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Az ökológiai gazdálkodás négy alapelve

(de minden, mindennel összefügg):

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

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

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

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



A  biogazdálkodás elvi 

megalapozottsága

• Ökológia: környezethez illeszkedő, alkalmazkodó

• Biológiai: biológiai folyamatokra építő

• Organikus: szerves összefüggésekkel dolgozó

• Lehetne etikus gazdálkodás – az eljárásai és az 

alkalmazásban illesztett anyagok belső, elvi 

megalapozottságúak.

Világ (teremtés) felismert rendjének tisztelete, 

(kérdés mennyire ismerjük fel!)



Az ökológiai gazdálkodás:

Olyan gazdálkodási mód, amely az 
ősöktől átvett ismereteket és a modern 
kor kockázatot nem hordozó 
vívmányait ötvözi annak érdekében, 
hogy az embereket ellássa egészséges, 
biztonságos élelmiszerrel, és közben a 
környezetet úgy használja, hogy ezzel 
a következő generációk életfeltételeit 
nem korlátozza. 

(Roszík Péter)



Biogazdálkodás: haladás az 

ősök útján

Ópusztaszer Nemzeti Emlékpark 

2010. 

https://www.biokontroll.hu/biogazdalkodas-
haladas-az-soek-utjan/

https://www.biokontroll.hu/biogazdalkodas-haladas-az-soek-utjan/


Jellemzően:
Régen tudták a jót és cselekedték is 

Közelmúltban: Tették a rosszat, de becsülték a jót

Manapság: Még tudják a jót, de már a rosszat becsülik

(Ha így haladunk:) Nem is fogják tudni a jót!



A jövő: 

A modern biogazdálkodás

Előadások: 
Innovatív talajművelési rendszer …… (Petró Tibor)

Ökológiai talajmegújító gazdálkodás Ausztriában – innovációk a gyakorlatban (Alfred Grand) 
Összes eladás, és megbeszélésaz innovációról (is) szól



Innováció

Nem mindig a vadonat új ötletből fakad, néha az 

újragondolás is az:

Méregdrága kozmetikum „megtermékenyített” 

tojásból (USA 2019.)

Malacok takarmányozása – vissza a természeteshez

(Wageningen, 2021.)

Szomatikus sejtek a föccstejben (2018)



"a felfedezéskor gondoltam, hogy valami nem       

lesz teljes vagy hamis lesz és ki kell javítanom. Az 

áttekinthetetlen összefüggésekbe való egyszerű 

beavatkozással rendetlenséget és betegséget 

okoztam. Nem az egyes anyagok nyújtanak hosszú 

távú teljesítményt és egészséget. Az élő humuszos 

föld fontosabb, mert a növények egészséges 

egyensúlya és ezzel összefüggésben az állatoké és 

végső soron az embereké is így biztosított.”

Justus von Liebeig



Virágzó szegély, tudományos alapon



Hasznos gomba
Trichoderma hamatum > Botrytis cinerea

fungicid: chlorothalonil

-„csillagfürt zöldtrágya Nyírségben”





Cselekvési terv 2021-2027

(MBSZ által készített tervezet 2. és 

4. prioritás)

K+F+I



Kiemelt innováció igényes területek 1.

Munkaerőhiány miatt: gyomszabályozás

(fitotechnikai, betakarítás is, de ez nem speciális 

bio igény)

Kis energia igényű talajművelési rendszerek

Fajta (ökora nemesített fajták, heterogén 

szaporítóanyagok)

Tápanyag- ellátás (bevitel+ talaj szolgáltató 

rendszerének fejlesztése)



Kiemelt innováció igényes területek 2.

Növényvédelem:

- Biológiai védekezés (nagyon tágan értelmezve)

- Kijuttatástechnika (drón is, elektrosztatikus, 

irányított kezelések stb.)

- Készítmények (kondicionálok, együtt élő 

szervezetek, rézpótlás, szűk hatásspektrumú 

szerek, 
- Előrejelzés, szignalizáció

(Megfigyelésre alapozott növényvédelem 

http://archive.biokontroll.hu/cms/eladasok/353-roszik-peter-eladasai/588-a-
megfigyelesre-alapozott-noevenyvedelem-mint-az-oekologiai-tamogatas-feltetele) 

http://archive.biokontroll.hu/cms/eladasok/353-roszik-peter-eladasai/588-a-megfigyelesre-alapozott-noevenyvedelem-mint-az-oekologiai-tamogatas-feltetele


Különlegességek 1.

