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1 Bevezetés az ökológiai gazdálkodásba 

1.1 Az ökológiai gazdálkodás kezdete 

Az 1920-as évek elején a gazdálkodók Nagy-Britanniában és Németországban úgy érezték, hogy a 
talaj termékenysége csökken, és a termelésük stagnál.  1924-ben Rudolf Steiner indította el a 
dinamikus biogazdálkodást, az ún. „mezőgazdasági tanfolyam” –i előadásaival.  A gazdálkodók 
napjaikban úgy ismerik ezt, mint ’Demeter’ modell.  

Indiában Sir Albert Howard kezdett komposztáló tevékenység terjesztésében a kis gazdaságok 
körében, hogy a talaj termékenységét megtartsa és növelje hatását, majd Lady Eve Bellford 
munkássága indította el az ökológiai mozgalmat és alapozta meg a Soil Assotiation nevű 
szervezetet.  1940-ben az ökológia gazdálkodás fejlődésnek indult Nagy-Britanniában Sir Albert 
Howard és Lady Eve Ballford,  Svájcban Hans Müller és Japánban Masanobu Fukuoka vezetésével.  

Sok gazdálkodó gondolta úgy, hogy ezek a koncepciók a saját tapasztalatukat is tükrözik. Azok az 
úttörő gazdálkodók, akik DDT-t, mint új peszticidet használták, felismerték a szernek a 
környezetromboló hatását. Ezek a korai ökológia gazdálkodók a konzervatív nézeteket vallottak, 
nem voltak hajlandók új technológiákat alkalmazni, bármennyire is próbált  nyomást gyakorolt a 
feltörekvő agrokémiai ipar és a kormányzat. Továbbá ezek a gazdálkodók erősen ellenezték a 
külső forrásoktól való függőséget.  

Az 1970-es években a figyelem az ökológia gazdálkodásra irányult, amikor a zöld mozgalmak egyre 
fontosabbak lettek.  A környezetvédelmi szempontok miatt egyre több idealista diák és mások 
tértek vissza az ’természetes életbe’ vagy próbálták megvalósítani az új gazdálkodási 
koncepciókat.  Lampkin (1990) –ben megállapította, hogy sokan kezdtek gazdálkodni a 60-as és 
70-es években az új módszerek szerint. Sok problémával találtak szembe magukat, nem is 
beszélve azokról akik mindent organikusan próbáltak előállítani. 1972-ben alakult meg az IFOAM 
(International Federation of Organic Agricultural Movements,  - Ökológiai Gazdálkodási 
Mozgalmak Szövetsége), amely összefogta a világ különböző, alulról szerveződő ökológiai 
irányzatait.  1977-ben tartották meg az tudományos biogazdálkodási konferenciát Svájcban, 
Sissachban, több mint 180 fő részvételével. Az utolsó IFOAM konferencia 2011-ben volt Koreai 
Demokratikus Köztársaságban 2000 fő részvételével és következő pedig 2014-ben 
Törökországban lesz.  

 

1.2 Szabályok és előírások  

 

A biotermékek előállítását és forgalmazását élelmiszerek, takarmányok, mezőgazdasági eredetű 
alapanyagok és szaporítóanyagok esetén EU-szerte egységes – jogszabályban rögzített – 
előírásrendszer szabályozza, melyhez ellenőrző-tanúsító rendszer is kapcsolódik. Az „ökológiai”, 
„biológiai”, „öko” és „bio” vagy éppen „organikus” jelzők e termékcsoportok esetén szinonim és 
védett fogalmak, és a jogszabályi háttérnek köszönhetően kizárólag olyan termékeken 
tüntethetők fel, amelyek megfelelnek a vonatkozó előírásoknak. E megfelelést az államilag 
elismert ellenőrző szervezetek által kiadott tanúsítvány hivatott igazolni. 

Az ökológiai gazdálkodás jogszabályi háttere: 

 a Tanács 834/2007/EK rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről és módosításai, 

 a Bizottság 889/2008/EK rendelete az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés 
tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 
834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról és 
módosításai, 
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 a Bizottság 1235/2008/EK rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai 
termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására 
vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról és módosításai, 

 a vidékfejlesztési miniszter 34/2013. (V. 14.) VM rendelete a mezőgazdasági termékek és 
élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, 
forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről 

E rendeletek írják le az ökológiai termelés, feldolgozás és kereskedelem során használható 
anyagokat, eljárásokat, nyilvántartási kötelezettségeket és az ellenőrzés minimum-
követelményeit. Az ellenőrzési kötelezettség a termelőkön kívül a biotermékek feldolgozóira és 
nagykereskedőire is kiterjed, beleértve mindazokat, akik ökológiai termékeken bármilyen 
árumanipulálási műveletet végeznek, vagy ilyen termékeket raktároznak. Az ökológiai 
gazdálkodás ellenőrzési rendszere az Európai Unióban része az adott tagállam által működtetett 
takarmány- és élelmiszer-ellenőrzési rendszernek. Magyarországon ezt a feladatot az illetékes 
hatóság (NÉBIH – Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) elismerésével és a tanúsító 
szervezetekre vonatkozó MSZ-EN 45011 szabvány szerinti NAT (Nemzeti Akkreditáló Testület) 
akkreditációval rendelkező ellenőrző szervezetek végzik: a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 
(HU-ÖKO-01) és a Hungária Öko Garancia Kft. (HU-ÖkO-02). 

Az ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek csomagolásán fel kell tüntetni az 
EU Öko logóját, az utolsó árumanipulálást végző vállalkozás ellenőrző szervezetének kódját, és a 
mezőgazdasági eredetű összetevők termelésének helyét.  

