
Szeretettel köszöntjük mindazokat, 

akik megtisztelik szakmai 

fórumainkat!

2015. október 26.- november 3.

Kecskemét, Budapest, Székesfehérvár és 

Nyíregyháza



Az ökológiai gazdálkodás környezeti 

előnyei, helyzete Magyarországon, 

jövőbeni lehetőségei, célkitűzései

Előadó:

Dr. Roszík Péter általános c. egyetemi docens,

alelnök, Magyar Biokultúra Szövetség, 

ügyvezető, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

(mindkét szervezet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

stratégiai partnere)



Bevezetés
Biogazdálkodási előzmények 1987-

1991-től EU bio jogszabály

Falugazdász előzmények 1994. március 1. Boross Péter 

miniszterelnök indította

Kamarai előzmények 1994-2012 elnök Gy-M-S M.

(„zsebszerződés” ellen és GMO mentességért)

Bio előzmények 1995-től EU ekvivalens szabályozás 

Biokultúra Egyesület magánelőírása alapján

1996- Biokontroll

1997-től bio támogatás

2000-től magyar bio jogszabály, Biokontroll EU harmadik 

országok listáján



Ingyenes kiadványunk átvehető, 

letölthető:  
http://www.biokontroll.hu/cms/images/stories/szakci

kkek/letoltesek/okologiai_gazdalkodasrol_gazdakna

k_kozerthetoen.pdf

• Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, 

közérthetően könyv

http://www.biokontroll.hu/cms/images/stories/szakcikkek/letoltesek/okologiai_gazdalkodasrol_gazdaknak_kozerthetoen.pdf


EU élelmiszerjog szerint:           Bioélelmiszer EU bio

élelmiszer: amit a gyomorba    rendeletek szerint: ami a  

szánnak, kivéve a …..               gyomorba való

gyógyszereket, ……!

195 Ft/l

202 Ft/l

60 Ft/l 3%-os

Cca. 11 %-os = 202 Ft/l 

És nem klórozott Duna vízzel

hanem ásványvízzel!



Einstein állítása: négy éve van hátra, ha eltűnnek a  ……….





A Biokontroll működésének jellemzői

• Tulajdonos Magyar Biokultúra Szövetség, 100%-ban 

magyar

• MgSzH elismerés: HU-ÖKO-01 kódszámon 

(02.4/04154/0007/2009 határozat)

• Nemzeti Akkreditáló Testület akkreditációja: 

MSZ EN 17065:2013 szerint, NAT-6-0012/2011
• EU elismerés: csatlakozás előtt 1995-től (BE)

utolsó: No 2144/2003), ma: tagországi

• Svájci elismerés: csatlakozás előtt: FDE 910.181,  

ma: EU kölcsönös 

• IFOAM akkreditáció: 2004. február 21-től 2010. 12.31-ig

• NOP akkreditáció 2012-ig



Divatos fogalmak

• Alternatív?

• Reform?

• Natúr?

• Integrált?

• LISA?

• Bio! (834/2007/EK, 

889/2008/EK, 

1235/2008/EK)



Az ökológiai termék 

megnevezése
(Cryptolaemus montrouzeri)

Ökológiai: (öko, eko, stb. > ES, CS, DA, 
DE, ET, HU, Hr, LT, LV, BL, PL, RO, SK, 
SL, SV) 

Biológiai: (bio, > BG, ES, CS, DE, EL, FR, 
IT, LV, LU, NL, PT, SK)

Organikus: (> EN, GA, MT)
Luonnonmukainen: SF

Mahe: ET



Az ökológiai gazdálkodás 

szabályozási rendszere



• A TANÁCS 2007. június 28-i 834/2007/EK RENDELETE az ökológiai termelésről és az 

ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről;

•      A BIZOTTSÁG 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK RENDELETE az ökológiai termelés, 

a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek 

címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról;

•       A BIZOTTSÁG 1235/2008/EK RENDELETE (2008. december 8.) a 834/2007/EK 

tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt 

szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról. 

Az EU bio rendeleteket egy hazai jogszabály egészíti ki:

• 34/2013. (V. 14.) VM rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai 

gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről 

és ellenőrzésének eljárásrendjéről.

- A hazai rendelet Magyarország meghatározó élelmiszer jogszabályán, a 2008. évi XLVI. 

törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényen alapul, termelési 

előírásokat nem tartalmaz.

- Minden, a mezőgazdaságra, élelmiszer-előállításra, jelölésre stb. vonatkozó jogszabályt, előírást 

maradéktalanul be kell tartaniuk az ökológiai termelést folytatóknak is, vagyis a fenti 

jogszabályok speciális, az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó, az általános előírásokon túlmenő 

követelményeket fogalmaznak meg.



