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Merre tovább agrárium?

„A föld szereti a föléje görnyedő embert.”

Az emberiség történetében eddig négy nagy agrártermelési modell váltotta egymást, 
vagy élt egymás mellett párhuzamosan: a hagyományos paraszti gazdaság modellje, az 
iparszerű agrártermelés modellje, a biogazdálkodás, és végül az e három ötvözetéből 
napjainkban formálódó integrált mezőgazdaság. Jellemző hiba ugyanakkor korunkban 
a haladásellenesség, a technika- és tudományellenesség, a visszarévedés rég letűnt, sőt, 
igazából sosem volt, idealizált, ám versenyképtelen, elavult gazdálkodási formákhoz. 
Ilyen például a „kis családi gazdaság” idillje a tornácon vígan pipázgató és borozgató 
gazdával, aki nézi a kis földjén, hogy mint nő, virul magától a búza. A föld valóban sze-
reti a föléje görnyedő embert, de meg is nyomorítja életét!

A másik fontos kérdés, hogy nem szabad egymással szembeállítani az ökonómiai és 
az ökológiai hatékonyságot, mert ez a kettő a mai világban már feltételezi egymást.

(A hagyományos paraszti gazdaság modellje) A megfogalmazás annyiban megtévesz-
tő, hogy ez jellemezte a középkori extenzív latifundiumot is, de mégis helytálló, mert 
az is csupán a kisgazdaság modelljét terjesztette ki sok ezer hektárra. Időben nézve ez 
a modell jellemezte az agrárszektort történetének 99,8 százalékában, a Krisztus előtt 
12 000 körül kezdődött domesztikációtól egészen a II. világháborúig. Tizennégyezer 
évvel ezelőtt a Mediterráneum keleti medencéjében, az úgynevezett termékeny fél-
holdban ment végbe az első embercsoportok áttérése az elsajátító életmódról a termelő 
életmódra a domesztikáció révén. Az állatcsordák (kistestű kérődzők, vagyis a kecske és 
a juh) kontrollált vadászatából fejlődött ki a háziállat-tartás, amikor egy csoport a saját 
tulajdonaként kezdte kezelni az adott csordát, és igyekezett gátak közé szorítani annak 
térbeli mozgását. Észak-Amerikában az indián törzsek ennél a fejlődési foknál rekedtek 
meg évezredeken keresztül, egészen az európai ember megjelenéséig. A kontrollálás 
végső fázisa a karám lett, de ez megkövetelte az állatok etetését, vagyis a takarmány-
gyűjtést, majd később a termesztést is. Az emberi fogyasztás céljára való földművelés 
csak ezután következett, és a gabonakészlet lett az első olyan élelemforrás, amellyel már 
gazdálkodni lehetett és kellett, mert alkalmas volt a hosszas tárolásra minőségromlás 
nélkül. Egyben a gabonakészletek megjelenése kényszerítette az embert a letelepedett 
életmódra, és így alakultak ki az első városok. Nem kis falvak növekedtek évszázadok 
alatt várossá, ugyanis rögtön el kellett érni egy kritikus tömeget, kiterjedést, hogy fenn 
tudjanak maradni. Ennek emlékét őrzik a városalapító mítoszok, ezeknek igenis van va-
lóságalapjuk a régészeti feltárások szerint.

