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Örömmel köszöntöm a Növényvédel-
mi Szövetség lapja 2018/III-as szá-
mának hasábjain, amely a 2019. évi  
AGROmashEXPO és Agrárgépshow al-
kalmából jelent meg.

Szövetségünk a hagyományt követve a Gabo-

natermesztők Országos Szövetségével közös 

standon jelenik meg a kiállításon, 2019. január 

23-26. között, ahol többek közt a GOSZ Szántó-

földi Szakmai Nap Konferenciával (2019. január 

24.,10.00 óra, G pavilon, Fórum Színpad) várjuk 

a látogatókat. A szakmai konferencián terítékre 

kerülnek a 2019. évi agrárgazdaság aktualitá-

sai, a termelői kihívások és a gabonapiaci le-

hetőségek is. A konferencia meghívott előadói 

és résztvevői garanciát jelentenek a hiteles és 

naprakész információk megosztásában. 

Az NSZ tevékenységében kiemelt helyen sze-

repel „#VELE-VAGY-NÉLKÜLE” kampányunk. 

A növényvédő szerek hozzájárulnak a növé-

nyeket pusztító károsítók elleni védelemhez, 

az ökológiai gazdálkodás feltételrendszerében 

is. Az egyre szűkösebb természeti erőforrá-

sok hatékony felhasználásával a gazdálkodók 

számára lehetővé teszik a biztonságos élel-

miszer-termelést. A Magyar Növényvédelmi 

Szövetség célja elősegíteni a magyar termelők 

versenyképességének növelését, a növényvé-

dő szerek biztonságos felhasználását, beleért-

ve az integrált növényvédelem gyakorlatának 

elterjesztését. A Magyar Növényvédelmi Szö-

vetség – szorosan együttműködve a hazai ha-

tóságokkal és a Visegrádi négyek hatóságaival 

– mindent elkövet a hamisított és illegális nö-

vényvédő szerek elleni hatékony fellépés érde-

kében, hogy megvédje a magyar termelőket és 

az előállított élelmiszert fogyasztókat az ilyen 

termékekkel kezelt élelmiszerek kockázatá-

tól. Mindannyian emlékszünk arra a a szólásra, 

hogy „Az olcsóbb mindig drágább!” Ez kifeje-

zetten igaz ezen a területen, hiszen óriási érté-

keket kockáztat, aki ilyen készítményt használ 

és nagyon sokat kockáztat – az egészségét –, 

aki ilyen termékkel kezelt élelmiszert fogyaszt.  

Mindenki számára hasznos (és egyszerűen ki-

vitelezhető) tanácsunk, hogy csak megbízható 

forrásból származó és magyar nyelvű címkével 

rendelkező növényvédő szert vásároljanak. A 

hamisított és illegális növényvédő szereknek 

nincs garantált hatásuk, használatuk rendkívül 

veszélyes és illegális tevékenység.

Megígérhetem, hogy a 2019. évben is partner-

ként számíthat minden érintett a Magyar Nö-

vényvédelmi Szövetségre és tagvállalataira, a 

sikeres gazdálkodás és a fenntartható mező-

gazdaság hazai fejlesztése érdekében. 

Kovács Gyula

Elnök - Növényvédelmi Szövetség
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Második alkalommal rendezte meg a NAK a Szántóföldi Napokat Mezőhegyesen, 2018. szep-
tember 20-21-én. A rendezvény középpontjába idén az évszaknak megfelelő fajta-, mikró- és 
demóparcellás bemutatók, valamint a precíziós gazdálkodást ismertető előadások kerültek, 
míg a gépeknél az őszi munkák, az 
arató- és trágyázógépek, gépkapcso-
latok és berendezések képviseltették 
magukat. A Növényvédelmi Szövetség 
a Termelői Kihívások című fórumbe-
szélgetésben vett részt, melyben a 
szabályozási környezet jelenéről, jövő-
jéről, innovációról, fejlesztésekről és a 
hamisítás kérdéseiről esett szó. 
(Növényvédelmi Szövetség) 

RÖVIDHÍREK

 

Az egyik barátnőmnél voltam, amikor letett elém egy tál al-
mát. „Egyél, bio” – mondta, majd bizonytalan tekintetemet 
látva hozzáfűzte: „A nyaralóban termett, hozzá sem nyúltunk 
egész nyáron.” Elgondolkoztam: ez lenne a bio? Vagy inkább 
ennyi az, amennyit egy egészen mással foglalkozó átlagem-
ber tud róla? És ha igen, vajon mennyire tájékozottak a szak-
emberek? 

 

Nehéz egzakt kutatásokat találni a témában, előbbivel kapcsolatban nem is jutottam sokra. A 

szakemberek ismereteit viszont felmérték egy 2016-ban publikált lengyel kutatásban. 122 vélet-

lenszerűen kiválasztott gazda kérdőíves megkérdezése után arra jutottak, hogy a megkérdezet-

tek közepesen ismerik a biogazdálkodás termelési és gazdasági aspektusait. (A kutatásssal kap-

csolatos anyag elérhető a researchgate.com portálon). Szignifikáns különbségek mutatkoztak az 

ismereteikben az iskolázottságuk szintjétől, az életkoruktól és attól függően, mióta dolgoznak a 

mezőgazdaságban. Az eredményeket nyilván nem lehet egy az egyben lefordítani a magyar vi-

szonyokra. Csak sejthetjük, hogy valószínűleg nálunk sem haladja meg a gazdák átlagos ismerete 

a közepeset. Hosszú és nehéz az út, ami a tudás felé vezet. Engedjék meg, hogy a Növényvédelmi 

Magazin új számával mi is segítsünk néhány lépést megtenni. 

Vámos Éva

FŐSZERKESZTŐI KÖSZÖNTŐ

A bioalma és 
a gazdák 

SZÁNTÓFÖLDI NAPOK MEZŐHEGYESEN
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RÖVIDHÍREK

BIZTONSÁGOSABB ÉLELMISZER: A HAMIS ÉS ILLEGÁ-
LIS NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK VISSZASZORÍTÁSÁRÓL EGYEZ-
TETTEK A RÉGIÓ HATÓSÁGAI
A visegrádi országok adó-, vám- és növényvédelmi hatóságai harmadik alkalommal egyez-
tettek a hamis és illegális növényvédő szerek kereskedelme elleni fellépés jegyében,  
a magyar- és az Európai Növényvédelmi Szövetség szervezésében Kisvárdán megrendezett,  
III. Visegrádi Tanácskozáson, 2018. november 14-15-én. Az Európai Unióban a kábítószerek 
után a szervezett bűnözés második legjövedelmezőbb bevételi forrása az élelmiszerlánchoz 
tartozó termékekkel kapcsolatos visszaélés, melynek visszaszorítására európai és nemzeti 
szinten is komoly küzdelem folyik. A kétnapos konferencián a visegrádi országok (Csehország, 

Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) nemzeti hatóságai a napi működés során gyűjtött 
tapasztalataikat osztották meg egymással. A konferencia célja az volt, hogy a hatóságok  
gördülékenyebben tudjanak együttműködni az illegális kereskedelmi láncok felszámolásá-
ban, és ahol szükséges, egyszerre, összehangoltan lépjenek fel. Szalkai Gábor, a Növény-
védelmi Szövetség ügyvezetője hozzátette: „A Növényvédelmi Szövetség Hamisítás Elleni 
Munkacsoportot működtet, és olyan szakmai egyeztetéseknek biztosít teret, mint a Visegrádi 
Tanácskozás is. A konferencia eredményeként azt várjuk, hogy hosszú távon a hamis és illegális 
növényvédő szerek forgalma, s ezáltal a felhasználók és fogyasztók kockázata csökkenjen.”
(Növényvédelmi Szövetség)

15 ÉVES A CSEBER
A CSEBER Nonprofit Kft. idén ünnepli fennállásának 
15. évfordulóját, amiről megemlékeztek a II. Orszá-
gos CSEBER Gyűjtőhely Konferencián is a legfris-
sebb hírek ismertetése, az eredmények bemutatása 
és a szakmai továbbképzés mellett. A CSEBER Non-
profit Kft. országos lefedettségű gyűjtőponthálóza-
tán keresztül növényvédőszer-göngyölegek és csá-
vázott vetőmagok csomagolóanyagainak gyűjtését 
végzi, hasznosítását koordinálja. Főleg műanyag, és 
papír, társított és fém csomagolószereket adnak le 
nála. 2017-ben 1780 tonna hulladék gyűlt össze, ami 
több mint 70%-os visszagyűjtési arányt jelent. 
(agroforum.hu)
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A NAGY LECSÓ
Augusztus 26-án tartotta Talajtól a Tányérig című 
biokampánya záró rendezvényét, a Nagy Lecsót az 
Ökológiai Mezőgazdasági Kutató Intézet (ÖMKi). 
Ezzel párhuzamosan zajlott az ÖMKi onfarm mé-
hészeti ágazatának szövetkezetalapító ülése. Az 
események fővédnöke, Dr. Nagy István agrármi-
niszter személyesen köszöntötte azt a több mint 50 
méhészt, aki úgy döntött, összefogásban képzeli el 
a jövőt. Kezdeményezésüket követendő példaként 
emelte ki az ágazat számára. A Nagy Lecsó részt-
vevőinek pedig bejelentette, idén ősszel újra megnyílik a Vidékfejlesztési Program ökológiai 
gazdálkodás pályázata, amelyen összesen 12 milliárd forintos keretre pályázhatnak a gazdál-
kodók. (biokutatas.hu)

FELHŐ- 
TECHNOLÓGIÁVAL 
SEGÍTENEKA 
MÉHEKNEK
Új megközelítéssel, a felhő alapú techno-
lógia segítségével vizsgálják a méhpopu-
lációk hanyatlásának okait, és igyekeznek 
elősegíteni a világ legfontosabb bepor-
zó állatainak fennmaradását – közölte az 
Oracle és a World Bee Project. 
A „World Bee Project Hive Network2 tá-
voli adatgyűjtés révén nyer információkat 
a kaptárakról, amelyek az Oracle Cloudba 
továbbítódnak, majd ott a kutatók elemző-
eszközök segítségével – ideértve a mes-
terséges intelligenciát és az adatvizuali-
zációs technológiákat – a kutatók bővebb 
információt kaphatnak a méhekről és kap-
csolatukról a környezetükkel. A termé-
szetvédők és a méhészek így jobban tudják 
védeni a méhkolóniákat, például elkerülhe-
tik az időszerűtlen méhrajzásokat, illetve 
eltávolíthatnak olyan kártékony ragadozó-
kat, mint például az ázsiai lódarázs. (MTI) 

FÓKUSZBAN 
AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁG

 A Magyar Állatorvosi Kamara, a Magyar Or-
vosi Kamara, a Magyar Növényvédő Mérnöki 
és Növényorvosi Kamara, valamint az MTA 
Agrártudományok Osztálya 2018. novem-
ber 28-án tartotta meg a növényorvosok, 
állatorvosok és humánorvosok II. országos 
fórumát Budapesten. Az egész napos ren-
dezvényen a három szakma jeles képvise-
lői együttesen vitatták meg, mit tehetünk 
azért, hogy az egyre aggasztóbb méreteket 
öltő környezeti és egészségkárosodások 
megfékezhetők legyenek. Nagy István ag-
rárminiszter, a rendezvény védnöke nyitó 
beszédében hangsúlyozta, hogy együtt kell 
megtalálnunk a válaszokat a kihívásokra. A 
megfelelő életminőség alappillére a bizton-
ságos élelmiszer, amihez GMO- és vegyszer-
mentes eljárásokat kell alkalmaznunk. Mint 
elmondta, jövőre a többletforrásoknak kö-
szönhetően megteremthetőek lesznek azok 
a lehetőségek, amelyek fokozzák az ágazat 
versenyképességét és termelőképességét. 
(www.kormany.hu) 
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RÖVIDHÍREK

TISZTA ENERGIÁKKAL 
FOGLALKOZÓ BEFEKTETÉSI 
ALAPOT HOZTAK LÉTRE
Az Európai Bizottság és a Bill Gates elnökleté-
vel működő Breakthrough Energy tiszta ener-
giákkal foglalkozó, 100 millió euró tőkéjű be-
fektetési alapot hozott létre. A Breakthrough 
Energy Europe (BEE) elnevezésű befektetési 
alap az innovatív európai vállalatokat fogja 
segíteni az új tisztaenergia-technológiák ki-
fejlesztésében és piacra juttatásában. A BEE 
a villamos energia, a közlekedés, a mezőgaz-
daság, a feldolgozóipar és az építőipar terü-
letén járulhat hozzá az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az 
energiahatékonyság javításához. Olyan uni-
ós innovátorokat és vállalkozásokat segíthet 
majd, amelyek jelentős és tartós csökkenést 
képesek elérni az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásában. A BEE várhatóan 2019-ben 
kezdi meg működését. (MTI)

