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(Mezei Mihály okleveles biodinamikus agrármérnök 
tanulmányt készített hagyományos művelést alkalmazó 
mezőgazdasági üzemek biológiai művelésre történő 
átállására. A tanulmány részletesen taglalja az átállítás 
megtervezésének lépéseit, stratégiáját szakmai és 
gazdaságossági szempontok szerint. Az alábbiakban a 
tanulmány bevezető, általános elveket ismertető részét 
közöljük.)

A  biológiai mezőgazdaság -  gyújtó neve az alternatív, 
organikus, ökológiai, biodinamikus, bio-organikus 
fogalmaknak -  olyan, a természeti erőforrásokat megőrző 
termelési-termesztési rendszer, amelyben a termelés 
alapvetően a helyi erőforrásokra alapoz és minden 
tevékenységet, amely e rendszerben zajlik, a biológiai, 
ökológiai szemlélet határoz meg.

A  biológiai mezőgazdaság célja, hogy egészséges, 
szermaradványoktól mentes élelmiszert állítson elő; 
megőrizze a talaj termékenységét; a háziállatok részére 
olyan környezetet és gondozást igyekezzék megteremteni, 
amely megfelel az állatok természetes igényeinek; 
takarékoskodjék a természeti erőforrásokkal, különösen 
a meg nem újuló energiaforrásokkal; megakadályozza a 
környezetszennyeződését; esetenként ajövö mezőgazda- 
sági termelésének megfelelő új, szociális együttélési -  
közösségi -  formákkal kísérletezzék.

A  biológiai mezőgazdaság természetszemléletében a 
természet, mint egész szerepel a maga sajátosságaival. 
Az ember a természettől nagy mértékben függ, így 
morálisan felelős azért, hogy az általa végzett tevékeny
ség, a létrehozott kultúrtáj a környező természet pozitív 
része legyen. A  sokoldalú és változatos vetésforgó -  a 
pillangós növényekkel -  fontos része a biológiai mezőgaz
daságnak. A  talaj termékenységének fenntartása elsősor
ban organikus anyagokkal történik: szimbiotikus 
nitrogénmegkötés a pillangós növényekkel együttélő 
baktériumok által, elemek felszabadítása a talaj ásvá
nyaiból a mikroorganizmusok, valamint a növények 
aktív feltáróképességének segítségével.

Azőldtrágyanövények termesztését tisztán, vagy köztes 
állományban alkalmazzák. Az esetleg hiányzó tápanyagot 
nehezen oldódó és minél természetesebb formában 
juttatják a talajba. Műtrágyákat, elsősorban nitrogénmű
trágyákat nem használnak. Talajmüvelési rendszerük a 
talaj szerkezetét és élővilágát messzemenően kíméli.

Az állattartás és a művelt terület nagysága egyensúly
ban kell legyen. Azáltal, hogy a biológiai mezőgazdaság 
a helyi erőforrásokra alapozva minimálisra igyekszik 
szűkíteni a külső termelési segédanyagok bevitelét, a 
műtrágyákat és a szintetikus növényvédőszereket 
teljességgel is kizárva, a termelési rendszer környezetkí
mélő, energiatakiarékos és ezáltal biológiailag és ökonó- 
miailag is kevésbé sebezhető.

A vetésforgó
A  mai konvencionális mezőgazdaságban a vetésforgó és 
az állattartás -  mint trágyaelőállítás -  szerepe csökkent, 
elsősorban a műtrágyák és a kémiai növényvédőszerek 
felhasználása miatt.

A  biológiai mezőgazdaságban a sokoldalú, egyen
súlyban lévő vetésforgó a működés alapvető feltételei

közé tartozik. A gazdaság vetésforgója füvesherékre, 
gabonafélékre és kapásnövényekre épül. Ez az alap segít 
a kémiai szerek kizárásban. A  sokoldalú vetésforgó 
potenciális gyomszabályozó, tápanyagcsőkkentő, táp
anyagdúsító, szerkezetjavító, mikrobiológiai aktivitásnö
velő és humusztartalom növelő hatású. Mindez termé
szetesen a helyi időjárási, földrajzi, talajbeli adottságok
hoz illeszkedik. Ugyanígy a megfelelő állatfajta, egyálta
lán az állatfajok kiválasztása is a helyi adottságok és 
nem a vásárolt takarmányok függvényében történhet. Az 
állattartó üzemek váltó gyeptermesztéssel már eleve jó 
feltételeket teremtenek a megfelelő vetésforgó kialaJútá- 
sához. Egészen más feltételek állnak elő a vetésforgó -  és 
az egész gazdasági organizmus -  tekintetében, ha az 
üzem gyepterület és kérődző állatfaj nélküli. Hosszabb 
távon az ilyen üzemek a legtöbb bio-termesztési minősí
tési feltételnek nem tudnak megfelelni. Természetesen 
speciális egyéves zöldtrágyanövényekkel részben javítha
tó a helyzet és a talaj biológiai aktivitása is létrehozható. 
Mindenesetre az egyéves zöldtrágyanövényeknek nincs 
olyan jó  talajszerkezet javító hatása, mint a többéves 
gyepeknek.

