
Az Ökológiai gazdálkodás oktatása, kutatása 
a Budai Campuson 

Dr. Divéky-Ertsey Anna

egyetemi adjunktus

SZIE, KERTK, Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék



Történeti áttekintés 1992 óta,
Kertészettudományi Kar 

• Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem

• Szent István Egyetem

• Budapesti Corvinus Egyetem
• Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem

• Szent István Egyetem 



Jelenlegi képzések a Karon

• BSc
• Kertészmérnök 

• Szőlész-borász mérnök

• MSc
• Kertészmérnök

• Ökológiai gazdálkodási mérnök

• Növényorvos

• Mezőgazdasági biotechnológus

• PhD

• Szakirányú továbbképzések
• Ökológiai gazdálkodó

• Fenntartható mezőgazdasági szakember



Ökológiai gazdálkodás témakörének bevezetése 
a képzésekbe
• Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék

• korábban Mezőgazdasági Termelési Tanszék 1999-ig

1. Választható tárgyak (BSc, MSc, PhD)

2. Választható szakirány
1. csak kertész képzésben, csak nappali

2. csak  körny.gazd. agrármérnök képzésben (kert. nem), csak nappali

3. Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem, nappali és levelező

3. Kötelező tárgy BSc szinten

4. MSc szak



Kertészmérnök (BSc) alapszakon oktatott 
kötelező tárgy 

• Ökológiai gazdálkodás – kötelező tárgy!
• 5. félévben
• 2 óra elmélet + 1 óra gyakorlat
• Terepgyakorlat

• 80-90 fő/évfolyam

• Választható szakmai modul



Ökológiai gazdálkodó mérnök MSc szak

• Nappali

• Levelező

• 2015-ben indult

• Holisztikus szemlélet



Kar hallgatói számára választható tárgyaink 
magyar nyelven

• Különleges állatfajok tenyésztése – Dr. Pusztai Péter

• Hagyományos ételeink – Dr. Pusztai Péter

• Ökológiai gazdálkodási irányzatok a gyakorlatban – Dr. Szalai Zita

• Átállás az ökológiai gazdálkodásra – Dr. Szalai Zita

• Vegyszermentes gyomszabályozás – Dr. Gál Izóra

• Önellátás lehetőségei az ökológiai gazdálkodásban – Dr. Gál Izóra

• Vegyeskultúra az ökológiai gazdálkodásban – Dr. Divéky-Ertsey Anna

• Tájhoz alkalmazkodó mezőgazdasági stratégiák– Dr. Divéky-Ertsey Anna



Választható tárgyaink angol nyelven

• Organic farming – Dr. Szalai Zita

• Existing tends of organic farming in practice – Dr. Szalai Zita

• Non-chemical weed mamagement– Dr. Gál Izóra

• Sustainable crop production – Dr. Divéky-Ertsey Anna

• Organic seed production – Dr. Divéky-Ertsey Anna
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Szakirányos tevékenységek



Választható szakdolgozat, diplomadolgozat 
témakörök

Ökológiai gazdálkodásban

• Állattartás, takarmányozás 

• Talajminőség-talajművelés

• Gyomosság

• Fajta

• Vetőmag

• Biodiverzitás

• Szántóföldi és kertészeti termesztéstechnológiák

• Önellátás



Biokert



Biokert - Közösségi oktató-, és 
bemutatókert a Budai Arborétumban

https://www.facebook.com/budaiarborbiokert/



Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar 
Kísérleti Üzem és Tangazdaság

• Budapest határában, Soroksáron, közel 190 hektáron

• nyolc fő ágazat
• Dísznövénytermesztési Ágazat: 25 ha

• Gyümölcstermesztési Ágazat: 14 ha 

• Gyógynövénytermesztési Ágazat: 6 ha 

• Növénynemesítési Ágazat: 10 ha 

• Faiskolai Termesztés Ágazat: 5 ha 

• Zöldségtermesztési Ágazat: 2 ha 

• Központi termelés (szántó és gyümölcsös): 60 ha 

• Ökológiai gazdálkodás 17 ha



Az Öko Ágazat (17 ha)
1992 óta minősített, ellenőrzött terület

Szfi. kultúra

Szfi. kultúra

Telepített sövény 1

Bemutató parcellák

Épület

Telepített sövény 2
Szfi. zöldség

agroforestry

Mezővédő erdősáv

ólak

Szfi. kultúra

fóliasátrak

Szfi. kultúra

Kisparcellás kísérletek



Gyakorlati képzés

• Bemutató parcellák

• Földműveléstan gyakorlatok

• Növénytermesztés gyakorlatok

• Ökológiai gazdálkodás gyakorlatok

• Diplomatémák

• Doktori kutatások



• Csicseriborsó fajta összehasonlító, vetésidő vizsgálat

• 16 paradicsom tájfajta a Közép-magyarországi régióból

• Már elismert, ökotermesztésben lévő  szója fajták,  és fajtajelöltek összehasonlítása