EU-KAMPÁNYT AZ UNIÓS ÉLELMISZE-
REK NÉPSZERŰSÍTÉSÉRE 
Az Európai Bizottság az Európai Unió mező-
gazdasági költségvetéséből 172,5 millió euró-
val (mintegy 55,2 milliárd forint) finanszíroz-
za az uniós agrár-élelmiszeripari termékek 
népszerűsítését Európában és világszerte. A 
következő három évben 79 kampányt indíta-
nak – 48-at nem uniós országban –, amelyek 
a termékek széles skáláját népszerűsítik, 
egyebek között a tejtermékeket, az olajbo-
gyót és az olívaolajat, a zöldségeket és gyü-
mölcsöket. Kiemelt figyelmet fordítanak az 
európai élelmiszerek minőségének földrajzi 
jelzésekkel történő alátámasztására és az 
ökológiai termelési módszerekre is. (MTI) 

RÖVIDHÍREK

ÚJRA KERESIK AZ ÉV AGRÁREMBERÉT
Meg kell becsülni az agárszakemberek innovatív és értékte-
remtő munkáját, ők a magyar társadalom „valódi fundamen-
tumai”, akik hozzájárulnak a mezőgazdaság fejlődéséhez 
– mondta Nagy István agrárminiszter Az év agrárembere díj 
kiírását bejelentő sajtótájékoztatón. A miniszter, aki a díj fő-
védnöke is, kiemelte, hogy a kitüntetéssel a mezőgazdaság-
ban tevékenykedők közéleti munkáját, valamint társadalmi 
felelősségvállalását szeretnék elismerni. A cím egy egész 
életművet értékel. Mátrai Zoltán, az Agrotrend Csoport ügyve-
zető igazgatója, a díj főszervezője ismertette: a 2014-ben ala-

pított díjra idén is 10 kategóriában lehetett jelöltséget szerezni. A szakmai bemutatkozást és 
fotót november 11-ig lehetett feltölteni a www.azevagrarembere.hu oldalra. A jelölést követő-
en egy 70 agrárszakemberből álló bizottság novemberben választja ki a kategóriák döntőseit, 
akikre a közönség 2018. január 5-től 20-ig szavazhat. A nyerteseket gálaesten tüntetik ki 
február 2-án, ahol életműdíjakat is átadnak. Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és In-
novációs Központ (NAIK) főigazgatója szerint a mezőgazdaság sikere és jövője azon is múlik, 
hogyan tudnak az ágazatnak olyan fiatalokat megnyerni, akik az egyre erősödő versenyben 
helytállnak, akik segítségével fenntartható és megőrizhető a vidéki életforma és megtermel-
hetők az élelmiszerek. (MTI)
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ÚJ BIOLÓGIAI 
HULLADÉKTECHNOLÓGIÁT 
FEJLESZTETTEK
Új, integrált biológiaihulladék-feldolgozó 
technológiát fejleszt ki a gödöllői székhe-
lyű Profikomp Környezettechnika Zrt. vezet-
te konzorcium, amelynek tagja a Kaposvári 
Egyetem és az orosházi Béke Agrár Kft. is. 
A Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív 
program 466 millió forintos támogatásával, 
874 millió forintból fejlesztették ki az eljárást, 
ami elsősorban állattartó telepek számára 
lehet hasznos. A projekt 2020-ban zárul. Az 
új technológiával a hígtrágyából annak kiön-
tözése helyett szilárd szerves trágyát állíthat-
nak elő. Emellett egyetlen rendszerben lehet 
integrálni az összes mezőgazdasági hulla-
dékot. A Magyarországon keletkező szerves 
hulladék mennyiségéből 150-200 ezer hektár 
tápanyag-utánpótlására elég szerves trá-
gyát lehetne előállítani. (MTI)   

TUDOMÁNYOS-ÜZLETI EGYÜTTMŰKÖ-
DÉS AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG 
ÉS -NYOMONKÖVETÉS RENDSZERÉ BEN 
Tudományos-üzleti együtt működésről írtak 
alá megállapodást az élelmiszerbiztonság  
és -nyomonkövetés rendszerében a Debrece-
ni Egyetem és a fejlesztésben részt vevő hazai 
vállalkozások képviselői. Bács Zoltán egyete-
mi kancellár szerint nem szokványos együtt-
működési szerződésről van szó: egy magyar 
cég és egy magyar egyetem arra szövetke-
zik, hogy közös tevékenységének eredmé-
nyeként meghatározó világtényező legyen az 
élelmiszerbiztonság területén. A nemzetközi  
összefogásban, jelentős magyar rész-
vétellel fejlesztett, TE-FOOD elnevezésű  
blockchain-alapú megoldás ma a világ leg-
fejlettebb, legbiztonságosabb és ugyanakkor 

legolcsóbban üzemeltethető élelmiszer-biz-
tonsági rendszere. Az egyetemen elindítják 
az ehhez kapcsolódó új technológiát oktató 
képzést is, hogy Debrecenben meghatározó 
európai élelmiszer-biztonsági kompetencia-
központ alakulhasson ki. (agroforum.hu) 

MÁSODSZOR ÜLÉSEZETT 
A NÖVÉNYVÉDELMI 
MUNKACSOPORT

Bő egy év van hátra a Családi Mezőgazdasá-
gi Vállalkozásokról szóló jogszabály hatályba 
lépéséig, mégis ez volt a legforróbb témá-
ja a NAK Szántóföldi Növénytermesztési és 
Beszállítóipari és a Kertészeti és Beszállí-
tóipari Országos Osztályok által november 
végén megrendezett, telt házas ülésének, 
melyre a megyei szervezetek vezetői kaptak 
meghívást. A tanácskozáson a várható jog-
szabályi változások megbeszélése után az 
aktuális növényvédelmi helyzetet, a növény-
védő szer-kivonások alternatíváit, valamint az 
integrált növényvédelem gyakorlati kérdéseit 
vitatták meg a résztvevők. Bemutatkozott a 
Lombtrágya és Termésnövelő Anyag Gyár-
tók és Forgalmazók Szövetsége, és szó esett 
a növényvédelem technikai újdonságainak 
jogszabályi kihívásairól. A tanácskozásról a  
Növényvédelmi Szövetség oldalán (www.huc-
pa.hu) olvashat bővebben.

Szerkesztette: Vám
os Éva
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MAGYARORSZÁG AGRÁR-DIGITALIZÁCIÓS FÓRUMA 
több, mint 80 előadó, 40 kiállító és 800 szakmai érdeklődő részvételével. 
Tematika: stratégia - tervezés - gyakorlat a precíziós gazdálkodásban.

Szervezők:

KÜLFÖLDI VENDÉG ELŐADÓK:

Terry Griffin 
Kansas State University, 
USA. Kutatási területe a 
növénytermesztési rendszerek 
ökonómiája, illetve a big 
data alkalmazása a precíziós 
gazdálkodásban

Ian Yule 
Director and Professor of Precision 
Agriculture, Massey Agritech 
Partnership Research Centre, Új 
Zéland. Kutatási területe: távérzékelés, 
a precíziós gazdálkodás műszaki 
feltételrendszere

Precíziós Gazdálkodási és Agrárinformatikai

KONFERENCIA & KIÁLLÍTÁS

WWW.PREGA  .HU

2019.02.19-20. Aquaworld Resort**** Budapest, Íves út 16.

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

PROGRAMELŐZETES

Plenáris/ 
megnyitó 
előadások 

Plenáris/ 
megnyitó 
előadások 

• Támogatás –
Szabályozás –
KözAdat szekció

• Hogyan kezdjük a
precíziós gazdálkodást?

• Zöldségtermesztési
szekció

• Szántóföldi
workshop

• Szőlő- és gyümölcs- 
termesztési szekció

• Állattenyésztési
szekció

Milyen társadalmi,  
környezeti és innovációs  
tényezők befolyásolják 
a közeljövő 
gazdálkodását?

PREGA – 2. nap  
(szántóföld) 
2019. 02. 20.

PREGA – 1. nap 
(támogatás, 

zöldség,  
gyümölcs, 

állattenyésztés, 
szántóföld)  

2019. 02. 19.

• Talaj –
Szántóföldi szekció I.

• Öntözés –
Vízgazdálkodás I.

• Növény –
Szántóföldi
szekció II.

• Öntözés –
Vízgazdálkodás II.

• Szaktanácsadás –
Szántóföldi szekció III.
és Precíziós gazdálkodói
kerekasztal
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FŐLEG EXPORTRA  
 TERMELNEK 

A HAZAI 
ökogazdaságok

Elsősorban alapos szakmai felkészültség és innovatív szemlélet 
szükséges ahhoz, hogy valaki ökogazdálkodásba fogjon.  

Szakmai támogatást több helyről lehet kapni, és az év végén 
megnyílik egy komoly támogatási keret. Nemcsak meggyőződésből 

érdemes belefogni: azért is, mert az átvételi árak  
magasabbak, és a gazdálkodó kevésbé van kitéve a piaci 

fluktuációnak. A magyar ökogazdaságok összmérete fokozatosan 
bővül, a fogyasztók tudatossága is egyre nő, de a termés nagy része  

mégis exportra megy. Az ökogazdálkodás hazai helyzetét  
Dr. Drexler Dóra okleveles növényorvossal, az Ökológiai Mező-

gazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjével tekintettük át.

Van-e különbség bio és öko között, és ha 
igen, mi az? 
Ezek egy dolognak a különböző elnevezései, 
ami attól függően, hogy melyik nyelvterületről 
származó szót vesszük át. Az angolszászok 
az organic, a németek a bio kifejezést hasz-
nálják, ezek itthon is meghonosodtak (organi-
kus, bio), de a hivatalos hazai elnevezés öko, 
vagyis ökológiai gazdálkodás.

Mennyire elterjedt a hazai gazdálkodók 
körében?
Jelenleg a termőterület 4 százalékán zajlik 
minősített ökogazdálkodás, ami körülbe-
lül 200 ezer hektárt jelent. Ebből körülbelül 
40 százalék szántó és 50 százalék gyepte-
rület - ami nem annyira szerencsés, mert  
sok esetben nem lesz belőle ökológiai élelmi-
szer - a maradék pedig gyümölcs és zöldség.
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Az 1980-as években alulról szerveződ mozga-
lomként a nulláról indult, és 2002-ig exponen-
ciálisan bővülve érte el a százezer hektáros 
határt. 2004-2016 között  120-140 ezer hektár 
körül stagnált. Az ezen időszak alatt bekö-
vetkezett területváltozásokat nagyban befo-
lyásolták a támogatási periódusok is. Amikor 
2015 végén megjelent a legutóbbi, és egyben 
az eddigi legnagyobb összegű támogatási pá-
lyázat, akkor több mint 180 ezer hektárosra 
nőtt az ökoterület, ami azóta is növekedett, 
így lett 2017-re közel 200 ezer hektár. Most év 
végén megint megnyílik a támogatási keret: 
összesen 12 milliárd forintra lehet pályáz-
ni, ráadásul ebben a költségvetési ciklusban 
már másodszorra. Sokat lobbiztunk, hogy ez 
így legyen. A mostani kiírásnak ráadásul az 
is az előnye, hogy a kötelezettségvállalás öt 
évre szól, vagyis a támogatásokat várhatóan 
2020-tól 2025-ig folyósítják, ami átnyúlik a 
következő támogatási ciklusba. Ja, és AKG-s 
területtel is lehet majd pályázni az átállásra.
Arra számíthatunk, hogy a pályázat hatására 
tovább fog bővülni a terület. újabb termelők 
újabb területeket fognak bevonni az ökológiai 
gazdálkodásba.

Változnak valamiben a pályázati 
feltételek?
Fontos változás, hogy már nem lehet állat-
tartás nélkül gyepek támogatására pályázni. 
Korábban ez nem volt előírás, és sokan vettek 
fel ökológiai gyepre átállási vagy fenntartási 
támogatást. Csakhogy míg Nyugat-Európá-
ban általában intenzíven használják a gyepe-
ket (sok műtrágyával, gyomirtó szerekkel), itt-
hon leginkább extenzíven gyepgazdálkodunk. 
Ez azt jelenti, hogy egy hazai gyepterület 
ökológiai gazdálkodásra való átállítása álta-
lában minimális változást hozott a környezeti 
terhelésben, és mivel nem mindig kapcsoló-

dott hozzá állattartás - főleg nem ökológiai -, 
nem keletkezett ökotermék vagy élelmiszer, 
vagyis a támogatás nem jól hasznosult. Ezért 
kértük, hogy a mostani kiírásban kössék ál-
lattartáshoz a gyeptámogatást. Az optimális 
pedig az lenne, ha a csatlakozó állattartás is 
ökológiai lenne, bár egyelőre ez csak plusz 
pontként szerepel a pályázatban.