A kialakult agrármodell lényege évezredeken keresztül az volt, hogy csak belső erő-
forrásokra támaszkodhatott, nagyon kevés külső inputot kapott. Ez a külső input, mint 
bizonyos eszközök, tehát a kapa, kasza, eke stb. sem a városból érkeztek, hanem a falusi 
kisiparból, a helyi kovácsműhelyből. E modellnek magas volt az élőmunka-igénye, ne 
feledjük el, hogy XIV. Lajos idején (1643–1715) Franciaországban a lakosság 95 szá-
zaléka élt földművelésből. Angliában ez az arány 1800-ra már 25 százalékra csökkent, 
míg Magyarországon egy évszázaddal később is 57 százalék, és 1938-ban még mindig 
51 százalék.
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Az állattenyésztés erőforrása a növénytermesztés volt, és fordítva. A növénytermesz-
tés adta a takarmányt, az állattenyésztés az igavonó állatot, illetve a szerves trágyát. 
Ebből következően viszont a termelés outputja is erősen korlátos volt, a termésátlagok, 
a fajlagos mutatók csak lassan, vontatottan javultak. Meg kell itt említeni az európai per-
manens agrárforradalmat, amely nagyjából a 9. század végétől a 14. század közepéig, te-
hát a nagy pestisjárványig (1347–49), illetve a reneszánsz (1350–1550) kezdetéig tartott. 
A ló vált az alapvető erőadó állattá, rögtön a szügyére került a könnyű hám a korábbi ne-
héz iga helyett, elkezdődött az istállózás, és ezzel a trágya hasznosítása, megjelent a vas-
talpú eke, majd a nehézeke és így tovább. Ha az európai ekeábrázolásokat időbeli sor-
rendbe rakjuk, akkor jól nyomon követhető a permanens fejlődés, tökéletesedés. Ennek 
a folyamatnak viszont nyomát sem találjuk a többi kontinensen, így Ázsiában sem! Az 
indiai, a kínai paraszt még nem is olyan régen ugyanazzal a változatlan faekével túrta 
a földet, mint 3-4 ezer éves ábrázolásokon. Megtévesztő ugyanakkor, hogy Kínában az 
uralkodói birtokokon kifejlesztett nehéz vaseke, amely jóval a hasonló európai eszköz 
előtt már megjelent, tiltva volt a parasztcsaládok számára! Itt ragadható meg az óriási 
különbség! A mi európai „sötét” középkorunkban az innovációk mindig a kolostori 
földekről és a kolostori műhelyekből indultak, de azonnal el tudtak terjedni! A kora 
középkorban (476–1000) a keresztény szerzetesek a római romokon elkezdték újra a 
kőépítkezést (kolostorok), és az agrártermelést is, mert nem volt még hatalom, amely 
eltarthatta volna őket. Ora et labora! – fogalmazta meg nursiai Szent Benedek 540 körül 
a reguláiban, Monte Cassinó-ban. Először a világtörténelemben: egyesült a szellemi és 
a fizikai munka! De csak Európában.

Ne sajnáljuk tehát le azt a bizonyos európai „sötét” kora középkort, volt akkor is 
fejlődés!

Most ugorjunk egy nagyot a történelemben: ez a hagyományos agrártermelési modell 
jellemezte a mezőgazdaságot a II. világháborúig! Íme egy döbbenetes adat: az Amerikai 
Egyesült Államokban a farmok 95 százalékában nem volt villany 1938-ban! Vegyük 
tudomásul: keserves életforma volt a hagyományos mezőgazdasági termelés évezrede-
ken át!

Ugyanakkor ez a modell nagyon is ökologikus volt: nem ismerte a hulladék fogalmát, 
minden mellékterméket hasznosított. Nem szennyezte a környezetet, fenntartható volt.

(Az iparszerű agrártermelés modellje) A II. világháború után drámai változások követ-
keztek be a világ agráriumában! Óriási inputok kezdtek beáramlani a mezőgazdaságba 
az ipar felől: gépi technika és kemikáliák. Az agrárnépesség hirtelen lecsökkent tíz szá-
zalék, majd öt százalék alá, az USA-ban és az Egyesült Királyságban mára két százalék 
alá! Azt is hangsúlyozom, hogy ez a tendencia tovább folytatódik! Ezért volt illúzió 
a rendszerváltás után nálunk az az elképzelés, miszerint majd a vidéki munkanélküli-
séget felszívja az agrárszektor, mégpedig majd a „kis családi gazdaság”! A kicsi azért 
kicsi, mert tőkehiányos, jövedelemhiányos, nem tud növekedni! Az 1990-es évek elején 
Andrásfalvy Bertalan kutatócsoportja sok pénzt elköltött egy tanulmányra, amelynek 
címe: A kisgazdaságok versenyképességének vizsgálata. Akkor én írtam az Ötlet c. ag-
rárgazdasági hetilapban egy cikket arról, hogy én egy forintért megmondtam volna, mi 
lehet ennek a vizsgálatnak az egyetlen eredménye: a kisgazdaság nem csak versenykép-
telen, de életképtelen is hosszú távon.