• Az árnyékolás hatása a Sempervivum tectorum L. levélrózsa méretére ökológiai 
gazdálkodásban

• Vetőmag és fajtahasználat szántóföldi növényeknél ökológiai gazdálkodásban

• Méhes megporzás termésnövelő hatása szántóföldi kultúrákra – repce, napraforgó, hárs

• Talajtakarás hatása a szamóca beltartalmi paramétereire ökológia gazdálkodásban



Szakmai gyakorlati helyek

• Hazai és külföldi biogazdák
• WWOOF

• Mezőgazdasági Üzemek
• Állattartó telepek

• Kutatóintézetek
• HáGK/NöDIK

• Gabonakutató Nonprofit Kft, Szeged

• MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár

• Ellenőrző szervezetek
• Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

• Hungária Öko Garancia Kft.

• Hatóságok



Hova tovább diploma után?

• Ökológiai gazdálkodó mérnök MSc

• Saját gazdaság

• Szakigazgatás

• Minőség-ellenőrzés

• Mezőgazdasági kis-, közép, nagyvállalatok



Hazai és nemzetközi kapcsolatok

• Haszonállat-génmegőrzési Központ, Gödöllő

• SZIE, Élelmiszertudományi Kar
• Konzervtechnológiai Tanszék
• Élelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi Tanszék
• Alkalmazott Kémia Tanszék
• Érzékszervi Minősítő Laboratórium

• SOTE, Egészségtudományi Kar
• Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék

• Ökológiai Mezőgazdasági Kutató Intézet

• Növényi Diverzitás Központ, Tápiószele
• FIBL
• BioForschung Austria
• ENOAT- European Network of Organic Agriculture University Teachers



Kutatók éjszakája programsorozat



A Tanszék munkatársai

Dr. Pusztai Péter

tanszékvezető, egyetemi docens

Állattenyésztés

Talajtakarási módok a 

növénytermesztésben

Dr. Szalai Zita

egyetemi docens

Gyepgazdálkodás

Agroforestry rendszerek

Permakultúrás rendszerek

Dr. Divéky-Ertsey Anna

egyetemi adjunktus

Szántóföldi növénytermesztés,

Vetőmaghasználat

Ökológiai zöldségtermesztés

Dr. Gál Izóra

egyetemi adjunktus

Földműveléstan

Fizikai gyomszabályozás

Városi kertészet

Dr. Csambalik László

tudományos segédmunkatárs

Ökológiai zöldségtermesztés

Beltartalmi paraméterek

Tájfajta használat

Madaras Krisztina

műszaki ügyintéző, PhD hallgató

Ökológai gazdálkodás gyakorlata

Ökológiai szamócatermesztés

Ferschl Barbara

PhD hallgató

Sorköztakarás 

gyümölcsösben



Tanszék elérhetőségei

1119, Budapest, Villányi út 29-43
"C" épület

e-mail: okotanszek@kertk.szie.hu

telefon: +36-1-482 6235

https://www.facebook.com/okotanszek

mailto:okotanszek@kertk.szie.hu


MINŐSÉG, PIAC ÉS 
JÖVEDELMEZŐSÉG AZ ÖKOLÓGIAI 

GAZDÁLKODÁSBAN

dr. Márai Géza

c. egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gödöllő

Elnökségi tag, Magyar Biokultúra Szövetség

2017. szeptember 21.

Gödöllő

78. OMÉK, X. Földész Fórum, 
2017. szeptember 21.



2. Az öko-(bio-organikus) gazdálkodás fogalma 
(Márai Géza)

Az ökológia (bio- és organikus-) gazdálkodás olyan 
környezetkímélő és megújító, különleges minőségű, teljes körű 
és sokfunkciós mező-, erdő- és tájgazdálkodást, teljes értékű 
élelmiszertermelést, valamint vidékfejlesztést jelent, amely a 
szigorú előírások (EU, IFOM, Biokultúra-Biokontroll) keretei 
között, különleges ellenőrzés és minősítés, hitelesítés mellett, 
továbbá az aktív környezet- és egészségvédelem, az életforma-
változtatás igényével folyik. 