Milyen nehézségekkel számolhat, aki 
ökológiai gazdálkodásba kezd? 
Sokan összetévesztik az ökológiai gazdálko-
dást azzal, hogy nem csinálunk semmit, olyan 
értelemben, hogy nincs se műtrágya, se nö-
vényvédelem. Ez így biztosan ”bukta”lenne. 
Természetesen az ökológiai gazdálkodásban 
is kulcskérdés a tápanyag-utánpótlás és a 
növényvédelem. A kihívás inkább az, hogy 
kémiai, szintetikus szerek nélkül kell ezeket 
hatékonyan megvalósítani. Itt válik csak iga-
zán nélkülözhetetlenné az integrált szemlélet 
tényleges betartása: a megfelelő termőhely, 
növényi sorrend, talajművelési módok, vagy 
éppen az ellenállósággal rendelkező fajták 
megválasztása. Ehhez nagyon erős szaktu-
dásra van szükség, hiszen kevés az utólagos 
javítási lehetőségünk, ha hibázunk. Az öko-
gazdának a termelést rendszerszinten kell 
átállítania: eltervezni előre, hogy hova mit vet 
majd, és az milyen előveteménye lesz a követ-
kező terménynek, hogy elkerülje a károsítók 
megjelenését. 

Kell-e speciális géppark, kellenek-e 
különleges szerek?
Nem feltétlenül, de ez attól is függ, mi-
lyen kultúrákban vezetjük be az ökológiai  
termesztéstechnológiát. Például a kapásnövé-
nyek termesztéséhez nem árt, ha van speciális 
sorközművelő eszköz, mert a gyomszabályozás 
ökoban csakis mechanikai alapon működhet. 

Milyen ütemben bővül a szegmens?
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Ebben nagy itthon a lemaradás. Ausztriában, 
a határhoz közeli Burgenlandban már minden 
ökológiai gazdálkodó modern, precíziós, ujjas 
kapákat és sorközművelőket alkalmaz, amik-
kel makulátlanul meg tudják oldani a gyom-
szabályozást akár szójában is. Itthon a legtöbb 
helyen nincsenek ilyen gépek, mert drágák, és 
nálunk nincs (pozitív) hagyománya a közössé-
gi gépparkoknak sem. Ugyanakkor az emberi 
munkaerő is egyre kevésbé elérhető. Léteznek 
ökogazdálkodásban engedélyezett növényvé-
dő szerek is, melyek természetes hatóanya-
gokat tartalmaznak, vagy a biológiai növény-
védelem eszköztárát használják. Az ökológiai 
növényvédő szerek hatásfoka általában ala-
csonyabb a szintetikus készítményekénél, de 
vannak kivételek is, egyesek sokkal hatáso-
sabbak.

Tudna mondani példát?
Ilyen a szőlő- illetve almatermesztésnél al-
kalmazott feromonos légtértelítés. Megfelelő 
területen alkalmazva a diszpenzerekből nagy 
mennyiségben kijutó feromonok megzavarják 
a károsító molyok szaporodását (nem talál-
nak egymásra, alig tudnak párosodni, petéz-
ni, aminek következtében jóval kevesebb lárva 
lesz). A hazai szőlészetek amúgy már ráérez-
tek az ökológiai módszerek hatékonyságára, 
egyre többen állnak át erre a termesztési 
technológiára, még ha nem is feltétlenül jelöli 
ezt még mindenki a borosüvegeken.
Kezdeményezésünkre ma már létezik egy 
úgynevezett ökoszerlista, melyet a Nébih ál-
tal koordinált ökológiai munkabizottság ál-
lít össze. Erre a listára kerülnek fel azok a 
növényvédő és termésfokozó szerek, amik 
használhatók az ökogazdálkodásban. A Néb-
ih növényvédőszer-, illetve termésnövelő 
keresőjében is lehet szűrni az ökogazdálko-
dásban engedélyezett készítményeket, akár 
konkrét károsítóra vagy kultúrára szűkítve.

Kihez fordulhat, aki ökológiai gazdálko-
dásra adja a fejét?
Szakmai kérdésekben minket is megkereshet. 
Van szaktanácsadási szolgáltatásunk, de az 
ellenőrző szervezeteknél is lehet tájékozódni 
a bejelentkezés és ellenőrzés követelménye-
iről. A legjobb azonban az egymástól tanulás. 
A gazdálkodók számára működtetünk egy on-
farm kutatási hálózatot, ahol a csatlakozók  
pl. új fajtákat próbálhatnak ki, vagy egysze-
rű kísérleteket végezhetnek. Ezeket koordi-
náljuk, illetve a hálózaton keresztül tudnak 
a gazdák egymással kapcsolatot tartani, és 
vannak szakmai napok is. Az komoly előny, ha 
egy gazda beszél valamilyen nyelvet, mert an-
gol és német szakirodalom nagy mennyiség-
ben áll rendelkezésre, de azért igyekszünk a 
fontosabb munkákat magyarul is kiadni.

Jellemzően kik vágnak bele?
Azok számára vonzó elsősorban, akiknek 
fontos a környezet- és természetvédelem, és 
akik értékelik a benne rejlő szellemi kihívást. 
A sikeres ökogazdálkodáshoz alapos szakmai 
ismeretek kellenek és innovatív gondolkodás. 
Ennélfogva sok fiatalt, és nem csak agrárvég-
zettségűeket vonz ez az ágazat. Sokan állnak 
át más pályáról, imponál nekik, hogy az inno-
váció párosul a fenntarthatósággal és a ha-
gyománnyal.

Mitől függ, hogy valakinek megéri-e át-
térni? 
A meggyőződésen kívül elsősorban akkor éri 
meg áttérni, ha valakinek van vevőköre az 
ökotermékre. Ha a méretet tekintjük, szán-
tóföldi körülmények között - mivel a legtöbb 
ökotermék rögtön exportra megy - az egy ka-
mionnyi minimum termékmennyiséget érde-
mes megcélozni. 
Arra számítok azonban, hogy javulni fognak a 
hazai értékesítési lehetőségek is, ahogy nő-



N Ö V É N Y V É D E L M I  M A G A Z I N

13

nek az itthoni feldolgozási, felvásárlási kapa-
citások. Ha valakinek van piaca és elegendő 
mennyiségű és minőségű terménye, akkor 
abszolút megéri átállnia, hiszen magasabbak 
az átvételi árak, mind a kertészeti kultúrák-
ban, mind szántóföldiekben. Az ökoágazatot 
ráadásul a piaci fluktuáció is kevésbé szokta 
érinteni.

Említette, hogy a legtöbb hazai ökoter-
mék exportra megy. Ennek mi az oka?
Részben a fizetőképes kereslet az, ami ezt 
meghatározza. Nyugat-Európában magasabb 
árakon lehet értékesíteni az ökotermékeket, 
mint idehaza. A másik ok, hogy itthon kevés 
a fogyasztókig kiépült termékpálya. Persze 
van valamennyi, létrejöttek ökoterményeket 
felhasználó pékségek például, de az ökoé-
lelmiszer-feldolgozás és -értékesítés bonyo-
lultabb, mint eladni az árut külföldre, ahol a 
aratás után már viheti is a terményt a kamion. 
A külföldi partnerek is abban érdekeltek, 
hogy az alapanyagot vásárolják meg, és náluk 
csapódjon le a hozzáadott érték haszna. 
A hazai fogyasztók ökológiai érdeklődése és 
tudatossága mindeközben növekszik. Ezt jó 
lenne hazai terményekből kielégíteni, hogy a 
hazai nyersanyag ne exportra menjen, miköz-
ben a belső fogyasztást importból fedezzük…

Mekkora terhet jelent az ökogazdálko-
dásra  való átállás, a tanúsítások meg-
szerzése, mennyi idő, mire a földből öko-
termelésre alkalmas terület lehet?
Az adminisztratív terhek nem jelentősek, pon-
tosabban inkább úgy mondom, hogy a gazdák 
már amúgy is megszokhatták a rengeteg ad-
minisztrációt, ez már nem ront rajta sokat. Az 
átállási idő függ a kultúrától. A szántóföldiek-
nél két év, az ültetvényeknél három év, mire 
megszerzi az ökotanúsítványt az adott terület. 
Amire oda kell figyelni, az a belépési idő-
pont, hogy ne vesztegessünk el pl. egy évet 
amiatt, hogy közvetlenül a betakarítás után 
kezdtük az átállást. Biotermékként ugyanis 
csak a már tanúsított területről betakarított 
terményt értékesíthetjük. Szántóterületen az 
első két évben szokás például lucernát term-
eszteni, majd a harmadik évtől búzát, így gör-
dülékenyebb az átállás. Az átállási támogatás 
egyébként magasabb, mint az ökogazdálko-
dás fenntartási támogatása, mert kompen-
zálni kell az átállási időszak bevételkiesését.
 
Termelőként könnyen piachoz juthatok?
Ha valaki kicsit is beszél angolul vagy né-
metül, nem jelenthet gondot, hogy példá-
ul elmenjen Nürnbergbe, a minden évben  
megrendezett ökogazdálkodási vásárra, a 

A minősített ökológiai gazdálkodásba bevont területek hasznosítása 2017-ben
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        Az ökológiai gazdálkodásba bevont ellenőzött területek és vállalkozások (2012-2017)

BIOFACH-ra, ahol könnyen kapcsolatba lép-
het a felvásárló cégekkel, és ha megvan a mi-
nősítés és a mennyiség, már könnyen megy 
a dolog.

Mennyire hozzáférhetők az ökogazdál-
kodásra alkalmas vagy erre nemesített 
növényfajták?
Az ökológiai nemesítés itthon egyelőre gye-
rekcipőben jár. Két ősgabonafaj van, amiket 
Martonvásáron nemesítettek kifejezetten 
ökológiai módszerekkel erre a célra, de ezek 
marginális kultúrák. Ebben kicsit lemaradás-
ban vagyunk. Külföldi ökonemesítésű fajták 
ugyanakkor elérhetők, persze kérdés, hogy 
mennyire alkalmasak a mi termesztési körül-
ményeink között. Az osztrák biobúzafajtákról 
tudjuk, hogy Nyugat-Magyarországon lekö-
röznek minden más fajtát az ökogazdálko-
dásban, de az ország keleti részén már nem 
ajánlhatók. Szóval, lenne még potenciál a ha-
zai ökológiai nemesítésben. 

Mennyire könnyű vagy nehéz hazai bio-
vetőmaghoz jutni?
Ökovetőmag bármilyen fajtából lehet, nem 
csak ökonemesítésű fajtából. A lényeg, hogy 
a termesztés ökoterületen történjen. A vető-
magüzemek többsége alkalmas, fel is készült 
az ökológiai vetőmagelőállítására, és meg is 

van rá a tanúsítványa, de a piaci igény egye-
lőre nem jelent meg. Ennek oka például, hogy 
a szántóföldi növénytermesztésben a kalá-
szosok esetében sokan megtermelik a saját 
vetőmagjukat, vagy megveszik a csávázatlan 
konvencionális magot, mert az olcsóbb. A tu-
datosság talán azért is hiányzik, mert a fajták 
ugyanazok, nincsenek külön ökogazdálkodás-
ra nemesítettek. Ennek javításán mi is dolgo-
zunk a LIVESEED elnevezésű Európai Uniós 
kutatási projekt keretében, melyben a mar-
tonvásári MTA Agrártudományi Kutatóköz-
pont is részt vesz. Persze aki saját területére 
válogatna megfelelő populációt, azt már most 
is tudjuk segíteni: kipróbálásra kaphat úgyne-
vezett heterogén szaporítóanyagot:  alakor-, 
tönke-, vagy éppen durumbúza-populációkat. 
Ezeket kísérleti szinten vizsgáljuk az onfarm- 
hálózatunkban. Akit érdekel, annak lehető-
sége van arra, hogy szelektáljon a termésből 
a saját igényei szerint, például csak azoknak 
a kalászoknak a termését tartsa meg vető-
magnak, amelyek nem nőttek magasra. A 
heterogén szaporítóanyagok új lehetőséget 
nyújtanak majd az ökogazdák számára, mert 
a várhatóan 2021-ben életbe lépő új európai 
ökorendelet értelmében ilyet csak ők forgal-
mazhatnak majd.

Ballai Vince
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Magyarországon nem fedezi az igényeket  
az ökológiai minősítésű vetőmagok termelése.  

Leginkább egyes kalászosokból, zöldtakarmányból 
és  borsóból érhetők el hazai termelésű magok,  
de kerti zöldségek esetében importra szorulunk,  

ha nem számolunk a hobbistákkal.  
Az ökovetőmag-termelés helyzetébe és kilátásaiba  

Füsti Molnár Gábor, a Nébih  
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatósága  

Vetőmag Szakterület / Minősítésfelügyeleti  
Osztályának* vezetője, illetve munkatársa,  

Fürst Katalin vezetett be minket.

TERMELHETNÉNK ITTHON 
TÖBB ÖKOVETŐMAGOT
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Mi számít ökovetőmagnak? 

