
 

 

 

 

 
 

Naturagro projekt az élelmiszerek közvetlen értékesítésére  

 
2009-ben az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap támogatásával három 

éves minta projekt indult a spanyol természetvédelmi parkok és a Natura 2000-es 

célterületeken előállított élelmiszerek minőségének megkülönböztetésére és 

értékesítésük elősegítésére. A Naturagro tanúsító védjegyet és a termékek közvetlen 

forgalmazását megkönnyítő internetes értékesítési portált 2011. november 11-én mutatta 

be a spanyol gazdaszervezet, a Mezőgazdasági Kistermelők és Állattartók Egyesülete 

(UPA).    

Az UPA kezdeményezésére, a spanyol Nemzeti Vidéki Hálózat (Red Rural Nacional) 

pilot-projektjeként megvalósult programhoz Andalúzia, Extremadura és Galícia 

autonóm tartományból hat Natura 2000-es, illetve védett természeti terület csatlakozott 

az alábbi célok megvalósítására:  

 Az említett területeken előállított kiemelkedő minőségű élelmiszerek 

megkülönböztetésére és értékének növelésére, külön minőségbiztosítási rendszer 

és egy ahhoz kapcsolódó védjegy, amely tanúsítja, hogy a termék előállítása 

hagyományos technológiával, kiváló alapanyagokból történt, a védett természeti 

állapot megőrzése mellett. 

 Ezen természeti övezetek bemutatása és az itt készült élelmiszer termékek 

népszerűsítése, valamint értékesítésének elősegítése a “webrednatura.org” 

internetes kereskedelmi portál segítségével a hagyományos piactól elszigetelt 

gazdálkodók, családi feldolgozó kisüzemekben előállított hagyományos és 

megkülönböztetett termékeinek közvetlen forgalmazására. 

 Modern információs technológia és infrastruktúra népszerűsítése, képzése. 

A Naturagro védjegyet az UPA jegyzi, amely a feltételek teljesülése esetén engedélyezi 

a használati jogot a programhoz csatlakozni kívánó termelőknek.  A programban eddig 

közel negyven gazdálkodó, 70 termékkel vesz részt. Az online rendeléssel beszerezhető 

leggyakoribb kézműves termékek: méz, mézből készült kozmetikumok, lekvárok, likőr, 

bor, ibérsertés termékek, kecskesajt, gesztenye, olivaolaj. 

 

Spanyolország 85%-a vidéki terület, az Európai Unió Natura 2000 hálózat területeinek 

40%-a itt található. A spanyol környezetügyi tárca fenntartható vidékfejlesztési 

főosztályának vezetője szerint mindezidáig nem sikerült elég szorosra fűzni a 

területgazdálkodás, a biológiai sokféleséggel történő gazdálkodás kapcsolatát a 

környezetvédelemmel. A kapcsolatrendszert a fenntarthatósági szempont köti össze, 

amely a megfelelő területi fejlődési modellt fogja kialakítani. Vajon a természet 

konzerválásával vagy a hasznosításával lehet-e a legjobban eleget tenni természeti 

környezet védelmének? A minisztérium képviselője az ellentmondás ellensúlyozására 

“a terület építésében” látja a megoldást, amely biztosítja a vidék területi egyensúlyát a 



természeti erőforrásokkal, a vidék azonosságát jelentő értékekkel és a környezetvédelmi 

politikákkal összhangban.  

 

A KAP reform tervezet ugyan a vidéki nők és a mediterrán területek iránt nem 

“fogékony”, viszont lehetőség a fenntartható vidékfejlesztési szempont érvényesítésére, 

mivel a válságból való kilábalás is a vidéki potenciál felértékelődése felé mutat.    
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