A szabályozással lefedett 

terület

•Mezőgazdasági alapanyag (növényi és 

állati termék – kivételekkel), 

növénygyűjtés, gombatermesztés, 

méhészet

•Élelmiszer, benne bor

•Élesztő

•Vetőmag és szaporítóanyag

•Takarmány



Az EU által szabályozatlan 

területek

Hal (2010. július 1-ig), vad, nyúl, stb. Biokontrollnak 

van előírása

Bor: Biokontrollnak volt előírása

Tömegétkeztetés: Biokontrollnak van előírása

Nem élelmiszer
Kozmetikum: Biokontroll előírása > (COSMOS standard)> NATRUE

Kedvencek eledele

Textil: GOT (Global Organic Textile)

Fa: FSC 
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Az EU bio rendeleteknek 

megfelelő tanúsítvány

Nagyobb  nyilvánosság: Az EU bio birendeletek értelmében kötelező minden 

ellenőrző szervezetnek a honlapján működtetni „tanúsítványkereső” szolgáltatást



Magyarországon egyetlen, az illetékes hatóság 

(NÉBIH) által elfogadott, a jogszabályokkal 

összhangban álló előíró dokumentum: 



Bátrabb deklarációk

Környezet (834/EK R.-ből) 1.

„ötvözi a legjobb környezetvédelmi gyakorlatokat, a magas szintű 

biodiverzitást, a természeti erőforrások megőrzését” 

„olyan közjavakat termel, amelyek hozzájárulnak a környezet védelméhez”

„A nem megújuló erőforrások használatának minimálisra csökkentése 

érdekében a hulladékokat, valamint a növényi és állati eredetű 

melléktermékeket újra kell hasznosítani a termőföldbe való 

tápanyagvisszajuttatás céljából.’

„növényeket lehetőleg a talaj ökoszisztémája táplálja, és ne a talajhoz adott 

oldódó tápanyag-utánpótló szerek.”

„tiszteletben tartja a természeti rendszereket és ciklusokat, valamint fenntartja 

és erősíti a talaj, a víz, a növények és az állatok egészségét, továbbá a közöttük 

fennálló egyensúlyt”



Környezet (834/EK R-ből) 2.

„hozzájárul a magas szintű biológiai sokféleséghez”

„felelősen használja az energiát és a természeti erőforrásokat, úgymint a 

vizet, a talajt, a szerves anyagokat és a levegőt”

„a környezetre, az emberi egészségre, a növények egészségére vagy az 

állatok egészségére és jóllétére nézve ártalmatlan eljárások”    

„a növényi és állati eredetű hulladékok és melléktermékek visszaforgatása a 

növénytermesztésbe és az állattartásba”

„a termelési döntések során a helyi vagy regionális ökológiai egyensúly 

figyelembevétele”

„ a növények egészségének fenntartása olyan megelőző intézkedések révén, 

mint a kártevőknek és betegségeknek ellenálló, megfelelő fajok és fajták 

kiválasztása, megfelelő vetésforgó, mechanikai és fizikai módszerek, 

valamint a kártevők természetes ellenségei által nyújtott védelem;”

„GMO-k és GMO-kból vagy azok felhasználásával előállított 

termékek……..nem használhatók”



Környezet 889/EK R-ből 3.

„rendszeren belüli természeti erőforrásokat használnak” 

„  a külső források felhasználásának korlátozása. Amennyiben ….külső 

forrásokra van szükség  … 

i. ökológiai termelésből származó források;

ii. természetes anyagok vagy természetes anyagokból nyert anyagok;

iii. lassan oldódó, ásványi eredetű tápanyag-utánpótló szerek;”

„ a talaj élővilágának, valamint a talaj természetes termőképességének, a 

talaj stabilitásának és a talaj biodiverzitásának fenntartása és erősítése”  

„Az ökológiai gazdálkodás holisztikus megközelítése megkívánja….”

„A természeti erőforrások (például: a talaj és a víz) tápanyagokkal történő 

szennyezésének megelőzése érdekében meg kell határozni, hogy 

hektáronként legfeljebb mennyi trágya használható” 





Az ökológia gazdálkodás 

helyzete a világban és itthon



A világ biotermelése 2002-2013
Forrás: IFOAM, FIBL 

Adatok: FIBL IFOAM tanulmány



Az ökológiai gazdálkodási területek és az ökológiai gazdaságok számának

változása 1985-2013 között az EU-ban
Forrás: FiBL

Adatok: FIBL IFOAM tanulmány



Bio terület nagyságok az EU-ban

2013.

Adatok: FIBL IFOAM tanulmány



A remény kedvéért: a világ 10 legnagyobb bio 

terület arányú országai 2013-ban

Time 2010. szeptember 6: „Az osztrákok azért ilyen sikeresek, mert 

mindent megtesz az agrárirányításuk azért,hogy e téren nagy hatalom 

legyenek”

Adatok: FIBL IFOAM tanulmány



A bio területek aránya a mezőgazdasági 

területből az EU-ban
2013.