Az a vetőmag, ami átesett az előírt 
kettős tanúsításon: a Nébih vizsgálja, 
hogy megfelel-e a vetőmag minősítés 
előírásainak, azt pedig, hogy az ökota-
núsítása is rendben legyen, az erre hi-
vatott ökológiai tanúsító szervezetek, 
a Hungária Öko Garancia Kft., illetve 
a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 
vizsgálják.
Az ökotermelés során ugyanakkor le-
het használni konvencionális vetőma-
got is, amennyiben a termelni kívánt 
növényfajta szerepel az ökológiailag 
termelhető növények adatbázisá-
ban, és éppen nem elérhető belőle 
ökovetőmag. Fontos azonban, hogy 
GMO-mentesnek kell lennie – amit az 
ökogazdálkodásban hangsúlyozottan 
ellenőriznek –, illetve hogy a konven-
cionális vetőmagot ebben az esetben 
nem szabad csávázni, ahogy az ökove-
tőmagokat sem. A szabályozás lehe-

tővé teszi, hogy a magokat speciális, 
gombák-rovarok ellen hatásos öko-
gazdálkodási növényvédő szerekkel 
kezeljék.

Miért olyan kevés a forgalmazó a  
Nébih adatbázisában, akitől ökomago-
kat lehet vásárolni?

Az ökomagokat előállító vállalkozások 
alapvetően kétoldalú szerződéseket 
kötnek, közvetlenül a felhasználókkal, 
és a forgalom elsősorban kettejük kö-
zött zajlik. A Nébih ökovetőmag-adat-
bázisába a fölös, harmadik fél számá-
ra értékesítendő mennyiség kerül fel. 

Magyarország megfelelően van ellátva 
ökomagokkal?

Magyarországon 19 faj – leginkább 
zöldtakarmány, például lucerna, vala-
mint bor só és egyéb zöldítő növények 
– esetében termeltek idén ökovető-
magot, összesen közel 1300 hektáron. 
Nekünk a hazai vetőmag-szaporítási 
adatokról vannak információink, és 
az biztos, hogy a hazai termelés nem 
elégíti ki az igényeket. Bár a Nébih 
által vezetett ökológiai vetőmag-adat-
bázis zömében zöldségvetőmag-té-
teleket tartalmaz, a legjelentősebb 
zöldségfajokból – paradicsom, pap-
rika, uborka – például nincs is hazai 
előállítású ökovetőmag. A forgalomba 
került ökomagok nagyobb része im-
port, főleg Ausztriából, ahol komoly 
– a helyi gazdálkodóktól származó 
információink szerint–, erősen piac-
torzító hatású állami támogatással 
segítik az ökogazdálkodást és az ilyen 
vetőmagok előállítását. Az ökológiai 
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célú termelés nálunk is növekvőben 
van, egyre többen fognak bele, évről 
évre enyhe mértékben nő a magter-
melésre használt terület nagysága is. 
Ősztől már lehet pályázni az ökológiai 
gazdálkodás támogatására, 12 mil-
liárd forintos keret erejéig, de lenne 
még tere a további, termelést ösztön-
ző támogatásoknak.

A támogatáson kívül mivel segítik, 
vagy mivel lehetne még segíteni az 
ökovetőmag-termelést?

Létezik egy európai uniós program, 
amivel azt mérik fel, hogy mekkora az 
ökológiai vetőmagok forgalma, és ahol 
alacsony, ott miért az, illetve készül 
egy uniós ökovetőmag-adatbázis is, 
ami ugyancsak segíthet. A mi részünk-
ről annyit lehetne ehhez hozzátenni, 
hogy itthon is készüljön egy ajánlati 
lista, vagyis, hogy megállapítsuk: a 
több ezer növényfajtából melyek a leg-
alkalmasabbak ökogazdálkodásra, de 

erre forráshiány miatt nálunk nincsen 
kapacitás. Összehasonlító vizsgála-
tokra volna szükség, kísérletek kel-
lenek, illetve kimondottan ökológiai 
gazdálkodásra alkalmas, betegségek-
nek ellenálló, a helyi környezeti viszo-
nyoknak megfelelő fajták nemesítése 
lenne szükséges. Néhány hazai inté-
zetben létezik ilyen program, például 
az MTA Mezőgazdasági Kutatóintéze-
tében Martonvásáron, és az Ökológiai 
Mezőgazdasági Kutatóintézet is folytat 
ilyen jellegű kutatómunkát: Mindket-
ten közreműködnek az ezt célzó uniós 
programban, a Liveseed Projectben. 

Fontos segítséget jelenthetnek még 
a heterogén szaporítóanyagok. Ez  
olyan könnyítés lesz az EU új, ezirányú 
szabályozásában, aminek az a lénye-
ge, hogy nem veszik olyan szigorúan 
egy-egy növény esetében a homogeni-
tást, hanem megengedik, hogy kicsit 
különbözzenek egymástól az egyes 
egyedek. Például az egy táblába vetett 
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gabonánál jelentősebben eltérhetnek 
a kalászméretek vagy azok formái. 
Már-már nem is egy fajtáról van szó, 
hanem fajtán belüli vagy fajták közötti 
mixről. Ezzel növekedhet a diverzitás, 
és az adott növény ellenállóbb lehet a 
szárazsággal, károkozókkal szemben. 
Hogy mindez pontosan hogy néz majd 
ki, még nem tudni, most készül róla az 
uniós rendelet.

Vannak példák ökológiai vagy annak 
mondott vetőmagok illegális forgal-
mazására?

Csak a Nébih és az erre hivatott ta-
núsító szervezetek kettős minősíté-
sén átesett, a kormányhivatalok által 
is ellenőrzött, fémzárolt vetőmagokat 
lehet ökomagként forgalomba hozni. 
A termelés körülményeit, a betakarí-

tást is ellenőrzik, és mintavétel után 
levarrt, felcímkézett, plombákkal le-
zárt zsákokban hozzák forgalomba 
– hasonlóan az egyéb vetőmagtéte-
lekhez. Fő a teljes nyomon követhe-
tőség: a vetőmag-szaporítás ún. ve-
tésbejelentési lapján már most, és a 
jövőben a zsák címkéjén is szerepel-
ni fog, hogy ökovetőmagról van szó.  

Ettől függetlenül egyes termelők, il-
letve hobbisták gyakran csereberél-
getnek egymás között hatóságilag 
nem minősített magokat, de ezt nem 
mondanánk illegálisnak – nem kel-
lene megfojtani a lelkesedést. Aki 
ismerőstől kapta, és megbízik ben-
ne, vállalja az ezzel járó rizikót. Ha 
azonban valaki úgy viszi a piacra, 
vagy kínálja internetes hirdetések-
ben, hogy nincs róla tanúsítvány, az 
már illegális, és a Nébihnek köte-
lessége megvédeni a fogyasztót az 
ezzel járó esetleges kockázatoktól. 
Manapság már elérhetőek olyan vizs-
gálati berendezések – például Mar-
tonvásáron –, amelyekkel akár egyet-
len vegyszer molekula is kimutatható 
egy adott mintában, ezzel lehetővé vá-
lik nemcsak az ökológiainak mondott 
magok, de egyéb termékek vagy élel-
miszerek ellenőrzése is, hogy valóban 
vegyszermentesek-e. 

Ballai Vince 

(*Az interjú elkészültét követően módosult a  
Nébih szervezeti és működési szabályza-
ta, amivel megszűnt a Növénytermesztési 
és Kertészeti Igazgatóság, a Vetőmag Szak-
terület / Minősítésfelügyeleti Osztály jövő-
je pedig egyelőre nem ismert – a szerk.)  
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A biogazdálkodás NEM 
EGYSZERŰ

„Valaki örököl pár hold földet, nem ért 
a mezőgazdasághoz, ezért azt mondja: rendben, 

akkor biogazdálkodásba kezdek. 
Hagyom, hadd nőjön minden. 

Ez óriási tévedés” – mondja Kujániné Cser Olga 
növényorvos, a Magyar Növényvédő Mérnöki és 

Növényorvosi Kamara alelnöke, 
aki Kecskemét és  Lajosmizse között családi 
gazdálkodó 30 hektáron. A biogazdálkodás 

szerinte egyáltalán nem erről szól.
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Kezdjük a fogalmak pontosításával: mit 
nevez ön bioterméknek? 

Először is tisztázzuk: az öko, a bio, az 
organikus mind ugyanazt jelenti. Sem-
miképpen nem az a bio, amihez hoz-
zá sem nyúlnak, nem csinálnak vele 
semmit, sőt még csak az sem, amit 
nem kezelnek növényvédő szerrel. 
Ugyanis a növényvédő szer kategóriá-
ba tartoznak a biocidek is, sőt az olyan 
elemi hatóanyagok is, mint a kén és 
réz, valamint az olajok és tapadást elő-
segítő egyéb anyagok. Lehet, sőt kell is 

védeni a növényeket a károsítók ellen, 
de csak biológiai készítményekkel – az 
ellenállást segítő antagonista gom-
bákkal és baktériumokkal. 

El lehet ezekkel érni ugyanolyan ered-
ményt, mint a klasszikus növényvédő 
szerekkel? 

Nem, biológiai készítményeknél álta-
lában nem lehet 100 százalékos ered-
ményre számítani. Vannak viszont más 
hasznos élő szervezetek is, amiket 
be lehet vetni az ökogazdálkodásban, 
például a ragadozóatka, a fátyolka, 
a fürkészdarázs. A biológiai védeke-
zés részét képezik a madarak is. Ha 
például kedvezőek a körülmények a 
baglyok letelepedéséhez, akkor kizárt 
a pockok elszaporodása. A téli láto-
gatóba érkező bagoly fajok megfelelő 
fészkelési lehetőségek esetén látogat-
ják a lucernatáblákat, őszi vetéseket. 
A fácánok például az avarban telelő 
szőrös hernyót is megeszik, pedig azt 
nem minden madár fogyasztja el. Ku-
tatók megfigyelték, hogy egy énekes-
madár egyetlen perc alatt ötvenszer 
fordul hernyóval a csőrében fiókane-
velés idején. A Dunántúlon a gyapjas 
lepke sok esetben okoz problémát, de 
azon területeken, ahol sok énekesma-
dár fészkel, azok kicsipegetik példá-
ul a gyapjas lepke (Lymantria dispar) 
tojáscsomóit, és így nem lesz túlsza-
porodás. A rovarhotelek készítésének 
akkor van nagy szerepe, ha az a kon-
vencionális növényvédelmi kezelésben 
részesített területtől távolabb esik. A 
rovarhotelban a hasznos élő szerve-
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zetek, beporzó méhek egyaránt meg-
telepednek és elszaporodnak. A cél a 
biológiai egyensúly megteremtése, egy 
működő rendszert kell kialakítani. 

Elég sok elemű rendszernek tűnik…

Valóban, egy jó biogazdának az átla-
gosnál sokkal nagyobb szaktudásra 
van szüksége – miközben persze egy 
átlagos gazdától elvárt ismeret sem 
kevés. A biogazdának pontosan kell 
tudnia, az adott kultúrában milyen 
baktérium- vagy gombakészítmé-
nyek használhatók a betegségek és 
kártevők ellen. Fel kell ismernie, hogy 
az adott időjárási körülmények között 
milyen járványok és gradációk várha-
tók. Tudnia kell, hogy a biológiai véde-
kezés tekintetében csak a megelőző 
kezeléseknek van eredménye. Ez még 
nem elég: hiába jó például a Trifender, 
vagy az Ökoni, a túlalkalmazás elke-
rülésére is figyelni kell, hiszen ha ez 
történik, elpusztulnak a hasznos bak-
tériumok is. Érdemes szerrotációt al-
kalmazni, és nagyon fontos a beavatko-
zás időpontja, azt is tudni kell, hogy mi 
az, amihez jobb nem hozzányúlni és a 
természetes biológiai körforgásra bíz-
ni. Nem mindegy, hogy a tojásból való 
kikelést, a lárva fejlődését, vagy a to-
jásrakást akarjuk megakadályozni egy 
rovar esetében. Azt is tudni kell, milyen 
növények, vagy növényi nedvek gyorsít-
ják fel, vagy lassítják le a fejlődésüket. 
Ezen kezelések elengedhetetlen kel-
léke a növényvédelmi előrejelzés, ami 
nélkül nem lehet megfelelően időzíteni 
az inszekticidek kijuttatását.

AZ ELŐREJELZÉS ALAPJA A KÁRTEVŐK
ÉS KÓROKOZÓK ISMERETE. 

Itt jön számításba:
 
∙  a területi SZEMLE (talajlakó kártevők, 
lombkártevők felvételezése);
 
∙   a színes FOGÓLAPOK használata (fehér, 
sárga, kék);

∙      a FEROMONCSAPDÁK megfelelő időben és 
megfelelő helyre való kihelyezése;

    ∙   a TALAJFELVÉTELEZÉS (esők után az átte-
lelő kártevők); 

∙  a METEOROLÓGIAI MEGFIGYELŐ ESZKÖZÖK 
használata, melyek hőmérséklet, páratar-
talom, talajnedvesség-, levélnedvesség-bo-
rítottság fügvényében segítenek a felderített 
kártevő-populáció életképességének, tö-
megfejlődésének felderítésében;

∙    a TÁVCSAPDÁK (a molyok, aknázómolyok 
elleni védekezés időpontjának meghatározá-
sá ra) ;
        
∙     a MADÁRODÚK elhelyezése akkor ered-
ményes, ha háborítatlan környezetben, a 
ragadozóktól megfelelő magasságban tör-
ténik, így abban három-négy énekesma-
dár-genráció is kifejlődik (a darazsak csak a 
lakatlan odúkat veszik birtokba);

  ∙  a FÖLDRÉSZEK KÖZÖTTI ELŐREJELZÉS, ami 
szintén nagyon hasznos lehet a biológi-
ai gazdálkodás szempontjából, mert az 
utóbbi években a mediterrán légáram-
latokkal hazánkban kevésbé előforduló, 
nagy kárt okozó kártevők is megjelen-
tek, és tömegszaporodásuk megindult. 
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Ön mit tapasztal? Megvan a gazdáknál 
a biogazdálkodáshoz szükséges speci-
ális tudás? 