3. A minőség meghatározásának fokozatai a 
terményekben és az élelmiszerekben

3.1. Általános minőségi alapelvek:
a.) Termelési érték…
b) Fogyasztói érték…
c) Élelmiszerbiztonsági érték (pl. most: étkezési tojás 
fertőzöttsége egész Európában).



3.2. A minőség biogazdálkodási többletei (pl.: 
teljeskörűség, ellenőrzöttség, javító-megújító hatás, 
többlet vitamin-, ásványi-anyag és speciális védekező 
hatóanyagok, stb.).

3.3. Napjaink további minőség felfogása, pl. a 
funkcionális élelmiszerek: ti. a minőség 
differenciálódása az iparszerű gazdálkodásban; a 
környezetgazdálkodásban a primer prevenciótól az 
egészséges és hiteles élelmiszerekig.



4. A bio-piaci helyzet

4/a Nemzetközi: 
•Alapanyag hiány
•40-60 %-os fogyasztói felár;
• Egyre erősödő társadalmi és szakmai 

elfogadottság;
•Az össz-élelmiszer forgalom 10-20 %-át 

teszi ki az EU-ban.



4/b Hazai:

• Jelentős alapanyag export és egyre bővülő élelmiszer 
import (szinte ugyanaz jön vissza feldolgozva!?);

• Folyamatosan bővülő hazai bio-forgalom, de még 
most is csak 0,1-0,5 % körüli arányban.



5. Jövedelmezőség és versenyképesség

5/a Alapvető igény a nagy szakmapolitikai összefüggések és fontos 
tények felismerése (térkép):



5/b 1 ha mg-i területre jutó kibocsájtás az EU országaiban (Központi 
Statisztikai Hivatal, Budapest, 2011-2014)



2010 2015 Növekedési 
%

• Összes ökoellenőrzésű terület 9,2 millió ha 11,1 millió ha 21,0

• Gazdaság és élelmiszeriparos vállalkozás 290 ezer db 340 ezer db 17,0

- ezen belül feldolgozók! 75 % 80%

• Ökoarány a mg-i területen belül 5,2 % 6,2 % 19,0

- pl. 2015-ben: 15 % Ausztira, Svédország, Észtország

10 % Csehország, Olaszország, 
Lettország 

• Bioélelmiszer fogyasztás arány (ökopiac) 6,5 % 7,8 % 20,0

- pl. 2015: 17-20 % Ausztria, Dánia, Svédország 
(Svájc 220 %)

10-16 % Nagy-Britannia, Németország,    
Olaszország

5/c Az EU ökológiai gazdálkodása és piaca növekedésének számai 
(2010-2015)  un. „BIOBOOM”



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET



Greenpeace agrár kampánya,  tervei az
ökotermesztés terén

Rodics Katalin Nyíregyháza
Greenpeace      2017.okt.13.



Kik vagyunk mi?

Politikailag és
anyagilag független
környezetvédő
szervezet.

Magán emberektől
fogadunk el 
támogatást.
Erőszakmentes. 
Felhívjuk a 
figyelmet a 
környezeti
problémákra, de 
megoldást is 
ajánlunk.



MI  A MAI ÖSSZEJÖVETEL CÉLJA
Az oktatási nehézségek megismerése;

Együtt gondolkodás a megoldásról;

Miben tud a Greenpeace segíteni?



Miért dolgozunk az ökológiai
gazdálkodásért?



KÖRNYEZETI   VÁLSÁG

Klímaváltozás, biodiverzitás- termőtalaj-

vesztés, szennyeződés, tájrombolás, erdőirtás, 

vízhiány, ózonpajzs sérülés

TÁRSADALMI  VÁLSÁG GAZDASÁGI VÁLSÁG

erkölcs, hit, érték, család, kultúra, 

oktatás, egészségügy, tudomány, 

bizalom, együttműködés,  

foglalkoztatás, népesedés, 

leszakadás

energia, nyersanyag, 

agrár, élelmezés, 

pénzügy, hitel, növekedés

A GLOBÁLIS  FENNTARTHATÓSÁGI  VÁLSÁG          

HÁRMAS   SZORÍTÁSÁBAN (Vida Gábor)



A biológiai sokféleség csökkenésének 
egyik fő okozója a mezőgazdaság

AZ IPARI MEZŐGAZDASÁG 
az egyik fő oka



ÉBREDJ, MIELŐTT NEM KÉSŐ!
ENSZ tanulmány 2013.december*

*http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2012d3_en.pdf



monokultúra sokszínűség

A 21. század legnagyobb feladata a 
mezőgazdaság alapvető átalakítása.



