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Tévhiteket oszlatott el és a 
bizalmon alapuló közvetlen 
értékesítés kiépítésének 
fontosságát hangsúlyozta 
Ladó Hunor kertészmérnök, 
falugazdász, a Székely Gaz-
daszervezetek Egyesületének 
képviselője, aki a biogazdál-
kodásról tartott előadást.
→ SIMON VIRÁG

L adó Hunor sok mindennel 
foglalkozott már: a kémiai 
növényvédelemtől a bioló-

giai növényvédelmen keresztül a 
gyógynövénytermesztésig hosszú 
utat tett meg, jelenleg az ökoló-
giai gazdálkodás az érdeklődési 
területe, ezt a fenntartható ágaza-
tot népszerűsíti. A bio latinul az 
életet is jelenti, mai értelmezése 
szerint viszont egy irányzat, ami 
az alapélelmiszerekre, friss élel-
miszerekre, kozmetikumokra, 
állati eledelekre és használati tár-
gyakra is vonatkozik. A biotermék 
ellenőrzött körülmények között 
készül, semmilyen műtrágyát és 
szintetikus, toxikus anyagot nem 
tartalmaz. A termelés során csak 
szerves eredetű tápanyag-utánpót-
lás használható, a kórokozókkal 
szemben is természetes eredetű 
szerekkel védekeznek, amelyek 
nem szívódnak fel a növényben.  
„A biotermék megnevezés viszony-
lagos. Rachel Luis Carson 1962-ben 
a  Néma tavasz című könyvében 
tudományos kutatásokkal bizonyí-
totta, hogy  a 40-es évek végén be-
vezetett DDT rovarölő szer az egész 
földkerekségen minden élőlény-
ben kimutatható anyag. Ezért a 
biotermék megnevezés is viszony-
lagos” – fogalmazott a szakember.  
A biotermelés megnevezésnek a 
különböző nyelvekben sok szino-
nimája van, a magyar nyelv a biót 
szervesnek, ökónak nevezi. Romá-
nul ez ecot jelent, de mostanság 
kezdik használni románul is a bio 
megnevezést.

A két világháború 
közötti kezdetek
Az ökológiai gazdálkodás első lé-
pése 1924-ben történt Sziléziában, 
ahova a helyi termelők meghívták  
Rudolf Steiner ismert fi lozófust. Az 
esemény elindítója az volt, hogy 
az első világháborúból megmarad 
nitrátokat fel akarták használni a 
mezőgazdaságban, de észrevették, 
hogy a túlzott nitrogénpótlásnak az 
állatokra káros hatása volt. Ennek 
kapcsán hívták össze a találkozót, 
amelynek nyomán kimondták: a 
mezőgazdaságot nem szabad kémi-
ai irányba vinni. 1932-ben létrejött a 
Demeter Szövetség, amely jelenleg 
is olyan rendszer, amelyben a bio-
termékek értékesítését biztosítják. 
A biogazdálkodás Németországban 
1930-ban terjedt el, rövidesen pe-
dig Magyarországon is megjelent. 
Erdélyben Theresa von Beierdorf 
agrármérnöknő Kolozsváron a bio-
dinamikus termesztés módszereit 
terjesztette. A kezdeményezések-
nek a második világháború véget 

vetett. Amerikában csak 1980-ban 
kezdtek beszélni a fenntartható 
gazdálkodásról.

Jól áll az Európai Unió
Az unióban jelenleg 12 millió hek-
tár, a Földön 70 millió hektár ter-
mőföld áll biominősítés alatt. A vi-
lágranglétrán Ausztrália vezet, az 
uniós országok közül jó aránnyal 
szerepel Olaszország és Spanyolor-
szág. Európa mezőgazdasági föld-
területeinek 25 százalékán történik 
biotermelés, Észak-Amerikában 
csupán 6 százalék. Romániában 
jelenleg a termőterületek 2,1 száza-
lékán folytatnak biogazdálkodást, 
de az előadó szerint ez csökkenni 
fog, hiszen a biotermelésbe bevont 
összterület nagyobb részén csak a 
bőkezű támogatási rendszernek 
köszönhetően tértek át bioterm-
esztésre. Amikor a támogatások el-
fogynak, sokan majd lemondanak.