Nincs. Az a legrosszabb, aki nem is 
tudja, hogy mennyi mindent kelle-
ne tudnia. Nagyon nagy károkat lehet 
okozni a hozzá nem értéssel. Két-há-
rom év alatt annyira elhanyagolttá vál-
hat egy terület, hogy egy szakértő is 
csak évek alatt tudja újra rendbe hoz-
ni. Viszont az elhivatottság a biológiai 
termesztés iránt az önképzés segítsé-
gével elérhető.

Nyitottak a biogazdálkodásra a magyar 
gazdálkodók? 

Nem nagyon – ez előbbiek ismereté-
ben azt mondom, szerencsére. Persze 
nincs is könnyű dolguk, nemcsak az 
előbb említettek miatt, hanem azért 
sem, mert elvárjuk, hogy a biozöld-
ség és -gyümölcs is szép, gusztusos 
legyen, mert „szemre” vásárol a vevő. 
Ami foltos, kukacos, az nem kell neki. 
Ha egyetlen cseresznyelégy-lárvát 
találnak például egy kamion biogyü-
mölcsben, az egész 18 tonna megy a 
szemétbe. 

Ön szerint milyenek a biogazdálkodás 
kilátásai? 

Szerintem kis területen van esélye, egy 
kisebb paradicsom- vagy akár burgo-
nyatermesztő gazda számára például 
jó alternatíva lehet. De csak akkor, ha 
hajlandó akár napi szinten is bejárni a 
földet, és permetezni minden eső után, 
ha kell. Egy nagy gazdaságban ezt nem 
lehet megvalósítani, ezért a biogazdál-
kodás tömegtermelésre, népélelme-
zésre nem alkalmas. Egy 300 hektáros 
burgonyatáblát nem lehet folyamato-
san ellenőrizni, és kézzel leszedegetni 
a krumplibogarakat, ha arra van szük-
ség.

Említett egy furcsa folyamatot is: amit 
eddig bionak tartottunk, az lehet, hogy 
nem lesz az…

A néphit ma is úgy tartja, hogy a dió 
mindennek ellenáll, és hogy nem is 
szoktuk növényvédő szerekkel kezelni. 
Ez azonban már nincs így, muszáj lesz 
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ezzel foglalkozni. Talán a szárazság 
miatt, rengeteg volt az idén a dióburok- 
fúrólégy (Rhagoletis completa), és Za-
lában, az Alföldön, a Duna-Tisza közén 
elpusztították a termésnek körülbelül 
a felét. Ráadásul az ivarérett populáció 
a petéit is le tudta rakni az avarba vagy 
a talajba. Ez az interjú október végén 
készült, amikor Kecskeméten 23 fok 
volt. Ha ilyen nyárias lesz a tél is, akkor 
sok kártevő biztosan nem gyérül, és az 
idő nagyon kedvezni fog az elszaporo-
dásuknak. 

Mi a megoldás? 

Újra hangsúlyozom, mennyire fontos a 
jó előrejelző rendszer, hogy fel lehes-
sen készülni a védekezésre. Ha pedig 
már megjelentek a kártevők, a dió-
nál a drónos védekezés lehet például 
megoldás. Ennek segítségével nagyon 
célzottan, a fa koronájának különböző 
rétegeibe lehet eljuttatni a hatóanya-
got. Nem okvetlenül növényvédő szert, 
alkalmazható biológiai védekezés is.

Van másik növény is, aminél hason-
lóképpen számítanunk kell az újabb 
kártevők megjelenésére? 

A sok tápnövényű kártevők szinte min-
den kultúrában tömegszaporodásban 
vannak, előtérbe kerültek a szúró-szí-
vó szájszervűek, melyek egyébként ví-
rusvektor-tevékenységet is folytatnak. 
Ilyenek, a teljesség igénye nélkül a 
liszteskefajok, a poloskafajok, a kabó-
cák, a muslicák, az atkák.

Vámos Éva

 
Kujániné Cser Olga 
A több évtizedes növényvédelmi tapasztalattal rendelkező 
Kujáni Lászlóné Cser Olga a Magyar Növényvédő mérnö-
ki és Növényorvosi Kamara alelnöke. Részt vesz az ag-
rár-környezetgazdálkodási támogatások szervezésében, 
a kamara országos előrejelzésének megszervezésében, 
jelenleg címzetes docensként tevékenykedik a Neumann 
János Egyetemen, és tanfolyamokat tart. 1977-től dolgo-
zik a mezőgazdaságban. Volt főagronómus, növénykórta-
nos specialista, főiskolai adjunktus, valamint magánvál-
lalkozások ügyvezető igazgatója. 2015-ben megkapta az 
Év Agrárembere címet. Családi gazdaságuk a Kujáni Ta-
nya a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élel-
miszertudományi Karának mintagazdasága, ahol szőlő- 
és gyümölcstermesztés-oktatás, -bemutatás történik. 
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A 2030-as Fenntartható Fejlődés Menetrendje egy tisztességesebb, béké-
sebb világ jövőképét vetíti előre, melyben senki sincs magára hagyva. A 17 
Fenntartható Fejlődési Célt (FFC) 2015-ben az ENSZ 193 tagországa fogad-
ta el olyan irányelvekként, melyek a nemzetközi közösség tagjait vezérlik a 
2016-tól 2030-ig tartó időszakban.

A 17 Fenntartható Fejlődési Cél a korábban alkalmazott 8 Millenniumi Fej-
lesztési Célra épül, ugyanakkor változást hoz a világszemléletben és a fejlő-
déshez való hozzáállásban. 
Ez a rendszer összefűzi a fenntarthatóság 3 dimenzióját: a gazdasági, a szo-
ciális és a környezeti értékeket.
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A Menetrend az élelmiszert és a mezőgazdaságot a fenntartható fejlődés 
kulcselemének tartja.  A fenntarthatóság 3 dimenziójára épülő programok 
megvalósítóhoz, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 
tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik. A fenntartható célok és a FAO 
stratégiája elősegíti a szegénység és éhezés alapvető okainak megszünte-
tését, egy tisztességesebb közösség építését.

A Növényvédelmi Szövetség elkötelezett ezen célok megismertetésében 
és elérésük elősegítésében. A jövőben a Növényvédelmi Magazin sorozatot 
indít, melyben a mezőgazdaságban és növényvédelemben releváns Fenn-
tartható Fejlődési Célokat és azok összefüggéseit mutatja be.
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DOMONYAI ANDRÁS: 
AFRIKÁTÓL 

MÉG TÁVOL VAN 

A BIOGAZDÁLKODÁS
2013 óta él Afrikában, ahol többek közt fajta-

kutatással, környezetbarát módszerek 
vizsgálatával, a vízszegény területek ter-

mesztési lehetőségeivel foglalkozik, és nem 
utolsó sorban hazai cégek útját is egyengeti.  
Domonyai András szerint a régiónként elté-
rő helyi mezőgazdasági viszonyok más-más 
módszereket igényelnek, az európai érte-

lemben vett biogazdálkodás meghonosítása 
hosszú és bonyolult folyamat.
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Mióta él Afrikában? Bemutatná röviden, milyen tevékenységgel 
foglalkozik? 
 
2013-ban érkeztem Kenyába egy rövid agrárfejleszté-
si program keretében, majd a lehetőségeket és a kihí-
vások szépségét, valamint Afrika lenyűgöző természe-
ti környezetét megismerve a maradás mellett döntöttem.  
A kezdetektől termesztésfejlesztéssel, fajtakutatással, kör-
nyezetbarát termesztési módszerek vizsgálatával és hőterhelt, 
vízszegény területek termesztési lehetőségeivel foglalkozom, 
eleinte a MonJardin! projekt, majd a domonyai-Afribotanica LLP. 
cég keretein belül.
Emellett a kongói-magyar üzleti együttműködés környezettuda- 
tos termesztés tagozatát is sikerült már egy fél éves kongói 
tartózkodás után megalakítani, valamint jártunk Tanzániában, 
Etiópiában is a helyi termesztést és agrárgazdasági szerkeze-
tet tanulmányozni.

Melyek a jelenleg is futó projektjeik?

Tavasszal fejeztünk be egy kétéves faj- és fajtaadap-
tációs kísérletet különböző növényekre a kenyai fél-
szavanna tengerparton, emellett a hazai agrár  
és vízügyi cégek, valamint hazai startupok itteni piacmegisme-
rési, piacralépési folyamatait segítjük. Állandóan folyó munka 
az elfeledett, nem ismert és új ehető növények felkutatása és 
vizsgálata.

Mit jelent Afrikában a biogazdálkodás? Mennyiben más, mint 
Magyarországon vagy Európában?

A biogazdálkodás az otthoni fogalmak szerint és formában 
nagyon nehezen megvalósítható. Egy olyan komplex szemlé-
lettel kell környezettudatos gazdálkodásra törekedni, ami fel-
tételezi az itteni klíma, növény és állatvilág ismeretét, illetve 
csak hosszú és terepen szerzett empirikus tapasztalatokkal 
lehet ökológiaihoz közel álló termesztési rendszereket követ-
ni. Külön nehézség, hogy nem egy, hanem rengeteg klíma és 
ökológiai zóna van, amelyek mind-mind más hozzáállást kí-
vánnak. Minden új helyen levő farm, új és új módszerhaszná-
latot követel, amit sok éves tapasztalattal csak helyben lehet  
elérni, majd kidolgozni. Ez az a tapasztalat, tudás, „szabada-
lom”, amit reményeink szerint megszereztünk, és sikeresen 
tudunk kamatoztatni.
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Milyen a szabályozási környezet arrafelé a növényvédelemben? 
Segíti vagy inkább akadályozza a gazdálkodókat?

Rendkívül vegyes szabályozás van minden térségben, ahol dolgoztunk. Nagy vonalak-
ban a szabályozás hasonló, mint az Európában megszokott, de a termesztési szem-
lélet tömegtermelésben, környezetbarát és bio termelésben a hazaitól teljesen más 
látásmódot igényel. Könyvből, Google-ból, vagy három afrikai témájú cikk, esetleg 
ENSZ- vagy FAO-elemzések elolvasása után nem elsajátítható. A rövidtávú fejleszté-
si programok, kísérletek, beállított projektek sikerpropagandája és a valóság között  
köszönőviszony sincs tapasztalataink szerint.

Mik jelentik a legnagyobb kihívást a biogazdálkodás szempontjából?

Afrika sajátos földrajzi helyzete miatt mindenhol, gyakorlatilag minden zónában más 
és más tájspecifikus nehézséggel kell szembenézni. Gyökeresen más helyzeteket kell 
kezelni Kongóban egy nedves esőerdei, Kenyában egy magasföldi, Tanzániában ten-
gerparti, vagy Ghánában folyódeltai környezetben. Más a hőingás, a rovar- és kártevő-
nyomás, a flóra és fauna, a talajállapot és minőség pedig akár ötven kilométerenként 
nagyobb változatosságot mutat, mint Európán belül bárhol. Hatalmas rugalmasságra 
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és rögtönző készségre van szükség a sikeres termesztéshez és kutatásokhoz.

Mennyire használják a helyi gazdálkodók tudatosan a környezetbarát növényvédő 
szereket?

A helyi kártevőnyomások ismeretében párhuzamosan több ötletünk és fejlesz-
tésünk is halad, amelyek az afrikai farmerek és kivételes környezet általános igé-
nyeit igyekszik kiszolgálni – jobban, mint ahogy azt eddig itt tapasztaltuk. A nem 
környezetbarát megoldások kiváltását erősen propagáljuk, keresve a bio-mód-
szerek nyújtotta nagy termésbiztonságot a hagyományosan nélkülöző családok-
nak.  Ezért a váltás nagyon nagy nehézségekbe ütközik, az afrikai farmer alapszintű  
agrár-biológiai tudása alacsony, hozzáállása végtelenül kockázatkerülő és konzerva-
tív, valamint a kulturális különbségek hatalmasak. Egy érzékenyen kezelendő hely-
zetről van szó, ami nagy odafigyelést igényel, hogy a bigazdálkodásra való átállás a 
legkisebb mértékben is megtörténjen.

Milyen irányba halad Ön szerint a biogazdálkodás Afrikában? 