Ipari mezőgazdaság

Tönkreteszi a talajt, a vizeinket, a levegőt, valamint
egyre gyorsuló ütemben pusztítja az élővilágot.



A természet olyan szolgáltatásai kerültek veszélybe, mint  a 
beporzás, a természetes növényvédelem, a víz tisztulása, a 
tápanyagok körforgása és a talaj termékenysége, melyeket 
csak egy működőképes  természeti rendszer tud nyújtani. 



A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG 
CSÖKKENÉSÉNEK LEGFŐBB OKA

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK HATÁSA AZ 
ÉLŐVILÁGRA



AGROBIODIVERZITÁS
FAO  1998.: az elmúlt száz 
évben a mg-i fajták 75%-a 
elveszett. 

A megmaradt 25% nagy része 
veszélyeztetett.



Az agrárrendszerekben a 
sokféleség megőrzése 
létkérdés, hiszen a 
fajtaszám csökkenés, és 
néhány fajta 
egyeduralkodóvá válása a 
világ élelmezését 
sebezhetővé teszi, a 
nemesítési alapanyagok 
eltűnése pedig a változó 
körülményekhez 
alkalmazkodó újabb fajták 
előállítását veszélyezteti.



MADARAK 1980-2013 40 % csökkenés a 
nyugat –európai madár 
állományokban

421 millió madár tünt el
1980-1994 között 
Europából.

25-30 % csökkenés 
Magyarországon 2004, az 
EU csatlakozás óta

(BirdLife International, MME)

Mezei pacsirta



AZ IPARI MEZŐGAZDASÁG HATÁSAI 
ÉLELMISZEREINKRE



A növényvédő szerek használatán alapuló
nagyüzemi mezőgazdaság felelős a 

vegyszermaradványokkal terhelt, csökkent
tápértékű élelmiszereinkért,

és a súlyos humán egészségügyi hatásokért.



Egészségügyi hatások

• Egyes növényvédő szerek növelik a rák 
előfordulását, károsítják az immun- és a 
hormonrendszert, és 
az asztma kialakulásában is fontos súlyosbító 
tényezők.

• A rovarölő szerként használt idegmérgeknek, 
még nagyon alacsony koncentráció esetén is 
hosszan tartó káros egészségügyi hatásai 
lehetnek.



A leginkább veszélyeztetett csoportok



Európai Parlament riport, 
2016. december

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/58
1922/EPRS_STU%282016%29581922_EN.pdf

A növényvédőszerek hatásainak tudható be, 
hogy

csökken gyermekeink IQ-ja, 

egyre gyakoribbak az ételallergiák, 

Alzheimer és Parkinson kór,

Non-Hodgkin szindróma stb.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581922/EPRS_STU(2016)581922_EN.pdf


Nagyüzemi állattartás



Földünk nem bír ennyi gazdasági
haszonállatot eltartani!!!

A nagyüzemi
állattenyésztés miatt:
drámaian csökken a 
biológiai sokszínűség, 
súlyos a klíma változás, 
szennyeződik a környezet,
ANTIBIOTIKUM REZISZTENCIA!



Egészségünk

WHO 

Európa állati fehérje
fogyasztása 70%-kal haladja
meg a WHO ajánlását. Sokkal
magasabb, mint ami a rák, a 
II típusú cukorbetegség, szív
és érrendszeri betegségek és
egészséges testsúly
szempontjából ajánlott szint.

(Westhoek és mtsai, 2011)



FÖLDHASZNÁLAT

A világ mezőgazdasági területeinek
75%-át az állattenyésztés használja

takarmánynövények termesztésére
használt földek, kaszálók és legelők
(Foley és mtsai, 2011)

CSAK 25 %-on termelünk élelmiszert!



célja



Váltás ökológiai gazdálkodásra 



Ember és nem profit központú élelmezési rendszer kell!
Ki kell törni az ipari mezőgazdaság és a növényvédőszer-

használat ördögi köréből!
Megvannak a módszerek.