Az iparszerű agrártermelés elszakította egymástól a növénytermelést és az állatte-
nyésztést, megszüntetve így a belső erőforrás-korlátokat, ez nagyon hatékonynak bizo-
nyult, a termelési mutatók látványosan javultak. Azonban hamarosan megmutatkoztak e 
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modell hátulütői. A túlzott, nyakló nélküli kemikáliafelhasználás komoly egészségügyi 
és környezeti problémákat okozott. A nitrogéntúladagolástól a felszín alatti vizek elnit-
rátosodtak, a foszfortúladagolás miatt a felszíni állóvizek eutrofizálódtak, a termékekbe 
vegyszermaradványok kerültek. A növényvédelemben alkalmazott klórozott szénhid-
rogének (DDT, HCH) nem bomlottak le, felhalmozódtak az emberi zsírszövetben és 
rákkeltőnek bizonyultak. A madarak lágy héjú tojásokat tojtak, mert a DDT megzavarta 
a kalcium-anyagcsere forgalmat a szervezetben. Rachel Carson 1962-ben megjelent mű-
ve, a Néma tavasz erre figyelmeztetett: nem lesznek hamarosan madarak, ha nem változ-
tatunk ezen. Mi magyarok viszont büszkék lehetnénk arra, hogy 1968. január elsejével, 
a világon elsőként a magyar törvények tiltották be a DDT és a HCH használatát. Vajon 
ez miért nincs ma benne a hazai köztudatban?

Az állattenyésztésben a nagyarányú koncentráció és a természetellenes, szenvedést 
okozó tartásformák váltak uralkodóvá. A hígtrágyás technológia, a betonaljzat olcsónak 
tűnt, azonban ezzel a trágyával nem lehetett mit kezdeni, környezetszennyezővé váltak 
az állattartó telepek. Akkor még nem tudtuk, hogy mindennek az alapja a túl olcsó ener-
gia és nyersanyag volt. A melléktermékek, így a szalma, a szár, a trágya összegyűjtése és 
hasznosítása versenyképtelenné vált a primer forrásokkal szemben, és így a mellékter-
mékek hulladékokká degradálódtak. Olajjal fűtötték a szárítókat szalma és szár helyett, 
a műtrágya olcsóbb volt a szervestrágyánál stb.

Az állattenyésztésben a nagy létszámsűrűség és a zárt tartás miatt antibiotikumokat 
adagoltak az egészséges állatoknak is prevenciós célzattal. Csakhogy ez egyrészt elal-
tatta az állat természetes immunrendszerét, másrészt szuper ellenálló baktériumtörzseket 
tenyésztettünk ezáltal ki. A hozamfokozó céllal történt hormonadagolás pedig az emberi 
szervezetben is zavarokat okozott, hiszen az állati és emberi hormonok gyakran hasonló 
hatásúak. Pubertáskori zavarokra figyeltek föl az orvosok, mégpedig tömegesen.

A növénytermesztésben általánossá vált a monokultúra, vagyis ugyanazt a növényt 
vetették arra a táblára, akár évtizedeken keresztül. Ehhez fejlesztették ki az úgynevezett 
szuperszelektív vegyszereket, amelyek csak az adott növényt hagyták életben. Ráadásul 
a mezőgazdaság nem veszi figyelembe a helyi adottságokat, például gyümölcstermesz-
tésre alkalmas területeken kukoricát vetnek, legeltetésre alkalmas tájon szántóföldi gaz-
dálkodást erőltetnek stb.