• Hiperparaziták (bakteriofagok>)

• Táplálék konkurensek

• Filoplán társulásulok

• Rizoplán társulások

• Mikkorhizák

• Növénytársulások > gyomnövények, de….

• Növényi sorrend> aktív biológiai védekezés



Különlegességek 2.

• Feromonok (sex (lepke, légy, bogár, stb.), 
aggregációs, deaggregációs, alarm, tojásrakás 
gátló, irányító stb.)

• Kairomon (gazda, élőhely, célszervezet, stb) 
• Repellensek (alarn feromonok, hulla illat, színek, 

fények, hangok stb.) 

• Atraktánsok (táplálkozás, búvóhely, fény, stb.)

• Etológiára, biológiai sajátosságokra épülő 
védekezések

• Elicitor hatású anyagok alkalmazása



Ki hitte volna 15-20 éve





Bakteriofág: Tűzelhalás ellen

Erwiphage

Képek: www.erwiphage.hu

Almaformák:

Alma
Körte

Galagonya
Berkenyék



Kapszula



Biocont Kft szívességéből

Drexler után



vadméhekkaparódarazsak

kőművesméhek

Fülbemászók, fátyolkák

katicák

Fátyolka-lak

Katica fészek



Gyümölcs-, sodró- és szőlőmolyok elleni 

védekezés feromon légtértelítéssel a 

Japán Shin-etsu készítményeivel

Biocont Kft szívességéből





Tóth Miklós szívességéből







Az Alap-feltételrendszer: Nem 

a jogalkotó, hanem a gazda

gondolatmenetét követi!

Minden Biokontroll Partner 
térítésmentesen megkapja! 

Csak nyomtatott változata van. 

Térítésmentesen kérhetik az 

info@biokontroll.hu címről 

hivatkozva a mostani képzésre

Minden Biokontroll Partner 
megkapja a Biokultúra 

Újságot, az egyetlen hazai

bio szaklapot, amely évi 6 

lapszámmal jelenik meg!

Falugazdászok, kamarai 

tanácsadók ingyenesen 

kérhetik az elektronikus 

változatot az 

info@biokontroll.hu címről

Tematikus lapszám kezdőknek (2021/4.)

A tartalomból:

• A biogazdálkodás alapelvei (RP)

• Szaporítóanyag használat az ökoban

(RP)
• Átállás fejben (üzemleírás lényege)

• Növényvédelem a biogazdálkodásban

• Dióburok fúrólégyről (Tóth Miklós 

akadémikus et al.) 
• Agrotechnikával a gabona fuzáriózis

ellen (Mesterházi Attila akadémikus)

mailto:info@biokntroll.hu
mailto:info@biokontroll.hu


Nagy Bálint professzor úr:

„ a XX. század a mezőgazdaságban a kemizálás 

évszázada volt, a XXI. pedig a biológia és 

különösen a mikrobiológia évszázada lesz” 
(http://www.agrocafe.hu/hir/2015/05/26/Bucsu_Dr_Nagy_Balinttol) 

„ vagy, ha nem így lesz akkor az emberiségnek már 

nem is lesz XXII.-ik évszázada” 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

http://www.agrocafe.hu/hir/2015/05/26/Bucsu_Dr_Nagy_Balinttol


A Magyar Biokultúra Szövetség 
Elérhetősége: 1132 Budapest, Visegrádi u. 53. III/1. 

Ügyfélfogadás, könyvtár: hétfő-csütörtök 9-14 óráig, 
péntek 9-13 óráig. 

Telefon: 1/214-7005, 214-7006, 06-30/730-2130 

E-mail: biokultura@biokultura.org

Honlap: www.biokultura.org

Ne féljünk a biotól, mert ez a jövő!

A jó hír, hogy most figyelnek ránk!

mailto:biokultura@biokultura.org


Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

• iroda: 1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16. 

• levélcím: 1535 Budapest, Pf. 800. 

• telefon: 1/336-1122, -23, -66, -67

• központi mobil: 30/393-9090

• e-mail: info@biokontroll.hu

• honlap: www.biokontroll.hu

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