Köszönöm a 
figyelmet





Ez őrzi meg a földi élővilágot, helyre állíthatja a 
klímát;

Elegendő, egészséges élelmiszert termelne az 
emberiségnek;

Munkát és megélhetést biztosítana az 
embereknek, életben tartaná a vidéket.

Ehhez azonban társadalmi, politikai és pénzügyi 
támogatás kell.



A megoldás: kevesebb, de legeltetett állatból származó húst
és sokkal több öko zöldséget, gyümölcsöt kell ennünk, 

magunk és jövőnk érdekében





Szeretettel köszöntöm az 

Ökogazdálkodás oktatásáról szóló 
szakmai nap

résztvevőit



Az ökológiai gazdálkodás 

sajátosságai és szabályrendszere

Előadó: Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens,

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyvezető

Nyíregyháza, 2017.10.13.



A Biokontroll Hungária Nonprofit 

Kft. működésének alapja 

• MgSzH elismerés: HU-ÖKO-01 kódszámon 

(02.4/04154/0007/2009 határozat)

• Nemzeti Akkreditáló Testület, majd Hatóság akkreditációja 

2001 óta: 

MSZ EN 17065:2013 szerint, most NAH-6-0012/2015

• EU elismerés: csatlakozás előtt 1995-től (BE)

utolsó: No 2144/2003), ma: tagországi

• Svájci elismerés: csatlakozás előtt: FDE 910.181,  

ma: EU kölcsönös 

• IFOAM akkreditáció: 2004. február 21-től 2010. 12.31-ig

• NOP (USDA) akkreditáció 2012 június 30-ig



A biológia létezés alapjai minden embert 

megilletnének:

Tiszta levegő

Iható víz (stratégiai érték)

Megfelelő mennyiségű és minőségű 

élelem

(ha hiányoznak, akkor értékeljük őket 

igazán!)

(És élhető környezet)



Szermaradékok az élelmiszerben EU jelentés 

(2007): 

-A zöldség- gyümölcs pozitív minták minták 

4,19 %-a határérték felett, gabonákban 1,37%

-1997-ben többféle hatóanyagot  tartalmazott 

a minták 15,4 %-a

-2007-ben 26,2 %-a 

(Az ultra kis mennyiségek koktél hatása!!!!!)

1.



2.

• 1997-ben egy mintában 8 féle, 

• 2006-ban 29 féle hatóanyagot találtak,

• 2010-ben egy almában 43 félét

• 2009-ben Magyarországon 23 ezer tonna 

vegyszert szórtak a földekre





A biogazdálkodás: valóság 

egy művi világban!



A  biogazdálkodás elvi 

megalapozottsága

• Ökológia: környezethez illeszkedő, alkalmazkodó

• Biológiai: biológiai folyamatokra építő

• Organikus: szerves összefüggésekkel dolgozó

• Lehetne etikus gazdálkodás – az eljárásai és az 

alkalmazásban illesztett anyagok belső, elvi 

megalapozottságúak.

Világ (teremtés) felismert rendjének tisztelete, 

(kérdés mennyire ismerjük fel!)



Az ökológiai gazdálkodási területek és az ökológiai gazdaságok számának

változása 1985-2014 között az EU-ban
Forrás: FiBL&IFOAM



A remény kedvéért: a világ 10 legnagyobb bio 

terület arányú országai 2014-ben

Adatok: FIBL IFOAM tanulmány



Fotó: Valahol Dél-Amerikában





Divatos fogalmak

• Alternatív?

• Reform?

• Natúr?

• Integrált?

• LISA?

• Bio! (834/2007/EK, 

889/2008/EK, 

1235/2008/EK)



Az ökológiai gazdálkodás 
jogszabályi háttere és előírás 

rendszere:
A Tanács 834/2007 és a Bizottság 889/2008 

34/2013 VM rendelet

a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-
feltételrendszere

Civil kezdeményezésen, társadalmi közakaraton 

nyugvó jogszabály svájci, német, angol, Rudolf 

Steiner-i, IFOAM előzményekkel





Az ökológiai termék 

megnevezése

NATÚR

Ökológiai: (öko, eko, stb. > ES, CS, DA, 
DE, ET, HU, LT, LV, BL, PL, RO, SK, SL, 
SV) 