(Biotermelés) A vegyszermentes termelés (ez a biotermelés lényege!) elméleti alapjai 
ugyan Rudolf Steiner munkássága kapcsán már az 1920-as években kialakultak, de 
valójában az 1960-as években kezdett ez a forma elterjedni, éppen az iparszerű terme-
lésre adott válaszul. Elhagyták belőle Rudolf Steiner spirituális körítését (teozófia), és 
kizárólag a praktikusság felől közelítették a kérdést. Azt azonban elöljáróban rögtön 
leszögezem, hogy a biotermelés nem jelent visszatérést a hagyományos paraszti mo-
dellhez! Ez nem Mari néni, Józsi bácsi évezredes tapasztalatán alapul, hanem nagyon 
is modern, speciális ismereteket igényel. Agrármérnök alapképzettségűek szereznek 
valamilyen kurzuson másoddiplomát hozzá többnyire. A biogazdálkodás alkalmazza a 
korszerű agrártechnikát, tehát a gépeket, fajtákat, hibrideket stb., egyedül a vegyszere-
ket, pontosabban azok egy részét száműzi. Például a szőlészetben továbbra is használni 
lehet a „hagyományos” vegyszereket, mint a rézgálic, vagy a mészkénlé. Nagyon sok a 
tévhit, az illúzió ezzel a gazdálkodási formával kapcsolatban. Régebben lehetett nálunk 
hallani, hogy „nyugaton már a férges almát keresik, mert abban biztos nincs vegyszer”. 
Nos, a bioterméknek is ugyanolyan hibátlannak kell lennie, mint a vegyszerrel kezelt-
nevelt növény termésének. Na, ehhez kell a speciális szakismeret: vegyszer nélkül is 
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féregmentes legyen a gyümölcs! Voltak a rendszerváltás után olyan hagymázas ötletek 
is, miszerint Magyarország olaja lesz majd hamarosan a „bio”. Nos kérem, ez egy na-
gyon jól védett, zárt piac: ide nem engednek be egy nagy árletörő beszállítót sohasem. 
A biotermék ugyanis drágább a „hagyományos” (értsd: kemizált!) gazdálkodás termé-
kénél, hiszen alacsonyabbak a hozamok, drágább az előállítás. A „védekezés” is nagyon 
egyszerű az árletörőkkel szemben: nem kell vám, kontingens, kvóta, elég kimutatni egy 
szállítmányban, hogy ennyi, meg annyi milliomodrész vegyszert tartalmaz. Az sem igaz, 
hogy korlátlan a felvevő piac: évtizedekkel a kezdés után még mindig az élelmiszerpiac 
2-4 százaléka csupán a fejlett nyugati országokban, és nem nő! Ugyanis nem csak drá-
gább, de szemre, ízre, illatra stb. nézve is rosszabb a minőségük. És nem egészségesebb 
a fogyasztásuk, a közhiedelemmel ellentétben! Ugyanis a bionövény éhezik, mert nem 
kapja meg a szükséges tápanyagokat. Ma már nem azzal a tőszám sűrűséggel dolgozunk 
a mezőgazdaságban, mint 50 évvel ezelőtt, és ahhoz visszatérni végképp nem lenne 
versenyképes! Valamikor 26 ezer tő kukoricát vetettek hektáronként eleink, amikor még 
kapálni kellett a tengerit. Ma már 90 ezer tő terem ugyanott. Ezt már nem lehet szerves 
trágyával ellátni. A biotermékben így kevesebb esszenciális aminosav, vitamin, ásványi 
anyag stb. termelődik meg. Azt is látnunk kell, hogy a biotermelés élőmunkaigénye 
ugyan nem éri el a hagyományos paraszti gazdaságét, de magasabb jóval még így is, 
mint az iparszerű mezőgazdaságé. Ezt is meg kell a vevőnek fizetnie!

