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A biogazdálkodás növényvédelme 

 

A különszám  szakcikkének szerzője hosszú 
ideig halasztotta azt az időpontot, amikor ezt 
a kéziratot az asztalra tette. Sokféle oka volt 
ennek. Amikor a kézirat gondolata felmerült 
még, mint az MTA kutatója a Biokontroll 
Hungária Kft. tanácsadóinak tartottam  - 
közel húsz éve - előadásokat a továbbképzé-
sükön, a kémiai növényvédelem árnyoldalai-
ról. Bár az akkor a Biokontroll Kft.-nél dolgo-
zó szaki is kért erre, nem szándékoztam eh-
hez a munkához kezdeni. Túlságosan is ke-
vésnek ítéltem meg azt a toxikológiai tudást, 
ami ehhez a területhez tartozik. Zavartak a 
területi ellentmondások is, amik a termékek 
beltartalmára vonatkoztak. Lassan azonban 
el kezdett foglalkoztatni a dolog, hiszen mint 
időközben a Biokontroll Hungária Nonprofit 
Kft. igazgatótanácsának tagja számos ellent-
mondást véltem felfedezni a működésben.  A 
feltárt hiányosságokat az üléseken elmond-
tam, türelmesen meghallgatták, senki sem 
vitatkozott velem, de semmilyen intézkedés-
re nem került sor. Végül is a Biokontroll Kft. 
működése tanúsításra fókuszált. 
2017-2018 között a Facebook Környezetbarát 
mezőgazdaság lapján  sorozatot írtam, ami e 
cikk elődjének tekinthető. Számomra megle-
pő módon Allacherné Szépkuthy Katalin, aki 
a Hungária Bio Garancia Kft.-ét vezeti érdek-
lődéssel fordult a sorozat felé, hiszen ezek-
nek a  készítményeknek (ez nemzeti hatás-
kör) a bírálatát a Nébih átengedte a hazai 
tanúsítószervezetek vezetőinek (Roszík Péter 
és ASzK). Milyen képzettségre alapozva is?  
2018-ban ASzK-t jelöltem e lap szerkesztője-
ként, de e lap formális vezetői (CG és RP) 
akadályozták meg a kinevezését. Az ökológiai 
növényvédelem kritikájánál csak az a cél ve-
zetett, hogy őszinte nyomot hagyjak magam 
után. Kétségtelen, hogy a megalkuvásaival 
való szembenézés az ökogazdálkodás vezető-
inek is elsődleges feladata. 

db 

 

Címkép: Varga András -  Őszi reggel 

http://bdarvas.hu/ismeretterjesztes/kemiai_biztonsag/idn6090
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Növényvédelem az ökológiai gazdálkodásban1 
Darvas Béla2* 

Magyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest; *bdarvas@bdarvas.hu  

Szakcikk 

Az ökológiai termelés koncepciójának középpontjában a környezettel való harmóniának kulcsszerepe 
van, ezért (i) a növényi biodiverzitás megőrzésére törekednünk kell; (ii) a bioökonómia elvei fontosak, 
amit elveszünk azt pótolnunk kell, nincs hulladék kategória (fenntarthatóság alapelvei); (iii) a talaj ki-
emelt figyelmet kap, vagyis életközösségként tekintünk rá, így xenogén anyagokkal való kezelését kerül-
nünk kell; (iv) a talajok szervesanyag-pótlása a növénytermesztésünkkel arányos állattenyésztéssel pá-
rosul, amely jól kezelt trágyája a talajokra kerül; (v) az öntözővíz minőségének monitorozását meg kell 
oldani; (vi) a vetésváltás megelőzi a talaj egyoldalú használatát részben a kártevők felszaporodását aka-
dályozza meg; (vii) kizárt a géntechnológiai úton módosított fajtacsoportok termesztése, a rezisztencia-
nemesítés viszont kiemelt cél; (viii) természetes eredetű növényvédő szereket kell használnunk, ame-
lyek készítményeiben a formázóanyagokat is ellenőrizni kell. 
Lényeges teendőink: (a) klórozott szénhidrogénekre a talajok előzetes szűrővizsgálatát meg kell oldani; 
(b) ásványi eredetű permetszerekkel (réz, mangán, alumínium és kén) a talajokat idegen anyagokkal 
szennyezzük és a természetes mikrobiális összetételt megváltoztatjuk. Talajaink mikrobiális kutatása 
(értsd humuszképződés) kiemelt feladat; (c) azokat a területeket, ahol légi kémiai szúnyog-
állománygyérítés folyik ki kell zárni az ökológiai termesztésből, mert évi 2-6 szintetikus hatóanyagú per-
metezésben részesülhetnek; (d) a fair trade alapelveinek kiemelten érvényesülnie kell a biotermesztés-
ben; (e) az alapanyagok feldolgozása során készített élelmiszerekben el kell kerülni az élelmiszeradalé-
kok alkalmazását és a műanyag-csomagolást, ahonnan hormonmoduláns vegyületek és mikroműanya-
gok vándorolhatnak abba. 
 

Kulcsszavak: biodiverzitás, agroökonómia, fentarthatóság, fair trade, természetes eredet, talaj- és öntözővíz minőség, szervestrá-
gyázás, vetésváltás, rezisztencia-nemesítés, formázóanyagok ellenőrzése, kémiai és genetikai szennyezés, humuszképződés, 
élelmiszeradalék, műanyag-csomagolás  

Plant protection in organic farming 

Béla Darvas 
Hungarian Society of Ecotoxicology, Budapest 

Harmony with the environment plays a key role in the center of organic farming concept, so (i) we must 
strive to preserve plant biodiversity; (ii) the principles of bioeconomics are important, what we take 
away must be replaced, and no waste category (principles of sustainability); (iii) the soil receives special 
attention, i.e., it is regarded as a community of life, so its treatment with xenogeneic substances should 
be avoided; (iv) soil organic matter replacement is coupled with livestock production commensurate 
with our crop production, the well-managed manure of which is transferred to the soils; (v) monitoring 
the quality of irrigation water shall be solved; (vi) the plant rotation system prevents the unilateral use 
of the soil and partly prevents the growth of pest populations; (vii) the cultivation of genetically modi-
fied varieties (GMO) is excluded, while resistance breeding is a priority objective; (viii) we should use 
plant protection products of natural origin and in preparations, adjuvants must also be checked. 
Essential tasks: (a) for chlorinated hydrocarbons, the preliminary filtration of soils must be resolved; 

1A cikk előzményei a Környezetbarát mezőgazdaság facebook lapon 2017-2018-ban jelentek meg. 
2A szerző az Európai Unió listája alapján a nemzetközi környezetanalitikai és ökotoxikológiai szakirodalom alapján sorolja az érve-

it. Tisztában van azzal, hogy gyakorló biogazdák saját gazdasági érdekből számos megjegyzését túl szigorúnak értékelhetik, 
ennek figyelembevételére azonban nincs mód. Ökotoxikológus csak nemzetközi tudásunk alapján bizonyított környezet-
egészségügyi szempontokból ítélheti meg a biotermesztés természetes alapú vegyületekkel való kemizálását is. Ennek a 
munkának a megjelentetését a szerző sokáig halogatta, hiszen a biotermesztőket is szembesíteni kénytelen a növényvédel-
mi tevékenységük hibáival. A munkában az Európai Unióban alkalmazott lehetőségeket tárgyaljuk.  

mailto:bdarvas@bdarvas.hu
https://www.facebook.com/ecofriagro
http://bdarvas.hu/ismeretterjesztes/kemiai_biztonsag/idn6090
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A bioélelmiszerek fogyasztása (és így termelé-
se is) életmód kérdése. Sokszor akkor jutunk 
válaszúthoz, ha gyerek születik a családban, 
vagy ha olyasfajta súlyos egészségügyi problé-
mánk van (jellemzően a tápcsatornai dagana-
tok, a vérképzőszervi rosszindulatú betegsé-
gek és a súlyos immunológiai problémák tar-
toznak ide), amikor generális megoldást kere-
sünk. A táplálkozási allergiák többségének 
okai még feltáratlanok. Az immunrendszerün-
ket érintő hatások értékeléséhez az európai 
hatóságok még hozzá sem mertek nyúlni, ak-
kora felfordulást idézne elő a növényvédő 
szerek értékelésében. Tény, hogy az immun-
rendszerünk a legérzékenyebben reagál a kör-
nyezetünk változásaira [Repetto és Baliga 
1996, Darvas 2000] és ebben korunk gyorsuló 
környezetszennyezése, a daganatos betegsé-
gek előretörése és a homonmoduláns hatású 
vegyületek feltárása [Darvas és Székács 2006, 
Darvas 2016, Darvas et al. 2017] meghatározó 
szerepet játszanak. 
Sokan úgy gondolják, hogy az ökológiai ter-
mesztésben nincs növényvédelem, de ez alap-
vető tévedés [Darvas 2011]. Rosszindulatú 
kritikusai szerint a biogazda éjszaka végzi ezt 
a munkát. Az ökológiai termesztés szemszögé-
ből ez persze a csalás kategóriája és erre is 
van példa, hiszen a Rapid Alert System for Fo-
od and Feed (RASFF) vizsgálatai szerint 
[Székács 2013, Darvas és Székács 2017] a bio-
termesztésből származó élelmiszerek sem 
teljesen biztonságosak pár beszállító ország 
esetében. Ezt elkerülendő hozták létre a tanú-
sítási rendszert. A saját számunkra is termel-

hetünk azonban bioterméket, ehhez szüksé-
ges előfeltétel, hogy a talajunk (a hatvanas 
években nem használtak a területen DDT-t és 
más klórozott szénhidrogént) és a környeze-
tünk (nincs a területen kémiai szúnyogállo-
mány-gyérítés és nincs égetőmű annak ko-
romkiszórási körzetében) tiszta. Az öntözővi-
zünk minősége sem mellékes, mivel a hagyo-
mányos mezőgazdasági területeken áthaladó 
csatornák vize sokféle növényvédőszer-
maradékot szállíthat [Darvas 2001]. A bioter-
mesztés tehát nem csupán elhatározás kérdé-
se, hanem szerencsés környezeti adottság is. 
Bizonyára nem véletlen, hogy például Kínában 
ez a termelési mód ma főként egy szigetre 
(Hajnan) korlátozódik. 
 

Szabályozás 
Az európai szabályozás szerint az ökológiai 
gazdálkodás növénytermesztésében semmi-
lyen szintetikus növényvédő szert nem lehet 
alkalmazni, de pár természetes eredetűt igen. 
Ez utóbbiak között találjuk a mikrobiális ké-
szítményeket (pl. Bacillus thuringiensis), a nö-
vény kivonatokat (pl. Azadirachta indica vagy 
neem-kivonatok, valamint a piretrumok) és az 
ásványi eredetű készítményeket (pl. réz és 
kén). Az Európai Tanács 834/2007/EK rendele-
tének (2007. június 28.) 16. cikke megadja az 
ökológiai termelésben használható eszközök 
körét, ami szerint szintetikus úton készült ha-
tóanyagok nem használhatók fel a termelés-
ben. Vagyis pl. a természetes eredetű piretru-
mok igen, de a hozzájuk hasonló szerkezetű 
piretroidok már nem. Erről szól az Európai  

(b) with mineral sprays (copper, manganese, aluminum, and sulfur), soils are contaminated with for-
eign substances and the natural microbial composition is altered. Microbial research of our soils (i.e., 
humus formation) is a priority task; (c) in areas where aerial chemical mosquito control is taking place, 
they should be excluded from organic production because they may receive spraying of 2-6 synthetic 
agents per year; (d) the  principles of fair trade should be of particular importance in organic produc-
tion; (e) the use of food additives and plastic packaging in foodstuffs prepared for the processing of raw 
materials shall be avoided from which endocrine disruptors and microplastics may migrate into them. 

 
Keywords: biodiversity, agroeconomics, sustainability, fair trade, natural origin, soil and irrigation water quality, organic fertiliza-
tion, plant rotation, resistance breeding, control of adjuvants, chemical and genetic pollution, humus formation, food additive, 
plastic packaging  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32007R0834
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Bizottság 889/2008/EK rendelete (2008. 
szeptember 5.), amely az ökológiai termelés, a 
címkézés és az ellenőrzés tekintetében a vég-
rehajtás szabályait tartalmazza. Ebben a ren-
deletben a II. melléklet tartalma a mérvadó. A 
további részekben a felhasználható anyagok-
ról, eszközökről lesz majd szó, amelyek azért 
sokféle kérdést vetnek fel. 
Az ásványi és biokészítmények felhasználása 
mellett az ún. biológiai növényvédelem is al-
kalmazható [Darvas et al. 1999/2008], ahol 
természetes ellenségekkel (ragadozók és pa-
razitoidok) segítjük az ökológiai területek nö-
vényvédelmét [Darvas 2011]. Az izoláció is 
fontos eszköz, amikor a kártevőt (pl. vírusvek-
tor levéltetvek) fizikailag tartjuk távol a növé-
nyeinktől. 
 

Rovarirtó kvasszia, rotenon és piretrum 
A növényi eredetű idegmérgek rovarölő szer-
ként való felhasználása régi keletű. Európa 
növényvédelmében a nikotin (Nicotiana taba-
cum) a XVI. században jelent meg. A követke-
ző évszázadban már 2500 tonnás forgalma 
volt és a nyolcvanas években balesetveszé-
lyessége miatt került ki a gyakorlatból. A het-
venes években nálunk a Magyar Dohányipar 
forgalmazta. Hamarosan, megjelentek nyomá-
ban a szerveskémia által szintetizált neonikoti-
noidok (ezek egyike sem alkalmazható ökoló-
giai növényvédelemben), amelyek ma a mé-
heket tizedelik éppen. 
A kvasszia (Quassia amara) forgács kivonata 
Dél-Amerikából került hazánkba, de később 
Indiából is érkezett hasonló minőség (Picras-
ma excelsa). A hetvenes években a forgácsá-
ból házilag készített főzetet permetezték. 
Svájcban, az ökológiai termesztésben az ez-
redforduló táján még használták. Egy toxikoló-
giai kísérletben a kvasszia csökkentette a pat-
kányhímek spermatermelését és termékeny-
ségét. A nikotin- és kvasszia-kivonatokat első-
sorban szívó kártevők ellen használták. Ha-
zánkban, 2017-ben nincs engedélyezett készít-
mény forgalomban. 
A rotenonokat (Derris-, Lonchocarpus- és 
Terphrosia-fajok) a XIX. században kezdte a 

növényvédelem alkalmazni. Köztudott róluk, 
hogy halakra erősen mérgezők. Ezt használták 
ki az amerikai indiánok, amikor ilyen növé-
nyek kivonatát a vízbe öntötték és a felszínre 
jövő halakat kifogták. Emlősökre sem hatásta-
lan. Mostanáig főként a piretrinekkel való 
kombinációkban használták az ökotermesz-
tők. A rotenont a Parkinson-kórral hozták ösz-
szefüggésbe [Tanner et al. 2011] és ma világ-
szerte a kivonás fázisában van. Mindez a bio-
gazdáknak példa arra, hogy a természetes 
eredet korántsem azonos a krónikus veszély-
telenséggel (lásd éppen ezt a csoportot). Ha-
zánkban nincs engedélyezett készítmény for-
galomban. 
A piretrum a dalmát krizantém (Chrysanthe-
mum cinerariaefolium) virágporából készült 
(1. kép), természetes eredetű, rovarirtó hatá-
sú őrlemény (a hatóanyag-komplexet I-II ma 
már szétválaszották több hatóanyagra: ci-
nerin, jasmolin, phyrethrin). Kontakthatású 
mérgek és így háztartásokban előforduló ro-
varok (csótány, ágyi poloska stb.) ellen is al-
kalmazzák ezeket. Könnyen alakul ki rájuk re-
zisztencia. Piperonil-butoxiddal (PBO) szinergi-
zált készítményváltozataik (e körül a toxikoló-
giában kérdőjelek gyülekeznek) már nem te-
kinthetők természetes eredetűnek, vagyis az 
ökológiai termesztésben nem használhatók. 
Ezt a vegyületet egyébként a méhviaszban 
találhatjuk meg (a méhek magukhoz veszik és 
kiválasztják – nagyon nehezen bomlik), vagyis 
súlyos környezetanalitikai figyelmeztetés vo-
natkozik rá [Taylor et al. 2007, Johnston et al. 
2010, Darvas et al. 2015]. Valamennyi felso-
rolt növényi eredetű idegméreg veszélyes a 
méhekre, de a nikotin kivételével az állandó 
testhőmérsékletű állatokra (madarak és emlő-
sök) nézve nem különösképpen. A piretrum a 
változó testhőmérsékletű gerincesekre (halak, 
hüllők, kétéltűek) veszélyt jelent. Mára szám-
talan hozzájuk hasonló piretroid hatóanyagot 
fejlesztett ki a növényvédelmi kémia, amelyek 
halakra extrém toxicitási értékei ismertek. A 
piretroidok (értsd piretrumhoz hasonló vegyü-
letek) toxikológiai tulajdonságai már nagyon  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0889
https://hygeia-analytics.com/2017/01/04/rotenone-use-in-organic-farming/
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eltávolodhattak a piretrumtól és közöttük 
nem is egy van, amely madarakra és emlősök-
re is mérgező. Tény, hogy a piretroidokat az 
ökológiai gazdálkodás növényvédelmében 
nem lehet használni, ezért is kínos a szúnyog-
állomány-gyérítéskor az ökológiai gazdálkodá-
sú területekre rászórt deltamethrin (piretroid) 
hatóanyag [Székács 2006, Darvas et al. 2015, 
Darvas és Székács 2018], amely a kezelt terü-
leteken a termékek biominősítését annak elle-
nére megszünteti, hogy nem a biogazda per-
metezte azt ki, hanem ajándékként érkezett. A 
magyar tanúsítók (Biokontroll Hungária Non-
profit Kft., Bio Garancia Kft.) súlyos hibája, 

hogy bár tudnak róla ezt a hatást bagatellizál-
ják és máig nem tesznek ellenlépéseket. A 
biogazdálkodás területeit ugyanúgy el kellene 
kerülni a deltamethrin-nel végzett szúnyogir-
tásnak, mint a méhészeteket. A területen 
gyakran szavukat hallató érdekvédelmi szer-
vezetek Biokultúra Szövetség és az ÖMKI Kft. 
is hallgatnak erről a történetről. Ettől azonban 
a turisztikailag kiemelt, rendszeres piretroidos 
szúnyogirtásban létesülő területeken (pl. Bala-
ton, Velencei-tó, Tisza-tó stb.) ökológiai ter-
mék előállítása lehetetlen, vagyis a vásárló/
fogyasztó becsapása, ha ez mégis megtörté-
nik. 

1. kép  Dalmát krizantém (Chrysanthemum cinerariaefolium) virágai (forrás) 

A természetes eredetű, rovarirtó hatású ideg-
mérgeket mára meghaladottnak gondolom a 
biotermesztés növényvédelmében. Csodálko-
zom azon, hogy az Európai Bizottság 
889/2008/EK rendeletének II. melléklete nem 
zárja ki ezek használatát. Nem nevezhetők a 
természetes eredetű idegmérgek sem környe-
zetbarátnak és a hasznos gerinteleneken 
[Darvas és Polgár 1998], valamint gerincese-
ken végzett toxikológia sem találta ezeket 
mellékhatás nélkülinek. Az ökogazdálkodás-
nak kötelező a környezetre (ebben a gerincte-
len fajok is benne foglaltatnak) és az emberre 

veszélytelen anyagokat használni és az ideg-
mérgek semmiképpen sem ilyenek. A piret-
rum is pusztítja a hasznos rovarokat (pl. Mar-
gareta levéltetűirtó aerosol). A természetes 
eredet korántsem biztosíték a mellékhatás-
nélküliségre és ezzel a biotermesztés egyik 
alapdogmája is megdől. 
 

Rovarölő neem kivonat 
Az indiai szent neem fa (Azadirachta indica) a 
növényi eredetű rovarfejlődés és reprodukció 
modulánsok (IDRD) legismertebb képviselője 
[Darvas és Polgár 1998, Darvas et al. 1999,  

https://www.seipasa.com/es/blog/piretrinas-los-inicios-de-los-biopesticidas/
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Darvas és Weaver 2000]. Hatását nem ideg-
méregként fejti ki, hanem a lárva fejlődése 
során a vedlési hormon működését támadja. 
Mindez kutikulaképződési (a kutikula a rova-
rok külső kitin/fehérje-tartalmú váza) zavaro-
kat eredményez ugyan, de nem a kitinszintézis 
gátolt, mint sok helyen olvashatjuk. Ez eset-
ben kezelés után nem számíthatunk azonnali 
hatásra, az kis késéssel következik be. Az idő-
számítás előtt 5561 évben írt Mahabharata-
ban is olvashatunk már róla, vagyis az egyik 
legősibb rovarölő szerről van szó. Indiában azt 
vették észre, hogy azokon a portákon, ahol 
neem fa állt a portán sokkal kevesebb a csípő-
szúnyog és ott a malária valamint a sárgaláz 
miatt ez nem is lényegtelen. Később azt is ész-
revették, hogy a fák alatti pocsolyákban kikelő 
szúnyoglárvák fejlődésük alatt pusztulnak el. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy az esővíz a levelekből 
valamit kimos, ami ezt a hatást idézi elő. 
Az indiai szent neem fa minden része különfé-
le vegyületeket termel (2. kép), ezért vitték 
magukkal a hinduk a világ minden tájára. A 
levelekben limonoidok, C-secomeliacinok, 
kumarinok és flavonoidok fordulnak elő. Belő-
lük különböző ayurvedicus gyógyszerek 

(vértisztításra ajánlják ezeket) és kozmetiku-
mok (pl. pattanásos bőrre) készülnek. A kéreg-
ben diterpenoidok, limonoidok és C-
secomeliacinok vannak, ezért fogkrémeket 
készítenek belőle, ami vérzéses ínygyulladás 
ellen javasolt. A csonthéjas magbél olajtartal-
ma magas. Ezt tisztítás után szappankészítésre 
használják. Kozmetikai célra Európában a Hi-
malaya Herbals készítményei (szappan, fog-
krém, arclemosók és arcpakolások) a legis-
mertebbek. Indiában tetűirtó sampont is ké-
szítenek belőle [Darvas et al. 1999/2008]. 
Az olajok fokhagymára emlékeztető szagú, 
kéntartalmú, illékony származékai között fo-
gamzásgátló hatású is van, amit a népi 
gyógyászat valamikor alkalmazott. Az olajok-
ban oldva rovarölő hatású protomeliacinok, 
limonoidok és C-secomeliacinok fordulnak 
elő. Az utóbbiak közül az azadirachtin-ok ro-
varirtó hatásai a legismertebbek. Növényvé-
delmi célra a nyersolaj közvetlenül is felhasz-
nálható. 30 ml olajhoz 3 ml nedvesítő szert 
(ennek biotermesztésben természetes erede-
tűnek kell lenni) keverünk, amelyhez 1 liter 
vizet adunk. Napjainkban a Parker Neem for-
galmaz ilyen készítményeket. 