Biológiai: (bio, > BG, ES, CS, DE, EL, FR, 
IT, LV, LU, NL, PT, SK)

Organikus: (> EN, GA, MT)
Luonnonmukainen: SF

Mahe: ET



A szabályozással lefedett 

terület

•Mezőgazdasági alapanyag (növényi és 

állati termék – kivételekkel), 

növénygyűjtés, gombatermesztés, 

méhészet, aquakultúra

•Élelmiszer

•Élesztő

•Vetőmag és szaporítóanyag

•Takarmány



Az EU által szabályozatlan 

területek

Hal (2015. január 1-ig), vad, nyúl, fürj  Biokontrollnak 

van előírása

Bor: Biokontrollnak volt előírása

Tömegétkeztetés: Biokontrollnak van előírása

Palackozott víz 2015.08.14-től van Biokontroll elírás 

Nem élelmiszer

Kozmetikum: Biokontroll előírása

Textil: GOT (Global Organic Textile)

Fa: FSC 



Az ökológiai gazdálkodás négy alapelve

(de minden, mindennel összefügg):

• A környezet megóvásának alapelve
(alkalmazkodás, óvás, biológiai sokféleség 
megőrzése, stb.)

• Méltányosság alapelve (minden 
kapcsolatban, a jövő generációk felé is)

• Gondosság alapelve (felelősség, óvatosság, 
beleértve az új technológiák irányába 
megvalósulókat)

• Az egészség alapelve (talajé, növényé, 
állaté, emberé, Földé)

•



Bátrabb deklarációk

Környezet (834-ből) 1.

„ötvözi a legjobb környezetvédelmi gyakorlatokat, a magas szintű 

biodiverzitást, a természeti erőforrások megőrzését” 

„olyan közjavakat termel, amelyek hozzájárulnak a környezet védelméhez”

„A nem megújuló erőforrások használatának minimálisra csökkentése 

érdekében a hulladékokat, valamint a növényi és állati eredetű 

melléktermékeket újra kell hasznosítani a termőföldbe való 

tápanyagvisszajuttatás céljából.’

„növényeket lehetőleg a talaj ökoszisztémája táplálja, és ne a talajhoz adott 

oldódó tápanyag-utánpótló szerek.”

„tiszteletben tartja a természeti rendszereket és ciklusokat, valamint fenntartja 

és erősíti a talaj, a víz, a növények és az állatok egészségét, továbbá a közöttük 

fennálló egyensúlyt”



Környezet (834-ből) 2.

„hozzájárul a magas szintű biológiai sokféleséghez”

„felelősen használja az energiát és a természeti erőforrásokat, úgymint a 

vizet, a talajt, a szerves anyagokat és a levegőt”

„a környezetre, az emberi egészségre, a növények egészségére vagy az 

állatok egészségére és jóllétére nézve ártalmatlan eljárások”    

„a növényi és állati eredetű hulladékok és melléktermékek visszaforgatása a 

növénytermesztésbe és az állattartásba”

„a termelési döntések során a helyi vagy regionális ökológiai egyensúly 

figyelembevétele”

„ a növények egészségének fenntartása olyan megelőző intézkedések révén, 

mint a kártevőknek és betegségeknek ellenálló, megfelelő fajok és fajták 

kiválasztása, megfelelő vetésforgó, mechanikai és fizikai módszerek, 

valamint a kártevők természetes ellenségei által nyújtott védelem;”

„méhészet szerepe a fenntarthatóságban (hiányzik)”

„GMO-k és GMO-kból vagy azok felhasználásával előállított 

termékek……..nem használhatók”



Környezet 889-ből 3.

„rendszeren belüli természeti erőforrásokat használnak” 

„  a külső források felhasználásának korlátozása. Amennyiben ….külső 

forrásokra van szükség  … 

i. ökológiai termelésből származó források;

ii. természetes anyagok vagy természetes anyagokból nyert anyagok;

iii. lassan oldódó, ásványi eredetű tápanyag-utánpótló szerek;”

„ a talaj élővilágának, valamint a talaj természetes termőképességének, a 

talaj stabilitásának és a talaj biodiverzitásának fenntartása és erősítése”  

„Az ökológiai gazdálkodás holisztikus megközelítése megkívánja….”