Az EU ökológiai logója a megfelelő felirattal:  

 

AB-CDE-999 (AB: az ország kódja, CDE: ÖKO/BIO/ECO rövidítés, 999: az ellenőrző szervezet 
sorszáma 

EU mezőgazdaság/Nem EU mezőgazdaság 

 

További információk: 

 Az Európai Bizottság ökológiai gazdálkodást népszerűsítő honlapján a tájékoztató 
és szabadon használható marketing-anyagok mellett az ellenőrzés-tanúsítás 
rendszeréről és az EU ökológiai logójáról is talál információt (magyar nyelven is): 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_hu. 

 Az ellenőrzési és tanúsítási rendszer felügyeleti hatósága, a NÉBIH honlapján 
megtalálhatók az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos alapinformációk: 
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztons
ag/kozerdeku_adatok/okologiai_gazdalkodas. 

 

Vannak olyan magánszervezetek, amelyek – pl. az ökológiai gazdálkodás egyes irányzataihoz 
kapcsolódva – az EU jogszabályban meghatározott szabályoknál szigorúbb feltételeket 
támasztanak az ökológiai termeléssel szemben, például tovább szűkítik a felhasználható 
termésnövelő-anyagok és növényvédő szerek körét, vagy teljes területen történő átállást 
követelnek meg a védjegy viselőjétől. Magyarországon egyelőre nincs olyan magán védjegy, 
amely hasonló tartalmú értékeket képviselne. Exportra termelő hazai vállalkozások viszont 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_hu
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_hu
http://www.nebih.gov.hu/
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/kozerdeku_adatok/okologiai_gazdalkodas
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/kozerdeku_adatok/okologiai_gazdalkodas
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rendszeresen kérnek külföldi magánvédjegyeknek (pl. BioSuisse, Bioland, BioAustria, Soil 
Assotiation) való megfeleltetést az ellenőrző szervezetektől. 

 

1.3 Az organikus gazdálkodás meghatározása  

 

A nyilvánosság az organikus gazdálkodást gyakran határozza meg annak, ami nem is az. ( Tamm, 
2001). Az a kijelentés, hogy az organikus gazdálkodás egyszerűen kémiai anyagok nélküli 
gazdálkodás, nagyon leegyszerűsített és rossz megfogalmazás. Az ökológiai gazdálkodás 
alapelveit és műveleteit az Ökológiai Gazdálkodás Nemzetközi Szervezete (IFOAM) által 2000-ben 
kiadott dokumentumok tartalmazzák:  

 Magas tápértékű élelmiszerek előállítása megfelelő mennyiségben. 

 A természeti rendszerekkel harmóniában való működés azok elnyomása nélkül. 

 Az agrárrendszereken belül a szerves anyag körforgás serkenetése és kiterjesztése 
beleértve a mikroorganizmusokat, talajflórát és a faunát, a növényeket és állatokat.  

 A talajtermékenység hosszú távú fenntartása és növelése. 

 A helyi mezőgazdasági rendszerek megújuló erőforrásainak maximális felhasználása.  

 Maximális munka a zárt rendszer határain belül, kellő figyelemmel a szerves anyagokra 
és élelmiszer összetevőkre.  

 Az állatok számára olyan életfeltételek megteremtése, amely lehetővé teszi a 
veleszületett viselkedésük teljes körű megnyilvánulását.  

 A mezőgazdasági gépek használatából eredő mindenfajta szennyezés elkerülése. 

 A mezőgazdasági rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó területek genetikai 
sokféleségének fenntartása, az ott élő növények és állatok élőhelyeinek megőrzése. 

 Minimalizálni a szennyező anyagok kibocsátását. 

 A megújuló energiaforrások bevonása a folyamatokba. 

 Teljesen lebomló biotermékek előállítása. 

 Tartós és jó minőségű textíliák előállítása. 

 Megfelelő jövedelem a gazdaságban dolgozóknak, hogy munkájukkal elégedettek 
legyenek, biztonságos munkakörnyezet. 

  Nagyobb léptékű társadalmi és ökológia hatások figyelembe vétele, mindkét 
szempontból. 

 

Az ökológiai gazdálkodás legfőbb alapelve, hogy a termelés során a helyi erőforrásokat és az 
ökológiai folyamatokat részesíti előnyben a külső erőforrásokkal és a természetidegen anyagokkal 
(műtrágyák, szintetikus növényvédő szerek) szemben. Ezáltal a gazdaságon belül zárt anyag- és 
energiaáramlás megvalósítására törekszik. Fentiek értelmében a növényvédelemre és tápanyag 
utánpótlásra használható anyagok, valamint a feldolgozás során alkalmazható adalék- és 
segédanyagok köre szigorúan szabályozott. Az ökológiai gazdálkodás feltételrendszere szerint 
tartott állatokat nem kezelik rutinszerűen antibiotikumokkal, nem kapnak hormonokat a gyorsabb 
gyarapodás érdekében és etológiai igényeiknek megfelelő tartási körülményeket biztosítanak 
számukra, az állat-jólét elveit szem előtt tartva. Az ökológiai gazdálkodás elvből kizárja az 
élőlények genetikai módosításának minden formáját, és ezt az elvet az ökológiai élelmiszer-
előállítás minden folyamatában gyakorolja. Az ökológiai gazdálkodás tehát nemcsak az emberi 
egészség szempontjából bír jelentőséggel, hanem mindenekelőtt aktív környezetvédelmi 
tevékenységnek tekinthető. Hozzájárul a biológiai diverzitás (sokféleség) megőrzéséhez és 
növeléséhez, fenntartja, jó esetben fokozza a talaj termékenységét, biológiai aktivitását, védi a 
felszíni és felszín alatti vizeket, hozzájárul a táji értékek megőrzéséhez, takarékosan bánik a nem 
megújuló erőforrásokkal. Vagyis hosszútávon fenntartható, ezáltal nem korlátozza a következő 
nemzedékek életlehetőségeit. Ezen kívül az ökológiai gazdálkodás számos társadalmi és 
gazdasági előnnyel is rendelkezik, úgymint csökkenti a gazdálkodó függését a külső anyagoktól, 
legyenek ezek szaporítóanyagok, vagy éppen fosszilis energiával előállított tápanyag-utánpótló 
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szerek, hozzájárul a vidéki lakosság megtartásához, jövedelmet és keresleti piac alapú értékesítési 
lehetőséget kínál. 