2. kép  A neem (Azadirachta indica) termése (forrás)  

https://www.purprojet.com/wp-content/uploads/2016/04/Neem-Azadirachta-indica.jpg
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A készítmények jellemzője, hogy gerincesekre 
nem mérgező. A Margosan-O nevű neem ké-
szítmény 1985-ben elsőként szerzett US EPA 
engedélyt [Darvas et al. 1999/2008]. A perme-
tezhető készítményeknek általában 3% azadi-
rachtin tartalma van. Európában a németor-
szági Trifolio kezdte el a NeemAzal-T/S készít-
mény (10 g/l azadirachtin tartalmú) forgalma-
zását, ami nálunk is engedélyezett. Interneten 
ma többféle készítmény elérhető. A Neem 
Plus a neem kivonat repceolajjal kevert válto-
zata. Az olajütés után maradó neem-pogácsát 
műtrágyákkal keverik, mert csökkenti a nitrifi-
káló baktériumok tevékenységét, így javítva a 
műtrágya hasznosulását. Ez utóbbi felhaszná-
lás persze az ökológiai termesztést nem érinti, 
de a környezetbarát termesztési változatok 
közül az integrált termesztést igen. 
A készítményeknek riasztó, valamint rovarölő 
hatásait jegyezték fel. A rovarölő hatás a szívó 
és rágó kártevőkre is kiterjed. Egyes neem 
készítmények gombaölő hatását is említik, de 
ez aligha nevezhető széleskörűnek. Az olaj 
avasodhat, és ilyenkor mikotoxinokat 
(Aspergillus-fajok aflatoxinok termelése) is 
tartalmazhat, amit szigorúan ellenőrizni kell. A 
készítmények minősége nehezen standardi-
zálható, ez az oka annak, hogy bár a világpia-
con nagyon sok indiai készítményt kínálnak 
ugyan, de kevésnek van Európára érvényes 
engedélye. Ez utóbbiak biztonságos használa-
ta javasolható csak a biogazdálkodásban. 
 

Rovarölő olajok 
Az Európai Bizottság 889/2008/EK rendeleté-
nek II. melléklete a növényi olajok közül pél-
daként a menta-, fenyő- és köményolajakat 
emeli ki. Külön találjuk az ásványi és paraffin-
olajat. 
Miként hatnak a különféle tisztított és tisztí-
tatlan olajok? Nos úgy, hogy a rovarok/atkák 
tracheáit (légcsöveit) – amelyen keresztül lé-
legeznek – lezárják. Hasonló módon tömhetik 
el a tojások (a szabadon-fészkelő madarakét 
is) pórusait, amelyekben az embriók torzfejlő-
dését idézhetik elő, pusztán azzal, hogy oxi-
génhiányos körülményeket idéznek elő. 

Térjünk vissza a rovarokhoz, amelyeknél álta-
lában szelvényenként páros edényrendszeri 
nyílásokon keresztül lélegeznek, amelyek szer-
teágazók a szelvényben és a levegőt elvezetik 
a szervek sejtjeihez. Egy felnyitott rovarban 
ezüstfehér csövecskeerdőt találunk, ami a lég-
zőrendszer része. Természetesen vannak fizio-
lógiailag kiegyénült megoldások is. A légynyű-
veknél többnyire elülső és hátulsó légzőnyílás-
párt találunk. Itt az első légzőnyíláspár úgy néz 
ki, mint két fülecske, míg a hátulsókra sokan 
azt hihetik, hogy a végbél speciális megoldá-
sai. 
Az olaj a kapilláris elv alapján behatol ebbe a 
csatornarendszerbe, és elzárja a levegő útját. 
Az olaj nem lehet tehát túlságosan viszkózus. 
A behatolás a rovar fulladásához vezet. E sze-
rint tehát lényegtelen milyen eredetű olajról 
van szó. 
Az ökológiai termesztés elvárásai szerint a 
természetes eredet már megfelelő háttér, így 
az ásványi és növényi olajok felhasználhatósá-
ga között nincs különbség. A tisztítatlan ás-
ványolaj azonban különféle szennyezőket tar-
talmazhat, amelyek az emlősök bőrével tartó-
san érintkezve az IARC minősítése szerint bi-
zonyosan rosszindulatú betegséget (1. beso-
rolás) indíthatnak el [IARC 2012]. Ez kizárja a 
tisztítatlan ásványolajakat az ökológiai ter-
mesztésből. A védekezésre kaphatók toxikoló-
giai megítélése azonban korántsem egyszerű, 
mivel a rákkeltés pontos kémiai oka máig tisz-
tázatlan maradt. Nem is olyan régen a földi 
szúnyogállomány-gyérítésben még ULV vivő-
közegként tisztítatlan ásványolajat is használ-
hattak, amit így a portánkra is beeresztettek. 
Egy időben használt/égett sütőolajat is sem-
misítettek meg ezen az úton, ami a kezelt te-
rületen pl. átható lángosszaggal is járhatott. 
Ma csak tisztított ásványi (jó kérdés ennek 
IARC szerinti megítélése) és növényi olajok 
használhatók a növényvédelemben és a szú-
nyog-állománygyérítésben is. 
A kőolaj-származékok közül az ásvány- és pa-
raffinolajokat említi a hatályos EU-rendelet. 
Mi a két főcsoport között a különbség? Az ás-
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ványolaj (Agropon) a kőolaj egyik frakciója, 
amelyet 15-40 szénatomot tartalmazó telített 
szénhidrogének (alkánok) alkotnak. A paraffin 
ennek szűkebb változata, amelyben a 20-40 
szénatomszám a jellemző. Viasz és olaj 
(Catane, Grounded, Vektafid) formája is is-
mert. Mindkét név alatt vegyületkeveréket és 
nem konkrét vegyületet kell értenünk. Az 
ilyen készítményekkel az általános toxikológia 
bajban van, de az ökológiai termesztés szá-
momra érthetetlen módon gyanútlan velük 
szemben. Szerintem az ásványi eredet nem 
szolgáltat biztosítékot az ártalmatlanságra és 
én azt javaslom, hogy biogazda ásványi erede-
tű olajat ne használjon még ún. tisztított for-
máiban sem. 
A növényi olajoknál az egyes magokból sajtolt 
olajok minőségi eltéréseiért a keverék szén-
hidrogén-összetételén túlmenően a növényfé-
lére jellemző zsírokban oldódó allelokemikáli-
ák is felelősek. A növényi olajokra a telített 
összetevőkön (zsírsavak) kívül a telítetlen 
származékok (olajsavak) a jellemzők. A repce-
olajat a 90% telítetlen és 10% telített szénhid-
rogén-félék jellemzik (Actirob, Melius, Mero). 
Napraforgóolajnál 70:30 körüli ez az arány 
(Biola, Vegarep, Vegesol). Mentaolajjal eddig 
csak aromaterápiás ajánlásokban találkoztam, 
és nem a növényvédelemben. A menta ci-
tokróm P-450 enzimrendszerre gyakorolt in-
dukciós hatása jól ismert, vagyis emlősökön 
növeli a detoxifikációs képességet. A kömény-
olaj használata a gasztronómia és a kozmeti-
kai ipar területén ismert. A fenyőolajat főként 
erdeifenyő (Pinus sylvestris) hajtásaiból és 
leveléből, vízgőz desztillációs úton állítják elő. 
Az előzőekhez hasonlóan az aromaterápia 
részei. A fenyőolaj fertőtlenítő, mikrobiális 
hatása ismert. Dísznövényeknél sebek zárásá-
ra használják (Biofito). 
Mostanában a narancshéj-olajok is divatosak 
lettek a biogazdák között, azonban ezek egyéb 
szerves szennyezőit vizsgálni kell, hiszen gyak-
ran útmenti narancsfák terméséből (értsd ki-
pufogógázok szintetikus összetevői), továbbá 
nagyüzemi termelésből származó, esetleg héj-

kezelt, facsart narancsok visszamaradó héjáról 
van szó. Biotermesztés növényvédelmében 
csak olyan narancshéjából készült permetez-
hető szerek használhatók, amelyek maguk is 
biotermesztésből származnak. Ezen túlmutat 
az olajkészítmények formázására használt 
szintetikus anyagok köre [Klátyik et al. 2017], 
amelyről a gyártók nem beszélnek, de ami 
kellene, hogy a tanúsítókat érdekelje. Én nem 
találkoztam még olyan tanúsító szervezeti 
munkatárssal, aki a növényvédőszer-formázás 
alapjaival tisztában lett volna [Bohus et al. 
2015, Klátyik 2015]. 
A szóban forgó mellékletben azt olvasom, 
hogy a növényi olajoknak rovar- és atkaölő 
hatásuk van, továbbá gombaölő és csírázás-
gátló hatásuk ismert. Egyik állításnak sem lá-
tom a gyakorlatban való megalapozottságát. 
Rovar- és atkaölő hatása a menta-, kömény- 
és fenyőolajnak csak annyi van, mint bármely 
más sokkal olcsóbb olajféleségnek. Önálló 
gombaölő hatásuk nyomát sem találom 
(hacsak nem kénnel kevert változataiknak, pl. 
Agrokén, Nevikén, de ott a hatásért a kén a 
felelős), míg csírázásgátló hatásuk gyomirtás-
ra való alkalmasságukat jelentené, de nem 
látok efféle gyakorlatot. 
A növényi olajok ökotermesztésben való alkal-
masságának szigorú előfeltétele kellene, hogy 
legyen, hogy a növény, amiből olajat nyerünk 
ökológiai termesztésből származzon, külön-
ben a szermaradékain keresztül (a napraforgó 
és repce glyphosate-hatóanyaggal való állo-
mányszárítása elterjedt, ami e szermaradékok 
megjelenését idézheti elő) nem teljesítheti az 
ökológiai termesztés kívánalmait. Ki kellene 
zárni a szintetikus oldószerek felhasználásával 
készült készítményeket is (az olcsó olajokat a 
magpogácsából így nyerik ki), hiszen annak 
szennyezése visszamaradhat. Komoly kérdés 
számomra a formázásuk. A Biola-Agro 50%-a 
nem napraforgó olaj, hiszen az eloszlást és 
felszínen való szétterülést valamivel itt is segí-
teni kell, ami ez esetben lehet szintetikus ere-
detű is. A biztonsági adatlapon látom, hogy 
<2% dinátrium-dihidrogén-etilén-diamin- 
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tetraacetátot, <1,7% káliumhidroxidot és 
<0,2% butil-hidroxi-toluolt; a Vektafid A <10% 
dodecil-benzol-szulfonsav vegyületek izopro-
pil-amin keverékeit; a Vegesol R ~6% mono-
propilén-glikolt tartalmaz. Miként felelhetnek 
meg ezek az ökológiai gazdálkodás szigorú 
feltételeinek? Szerintem sehogyan sem. 
A Prev-B2 narancsolajos tetűirtó nálunk mű-
trágyaként van engedélyeztetve, ami önmagá-
ban is különös. Narancskivonat-tartalma azon-
ban csak 1-5%. Tartalmaz viszont 10-15% bór-
savat, 5-15% C12-14 alkoholok etoxilezett szul-
fátjainak nátrium-sóját, 5-10% 4-C10-13-szek-
alkil-benzoszulfonsav származékokat, továbbá 
1-5% 2-amino-etanolt. Teljesíti vajon ez az 
összetétel azt, hogy ökológiai gazdálkodásra 
használhassák [Roszík 2014]? Szerintem külö-
nösképpen a hazai fő tanúsító vezetője részé-
ről nagy toxikológiai melléfogás ez a javaslat. 
Tetézi ezt a helyzetet, hogy a Nébih átengedte 
az ökotermesztésben való engedélyezést a 
tanúsítószervezetek vezetőinek (Biokontroll 
Hungária Nonprofit Kft. és a Bio Garancia Kft.), 
akik kellő és széleskörű ökotoxikológiai felké-
szültség nélkül végzik ezt a munkát. Ez szerin-
tem méltatlan az ökotermesztés szigorú köve-
telményrendszeréhez. 
A formázásról nem látok a szóban forgó EU 
rendeletben még lábjegyzetben sem használ-
ható tartalmat, ami számomra nem is kis meg-
lepetés és meggyőződésem, hogy ezen változ-
tatni kell! A minőségbiztosítás komoly feladat, 
amelyben a kihirdetett játékszabályokat szigo-
rúan kell venni és különféle megalkuvásoknak 
nincs itt helye. Vonatkozik ez leginkább a 
gyártóra, a termelőre és a tanúsítóra (ez eset-
ben egyáltalán nem szerencsésen az engedé-
lyezőre, hiszen kettős szerepben is megjele-
nik), mert a fogyasztóknak természetes erede-
tű egészséges élelmiszert ígérnek, amely ga-
ranciái ebben az esetben mégis megkérdője-
lezhetők. A készítmény-engedélyezést el kell 
távolítani a tanúsítástól (ez kizárólagosságot 
biztosít) és a biotermesztésre javasolt készít-
mények formázására használt anyagokat 
egyenként át kell a jövőben környezetkémiku-

sokkal és toxikológusokkal vizsgáltatni! Ez a 
fogyasztók megkülönböztetett érdeke. 
 

Rovarpatogén vírusok 
Az ökológiai termesztésben a hatályos EU-
rendelet szerint és pontos megnevezés nélkül 
rovarok ellen alkalmazhatók lennének víruské-
szítmények. Sokféle előzetes próbálkozás volt 
ezen a területen, de gyakorlatban használt 
készítmény csak kevés van és Európában ezek 
sem váltották be a hozzájuk fűzött reménye-
ket. 
A bakulovírusok jellemzően rovarokat betegí-
tenek meg, így a biológiai védekezéshez tar-
toznak már és annak is az aktív ágához 
[Harrison és Hoover 2011]. A passzív biológiai 
védelem nem jár kibocsátással, de kíméli a 
természetben előforduló fontos szabályzókat 
(vagyis az integrált növényvédelemben – IPM 
– a növényvédő szerek ismerete azért is szük-
séges, hogy csökkent mellékhatásúakat vá-
lasszunk), míg az aktív biológiai védelem te-
nyésztést és kibocsátást is jelent [Darvas et al. 
1999/2008, Darvas 2011]. Ez esetben a per-
metező szer készítését és kijuttatását kell 
megoldanunk. Jó kérdés, hogy az alkalmas 
formázás az ökológiai védekezés céljára való 
kijuttatást lehetővé teszi-e, hiszen sokféle 
szintetikus vegyületet használnak ilyesmire. 
A bakulovírusok rendkívül gazdaspecifikusak. 
Ez azt jelenti, hogy egy-egy fő kártevő kieme-
lését végezhetjük el velük. Ez azonban a nö-
vényvédőszer-fejlesztésben túlságosan is spe-
cializált célt jelent, ami a gyártóknak gazda-
ságtalan. Ezen a fejlesztési úton a nagy cégek 
már nem indulnak el, hiszen a termesztett 
növényeinkben kártevőközösségek ellen kell a 
védelmet megoldani, amibe a szuperszelekti-
vitás nem fér bele. 
A bakulovírusok a szennyezett táplálék útján 
jutnak be a tápcsatornába, ahol az epitél sej-
teket fertőzik meg, majd átkerülnek a test-
üregbe, ami a lárvák pusztulását okozza (1. 
ábra). Ez lassan a rovarlárva elfolyósodását 
idézi elő. A beteg lárva jellegzetes módon 
pusztul el, a tori lábaival a növényen csim-
paszkodva, miközben a testének többi része 

https://www.biokontroll.hu/vedekezes-a-leveltetvek-ellen-az-oekologiai-gazdasagban/
https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/az-okologiai-gazdalkodasban-felhasznalhato-forgalomba-hozatali-es-felhasznalasi-engedellyel-rendelkezo-novenyvedelmi-celu-keszitmenyek-es-termesnovelo
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1. ábra   Nukleopolihedrózis-vírussal (mNPV) fertőzött hernyó – A középbél sejt-
jeinek elsődleges bakulovírussal való fertőzése után a trachea-rendszer másod-

lagos megbetegítése [Harrison és Hoover 2011] 

zacskó-szerűen csüng, majd a kutikula felsza-
kad és vírusok milliárdjaival szennyezi a kör-
nyező leveleket. Ilyen lárvák összegyűjtésével 
és szárításával, majd következő évben porítva 
és szűrt vizes oldatuk szétpermetezésével mi 
is készíthetünk saját védekező szert [Dulinafka 
et al. 1983], viszont tisztában kell lennünk az-

zal, hogy csak a gazdafaj lárváit betegíthetjük 
meg. Mint a betegségeknél általános, itt min-
dig vannak rezisztens túlélők, vagyis a pusztu-
lás sohasem maximális, inkább gyérítésre al-
kalmas, ami gradáló kártevők esetében jelen-
tős hatás lehet. 
 

Erdészetben a gradációra hajlamos gyapjas-
lepke (Lymantria dispar) lárvái ellen fejlesz-
tették ki a Gypchek nevű készítményt. Ma 
ezeket a Certis nevű cég forgalmazza az Egye-
sült Államokban. Káposztafélékben a Spod-X 
LC* (Spodoptera exigua), kukoricában Gem-
star LC készítményeket a csöveket károsító 
Heliothis virescens és a Helicoverpa zea ellen 
javasolják. Ismertek még a Cyd-X* (almamoly 
– Cydia pomonella), és a Madex HP (almamoly 
és keleti gyümölcsmoly – Grapholita molesta) 

elleni készítmények. A TM Biocontrol készít-
ményt a Sylvar nevű cég két fenyőkártevő el-
len forgalmazza: Orgyia leucostigma és Orgyia 
psuedotsugata. Az Európai Unió engedélyezé-
si rendszerében nem a készítmény, hanem a 
bakulovírusok* felhasználása engedélyezett. 
Hazánkban almamoly ellen a Carpovirusine 
(Natural PP/Arysta) és Madex (Andermatt/ 
Biocont) engedélyezett (hazánkban is kapha-
tó), de számottevő felhasználásáról nincs tu-
domásom. 

A kéziratban a *-val jelölt készítmények és technológiák az ökológiai gazdálkodásban nem használhatók. 



bioKontroll, 9. évfolyam, 3. szám 

 -13- 

Rovarpatogén baktériumok 
A rovarpatogén baktériumok között találjuk a 
mai rovarölő szerek kiemelkedően környezet-
barát képviselőjét a Bacillus thuringiensis-t 
[Darvas és Polgár 1998, Darvas et al. 
1999/2008]. Az idegméreg alapú szintetikus 
rovarölő szerekhez (pl. neonikotinoidok, piret-
roidok) képest messze kedvezőbb a környe-
zettoxikológiai megítélésük. A baktérium plaz-
midokon elhelyezkedő génjei bakteriális toxi-
nokat (pl. Cry, Vip) termelnek, ami a lárvaölő 
hatásáért felelős. Ezeket a toxinokat a rovar-
lárváknak a táplálkozás során kell elfogyaszta-
ni. 
A baktériumnak számos alfaja van, közülük 
három érdemel kiemelést a kurstaki, a te-
nebrioides és az israelensis. A kurstaki Cry1- és 
Cry2-toxinokat termel és hatását a rágó száj-
szervű lepkehernyókra fejti ki. Hazánkban al-
kalmazott készítményei a Bactospeine, a Dipel 
és a Foray; valamennyit a Valent (Sumitomo 
és Nufarm/Biocont) nevű cég forgalmazza. A 
tenebrioides Cry3-toxinokat termel és bogár-
lárvákon fejti ki a hatását. Nálunk a Novodor 
nevű készítményt burgonybogár-lárvák 
(Leptinotarsa decemlineata) ellen a Novo Nor-

dix (Biocont) cégektől vehetjük meg. Az israe-
lensis készítményei Cry4-toxinokat tartalmaz-
nak és szúnyoglárvák ellen alkalmazzák eze-
ket. Hazánkban Vectobac (Valent/Bábolna 
Bio) néven kerül forgalomba. 
A fehérje-lektin természetű Cry-toxinok a ro-
var belében lévő receptorokhoz kötődve leál-
lítják a bélperisztaltikát, ami miatt a lárva a 
táplálkozást befejezi. Ezt követően pórust 
nyitnak a bélfalon, így a béltartalom a test-
üregbe kerül és szepszist idéz elő (2. ábra). Ez 
az oka annak, hogy a hatás kifejtéséhez nem 
szükséges a Bacillus thuringiensis baktérium 
vegetatív testet sem (a készítményekben elölt 
állapotú; Cry-toxinokat és endospóra-
törmeléket tartalmaz), hiszen a szepszist a 
bélben élő egyéb baktériumok is el tudják in-
dítani. Ennek a megértése vezetett el a csak 
Cry-toxint tartalmazó készítményekhez és ké-
sőbb a géntechnológiai úton módosított Bt-
növényekhez. Ez utóbbi kettő az ökológiai ter-
mesztésben bizonyosan nem használható, de 
a következő részekben a tévedések elkerülése 
miatt mégis szó lesz róluk. Hasznos tudás, 
hogy mi az, ami csak látszólagosan tűnik öko-
barátnak, amit azonban az ökológiai gazdálko-

2. ábra   A Bacillus thuringiensis Cry-toxinjának aktiválódása és hatása (forrás)  

https://lamasamyblog.files.wordpress.com/2015/05/gambar-4.jpg
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A formázásra használt anyagok önálló hatásá-
ról ma egyre több elmarasztaló közlemény 
jelenik meg. Ezeket korábban mellékhatás 
nélkülinek gondolták, de éppen a glyphosate 
formázására használt faggyúaminok (POEA) 
kapcsán derült ki, hogy a Roundup készítmé-
nyeknél tapasztalt hatások elsősorban ezek-
hez köthetők [Székács és Darvas 2012a, 2018, 
Klátyik 2015]. Hazánkban az ezzel az anyaggal 
formázott készítményeket kivonták a forga-
lomból. A formázást ipari szabadalom védi és 
ezért titkosan kezelt. A készítmények bizton-
ságtechnikai adatlapja (MSDS) szerint a Dipel 
DF száraz súlyban 54% Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki fermentációs közeget (mit is je-
lent ez?) és 46% formázóanyagot tartalmaz, 
amelyek közül az egyik a †nátrium-szulfát. A 
Dipel Dust összetevői: 0,7% Bacillus thuringi-
ensis ssp. kurstaki koncentrátum, 18% kaolin, 
84,3% ásványeredetű alumínium szilikát-
hidroxid. A Foray 60-80% †ammónium-foszfát 
mellett, 10-20% †ammónium-szulfátot tartal-
maz. Fullers földet és kálcium-karbonátot pár 
százalékban találunk benne, míg szerves fes-
tékként Pigment Yellow 14 vegyületet <0,1%-
ban. 
Az ökológiai termesztés szempontjából prob-
lémának tartom azt, hogy az alkalmazott ké-
szítmények többségének pontos összetételét 
nem ismerjük, miközben a szintetikus eredet 
kizáró tényező. Ez különösképpen az EC-
típusú készítményeknél súlypontos, ahol sok-
féle szerves oldószert alkalmaznak. Bár általá-
nosságban az ásványi eredetű vegyületek al-
kalmazása nem kizárt, azért számunkra prob-
lematikus lehet az, ha az Európai Bizottság 
889/2008/EK rendeletének II. melléklete nem 
tartalmaz valamit, mint engedélyezett anya-
got. A †-val jelölt formázóanyagok nem talál-
hatók ebben a listában, viszont ilyesmire a 
törvénykező szerintem nem is gondolhatott. 
Vagyis ezen a területen jelentős munka vár az 
ökológiai gazdálkodás irányítóira/jogalkotóira, 
hiszen nem tehetnek úgy, mintha az alkalma-
zott készítmények hatóanyagán felül a kijuta-
tott készítmények többségi mennyisége nem 

lenne a részükről elszámolásköteles az igé-
nyes vásárlóik felé, akiknek azt ígérik, hogy ez 
100%-ban természetes eredetű portéka. Nyil-
vánvalóan a formázóanyagok sem lehetnek 
szintetikus eredetűek, ellenkező esetben a 
kártyavár összedől. A tényekkel kapcsolatos 
tudáshiány az ökotermesztés alapelveinek 
következetlen kezelését jelenti. 
Minden bizonnyal ökológiai termesztésre 
szánt készítmények formázására specializáló-
dó cégek jelentkezése oldhatja meg ezt a 
problémát, hiszen természetes eredetű felü-
letaktív anyag sokféle létezik, vagyis csak elha-
tározás kérdése ezen az úton elindulni. Az 
ökológiai termesztés számára nem lehet elég-
séges, hogy a hatóanyag természetes eredetű, 
a készítmény formázóanyagainak is ilyennek 
kell lenni. Ez az jelenti, hogy az ökotermesz-
tésre alkalmas készítmények összetevőinek 
teljes mértékben áttekinthetőnek kell lenni és 
iparjogi szabadalmi okokból nem hallgatható 
el egyetlen összetevő sem. Ellenkező esetben 
a vásárló/fogyasztó megvezetése történik, s 
ez független attól, hogy a termelő tud-e erről 
vagy sem, vagyis az engedélyezők és tanúsítók 
felelőssége. Ez nálunk – ahogy korábban emlí-
tettem – sajnálatos módon azonos személye-
ket jelent, vagyis szerintem az ellenőrzés szi-
gorú lehetősége kizárt. 
 