Léteznek erős próbálkozások, de olyan gyökeres váltást és változást, ami nagy tö-
megben a biogazdálkodás felé tudná fordítani az afrikai farmereket, még nem lá-
tunk. A rendszerek közötti szórás is hatalmas, pl. Etiópiában startupként üdvözölnek 
egy olyan újítást, amely a nagyon távoli területeken élő farmerek kezdetleges faekéi-
re (nem tévedés, keményfa túróeke) fém előtétlemezt dolgoz ki. Szomáliában még 
használják földművelésre az ásóbotot, Kongóban hatalmas elhagyott mangófarmok 
mellett, őserdei törzsek a gyűjtögetésről éppen leváló dzsungeltermesztést használ-
nak, de emellett Európába a vágott virág 70 százaléka kenyai óriásfarmokról érkezik,  
napi háromszori közvetlen, hűtött repülőjárattal. Egyszóval Afrika nem egy egyszerű 
környezet.

Vas László
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ÍGY VÁLIK A 
KIZSAROLT TALAJ 

TERMÉKENNYÉ

A rendszeranalitikai szempontokat 
hiányolja Kökény Attila tanácsadó 

a hazai mezőgazdaságból. 
A szakember komplex gondolkodással közelít 

a talajvédelem felé, miközben 
úgy véli, nincs meg az agráriumban az 

ökológiai szemléletű tudás. 



N Ö V É N Y V É D E L M I  M A G A Z I N

31

Igencsak aktív a közösségi médiában is, 
netán így szeretné népszerűsíteni a fia-
talok körében a mezőgazdaságot?

Konkrétan a fiatalsággal kapcsolatban 
nincsen ilyen törekvésem, elsősorban 
a gyakorló gazdákhoz szólok, olyanok-
hoz, akik már aktívak az agráriumban 
– és akik persze lehetnek fiatalok is. 
Viszont a kívülről érkezőknek nem tu-
dok semmilyen pozitív jövőképet felvá-
zolni, hiszen nem tudnak földhöz jutni, 
a bekerülési költségek pedig óriásiak. 
A mezőgazdaságnak jelenleg nagyon 
rossz a jövedelmezősége és a kilátá-
sa, e szektorban külsősként elindulni 
csak valamilyen kis kertészettel lehet-
séges, a szántóföldi gazdálkodásban 
erre minimális az esély. 

Olvasom a blogján, hogy „a termesz-
téstechnológiám kialakításánál az ok-
szerű, minimumművelés a biológiai fo-
lyamatokat segítő növényvédelemmel 
és tápanyagellátással párosul.” Ön is 
kicsiben kezdte… miért ezen az úton 
indult el?

Ennek az az oka, hogy jómagam isko-
lai rendszerben soha nem tanultam az 
agráriumról. Kívülről, számítógépes 
szakértőként érkeztem, így számomra 
nem jelent újdonságot a rendszera-
nalízis, az elméletileg össze nem illő 
dolgok összehangolása. Az indulás-
nál megnéztem egy adott területet, és 
abból a kérdésből indultam ki, hogy 
„ez a talaj mitől válik termékennyé”?  
Én terméketlen területet tudtam meg-
szerezni. Az volt a feladat, hogy abból 

a „kizsarolt” talajból hozzak létre egy 
termékenyebb területet, így megvizs-
gáltam, hogy ezek a folyamatok hogyan 
mennek végbe a természetben – tehát, 
hogy a talajt hogyan kolonizálja a ter-
mészet, hogyan jön létre a táplálékhá-
ló és a szénmegkötés –, majd az így 
nyert tudást átültettem a gyakorlatba, 
a szántóföldre. Ehhez sok tanulásra 
volt szükség, és mivel itthon kevesen 
dolgoznak ezzel a technológiával vagy 
annak egy-egy részfolyamatával, főleg 
külföldi gazdák példáit tanulmányoz-
tam. Tehát a rendszeranalízis oldalá-
ról közelítettem a mezőgazdasághoz, 
így egy teljesen más keretrendszerből 
vizsgálva, más összefüggéseket látok 
és alkalmazok, mint a konvencionáli-
san termelő gazdák.

Ez a rendszeranalitikai megközelítés 
miért van kisebbségben a hagyomá-
nyos eljárásokhoz képest?

A hagyományos mezőgazdaság-
ban dolgozók jelentős része még a 
tsz-időkben szocializálódott. Általában 
megszokásból dolgozó termelőkről 
van szó, akik a rendszerváltozás után 
visszakapott földeken a tsz-időkben 
megtanultakat alkalmazzák. Esetük-
ben nem lehet rendszerszemléletről 
beszélni, hiszen jönnek az ügynökök, 
ők pedig megveszik a növényvédő 
szert és a műtrágyát, amit gondolko-
dás nélkül kiszórnak a földekre – a 
magyar mezőgazdaság jelentős ré-
szén ez történik. A másik probléma 
pedig az oktatás/képzés területén je-
lenik meg. A magasan képzett, főis-
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kolát, egyetemet végzett szakembe-
reknek az a véleményük, hogy ez a 
komplex szemlélet nem jelenik meg az 
oktatásban. Külön-külön tanulnak sok 
mindent, de a különböző tudásterüle-
tek összehangolása nem történik meg. 
Márpedig az én munkám az ökológiára 
épül, az ökológia pedig a különböző te-
rületek szintézise, amikor is egyszerre 
több változóval dolgozva alakítunk ki 
működő rendszereket. Ez a szemlélet 
jelenleg nincs meg olyan mértékben az 
oktatásban, hogy az a gyakorlatban ér-
tékelhető, oda áthelyezhető módszert 
eredményezne.

Akkor ez az egyik gátja annak, hogy ez a 
szemlélet nem képes markánsan meg-
jelenni a mezőgazdaságban?

Ez is megjelenhet összefüggésként, 
hiszen ahhoz, hogy valaki ökológiai 
gazdálkodó legyen – vagyis, hogy bio-
lógiai eszközökkel dolgozzon a föl-
deken és az adott terület ökológiai 

egészségi állapotát be tudja állítani 
–, összehangolt tudásra van szük-
ség. Az a gondolat, hogy „elhagyom a 
szereket és működni fog”, nem elég.  
Egy olyan szemléletnek kell megjelen-
nie, amelyik felismeri és alkalmazza a 
biológiai folyamatokat és jelenségeket, 
ez pedig szerényen van meg az okta-
tásban.

Mik az ökológiai gazdálkodás legfonto-
sabb ismérvei a megújuló mezőgazda-
ság szempontjából?

Az ökológiai és a megújuló, vagy fenn-
tartható gazdálkodás nem igazán 
találkoznak. Bizonyos kultúrákban – 
szőlőben, gyümölcsösben – jelentkez-
hetnek olyan folyamatok, ahol valóban 
jobb a talaj állapota és jobb az ökoló-
giai környezet, s tényleges a vegyszer-
mentesség is, a termelés pedig ered-
ményes. Ám a szántóföldi, vagy akár 
a legtöbb kertészeti környezetben a 
talajt leginkább pusztító eljárásokkal 
művelik, tehát szántanak, miközben 
nyolcvan éve tudjuk, hogy a szántás 
károsan hat az ökológiára, a diverzi-
tásra. Viszont mivel ezeket a techno-
lógiákat alkalmazzák, nehezen tudunk 
fenntarthatóságról beszélni. Maga-
mon kívül mindössze két-három olyan 
embert ismerek, aki szántás-forgatás 
nélkül, lazítással, a talajszintek boly-
gatása nélkül, takarónövények és mik-
robiológiai oltóanyagok használatával 
dolgozik a bio-tanúsított földeken. Eb-
ben a rendszerben el lehet mozdulni a 
fenntarthatóság irányába, ám amíg a 
szántás, mint eljárás ott van a mező-
gazdaságban, semmilyen szempontból 
nem beszélhetünk fenntarthatóságról. 
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Ha én gazdálkodni szeretnék, mit ja-
vasolna szántás helyett?

Azt mondanám, hogy 
minden esetben lazítani kell 

a talajt, vagy szántóföldi 
kultivátort alkalmazni 

úgy, hogy végig szem előtt kell 
tartani az  

okszerűséget is.

Ez utóbbi mit jelent?

Folyamatosan ellenőrizni kell a talaj 
tömörödöttségének a szintjét, s ah-
hoz kell beállítani a művelést. 
Ha például a talaj 20-25 kg/négy-
zetcentiméter ellenállással bír, ak-
kor abba semmilyen eszközzel nem 
szoktunk belenyúlni, mert az a kör-
nyezet a növényzet gyökérfejlődésé-
nek megfelelő.
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 A   
fenntartha-

tósággal mennyire 
társítható a jövedelmezőség? Hogyan 
egyeztethető össze ez a két fogalom?

A hazai szántóföldek körülbelül 99 
százalékán konvencionális tech-
nológiával dolgoznak, így ha most 
a fenntarthatóságot leszűkítjük az 
ökogazdálkodásra, akkor nagyjából 1 
százalékos arányról beszélhetünk. A 
forgatás nélküli, minimumműveléses, 
takarónövényes, oltóanyagos rend-
szer teljes mértekben jövedelmező, 
különösen, ha az inputokat is saját 
maga készíti a gazda. Ha komposzt-
ból és saját szerves anyagból készült 
anyagokat használ, külső tényezőként 
például csak a gázolaj jelenik meg, 
aminek az áremelkedése azért tud 
gondokat okozni. 

Jelenleg mi is tárgyalásokat folyta-
tunk elektromos kistraktorok ügyé-
ben, ami egy kicsit közelebb visz majd 
minket a szénsemlegességhez és a 
fenntarthatósághoz. Ám maga a tech-
nológia képes arra, hogy egy átlagho-
zamot és átlagjövedelmet biztosítson 

különösen aszályos években. Ebben 
a talajban a növények gyökerezési 
képessége az átlagosnál sokkal na-
gyobb, hiszen a kukoricánál 1,5-2 mé-
terről, míg a szántásos műveléskor 
30-40 centiméterről beszélhetünk. 
Előbbi esetében a növény sokkal job-
ban hozzájut a víz- és tápanyag-tarta-
lékokhoz. 
 
Sarkalatos pontot a gyomkontroll je-
lent, mivel nincsen vegyszeres gyo-
mirtás, az eljárás magas talajmunka-
igényű. 

Mi kellene ahhoz a tudásbővítés mel-
lett, hogy az 1 százalék 2 legyen, majd 
esetleg 5?

Vásárlói tőkére lenne szükség, arra, 
hogy legyen fizetőképes kereslet, mert 
jelenleg a bio-ökorendszerben meg-
termelt áru 90 százaléka külföldre 
megy. Biogazdálkodás nincsen fizető-
képes kereslet nélkül.

Lippai Roland
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Az elmúlt évtizedekben a világ 
élelmiszernövény-termelése jelentősen növekedett, 

globális szinten lépést tartva – néhány  
régió kivételével – a népesség bővülésével. A termelés 

növekedésének velejárója a  
szintetikus növényvédő szerek, műtrágyák használa-

tának növekedése is. Ugyanakkor  
a tápanyag-utánpótlásban, a növényi kártevők, 
kórokozók, gyomnövények elleni védekezésben  

használt szerek mennyiségének növelése a jövőben 
nem tartható fenn ebben az ütemben. 

MIKROBIÁLIS 
KÉSZÍTMÉNYEK – MÚLT ÉS JÖVŐ
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Az alternatív megoldások keresése 
régóta indokolttá vált. Egyes kutató-
kat e felismerés arra vezetett, hogy 
újabb kísérletekben vizsgálják azokat 
a mikroorganizmusokat, amelyekről 
régóta ismert, hogy különösen ked-
vezően hatnak a növényi életfolya-
matokra, illetve ipari felhasználásuk 
előnyökkel jár a mezőgazdasági ter-
melés számára.

Az egyes talajmikrobák talajoltó 
készítményekben történő felhasz-
nálása több mint 100 éves múltra 

tekint vissza. Az ún. első generá-
ciós oltóanyagok a pillangósvirágú 
növényekkel szimbiózisban élő Rhi-
zobium fajok légköri N2-kötésének 
képességét használták ki. E szim-
bionták szerepe egyedülálló a bio-
lógiai nitrogénkötés szempontjából, 
melyre rajtuk kívül mindössz né-
hány más baktériumfaj képes csak.  
Egyes vizsgálatok szerint 200 kg nit-
rogént is meg tudnak kötni hektá-
ronként, és az adott pillangós virágú 
növény nitrogénszükségletének több 
mint 70%-át fedezik az így megkötött 
nitrogénnel. 