A növények tápanyagelláicisa
A  biológiai mezőgazdaság igyekszik takarékoskodni a 
meglévő tápanyagkészlettel, ami a tápanyagok lehető 
legteljesebb, a rendszeren belüli forgatásával, az ezáltal 
kialakuló egyensúllyal valósul meg. így lehet minimális 
a külső forrásból bevitt tápanyag.

A biológiai aktivitás által a levegőből (nitrogénmegkö
tés) és a talajból (szerves anyagok lebomlása és a 
kőzetből történő feltáródás) további tápanyagok válnak 
hozzáférhetővé. Nagy jelentősége van annak, hogy a 
szervestrágyák tápanyagkészlete megőrződjön. A cél egy 
stabil, lassan lebomló állapot elérése, a humuszképző
dés. ami különösen vonatkozik a könnyen felszabaduló 
nitrogén vegyületek megkötésére. Ennek érdekében a 
szerves hulladékot, a trágyát a legtöbb biogazdaságban 
komposztálják, érlelik. Ez a biodinamikus gazdaságok
ban a trágyaoltó preparátumok segítségével történik. 
Tápanyagmegőrzö szerep jut a talajtakaró növényeknek 
is.

A  gazdaságot elhagyó tápanyagok mennyiségét számí
tásokkal meg kell határozni, hogy a tápanyagegyensúly
hoz szükséges utánpótlás -  megközelítően -  számítható 
legyen.

Bizonyos talajtípusoknál valamely tápanyagból hiány 
állhat elő, amit külső forrásból kell pótolni. A  felhasznál
ható anyagokat a minősítési szabályzatok -  így a 
Demeter Szövetségé is -  rögzítik. A nitrogén bevitele a
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biológiai gazdaságokban elsősorban a szimbiotikus, 
levegőből történő nitrogénmegkötéssel, míg a foszfor, 
kálium és egyéb tápanyagok bevitele a talaj ásványainak 
feltáródásából is történik. E folyamat intenzitása növel
hető nagy gyökértömegű növények termesztésével és 
különböző agrotechnikai eljárásokkal a talajmüvelés 
során.

Talajművelés
Az aprómorzsás, stabil talajszerkezet kialakítása alapve
tő fontosságú. Elsődleges a gyökérzet és a talajlakó 
élőlények számára megfelelő talajállapot biztosítása. 
Ezért nagy súlyt helyeznek a lehető legkíméletesebb 
talajművelésre, ezen belül is maximálisan igyekezve 
kerülni a kötött, nedves talajon történő munkavégzést, 
ami a kialakult talajszerkezetet több évre tönkreteheti. 
Mivel többféle elgondolás és végrehajtási mód létezik, 
azonos bio-irányzaton belül is előfordulhat a talajmun
kák minimálisra csökkentésének elve és a konvencioná
lis mezőgazdaságban alkalmazott -  a biodinamikus 
üzemek ezt az utat követik -  szántásos, talajforgatásos 
elvek együttes alkalmazása.

Gyomszabályozás
Gyomnövény a konvencionális gondolkodásban és 
termesztésben minden növény, amelyik az adott terüle
ten több kárt okoz a gazdálkodónak, mint hasznot. A  
gyomnövény leginkább azáltal negatív hatású, hogy 
konkurál a szántóföldi kultúrnövénnyel víz. fény és 
tápanyag tekintetében; terjeszti a betegségeket; a 
kártevőknek búvóhelyül szolgál. A  biológiai mezőgazda
ság ezeket részben elfogadva igyekszik a gyomnövények 
pozitív tulajdonságait is hangsúlyozni és -  mivel a 
gyomnövények teljességgel nem írhatók ki és ez nem is 
cél -  ezeket hasznosítani. Hasznos tulajdonságai a 
gyomnövényeknek humuszszolgáltatásuk; talajtakaró 
szerepük, mely védelmet ad a víz- és a szélerózióval 
szemben és jelentőségük van a sok rovar- és madárfajt 
tartalmazó ökoszisztéma megteremtésében. A  gyomsza
bályozás ezen belül a vetésforgóval és mechanikai 
módszerekkel történik. Mind a talajművelés, mind a 
gyomszabályozás területén a technikai, gépesítési 
kérdésben igen sok a megoldásra váró probléma, ame
lyeket a biológiai mezőgazdálkodás várható terjedésével 
a hazai viszonyok között kell kísérletileg és a termelés
ben is megoldani.