Rovarpatogén bakteriális toxinok 
Az előző részben a Bacillus thuringiensis-nél 
láttuk, hogy a baktérium a plazmidjain találha-
tó cry- és vip-gének segítségével toxinokat 
állít elő. A plazmidokat azonban a baktériu-
mok közötti konjugációval tovább is adhatja 
más baktériumfajoknak. Gyomor- és bélhurut-
járványban mutattak ki olyan patogén Bacillus 
cereus törzseket, amelyek ezeket a plazmido-
kat átvették és így Cry-toxin produkciójára is 
alkalmassá váltak [Jackson et al. 1995, Ro-
senquist et al. 2005]. Az orvosok egy részének 
fenntartása a Bt-készítményekkel szemben 
innen származik. 
A mikrobiális géntechnológia korábbi felisme-
rése, hogy hibridfajokkal hibridtoxinokat lehet 
készíttetni, illetve a cry-géneket meg lehet  
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változtatni, vagyis géntechnológiai úton mó-
dosított Cry-toxintermelésre lehet a módosí-
tott törzseket bírni. Ez a felismerés vezetett el 
az eredetitől igen távol lévő célokhoz. További 
megoldás, hogy más, a Cry-toxint hatékonyab-
ban termelő baktériumfajt találjunk, amely az 
előállítást gazdaságosabban végzi el. Egyik 
vázolt géntechnológiai megoldás sem hozható 
összhangba az ökológiai termesztés természe-
tes módszerekre vonatkozó szigorú igényével. 
Az ún. transzkonjugált törzsek az aizawai, a 
kurstaki és a morrisoni alfajok hibridjeit tartal-
mazó készítményeik az Agree, Condor, Cut-
lass, Design és Foil. A Foil hatása éppen a to-
xinkombináció változása miatt lepke- és bo-
gárlárvákra egyaránt kiterjed. Az esetek egy 
részében az egyik alfaj plazmidját a másik al-
fajba helyezték., ami a természetben is meg-
valósulhat konjugációval. Kérdés persze, hogy 
ilyen hibridfaj felszaporodna-e a környeze-
tünkben, vagy ellenkezőleg. 
A cry-gének izolálása után génszerkesztéssel 
módosított Bt-törzsekeket is létre hoztak, 
ilyen GM-törzsek terméke már a Crymax* 
(kurstaki x aizawai), a Lepinox* és a Raven*. 
Ezek már – ha a DNS szerkesztett – nem alkal-
mazhatók az ökológiai termesztésben, hiszen 
a besorolás szerint GMO-nak minősülnek. 
Az cry-géneket más baktériumfajba is át lehet 
vinni, így a Pseudomonas fluorescens baktéri-
umba és így már nem Bt-törzs termeli a Cry-
toxint. M-One*, M-Trak* és Mattch* (Match* 
néven lufenuron hatóanyagú rovarölőt is vá-
sárolhatunk) néven kerültek forgalomba, s az 
ezeknél alkalmazott CellCap-technológia azt 
jelenti, hogy a fermentáció végén a Pseudo-
monas baktériumot elölik és az elhalt baktéri-
um mikrokapszulát képezve védi a Cry-
toxinokat. Ezek a készítmények tehát már csak 
Cry-toxinokat tartalmaznak és Bacillus 
thuringiensis sejtet/spórát nem. 
Ez utóbbi nem jellemző ma már a hagyomá-
nyos készítményekre sem azért, hogy a fer-
mentációs törzset ne lehessen könnyen meg-
szerezni. Hovatovább, a mai EU-engedély 
konkrét, genetikailag jól karakterizált baktéri-

umtörzsre vonatkozik csak. A készítményelő-
állítás egyik kritériuma a genetikailag azonosí-
tott és leírt törzs, a másik a fermentáció opti-
mumainak meghatározása, ami korántsem 
egyszerű mikrobiológiai munka. Hazánkban is 
több vállalat kezdett (a Kőbányai Gyógyszer-
gyár az elsők között volt, vagy nem is olyan 
régen a Corax is próbálkozott) neki Bt-
készítmény előállításának, de célba nem ér-
tek. 
A körültekintően genetikailag karakterizált 
törzsekből származó készítményektől eltérő 
nem engedélyezett hazánkban. Fentieken túl-
menően az ebben a részben felsoroltak nem is 
teljesítik az ökológiai termesztésben támasz-
tott követelményeket. Ma tehát nem elégsé-
ges azt ellenőrizni, hogy a hatóanyag Bacillus 
thuringiensis eredetű vagy sem, hanem meg 
kell nézni azt is, hogy miként állították elő. 
Alkalmaztak-e géntechnológiai módosítást és 
a formázóanyagokat is ellenőrizni illik. A felso-
roltakon túlmutatóan léteznek még Bt-
növények is, amelyeket transzgenezis segítsé-
gével állított elő a géntechnológia. 
 

Bt-növénymustra* 
Gazdasági szempontból a növényi géntechno-
lógia egyik legnagyobb gyakorlati sikere a Bt-
növények köre. Ma az ISAAA adatbázisa ~30 
egyszeres és ~80 többszörös módosítású Bt-
fajtacsoportot tart számon és főként az ameri-
kai kontinensen közel 100 millió hektáron ter-
mesztik ezeket. Az utóbbi időben a Bt-
burgonya és -gyapot fajtacsoportok száma 
növekedik erőteljesen. Európában 13 fajtacso-
portot jelentettek be, többségüket kukoricá-
ban. Ezeket a gazdasági növényeket, amelyek 
a Bacillus thuringiensis baktérium cry- vagy  
vip-génjei közül valamelyiket, vagy azok kom-
binációit tartalmazzák, a transzgenikus növé-
nyek közé soroljuk. A transzgenikus szó azt 
jelenti, hogy evolúciós szempontból távoli 
szervezetből származik a donorgén 
(transzgén), amit géntechnológiai úton vittek 
be (Agrobacterium vektor vagy génpuska) a 
kultúrnövénybe [Darvas et al. 2018a]. Éppen 
ezért a transzgénnek nincs természetes helye  

https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/05/03/hatas-kontra-ellenhatas-3-cry-toxinrezisztens-rovarok/
http://www.ecotox.hu/ecotox2/download/others/od3_vortrag/Darvas_170518.pdf
http://www.ecotox.hu/ecotox2/download/others/od3_vortrag/Darvas_170518.pdf
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(locus) a kultúrnövény genomjában, vagyis 
random módon elfoglal egy helyet. Eközben 
esetleg elront egy természetes gént, amelybe 
beépült, vagy működésével a környezetének 
aktivitását megváltoztatja. A létrejött mután-
sokat persze az előállítást követő szelekció 
igyekszik kizárni a tovább szaporításból. Nagy-
részük életképtelen csíranövény, vagy nem 
transzformált. Korunk genomszerkesztési eljá-
rásai abban változtattak ezen, hogy a transz-
gén beépülésének helye irányítható, de nem 
tudják meghaladni azt a tényt, hogy a cry- és 
vip-gének növényekben nem fordulnak elő. A 
sejtbe bejutatott plazmid általában nem kódo-
ló területre irányítja a beépülést. Ezeknek a 
területeknek a funkcióiról nem sokat tud ma 
még a genetika. Az ökológiai termesztés szigo-
rú alapelvei szerint a Bt-növények semmilyen 
géntechnológiai módszerrel előállított válfaját 
nem használhatjuk, azon egyszerű okból szár-
mazóan, hogy a természetben ez a változat 
nem fordulhat elő. Fölösleges tehát a gén-
technológus ökológiai gazdával folytatott vitá-
ja arról, hogy a Bt-növénynek mi az előnye. 
Kétségtelenül van, a molyölő-kukorica elpusz-
títja a szárba furakodó hernyókat [Darvas  
2011]. Az ökológiai termesztés alapelveivel 
azonban nem összeegyeztethető ez a változ-
tatás. Nem is véletlen, hogy a pro-GMO körök 
éppen az ökológiai gazdálkodást tekintik a 
frontálisan szemben álló félnek és igyekeznek 
azt folyamatosan támadni. Külön probléma, 
hogy az ökogazdálkodás területén igen ritka a 
kiemelkedő és korszerű kutatói aktivitás. A 
bioKontroll folyóirat kilenc éve (mostani buká-
sa) és a hozzá gyűlt kéziratok hiánya is bizo-
nyítja ezt a következtetésem. Ez abból is kö-
vetkezik, hogy az ökológiai gazdálkodás a kor 
vívmányainak többségét dogmatikusan eluta-
sítja. Ezek közé tartoznak a műtrágyák, a kör-
nyezetbarát növényvédő szerek, állatgyógy-
szerek és a géntechnológiai módszerek alkal-
mazása is. Nem GMO-fajtákra gondolok, ha-
nem például a markerezésre. Mindezeket 
igyekeznek több kevesebb sikerrel természe-
tes alapú termésfokozó szerekkel pótolni 

[Haller és Ocskó 2017]. Ezen a területen azon-
ban szintén rendkívüli mennyiségű ellentmon-
dás halmozódott fel. Erről a területről az Öko-
toxikológia szaklapba tervezek majd egy cikk-
sorozatot. Ott kell majd keresni. 
A növényi géntechnológia alkalmazását szor-
galmazó fajtatulajdonosi és érdekképviseleti 
körök sérelmezik, hogy az ökológiai gazdálko-
dásban tilos a GM-növények használata, mert 
úgy gondolják, hogy a B. thuringiensis termé-
szetes eredetű baktérium. 
Az első probléma – ahogy említettem – az, 
hogy ennek a baktériumnak a génjei a növé-
nyekben természetes úton nem jelenhetnek 
meg, mivel nincs olyan génáramlási forma 
(szaporodás, vektorkapcsolat), amely ezt lét-
rehozhatná. További probléma, hogy a leg-
több ~cry-gén nem természetes formában 
kerül át a Bt-növényekbe, hanem kurtított 
formában, így a ~Cry-toxin, ami keletkezik 
sem az eredeti, hanem annak preaktivált vál-
tozata, amelynek molekulatömege alacso-
nyabb, mint a természetesé. A kurtított gén 
tehát egy új, rövidebb fehérjemolekulát hoz 
létre, ami eddig nem létezett. Az így létreho-
zott Bt-növény élete során folyamatosan ter-
meli majd ezt a toxint, vagyis olyan mintha 
állandóan permeteznénk azt (ezért az IPM 
kritériumának sem felel meg), hovatovább az 
egyszeri permetezésénél ~50-1500-szor több 
toxin fordulhat elő egy hektáron, mint ami 
permetező szerként engedélyezett [Székács és 
Darvas 2012b]. A Bt-növény pollenjével a 
transzgént örökíti, vagyis a növénynépesség 
örökítőképességű részévé tettünk egy addig 
ott elő nem forduló bakteriális gént. 
A szélbeporzású kukoricánál a pollen szállítja 
ezeket a géneket, így egy ökológiai termeszté-
sű csemegekukorica-tábla szomszédságában 
lévő Bt-kukorica – amennyiben egy időben 
virágzik – a táblánkon Cry-toxin tartalmazó 
szemeket eredményezhet (3. kép). Ennek be-
következte ~800 méteres körzeten belül, a 
távolsággal csökkenő valószínűség szerint le-
hetséges. Az ökológiai termesztés tehát ko-
moly gondba kerül, ha idegen-beporzású GM- 
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A géntechnológiát megértés nélkül éljenzők 
közül a GM-fajtacsoportokat többen is ma 
provokatív módon kínálják fel az ökológiai 
termesztőknek. Közülük egy sem érti, hogy ez 
a termesztési mód szándékoltan csak termé-
szetes elemeket használhat fel. Fogyasztói 
ugyanis nem a technológiailag újat, hanem a 
tradicionálist keresik, amikor vásárolnak. A 
biopiacok vásárlói tehát a változatlan termé-
szetközeliért fizetnek többet és nem az új 
technológiáért, amit korunk üzletemberei 
ajánlanak. A fogyasztóknak ez a hozzáállása a 
gyakorlatban hasznosított tudomány számta-
lan melléfogása (pl. DDT, lindane, atrazine, 
glyphosate, fipronil, neonikotinoidok stb.) 
kapcsán alakult ki, ami a növényvédelem terü-
letén általánosnak mondható [Darvas 2000, 
Darvas és Székács 2006]. 
Mára az ökológiai termesztés kéretlenül új 
teoretikusainak a gazdasági tevékenységükkel 
összefüggő abszurd elképzeléseik vannak. 
Egyedi kivételezést szeretnének, pl. a Bt-
növények vagy éppen a no till technológia 
miatt a glyphosate esetében, amelyben nem 

is értve a vele kapcsolatos megítélési problé-
mát (lásd IARC vs. EFSA) egyszerűen összeka-
csintottak egy szintetikus anyaggal (lásd KA 
talajdoktor/grafikus elképzelését), amihez 
nem lehet a bioélelmiszer-vásárlók helyeslé-
sét várni. A GM-fajtacsoportok elutasítottsága 
egyébként az ökológia termesztők és termé-
keiket fogyasztók körében maximális, dacára 
annak, hogy akadtak átmenetileg olyan bio-
gazdálkodási véleményformálók (pl. az ÖMKI 
Kft. alapításában tevékeny rész vállaló Urs 
Niggli), akik a FIBL (Forschungsinstitut für bio-
logischen Landbau) nevében nyitva hagyták 
volna ezt az utat az ökológiai termesztés felé. 
Ez a javaslatuk nem nyert meghallgatásra az 
ökológai gazdálkodás mértékadó európai kö-
reiben. Ez egyébként az ökológiai termesztés 
jövőbeli széthasadását eredményezné, amit a 
konzervatív ízlésű fogyasztók bizonyosan nem 
követnének. Ezen a területen a tradicionális-
nak nincs működőképes alternatívája. Ekkor 
ugyanis különféle ágak jelennének meg 
(egymást gyöngítve), amelyek változó szigorú-
ságúak, s már inkább csak a környezetbarát  

növények kapnának vetési engedélyt hazánk-
ban. A MON 810 kukorica spanyolországi ve-
tési engedélye után a nemzetközi cégek vető-
mag-vállalatai kiköltöztek onnan, mert a ha-

gyományos fajtáik tisztasága nem volt többé 
garantálható. A hazai vetőmagtermesztés pia-
cot nyert ezáltal. 

3. kép  Az Élőlánc Magyarország Kossuth téri performansza (Fotó: Darvas Béla)  

https://darvasbela.atlatszo.hu/2018/08/07/a-nagy-precizios-buli-3-resz-a-minoritas-papaja/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2018/08/07/a-nagy-precizios-buli-3-resz-a-minoritas-papaja/
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mezőgazdaság csoportjába férnének bele. Az 
integrált növényvédelem elképzelése ilyesféle 
törekvésnek a korai előfutára volt [Darvas 
2011], amely nagyszerű elmélet ugyan, de 
máig behatárolható gyakorlat nélküli. Ez utób-
binak az az oka, hogy az átlagos fogyasztó – 
kellő előképzettség nélkül – nem képes belát-
ni, hogy miért kellene többet fizetni egy ter-
mékért, amit úgyszintén permeteztek, csak 
mással és máskor. A garancia ilyenkor a ter-
melőhöz fűzhető, aki azt mondja, hogy én és a 
családom is ezt esszük. Csakhogy ez nem ta-
núsítás értékű, hanem magánügy, ami roko-
nok esetében működőképes csak. 
A környezetbarát próbálkozások viszont na-
gyon is üdvözlendőek a klasszikus növényter-
mesztés területén, ahol a tudás- és környezet-
barát formák térhódítása is kívánatos. Ez vi-
szont aligha számíthat hosszútávon a fogyasz-
tói extra-támogatásra, vagyis a fejlesztésben a 
gazdaságosság fontos szempont kell, hogy 
legyen. Ezért nem jósolható hosszútávú siker 
az ökológiai gazdálkodás rendszeréből ki-
emelt, azt részeire daraboló minősítési for-
máknak, mint pl. a GMO-mentes terméknek 
(ZT hajdani rabgazdasági vezető elnököl ilyen 
társaságot, és így a NAK tevékenységének ré-
sze), amely csupán egyetlen tényezőre kon-
centrál, míg például a szermaradékok szem-
pontjából semmilyen garanciát nem hordoz. A 
GM-fajták (GMO/GEO/GSO – lásd e lapszám 
előző cikkében [Darvas et al. 2018b]) bekerü-
lése a konvencionális gazdálkodásba az idegen 
beporzású növények esetében csak nagy szi-
gorral oldható meg, ami az egyidejű termesz-
tést illeti. A GM-növények termesztése jogilag 
nem akadályozhatja meg az ökológiai ter-
mesztés fennmaradását, vagyis mint fiatalabb 
technológiának alkalmazkodnia kell ahhoz. 
 
Növényvédelmi célra használt mikroszkopi-
kus gombák 
Az aktív biológiai védekezés területén nem 
meglepő, hogy minden fontosabb csoportból 
kikerülnek hasznosított rovarpatogén mikro-
organizmusok [Copping 2001]. Mikroszkopi-

kus gombák között is találunk rovarpatogéne-
ket, bár elterjedtségük még nem nagy. Hasz-
nálatukkal az a baj, hogy érzékenyek a növé-
nyek ellen alkalmazott gombaölő szerekre 
(igen kénre és rézre is) [Nechay és Darvas 
2015], azaz nem kompatibilisek a hagyomá-
nyos növényvédelemnek ezzel az eszköztárá-
val. Pontosabban velük egy tankmixben nem 
juttathatók ki. Ha mindkét kezelésre szükség 
van, akkor először a gombakészítményt egye-
dül juttattjuk ki, majd 48 óra múlva a gomba-
ölő szert. Savas, lúgos vagy klórozott víz is 
csökkentheti a készítmények hatásait; deter-
gensekkel való kiegészítés sem feltétlenül jó 
ötlet. 
Míg a Bacillus thuringiensis táplálkozás útján 
fejti ki a hatását, tehát a rovarnak jelentős 
mennyiségű levélfelületet kell elfogyasztani 
(vagyis rágó szájszervű lárvákon per os hatá-
sú), addig a gombák spórái a rovarkutikulára 
kerülve ott megtapadnak csíráznak és a külső 
vázat áttörve a testüregbe jutva fejtik ki a ha-
tásukat. Ez esetben mindegy, hogy lárváról 
vagy imágóról van szó, és hogy a szájszerv 
szívó vagy rágó. 
A mikroszkopikus gombák spórái kiszáradásra 
és UV-sugárzásra igen érzékenyek, ezért jó 
hatásfokkal magas páratartalom mellett és 
közvetlen napsütésnek ki nem tett területe-
ken használhatók. A készítményekben lévő 
fertőző spórák eleve 80% fölötti relatív pára-
tartalom elérésekor csíráznak, vagyis száraz 
körülmények között eredménytelen marad a 
használatuk. A fertőzés időpontjának időjárási 
viszonyai igen kritikusak, vagyis magas pára-
tartalom kell, de eső nélküli időszakokkal. 
Mérsékelt égövi klíma esetén a spórák csírázá-
sára ideálisak a fóliasátrak és üvegházak mik-
roklimatikus viszonyai, azonban a permetező 
öntözést 48 órára le kell állítani, mert az a 
rovarokról a csírázásban lévő spórát lemossa, 
vagyis ez nagyon kritikus időtartam a kezelés 
hatékonyságát tekintve. Ma a világon többféle 
készítménnyel próbálkoznak; és főként Dél-
Ázsiában (India, Thaiföld) fejlesztenek készít-
ményeket. Száraz és hűvös klíma alatti fel-
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4. kép    Beauveria bassiana (Fotó: George Barron) 

Biogazdálkodásban felhasználható mikro-
szkópikus gombák 

Aschersonia aleyrodes üvegházi molytetű 
(Trialeurodes vaporariorum), dohány-molytetű 
(Bemisia tabaci) és pajzstetvek ellen jó haté-
konyságú. Elsősorban Ázsia növényvédelmi 
kutatása próbálkozik a nemzetség fajaiból való 
készítményfejlesztéssel. 

Beauveria bassiana (korábban, mint Tritirachium 
shiotae ismert) különböző törzseiből eltérő 
kártevők ellen fejlesztettek ki készítményeket 
(4. kép), így a Bb146 törzzsel kukoricamoly 
(Ostrinia nubilalis) ellen a Natural Plant Pro-
tection (NPP) Ostrinil néven. A TechniPalm az 
egyik pálmakártevő elleni alkalmazását java-
solja. Az ATCC 74040 törzsből származó Natu-
ralis-L készítményt üvegházi molytetű és 
kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae) el-
len hazánkban a Biocont Mo. Kft. forgalmazza. 
Az R444 törzsből Bb-Protec néven, különböző 
kertészeti kártevők ellen az Andermatt Bio-
control AG fejlesztett készítményt. 

Beauveria brongniartii elsősorban cserebogarak 
pajorjai ellen hatásosak. Engerlingspilz 
(Andermatt Biocontrol AG), Betel (NPP) és 
Melocont Pilzgerste (Agrifutur) néven használ-
ják ezeket. 

Isaria fumosorosea (korábban, mint Spicaria fu-
mosorosea, illetve Paecilomyces fumosoroseus 
ismert) molytetvek és atkák ellen hatásos. A 

PreFeRal (Thermo Trilogy, Certis, Biobest) ne-
vű készítménye az üvegházi molytetű, míg a 
Priority (Biobest) atkák ellen használható. Jó 
kérdés, hogy a gomba jelenlegi taxonómiai 
státusza valós-e. 

Isaria lilacinus (korábban, mint Paecilomyces lilaci-
nus) cisztaképző fonálférgek ellen jó hatású. 
Készítményét BioAct és NemaChek néven az 
Australian Technology Innovation Co. forgal-
mazza. 

Lagenidium giganteum csípőszúnyog-lárvák ellen 
alkalmazható. Készítménye a Laginex 
(AgraQuest). 

Lecanicillium lecanii (korábban, mint Verticillium 
lecanii) molytetvek és levéltetvek ellen gon-
dolták alkalmazhatónak, de mára kiderült, 
hogy fajkomplex. A Mycotal készítményben 
található Lecanicillium muscarium molytetvek, 
míg a Vertalec készítményben a Lecanicillium 
longisporum levéltetvek ellen használható 
eredményesen. Mindkettőt a Koppert forgal-
mazza. 