Az IFOAM  szerint az ökológia gazdálkodás 4 alapelvre épül: egészség, ökológia, méltányosság, 
gondoskodás (http://www.ifoam.org/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture).  

Az Egészség Alapelve: Az organikus gazdálkodás egy- és oszthatatlanként fenntartja, javítja a talaj, 
a növény, az állat, az ember és a bolygó egészségét.   Ez az alapelv fekteti le azt is, hogy az egyén 
és a közösség egészsége szorosan összefügg a teljes ökoszisztéma egészségével- egészséges 
talajok termelik az egészséges növényeket, majd az állatokat és biztosítják az ember egészségét. 
Az egészség az élő rendszerek integritását jelenti. Ez egyszerűen nem betegség hiánya, hanem 
egy fizikai, mentális, ökológiai jól-lét rendszer fenntartása. Az egészség megőrzésében a 
regeneráció, az immunitás a rugalmasság – mind fontos tényezők.  Az organikus mezőgazdaság 
szerepe abban áll (kezdve a termeléstől a feldolgozásig), hogy fenntartsa az ökoszisztéma 
egészségét a talajban lakó legkisebb organizmustól az emberig. Különösen az organikus 
mezőgazdásági termelés célja, hogy jó minőségű, tápláló élelmet termeljen, ezzel hozzájárulva az 
jó közérzethez és az egészség megőrzéséhez. Ennek alapján el kell kerülni a műtrágyák, 
növényvédő szerek, rovarirtó szerek, állati gyógyszerek és élelmiszer adalékanyagok használatát, 
mivel ezeknek káros egészségügyi hatásai vannak.  

Az Ökológiai Alapelve: Az ökológiagazdálkodás élő ökológiai rendszereken és körforgáson alapul, 
velük együttműködésben dolgozik, követi és segít fenntartani azokat.  Az ökológiai gazdálkodás 
gyökerei maguk az élő ökológiai rendszerek. Az alapelve szerint ökológiai gazdálkodásnak az 
ökológiai megújuló folyamatokra kell épülnie.  Az adott termelési környezetben kell elérni az 
ökológiai jól-létet. A termelési környezet ökológiája hozzájárulhat a növekedéshez és a jóléthez 
egyaránt. A körforgások és természetes ökológiai egyensúlyok szervesen illeszkednek az ökológiai 
mezőgazdaság rendszerébe. Például a növényeknek a talaj, az állatoknak az organikus gazdaság, a 
halaknak tenger és vízi környezet jeleneti az ökoszisztémát. Az ökológiai gazdálkodásnak a 
különböző országokban a helyi ökológiai rendszerekkel, kultúrákkal és feltételekkel kell 
összhangban lennie. A környezet minőségének javítása és erőforrások megőrzése céljából az 
anyagokat és az energiát hatékonyan és újrahasznosítva kell használni, ami már önmagában 
biztosítja az inputok csökkenését.  Az ökológiai gazdaságok fenntartható fejlődésének 
megtartásában az egyik fő szempont a nagymértékű biodiverzitás fenntartása.  Azok, akik az 
organikus termelési lánc résztvevői, megvédhetik és egyben előnyeit is élvezhetik a közös 
környezetnek, amely magába foglalja a földet, az éghajlatot, az élőhelyeket, a biológiai 
sokféleséget, a levegőt és a vizet is.  

 

A Méltányosság Alapelve: Az organikus gazdálkodásnak olyan kapcsolatrendszerre kell épülnie, 
amely biztosítja a méltányosságot a közös környezet és az életlehetőségek tekintetében egyaránt. 
A méltányosság főbb jellemzői: egyenlőség, tisztelet, igazság és gondoskodás, mind a világ 
különböző részei, mind pedig az emberek és az adott ökológiai rendszerek elemei között.  Az 
alapelv hangsúlyt fektet arra, hogy az ökológiai gazdálkodásban résztvevőknek úgy kell kialakítani 
az emberi kapcsolatait, hogy minden fél számára méltányos legyen, beleértve a mezőgazdasági 
termelőket, feldolgozókat, kereskedőket és a fogyasztókat is. Az ökológiai gazdálkodás mindenki 
számára a jó életminőséget kell, hogy biztosítsa és hozzá kell járulnia az elegendő, jó minőségű 
élelmiszerek és egyéb termékek előállításához.  Az alapelv szerint az állatok számára olyan 
életfeltételeket kell teremteni, amelyek lehetővé teszik számukra a velük született viselkedésük 
teljes körű megnyilvánulását.  A természetes és környezeti erőforrások használatában arra kell 
törekedni, hogy a jövő generáció számára is megmaradjanak, miközben ökológiailag és 
társadalmilag a lehető legésszerűbb módon vegyük igénybe.  A méltányosság megkívánja a 
termelés, elosztás és a kereskedelem nyitottságát és a valós környezeti és társadalmi költségeken 
való kialakítását.  