Növényvédelem
A  biológiai mezőgazdaságban szintetikus növényvédösze- 
reket nem használnak és a gyakorlatban igen kis 
mértékben kerülnek felhasználásra az engedélyezett 
növényvédő készítmények is. Sokoldalúsága által maga 
a termelési rendszer biztosítja a növény védelmét. Az 
egyensúlyban lévő ökoszisztéma kevésbé támadható és 
kevésbé érzékeny egy esetleg fellépő betegség vagy 
kártevő hatásaira. A  betegségek, kártevők elleni védeke
zésre különböző, főként a megelőzést szolgáló készítmé
nyek használhatók, amelyeket a minősítési szabályzatok 
jóváhagytak. A szárazság miatt gyengén fejlődő növény

Helykitöltő
Megjelent idén tavasszal két könyv. Ilyen fontos 

könyvekből nem szokott megjelenni sok egy évben, 
van idő gondolkodni rajtuk. Ezeket akarom most 
ajánlani mindenkinek.

Mind a két könyv arról szól mi az igazi történe
lem. Az egyik (Trevor Ravenscroft: A  végzet 
lándzsája. Édesvíz kiadó) a huszadik század

hajlamosabb a betegségre, könnyebben válik a kártevők 
áldozatává; a magas humusztartalmú talaj jobb vízház
tartást, nagyobb szárazságtürést eredményez. Az aktív 
mikrobiológiai talajélet kevésbé enged teret a kórokozó 
gombák és baktériumok elszaporodásának.

Állattartás -  mit jelent a biológiai állattartás?
A biológiai gazdaságban egy bizonyos mennyiségű állatra 
szükség van. Az állattartással a rendszer teljessé válik, 
megteremti a lehetőségét egy egyensúlyban lévő organiz
musnak. A minősítő szervezetek által kiadott előírások 
a növénytermesztésen kívül az állattartásról is rendel
keznek. Magyarországon a Biokultúra Egyesület az 
ellenőrző és minősítő szervezet. E szabályzatok meghatá
rozzák, hogy az állatok takarmányának saját termesztés
ből kell származnia, és egy adott mennyiségnél több 
vásárolt takarmány nem etethető. A  takarmányok 
hozamfokozókat, antibiotikumokat nem tartalmazhat
nak. A vitaminokat és az ásványi kiegészítőket is kritiku
san kezelik, ha azok nem saját készítésüek. Az állatok 
mozgásának biztosítása és a természetüknek megfelelő 
tartásmód szintén előírás, mint a legelés. kapirgálás, 
vagy a turkálás. Minden állat saját életteret igényel. 
Meghatározott az egy adott területen tartható számosál
lat mennyisége. E ponton kerül értékelésre a terület 
állateltartó képessége is. Lehetőleg több különböző 
állatfaj legyen egy gazdaságban. A  kérődzőknél a takar
mány alacsonyabb koncentrációjú, mint a konvencioná
lis gazdaságokban; a tőmegtakarmányok nagyobb 
hányadban kerülnek etetésre. A  megelőző gyógykezelé
seknél antibiotikumok használata nem engedélyezett. 
Előnyben részesülnek a saját gazdaságból származó 
alomanyagok, elsősorban a gabonaszalma. A csőrkurtí
tás, faroktalanítás nem engedélyezett. A  szarvtalanítást 
lehetőleg mellőzni kell.

Ezek csak körvonalai azon szempontoknak, amelyek 
az állattartást biológiaivá teszik. Ritkábban hangoztatott, 
de igen jelentős tényező az állatok ápolója és az állatok 
között létrejövő kölcsönös bizalom.

Kertészet
Ha mód van rá. minden gazdaságban jó. ha legalább az 
ott dolgozók zöldség és gyümölcsszükségleteit a saját 
termesztésből fedezni tudják. Mivel a kertészet jóval 
kisebb területet igényel, lehetséges az intenzívebb 
termesztés is. A  biogazdaságok igyekeznek tájjellegű, a 
nagyüzemi gazdálkodás miatt háttérbe szorult fajtákat 
újból termesztésbe fogni. A  biodinamikus művelésben 
ajánlott az ún. kombinált gazdaság létrehozása, amely
ben a szántóföldi növénytermesztés és az állattartás 
mellé -  azokkal szerves egységet képezve, a trágyafel
használás és esetleg a vetésforgóba történő beépülés 
révén -  zöldség- és gyümölcstermesztés is társul. A 
gazdaság szerves hulladékaiból készült komposzt -  az 
istállótrágya komposzttal kombinálva -  fontos összetevő
je a gazdasági körfolyamatoknak, amely a biodinamikus 
preparátumok felhasználásával és a mezőgazda alkotó 
munkájával segíti a mezőgazdasági organizmus kialaku
lását.

legmeghatározóbb évtizedeiről, a másik (Vekerdy 
Tamás: Álmok és lidércek. T-Twins kiadó) a máso
dik világháború utáni Magyarország egyik legfonto
sabb eseményéről szól. A  két könyvet összekap
csolja az, hogy mindkettő középpontjában Rudolf 
Steiner személye áll. Steiner, mint -  az első esetben
-  akit Hitler legfőbb ellenfelének tekintett, valaki
nek, aki -  a huszas évek elején! -  világos áttekin
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