Metarhizium anisopliae (korábban, mint Ento-
mophthora anisopliae) készítményei Bio-Blast 
néven termeszek, Bio-Path elnevezéssel csótá-
nyok ellen, míg a Back-Off készítmény levéltet-
vek és üvegházi molytetű ellen alkalmazható; 
valamennyit az EcoScience forgalmazza. A 
gombafaj változatai (ma így gondoljuk) külön-
féle rovarcsoportokra specializálódtak. 

https://atrium.lib.uoguelph.ca/xmlui/handle/10214/6030
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5. kép    Aureobassidium pullulans (Fotó: Dennis Kunkel)  

Ahogy látjuk a felhasznált gombák taxonómiai 
helyzete még napjainkban tisztázódik és a kü-
lönböző törzsekhez és változatokhoz fűződő 
eltérő hatékonyság azzal függ össze, hogy 
esetleg külön fajról van szó, de ennek bizonyí-
tása csak DNS vizsgálatokkal lehetséges. A 
csoportból növénybetegségek ellen használ-
hatók is kikerülnek, így hazánkban az Aureo-

bassidium pullulans élesztőgomba (van, aki 
allergiás rá) almástermésűekben tűzelhalás 
(Erwinia amylovora) és almavarasodás 
(Venturia inaequalis) ellen alkalmazható (5. 
kép). Blossom Protect néven hazánkban a Bio-
Ferm Co. és a Nufarm forgalmazza. Ismertető-
jük szerint integrált és ökogazdálkodásban is 
alkalmazható. 

A Coniothyrium minitans (Contans WG – Ba-
yer) hazánkban is engedélyezett szklerotíniás 
tőpusztulás ellen. A Pythium oligandrum DV74 
törzsét (Polyversum – Biopreparáty és Arysta) 
igen sokféle betegség ellen kínálják, így csíra-
kori betegségek, szürkepenész, fuzariózis és 
peronoszpóra ellen. A Streptomyces griseoviri-
dis sugárgomba készítményét Mycostop 
(Kemira) néven vehetjük meg és csírakori be-
tegségek ellen alkalmazhatjuk. Integrált véde-
kezésben jól hasznosíthatók. Ökológiai gazdál-
kodásban a kereskedelem ajánlja ezeket a 
készítményeket, de MSDS lapjukon pontos 
összetételük nem látható vagyis kérdéses, 
hogy formázóanyagaik erre a használatra va-
lóban alkalmassá teszik-e ezeket a készítmé-
nyeket. 

Mikroorganizmusok által termelt anyagok 
(spinosad) 
A mikroorganizmusok gyakran termelnek 
olyan vegyületeket, amelyekkel a környeze-
tükben élő szervezeteket pusztítják. Ezeket a 
vegyületeket antibiotikumoknak hívják, ha 
azoknak baktériumölő (bakteriosztatikus) akti-
vitásuk van. Mindegy, hogy milyen élőszerve-
zet termeli ezeket. Eredetileg csak természe-
tes eredetű szerek (pl. Penicillium chryso-
genum ecsetpenész által termelt penicillin) 
tartoztak ide, de aztán a gyógyszerészeti kuta-
tások során a belőlük előállított félszintetiku-
sakat (a mellékláncokat módosították, lásd 
oxacillin, amoxicillin, karbenicillin stb.) is ebbe 
a csoportba soroltuk. Nem tartoznak közéjük 
a fertőtlenítő szerek, amelyek hatásspekruma  

https://www.dailymail.co.uk/health/article-4204864/Do-know-mold-lurking-house.html
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az előzőkénél szélesebb és többnyire a szinte-
tikus kémia produktumai. 
Bár a növényeknek nem is egy baktériumos 
betegsége van, jó hatásfokkal alig használha-
tunk valamit ellenük. A tűzelhalás (Erwinia 
amylovora) megjelenésekor, az ezredvégen 
támadt az amerikai innovátoroknak az ötlete, 
hogy használjunk ellene sztreptomicint (a 
Streptomyces griseus termeli). A súlyos baj, 
hogy egészségügyi szempontból nincs rend-
ben, ha a növényvédelem ugyanazokat a ha-
tóanyagokat használja, mint az egészségügy, 
mivel a rezisztens baktériumok aránya súlyo-
san megemelkedne és a gyógyszerészi kutatás 
nem tudna lépést tartani a multirezisztens 
baktériumokkal. Ma hasonló helyzet alakult ki 
az azol-típusú (lásd konazolok) gombaölőkkel, 
ahol az immunbetegeknél emelkedő számú az 
életet veszélyeztető tüdőmikózisok kezelésére 
lassan nem tudunk semmit sem használni az 
elterjedt mezőgazdasági alkalmazás miatt elő-
idézett keresztrezisztenciák miatt. 
A másik súlyos probléma, hogy az antibiotiku-
mok egyes csoportjaira nem is kevés allergiás 
ember él közöttünk úgy, hogy esetleg ezt nem 
is tudják magukról. Antibiotikum-allergiára a 
gyorsan súlyosbodó esetek előfordulása jel-
lemző, vagyis pár találkozás is elégséges az 
anafilaxiás sokk állapotának kialakulásához, 
ami halállal is végződhet. Európában nem en-
gedélyezték ezt az átgondolatlan kezelésfor-
mát. Nem csak a növényvédelemre volt jel-
lemző a humángyógyászatban használt anti-
biotikumokra való kacsintgatás, hanem a mé-
hészetekben is. Különösen a kínai mézekből 
mutattak ki sokféle antibiotikumot és szulfo-
namidot [Darvas et al. 2015], addig míg az 
Európai Unió a RASFF mérései alapján elállt 
ebből a térségből a mézbeszállítástól, kocká-
zatosnak minősítve azt. 
A kasugamycin a legrégebben ismert növény-
védelemben használt baktériumok és gombák 
ellen is használható anyag, amit a Strep-
tomyces kasugaensis termel. A rizs bakteriális 
betegségei ellen találták jó hatékonyságúnak. 
Készítményeit a Kasugamin*-t és Kasumin*-t a 

Hokko forgalmazta. Ma nincs felhasználási 
engedélye hazánkban. 
Az oxytetracycline hatóanyagot a Strep-
tomyces rimosus termeli. Tűzelhalás ellen for-
galmazza az ezért tőlem dicséretet nem ér-
demlő Novartis (Mycoshiel*, Terramycin*) és a 
Ladda (Phytomycin*). A sztreptomicin is ide 
tartozó. A Syngenta (Agrimycin 17*), a Pa-
ushak (Paushamycin*) és az Agtrol (Streptol*) 
forgalmazza. Sokszor e két hatóanyag 
együttes kezelését javasolják a tűzzel-vassal-
irtók. Az Európai Unió, szerintem nagyon he-
lyesen nem engedte be a nagyüzemi gyakorla-
tába ezt a két antibiotikumot. Ökológiai ter-
mesztésben végképpen nem javasolhatók. 
A sugárgombák természetesen gombaölő 
anyagokat is kiválaszthatnak. Közülük a Strep-
tomyces griseochromogenes által termelt bla-
ticidin-S hatóanyagot Bla-S* néven a rizs vé-
delmére a Nihon Nohyaku forgalmazza. A 
Streptomyces rimofaciens által termelt 
mildiomycin lisztharmatfélék ellen alkalmaz-
ható (Mildiomycin* – Takeda). A Streptomyces 
natalensis termeli a natamycin hatóanyagot, 
amely fuzáriumos gyökérbetegségek ellen 
alkalmazható (Delvolan* – Gist-Brocades). A 
Streptomyces cacaoi var. asoensis termeli a 
polyoxin B hatóanyagot, ami szürkepenész 
ellen is alkalmazható, amelyet Polyoxin AL 
néven a Nihon Nohyaku forgalmaz. Ugyan-
ezen gomba termeli a polyoxorim hatóanya-
got, amelyet a Kaken* forgalmaz Kakengel* és 
Stopit* néven. A Streptomyces hygroscopicus 
var. limoneus termeli a validamycin hatóanya-
got, amit Rhizoctonia ellen a Takeda Valida-
cin* és Valimun* neveken forgalmaz. Hazánk-
ban ebből a csoportból egyik készítménynek 
sincs engedélye, de nem árt, ha tudunk róluk. 
Az előzőktől eltérően a mikroorganizmusok 
olyan hatóanyagokat is kiválaszthatnak, ame-
lyeknek rovarölő hatásuk van. Közülük az aba-
mectin hatóanyagot a Streptomyces avermiti-
lis termeli. Hazánkban Abamect SC* (Syngen-
ta), Safran* (Rotam), Vargas* (Rotam) és Verti-
mec Pro* (Syngenta) néven forgalmazzák a 
készítményeit atkák, tripszek és levélaknázók  
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ellen. Ugyanez a faj termeli az emamectin ha-
tóanyagot is, amit Affirm néven a Syngenta 
forgalmaz hernyókártevők ellen. Ökológiai 
gazdálkodásban egyik sem használható, vagyis 
természetes eredetű vegyületek közül is van, 
amit toxikológiai tudásunk alapján kénytele-
nek vagyunk kizárni a gyakorlatából. Ezért is 
elképesztők a házilag gyomnövényekből koty-
vasztott varázsfőzetek. 
A milbemectin a Streptomyces hygroscopicus 
subsp. aureolacrimosus terméke. Milbeknock* 
és a Mesa* a Sankyo termékei, és atkák ellen 
alkalmazható. Hazánkban nincs engedélye. 
A Streptomyces aureus termeli a polynactins 
hatóanyagot, amely akaricidként használható. 
Mitecidin* és Mitedown* néven az Eikou Kasei 
forgalmazza. Nálunk nem használható. 
A spinosad (a spinosyn A és D keveréke) ható-
anyagot a Saccharopolyspora spinosa baktéri-
um termeli és hernyók, tripszek továbbá levél-
aknázók ellen javasolják az alkalmazását. La-
ser és Spin Tor néven – meglehetősen széles-
körű alkalmazással – a Dow AS forgalmazza 
hazánkban és az ökológiai gazdálkodásban is 
engedélyezett. Az MSDS szerint 22,8% spino-
sad mellett tartalmaz még <5% propilén-
glikolt és <0,05% 1,2-benzotiazol-3(2H)-on 
vegyületet, amelyeket nem látok az ökológiai 
gazdálkodásban engedélyezett vegyületek 
között. Az összetétel nem számol el a készít-
mény ~70%-val. Azt gondolom, hogy ez kvázi 
általános kép a készítménypiacon. A spinosad 
melléklánc-módosításai különféle szintetikus 
termékeket eredményeztek, amelyek már 
nem felelnek meg az ökológiai gazdálkodás 
követelményrendszerének. 
Ahogyan látjuk a különféle mikroorganizmu-
sok – kiemelhetők közülük a Streptomyces 
fajok – által termelt másodlagos anyagok te-
rületén óriási tartalékok lehetnek a növényvé-
delem számára, s bizonyára az ökológiai gaz-
dálkodás figyelmét is ki kell, hogy vívják. Úgy 
tűnik nekem, hogy speciális és komoly kutató-
munkaként hiányzik az ökotermesztés nö-
vényvédelmének fejlesztése, ahol nem csak a 
hatóanyag, de a készítmények (ez a nemzeti 

engedélyezés hatásköre, az EU hatóanyagokat 
engedélyez) formázói is kiemelt ellenőrzésre 
szorulnak. A Nébih elfogadja a neki benyújtott 
formázóanyagokat és titkosként kezeli, de 
mire támaszkodnak az ökológiai termesztés 
hazai tanúsító szervezetei? Ki ellenőrzi, hogy a 
készítmény – amelynek csak kisebb része a 
hatóanyag – számukra megfelelő? A tanúsító 
szervezeteknek ezt a következetes és igényes 
– toxikológiai tudásra épülő – munkát már 
régen el kellett volna végeztetniük. Ez a szak-
értelem a körükbők nem került ki. Nagy baj, 
ha erre a fogyasztók hamarabb rájönnek, mint 
a saját szakembereik és döntéshozóik. A nö-
vényvédelmet illetően nem látok olyan felké-
szültséget a hazai ökológiai gazdálkodás tanú-
sításában, ami az engedélyezést megnyugta-
tóan magas színvonalon elvégezhetné, pedig a 
fogyasztók felé való hitelesség ezen múlik. A 
biotermesztés korszerűségét a terület magas-
fokú toxikológiai tudása garantálhatná csak, 
de nem látok ilyen ellenőrzést jelenleg. 
Az ebben a részben tárgyalt vegyületek ter-
mészetes eredetűek, amelyeket fermentációs 
úton állítanak elő. Esetük már régen fel kellett 
volna, hogy keltse az ökológiai gazdálkodás-
ban dolgozó döntéshozók figyelmét. Ezen a 
kutatási területen néhány japán cég szakértel-
me jelentős, akikkel a kapcsolatfelvétel na-
gyon is időszerű lenne. Ehhez az szükséges, 
hogy a területen színvonalas mikrobiológiai 
kutatást is végezzenek. Folyamatosan meg 
kell újulni ahhoz, hogy ugyanazon a színvona-
lon tartsunk valamit. Az ökológiai termesztés 
adóságai itt tetemesek. 
 

Ízeltlábú ragadozók 
Az ízeltlábú ragadozók fontos szerepére levél-
tetvek ellen figyeltek fel. Ezen a területen 
rendszeres konferenciákat is szerveznek. Ese-
tükben a passzív védelem (levéltetvek eseté-
ben katicabogarak, fátyolkák, zengőlegyek és 
néhány gubacsszúnyog lárvái) is jelentős, 
vagyis a területen élő ragadozók kímélése a 
gazdálkodó feladata; ismernie kell legalább a 
domináns fajok (pl. katicabogár-lávák – Cry3- 
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tartalmú készítmények) növényvédőszer-
érzékenységét. Ez a helyzet a természetes 
eredetű készítményekkel is. Mindez vegyes 
növényállományban játszhat fontos szerepet, 
hiszen a ragadozók többsége vegyestáplálko-
zású vagyis, ha levéltetveket fogyaszt többnyi-
re nem foglalkoztatja, hogy mely növényen és 
mely fajról van szó. Kivéve, ha mérgező növé-
nyen élő levéltetvekről van szó, amelyek a 
mérgező növényi anyagokat táplálékukkal fel 
is veszik. Egy átlagos ragadozó tehát sokféle 
növényen fordul meg és egész évben a gazda-
állat-csoportját keresi. Nyilvánvaló, hogy ez 
monokultúrában nem jön könnyen össze, hi-
szen például a levéltetvek fellépése időszakos, 
így túlnépesedés, vagy legkésőbb a növény 
beltartalmának változásakor megjelennek a 
szárnyas alakok és a népesség elköltözik. Eset-
leg más növény után (gazdanövény-váltók) 
néz. Ezért nagyon fontos a gyomszegély válto-
zatossága és a mezővédő erdősávok növényi 
diverzitása, amely a gazdaállatok jelenlétének 
folyamatosságát biztosítja. Mindez a passzív 
biológiai növényvédelem elengedhetetlen 
része. Ragadozó ízeltlábúaknál a lárva és az 
imágó is gyakran ragadozó életmódot folytat 
[Balázs és Mészáros 1989]. 
Ehhez képest az aktív védekezés tömegtenyé-
szetekre épül, vagyis cégektől ragadozókat/
parazitoidokat vásárolhatunk és a védendő 
területre telepíthetünk. Nagyon fontos ez 
esetben az induló állományunk nagysága, 
amihez a kártevő fertőzöttséget kell először 
felmérnünk. Innentől kezdve mindkét faj 
(préda vs. predátor) kifejlődési ideje, a predá-
tor táplálkozási intenzitása és mindkettőjük 
szaporodási rátája dönti el azt, hogy mennyi 
ragadozót kell vásárolnunk az eredményes 
védekezéshez. A forgalmazók ehhez útmuta-
tóval szolgálnak. Az ízeltlábú ragadozók hasz-
nálata kizárja az egyidejű rovarölő szeres ke-
zeléseket, hiszen ezzel a ragadozókat is el-
pusztítanánk. Sokszor érzékenyebbek, mint a 
kártevők. Nem is egy gombaölő szer van, ami-
nek az alkalmazása szintén kerülendő, vagyis 

ennek előzetes tisztázása nagyon fontos a bio-
lógiai védekezés megtervezése előtt. A bioló-
giai védekezés eredményessége speciális tu-
dást igényel, vagyis az előzetes felkészülés, a 
folyamatos figyelem nagyon fontos összete-
vők. 
A passzív és aktív, ízeltlábúakkal végzett bioló-
giai védekezés minden formája kompatibilis az 
ökológiai gazdálkodással, vagyis ez az a terü-
let, ahol a biogazda nem kritizálható eszközei-
nek – az utóbbi években ezek száma örvende-
tes gyarapodásban van – többsége található. 
Vonatkozik ezekre is a könnyített engedélye-
zés, az azonban jobbára annak vizsgálatára 
terjed ki, hogy a fauna számára ismert vagy 
idegen szervezetről van-e szó. Erre azért van 
szükség mert a kontinensek közötti kereske-
delem beindulásakor számtalan új faj behur-
colása történt meg. Ilyen például az európai 
gyapjaslepke megjelenése az amerikai konti-
nensen, ami után betelepítették annak para-
zitoidjait. Éppen Magyarországon létesült 
ilyen labor (Mihályi Ferenc vezette), ahonnan 
rengeteg parazitoid fürkészlégy fajt vittek és 
bocsátottak ki. Azonban az Európában speciá-
lisnak ismert parazitoid ott további gazdarova-
rokat talált magának, amelyeket éppen kímé-
lendőnek gondolnak [Darvas 1989]. Ökológiai 
rizikója van annak, ha fajokat új ökoszisztémá-
ba telepítünk át, ahol a viselkedésük számunk-
ra kedvezőtlen módon megváltozhat. 
Ragadozókat illetően ilyenre példa a kelet-
ázsiai eredetű harlekinkatica (Harmonia axyri-
dis), amelyet éppen biológiai védekezés céljá-
ból telepítettek az amerikai és európai konti-
nensre. Európában azonban nem csak a levél-
tetveket tizedelte meg, hanem az őshonos, 
nála lassabban fejlődő hétpettyes katicabogár 
(Coccinella septempunctata) lárváit is. Mára 
invazív fajként nem kívánatos az előfordulása, 
vagyis aktív biológiai védelemre egyértelműen 
nem használható. A fontosabb ízeltlábú raga-
dozófajok tenyésztését és forgalmazását az 
Agrobío SL, Biobest NV, Bioline AS és a Kop-
pert BS cégek végzik. 

http://www.agrobio.es/productos/control-de-plagas/ú
https://www.biobestgroup.com/en/biobest/products/biological-pest-control-4463
https://www.biolineagrosciences.com/products/all/
https://www.koppert.com/products-solutions/
https://www.koppert.com/products-solutions/


bioKontroll, 9. évfolyam, 3. szám 

 -24- 

Ragadozó fajok az ökológiai gazdálkodásban 
- Ragadozó poloskák 
Macrolophus pygmaeus (korábban Macrolophus 

caliginosus) (Macroline – Agroline AS; Mirical – 
Koppert BS) üvegházi molytetű és aknázóle-
gyek ellen; 

Nesidiocorus tenuis (Nesibug – Koppert BS) moly-
tetvek, takácsatkák, tripszek és aknázólegyek 
ellen; 

Orius insidiosus (Oriline – Agroline AS; Thripor-I – 
Koppert BS) tripszek ellen; 

Orius laevigatus (Biobest Orius – Biobest NV; Orili-
ne – Agroline AS; Thripor-L – Koppert BS) trip-
szek ellen; 

Orius majusculus (Oriline – Agroline AS) tripszek 
ellen; 

Orius strigicollis (Thripor-S – Koppert BS) tripszek 
ellen. 

- Katicabogarak 
Adalia bipunctata (Biobest ragadozó katicabogarak 

– Biobest NV) levéltetvek ellen; 
Cryptolaemus montrouzieri (Biobest ragadozó kati-

cabogarak – Biobest NV) gyapjas pajzstetvek 
ellen; 

Delphastus catalinae (Biobest ragadozó katicabo-
garak – Biobest NV) üvegházi molytetű ellen. 

- Ragadozó atkák 
Amblydromalus limonicus (Limonica – Koppert BS) 

molytetvek és tripszek ellen; 
Amblyseius andersoni (Biobest ragadozó atka – 

Biobest NV) tripszek, szélesatka és takácsatkák 
ellen; 

Ambyseius degenerans (Biobest ragadozó atka – 
Biobest NV) tripszek ellen; 

Amblyseius swirskii (Biobest ragadozó atka – Bio-
best NV; Swirskiline – Bioline AS; Koppert BS – 
Koppert; SWIRScontrol – Agrobío SL) tripszek 
ellen; 

Macrocheles robustulus (Macroline – Koppert BS) 
tripszek és gombaszúnyogok ellen; 

Neoseiulus californicus (korábban Amblyseius cali-
fornicus) (Biobest ragadozó atka – Biobest NV; 
Spical – Koppert BS; AMBLYCAcontrol – Ag-
robío SL) szélesatka és takácsatkák ellen; 

Neoseiulus cucumeris (korábban Amblyseius 
cucumeris) (Biobest Amblyseius – Biobest NV; 
Tripex – Koppert BS; AMBLYcontrol – Agrobío 
SL) tripszek ellen; 

Phytoseiulus macropilis (Biobest ragadozó atka – 
Biobest NV) kétfoltos takácsatka ellen; 

Phytoseiulus persimilis (Biobest ragadozó atka – 
Biobest NV; Phytoline – Bioline AS; Spidex – 
Koppert BS; PHYTOcontrol – Agrobío SL) 
kétfoltos takácsatka ellen (6. kép); 

Stratiolaelaps scimitus (korábban Hypoaspis miles) 
(Biobest ragadozó atka – Biobest NV; Entomite 
– Koppert BS) tripszek és gombaszúnyog ellen; 

Transeius montdorensis (korábban Amblyseius 
montdorensis) (MONcontrol – Agrobío SL) trip-
szek, molytetvek, szélesatka, takácsatka ellen; 

Typhlodromus pyri forgalmazását a Biocont Ma-
gyarország végezte. Szőlőben és gyümölcsö-
sökben károsító atkák ellen javasolták. 

6. kép   Phytoseiulus persimilis takácsatka tojással (forrás)  

https://www.biobestgroup.com/en/biobest/products/biological-pest-control-4463/beneficial-insects-and-mites-4479/phytoseiulus-system-4668/
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Kérdéses számomra, hogy nálunk a megpor-
zók engedélyezése miként került a növényvé-
dőszer-jegyzékbe. Tény, hogy a Bombus ter-
restris (Agrobío SL, Biobest NV, Bioline AS és 
Koppert BS) poszméh tenyésztését több cég is 
sikeresen megoldotta és forgalmazza. 
 