 

A Gondoskodás Alapelve: Az ökológiai gazdálkodást olyan elővigyázatosan és felelősség teljesen 
kell irányítani, hogy megvédje a jelen és a jövő nemzedék és környezetünk egészségét és jól-létét. 
Az ökológiai gazdálkodás egy élő, dinamikus rendszer, amely reagál a külső és belső hatásokra és 

http://www.ifoam.org/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture
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feltételekre. Gyakorlatilag az ökológiai gazdálkodás növeli a hatékonyságot és a termelékenységet 
úgy, hogy nem veszélyezteti a környezetet és a jólétet.  Ennek alapján kell az új technológiákat 
értékelni és a meglévő módszereket megvizsgálni. Az ökoszisztémát és a mezőgazdaságot 
komplexen kell kezelni. Az alapelv kihangsúlyozza, hogy az ökológiai gazdálkodás során a 
termelés irányítását, fejlesztését és a technológiai lehetőséget a megelőzés és gondolkodás 
szempontjából kell kezelni. A tudománynak kell biztosítani, hogy az ökológiai mezőgazdaságban 
előállított termékek egészségek, biztonságosak és környezetkímélők legyenek. Azonban a 
tudományos ismeretek önmagukban nem elegendők.  A gyakorlati tudás, a felhalmozott 
tapasztalat, a hagyományos és a tudományos ismeretek egyidejű összehangolása szükséges.  Az 
ökológiai gazdálkodásban a megfelelő technológiákat kell alkalmazni és el kell utasítani a jelentős 
kockázattal járó, kiszámíthatatlan technológiák alkalmazását, mint például a genetikai módosítás 
alkalmazása.  A döntéseket helyességét majd az idő igazolja.  

 

Az ökológiai gazdálkodás definíciója a Világélelmezési Szervezet (WFO) szerint a következő: olyan 
holisztikus termelésirányítás rendszer, amely elősegíti és növeli az agrár ökoszisztémák állapotát, 
így a biodiverzitást, a talaj szerves anyag körforgását és a szerves talajéletet.  A termelés csak 
korlátozott mennyiségben használ kívülről származó inputokat. A mezőgazdasági tevékenységek 
a rendszer speciális funkcióit kiszolgáló agronómiai, ökológiai és mechanikai rendszereken 
keresztül valósulnak meg, nem pedig szintetikus anyagok felhasználása révén.  

Az ökológiai gazdálkodás olyan termelési rendszer, amelyben korlátozás alatt áll a műtrágyák, 
szintetikus növényvédő szerek, növekedés szabályzók és takarmányadalékok használata. A talaj 
termékenységét vetésforgó, komposzt, istállótrágya, zöld trágyázás és biológiai növényvédelem 
révén biztosítják.  

Útmutatót dolgoztak ki az ökológiai gazdálkodás civil szervezetei, kormányzati szervek és 
nemzetközi testületek is, mint például az EU vagy az ENSZ.  

Rendeletek írják le az ökológiai termelés, feldolgozás és kereskedelem során használható 
anyagokat, eljárásokat, nyilvántartási kötelezettségeket és az ellenőrzési követelményeket és az 
EU ÖKO logó használatát.  A szabályok betartást felügyeleti bizottságok ellenőrzik.  Továbbá az 
IFOAM létrehozott egy akkreditációs és ellenőrző testületet is.  

 

1.4 Az ökológiai gazdálkodás hatása a környezetre  

 

Az ökológia gazdálkodás központi eleme a talaj termékenységének megőrzése, amelyet a 
vetésforgó, komposzt, zöldtrágya, hüvelyesek révén biztosít. Az élő talaj azt jelenti, hogy a 
növényeket nem közvetlenül, hanem a talaj ökoszisztémáján keresztül tápláljuk. Ez az 
ökoszisztéma hozzájárul a talajszerkezet stabilitásához, a talajban található szerves anyag 
befolyásolja a talaj fizikai, kémiai, biológiai funkcióit, így a talaj szerkezetét (tömörödés, erózióval 
szembeni ellenálló képességét), biológiai aktivitását, környezeti terhelő anyagokkal kapcsolatos 
szűrő és puffer kapacitását.   

Az ökológiai gazdaságok legfontosabb célja a fenntartható fejlődés megőrzése a biodiverzitás 
biztosítása által.  A korszerű ökológiai gazdaságok hosszú távú célja, a tápanyagkörforgás 
szempontjából a kiegyensúlyozott gazdálkodás megteremtése és más ökoszisztéma 
rendszereknek szolgáltatás nyújtása (beporzás, biodiverzitás, minimális ártalmas anyagok 
használata), ezáltal a termesztett és a vadon élő növények optimális sokféleségét fenntartsa.  

Ezért az ökológiai gazdálkodást alapvetően jellemzi az olyan termelési technikák használata, 
amelyek fenntartják a stabil agrár ökoszisztémákat, miközben a belső tápanyagok körforgása, a 
víz és az energia majdnem zárt láncot alkot.  

Hosszú távú kutatási eredmények támasztják alá – Rodale (15 éves kutatási anyaga) az Egyesült 
Államokban, és Mäder 2002 óta kutatása Svájcban) - hogy  az ökológiai  gazdálkodás sokkal inkább 
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biztosítja a fenntartható fejlődést, mind az integrált gazdálkodás. Sokféle tanulmány mutatja be, 
hogy az ökológiai művelésbe vont területek és a bio-dinamikus földek flórája és faunája sokkal 
gazdagabb és sokrétűbb, mint a hagyományos integrált művelésű területeké. Azon kívül, azok az 
ökológiai gazdaságok, ahol már 30 éve ezzel a módszerrel művelik a földet, a talaj 
termőképessége nem csökkent.  

Az ökológiai gazdálkodás célja a fosszilis energia használatának minimalizálása az egész 
rendszerben. Törekedni kell a helyi, megújuló energiaforrások felhasználására, energiatakarékos 
módszerek alkalmazása révén csökkenteni kell a gazdaság függőségét a külső erőforrásoktól. A 
hagyományos, integrált gazdálkodás nagy mennyiségben használ fosszilis energiát (például 
műtrágyák, permetezőszerek kijuttatására), az ökológiai gazdálkodásban 10-50%-kal kevesebb 
fosszilis energiára van szüksége. Az ökológiai gazdaságok nagyobb energia hatékonysággal 
működnek.  