A hüvelyes növények talajoltása – 
túlzás nélkül kijelenthető – a mik-
robiológiai oltóanyagok sikertörté-
netének tekinthető. A nitrogénkötő 
baktériumok másik csoportjába azok 
az ún. asszociatív nitrogénkötő fajok 
tartoznak, melyek szabadon élnek, 
vagy közvetlenül a növény gyöke-
rein, nem képeznek gümőket, de 
lazább-szorosabb kapcsolatot tar-
tanak fenn a növényekkel. Az álta-
luk megkötött nitrogén mennyisége 
20-30 kg-ra tehető hektáronként, 
a növény nitrogénigényének közel 
negyedét biztosítják nitrogénköté-
sükkel. Ide tartoznak az Azotobacter, 
Azospirillum fajok, melyeknek fontos 
szerepük volt az első generációs ol-
tóanyagok előállításakor, és fontos 
szerephez jutnak ma is az új gene-
rációs termékekben. Az Azotobacter  
croococcum volt például az első, sza-
badon élő nitrogénfixáló baktérium, 
melyet Beijerinck 1901-ben leírt. E faj 
egyes törzsei a legtöbb talajoltó ter-
mékben ma is megtalálhatóak. 
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A MÁSODGENERÁCIÓS 
OLTÓANYAGOK 

Az első generációs oltóanyagok 
kifejlesztői csupán a baktériumok 
nitrogénkötő képességére fóku-
száltak, nem vártak egyéb pozitív 
hatást a termékektől. A másodge-
nerációs oltóanyagok fejlesztése 
során azonban már nyilvánvalóvá 
vált, hogy a biológiai nitrogénkö-
tésen kívül e mikrobák számos 
egyéb, a növényre és a talajra egy-
aránt pozitívan ható tulajdonságát 
is érdemes megvizsgálni. Ezek a 
készítmények a korábbiaktól el-
térően – melyek egy, esetleg két 
komponensből álltak – több kü-
lönböző baktériumtörzset, illetve 
gombafajt tartalmaznak.
 

E termékek baktériumtörzseinek legtöbbje olyan talajbaktériumokból áll, 
melyek a gyökérkörnyezetben kisebb-nagyobb mértékbenkapcsolatot tarta-
nak fenn a növényekkel. A rizoszféra (gyökérkörnyezet) mikroorganizmusai 
tehát speciális kapcsolatban állnak a növényekkel, kölcsönhatásaik révén a 
növény növekedését is befolyásolják. Innen ered gyakran használt elnevezé-
sük is: növénynövekedést serkentő rizobaktériumok (angolul: Plant Growth 
Promoting Rhizobacteria /PGPR/).



2018.  D E C E M B E R

38

Felhasznált irodalom
: M

atics H
.-Bíró B. (2015) H

istory of soil fertility enhancem
ent w

ith inocula-
tion m

ethods  Journal of C
entral European A

griculture

A NÖVÉNYEK TÁPANYAGELLÁTOTTSÁGÁNAK JAVÍTÁSA

Ide sorolhatjuk a fentebb ismertetett nitrogénkötő baktériumok által légköri 
N2 megkötésével történő plusz tápanyagforrás biztosítását, egyéb tápelemek 
(foszfor, kálium, stb.) feltárását például elhalt növényi maradványokból, vagy 
oldhatatlan formák vízoldhatóvá alakítását.

A NÖVÉNYI KÓROKOZÓK ELLENI VÉDELEM

A növénypatogén szervezetek elleni harc során több fronton is segítségünkre 
lehetnek az említett mikroszervezetek. Antibiotikum-termelésük révén – mely-
ben antibiotikumok a baktériumok másodlagos anyagcseretermékei – képesek 
más baktériumfajok, vagy akár gombák szaporodását is megakadályozni. Az 
ismert antibiotikumok száma csak az egyes nemzetségek esetén is (Bacillus, 
Pseudomonas) több száz. Természetesen e törzsek – az említett tulajdonságaik 
révén – gyakorlatilag minden újabb generációs készítményben megtalálhatók. 
Antibiotikum-termelésük mellett enzimtermelésükkel (proteáz, lipáz, kitináz) is 
segítik a kórokozók elleni harcot. Kitináz enzimjük, ami hidrolizálja (felbontja) 
például a Fusarium fajok sejtfalát, hatékony védelmet jelenhet a növényt támadó 
gombákkal szemben.
Az adott – számunkra – hasznos mikroorganizmusok erőteljes tápanyag-kom-
petíciója szintén lehetővé teszi biopeszticidként történő felhasználásukat.  
Leggyakoribb ismert példa erre a vasionok felvétele. A vasat ún. sziderofórok se-
gítségével veszik fel e szervezetek, melyek kis molekulatömegű, a vassal (Fe3+) 

Az elmúlt évtizedben újabb 

és újabb kutatások tárták fel e mikroorganiz-

musok talajéletben betöltött szerepét, illetve hatásukat a 

növény élettani folyamataira.  

A növény-mikroorganizmus-talaj komplex rendszer bonyolult kap-

csolatainak vizsgálatai alapján a talajoltó  

készítményekben található mikroszervezetek a következők sze-

rint lehetnek segítségünkre a gazdaságosabb és hosszútá-

von is fenntartható szántóföldi vagy akár kertészeti 

NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN.
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könnyen kémiai kapcsolatba lépő, kelátképző anyagok. Az egyes baktériumtör-
zsek (pl. Pseudomonasok) különleges hatékonysággal kötik meg és vonják el a 
vasat – mely elemnek a hozzáférhetősége létfontosságú a baktériumoknak és a 
gombáknak is – a patogén szervezetek elől, így lehetetlenítve el azok élettevé-
kenységét.
A baktérium–növény interakciók vizsgálata során ígéretes eredményekről szá-
molnak be kutatók napjainkban is. Ismert baktériumtörzsek ún. szisztemikus 
rezisztencia kialakítására képesek egyes növényekben. Ez azt jelenti, hogy képe-
sek olyan anyagokat előállítani (jázmonsav, szalicilsav), amelyek a növényekben 
olyan hírvivő molekulák, és azok rezisztenciáját alakítják ki kártevők és kóroko-
zók ellen, így mintegy „védőoltásként” funkcionálnak a későbbi megbetegedések 
ellen.

NÖVEKEDÉS-SERKENTÉS

A növények gyökereit kolonizáló, a gyökérkörnyezetben előforduló mikroorganiz-
musok nagy része képes a növényi növekedést és fejlődést szabályozó anyagokat 
előállítani (pl. Bacillus, Azotobacter, Pseudomonas, Rhizobium fajok). E növényi 
hormonok (fitohormonok), mint például az auxinek, a citokininek, befolyásolják 
a gyökérrendszer fejlődését az oldalirányú gyökerek és gyökérszőrök növekedé-
sének stimulálásával, mellyel így közvetve természetesen a tápanyag és a vízfel-
vétel növelését is elősegítik. 

Ahogy láthattuk, a mikrobiális oltóanyagok „forradalma” még ma is zajlik. A har-
madik generációs oltóanyagok már konkrét, adott speciális területet érintő prob-
lémákra jelenthetnek megoldást, figyelembe véve az adott mikroorganizmusok 
élettevékenységének, túlélőképességének eddig kevésbé ismert aspektusait is. 
Az új tudományos eljárások elterjedésével, olcsóbbá válá-
sával egyre pontosabb képet kaphatunk az adott fajok sze-
repéről, biokémiai mechanizmusaikról, növényi interak-
ciójukról, nyomonkövethetőségükről is. Az eredmények 
gyakorlati hasznosításával pedig újabb eszközök állnak 
majd rendelkezésünkre a kevesebb inputanyagot felhasz-
náló, ökológiai szemléletmódot alkalmazó, ugyanakkor az 
elvárt jövedelmezőséget is megtartó mezőgazdasági tech-
nológiákban.

Holopovics Zoltán
fejlesztési és szakmai vezető
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Az ökológiai gazdálkodási szemlélet 
visszahelyezi a szőlőt egy 

természetközeli környezetbe, ami nem 
csupán a talajt és a környezetet 

tehermentesíti, de jól átgondolt marke-
tinggel az így készült borokat is magasabb 

polcra helyezheti. 

MÉSZÁROSNÉ PÓLYA DIÁNA 
növényvédelmi szaktanácsadó 

szerint elkerülhetetlen 
a szemléletváltás.

AZ ÖKOLÓGIAI 
GONDOLAT 
UTAT TÖR 

MAGÁNAK 
a szőlőben is

2018.  D E C E M B E R
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Mit jelent az ökológiai gondolkodás a sző-
lőtermesztésben?

Az ökológiai szőlőtermesztés komplex 
rendszer, aminek egyik eleme az ökológi-
ai növényvédelem. Ehhez kell hozzáigazí-
tani a szőlőtermesztés elemeit is. 

Ez miben tér el a hagyományosnak nevez-
hető termelési módoktól?

Sok eltérés van a két termelési mód kö-
zött. Az ökológiai szemlélet az egyik fon-
tos eleme, hogy aktivizálja a talajéletet, 
ami a hagyományos szőlőtermesztésben 
nem jelenik meg markáns szempontként. 

Az aktivizálást hogyan lehet elérni?

A talajélet aktivizálásnak – vagy az ak-
tív állapot megőrzésének – több mód-
szere is van. Az egyik ilyen eljárás, 
hogy az ökotermelők nem használnak 
semmilyen gyomirtó szert. A másik le-
hetőség a talajtakarás, ami nem egy-
szerűen csak a fűfélékkel való taka-
rást jelenti, inkább arról van szó, hogy  
biodiverz módon, a fajok és a növénytaka-
ró sokszínűségét kihasználva borítják be a 
talajfelszínt. Ennek pedig számos pozitív 
hatása van: e takaró megvédi a szőlőt a 
kiszáradástól, a növények gyökerei lazít-
ják a talajt, a talajszerkezet átalakulása 
pedig áttételesen növeli a szőlőnövény 
ellenállóképességét is.

S mi a helyzet a különböző szerekkel?

Fontos alappillére az ökológiai szemlélet-
nek, hogy a termesztők növényvédő sze-
rek helyett – talán csak a réz és a kén ki-
vételével – biostimulátorokat használnak. 
A növényfelület PH-értékének megváltoz-
tatása, vagy azon fizikai gátak emelése in-
direkt módon véd a károkozók ellen. 
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Tehát egy élő, természetközeli termelési 
módról van szó?

Igen, így is mondhatjuk. Ezzel a szemlé-
lettel a szőlőt a monokultúrából kiemel-
ve visszahelyezzük egy természetközeli 
környezetbe abban a tekintetben is, hogy 
az adott tájegységre jellemző növényta-
karót igyekszünk visszahozni és némileg 
felszaporítani. Ennek persze nagyon sok 
akadálya van, mert a szőlőt alapvetően 
a terméséért termesztjük, a termelési 
mód pedig nagyban meghatározza, hogy 
a talajtakarás mennyire alkalmazható. 
Gondolok például a szőlőtőke törzsma-
gasságára, hiszen alacsony törzsma-
gasságnál komoly problémába ütközik a 
talajtakarás. Ebben az esetben már ka-
szálni is gyakrabban kell, ezáltal az egy-
szikű növények kerülnek túlsúlyba, ami 
viszont ebből a szempontból nem kívá-
natos. S mivel a termesztők növényvédő 
szerek helyett kíméletesebb anyagokat 
használnak, az egyes kártevők termé-
szetes ellenségei felszaporodnak az 
adott szőlőültetvényen. A nagy multivál-
lalatoknak az Európai Unióban egyre for-
rásigényesebb feladatot jelent az, hogy a 
növényvédő szereiket a piacon tarthas-
sák, és mivel a szőlő nem a legfontosabb 
kultúra, előbb-utóbb sok növényvédő 
szert kivonnak majd a hagyományos nö-
vényvédelemből. Tehát nem lesz más út, 
a hagyományos növényvédelem mellett 

bejön majd az ökológiai szemlélet is, 
amelynek egyes elemeit át fogják emelni 
a hagyományos termelésbe.

Ez a szemléletmód a termésben, majd
végül is a borban hogyan csapódik le? 
Hol jelenik meg az a hozzáadott érték, 
amit az ökológiai gazdálkodás jelent?  

Az biztos, hogy aki ökológiai szőlőter-
mesztésre adja a fejét, annak bizony 
számolnia kell azzal, hogy időnként  
kisebb-nagyobb termésveszteségeket 
fog elszenvedni, mert ezek a módsze-
rek nem százszázalékosak. A kutatások 
szintjén nagyon sokat kellene még azzal 
foglalkozni, hogy mi az, ami a gyakor-
latra adaptálható. Tehát némi veszteség 
– ami függ az évjárattól, az időjárástól 
– mindenképpen várható. Fontos megje-
gyezni, hogy az ökológiai termesztőknek 
magasabb a kockázatvállalásuk. Közben 
pedig erősödik egy olyan tudatos fo-
gyasztói réteg is, amelyik kíváncsi arra, 
hogy mit tartalmaz az általa megvásá-
rolt és fogyasztott élelmiszer, erősödik 
az a szemlélet, hogy a bor mentes le-
gyen mindenféle maradványtól. A „bio” 
minősítés a borok esetében még nem 
népszerű, a termelők is inkább ökoló-
giai borászoknak, borászatoknak neve-
zik magukat. A gondolkodás hosszú tá-
von fog átalakulni, az pedig egy nagyon 
szép marketingfeladat, hogy a szereplők 
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megmutassák és népszerűsítsék a foga-
lomkörhöz tartozó beltartalmi értékeket. 
Nekik kell megmutatniuk, hogy ezek a 
termékek miért és mennyivel jobbak, töb-
bek, mint a hagyományos szőlőtermesz-
tésből származó borok. 