Parazitoid fürkészdarazsak és parazita fonál-
férgek 
A biológiai növényvédelem eszköztárában a 
parazitoidok igen fontos csoport. Ezt a szak-
szót a rovarászok vezették be arra az esetre, 
amikor a nőstény a tojásait a gazda tápláléká-
ra szórja, majd az lenyeli azokat, illetve mikor 
a nőstény egyenként azonosítva a gazdaálla-
tot megszúrja és a testébe helyezi a tojásait. A 
parazitoid lárvája kezdetben nem fogyaszt 
életfontosságú szerveket, de aztán igen és 
akkor gyors fejlődésnek indul. A gazda testét 
felnyitva kel ki a parazitoid imágója; néha a 
lárvája bújik elő és külön kokonban bábozó-
dik. Többnyire fürkészdarázs vagy fürkészlégy 
[Darvas 1989], amit ilyenkor várhatunk. Ez 
utóbbi csoportot az aktív biológiai védekezés 
ma még nem használja. A parazitoid tehát a 
fejlődésének végén elpusztítja a gazdáját. A 
nagy kasszasikert elért „Nyolcadik utas a ha-
lál” az embert megfertőző idegen életforma-
modelljét a stáb a parazitoidokról vette. Kevés 
faj van, amelyik a gazda ivarszervén fejlődik ki, 
vagyis kasztrálja azt, de a gazdaállatot életben 
hagyja. 
A köznyelvben ismert parazita általában béké-
sen együtt él a gazdájával, nem törekedik an-
nak elpusztítására, bár kondicionális állapotát 
erősen lerontja. A paraziták lehetnek külsők 
(exoparaziták), amikor a gazdát – amelynél 
sokkal kisebbek – kívülről szívogatják (pl. bol-
hák, tetvek, csípőszúnyogok), vagy belsők 
(endoparaziták), amikor többnyire a tápcsa-
tornai üregekben (pl. különféle bélférgek), 
néha a keringési rendszerben telepednek meg 
(pl. szívféreg) és a gazdától tápanyagot szív-
nak el. Míg az állattenyésztés során paraziták-
kal (pl. laposférgek, galandférgek stb.) van 
dolgunk, a növényvédelemben inkább para-

zitoidokkal, hiszen a gazdához hasonló méretű 
általában az élősködő, vagy abban egyidejűleg 
több parazitoid is kifejlődik. Erre számtalan 
speciális embrionális fejlődési forma ismert. 
A parazitoid lárvája a gazdatest védelmében 
fejlődik, vagyis nem annyira kitett a növényvé-
delmi kezeléseknek. Bizonyos fejlettségi stádi-
umaiban kezelhetők úgy, hogy az elhullás cse-
kély. Például az Encarsia formosa nevű für-
készdarázs az üvegházi molytetű lárvájában él. 
Az egyébként áttetsző, fehéres viaszbölcső, ha 
tartalmaz fürkészdarazsat, akkor annak bábo-
zódásakor megfeketedik. Ebben a stádiumban 
kímélhető, vagyis integrált védelmi modellek-
ben (IPM) ekkor bizonyos hatóanyagokkal va-
ló kezelést elvisel. 
A parazitoidok lehetnek szigorúan egy gazda-
fajhoz kötöttek (specialisták) és lehetnek 
többgazdások (generalisták). Az aktív védeke-
zés többnyire generalistákra épül. Könnyű 
belátni, hogy a specialisták békében élnek a 
gazdaállat népességével, hiszen az evolúció 
során magukat pusztították volna ki, ha ag-
resszívek. A többgazdások esetében azonban 
nincsenek ilyen kötöttségek. Itt azonban van 
egy nagyon fontos dolog a gazdaállatok folya-
matossága (gazdalánc), mert ellenkező eset-
ben a parazitoid-népességet a legszűkebb ke-
resztmetszet fogja meghatározni. Itt tehát 
még fontosabb a környezet biodiverzitása, 
vagyis a vegyes növényállományok, a mezővé-
dő erdősávok és a nektártermelő aljnövény-
zet. Sőt célszerű ernyősök telepítése a gyom-
szegélyen, mert a fürkészdarázs imágói általá-
ban ezek nektárján táplálkoznak, s ettől függ a 
tojásprodukciójuk. A parazitoid szorgosan ku-
tat a gazdaállata után. A csápján lévő 
olfaktórikus és kontakt érzéksejtek révén ha-
tározza meg – a csápjával dobolva azonosítja 
–, hogy számára alkalmas vagy alkalmatlan 
arra, hogy tojást rakjon bele. A gazdalánc, 
amire diverz növényállományban van esély, 
lényegi kérdéssé lép elő. Az ízeltlábú ragado-
zófajok tenyésztését és forgalmazását az Ag-
robío SL, Biobest NV, Bioline AS és a Koppert 
BS cégek oldották meg. 

http://www.agrobio.es/productos/control-de-plagas/ú
http://www.agrobio.es/productos/control-de-plagas/ú
https://www.biobestgroup.com/en/biobest/products/biological-pest-control-4463
https://www.biolineagrosciences.com/products/all/
https://www.koppert.com/products-solutions/
https://www.koppert.com/products-solutions/
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Parazitoidok az ökológiai gazdálkodásban 
- Fürkészdarazsak 
Aphelinus abdominalis (Biobest fürkészdarázs – 

Biobest NV; Aphilin – Koppert BS) levéltetvek 
ellen; 

Aphidius colemani (Biobest fürkészdarázs – Bio-
best NV; APHIcontrol – Agrobío SL; Aphiline – 
Bioline AS; Aphipar – Koppert BS) levéltetvek 
ellen; 

Aphidius ervi (Biobest fürkészdarázs – Biobest NV; 
Ervipar – Koppert BS) levéltetvek ellen; 

Chogramma achea (Biobest fürkészdarázs – Bio-
best NV) aknázómolyok ellen; 

Coccidoxenoides perminutus (Planopar – Koppert 
BS) gyapjas pajzstetvek ellen; 

Dacnusa sibirica (Minusa – Koppert BS) aknázóle-
gyek ellen; 

Diglyphus isae (Biobest fürkészdarázs – Biobest 
NV; DIGLYcontrol – Agrobío SL; Miglyphus – 
Koppert BS) aknázólegyek ellen; 

Encarsia formosa (Biobest Encarsia – Biobest NV; 
ENCARcontrol – Agrobío SL; Encarline – Bio-
line AS; En-strip – Koppert BS) üvegházi moly-
tetű ellen (7. kép); 

Eretmocerus eremicus (EREMIcontrol – Agrobío SL; 

Eretline – Bioline AS; Ercal – Koppert BS) – 
üvegházi molytetű ellen; 

Leptomastix dactylopii (Biobest fürkészdarázs – 
Biobest NV) gyapjas pajzstetvek ellen (a cím-
képen); 

Trichogramma brassicae (Trichostrip – Koppert BS; 
Trichosafe – Biocare GBS) lepkefajok tojásai 
ellen; 

Trichogramma evanescens (Trichoplus fürkészda-
rázs – Biocont Lab.) lepkefajok tojásai ellen; 

Trichogramma pintoi (Trichoplus fürkészdarázs – 
Biocont Lab.) lepkefajok tojásai ellen. 

- Fonálférgek 
Heterohabditis bacteriophora (Nematop – E-Nema 

GmbH) vincellérbogár ellen; 
Phasmarhabditis hermaphrodita (Biobest parazita 

fonálféreg – Biobest NV) meztelencsigák el-
len; 

Steinernema carpocapsae (Nemastar parazita fo-
nálféreg – E-Nema GmbH) lótücsök, vetési 
bagolylepke és lószúnyog ellen (8. kép); 

Steinernema feltiae (Biobest parazita fonálféreg – 
Biobest NV; Nemacel – E-Nema GmbH; 
Nemasys-M – BASF AS) tripszek és gombaszú-
nyog ellen. 

7. kép   Tojásrakó Encarsia formosa (forrás) 

https://www.youtube.com/watch?v=JpGnC5BKYMg
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8. kép   Steinernema carpocapsae (forrás)  

A hazánkban forgalmazott ragadozók és para-
zitoidok többsége hajtatott kultúrák kártevői-
re koncentrál, annak védelmére alkalmas. En-
nek oka a terület zártsága (szigetszerűsége – 
csak ilyen körülmények között remélhetünk 
igazán jó hatást), amiért a kibocsátott szerve-
zetek az elkerített területen belül maradva 
kifejthetik a hatásukat. Mindez abból a szem-
pontból nagyon fontos, hogy éppen ezek a 
leginkább kemizált kultúrák. Különösen fontos 
ebből az üvegházi molytetű szerepe, amely a 
magas páratartalom és hőmérséklet mellett 
folyamatosan szaporodik és gyorsan fejlődik. 
E kártevő ellen rendkívül sok rovarölő szert 
juttatunk ki a hajtatott kultúrákban. Nem vé-
letlen, hogy a biológiai védekezéssel foglalko-
zó cégek Szentes környéki forgalmazókkal dol-
goznak. Ez a terjedésre képes élőszervezetek-
kel való védekezés legnagyobb hátránya, 
vagyis szabadföldön a használatuk jobbára 
megoldhatatlan, hiszen szétszélednek. 
 

Csapdában alkalmazható készítmények 
(szexferomonok) 
Az évezred vége felé – amikor a hajdani nö-
vényvédelmi kutatóintézetben környezetbarát 
módszerek után kutattunk a kémiai és állatta-

ni osztályok munkatársai – nagy reményeket 
fűztek a táplálkozásgátlókhoz, a rovarfejlődés 
és reprodukciógátlókhoz valamint a szexfero-
monokhoz. A táplálkozásgátlók területéről – 
miközben a természetben számtalan ilyen 
hatású vegyület lehet, csupán a neem-
tartalmú (Azadirachta indica) ebbéli mellékha-
tása sorolható fel, mint a tradicionális növény-
védelem nagy találata, ami egyben az ökológi-
ai termesztésben is alkalmazható (lásd Ne-
emAzal). Gyakorlati szempontból tehát – a 
számtalan publikáció ellenére – ez a kései ku-
tatás kifejezett gyakorlati kudarccal zárult. 
Az IDRD anyagok közül némelyek még most is 
megtalálhatók az engedélyezett szerek között. 
Így a vedlésgátló diflubenzuron (Arysta: Di-
milin* – lepkelárvák ellen), lufenuron (Syn-
genta: Match* – bogár- és lepkekárvák ellen) 
és triflumuron – (Bayer: Alsystin* – lepkelár-
vák ellen), valamint a juvenoid fenoxycarb 
(Syngenta: Insegar* – lepkehernyók ellen) és a 
pyriproxyfen (Sumitomo: Admiral* – molytet-
vek és pajzstetvek ellen) az utolsó képviselők, 
ami ezekből a nemzetközi fejlesztésekből má-
ra megmaradt. Ahogy látjuk ezek is nagy 
vegyigyárak szintetikus termékei, így viszont 
az ökológiai termesztés növényvédelmi céljai-

https://www.koppert.com/sportnem-t/
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ra alkalmatlanok. Integrált védekezési techno-
lógiákban igyekeztek ezeket a hatóanyagokat 
beépíteni. A hazai legjelentősebb eredeti pró-
bálkozás a Tiszavasvári Alkaloida Vegyigyárhoz 
(a kutatást Timár Tibor vezette) kapcsolódik, 
ahol több száz ageratokromén vegyületet állí-
tottak elő prekocén-hatás (anti-juvenilhomon) 
után kutatva. Az első elmarasztaló toxikológiai 
eredmény után azonban ez a fejlesztés leállt. 
A szexferomonok/szexattraktánsok feromon-
csapdákba helyezés után előrejelzési célt szol-
gálnak. Használatuk a kártevő megjelenésről 
tájékoztat. A tömegviszonyok követésére, a 
szabadföldön kialakuló fertőzésről azonban a 
növényvizsgálatok jobban tájékoztatnak. Úgy 
gondolták akkoriban, hogy szelektív védeke-
zésre is alkalmasak lehetnek a csapdák. Az 

egyik elképzelés a tömeges csapdázás volt, 
erre azonban drága eljárás és a módszer hí-
meket gyűjt, míg a máshol megtermékenyített 
és területünkre beröpült nőstények zavartala-
nul lerakhatják a tojásaikat, vagyis a kártétel 
kialakulhat. 
Közvetlen védekezésre a légtértelítési techno-
lógia szolgált, amely során olyan magas szex-
feromon szintet tartunk fenn a légtérben, 
amelyben a hím nem találja meg a nőstényt 
(3. ábra). Ma is engedélyezett pár ilyen készít-
mény, így az Isomate CLR (Shin-Etsu Ch. – al-
mamoly és almailonca), Isomate OFN Rosso 
(Shin-Etsu Ch. – szilvamoly és keleti gyümölcs-
moly), Isonet L Plus (Shin-Etsu Ch. – tarka és 
nyerges szőlőmoly), valamint RAK 1+2 (BASF – 
tarka és nyerges szőlőmolyok). 

3. ábra   A hímek tájékozódása a nőstény által kibocsátott szexferomon felé természetes 
környezetben. A szexferomont (fekete) kis mennyiségben bocsátja ki egy pontszerű forrás 

(a nőstény), egy izolált nőstényből. Ezt a kultúr- és gyomnövények virágaiból (sárga) és leve-
leiből (zöld) származó illatanyagok kísérik. A légtértelítés (kék) valamiféle maszkírozó jelfel-
hőt képez, ami a hímet a nőstény távolsági megtalálásában akadályozza. A változatos jelfel-
hő a széljárási viszonyoknak megfelelően változik. A hím a széláramlattal szemben keresi a 

feromoncsóvát kibocsátó nőstényt [Deising et al. 2014]. 
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A szexferomonok ugyan természetes eredetű 
vegyületek, de a szóban forgó mennyiségben 
az előállításuk szintetikus úton történik. Így 
tehát ökológiai termesztésben kérdőjeles az 
alkalmazásuk, mint ahogyan az EU táblázata 
ezt rögzíti is, vagyis „Csapdában és/vagy ada-
golóban használható anyagok” csupán a hazai, 
tévedésen alapuló túlzó ajánlatok ellenére. Ez 
utóbbi technológia a klasszikus növényvéde-
lem területén sem terjedt el, és ennek az oka, 
hogy a gyümölcsöseinkben kártevő közössé-
gek élnek, ahol egy szuperszelektív technoló-
giai elem önmagában nem sokat ér, ha a többi 
kártevő ellen nincs hasonlatos eljárás. Próbál-
koztak feromon-inhibitoros légtértelítéssel is, 
amely kevésbé szelektív, mint az előző mód-
szer és szintén megzavarja a párok egymásra 
találását. Ma hazánkban ilyen készítmény 
nincs engedélyezve. 
Az EU szabályozása szerint szexferomonok/
szexattraktánsok csak gyűjtőcsapdába helyez-
ve alkalmazhatók ökológiai gazdálkodásban. 
Ölőcsapda-típusokba melléjük deltamethrin 
vagy lambda-cyhalothrin (korábban nagy bot-
rányt kavarva nálunk a már betiltott dichlor-
vos volt) tehető. Nyilvánvaló, hogy ilyen csap-
dák megjelenése az ökológiai gazdálkodásban 
nemkívánatos. Gyümölcslegyek (Bactrocera 
oleae, Ceratitis capitata, Rhagoletis cerasi, 
Rhagoletis cingulata) gyűjtőcsapdáiba a csalo-
gató hatású diammónium-foszfát is alkalmaz-
ható, amelyre az imágók gyűlnek. 
Úgy összegezhetjük, hogy a rovarélettani ku-
tatásokra épülő szelektív hatóanyag-
fejlesztések nem érték el a kitűzött céljukat, 
és nem sikerült megújítaniuk az idegmérgekre 
építő növényvédelmet. Az ebbéli fejlesztés 
nagyon lelassult. Előrejelzési célra a ma is for-
galmazott hazai Csalomon csapdacsalád (MTA 
AKNI) említhető. 
 

Rézvegyületek 
Az ökológiai termelés növényvédelmének kri-
tikus pontja a növények gombás betegségei 
elleni védelem. Amint tudjuk az ökológiai vé-
dekezésben nem használható szintetikus ve-

gyület. Ehhez a hagyományos gyakorlat dodo-
nai fogalmát alkották meg az ökológiai terme-
lés akkori ideológusai, ami mai toxikológiai 
ismereteink szerint nem könnyen méltányol-
ható. Mikori ugyanis ez a hagyományos gya-
korlat? Úgy gondolom, hogy a mai ökológiai 
termesztés növényvédelmének – a formázó-
anyagokon túlmenően – a legkínosabb problé-
mája a rézsók használata. Akkor is, ha a hasz-
nálatának mértéke ma limitálva van, mert a 
felhasználás csak a gazda belátására és ön-
mérséklésére építhet. Az ellenőr nem lehet 
minden nap a táblán. Ezt sok országban a 
RASFF mérései a biotermékek esetében is ta-
núsítják. Hazánkra nem jellemző ez a fegyel-
mezetlenség. A besorolás ideológusai azt is 
hangoztatták, hogy ásványi eredetű vegyüle-
tekről van szó, ami nem fedi a valóságot, hi-
szen a felhasználásra engedélyezett vegyüle-
tek közül csak pár vezethető vissza ásványi 
eredetre, igaz abból levezethetők az ipari ké-
mia közreműködésével a további vegyületek. 
A rézvegyületek tradicionális használata elvi-
leg a bordói lé alkalmazásán alapul. 
A francia szőlőtermesztők 1885 óta használják 
a Bordói lét (bouillie bordelaise), amelyben a 
réz(II)-szulfátot (1 kg) kalcium-hidroxiddal (1 
kg) közömbösítették és ezt vízzel 100 literre 
hígították. Az oldatban tehát kalcium-szulfát 
és réz-hidroxid fordul elő. A réz-szulfát 25% 
rezet tartalmaz, ami 0,25% a permetlére szá-
mítva. Általában 1-3%-os koncentrációban 
használták. Szőlőben és peronoszpóra ellen a 
permetezés évente több alkalommal is szük-
ségessé válhat (9. kép). Problémás tehát az 
ökológiai termesztésben meghatározott limi-
tértéknek csapadékos években megfelelni és 
a szigorító körülményt teljesítve ökológiai mű-
velésű szőlőről és számomra bioborról beszél-
ni. Réz-oxikloridnál 500 g/kg réztartalmat ad-
nak meg. Egy kezelés 1-1,5 kg/ha rézterhelés-
sel jár. 
E növényvédelmi technológia alkalmazásakor 
a talajok rézzel történő tartós szennyezése 
igen jelentős. Környezetkémikusok figyelem! 
Ez különösen a tradicionális szőlőtelepítések-
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9. kép   Intenzív rézszulfát-kezelés szőlőben (Fotó: Sutterstock)  

tékű. A réz a nehézfémek közé tartozik, 
amelynek környezetünkben való túlzott elő-
fordulása káros hatásokkal jár. A valamikori 
rézedények (pl. habüstök) ezért is szorultak ki 
a használatból, hiszen savas közegben (pl. 
meggylé) a rézsók oldódása megnő. Ma ezért 
nem javasolják használatát a vízhálózat építé-
sekor sem. A rézszulfát egyébként kalkantit 
(címkép) néven fordul elő a természetben. 
Legfőbb előfordulási helyei Bisbee (USA); Chu-
quicamata (Chile); Rio Tinto (Spanyolország); 
Herzsabánya, Selmecbánya és Körmöcbánya 
(Románia); Nandrás, Szomolnok és Úrvölgy 
(Szlovákia). 
Ma az EU az alábbi rézvegyületek felhasználá-
sát engedélyezi: réz-oxid, réz-hidroxid, réz-
oxiklorid, tribázikus réz-szulfát és réz-okta-
noát. A réz(I)-oxid ásványi formája a meggyvö-
rös színű cuprit. Ismertebb bányái az Ural és 
Altaj hegységek, Szardínia, Cornwall (UK), Ari-
zona (USA), Chile, Bolívia és Namíbia területe-
in találhatók. A réz(I)-oxid tartalmú Nordox 75 
WG-ről (Nordox) azt lehet olvasni, hogy nano-
nagyságrendű, ami azért érdekes, mert a na-
norészecskék toxikológiája jelentősen eltérhet 
a normál részecskemérettől és máig kellőkép-
pen nem tisztázott. Esetleges használata az 
ökotermesztésben nem támogatható. A réz(II)
-hidroxid általános képlete: Cu(OH)2. Ismer-

tebb készítménye, pl. a Rezerv (Agri-Estrella), 
Champ DP (NuFarm), Joker 77 WP (Saldeco), 
Kocide 2000 (DuPont). A réz-oxiklorid képlete 
3Cu(OH)2*CuCl2*H2O. Készítménye, pl. Réz-
max (Montanwerke Brixlegg), Neoram 37,5 
WG (Isagro). A tribázikus réz-szulfát, az alábbi 
képlettel írható le: Cu4(OH)6(SO4), ebben a réz 
teljes mértékben le van kötve, írják a prospek-
tusok. Készítménye, pl. Cuproxat FW 
(Nufarm). Réz-oktanoát (C16H30CuO4) készít-
mény (rézszappan) nálunk jelenleg nincs en-
gedélyezve. 
A bordói lé – és valamennyi réztartalmú ké-
szítmény – a vízi környezetünkben veszélyt 
jelent a kagylókra, rákokra és halakra, vala-
mint felhalmozódik – nem is véletlenül – a 
gilisztafélékben, amelyek az elszennyezett 
talajban élnek és táplálkoznak. Aligha nevez-
hető tehát a rézvegyületekkel való védekezés 
környezetbarát megoldásnak, vagyis az ökoló-
giai termesztés nem lehet büszke erre a ha-
gyományára. Én integrált védekezési modell-
ben való alkalmazásukat is kerülném. Úgy 
gondolom, hogy ennél biztonságosabban al-
kalmazható szerves vegyületek is léteznek, 
amely megfontolását az ökotermesztés köz-
ponti dogmája (természetes eredet) tiltja, mi-
közben a felhasznált készítmények némelyike 
(pl. rézoleát, nanoformák) aligha természetes  