(Megoldás: integrált agrártermelés) Az integrált agrártermelés lényege, hogy egyesít-
jük a három előző agrártermelési modell előnyeit, de kiküszöböljük a hátrányait. Vagyis 
használjuk a korszerű eszközöket, eljárásokat, közte a kemikáliákat is, de ez utóbbiakat 
minimalizálva, az éppen szükséges mértékre szorítva. Zárjuk a két alapágazat közti 
kapcsolatot, visszaállítjuk a melléktermékpályákat, az állattenyésztés visszatér az állat 
számára is komfortosabb almozáshoz, a szervestrágya-készítéshez és használatá-
hoz. A szerves trágyára nem annyira az NPK-igény (nitrogén–foszfor–kálium) miatt 
van szükség, hiszen a műtrágyákhoz képest kicsi a koncentrációja, hanem a talajélet, a 
szervesanyag-képződés (humusz) és a mikroelempótlás miatt. Természetesen a szerves 
trágyát már nem a villás ember készíti, hanem a gépek. A szerves trágya érlelését le le-
het szorítani a korábbi négy évről egyre, mikroflóra-tenyészetek adagolásával. Vagyis 
e területre is belép a modern tudomány! A műtrágya-adagolás rendszeres talajvizsgála-
tokon, sőt, növényvizsgálatokon alapul, precíziós szórógépekkel, GPS-technika alkal-
mazásával, digitális vezérléssel. A traktorvezetés és -kezelés előbb lesz automatizálva, 
sofőr nélkül, mint a személygépkocsi-használat az utakon. A művelőutas technológia 
lehetővé teszi, hogy a nitrogén hatóanyagot folyékony műtrágya formájában akár ötször-
nyolcszor elosztva juttassuk ki, mégpedig levéltrágya formájában, tehát végképp nem 
szennyezve a talajvizet.

A növényvédelem átalakul(t) integrált védelemmé: kémiai, agrotechnikai, mechani-
kai és biológiai védekezés együttese. A lehető legkörnyezetbarátabb növényvédőszert, 
a lehető legkisebb mennyiségben, precíziós módon alkalmazni, és csak ha elkerülhe-
tetlen. Nem az egész táblát beszórni, hanem csak az idejében észlelt fertőzött gócot. 
Mechanikai védekezés: nem a kézikapához, hanem a gépi kapához, a kultivátorhoz 
térünk vissza gyomirtás céljából. A gyümölcsösökben, kertészetekben a beteg, vagy 
kártevők által megtámadott részek eltávolítása, megsemmisítése. Agrotechnikai véde-
kezés: vetésváltás a monokultúra helyett. Valamikor törvény kötelezte a tsz-eket, állami 
gazdaságokat arra, hogy a kukoricaszárat legkésőbb február 15-ig takarítsák le és sem-
misítsék meg, hogy ne tudjon belőle kibújni a báb formájában ott áttelelt kukoricamoly. 
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Növények társítása, főleg a kertészetekben: vannak növények, amelyek riasztják a kár-
tevőket az illatukkal. A biotermelők a nagy ismerői ezeknek a fogásoknak.

Az állattenyésztésben visszatérés az állatoknak jó közérzetet okozó nyílt tartásfor-
mákhoz: kifutó, legelő. Elhagyni a hormonokat (Európában már betiltva), az egészséges 
állatoknak az antibiotikumot.

Ez tehát a jövő útja! És ehhez elkerülhetetlen a föld- és tőkekoncentráció, amelynek a 
legjobb útja a szövetkezés. A családi gazdaságoknak szemléletváltásra volna szükségük: 
üzleti érdekű összefogásra. Magyarországon az agrárpolitika a szövetkezeti nagyüzemi 
rendszer szétverésével, a felaprózódással szembement a világtendenciákkal! A másik 
nagyon fontos tényező a vertikális integrációs láncolat kialakítása, mégpedig az agrár-
termelők tulajdonlásával: legyen az élelmiszer-feldolgozás és a kereskedelem is az ag-
rártermelők kollektív tulajdona, ahogy ez Hollandiában és Dániában már megvalósult!

Befejezésül egy gondolat. Véleményem szerint az 1980-as években a magyar ag-
rárium jutott a legközelebb az integrált agrártermelés modelljének megvalósításához, 
a szövetkezeti nagyüzemi rendszer és a termelési rendszereknek nevezett komplex 
szolgáltató-ellátó-fejlesztő szervezetek révén. Tovább lehetett volna ezt a sajátos magyar 
modellt fejleszteni, de sajnos nem ezt az utat választottuk. De ez már egy másik tanul-
mány témája lehetne…
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