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Hvad er økologisk?

Side 1

Se på øko-mærket her på siden.
Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden.
Men økologisk betyder andet end det.
Ordet økologi bruges også om forskellige ting.

I naturen er der ikke noget affald
fra naturen.
For i naturen bliver alt brugt igen og igen.
Det kalder man naturens kredsløb.
Et kredsløb er noget, der går i ring.
Ligesom i rundkreds.
Affald i naturen kommer altid
fra mennesker.
Viden om, hvordan alting går i kredsløb i
naturen kalder man for naturens økologi.
Man kan også sige ’økologiske kredsløb’
om det.
I landbruget bruger man ordet ’økologisk’
om en måde at dyrke jorden på,
hvor man ikke bruger gifte
og kunstgødning.
Man holder også husdyr økologisk
ved at give dem foder,
der er dyrket økologisk.
Desuden skal de holdes,
så de har det godt med at kunne bevæge sig,
komme ud om sommeren og i det hele taget
have et næsten naturligt liv.
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I økologisk landbrug sørger man for,
at man ikke skal af med affald til naturen.
I stedet sørger man for
selv at kunne bruge det,
der ellers ville blive til affald i naturen.
Det tager 2 år for en landmand
at lægge sin jord om til
økologisk landbrug.

Der kommer en person fra staten og ser
efter, at der ikke bliver brugt gift
og kunstgødning på gården.
Man holder også øje med
at dyrene kommer på græs eller kan
komme ud i frisk luft.
Det sker mindst en gang om året,
at gården får besøg.
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Hvad er økologisk? 						

Opgaver
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1

Hvor kommer affald i naturen fra?

2

Kan man sige:
I naturens kredsløb bliver der ikke noget affald?

3

Betyder ordet ’økologisk’ altid det samme?

4

Kan man sige:
’En økologisk landmand sprøjter ikke med gift’?

5

Kan man sige:
’En økologisk landmand bruger ikke kunstgødning’?

6

Kan man sige:
’En økologisk landmand prøver at passe på naturen’?

7

Kan man sige:
’En økologisk landmand skal bruge økologisk dyrket foder til sine husdyr’?
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