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/efsa-re-confirms-toxicity-of-organic-pesticide-exposes-pest-committee-boss/
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eredetű. Az ökológiai termesztés növényvé-
delmének fejlesztésén dolgozók sürgős mun-
káját igényli a helyettesítés megoldása, illetve 
a rezisztencianemesítés is kiemelt figyelmet 
kell, hogy kapjon a jövőben. 
A bányászott ásványok különféle egyéb ne-
hézfémekkel szennyezettek. Például a rend-
szerváltás táján hazánkba keletről beszállított 
tételek némelyike ólom-szennyezettséget mu-
tatott. Az akkori növényvédelmi hálózat kémi-
kusai mérték ezt, bár nyomát nem hagyták. 
Nem volt nagyon könnyű akkor a hazai háló-
zatban dolgozó kémikusok számára a publiká-
ció, mivel szigorú ellenőrzés alatt álltak. Ne-
héz ezek után azt hinnem, hogy az ásványi 
eredetű anyagok biztonságosak. 
Az EU-szabályozás az ökológiai művelésű terü-
letekre és réztartalmú készítményekre vetítve 
max. 6 kg/ha/év mennyiséget engedélyez, ami 
Rézoxiklorid 50 WP esetében 4-5 permetezés 
évente. Ezek szerint a rendelet alkotói tisztá-
ban vannak azzal, hogy rézvegyületek alkal-
mazása nem való az ökológia gazdálkodás nö-
vényvédelmi keretrendszerébe. Kétségtelen, 
hogy a rézvegyületek használatát szükséghely-
zet hozta létre, mert az ökológiai termesztés-
ben is kell valamiféle széleskörű hatással ren-
delkező gombaölő szer, de az ebbéli választás-
kor itt sérült legjobban az egészséget minde-
nek felé helyező alapelv. A réz helyettesítésén 
bizony gőzerővel illene a biotermesztés kuta-
tóinak dolgozni, de hazánkban nincs ilyen 
munkacsoport. Én nem tapasztaltam a bio-
Kontroll főszerkesztőjeként sem ennek nyo-
mait. Világos, hogy a gazdáknak kell valami-
lyen eszköz, mint ahogyan az is, hogy a biomi-
nőség vásárlója az, aki a szigorú minőséget 
megköveteli, akinek a csalódása elkerülendő, 
és akit nem igazán érdekel a zavart magyaráz-
kodás, ami a dolgozunk rajta szöveggel kezdő-
dik, de eredmények évtizedek óta nem szület-
nek. 
A réz-szulfát a környezetünkben széleskörű 
toxicitást mutat: baktericid, fungicid, algicid és 
herbicid hatása is van. Bordói lével tartós ki-
tettségbe (3 év kitettség fölött) került szőlő-

munkásoknál a májbetegségek fokozódását 
találták. Ismert azonban vesebetegségekben 
betöltött szerepe is, de irritálja a gyomrot és a 
beleket is. A tartós kitettség immunrendszeri 
elváltozásokat okoz, és vérszegénységhez ve-
zet. Nyúlon a neutrofil granulociták kemotaxi-
sát, egérben az antitest-választ és a sejtfüggő 
immunitást gátolta [Repetto és Baliga 1996]. 
Gyanúsítják az autoimmun típusú betegségek 
kockázatának növelésével is. Az 1960-1980-as 
évek moldovai gyapotövezetében (ez szántó-
földi kultúrák közül a legkemizáltabb) élők 
immunsztatikus állapotát részben a nagyfokú 
rézhasználat okozta, ami persze ott klórozott 
szénhidrogének egyidejű használatával járt. 
Az ott termelt őszibarackban és más gyümöl-
csökben 2 mg/kg rezet is mértek a gyümölcs-
ben, ami rendkívül súlyos szennyezésnek mi-
nősíthető. A biotermesztők erre nem huny-
hatják be a szemüket! 
Az emelkedő szabad rézion-szintet az Alzhei-
mer-kórral is kapcsolatba hozták, bár ebben a 
vízszereléskor használt rézvezetékekről be-
szélnek leginkább az orvosok. Kérdés, hogy a 
látóterükbe kerültek-e egyáltalán a szőlőben 
(a bogyók viaszrétege visszatart sokféle szer-
maradékot) és gyümölcsfélékben alkalmazott 
rézvegyületek maradékai. Állatkísérletekben a 
reprodukcióra mindkét ivarban káros hatását 
mutatták ki. Nem nagyon bolygatjuk általában 
azt, ami felhasználása szükséges. A hazai öko-
termesztők és tanúsítóik nem lesznek ettől a 
résztől vidámak. Mégis az én tisztem nem az, 
hogy bármit elhallgassak, amit a tudomány-
ban megállapítottak. 
Kén 
A kén felhasználása lisztharmatfélék ellen igen 
régi keletű. Felhasználását Görögországban 
közel 3000 éve jegyzik. Egyéb gombás beteg-
ségek (varasodás és levéllikasztó gombák) el-
len is felhasználhatók, de pl. atkaölő mellék-
hatása is ismert. Használható porozó szerként, 
vagy mint nedvesíthető por, illetve folyékony 
permetszerként, sőt mészkénlé formájában is. 
Az ökológiai gazdálkodásban általában rézsók-
kal és paraffinolajokkal is keverik. A részecske-
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méret igen fontos kitétel, míg 0,5 µm alatt 
nagyon illékony lesz az elemi kén, 100 µm-nél 
viszont a szórófejek eltömítése okoz problé-
mát. A kén a hagyományos felhasználása (ez 
itt rendben is lenne) és az ásványi eredete 
miatt engedélyezett az ökológiai gazdálkodás-
ban. Vegyük ez utóbbit szemügyre. 
A kén meteoritokban gyakori összetevő, de 
vulkáni tevékenység (óceánok vulkáni kürtői-
nek környezete) kapcsán szinte mindig talál-
kozunk vele. Ásványokban való előfordulása 
gyakori, különféle szulfát- (pl. celestine) és 
szulfid-formái ismertek. A pirit-ben és marka-
zit-ban vas (FeS2), a kalkopirit-ban vas és réz 
[(Cu, Fe)S2], a szfalerit-ben a vas és cink [(Zn, 
Fe)S] a hauerit-ben mangán (MnS2), a galenit-
ben ólom (PbS) fordul elő és az ásványok fel-
színén tiszta kénkristályok is megjelenhetnek. 
A növényvédelemben felhasznált kén koránt-
sem ezekből az ásványokból származik, mint 
ahogyan gondolhatnánk. Többségét a kőolaj 
finomítása során keletkező kén-hidrogénből 
(H2S) állítják elő. A hazánkban használt ás-
ványolaj eredeti kéntartalma alkalmatlanná 
teszi párlatainak felhasználását, ezért a kénte-
lenítést meg kell oldani. Az Európai Unióban a 
dízelolajok kéntartalmát 10 mg/kg-ra korlá-

tozták, vagyis legalább százszor alacsonyabb-
ra, mint amit az ásványolajban szerves kötés-
ben találunk. A kéntartalom csökkentésére a 
katalitikus hidrogénezés eljárását alkalmazzák, 
aminek során a szerves kénvegyületek fel-
bomlanak és többségük kén-hidrogén formá-
jában távozik, amit felfognak és elemi kén elő-
állítására használnak. 
A felszíni vulkáni tevékenység kapcsán a ként 
bányásszák is, úgy, hogy kerámiacsöveket 
süllyesztenek a vulkáni hegyoldalba (10. kép), 
s az előtörő, lehűlő és kikristályosodó ként 
fejtik. A hűvösebb kürtőkbe lemászva is lehet 
nagyobb darab kihűlt kristályos ként a felszín-
re hozni. Mindez persze igen veszélyes. Ilyen 
felszíni bánya található, pl. Kelet-Jáván 
(Merapi vulkán, Indonézia), ahol egészségte-
len körülmények között folyik a munka. A lai-
kus elképzelés erről a környezetbarát védeke-
zési módról most némiképpen átszíneződhet. 
A permetszer hatóanyagának előélete megrá-
zó. Bizonyosan nem találkozik a méltányos 
foglalkoztatás/kereskedelem (fair trade) elő-
írásaival és így bizonyosan az ökológiai gazdál-
kodás eredeti eszméivel sem. A bányászok 
életkora átlagosan 10-15 évvel rövidül meg.  

10. kép   A kéngyűjtés kerámiacsövekkel a Merapi vulkánnál (Jáva, Indonézia) 
(Fotó: Stiller Ákos) 

https://hvg.hu/nagyitas/20130219_Mergezo_kenbanya_Nagyitasfotogaleria
https://index.hu/tudomany/2012/04/05/kenbanya_a_pokol_kapujaban/
https://index.hu/tudomany/2012/04/05/kenbanya_a_pokol_kapujaban/
https://hvg.hu/nagyitas/20130219_Mergezo_kenbanya_Nagyitasfotogaleria
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A kén különféle formáit használjuk, így ma a 
Cosavet és a Sulgran (Sulphur Mills/Kwizda), 
az Eurokén és a Necator (Agrostulin/Arysta), a 
Kumulus és a Mikrokén (BASF), a Microthiol 
(UPL), valamint a Thiovit (Syngenta) készítmé-
nyeket. A Cosavet például 80% ként tartalmaz 
és 20% adalékanyagot, amiről sokat nem tud-
hatunk meg. A Necator esetében azt találom, 
hogy adalékként lignoszulfátot (a kénhez 4 
oxigén kapcsolódik) tartalmaz, ami elég való-
színűtlen. Minden bizonnyal lignoszulfonátról 
(a kénhez 3 oxigén kapcsolódik) van szó. 
A kénvegyületek formázásáról 1969-ből is-
mert szabadalom, ami az alkáli és ammónium-
lignoszulfonátokat érinti. A lignoszulfonátok 
eloszlást segítő diszpergáló ágensek. Nem 
csak kénkészítményeknél találjuk ezeket a 
vegyületet, de pl. a vedlési hormon agonista 
methoxyfenozide hatóanyagú Srtip-10 (Dow) 
esetében is. Itt a nátrium-lignoszulfonát elő-
fordulása ~5%. 
Mik is a lignoszulfonátok? A lignoszulfonát, 
azaz szulfonált lignin a papíripar legelterjed-
tebb fafeltárási technológiájának mellékter-
méke. Olcsó és nagy mennyiségben beszerez-
hető. Összetett szerkezete nagyszámú köl-
csönhatás létrejöttét teszi lehetővé, amire 
felfigyelt a növényvédő szerek formázásával 
foglalkozó ipar is. Műanyag-gyártásnál (pl. 
polipropilén) is alkalmazzák. Az eset kapcsán 
ismét abba botlunk, hogy a kén mellett ipari 
melléktermékek jelennek meg a készítmé-
nyekben, amelyek természetesnek nem 
mondhatók. Kétségtelen, hogy a fafeltárás 
kapcsán keletkező lignin természetes eredetű, 
de alkáli-, valamint ammónium-szulfonátjai 
már nem. Helye van ennek az ökológiai ter-
mesztésben? 
A Microthiol Special-ban 80% kén mellett 1-
5% nátrium-hidroxid (lúgkő) van, ami aligha 
tekinthető ártatlan vegyületnek. A formázás 
kérdése az ökológiai gazdálkodásban sokkal 
hangsúlyosabb, mint a klasszikus növényvéde-
lemben, mivel a természetes eredet az ökoló-
giai növényvédelem elsőszámú dogmája. Ez 
esetben kínosan ügyelni kellene arra, hogy a 

fogyasztó ne magától jöjjön arra rá, hogy nem 
feltétlenül azt kapja, amit ígértek neki. Azért 
fizet többet, hogy természetes állapotú élel-
miszereket fogyasszon. Nem a megfelelő vá-
lasz erre az, hogy valamit a bióban is használni 
kell. Lehet, de azt ne tessék biónak nevezni és 
magasabb áron kínálni. Tessék az elvekhez 
ragaszkodni, vagy ezekkel a technológiákkal 
(pl. réztartalmú szerek) készült termékeknek 
más márkanevet kell adni és velük szemben 
eltérő követelményrendszert kidolgozni. A fair 
trade márkajel terjedése részben ezt az igényt 
testesíti meg. Az ökológiai gazdálkodásban 
alkalmazható készítmények formázóanyagai-
nak felülvizsgálatát azonnal el kell kezdeni és 
a tanúsító szervezeteknek azt meg kell köve-
telni, különben hatalmas kérdőjel kerül a bió-
ként árusított termékek mellé. Elnézést kérek, 
hogy éppen azokhoz vagyok a legszigorúbb, 
akik a toxikológia intelmeire fogékonynak tűn-
nek. Tessék meglépni ebben a tekintetben a 
második lépést is, elvégezni a készítményreví-
ziót, amely a formázóanyagokra koncentrál. 
A kén magasabb levegőhőmérsékleten a nö-
vényeken perzselési kárt okozhat. Mikroorga-
nizmusokra kifejezetten toxikus. Hatása liszt-
harmat-féléken jelentős, de nagy dózisai a 
talajban élő mikroorganizmusokra (ez maga az 
élő talaj, tehát nem lehet közömbös) is nega-
tív hatású, ami az ökológiai termesztőknek 
nem mellékes. Természetesen nincs ez más-
ként nagyüzemi termesztésben és szintetikus 
gombaölők alkalmazásakor sem. 
 

Kálium-permanganát 
A kálium-permanganát (KMnO4) nehézfémet 
tartalmazó vegyület. A nehézfémeket folya-
matosan szorítjuk ki a növényvédelemből. 
Először az arzén (As) tartalmú gyomirtókat (pl. 
Agent Blue* – Ansul Chem. Co. a Vietnámi Há-
borúban), majd a higany (Hg) alapú csávázó-
szereket (pl. Ceresan* – Bayer; Falisan* – 
Fahlberg List; Granosan* – Szojuzhimexport; 
Merklorat* – Radonja; Nassbeizmittel* – 
Schröder). Használatuk a növényvédelem óri-
ási melléfogásai voltak. 

https://patents.google.com/patent/US3461080
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A cink, a kobalt, a mangán, a molibdén és a 
vas vegyületeire kismennyiségben a gerinces 
fajoknak is szüksége van. A higany, plutónium 
és ólom fémeknek viszont nincs ismert életta-
ni funkciójuk, felhalmozódásuk súlyos beteg-
ségekhez vezet. A gyógyszerészet a toxikus 
fémeket tekinti nehézfémeknek, s ez alumíni-
um-, arzén- (mint félfém), berillium-, higany-, 
kadmium-, mangán- és vas-vegyületekre is 
vonatkozik. A vas- és cink-gálic, a ditio-
karbamátok közül a ferbam (Fe), maneb (Mn), 
zineb (Zn), fentin (Sn), bárium-poliszufid (Ba) 
kivonása megtörtént, azonban cink+mangán 
tartalmú gombaölő szerünk ma is van 
(mancozeb). Az ökológiai gazdálkodás engedé-
lyezi az alumínium-kalcium-foszfátot (Al) talaj-
javításra és a vas(III)-ortofoszfátot (Fe) csiga-
ölésre. Mindez elég különös képet fest arról, 
hogy az ökológiai gazdálkodás mit és miért 
kerül, vagy éppenséggel miért enged. Az átlát-
hatatlanság nem eredményezheti a megérté-
semet. 
A tengeri halak (kardhal, cápa, tonhal) húsá-
nak arzén- (As) és higany- (Hg), a tintahalak, 
polipok és kagylók kadmium-szennyezettsége 
(Cd) érdemel odafigyelést. Termesztett növé-
nyekből (sárgarépa, zeller és spenót) gyakran 
mérnek kadmium (foszfor-műtrágyák szeny-
nyezettsége) és ólom (rézsók szennyezettsé-
ge) maradékot. Gyermekeknek szánt rizské-
szítményekben az arzénszennyezés (As) sokak 
fantáziáját megmozgatta. Kínai rozsdaálló 
edények szennyező hatására is fel kell figyel-
nünk, ahonnan króm (Cr), mangán (Mn) és 
nikkel (Ni) kerülhet az ételeinkbe. 
A kálium-permanganát kétségtelenül régi és 
bevált fertőtlenítő szer, ha eltekintünk a man-
gán (Mn) tartalmától, ami nem különösebben 
kívánatos a környezetünkben. Oldata baktéri-
umos és gombás betegségek ellen is alkalmaz-
ható. Vízi szervezetekre viszont nagyon mér-
gező. Hogyan is van ez a környezetszennye-
zéssel? Ökológiai gazdálkodásban gyümölcs-
fák, szőlő és olajfa védelmére ajánlják, de alig-
ha tudom ennek használatát nagy területen 
elképzelni, s ebben szerepet játszik, hogy be-

szerzése és kezelése is körülményes. Haszná-
lata során a permetcseppek megtapadásáról 
kell valamilyen módon gondoskodni (pl. Eco-
Film – pinolene), ami eredeti kiinduló anyaga 
fenyőgyanta (pl. Nu-Film 17). A Nu-Film-P for-
mázóanyaga 0,5-1,5% alkil-benzén-szulfonsav 
kalcium sója. 
A kálium-permanganát (hipermangán) ha-
zánkban a 195/2005 (VIII.16.) kormányrende-
let II. kategóriájú kábítószer-előanyagának 
minősítette, így forgalmazása korlátozott. Ezt 
a 88/2008 (IV. 17.) kormányrendelet hatályon 
kívül helyezte. Mi is a helyzet most, mert bár 
oldat formájában kapható, de kristályos for-
mája csak ún. végfelhasználói engedéllyel? 
Kokaint kálium-permanganát nélkül lehetet-
len készíteni – olvasom. Az ENSz jelentése a 
kálium-permanganát és az ecetsav-anhidrid 
(heroin előállításához használják) korlátozását 
sikerként könyveli el, ~15% csökkenéssel kal-
kulálnak. 
Az Egyesült Államok drogügynökségének 
(DEA) listáján szerepelt az ecetsav-anhidrid, az 
aceton, a dietil-éter, a kénsav, a kálium-
permanganát és a toluol. Az aceton, dietil-
éter, kénsav és toluol szinte mindenféle kémi-
ai labor alapvető vegyszerei, vagyis ilyesfajta 
szabályozás a képtelenség kategóriájába tar-
tozik. Viszont más a helyzet a közvetlen kap-
csolat esetén, pl. piperidin az angyalpor 
(fenciklidin), a fenil-ecetsav az amfetamin-
félék előállításához szükséges. Ne kalandoz-
zunk errefelé, elég ha megjegyezzük, hogy 
nem a hipermangánból készíthető kábítószer, 
hanem a kokain előállításához szükség van rá. 
Az már egy másik kérdés, hogy a réz után a 
mangán miért nem csípi a biotermék-
termelők és -fogyasztók szemét? Miért gon-
dolják azt, hogy ezek az egészségükre válnak? 
 

Káliszappan 
A hetvenes években, amikor a glyphosate ki-
próbálásra megjelent Magyarországon egy 
kollegám (Budai Csaba pers. comm.) – aki ere-
detileg fonálférgekkel foglalkozott – átmeneti-
leg a káliszappanra irányította a figyelmét és  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-2817542/More-half-rice-products-exceed-new-EU-limits-ARSENIC.html
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500159.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800088.KOR&txtreferer=A0500159.KOR
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különféle kísérleteket végzett. A vásárolt bar-
nás színű kenőszappanból készült oldatai hol 
hatottak, hol nem. Aztán próbálkozott állott, 
nem friss oldattal is és egyszer az mondta a 
második napos a legjobb. Én mérsékelt érdek-
lődéssel hallgattam a híreit, sohasem csápol-
tam az etno-csodaszereknek (a neem persze 
kivétel) legfőként nem, még ha anyám egykori 
mosóteknőjében is visszaköszönt. Ma azt is 
gondolom, hogy a kemény- és lágyvizek hatá-
sa sem lehetett mellékes a rejtélyes eredmé-
nyekben. A keményvizekben a szappanok ki-
csapódnak és hatásukat vesztik. Egyébként el 
voltam foglalva az üvegházi szerkísérletekkel, 
ahol átzuhogott a kezemen szinte minden, 
ami ma megtölti az engedélyezett szerek jegy-
zékét. Persze, ha az akkor már ismert volt. 
Azóta sem volt dolgom a növényvédelemben 
szappanfélékkel, amelyre frissen most csodál-
koztam rá és látom, hogy mennyi féle készít-
hető. A zsiradéktól függ, vagyis lehet ilyen 
alapja a megfáradt sütőolaj (hogy ez mennyire 
egészséges mindenki fantáziájára bízom), az 
avas szalonna és persze az olívaolaj is. Ez 
utóbbi már kozmetikai célú, amelybe különfé-
le illatok is kerülnek. Napjainkban a természe-
tesnek tűnő illatok a nyerők. Már nem is cso-
dálkozom azon, hogy egy frissen végzett PhD-
hallgatónk visszavonult tanyára és ott gyere-
keket szült miközben jóféle szappanokat fő-
zött. Néha beküldött hozzánk árumintákat. 
A növényvédelmi felhasználás persze olcsó 
zsírokra épül. Van konkrét tudásunk is ezen a 
területen, a 8 szénatomnál alacsonyabb zsír-
savakból főzött szappan fitotoxikus lehet. 
Szappankezelésre ismerten érzékeny a vad-
gesztenye, a japán juhar és a madárberkenye, 
de a cukoralma (Annona cherimola) is. Persze 
cseresznye, szilva és paradicsom kezelése sem 
ajánlott. Ez az oka annak, hogy a növényvéde-
lemben a kókuszzsírból és a pálmaolajból 
(ennek ma elég negatív természetvédelmi ár-
nyéka van és újra a fair trade ügyeinél va-
gyunk) főzött szappanok használata terjedt el, 
hiszen ezeknél a 10-18 szénatomszámú zsírsa-
vak a jellemzők. 

Az eredeti felhasználás viaszos bevonatú nö-
vények (hagyma, zöldborsó, káposztafélék 
stb.) kezelésére irányult. A nedvesítő képes-
ség fokozódása ezeken a növényeken a per-
metcseppek elterülését segíti. A nedvesítő-
szerek kategóriájában persze több szintetikus 
versenytárs is akadt mára (Break-Thru, Fix-
Pro, Nonit, Silwet Star, Spur, Trend 90 stb.). 
A nedvesítőszerként (erre a bióban mindig 
káliszappant használtak) való használatkor 
vették észre, hogy általában a levél-, és pajzs-
tetű lárvák, takácsatkák, továbbá körtebolhák 
is pusztulnak anélkül, hogy külön rovarirtó 
kerülne a permetbe. A detergensek a hatásu-
kat részben a kutikulát védő viaszréteg lemo-
sása útján érik el, valamint úgy is, hogy az ol-
dat behatol a fő légzőnyílásokon keresztül, 
annak belső hámrétegét pusztítja, ami a lég-
zésbénításával azonos értékű. 
A Biosol – Káliszappan (Corax) nevű készítmé-
nyének összetételét böngészve azt látjuk, 
hogy a hatásért a <35% kókuszzsírsavak kálisói 
a felelősek. A kókuszzsír 92%-a telített zsírsav. 
Laurinsav ~48%, mirisztinsav ~18%, palmitin-
sav ~9%, kaprilsav ~8%, kaprinsav ~7%, olaj-
sav ~6% az átlagos összetételük, ami a belőlük 
készült szappan tulajdonságaira is jellemző 
lesz. A szappankészítésénél a zsiradékot erős 
lúggal (NaOH, KOH) főzik. Valamikor a lúgot 
fahamuból készítették (ennek összetétele na-
gyon változatos), amit természetes eredetű-
nek tarthatunk, de a mai szappankészítés ettől 
már igen messze jutott. 
A Biosol összetételében 1-3% kálium-
hidroxidot találunk (a növények érzékenysé-
gének ez is lehet az oka), a többi az aktív ható-
anyag a kókuszzsírból készített káliszappan és 
víz. A Biosol – Vadriasztó (Corax) összetételé-
re hasonlókat olvashatunk. További bajom 
ennek a névnek az előtagjával akad: a Sandoz 
(Ausztria) forgalmaz egy baktériumokra épülő 
Biosol Forte talajjavító készítményt. Káliszap-
pan tartalmú egyébként a Biosect (Florin) ké-
szítmény is. 
Annyit tudhatunk a káliszappan használatáról, 
hogy hagyományos használat révén került be  

http://www.diamed.ca/pdf/MSDS/LS-310.pdf
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az ökológiai termesztés eszköztárába. Ez per-
sze mai toxikológiai tudásunk szerint nem túl-
ságosan meggyőző. A hasznos tudás nem kizá-
rólag pár száz éve keletkezett, majd ez a lehe-
tőség lezárult. Ma is találhat, aki jó helyen 
keres (lásd a spinosad esete). Az ökológiai ter-
mesztés kutatási témái között a növényvédel-
mének megoldása kiterjedt eredeti kutatások 
nélkül nem képzelhető el. A lényeglátó megol-
dások nélkül a biotermesztés hamis ábrándot 
kerget és terjeszt, azt hogy mindent természe-
tes anyagokkal megold, miközben elhallgatja 
súlyos limitációit (pl. formázás) és tanúsítói 
ebben elnéznek a dogmatikus szabályainak 
esetleges be nem tartása fölött (pl. del-
tamethrin-nel történő csípőszúnyog-gyérítés 
kiülepedő maradékai). A kérdés az, hogy se-
regnyi természetes előfordulású detergens 
mellett az ökológiai termesztés kutatása mögé 
vajon miként nem szerveződött máig olyan 
jellegű komolyan vehető és nemzetközi szin-
ten megmérhető kutatás, amely méltányolha-
tó. A magam részéről azt gondolom, hogy az 
ökológiai gazdálkodás mai döntéshozói vala-
hogy leálltak egy elég korai tudásszintnél és 
eszükbe sem jut, hogy a növények összetéte-
lét kutatva találjanak detergenseket, formázó-
anyagokat és védekezési eljárásokat. Ehhez 
persze meg kell barátkozniuk a kémikusok 
közül legalább azokkal, akik természetes elő-
fordulású vegyületeket után kutatnak. A bio-
termesztésnek le kellene váltani a ma gomba-
mód sokasodó autodidakta, hallomások útján 
tájékozódó csodadoktorait, akik a közösségi 
médiában cserfelnek, bár semmilyen saját K+F 
teljesítményt nem képesek felmutatni. A ko-
runk genetikai tudására építő rezisztencia-
nemesítés ezek közül toronymagasan kiemel-
hető és ennek eredményeit átlátó biogazda-
vezetővel nekem még nem sikerült találkoz-
nom. 
Minden változóban, s az ökológiai termesztés 
sem maradhat azon a szinten, ami folyamatos 
elhallgatásokkal kell, hogy párosuljon, mert 
eszközei elégtelenek a gyakorlati megfelelés-
hez. Tudom, hogy megrendítő, amit írok, de 

én egy tudásában megújuló ökológiai ter-
mesztésben hiszek, ami a tudomány minden 
ágára nyitott, s abból naprakész tudásával, 
szigorú normákat alkalmazva válogatni képes. 
A dogmák kora itt is lejárt. A fogyasztó kétség-
telenül a változatlant keresi a boltokban, de 
ebben részéről a megbízhatóság, így a hiteles-
ség szigorú igényét találjuk. A biotermesztők-
nek változtatni kell ahhoz, hogy a toxikológia 
bővülő követelményrendszerét követni legyen 
képes. A fair trade alapelveit is alkalmaznia 
kell, ha a tudatos fogyasztó értékrendjével 
találkozni szeretne. Az ökológiai gazdálkodás 
növényvédelme még korántsem érkezett meg 
oda, ahol ráérősen megpihenhetne. Különö-
sen vonatkozik ez a növényi betegségek elleni 
védekezésre, ahol eddig megfelelő eszközöket 
sem talált. 
 