Önálló biokulturális régióként 
Székelyföld nagyon alkalmas e 
gazdálkodási formára. Itt az erdős 
területek mérete Európában is 
egyedülállónak mondható 33 szá-
zalékot tesz ki, ami  a biodiverzitás 
egyik forrása. De még sincs elter-
jedve a biogazdálkodás.

Ami csak a nevében 
természetes
Az előadó kiemelte, a törvény sze-
rint csakis a minősítéssel, tanú-
sítvánnyal rendelkező termékeket 
lehet bionak nevezni. Az uniós 
keretrendszer sok rendelkezése 
biztosítja az ökológiai gazdálkodás 
mederben tartását, világviszony-
latban egységes törvények létez-
nek. A biotermékek előállítása ese-
tében a gazdálkodásban minden 
lépés a törvényeknek megfelelően 
zajlik. Romániában jelenleg 13 
szerv adhat tanúsítást arról, hogy 
egy gazda biotermelő, Magyaror-
szágon kettő van. E szervezeteknek 
éves engedélyük van a mezőgazda-
sági minisztériumtól.

A termeléshez hasonlóan a fel-
dolgozás is minősítés-, tanúsítás- 
és ellenőrzés-köteles. Az összes 

összetevőnek biogazdálkodásból 
kell származnia, tilos mesterséges 
íz, illat vagy ionizáló sugarak hasz-
nálata. Egy termékre akkor mond-
ható rá, hogy biotermék, ha az 
alapanyagok 95 százaléka biogaz-

dálkodásból származik. Amikor 
egy termék címkéjén azt olvassuk, 
hogy bioterméket is tartalmaz, de 
nem pontosítja, hogy hány száza-
lékban, akkor az csak reklámfogás.

Kiterjednek a rendelkezések a 
raktározásra és a forgalmazásra 
is. A nagy bevásárlóközpontok 
bioélelmiszernek nevezett termé-
kei nem 100 százalékban meg-
bízhatóak, hiszen nehezen lehet 
ellenőrizni, hogy a termék való-
ban vegyszermentes gazdaságból 
származik-e, másrészt betartot-
ták-e a tárolási és szállítási felté-

teleket. Az sem mellékes, milyen 
feltételek között raktározták. Pél-
dául a hagyományos gazdaságok-
ból származó citrusfélék esetében 
raktározáskor mérhető a vegyi 
anyagok kipárolgása.

Az olyan élelmiszerek címké-
jén, ahol az van feltüntetve, hogy 
teljesen természetes, nem nevez-
hető biónak. Jó tudni, hogy a nem 
biotermesztésből származó gyü-
mölcshéjak vagy teljes kiőrlésű 
lisztek mérgezőek lehetnek, hiszen 
a zöldség, a gyümölcs és a gabona 
héjában több lehet a felhalmozott 
vegyszermaradék, mint a belsejé-
ben. Ha egy nem biokorpás kenye-
ret eszünk, abban sok felhalmozó-
dott vegyi anyag lehet.

A bio létjogosultsága
Évente 75 milliárd tonna termőföld 
tűnik el, ez önmagában is aggasztó 
tény, de kimutatták, hogy jelenleg 
a Föld termőföldjeinek 80 száza-
léka károsodott vagy szennyezett. 
Európában 17–18-szor gyorsabban 
pusztul a talaj, mint ahogy képző-
dik. Gyulai Iván kutatásai szerint 
2019-től számítva – ha ilyen irány-
ba tart a mezőgazdaság – 59 évig 
tart ki globálisan a termőföld, ad-
dig lesz humusz, ásványi anyag. 