„A természeti erőforrások (például: a talaj és a víz) tápanyagokkal történő 

szennyezésének megelőzése érdekében meg kell határozni, hogy 

hektáronként legfeljebb mennyi trágya használható” 



Növényszerkezet

növényegészségügyi, környezeti,

piaci, tápanyaggazdálkodási

tényezők alapján

Káros baktéri-

umok, gombákNitrifikálók

Ember

Ragadozók, parazitoidok

Háziállatok

Növényevő állatok

Holt szerves anyag

Talajlakó állatok

Haszonnövények

Tápelemek

Lebontók

Gyomok

Fajták

Talajápolás

Speciális

készítmények
Különleges fajták,

készítmények

Zöldtrágyázás

(légköri N kötés)

Támogatásuk speciális

eszközökkel

Mechanikai

kártétel

Komposzt

Támogatásuk

speciális eszközökkel

Trágyázó szerek

Mechanikai

védekezés

Agrotecnika Trágya

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Biológiai

védekezés

Jelmagyarázat: Energia-áramlás

Háztartási

hulladékok, ipari

melléktermékek

Holt szerves anyag

Tápsóáramlás

Antropogén hatás

Az egyes számokhoz szöveges magyarázat kapcsolódik.

Az ökológiai gazdálkodás optimális anyag- és energiaáramlása

(Diercks; és Ángyán, Menyhért alapján)



Állatjólét

•magas szintű állatjólléti szabványok alkalmazása

•ki kell elégítenie az állatok fajspecifikus viselkedési 

szükségleteit

•az állategészségügynek pedig a betegségmegelőzésen 

•az állattartó személyzetnek megfelelő alapismeretek és 

készségek birtokában kell lennie

•a tartási gyakorlatoknak és a tartási körülményeknek 

eleget kell tenniük az állatok fejlődési, élettani és 

viselkedési igényeinek;

•hozzáférést kell biztosítani szabadtéri területhez;

•Tilos a kötött tartás, csonkítás.

•Szállítás korlátozása





Az egészség szolgálata

„kiváló minőségű termékek előállítására való törekvés”

„eleget tesz ….az emberi egészségre, a növények egészségére 

vagy az állatok egészségére és jóllétére nézve ártalmatlan 

eljárások alkalmazásával előállított áruk iránti fogyasztói 

igényeknek.”

„fogyasztók természetes anyagok és eljárások használatával 

előállított termékek iránti preferenciájával összhangban lévő 

termelési módszerek”

„átállási időszakokat tesz szükségessé” 





Nincs különbség a bio nem bio 

között:
(zárójelben: RASFF gyakoriság, 2008.) 

Az általános előírások érvényesek, nincs „engedmény” a 

bionak

Az ökológiai gazdálkodástól független 

élelmiszerbiztonsági kockázatok: 

Patogénok (2.), nehézfémek (3.), idegen test (6.), ipari 

szennyeződés (8.), nem pontosított egyebek (10.), 

érzékszervi hibák (13.), mikrobiológiai veszélyek (14.), 

allergénitás (15.), parazitával fertőzöttség (17.), biológiai 

(18.).

Nincs különbség az előírásokban: 

Csomagolóanyagnál (kioldódó anyagok, stb.)

Élelmiszerüzemek tisztító, fertőtlenítő szereinél 



Van különbség biotermékek 

javára
•mikotoxin (1.) 

•adalék- és segédanyag (4.)

•növényvédőszerek (5.)

•termékek mozgatása (7.)

•gyógyszermaradványok (9.)

•összetétel (11.)

•nem hatékony ellenőrzés (12.) 

•GMO (16.) stb.

•Sugárzás (20.)

•takarmányadalékok (22.)

•BSE (25.)

•Előírásban van különbség: 

•Műtrágyák

•Állattenyésztés fertőtlenítő szerei

•Stressz, stb.









Ezek is kellenek!

Ellenőrzés

Tanúsítás

Jelölés 



Részvétel az ellenőrzési rendszerben

 Minden szereplő, teljes lánc ellenőrzése

biobolt

élelmiszer-

feldolgozó
biogazdaság

takarmánygyártó 

üzem

nagykereskedő



Biokontroll tanúsítvány

Nagyobb a nyilvánosság: honlapon „tanúsítványkereső”



Az alkalmazás alapuljon talaj és növény 

analízisen!