Tágabb, világ méretű léptékben gondolkozva, az ökológiai gazdálkodás jelentős környezeti és 
fejlesztési előnyöket tartalmaz. Ez hozzájárulhat a szegény országokban a társadalmi – gazdasági 
fejlődés fellendítéséhez. Ennek egyik oka a helyi erőforrások költséghatékony kezelése (pl. trágya, 
helyi fajták alkalmazása). Ugyanakkor a biotermékek piaca jelentős bevételei forrás lehet, mind 
helyi, mind nemzetközi szinten, ami a gazdák megélhetését biztosítja a világ valamennyi táján.  

1.5 Növényvédőszerek használata az ökológiai gazdálkodásban 

 

Az ökológiai gazdálkodás alapvető célkitűzése a természetidegen anyagok kizárása, valamint a 
helyi erőforrások és természetes folyamatok előnyben részesítése a teljes élelmiszer –előállítási 
folyamatokban.  Az ökológiai növényvédelemben nagy jelentősége van a termőhely és a 
termeszteni kívánt faj / fajta megválasztásának, a talajjal, mint erőforrással történő fenntartható 
gazdálkodásnak, az élőhely teremtésnek, mivel utólag kemikáliákkal nem lehet a gazdálkodási 
hibákat korrigálni. Törekedni kell arra, hogy a biológiai egyensúly kialakuljon az ökológiai 
gazdálkodásra átálló üzemben. Az ökológiai gazdálkodás a biológiai növényvédelem természetes 
hatóanyagokkal, jogszabályok és az ellenőrző hatóságok által engedélyezett készítményekkel 
lehetséges.  

Ugyanakkor az ökológiai gazdálkodás kezdetétől fogva a gazdálkodók súlyos veszteséget 
szenvedtek a kártevőktől és kórokozóktól. Különösen az évelők és az ültetvények, például 
gyümölcsösök, szőlő szenvedtek súlyos fertőzéseket és betegedtek meg, mivel gyakorlatilag az 
ökológiai gazdálkodás megtiltja a szintetikus növényvédőszerek alkalmazását. Azon kívül az 
azonnali beavatkozás, csak veszélyhelyzet kialakulásánál megengedett, illetve ha már 
megelőzéskor az összes ismert termesztési technológiát alkalmaztuk.  

 

Magyarországon használatos anyagok a következők:  

 

Növénykondicionálók használata 

A növénykondicionáló készítményeket vagy a gazdálkodó maga készíti el, vagy kereskedelmi 
forgalomban kapható készítményt használ. Ezek a termékek a növényt táplálják (levélen keresztül 
felszívódó tápanyagokkal), közvetlenül a levél bőrszövetét erősítik (ásványi anyagokból készülő 
termékek), megváltoztatják a levélfelület kémhatását (kálium-bikarbonát), növényi immunválaszt 
váltanak ki (egyes algakészítmények) vagy fokozzák a növény CO2 felvételét (mésztrágyák), 
esetleg közvetlen növényvédelmi hatásuk is van (mikrobiológiai készítmények), vagy erős szárító, 
vízelvonó hatásukkal ritkítják a levéltetvek kolóniáit (narancsolaj). 

Néhány példa:  

Növényi kivonatok Növényi teák, főzetek, Biobrella 



 

oldal  8 / 14 

Bevezetés az ökológiai gazdálkodásba 

Ásványi trágyák Agrosolution termékcsalád, Biomit Plussz, Epso 
Microtop, Epso Combitop, Epso Top, Hortisul stb. 

Algatrágyák, algakivonatok Algafix, Alginure, Biplasma, Goëmar BM 86 stb. 

Humuszkivonatok, növényi olajok Hungavit, Komposzt-tea, Kondisol, Prev-B2, 
Zöldpajzs 

Mikrobiológiai készítmények Ökonet Agro Mikrobiológiai készítmény,  

Sclerotinia ellen Öko-Ni, Öko-Ni WP (Coniothyrium minitans) 
Protector (Trichoderma harsianum), Trifender, 
Trifender WP (Trichoderma harsianum) 

Talajlakó kártevők ellen hiperparazita 
gomba 

Bora (Beauvera bassiana)  

 

Növényvédőszerek 

A Bizottság 889/2008/EK rendeletének II melléklete adja meg mindazokat a hatóanyagokat, 
amelyek az ökológiai termelés során növényvédelmi céllal felhasználhatók. Nem szabad 
elfelejtenünk azonban, hogy ez a felsorolás a múlt század közepén összeállított lista alapján 
készült, jelenleg is felülvizsgálat alatt van. Számos olyan anyagot nevez meg, amelyet a mai 
elvárások alapján nem ismertek el növényvédőszerként, ezek idővel ki fognak kerülni a 
rendeletből. Folyamatban van több új hatóanyag felvétele is (pl. laminarin). 

 

Növényi vagy állati eredetű anyagok 

Megnevezés 
Leírás, összetételre 
vonatkozó követelmények, 
felhasználási feltételek 

Megjegyzés, magyarországi 
alkalmazás 

Azadirachta indica fából 
(miatyánkcserje, 
olvasószemfa) kivont 
azadirachtin 

Rovarölő szer 

Levélaknázómolyok, liszteske ellen 
van engedélye hajtatott 
paradicsomban és almában  

Méhviasz 
A metszés során használt 
sebkezelő anyag  

Nem növényvédőszer, sebkezelő 
termékek összetevője 

Zselatin Rovarölő szer Nincs ilyen termék 

Hidrolizált fehérjék 

Attraktáns, csak az e 
jegyzékben szereplő egyéb 
megfelelő termékkel 
együttesen történő 
használatra engedélyezett 
alkalmazásokban 

Nincs ilyen termék 

Lecitin Gombaölő szer Nincs ilyen termék 

Növényi olajok (például 
mentaolaj, fenyőolaj, 
köménymagolaj) 

Rovarölő szer, atkaölő, 
gombaölő és csírázásgátló 
szer 

Önmagában a napraforgó olaj alapú 
készítmények növényápoló szerek, a 
levéltetvek fizikai távoltartására és a 
maradványaik eltávolítására 
alkalmasak. Egyes termékekben 
kénnel és/vagy rézzel együtt fordul 
elő, akkor a termék 
gombabetegségek ellen is 
használható. 

http://okogarancia.hu/jogszabalyi_hatter/889_2008EK
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Chrysanthemum 
cinerariaefolium-ból 
kivont piretrinek 

Rovarölő szer 

A jelenleg engedélyezett termékek 
jellemzően kis kisszerelésű spray-k, 
vagy aerosolok, szobanövények 
kezelésére alkalmasak. Általában 
tartalmaznak PBO-t (piperonil 
butoxid) hatásfokozót.  