Timsó és etilén 
Van egy esemény, ami összeköti ezt a két ve-
gyületet, mégpedig, hogy a biobanán tárolása-
kor érésszabályozásra használják ezeket a ve-
gyületeket. Az első éréslassító, a másik érés-
gyorsító. 
A kálium-alumínium-szulfát bányászott formái 
az alunit [KAl3(SO4)2*6H2O] és a kalinit [KAl
(SO4)2*12H2O]. Az alunitot a korabeli borbé-
lyok borotválásnál vérzéscsillapításra használ-
ták. A kalinitot az élelmiszeripar fedezte fel 
magának (E522), mert növeli a növényi rostok 
szilárdságát. Savanyúságot szabályozó anyag-
ként, valamint csomósodást gátló anyagként 
is alkalmazzák, így savanyúságokban, lisztek-
ben, valamint sajtokban fordulhat elő. A zöld 
banán betakarításakor 10 g kalinit/l oldatos 
fürdőben távolítjuk el a vágási felületen ki-
csorgó nedveket és pusztítjuk el a mikroorga-
nizmusokat. Az így kezelt banán érése jelentő-
sen lassul. Mivel a banánhéjjal lekerül ez a 
kezelés, így az alumínium-maradék nem okoz 
problémát. 
Az etilént (C2H4) növényi hormonnak tartjuk, 
amely szabályozza a növények virágzását és 
gyorsítja a gyümölcsök érését. Az etephon 
(C2H6ClO3P) hatóanyagot, amiből valóságos  
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hatóanyagként etilén szabadul fel hazánkban 
Cerone (Bayer) néven búza, árpa és rozs növe-
kedésgátlására használható, amivel a dőlési 
kár előzhető meg; míg Ethrel (Bayer) nevű 
készítményét almában virágritkításra, paradi-
csomban, cseresznyében és meggyben érés-
szabályozására használják. 
Az EU rendelete burgonya- és hagymafélék 
csírázásának gátlására, ananász virágoztatásá-
nak elősegítésére, banán, kivi, datolyaszilva és 
citrusfélék érlelésére javasolja az ökológiai 
gazdálkodásban. Az utóbbinál kizárólag a gyü-
mölcslegyek okozta károk megelőzésére irá-
nyuló védekezési stratégia részeként nevezi 
meg az alkalmazását. 
Az etilén-oxid (C2H4O) vegyület az IARC szerint 
állatkísérletekben bizonyosan rákkeltő. Embe-
reken kis számú adat áll rendelkezésre azt 
illetően, hogy a non-Hodgkin limfóma, a mie-
lóma multiplex, a krónikus limfoid leukémia és 
az emlőrák kialakulásának kockázatát növeli. 
A kórházi eszközök sterilizálására gyártott esz-
közök működtetése nálunk is komoly felhábo-
rodást váltott ki a nővérek körében. „Van ösz-
szefüggés az egri kórház koraszülöttosztálya 
dolgozóinak daganatos megbetegedése és az 
etilén-oxidos gázsterilizátor használata között 
– áll az elkészült szakértői jelentésben. 1986-
tól napjainkig az egri Markhot Ferenc Kórház 
koraszülöttosztályának dolgozói közül 14-en 
betegedtek meg rákban, közülük nyolcan 
meghaltak.” – olvashattuk 2000-ben a Nép-
szavában. 
A fentiektől eltérően az etilén sem állatkísér-
letekben nem bizonyult rákkeltőnek, sem em-
beri tanulmányok nem utalnak erre. Az 
etephon hasonló módon nem tartható karci-
nogénnek. Hasonló vegyületek ugyan, de je-
lenleg eltérő toxikológiai megítéléssel. 
 

Növényvédelmi stratégiák 
A növényvédelmi stratégiák megértése szük-
séges ahhoz [Darvas 2011], hogy az ökológiai 
gazdálkodás növényvédelmét utólag meg tud-
juk ítélni. Induljunk el a hagyományos (kémiai 
módszereken alapuló) növényvédelem felől, 

amely valójában a Zöld Forradalom mindent 
bele hangulatának idején alakult ki, s a hang-
súlyt a kémiai növényvédelemre (peszticidek 
alkalmazása) helyezi. Napjaink növényi gén-
technológiája – eléggé átlátható és beváltat-
lan ígérgetésekkel – itt helyezte el az elsőge-
nerációs GM-növényeket is. Az intenzív tö-
megtermelés növényvédelméből megjelennek 
itt is nagyon hasznos elemek, így az ellenálló 
fajták használata, az agrotechnikai védekezés 
(talajművelésre és növény-kondicionálásra 
épül), a mechanikai eszközökkel végzett 
gyomirtás és a megelőzés, amelyben az előre-
jelzés jeleskedik. 
A gépi munkák használata – az energiaárak 
emelkedésével – csökkenő pályára állt. Van 
ennek egy másik vetülete, amit agyonhallga-
tunk, hogy a traktorok által a talajra kipufo-
gott dízel eredetű égéstermékek a talajkolloi-
dokon megkötődhetnek és különféle vegyüle-
tekkel szennyezik a talajt. A dízel kipufogógá-
zok szén-monoxid (CO), változatos szénhidro-
gének (CH), nitrogénoxidok (NOx), poliaromás 
szénhidrogének (PAH-ok) és illékony szerves 
vegyületek (VOC-k) kibocsátását eredményezi. 
Az IARC emberen rákkeltéssel (1) vádolja a 
dízelüzemű gépek füstjeit (a munkagépkeze-
lők tüdőrák- és húgyhólyagrák-kockázata nő), 
míg csak gyanúsítja ezzel a hatással (2B) a 
benzinüzeműeket. A hazai biomozgalom nem 
beszél erről. Hallani arról, hogy vissza a ló al-
kalmazásához, pedig a kibocsátott égéstermé-
kek mellett a lóra alapozó istállótrágya alkal-
mazása nagyon is kellene az ökogazdálkodás-
ban? Korunk ipari technológiáinak árnyoldalai 
jelentősek. Valóban csak házikerti, kézműves 
technológia lenne a megalkuvás nélküli bio-
termék? A nagyüzemi ökotermék már bizo-
nyosan más kategória lenne. 
Mit tehet a kémiai növényvédelem az általa 
használt növényvédő szerekkel? Ugyanazt, 
mint a gyógyszerészet a gyógyszerekkel. Idő-
ről időre megfelelteti a kor toxikológiai/
farmakológiai normáinak és kitiltja az alkal-
matlanokat a rendszerből. Persze nem teszi 
meg azokkal, ahol nincs helyettesítő technoló-

https://monographs.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/06/mono100F-28.pdf
https://www.origo.hu/itthon/20000826van.html
https://inchem.org/documents/iarc/vol60/m60-01.html
https://monographs.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/06/mono105.pdf
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gia (lásd gombaölő szerek). Gyógyszereink 
mellé azonban használati utasítást tesznek, 
amelyben felsorolják a mellékhatásokat. Miért 
nincs ezen a szinten a növényvédőszer-
forgalmazás? Nem kellene ilyen szórólapokat 
mellékelni a zsákok és kannák zsebeibe, amit 
permetezőmester mester megkap arra az 
esetre, ha baj van és átnyújthatja a kezelőor-
vosának? Mi akadályozza ennek megvalósítá-
sában a mostanában egyre érzékenyebb ke-
reskedőket? Az általuk szervezett ételfesték-
ben is gazdag, megnyugtatásra bazírozó 
rongyrázó fogadások helyett szerintem erre 
kellene inkább költeni. 
Az integrált növényvédelem pozitív elvi lépés 
a környezetbarát mezőgazdaság felé. Nagy-
szerű eszme, de szerteágazó, személyre sza-
bott és érdekvezérelt kínálattal, ami hazánk-
ban terméket nem eredményez. Az integrált 
növényvédelem során előtérbe kell, hogy ke-
rüljenek a természetes szabályzók (passzív 
biológiai védekezés) – a területünkön élő ra-
gadozók és parazitoidok – és ezek kímélését 
célozva kell kiegészíteni szelektív kezelések-
kel. Ilyen az előrejelzés fontossága. Miért nem 
vállalják fel ezt a feladatot a tanúsítók? Miért 
nem funkcionálnak úgy, mint ahogyan egy 
gyakorlatban hasznos integrátornak kellene? 
Miért nincs szermaradék-monitorozás a rend-
szerben? Hol késik a rézkészítményekkel kap-
csolatos talajvizsgálatok eredményeinek érté-
kelése? Az ökogazdálkodásban nem csak a 
kártevők rajzási viszonyaival kell tisztában len-
nünk, hanem a területünkön élő hasznos ro-
varokéval is. Számukra virágzó (ernyősök kü-
lön ajánlhatók) gyomszegély, mezővédő erdő-
sávok (poszméhekre érdemes gondolni) tele-
pítése lényegi lépések. Miért nincs említést 
érdemlő a biotermesztéshez illeszthető nö-
vényvédelmi technológiai kutatás hazánkban? 
Miért csak kommunikáción és önfényezésen 
van a gőz az ÖMKI Kft-nél, amely magát kuta-
tóintézetként igyekszik eladni, de amit az eb-
béli szerény teljesítménye nem igazol? 
Az ökológiai termesztés növényvédelme a 
harmadik lépcső, s a sorozat eddigi darabjai-

ból már tudhatjuk, hogy nem arról van szó, 
hogy itt nincs növényvédelem. Ez a biopiacon 
(MOM Park) önfeledten füstölő, égett olajból 
pecsenyézőknek és füstölthús vásárlóknak 
szánt dajkamese. Az Európai Unió többféle 
hatóanyagot engedélyez növényvédelmi célra, 
amelyekből az aktív biológiai védekezés, 
amely hasznos szervezetek kibocsátásán ala-
pul valóban kitűnő találatok. Ugyancsak üd-
vözlendő a Bacillus thuringiensis alapú rovar-
ölő szerek kiemelt használata. Ami fölöttébb 
zűrös, az a hagyományokon alapuló nem szin-
tetikus permetező szerek használata, amiből a 
réz, a mangán és az alumíniumsók használata 
toxikológiai szempontok szerint egyáltalán 
nem pártolható. Ha az ökológiai termelés 
szempontjából a talajélet valóban fontos (és 
persze, hogy az), akkor a kénnel és rézzel is 
bajok vannak. 
A növényvédő szerek szintetikus formázó-
anyagaival sem tehet úgy az ökológiai ter-
mesztés, mintha ez a probléma nem is létez-
ne. Tisztában vagyok a valamit használni kell 
dafke szemléletével, hiszen kórokozók ellen az 
ökológiai gazda szinte védtelen. Viszont erre a 
fajta növényvédelemre – kiemelem ebből a 
rezet – nem lehet a vásárlónak azt mondani, 
hogy mi nem védekeztünk, ez teljesen termé-
szetes, és tessék ezért többet fizetni. Az öko-
lógiai termesztés jelentős lépés az egészséges 
élelmiszerek előállítása felé, de mai gyakorla-
ta még messze nem megalkuvásmentes. Én 
többnyire a környezetbarát technológiák közé 
sorolnám az ásványi összetevőivel együtt. 
A biológiai növényvédelem – amelynek főként 
zárt termesztő berendezésekben (üvegház, 
fóliasátor) van jó esélye – a legtökéletesebb 
megoldás. Itt valóban nincs permetezés csak 
esetleg aktív biológiai védelem. Ez a termék 
valóban megkülönböztetett figyelmet érde-
mel, persze ha a termesztéstechnológia nem 
szakad el a talajtól, ha a napsütés valamilyen 
módon szerepet játszhat a termelésben, mert 
tápoldatokban nevelve és UV-sugárzás nélkül 
előállítunk ugyan valamit, de tudjuk, hogy bel-
tartalmában, ízében köze sincs a természetes-

https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/12/21/novenyvedo-szeres-ugyek-szeljegyzetei-pityokabogar-vagy-amit-akartok/
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hez. Ez csak élelmiszernek látszó gagyi. Az 
ökológiai termesztés fajtáitól elvárom a hajda-
ni ízgazdagságot is, amiről az iparszerű mező-
gazdaság a piacosságra koncentrálva, de sú-
lyosan tévedve megfeledkezett. 
A növényvédelmi stratégiák azért fontosak, 

mert tisztázzák a célokat és ehhez a rendelke-
zésre álló eszközeinket. Ez a technológia sem 
érkezett még célba – hiányoznak ehhez még a 
kritikát tűrő eszközei –, csak útban van a jó 
irányba. Ne tessék megpihenni, még nagyon 
sok munka van! 

4. ábra   A biogazdálkodás jelenlegi célkitűzései és adósságai  

Kétségtelen, hogy ennek a termelési koncep-
ciónak a középpontjában ott találjuk a környe-
zettel való harmóniát (környezetbarát), ame-
lyet azzal jellemeznék (4. ábra), hogy (i) a nö-
vényi sokféleség (biodiverzitás) fenntartására 
(virágzó gyomszegély, mezővédő erdősorok, 
fészkelési lehetőségek stb.) törekednünk kell. 
Az ún. körkörös gazdálkodás (bioökonómia) 
elve igen fontos, vagyis amit (ii) elveszünk azt 
pótolnunk kell, és nincs hulladék kategória; a 
termelési folyamat minden termékét felhasz-
náljuk. Ha a növénytermesztést nézzük, akkor 
(iii) a talaj kiemelt figyelmet kap, vagyis élet-
közösségként tekintünk rá, így az idegen 
(xenogén) anyagokkal való kezelését elkerül-
jük; (iv) a talajok szervesanyag-pótlása a nö-
vénytermesztésünkkel arányos állattenyész-
téssel párosul, amely jól kezelt trágyája a tala-
jokra kerül. Ezen túlmenően zöldtrágyázás, a 
tarlómaradványok visszaforgatása és a pillan-

gósok időnkénti vetése javítja a talajok mikro-
biális életközösségének tevékenységét; (v) az 
öntözővíz kiemelt minőségellenőrzésre van 
szükség, hiszen a területünkön átfolyó felszíni 
vizek esetenként vízoldható szintetikus vegyü-
letek százait szállíthatják; (vi) a termesztett 
növények váltogatását kell megoldani, ez rész-
ben a talaj egyoldalú használatát előzi meg, 
részben a kártevők felszaporodását akadá-
lyozza; (vii) a termesztett fajták használatánál 
kizárt a géntechnológiai úton módosított faj-
tacsoportok termesztése, viszont rendkívül 
fontos a rezisztens fajták választása, hiszen a 
betegségek leküzdésére igen korlátozottak a 
lehetőségeink; (viii) természetes eredetű nö-
vényvédő szereket használunk. 
Szomorúnak tartom, hogy a hazai K+F+I talán 
legelmaradottabb mezőgazdasági része az 
ökológiai termesztés, s ennyi idő után sem 
tudott felmutatni nemzetközi szempontból  
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jelentős kutatóintézetet. A nemzetközi telje-
sítménnyel rendelkező kutatókat nélkülöző, 
kutató-káefté típusú képződmények nem tar-
toznak ide. 
Milyen bajokat látok? Íme: (a) a biodiverzitás-
növelést sokan elhanyagolják; (b) a nincs hul-
ladék elve gyakran sérül; (c) a talajok előzetes 
szűrővizsgálata klórozott szénhidrogénekre 
nem történik meg hazánkban, miközben tala-
jaink közel fele a korábbi használat miatt ma is 
DDT-, DDE- és DDD-maradékot tartalmaz. 
Ilyen talajokat ökológiai gazdálkodásra jelölni 
sem szabadna, s mit nem változtat rajta a pár 
éves átállási idő, mert a vegyületek lebomlása 
akár évszázados lehet. Az ásványi eredetű 
permetszerekkel (réz, mangán, alumínium és 
kén) a talajokat idegen anyagokkal szennyez-
zük és a természetes mikrobiális összetételt 
megváltoztatjuk. Talajaink mikrobiális kutatá-
sa kiemelt feladattá kell váljon; (d) a növény-
termesztés és állattenyésztés aránya sok he-
lyen nem optimális, így a szervestrágyázás 
problematikus. Ez főként a termékek mikro-
elem-tartalmaiban köszön majd vissza. Külön 
kínos, hogy az ökológiai termék esetén gyak-
ran hangoztatott érv a magasabb beltartalom, 
de a nemzetközi vizsgálatokban legalább any-
nyi ezt támogató, mint tagadó eredmény ta-
lálható; (e) az ökológiai termesztésben hasz-
nált öntözővíz folyamatos ellenőrzésre szorul, 
hiszen a felszíni vizeink gyakran szállítanak 
növényvédőszer-maradékot (ezt vizsgálatok-
ban is kimutattuk); (f) a talajtípusok szerinti 
vetésforgók használata kutatást érdemel; (g) 
a genomszerkesztett növények közül a ciszge-
nikus betegség-ellenálló növények a közeljö-
vőben megfontolásra kényszerítik majd a kér-
désre nyitott termelőket is. Akkor esetleg egy 
új termesztési módhoz érkezhetünk el; (h) a 
hagyományosnak mondott és ásványi eredetű 
permetező szerek nem felelnek meg a termé-
szetes kategóriának (víz- és talajszennyező 
hatóanyagoknak nincs helye az ökotermesz-
tésben); (i) a szintetikus formázóanyagainkra 
nem irányul figyelem, az ökológiai termesztés 

irányítóinak sürgős készítményrevíziót kell 
megvalósítaniuk. Az ökológiai termesztésben 
alkalmazható hatóanyagok formázása sürgős 
kutatási témává kell, hogy váljon, mint a ter-
mészetes eredetű növényvédő szerek kutatá-
sa is; (j) azokon a területeken, ahol del-
tamethrin hatóanyaggal légi szúnyog-
állománygyérítés folyik ki kell zárni az ökológi-
ai termesztésből, mert évi 2-6 permetezésben 
részesülhetnek; (k) a fair trade alapelveinek 
kiemeleten érvényesülnie kell a biotermesz-
tésben. 
Ahogy látjuk a mai ökológiai termesztés több-
féle súlyos kihívással küzd. 
Az ökotermesztésből származó alapanyagok 
feldolgozása során készített élelmiszerekben 
el kell kerülni az élelmiszeradalékok alkalma-
zását. Mindez semmit sem ér, ha az elkészített 
ital vagy étel műanyag-csomagolásba kerül, 
ahonnan hormonmoduláns vegyületek és mik-
roműanyagok vándorolhatnak abba. 
Mindezeket a hazai ökológiai termesztésen 
belülről írom, mint önkritikát, hiszen hosszú 
ideje vagyok a Biokontroll Hungária Nonprofit 
Kft. igazgatótanácsának tagja, s elég sokszor 
fel is szólaltam ezekben az ügyekben. Most 
ennek nyilvános lenyomatát – úgyis mint a 
Magyar Ökotoxikológiai Társaság alapító elnö-
ke – itt hagyom, és más, mint a problémáink-
kal való szembesülés nem mozgatja a szemé-
lyes érdek nélküli törekvésem. 
 

Köszönetnyilvánítás 
Ezt a munkát senki sem támogatta, saját elhatározásból 
és közösségi felajánlásra született. A bioKontroll már 
nem támogatott különszámával búcsúzik a laptól a haj-
dani a főszerkesztő, aki történetesen ennek az összegző 
írásnak a szerzője. 
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Krónika 
Válogatás a Biokultúra lapból 

(2017-2018) 

Vadászterület lett a biogazdálkodás! 
Roszík Péter 

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., Budapest 

Biokultúra, 2017/2.-3. 
A világ mezőgazdálkodásának, fogyasztók igé-
nyeinek zöld irányba változása, a hazai támo-
gatási rendszerben az ökológiai gazdálkodás 
kiemelt támogatása vonzó hatást gyakorol a 
hazai gazdálkodókra: egyre többen jelentkez-
nek be az ellenőrzött ökológiai gazdálkodás 
rendszerébe. Termelők, tenyésztők, növény-
gyűjtők, méhészek, feldolgozók, kereskedők 
sok-sok körülményt értékelve, folyamatosan 
növekvő számba kezdenek biotermék előállí-
tásába. Nyugodtan kijelenhetjük, hogy egy-
egy vállalkozás sorsát ma talán legnagyobb 
mértékben befolyásoló döntés ez: mostantól 
biogazdálkodó leszek! 
A rendszerben a legfontosabbak a bio-módon 
gazdálkodók, de természetesen kellenek az 
őket támogató más vállalkozások, háttérintéz-
mények: a biogazdálkodásban felhasználható 
jobbnál jobb tápanyagokat, kondicionálókat, 
állategészségügyi készítményeket kifejlesztők 
és gyártók, a biora-nemesítő kutatók, új tech-
nikákat és technológiákat fejlesztő műhelyek, 
szakiskolák, egyetemek, a fajták fenntartásá-
nak intézményei, hozzáértő tanácsadók stb., a 
hagyományőrzés és innováció egységei. Néha 
a biogazdák maguktól is tévednek. Szerencsé-
re elég ritkán, de előfordul, hogy rossz útra 
térnek és csalnak: de ekkor már nem is tekint-
hetők biogazdának! 
A tévedések minimálisra csökkentése érdeké-
ben érhetők el folyamatosan honlapunkon a 
hatályos bio-jogszabályok, készítettük el és 
tartjuk karban Alap-feltételrendszerünket, 
tesszük közzé a felhasználható készítmények 
listáját, adjuk ki a Biokultúra újságot, ajánljuk 

az általunk jónak, hitelesnek tartott szakiro-
dalmat, és még sorolhatnánk. Mégis… Nye-
részkedők is ráálltak erre a területre! A gaz-
dálkodók, a vállalkozások saját sorsukat koc-
káztatják, de vajon ezt teszik-e az önjelölt se-
gítő szakértők, biogazdálkodást még könyvből 
sem ismerő tanácsadók és „bóvli” termékei-
ket bio-csodaszerként eladó feltalálók, akik-
nek fogalmuk sincs a biogazdálkodás lényegé-
ről, szabályairól! Rémtörténetek, tévtanítások 
szegélyezik útjaikat! Néhányat felidézünk kö-
zülük: használhatók a bio vagy öko jelzővel 
felruházott ölőszerek, trágyák, ezért hívják így 
őket; „kevés kell belőle, úgysem veszik észre”; 
az „ültetvényben használhatók a gyomirtó 
szerek, csak a földre és a törzsre, tőkére sza-
bad permetezni, a lombra ne jusson”; „átállás 
alatt még használhatók a később tiltott szerek, 
csak kisebb dózisban”; a pályázatírói lelemény 
(a plusz pontokért): „rácson tartott öko-
baromfi, GMO-takarmányon”; „a bioterületek 
cserélgetése: csak legyen meg az összes terü-
let”; gőgös tudás: „a tápanyagpótlókba, takar-
mányokba tett egyszerű anyagok stb. a mole-
kula-szerkezetben egy kis különbség nem is 
számít” és sajnos még sorolhatnánk! 
A rossz tanácsok sok milliós, esetleg százmilli-
ós termelői veszteséggel járhatnak, hiszen 
nem csak a termék bio-státuszának elveszté-
se, nem csak az esetleges újra átállítás, nem 
csak a piaci bizalom vesztése, hanem bizony a 
támogatásból való kiesés, a felvett támogatás 
visszafizetése is Damoklész kardjaként lebeg a 
gyanútlan biogazdák feje fölött! 
Minden biogazdának nagyobb óvatosságot 
ajánlunk, legyenek bizalommal a hiteles szer-

https://www.biokontroll.hu/vadaszterulet-lett-biogazdalkodas/
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vezetek (illetékes hatóságok, Magyar Biokul-
túra Szövetség, Biokontroll Hungária Nonpro-

fit Kft.) és személyek, a régi, tudásukat bizo-
nyított biogazdák felé! 

