajé draszti-
kusan- csökkent. Életterük szűkülése miatt:

•  fogyatkoznak a  táplálékszerzési helyek
•  csökken a szaporodási területük 

Szakértők véleménye szerint néhány beporzó rovarpo-
puláció vesztesége kritikussá válhat. A célzottan a be-
porzó rovarok számára kialakított élőhelyek jelentősen 
növelik a biodiverzitást és valós környezeti előnyökkel 
járnak, ugyanakkor segítik a gazdák hatékony és nyere-
séges gazdálkodását.

Az Európai Unió politikája most a környezetvéde-
lemre összpontosít és támogatással ösztönzi a 
hasznos élőszervezetek számára történő kedve-
ző környezet kialakitását úgy hogy ez a növény-
termesztőknek gazdasági előnyt is jelentsen.

Mi is az a 
Beporzó 
Program?
A Beporzó Program a biodiverzitás növelését célozza 
meg azzal, hogy a növények termékenyülését segítő 
rovarok számát növeli, az újonan kialakított élőhelyek 
létrehozásával. 

• megóvja, sőt növeli a biológiai sokféleséget

• növeli a termesztett növények terméshozamát 
és javítja a termés minőségét 

• biztosítja a fenntartható gazdálkodást, óvja a 
környezeti egyensúlyt

A Beporzó Program eredményei:

Miért van szükség a Beporzó Programra?

A rovarbeporzás a növények terméshozamát és 
minőségét határozza meg az alábbi kultúrákban:

• Gyümölcs félék 
• Repce
• Zöldségek 

• Gyógynövények 
• Ipari növények
• Takarmánynövények 

A helyi viszonyokhoz illeszkedő, egyszerű techno-
lógiák alkalmazásával, a beporzó rovarok számára 
új élőhelyek kialakítása és fenntartása. 

Független szakértői vizsgálatok bizonyítják, hogy 
a beporzó rovarok részére kialakított élőhelyeknek 
köszönhetően a poszméhek egyedszáma hatszo-
rosára, a pillangók száma tizenkétszeresére, más 
rovarok száma pedig több mint tízszeresére nőtt. 

A természetes beporzók számának gyarapodása 
Európában bizonyítottan növelte néhány kulcsfon-
tosságú haszonnövény terméshozamát és termés 
minőségét.

A Beporzó Program új lehetőséget ad a gazdálko-
dók pozitívabb társadalmi megitélésére is. Egye-
dülállóan bizonyítja, hogy az intenzív gazdálkodás 
és a környezettudatosság egymással együttesen 
is megvalósulhat. 

Kutatásokon alapuló program
A Beporzó Program – független tudományos 
kutatásokra épíül és bizonyítottan kedvező hatás-
sal van a biodiverzitásra, különösen a beporzó 
rovarokra.

A Beporzó Program gyakorlati 
megoldást nyújt a gazdák 
számára termőföldjeik szegélyén 
a természetes beporzó rovarok 
élőhelyeinek kialakítására. 

Beporzó Program pozitív hatásai

Talaj- és vízvédelem 
A Beporzó Program, a rovarpopulációk megőrzé-
se mellett, egyik további technológiai eleme lehet 
a talajerózió csökkentésének, segíthet megvédeni 
az értékes víznyerőhelyeket a talaj- és tápanyag-
szennyezéstől.

A programot a Syngenta kutatás-fejlesztésére 
alapozva, élőhely- és rovarspecifi kusan dolgozzák 
ki az egyes gazdaságokra, egy-egy termesztés-
módhoz igazodóan – közvetlenül a termelő üzemi 
táblák szegélyeiben kialakitott, a beporzó rovarok-
nak életteret biztosító sávokban.

Vizsgálatokkal folyamatosan tesztelik és igazolják a 
Beporzó Program eredményeit az egyes orszá-
gokban, az egyes üzemekben.