Quassia amara növényből 
kivont kvasszia 

Rovarölő szer, riasztószer  

A kvassziaforgácsból készített főzet 
rovarölőszerként használható. 
Kvassziakivonat alapú termék nincs 
engedélyeztetve. 

Derris spp., Lonchocarpus 
spp. és Terphrosia spp. 
növényekből kivont 
rotenon 

Rovarölő szer  

Nincs ilyen termék. 

 

 

 

 

 

 

 

A kártevők és betegségek elleni biológiai védekezés során használt mikroorganizmusok 

Megnevezés 
Leírás, összetételre 
vonatkozó követelmények, 
felhasználási feltételek 

Megjegyzés, magyarországi 
alkalmazás 

Mikroorganizmusok 
(baktériumok, vírusok és 
gombák) 

 

Nagyon kórokozó/kártevő specifikus 
védekezést tesznek lehetővé és sok 
termék rendelkezik engedéllyel.  

Almatermésűk tűzelhalása ellen 
Blossom Protect és egy magyar 
fejlesztésű termék az Erwiphage. 

Alma tárolási betegségei ellen Boni 
Protect. 

Almamoly ellen Caprovirusine, 
Madex. 

Szklerotiniás tőrothadás ellen 
Constans WG. 

Molykártevők ellen Dipel és Dipel ES. 

Palántadőlés, fuzáriumos hervadás 
ellen Mycostop (csávázásra is 
használható!). 

Molytetvek, takácsatkák ellen 
Naturalis-L. 

Gombalegyek ellen: Nemacel, 
Nemasys-M. 
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Talajlakó kártevők (lótücsök) ellen: 
Nema-Star. 

Barázdáshátú vincellérbogár ellen: 
Nematop. 

Burgonyabogár lárvák ellen 
Novodor. 

Káposztafélék csírakori betegségei, 
fehérpenésze, szürkepenésze, 
szárrákja, uborka csírakori 
betegségei, peronoszpórája, 
alternáriája, fuzáriumos hervadása, 
baktériumos betegségei ellen 
Polyversum. 

 

Mikroorganizmusok által előállított anyagok 

Megnevezés 
Leírás, összetételre 
vonatkozó követelmények, 
felhasználási feltételek 

Megjegyzés, magyarországi 
alkalmazás 

Spinozad 

Rovarölő szer 

Csak ha intézkedéseket 
hoztak a főbb parazitoidokra 
csökkentett kockázat és a 
rezisztencia kialakulása 
kockázatának minimalizálása 
érdekében.  

Több termék is van, azonban nagyon 
megfontoltan kell használni, mivel 
nem szelektív, a természetes 
ellenségeket is elpusztítja.  

 

Csapdában és/vagy adagolóban használható anyagok 

Megnevezés 
Leírás, összetételre 
vonatkozó követelmények, 
felhasználási feltételek 

Megjegyzés, magyarországi 
alkalmazás 

Diammónium-foszfát Attraktáns, csak csapdákban Nincs ilyen termék 

Feromonok 

Attraktáns; ivari viselkedést 
zavaró szer; csak csapdákban 
és diszpenzerekben 

Fajspecifikus.  

Diszpenzerként használható 
(szőlőmolyok, almamolyok, 
almailonca, keleti gyümölcsmoly, 
szilvamoly, barackmoly) ellen 

Csapdaként hazai fejlesztésként 
számos Coleoptera és a Lepidoptera 
faj ellen.  

Piretroidok (kizárólag 
deltametrin vagy lambda-
cihalotrin) 

Rovarölő szer; csak megfelelő 
attraktánsokkal ellátott 
csapdákban; kizárólag 
Batrocera oleae és Ceratitis 
capitata (Wied.) ellen 

Nincs ilyen termék 
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Termesztett növények között talajfelszínre szórt készítmények 

Megnevezés 
Leírás, összetételre 
vonatkozó követelmények, 
felhasználási feltételek 

Megjegyzés, magyarországi 
alkalmazás 

Vas-foszfát (vas (III)-
ortofoszfát) csigaölő szer 

Csigaölő szerként nincs ilyen termék 
engedélyezve 

 

 

Az ökológiai gazdálkodásban hagyományosan alkalmazott egyéb anyagok 

Megnevezés 
Leírás, összetételre 
vonatkozó követelmények, 
felhasználási feltételek 

Megjegyzés, magyarországi 
alkalmazás 

Réz, a következő 
vegyületi formákban: réz-
hidroxid, réz-oxiklorid, 
(tribázikus) rézszulfát, 
rézoxid és rézoktanoát 
formájában 

Gombaölő szer  

Évente maximum 6 kg réz 
hektáronként.  

Évelő növények esetén a 
tagállamok – az előző 
bekezdés alóli eltéréssel – 
úgy rendelkezhetnek, hogy a 
6 kg réz határérték 
meghaladható egy adott 
évbe, feltéve, hogy a szóban 
forgó évből és négy 
megelőző évből álló ötéves 
időszakban az átlagos 
tényleges mennyiség nem 
haladja meg a 6 kg-ot.  

Számos réztartalmú növényvédőszer 
használható Magyarországon. Az 
egyes készítmények 
engedélyokiratát azonban mindig 
meg kell nézni, hogy az adott 
kultúrában használható-e.  