Tudományosan bizonyított, 
hogy a mezőgazdasági termékek 
bel tartalmi értéke rohamosan 
csökken. 1975-ben mérték elő alka-
lommal a friss zöldségek tápanya-
gát, és 1997-ben újravizsgálták. Ez 
idő alatt C-vitamin tartalmuk 30 
százalékkal csökkent, a nyomele-
mek úgyszintén. A Gödöllői Ag-
rártudományi Egyetem is végzett 
ilyen mérést 1975, 1990 és 2005 
között. Kimutatta, hogy az  árpa, 
kukorica, de több zöldség beltar-
talmi értéke is jelentősen csökkent.  
Ladó Hunor felhívta a hallgatóság 
fi gyelmét, hogy a talajban élő mik-
roorganizmusok létét, pusztulását 
még senki nem kutatta, pedig ezek 
is segíthetnek az ökológiai gazdál-
kodásban.

Tévhit, hogy kevesebbet 
lehet termelni
Ladó szerint gyakori érv a bio-
gazdálkodás elterjesztése ellen, 
hogy nem képes ellátni a föld la-

kosságának élelmiszerigényét. 
2007-ben a Brit Tudományos Aka-
démia a Berkeley Egyetem kutató-
ival komoly tanulmányt tett közzé, 
amelyben 38 ország 57 növényfaj-
tájának termelési eredményeit fé-
sülte össze kimutatva: az ökológiai 
gazdaságokból származó termé-
nyek hozama csak 8–9 százalékkal 
volt alacsonyabb. A tápanyag-ösz-
szetételben még nem vizsgálták, 
hogy mekkora a hagyományos  
gazdaságban termelt termékek 
beltartalmi értéke összevetve a 
biotermékekével. De bizonyára ez 
is érdekes eredményeket mutatna 
ki.  Az előadónak meggyőződése: 
megfelelő módszerekkel, példá-
ul a vetésforgó alkalmazásával, a 
biogazdálkodásban is lehet akkora 
hozamot elérni, mint a hagyomá-
nyos gazdálkodásban.

Az előadás során elhangzott: 
az ökogazdálkodásból származó 
termékek és termények jobb áron 
értékesíthetőek, legalább 50 száza-
lékkal magasabb az áruk. Az Euró-
pai Unió agrárpolitikája is ebbe az 
irányba fog elmozdulni: tervezik a  
biokulturális régiók létrehozását, 
így e körzetekben a hagyományos 
gazdálkodás nem kap majd támo-
gatást. De az sem elhanyagolható 
érv a biogazdálkodás mellett, hogy 
akik ebbe belevágnak, pozitívan 
jövőorientáltak. A vidékfejlesztés 
kulcstényezői lehetnek, akik min-
tát szolgáltathatnak a hagyomá-
nyos termelők számára. Szövetke-
zetekben termelve biztos a piac, 
mert hatalmas a piaci rés.

Ha globálisan nőne az ökoter-
melés, ez azt is jelentené, hogy 
több személyes kapcsolat ala-
kulna ki, az emberek egészsége-
sebbek lennének, javulnánk az 
egészségügyi mutatók, és többen 
élnének a mezőgazdaságból. A 
szakember azt tanácsolta: ahe-
lyett, hogy a nagyáruházak pol-
cairól válasszunk biotermékeket, 
keressük meg a környékünkön 
élő helyi termelőket. Az előadó 
szerint a bizalmon alapuló keres-
kedelmi kapcsolatok a közeljövő-
ben felértékelődnek, és egyre több 
városi családnak lesz fontos, hogy 
megbízható termelőtől szerezze 
be termékeit.

EURÓPAI UNIÓS SZINTEN IS EGYRE INKÁBB FELÉRTÉKELŐDIK A VEGYSZERMENTES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

A jövőt jelentő biogazdálkodás

→ Az európai unióban 
jelenleg 12 millió hektár, 
a Földön 70 millió hektár 
termőföld áll biominősí-
tés alatt. A világranglét-
rán Ausztrália vezet.

Ladó Hunor érdeklődési területe az ökológiai gazdálkodás

Kimutatások szerint az utóbbi évtizedekben több termék beltartalmi értéke jelentősen csökkent
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