
Medinai Települési Értéktár 

 

 
 

MEDINA GYÖNGYE BIOBIRTOK  
(2009) 

 

 
Családi gazdaság  

 

Elhelyezkedés A Medinai Terményszárító mai területén található a Medina Gyöngye 

Biobirtok, melynek  tulajdonosai Sági Tibor és szeretett, nagyrabecsült  felesége Ságiné 

Merényi Gabriella. A birtok és az Apponyi kiskastély uradalmi épülete Apponyi Rezső 

tulajdonát képezte.  

Növénytermesztés és állattenyésztés A biológia és a természet törvényeinek megfelelően 

saját, több hektáros birtokon gazdálkodnak, növényeket termesztenek és állatokat tenyésztenek.  

Életmódjukat és környezetüket úgy próbálják kialakítani, hogy az biológiailag, ökológiailag is 

a legteljesebb, a legegészségesebb legyen. Életszemléletük szerint saját farmjuk a természet egy 

részét képezi. 

Biogazdálkodásukra a vegyszer,- és műtrágyamentesség, ill. magas minőségi és nagy 

tisztaságú élelmiszer jellemző, farmjuk indítását saját önellátás és önfenntartás céljából 

kezdeményezték. Idővel majd a fáradtságos, de örömet adó munkával megtermelt zamatos 

zöldségeket és gyümölcsöket nem csak saját használatra termesztették, hanem a tágabb családot 

és rokonságot is ellátták vegyszermentes élelmiszerekkel. A termékek beltartalmi értékét 

folyamatosan ellenőriztetik. 

Az ökogazdálkodás alapismerete nagyszülői örökség Ságiné Gabi a biogazdálkodási 

alapismereteket már nagyszülei falusi portáján is magába szívta, és a többi, hiányzó használható 

tudást szakkönyvekből példamutató módon, nagy szorgalommal és érdeklődéssel autodidakta 

módon sajátította el.  
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Épületek rekonstrukciója Elmondása szerint 2009 őszén kezdődött a birtokon elhelyezkedő 

épületek teljes rekonstrukciója.  

A gabonazsák felhordására is alkalmas, kétszintes, keményfából készült, eredeti falépcsőzettel 

ellátott magtár és istállók is ekkor kerültek felújításra.  

 

  
Magtár épülete  

 

A mai kertészet helyén a gróf egykori kertészete és gyümölcsöse volt. A természetes állattartás 

számára kialakított nyári, - és téli szállás lehetővé teszi a farm területén az állatok egész évben 

történő elhelyezését.  

Állattenyésztés A birtokon a régi háztáji gazdaságokban jelen lévő állatfajok találhatók meg. 

A karám és a legelő kialakításával a lovak, kecskék és birkák, valamint bárányok legeltetési 

lehetősége is megoldott a friss levegőn.  

A lótartás számukra nem csak hobbi, hanem a szomszédos Apponyi kastély vendégeinek is a 

környéken kocsikázási lehetőséget nyújt.   

 

  
Lovak a farmon 
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A farmon élő többi, saját húsfogyasztásra szánt egészséges, boldog állatok, mint a szárnyasok, 

liba, kacsa, tyúk, a mangalica és sertés, valamint a nyúlállomány békésen megférnek egymás 

mellett.  

 

    

  

Háztáji állatok  

Szabadföldi kertészet 2010-ben kezdték el a szabadföldi kertészetet. Biokertészetük alapját a 

magyar termékű biokazánnal működtetett és rostaaljjal fűtött fóliasátor képezi.  

  
Szabadföldi kertészet 

 

  Biokertészet 
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Az egész épület együttesről az esővíz a kőzetszűrővel ellátott, földalatti csatornarendszer 

segítségével az 1500 m3-es víztározóba folyik, majd minden egyes növényhez az esővizet 

csepegtető csöveken keresztül jut el.  

 

 
Esővíz tároló 

A kiszáradás és gyomosodás elleni fűnyesedéket is felhasználják kertészkedésük során. 

Biogazdálkodásukban a növényvédelmet szigorúan tervezett vetésforgóval, védő növények  

használatával oldják meg. A fő hangsúly a kártevő és károkozó szaporodásának megelőzésen 

van. Fontosnak tartják a jól átszellőztetett talajt, tökéletes tápanyagállapotot, a megfelelő 

vízháztartását. A tápanyag visszapótlását trágya komposzttal pótolják. 

A megtermelt zöldségek savanyítása, tartósítása, ill. a gyümölcslekvárok befőzése is a 

munkájuk értékes részét képezi.  

Biobirtok összetartja a családot Elmondásuk szerint számukra nagy jelentőséggel bír a 

farmon végezhető szabadidős és kertészeti, ill. állattartási tevékenység családösszetartó ereje. 

Medina település múltjának egy hű darabját őrzi meg ez az épületegyüttes. A bio farm ökológiai 

értéke felbecsülhetetlen. 

A Medinai Ízőrzők műsorában is Medinát képviselte a Biobirtok.  

 

 
Sági Tibor az Ízőrzők műsorában 
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Birtok bio gyümölcsei… 

 

      

  

  
… és zöldségei 
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Gyógynövények 