Jelentős a különbség a termékek 
között a fémréztartalmat, illetve a 
hatóanyag részecskeméretét, 
kristályszerkezetét illetően.  

Baktériumos betegségek illetve 
(lisztharmat kivételével) a 
gombabetegségek ellen 
használhatók. A fertőzést nem 
gyógyítja meg.  

Etilén 

Banán, kivi és kakiszilva 
érlelése, citrusfélék érlelése 
kizárólag a gyümölcslegyek 
okozta károk megelőzésére 
irányuló védekezési stratégia 
részeként, ananász 
virágoztatása, illetve 
burgonya- és hagymafélék 
csírázásának gátlás 

Nincs ilyen termék 

Zsírsav káliumsója 
(káliszappan) Rovarölő szer 

Káliszappan  

Kálium-alumínium (timsó) 
(kalinit) Banánérés gátlásához 

Nincs ilyen termék 

Mészkénlé (kalcium-
poliszulfid) 

Gombaölő, rovarölő, atkaölő 
szer  

Lemosó szerek 

Paraffinolaj Rovarölő, atkaölő szer  Lemosó szerek 

Ásványolajok 
Rovarölő, gombaölő szer;  

csak gyümölcsfák, szőlő, 
olajfa és trópusi növények 

Nincsenek ilyen termékek 
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(például banán) esetében 

Kálium-permanganát  
Gombaölő, baktériumölő 
szer; csak gyümölcsfák, olajfa 
és szőlő esetében 

Nincs ilyen termék 

Kvarchomok 
Riasztószer  

Vadriasztószerként a 
gyümölcsösökben engedélyezett 
termék. 

Kén 
Gombaölő, atkaölő, 
riasztószer  

Számos kén hatóanyagú 
növényvédőszer van 

 

 

Más anyagok 

Megnevezés 
Leírás, összetételre 
vonatkozó követelmények, 
felhasználási feltételek 

Megjegyzés, magyarországi 
alkalmazás 

Kalcium-hidroxid  

Gombaölő szer.  

Csak gyümölcsfák esetén, 
beleértve a faiskolákat, a 
Nectria galligena elleni 
védekezésre. 

Nincs ilyen termék 

Kálium-bikarbonát Gombaölő szer Nincs ilyen termék 

 

Ezeken felül használhatók talajtakaró anyagok (geotextil, műanyagfólia, természetes 
mulcsanyagok), fátyolfólia (amely nemcsak a korai termesztés miatt fontos, hanem a rajzó 
kártevőktől is véd), ragacsok és ragacsos lapok (a fák törzsén közlekedő rovarok, illetve a színre 
repülő rajzó rovarok ritkítására). Termesztő-berendezésekben és szabadföldön számos hasznos 
élő szervezet használható a biológiai növényvédelemben. 

 

 

1.6 Az ökológiai piac  

Az ökológiai gazdálkodás egy marginális úttörő csoportból egy feltörekvő és növekvő iparággá 
nőtte ki magát, a 2011-es adatok szerint 1,8 millió termelő világszerte 37,2 millió hektárt művelt az 
ökológiai gazdálkodás feltételrendszerének megfelelően.  Becslések szerint a növekedés üteme 
10 %-os Nyugat-Európában.  Az ökológiai gazdálkodás vezető országai Ausztrália, Argentína, USA, 
Brazília, Spanyolország, Kína, Olaszország, Németország, Egyesült Királyság, Franciaország, 
Ausztria és Kanada. Ami a területek százalékos megoszlását illeti a következő a helyzet: 
Falkland—szigetek (35,9%), Liechtenstein (29,3%), Ausztria (19,7 %), Svédország (15,4 %), Észtország 
(14,8%), Svájc (11,75), Cseh Köztársaság (10,8%), Litvánia (10,4 %).  

Jelenleg az ökológiai gazdálkodás a leggyorsabban növekvő szegmense a mezőgazdaságnak és az 
élelmiszeriparnak.  Európában 2,2 % a földeknek ökológiai művelésű, 5,4% pedig az Európai 
Unióban.  Európában a legnagyobb ökológiai művelési területek Spanyolországban vannak (1,6 
millió hektár), majd Olaszországban (1,1 millió hektár) és Németország (1 millió hektár) (2011 évi 
adatok alapján).  

Szintén, 2011 évi adatok szerint az ökológiai termékek piaci értéke 62.800 millió dollár volt 
világszerte. Európában több, mint 21.000 millió euró bevétel realizálódott. (2. ábra). A gazdasági 
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válság miatt a növekedési ráta bizonyos mértékig megtorpant, de általános növekedési üteme 
nem változott.   

Több kormány támogatja az ökológiai gazdálkodást, különböző cselekvési tervet dolgoz ki a 
bevezetésre.  A döntéshozók céljai:  

 Támogatni az olyan rendszerek bevezetését ami megnövekedett fogyasztói és ipari 
igényeket elégít ki.  

 Azokban az országokban ahol nagyon magasak a termelési költségek, előnybe részesítik 
az egységnyi földterületre jutó alacsonyabb költséget.   

 Olyan termelési módok támogatása, amely védi a  természeti erőforrásokat és a 
környezetet,  és kevésbé káros mellékhatásai vannak alacsony költségen.   
 
 

 

 

1.sz. ábra : Ökológiai gazdálkodási területek növekédése  1999. (Willer et al., 2013) 
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2.sz. ábra : Európában  és az Európai Unióban 2004 óta az ökológiai gazdaságok növekedésének 

alakulás   (Willer et al., 2013) 

 

 

3.sz. ábra : Az ökológiai termékek piaci alakulása a kiválasztott európai országokban  2004-2011 

között (forrás: FiBL and AMI 2013, quoted in Lernoud & Willer 2013) 

 

Az ökológiai termékek piaca sokat növekedett az elmúlt néhány évben. A végső piaci növekedési 
arányt össze kell hasonlítani az ökológiai művelésbe vont területek arányával.  