N pótlás lehetősége (max. 170 kg/ha/év/ a trágyával) (hajtatásban 

mérlegszerű túllépés: figyelmeztetés): • Műtrágya (ammonnitrát, pétisó, 

karbamid, ammónia, ammónium szulfát 

stb. tilos) 

• N gyűjtő növények zöldtrágyának

•Mikrobiológiai trágyázószerek

•Bio vagy nem iparszerűen tartott 

állatok trágyája (NPK+ mezo- és 

mikroelemek, továbbiakban: mme )

•Ezek komposztjai (NPK+ mme)

•*Gilisztahumusz (bioban engedélyezett  

alapanyagokból) (NPK+ mme)

•Guano (NPK+ mme)

•Alginit NPK +mme (gércei vagy 

vázsonyi)

•Növényi melléktermékek pl.: 

törkölykomposzt (?), seprő (?) 

fenéktermék (szennyvíziszapból, 

hullából nem), cefrék (vinasz

NPK+mme)

•Állati melléktermékek: vérliszt (NPK+ 

mme)Ábra: netről



P pótlás lehetősége:

•Előzőekben NPK-k szerint

•Lágy, őrölt ásványi foszfát (Cd< 90 mg/kg,)
Dc Hyperfoszfát P 29 és P 26 (granulált) P2O5

Ábrák: netről



K pótlás lehetősége

•Előzőekben NPK-k szerint

•Természetes kálisók

-klorid (szilvinit)

-szulfát (Patentkali, Kálium-szulfát 

por vagy granulátum, Magnesia-Kainit)

•Riolittufa

•Zeolit

•Egyéb ásványi anyagok

Ábra: netről



Mezo- és mikroelemek

Ca: mésziszap, mészkő- és dolomit őrlemény, gipsz 

(természetes) stb.

Mg: dolomit, Magnesia-Kainit, keserűsó (természetes) 

stb.

Nyomelemek (csak szervetlen kötésben)

Fe: vasgálic stb.

Zn: cinkgálic stb.

S: elemi kén stb.

B: borax, solubor stb.

Mn: káliumpermanganát stb.

Egyebek



"a felfedezéskor gondoltam, hogy valami 

nem       

lesz teljes vagy hamis lesz és ki kell 

javítanom. Az áttekinthetetlen 

összefüggésekbe való egyszerű 

beavatkozással rendetlenséget és 

betegséget okoztam. Nem az egyes anyagok 

nyújtanak hosszú távú teljesítményt és 

egészséget. Az élő humuszos föld 

fontosabb, mert a növények egészséges 

egyensúlya és ezzel összefüggésben az 

állatoké és végső soron az embereké is így 

biztosított.”

Justus von Liebeig



MÓDSZER M E G E L Ő Z É S V  É  D  E  K  E  Z  É  S

Termesztési eljárások Fertőzés-

mentes

Biológiai Fizikai Vegyszerek Speciális 

anyagok

Eszközök -termőhely     

megválasztás’

-talajművelés’

-tápanyag-

gazdálkodás

-vetésforgó

-növénytársítás

-vetésidő’

-tenyészidő’

-állomány-

szabályozás

-fajtaválasztás

-fertőzött  növények,  

növényi részek     

megsemmisítése

-vektorok kiiktatása

-gyomszabályozás’

-egyebek’

-szaporító-

anyag

-talaj

-öntözővíz

-vírusok

-baktériumok  

-riketchiák

-gombák

-véglények

-ízeltlábúak

-autocid eljárás

-madárvédelem

-egyéb 

gerinces 

védelem

-egyebek

-összegyűjtés

-csalogatás 

-riasztás

-hőkezelés

-közeg megvál-

toztatás

-talajtakarás

-növénytakarás

-Vákuum

-túlnyomás

-egyebek

-baktérium 

és gomba 

ellen

-rovarok 

ellen

-egyebek

-szelíd 

növény-

védelem 

speciális 

anyagai 

Növényvédelmi módszerek az ökológiai gazdálkodásban

Száznál több tápanyag és növényvédőszer a listákon!



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!

Hát nem ilyen 

a bio 

szabályozás!



A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.  

elérhetősége

• Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.

Postacím: 1535 Budapest, Pf. 800

Telefon: (1) 336-1122, -23, -66, -67, 

(30) 393-9090, (70) 243-7404, (20) 573-8036

Fax: (1) 315-1123

E-mail: info@biokontroll.hu

• Internet: www.biokontroll.hu

mailto:info@biokontroll.hu
http://www.biokontroll.hu/