Jelenleg milyen az ökológiai szőlészet-bo-
rászat marketingje? Mennyire jut el a 
köztudatba az, hogy „itt vagyunk, tőlünk 
többet és jobbat kaptok”? 

Még nagyon sok a tennivaló. Itt a Villányi 
borvidéken van néhány olyan vezető borá-
szat, amelyik vagy teljesen, vagy részben, 
de vál lalta területein az ökológiai term-
esztést és növényvédelmet. Szerintem az 
ő marketingjük és brandjük eredményez 
majd olyan hajtóerőt, ami miatt egyre több 
termelő vált majd szemléletet.

Szigorú szabályokról, termésveszteségről 
van szó, és az utóbbi azért anyagi veszte-
séget is jelent. Mi lehet az a katalizátor, 
amelynek hatására egy szőlőtermelő 
mégiscsak beleáll az ökológiai gazdál-
kodásba, vállalva a negatívumokat is? Ez 
nem tűnik könnyű dolognak. 

Egyáltalán nem könnyű feladat. 

Azt gondolom, hogy élesen elkülönül 
majd a magasabb igényeket kielégítő 
borászat a nagy mennyiséget terme-
lő borászatoktól. Utóbbiak alacsonyabb 
áron tudnak értékesíteni, tehát az ár és 
az adott termelő által kialakított márka-
név és brand dönti el a sikerességet. Az 
ökológiai termesztésből származó borok 
a termékpaletta csúcsára kerülnek majd.  

Viszont az ökológiai szemlélet nemcsak a 
szőlőtőkének és a talajnak kedvező, hanem 
társadalmi hatása is van: mivel élőmun-
ka-igényes, segít megőrizni a munkahelye-
ket is. Vagy rosszul gondolom?

Biztos, hogy így van, de Ön érzékeny té-
mára tapintott rá, mert sajnos az összes 
borvidékre jellemző, hogy egyre keve-
sebb élőerő van jelen a termesztésben. 
Ez komoly problémát jelent. Azt gondo-
lom, hogy össze lehet, sőt, össze is kell 
egyeztetni az ökológiai szőlőtermesztést 
és a gépesítést. Amúgy jó gondolatot ve-
tett föl, mert aki helyesen szeretné al-
kalmazni az ökoszemléletet, annak több 
zöldmunkát kell végeznie; ám mégis azt  
mondom, hogy a gépesítés nem hagyha-
tó el. Az a kérdés, hogy nagy területekre 
hogyan tudjuk adaptálni az ökológiai mun-
kaműveleteket, de számos 
példa mutatja, hogy ez 
nem lehetetlen.

Lippai Roland
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Miért van az, hogy az egyik mun-
katársa újságot olvas, a másik be-
szélget, a harmadik meg öt perc 
szünetben is a Facebookon lóg? Az 
egyik jól bánik az emberekkel, a 
másik legszívesebben mindent in-
terneten intézne? Nem, nemcsak 
a lelkialkatukon múlik, hanem az 
életkorukon is. Ismerkedjen meg 
a generációs marketinggel, amely-
nek segítségével jobban megért-
heti munkatársait, és így hatéko-
nyabban tudja motiválni őket, vagy 
– ha éppen az a cél – könnyebben 
szerezhet újakat.  

A generációk magatartásának elemzésé-
vel 1971 óta foglalkozik a Yankelovich-ri-
port című kutatássorozat az Egyesült Álla-
mokban. A generációs kutatók a fiatalkori 
élmények alapján határozzák meg a ge-
nerációkat. Azt vizsgálják, melyek azok a 
generációszintű, közös élmények, amelyek 
hatással lehetnek az adott korcsoport ké-
sőbbi személyiségének, értékrendjének 
alakulására. Nagyon fontos szempont, hogy 
milyen gazdasági-társadalmi környezetben 
nőtt fel, szocializálódott az adott generáció, 
milyen tárgyak, események, folyamatok ha-
tottak rájuk, és ez milyen mértékben befo-
lyásolja a munkaerő-piaci szereplésüket, 
hozzáállásukat, viselkedésüket. A társada-

lom generációs tagozódása természetesen 
nem jelenti azt, hogy egy adott generáció 
minden tagja egyforma, de a kivételeken 
keresztül érvényesülnek az azonosságok. 
Ezekből az azonosságokból nemcsak a 
marketingben, hanem a munkaerőpiacon 
is sok hasznos következtetést lehet levonni.  

Z-generáció 
(1996-ban és később születettek) 
Minden tagja digitális bennszülött, akik 
nem ismerik az internet előtti világot. Ez 
az első valóban globális generáció, ami kis 
túlzással az egész világon egyforma. Az 
ebbe tartozók vállalkozó kedvűek, készek 
arra, hogy saját vállalkozást indítsanak, és 
„nyomot hagyjanak a világban”. Kutatások 
szerint legfőbb karriercéljuk a munka–sza-
badidő egyensúlyának megvalósítása és a 

GENERÁCIÓK 
A MUNKAERŐ-
PIACON
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stabil munkahely. Ez az a generáció, amely 
proaktívan keresi az álláslehetőségeket. Tag-
jai fontosnak tartják, hogy megtalálják az 
álommunkát, de rettegnek attól, hogy csap-
dába esnek egy olyan pozícióban, ahonnan 
nincs továbblépési lehetőség. 
Ez világos útmutatót ad azzal kapcsolatban, 
hogyan elérhetők: olyan digitális eszközöket
használva, mint például a Facebook, Twitter, 
Instagram, Snapchat, YouTube. Érdemes őket 
megkeresni ajánlatokkal, és az üzenetben az 
előrelépési lehetőségeket kell hangsúlyozni. 

Y vagy milleniumi generáció
(1980 és 1995 között születtek) 
Ez az a generáció, amely az előzőtől teljesen 
eltérően kezdett viselkedni a munkaerőpi-
acon, és felborította az addigi normákat. A 
Payscale and Millennial Branding felmérése 
szerint az Y generációsok nem gondolják, 
hogy egy évnél sokkal hosszabb időt kellene 
tölteniük bármilyen munkahelyen. Általában 
gyorsan tanulnak, komoly szaktudást hoznak 
a cégbe, beleértve az új technológiák isme-
retét is. Ambíciózusak és fontos számukra a 
karrier, de nem a legjobb csapatjátékosok. 
Az a platform, ahol a lehető legjobban el 
lehet őket érni, a közösségi média és az 
outdoor (óriásplakát, citylight, járműrek-
lám, építési hálók stb.) Az álláshirdetés-
ben érdemes azt is megjeleníteni, milyen 
lehetőségeik vannak a szakmai fejlődésre. 

De senki ne legyen meglepve, ha azt látja, 
hogy a jelölteknek sok munkahelye volt már.  
A vérükben van a váltás! 

X-generáció 
(1965 és 1979 között születtek)
Az Ernst and Young tanulmánya szerint az X 
generációba tartozók jó csapatjátékosok, és 
jobb vezető lesz belőlük, mint az Y-generáció 
vagy a Baby Boomerek tagjaiból. Általában 

Az egyes generációk tagjainak száma Magyarországon 2018 második negyedévében
       Forrás: ksh.hu/Stadat táblák  

Z generáció 

Y generáció 

X generáció 

Baby Boomerek 

Veteránok

327.000 

1.597.000

1.955.000

742.500

18.000

A diagramban kerekítésekkel számoltunk, mivel a KSH besorolása nem egyezik meg pontosan a generációs marketingben alkalmazott felosztással.
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nyereséget generálnak, elfogadóak, problé-
mamegoldóak és együttműködőek. Karrie-
rorientáltak, de nagyon fontos számukra a 
család, ezért a rugalmasságot fontosabbnak 
tarják, mint a pénzt (észszerű határok kö-
zött). Hajlamosak másik állást keresni, ha 
nem tapasztalnak rugalmasságot a munka-
helyükön. Megszerzésükre a hagyományos 
és az újabb eszközöket is – networking, kö-
zösségi média például – be kell vetni. A hir-
detésekben hangsúlyozni kell a rugalmassá-
got és a fejlődési lehetőséget. Érdemes azt is 
mérlegelni, hogy a hirdetés állandóan aktív 
legyen, hiszen több ágazatban keresik ennek 
a generációnak a tagjait. Általában nincse-
nek sokáig a munkaerőpiacon. 

Baby Boomerek 
(1946 és 1964 között születtek) 
A Forbes cikke szerint ez a generáció egy-
általán nem passzív. Tagjainak magasak az 
elvárásaik, és mindent megtesznek, hogy 
elérjék kitűzött céljaikat. Nagyon sokat dol-
goznak, és kevésbé valószínű, hogy elhagyják 
munkaadójukat. Tapasztalatuk és tudásuk 
kincset érhet bármelyik cégnél. Ha ennek 
a generációnak valamelyik tagját szeretné 
megszerezni, akár teljes, akár részmunka-
idős állásra, vagy tanácsadónak, forduljon fej-
vadászhoz vagy éljen a networking biztosította 
lehetőségekkel. Ne higgye azonban, hogy ez a 
generáció nem ért azt internethez: jelen van-
nak a közösségi médiában, főleg a Faceboo-
kon, profi módon használják a keresőket és az 
okostelefonokat. 

Veteránok 
(1945-ben és korábban születettek) 
Jelen vannak még a munkaerőpiacon, bár 
gyakran tanácsadói szerepben. Tapaszta-
latuk nagyon nagy érték lehet. Keményen 
dolgoznak, lojálisak, tiszteletteljesek, de a 

többi generációnál kevésbé fogékonyak a 
technológiai újdonságokra. Viszont nagyon 
jók az emberi kapcsolatokban, hiszen ahhoz 
vannak szokva, hogy személyesen intézik az 
ügyeket. Ha közülük akar valakit elérni, akkor 
használja az újságokat – főleg a helyi lapokat 
–, a rádiót és a hirdetőtáblákat. Megpróbál-
hatja elérni a gyerekeiket vagy az unokáikat 
is a Facebookon, akik majd felhívják a figyel-
müket a lehetőségre. 

Alfa-generáció 
(a 2010 után születettek) 
Bár ők még nincsenek jelen a munkaerőpia-
con, nem árt, ha ismerkedni kezdünk velük. 
Őket az Y generáció neveli, az érintőképernyő 
az első emlékeik között szerepel. Jellemző 
rájuk a multitasking, azaz egyszerre több do-
logra tudnak figyelni. A legtovább fognak élni 
az emberiség történetében, a legmagasabb 
iskolai képzettséggel rendelkeznek majd, és 
teljes mértékben a világháló részeivé válnak. 
Folyamatos kapcsolatban állnak majd egy-
mással, de egykék lesznek, és egyedül fog-
nak élni is – fejti ki a news.com/au. Ők a má-
sodik Baby boom generáció, és ahogyan az 
elsőhöz tartozóknak, nekik is komoly techno-
lógiai és társadalmi változásokkal kell majd 
szembesülniük. 
A munkaerőpiac is drámaian megváltozhat. 
Eltűnhetnek az irodák, globális munkahelyek 
és cégek születhetnek. A generáció olyan 
problémákra kell, hogy megoldást találjon, 
mint a környezetszennyezés, a globalizációs 
ártalmak és a társadalmi öregedés. Ezért is 
nevezik őket „új, csendes” vagy „alfa” generá-
ciónak, remélve azt, hogy képesek lesznek a 
kihívásokkal megbirkózni, és azt, hogy velük 
újra kezdődik minden, új lehetőséget kapnak, 
amivel élni is tudnak majd – írja az ohe.hu.

Vámos Éva 
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Forrás: European Initiative for Sustainable Development 
in Agriculture (Nov 2015) 
http://sustainable-agriculture.org/wp-content/uploads/2015/11/Topic-Sheet-IPM-final-241014.pdf 

hucpa.hu/vele-vagy-nelkule

Tudta-e?

A növényvédelemmel foglalkozó ipar 

az ökológiai gazdálkodást 

fontos társterületnek tekinti, 

amely hozzájárulhat ahhoz,  

hogy az Integrált Növényvédelmi megoldások 

még hatékonyabbak lehessenek.

Integrált 
Növényvédelem 

(IPM) 
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Növényvédő szerrel 
    vagy nélküle?

www.hucpa.hu/vele-vagy-nelkule

Source: European Union, Europian Parliament (2015), Draft Report
on Technological solutions to sustaniable agriculture in the EU (2015/2225(INI)
Source: OEDC/FAO (2012), OECD-FAO Agricultural Outlook 2012 – 2021,
OECD Publishing in FAO.

    
A globális terméshozam 

akár

40%-a 
   is elveszhet a  

növényi károsítók, 
megbetege dések és 

kártevők miatt.  
Növényvédő szerek 

nélkül ez a veszteség akár  
a duplájára is nőhet. 