Haladtunk, de messze még a félút is!  
Czeller Gábor és Roszík Péter 

Magyar Biokultúra Szövetség, Budapest 

Biokultúra 2018/1.-2. 
Hosszú várakozás és a Magyar Biokultúra Szö-
vetség többszöri kezdeményezése után 2014-
ben, az általa készített tervezetet megvitatva, 
egy társadalmi egyeztetés végére pontot rak-
va végre az agrárkormányzat a miniszter alá-
írásával hitelesítve elfogadta a magyar biogaz-
dálkodás első cselekvési tervét a Nemzeti Ak-
cióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztésé-
ért (2014-2020) dokumentumot. 
A hét évből az első négy eltelt! 2014-ben még 
nem voltak kézzelfogható változások, sőt! A 
vidékfejlesztési program csúszása miatt más-
fél éven át támogatás nélkül maradtak a bio-
gazdák; amelyre, annak jelentős anyagi hátrá-
nyai ellenére pozitív üzenetet küldött a ma-
gyar biogazdálkodók közössége: a mintegy 
1400 biogazdából csak pár tíz fordított hátat 
az ökológiai gazdálkodásnak, a többi támoga-
tás nélkül is kitartott mellette. 
Ebben az évben [2018] kirajzolódott a várható 
ökológiai gazdálkodás támogatási rendszere 
és ismertté váltak az impozáns – korábbi idő-
szak több, mint kétszeresét kitevő – támoga-
tási keretek. 2015. év a várakozás és a felké-
szülés éve volt. Készültek a támogatási prog-
ramok tervezetei és az év második felében 
meg is jelentek az ökológiai gazdálkodás tá-
mogatását szolgáló pályázati felhívások. 2016. 
év a változás éve lett! Több, mint hetvenezer 
hektárral emelkedett az ökológiai gazdálkodás 
területe megközelítve a kétszázezer hektárt és 
ezzel együtt közel duplájára nőtt a biogazdák 
száma is egyetlen év alatt. Az előzetes adatok 
szerint a 2017. évben a biogazdálkodásba 
vont terület – a korábbi időszakok tendenciái-
tól eltérően – új támogatás meghirdetése nél-
kül is kismértékben emelkedett. 
Az akcióterv hat programja közül kettő szabá-

lyozással, adatgyűjtéssel foglalkozik, amelyek 
bár fontosak, de nem meghatározók a magyar 
biogazdálkodás szempontjából. Velük szem-
ben a másik négy cselekvési program a biopi-
ac igényeinek kiszolgálása, a tudás-
infrastruktúra fejlődése, a biotermékek nép-
szerűsítése és a gazdálkodók közötti együtt-
működés kiemelt fontosságú a Magyar Biokul-
túra Szövetség szerint. Minden területen volt 
előrelépés, de vajon arányos-e és elég-e en-
nek mértéke? Az akcióterv megvalósulását 
2020-ban a benne rögzített indikátorokkal 
fogják mérni. 
Nézzük, hogy ezek közül a legfontosabbakkal 
hogyan állunk és mi kellene a teljesüléshez! A 
cél eléréséhez még 150 ezer hektárt kellene 
biogazdálkodásba vonni, amely megvalósulása 
érdekében újra meg kellene nyitni az ökológi-
ai gazdálkodás támogatását; ennek forrása 
adott, hiszen a szövetség kalkulációi szerint a 
rendelkezésre álló keret legfeljebb 2/3-át fog-
ják igénybe venni a jelenlegi kedvezménye-
zettek! Az állatsűrűség nemhogy nőtt volna a 
tervezett hektáronkénti 0,3 állategységre, ha-
nem az állat nélküli gyep támogatási program 
miatt a felére csökkent! Csak az ökológiai ál-
lattartás, de legalábbis az ökológiai állatos 
gyep támogatása hozhat fordulatot. 
A közétkeztetésbe – néhány sikeres helyi kez-
deményezésen és pár konferencián kívül – 
még semmi nem történt; a cél szép: 30% le-
gyen a bioalapanyag! Mennyire ráférne gyer-
mekeinkre, betegeinkre a tiszta, egészséges 
bioétel! Ebben is követnünk kellene a jó pél-
dát; most Franciaország döntött úgy, hogy 
ahol az állam fizet, ott bio (és helyi) alapanya-
got kell a pénzén vásárolni. 
A piac is számít, nem csak a támogatás. Ezt 
igazolja a bioméhészet, amely egyetlen fillér  
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támogatás nélkül (bár nagyon megérdemel-
né!) egyedüliként teljesítette a 2020-ra kitű-
zött célt: a magyar bioméhészet már több, 
mint 25 ezer méhcsaládot tud felmutatni. 
Az idő felén túl vagyunk, az útnak összességé-

ben még negyedén sem. Ha a vágyott sikert el 
szeretnénk érni, mindenkinek, aki tehet vala-
mit, magasabb sebességre kell kapcsolnia. 
Rajtunk nem fog múlni! 

Búcsú a GMO-mentes Magyarországtól? 
Roszík Péter 

Magyar Biokultúra Szövetség, Budapest 

Biokultúra, 2018/3. 
A vegyszer és a biotechnológiai lobbi (a kettő 
egy és ugyanaz) a biogazdálkodás megjelené-
se óta acsarkodik ellene, érdekeit jellemzően 
suba alatt, rejtetten érvényre juttatva. Ennek 
jeleként értékeljük a most elfogadott új uniós 
ökológiai jogszabály első változatát, amely 
például – az ökológiai termék iránti bizalom 
növelésére hivatkozva – olyan rendelkezést 
tartalmazott, amely 54%-kal csökkentette vol-
na a magyar bioterületet és mintegy 2/3-dal a 
magyar ökológiai termék kibocsájtást. Még 
szerencse, hogy a magyar agrárkormányzat – 
társakat keresve, illetve találva – és a biomoz-
galmak eredményesen tudtak fellépni e nem-
telen törekvésekkel szemben! 
Tudjuk, hogy a magyar Alaptörvény (talán 
egyedüliként a világ alkotmányai közül) rögzí-
ti, hogy „Magyarország genetikailag módosí-
tott élőlényektől mentes mezőgazdaság-
gal” (sic!) rendelkezik. Most viharfelhők gyüle-
keznek nagy értékű, világszerte irigyelt GMO-
mentességünk felett [a magyar mezőgazdaság 
is állati takarmányokban meghatározó arány-
ban GM-szóját használ]. A GM-vetőmag (és 
vegyipari) lobbi saját szempontjából logikusat 
lépett azzal, hogy kitalálta a fából vaskarikát: 
nem kell géntechnológiai módosításnak tekin-
teni (és ennek hívni) az örökítő anyagba törté-
nő emberi beavatkozás legújabb formáit, 
amelyeket mostanában összefoglalóan „új 
(precíziós) nemesítési technikák”-nak [a szer-
ző a genomszerkesztésre utal] neveznek. 
Tény, hogy ezek a beavatkozások pontosab-
bak, tervezettebbek; míg a régiek úgy működ-
tek, mint a középkori ostromgépek (sic!), a 
maiak, mint a lézer vezérelt rakéták (sic!)! 

(Még az is kiderülhet, hogy a romboló hatások 
is hasonlóságot mutatnak!) Az így létrehozott 
élőlényeket nem GM-szervezetként, hanem 
tervezett mutánsként szeretné a biotechnoló-
giai lobbi elfogadtatni, hogy megkerülje a 
GMO-kra vonatkozó korlátozásokat, illetve a 
fogyasztók elutasítását. 
Az IFOAM (biogazdálkodók világszövetsége) és 
vele a biogazdálkodás valamennyi mérvadó 
szervezete tengeren túl és innen egyetért ab-
ban, hogy ezek az új szervezetek bizony 
ugyanúgy géntechnológiailag módosítottak, 
mint a korábbiak. Ebből adódóan érvényes 
kell, hogy legyen rájuk a GMO-kra vonatkozó 
követelményrendszer, amelynek elemei közül 
kettő nagyon nem tetszik a profitvezérelt lob-
binak: a fogyasztók döntési helyzetbe hozása, 
vagyis a GM-termékek kötelező jelölése és a 
forgalomba hozás előtti engedélyeztetés. 
A biotermék fogyasztók és a biogazdálkodók 
pedig joggal ragaszkodnak szerzett jogukhoz 
az új EU-biorendeletben is szigorúan megkö-
vetelt GMO-mentességhez, amely megszűn-
het, ha ezeket a művi mutánsokat nem tekin-
tik GMO-nak! 
A biotermékek elveszítenék egyik legfonto-
sabb vonzó tulajdonságukat, amit vevőik 2-4. 
legfontosabb tulajdonságának tekintenek: a 
GMO-mentességet. Ez ráadásul úgy is bekö-
vetkezhet, hogy a biogazdák növényeit átpo-
rozhatják a környezetben termelt mutánsok. 
Most az értéket védők és az ellenoldal egy-
aránt az Európai Bíróság július 25-ei álláspont-
jára vár, amely szinte biztos, hogy igen is lesz 
és nem is lesz, bőven teret adva az eltérő ér-
telmezéseknek. Szerintünk leegyszerűsítve a 
következőkből, illetve ezek keverékéből állhat  
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az álláspont: a kérdéses szervezetek nem 
GMO-k (mert a természetes mutációk nem 
tartoznak a GMO-szabályozás alá), ezek a 
szervezetek GMO-k, de (mutánsok lévén) nem 
vonatkoznak rájuk a GMO-k szabályai, vagy – 
amit szeretnénk – úgy GMO-k, ahogyan van-

nak! Egy azonban már most szinte biztosnak 
tűnik: van egy széles tagállami mozgástér; ez 
nekünk magyaroknak elég szokott lenni! Ezért 
csak akarni kell, hogy megmaradjon a GMO 
mentes Magyarország! Sapienti sat. (A bölcs-
nek ennyi elég.) 

Nem kell búcsúzni a GMO-mentes Magyarországtól!  
Roszík Péter 

Magyar Biokultúra Szövetség, Budapest  

Biokultúra, 2018/4. 
Tudjuk, hogy a magyar Alaptörvény (talán 
egyedüliként a világ alkotmányai közül) rögzí-
ti, hogy „Magyarország genetikailag módosí-
tott élőlényektől mentes mezőgazdasággal” 
rendelkezik. Az előző vezércikkünkben mégis 
fel kellett tennünk a nagy (sors)kérdést: 
„Búcsú a GMO-mentes Magyarországtól?” Ez 
azért volt indokolt, mert a vegyszer- és a bio-
technológiai lobbi (a kettő egy és ugyanaz) az 
elmúlt hónapokban óriási erőfeszítéseket tett 
arra, hogy kivonja a GMO-szabályozás alól az 
új génmódosítási technikák termékeit, ame-
lyeket ködösítve (sic!), a lényeget elfedve pre-
cíziós nemesítésnek, génszerkesztésnek, mo-
dern nemesítésnek neveztek el. 
Francia paraszt érdekvédelmi szervezetek 
(hála a jó Istennek) ilyen génszerkesztett szer-
vezet termesztési szándékát tapasztalva bíró-
sághoz fordultak, kérve annak kimondását, 
hogy ezek is GMO-k és az EU szigorú szabályai 
rájuk is vonatkoznak. A döntésben hatáskörrel 
rendelkező francia bíróság előzetes döntésho-
zási eljárást kérve fordult az Európai Bíróság-
hoz, amely 2018. július 25-én hirdette ki dön-
tését. Ennek figyelembevétele kötelező min-
den érintettnek, beleértve még az EU Bizott-
ságot is! 
Az IFOAM (biogazdálkodók világszövetsége) és 
vele a biogazdálkodás valamennyi mérvadó 

szervezete tengeren túl és innen egybehang-
zóan GMO-knak tekintette az új eljárásokkal 
létrehozott szervezeteket, ezzel szemben a 
profit-orientált ellenoldali lobbi a már bevett 
mutációs nemesítésnek, ezzel a GM-
szabályozás alá nem esőként kívánta eladni az 
újszerűen módosított élőlényeket. A zászló 
nekik állt, hiszen a döntést előkészítő főta-
nácsnok hónapokkal ezelőtt közzétett vélemé-
nye számunkra a rossz döntés valószínűségét 
vetítette elő [ez előítéletes véleményalkotás-
nak bizonyult]. 
A döntést izgalommal várta minden érintett. A 
siker váratlan és leírhatatlan nagyságú! A Bíró-
ság valamennyi új technika segítségével nyert 
élő szervezetet GMO-nak tekinti. Ennek értel-
mében vonatkoznak rájuk a GMO-k jelölési, 
termelési, felhasználási és engedélyeztetési 
szabályai is és alkalmazási tilalmuk a biogaz-
dálkodás minden területén. 
Az előállt helyzet megnyugtató, de ez most 
nem a mi érdemünk (sic!). Ugyanakkor érde-
mes lenne – önkritikusan is – értékelni, hogy 
miként gyengült annyira a magyarság immun-
rendszere (sic!), hogy a korábban mutatott 
kurucos ellenállással szemben miért – és miért 
ilyen sokan – akartak az önfeladás mellé állni! 
[az előzetes cikke szerint a szerző is közzéjük 
tartozott] 
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A biogazdálkodás általános alapelvei  
Roszík Péter 

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., Budapest 

Biokultúra 2015/3., utánközlés: 2018/5. 
Az ökológiai gazdálkodás meghatározására 
számos definíció született, amelyek közül az 
IFOAM (az Ökológiai gazdálkodók szervezetei-
nek világszövetsége) is alkotott néhányat. Kö-
zülük talán a következő foglalja össze legjob-
ban a lényeget: „Az ökológiai mezőgazdaság 
magában foglalja az összes olyan mezőgazda-
sági rendszert, amely környezeti, szociális, 
gazdasági szempontból egyaránt fenntartható 
és egészséges termékek, élelmiszerek előállí-
tását biztosítja. Óvja a talaj termékenységét, 
mint a sikeres gazdálkodás kulcsát. Előtérbe 
helyezve a növények, állatok és a talaj termé-
szetes egyensúlyát, célul tűzi ki a mezőgazda-
ság és a környezet minőségének javítását. Je-
lentősen lecsökkenti a külső erőforrások bevi-
telét tartózkodva a szintetikus trágyák (sic!) és 
növényvédő szerek használatától. Helyettük a 
terméshozam és ellenállóképesség növelése 
érdekében a természet folyamatait engedi 
érvényesülni.” 
Ugyancsak az IFOAM szerint négy alapelv jel-
lemzi a biogazdálkodást, ezek a következők: a 
környezet megóvásának alapelve; méltányos-
ság alapelve; gondosság alapelve; az egészség 
alapelve. Persze minden mindennel össze-
függ. Egyes alapelvi területeken tett helyes 
intézkedések szinte minden esetben másik 
alapelvre is kifejtik jótékony hatásukat. Az 
alapelveknek megfelelő anyagok, eljárások, 
módszerek beépülhetnek az ökológiai gazdál-
kodásba, az azokat megsértők soha! 
Az alapelveket a lehető legszélesebb értelem-
ben kell venni. Így helyes az értelmezésük. 
Ennek megfelelően próbáljuk azok érvényesü-
lését így kezelni: 
- A környezet megóvása terjedjen ki a környe-
zeti adottságokhoz való alkalmazkodásra, kör-
nyezet és természet védelmére, a biológiai 
sokféleség megőrzésére, a talaj megóvására, a 
szennyezések elkerülésére, a gazdálkodás be-

illeszkedésére a környezetbe, erőforrás taka-
rékosságra, megújuló erőforrások használatá-
ra, gazdaságon belüli anyagmozgások preferá-
lására, a talaj-növény-állat-talaj kör bezárásá-
ra stb. 
- A méltányosság terjedjen ki minden kapcso-
latra, beleértve az üzleti kapcsolatokat is, az 
állatokkal való helyes bánásmódra és különö-
sen a jövő generációk igényeinek kielégítésé-
re! 
- A gondosság nem jelent mást, mint felelős-
ségviselést, óvatosságot (például új technoló-
giák, anyagok, eljárások beillesztésében), a 
soha nem ártani elv érvényesülését. Ezen 
alapelv következetes alkalmazásának köszön-
hető, hogy az ökológiai szabályozások fennál-
lása óta még nem vontak vissza kockázatos-
nak bizonyult, már engedélyezett anyagot, 
eljárást, a szokványos gazdálkodástól lényege-
sen eltérően! 
- Az egészséget a lehető legszélesebb értelem-
ben kell érteni. Úgy kell gazdálkodni, olyan 
terméket kell előállítani, hogy egészséges le-
gyen a termesztés alapja a talaj, a termesztett 
növény, a tartott állat, az élelmet elfogyasztó 
ember és végső soron az egész Föld. Sokan a 
biogazdálkodásban csak a korlátozásokat lát-
ják és valóban vannak ilyenek. Mégsem a kor-
látozások, hanem sokkal inkább a pozitív, a 
rendszereket javító előírások jellemzik jobban 
az ökológiai gazdálkodást, mint a tiltások. Per-
sze léteznek a szokványos gazdálkodás gya-
korlatában bevett anyagok, eljárások, mód-
szerek, amelyeket tiltanak az ökológiai gazdál-
kodásban. Sok rutinos gyakorló szakembert 
más nem is érdekel, ezek ismeretében dönte-
nek az ökológiai gazdálkodás felvállalásáról 
vagy elvetéséről. Számtalan kutatóhely, kuta-
tó, oktató is ezek figyelembevételével képes 
széles ismereteit a korlátok közé helyezve 
szolgálni az ökológiai gazdálkodás ügyét. 
Nézzük a korlátok, tilalmak közül a legfonto-
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sabbakat! 
- Tilos a géntechnikailag módosított szerveze-
tek és ezek származékaiknak használata min-
den területen, az állatgyógyászati készítmé-
nyeket leszámítva. A géntechnikailag módosí-
tott szervezetekkel előállított termékek eseté-
ben az alkalmazott utolsó élő szervezet és a 
teljes készítmény GMO-mentességét kell vizs-
gálni. 
- Nem használható az élelmiszerek, termékek, 
termények, takarmányok és vetőmagvak ke-
zelésére, sem más célokra az ionizáló sugárzás 
egyik formája sem. 
- Tilos a talaj nélküli gazdálkodás, ezért a táp-
oldatos termesztő közegen (kőzetgyapot, szal-
ma, vízkultúra stb.) történő növénytermesz-
tést akkor sem lehet ökológiainak tekinteni, 
ha például a védekezés kizárólag biológiai 
módszereken alapul, még akkor sem, ha a 
tápoldat elviekben megfelelne az öko-
előírásoknak! 
- Tilos a föld nélküli gazdálkodás az állattartás-
ban, másként az ökológiai gazdának termő-
földdel kell rendelkeznie ahhoz, hogy ökológi-
ai gazdálkodást folytathasson. Iparszerű, kizá-
rólag állatot tartó, minden takarmányt vásár-
ló, a trágyát elhelyezni képtelen gazdaság ak-
kor sem lehet ökológiai, ha az állatokat egyéb-
ként az ökológiai előírások szerint tartanák! 
Fontos tudni, lehetőség van arra, hogy ilyen 
esetekben az állattartó állandó megállapodást 
kössön egy, vagy több azonos régióban gaz-
dálkodó növénytermesztő biogazdasággal! 
- Párhuzamos gazdálkodás (van egy gazdasá-
gon belül ökológiai és nem ökológiai gazda-
ságrész) ugyan lehet, de azonos, vagy nem 
könnyen megkülönböztethető fajtát a nö-
vénytermesztésben nem szabad alkalmazni, 
az állattartásban azonos faj nem lehet a két 
gazdaságrészben. 
- Tilos kizárólag rácspadozaton tartani az álla-
tokat és ketrecben, a kötött tartás kivétele-
sen, korlátozott körülmények között alkalmaz-
ható. 
- Korlátozott az állatok allopátiás (a szokvá-
nyos, az ellentétes hatáson alapuló) kezelése, 

tilos a prevencióként végzett allopátiás 
(antibiotikumos, kemikáliákon alapuló stb.) 
védekezés, hozamfokozás hasonló anyagok-
kal, hormonokkal történő állományszintű ke-
zelés, ivarzás szabályozás, szinkronizálás stb. 
- Tilos olyan sok állatot tartani, hogy a trágyá-
val kivitt N-mennyisége meghaladja a 170 kg/
ha/év mennyiséget. Ezt a korlátozást oldhatja, 
ha a bio-állattartó megállapodást köt más bio-
gazdával a trágya elhelyezésére. Ebben az 
esetben az együttműködő gazdák teljes állat-
állományára és a rendelkezésre álló bioterü-
letre vonatkozóan kell tartani a 170 kg/ha/év 
szintet. 
- Tilos olyan anyagokat (tápanyagok, növény-
védő hatóanyagok, élelmiszeradalékok, se-
gédanyagok, takarmányadalékok, kiegészítők, 
állattartás épületeinek fertőtlenítő- és tisztító-
szerei stb.) használni, amelyek nem szerepel-
nek az EU biorendeletek listáin, mint engedé-
lyezett anyagok. Ezeket a listákat a bio-
szakzsargon pozitív listáknak nevezi, mert a 
felhasználható anyagokat taxatíve sorolja fel. 
- Tilos a borjak egyedi tartása. 
Amint látjuk, az ökológiai gazdálkodás nem 
csupán egy gazdálkodási mód a sok közül, ha-
nem az egyetlen olyan, amelynek előírásai egy 
felelős világlátáson alapulnak. Ezeket hordoz-
zák azok a nevek is, amelyeket erre a gazdál-
kodási módra használnak a Közösség egyes 
nyelvein, tagállamaiban. Egyes nyelveken öko-
lógiai (öko) gazdálkodásnak hívják, amely a 
gazdálkodás környezethez illeszkedő, a kör-
nyezetet kímélő sajátosságaira utal. Máshol a 
biológiai gazdálkodás a hivatalos megnevezés. 
Ez arra utal, hogy a biológiai sajátosságok, 
szabályok figyelembevételével, azokra épül ez 
a gazdálkodási forma. Megint máshol organi-
kus (szerves) gazdálkodásnak hívják. Ez utal a 
rendszerben a felelős szervesanyag őrzésre és 
a folyamatok szerves összefüggéseinek tiszte-
letére. Bár így sehol nem hívják, de lehetne 
még etikus gazdálkodásnak is nevezni az öko-
lógiai gazdálkodást, hiszen az eljárásai és az 
alkalmazásba illesztett anyagok magasztos, 
belső, elvi megalapozottságúak. 