A kereslet azoktól a fogyasztóktól függ, akik bio élelmiszereket vásárolnak, hajlandók a magasabb 
árat megfizetni értük. A kínálat a termelők piaci helyzetétől, a különböző támogatások 
nagyságától és egyéb piaci tényezőktől függ. A további fejlődést segíti az újabb technológiák 
megismerése és gazdálkodásba bevonása.  



 

oldal  15 / 14 

Bevezetés az ökológiai gazdálkodásba 

Például a jelenlegi helyzet szerint az organikus tejtermelés kockázat nélküli a gazdálkodók 
számára Svájcban.  Svájc egyes területein, ahol a tejtermelés van túlsúlyban, akár a gazdálkodók 
80 % termel ökológiai módszerekkel. Ellentétben az ökológiai szőlőtermesztéssel, ahol ez az arány 
1 % volt.  Az utóbbi években javult a kártevők elleni stratégiák kidolgozása és elkezdett emelkedni 
az ökológiai szőlő ültetvények aránya, például 9,5 % lett Ausztriában, és átlagosan 5 % -nak 
mondható (Willner 2013) .  A szűk keresztmetszetet a kártevők és kórokozók kockázata jelenti 
( Tamm, 2000).  
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1.7 Az ökológiai termékek piaci részesedése Görögországban, 
Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és 
Svájcban  

Amíg az ökológiai gazdálkodás nagy hagyományokkal rendelkezik Svájcban, a művelt területek 
11,7% ökológiai gazdálkodásba bevont terület, addig az ECOPLANTA projekt országaiban ez 
viszonylag alacsony szinten van, ahogy azt az 1. sz. táblázat mutatja. Ezeknek az országoknak a 
talaj és éghajlati viszonyait figyelembe véve és összehasonlítva más európai országokkal, hatalmas 
fejlődési lehetőségekkel rendelkeznek.   

 

1.sz. táblázat Ökológaia gazdálkodási adatok Görögországról, Magyarországról, Lengyelországról, 

Romániáról és Svájcról 2011-ben. Forrás: FiBL 2013, based on national data sources. 

Ország Terület Termelők Kereskedelem  

 

Ökológiai 
gazdálkodású 

(ha) 

Összes 
terület 

arányában 
(%) 

Száma Összes 
arányában 

(%) 

Millió euró Összes 
arányában 

(%) 

Görögország* 309'823 3.7 21'274 2.5 58 (2006) nincs adat 

Magyarország  124'402 2.9 1'433 0.3 25 (2009) 0.3 (2009) 

Lengyelország 609'412 3.9 23'430 1.0 120 0.2 

Románia 229'946 1.7 9'471 0.2 80 nincs adat 

Svájc  123'000 11.7 6'060 10.3 1'410 6 

Összesen  1'396'583 3.3 61'668 0.8 1’694 

 *Görögország: a területi és termelői adatok 2010 –es év alapján  

 

Az utóbbi években ahogy azt a 3. sz. ábrán látjuk növekedett az ökológiai gazdálkodás aránya, 
Lengyelországban történt a legnagyobb léptékű előrelépés, míg  Magyarország stagnál.  
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Fig. 4. Az ECOPLANTA projekt országaiban 1999-2011 között az ökológiai gazdálkodásba bevont 

területek alakulása. Forrás: FiBL 2013 based on national data sources 

 

 

Magyarországon 2003-2012 között az ökológiai gazdálkodásba vont területek nagysága elérte, sőt 

meghaladta a 120.000 hektárt, a legmagasabb területi adat 2009-ből származik, amikor 145.942 hektárt 

műveltek az ökológiai gazdálkodás feltételrendszerének megfelelően. A terület azóta, ellentétben a 

nemzetközi trendekkel, csökkenést mutat. 

 

 

Forrás: Dr. Solti Gábor: Az ökológiai gazdálkodás helyzete Magyarországon, 2012.  

 

2011-ben közel 2000 vállalkozás állt ellenőrzés alatt. Szakértők szerint az ökológiai mezőgazdaság 

jelenlegi hazai részaránya messze elmarad a kívánatostól, a piaci igényektől és lehetőségektől. A 

különböző fejlesztési programok az ökológiai gazdálkodásba vont területek kívánatos nagyságát 

mintegy 300.000 hektárban határozzák meg. 
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Forrás: Dr. Solti Gábor: Az ökológiai gazdákodás helyzete Magyarországon, 2012. 

 

2011-ben 1656 hektár zöldséget, dinnyét, földiepret és gombát, 5311 ha gyümölcsöst, ültetvényt 

műveltek az ökológiai gazdálkodás feltételrendszere szerint.  

 

Az ECOPLANTA projekt résztvevői az almát, szőlőt, burgonyát és paradicsomot jelölték meg 
azoknak a növényeknek, amelyek termesztésével szívesen foglalkoznának, de az érdeklődést a 
kártevők és kórokozók nagy száma azonban befolyásolja. Az országokban a felmérés alapján az 
alma az első helyen áll Lengyelországban, a szőlő Görögországban, míg Magyarországon és 
Romániában a paradicsom áll az élen.  

Erőteljes növekedést mutat Lengyelország az almatermesztési piacon   

 nagy a piaci igény rá,  

 rendelkezésre állnak a kártevők és kórokozók elleni stratégiák, 

 képzett és gyakorlott szakemberek segítik elérni ezt a növekedési folyamatot.  

Ezzel szemben hatalmas kiaknázatlan lehetőség van az ökológiai burgonya termesztés területén, 
ez nagy piaci lehetőséget teremt az ECOPLANTA országaiban mind a belső fogyasztás területén, 
mind pedig export lehetőségek területén.  

 

 

5.sz. ábra. A kiválasztott növények adatai 1999-2011 között  forrás: FiBL 2013 based on national data 

sources 
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