Adatok: FIBL IFOAM tanulmány



Biokereskedelem volumene 

2013.



A magyar ökológiai növénytermesztés 

főbb adatai 
1996-2013

2013: a 

mezőgazdasági 

terület 2,5 %-a

↑

NVT

↑

AKG
Forrás: Éves jelentések



Az ökológiai gazdálkodás 

főbb jellemzői
Eszközei:

• A baj megelőzése: Vetésváltás, társítás stb.

• Felszívódó és perzisztens növényvédőszerek
alkalmazási tilalma (pozitív lista)

• A talaj tápanyag-szolgáltató rendszerén keresztüli
tápanyag-adagolás (pozitív lista)

• Rezisztens fajták, vonalak

• Fizikai, biológiai védekezés

• Átállási idő
• Izoláció (GMO-től is)

• Állattartásban az elhelyezés és takarmányozás 
(etológiai alapú)

• Állatjóléti előírások

• Nitrogén terhelés korlátozása



Az átállás definíciója

• Az átállás az időtartam, amelyik az 

ökológiai gazdálkodás kezdete és a 

képződött termék ökológiai jelölhetősége 

között eltelik 



Az átállás feladata:

Időben elválasztani a bio 

gazdálkodást a szokványos 

gazdálkodástól 



Az átállási időszak követelményei:

TELJESEN AZONOSAK AZ 

ÁTÁLLÁS UTÁNIVAL !!!



Előzmények

1) Talaj analitikai megközelítés (nem csak a talaj 

számít ültetvényeknél a növény teste is)

2) Átállási idő közbeiktatása



Indokai

• Élelmiszerbiztonsági (növ.szermaradék,

nitrát, nitrit, stb.)

• Biológiai: jellemző élettársulások 

kialakulása

-talajban

-felszínen

• Műszaki

• Piaci

• Humán: fejben is 



Átállási időtartamok

1. Egy évesek: Vetés, ültetés előtt 2 év

2. Évelők: betakarítás előtt 3 év (!)

3. Gyep: betakarítás előtt 2 év

4. Baromfi, sertés legelő, karám: 1 év (fél 

évre csökkenthető, ha bioban tiltott anyaggal 

nem kezelték)



Nincs átállás:

• Gyűjtött növényeknél, de …..

• Gombatermesztésnél, ha…..

• Földcserés kertészetnél, ha ….. 

• Konténeres termesztésnél, …..



Számítás módja

1. Kezdete (korábban és ma)

2. Praktikák, ütemezések

• Szántó (egy éves növény)

• Gyep és takarmánytermő növény

• Egyéb évelők (ültetvény) 



Az átállás lerövidítése engedéllyel
(engedélyt az illetékes hatóság adhat)

• A terület korábbi hasznosításától 
függően:

1. A terület már vegyszert, műtrágyát 
tiltó programban volt

2. Igazolható, hogy a bioban tiltott 
anyagot nem használtak

• Hatóság által előírt 
szerhasználatnál, de …



Szakmai feladatok

ALKALMASSÁ TENNI A TERÜLETET A 
BIORA:

• Gyomirtás (gyomelnyomó kultúrák, zöld 
vagy fekete ugar, stb.)

• Tápanyag-feltöltés (pl. zöldtrágya, 
pillangos, mikrobiális trágyák, stb.)

• Jól tervezni a vetésváltást!



Felvetések

• Lehet hosszabbítani is (hatósági engedély kell)

• Átállási terv készítése, Növényi sorrend 

tervezése

• Azonos fajta párhuzamos ültetvényben

(kötelező a terv, és kezdés teljes területen 5 éven belül, 

hatóság hagyja jóvá, évenkénti felülvizsgálattal)

• Az átállást nem befolyásoló eltérések (vetőmag, 

vetésforgó előírás enyhe megsértése, 

párhuzamosban azonos fajta, stb.)

• Átállási termék jelölése

• Új területek bevonása



Újra átállás szükségessége

Tiltott növényvédő-szer használat, és 

szennyeződés (csalás, nem csalás, 

elsodródás)

Tiltott műtrágya használat és 

szennyeződés

GMO termelése és szennyeződés

Ellenőrzés megszakad



Átállás szabályai az ökológiai

állattartásban



Átállás szükséges:



Átállás

• 1. Először: Földterület (takarmány) 

átállása

• 2. Utána: Állatállomány átállása 

• Vagy egyidejű átállás 24 hónap 



Növénytermesztési átállási 

időtartamok

1. Egy évesek: Vetés, ültetés előtt 2 év

2. Évelők: betakarítás előtt 3 év (!)

3. Gyep: betakarítás előtt 2 év

4. Baromfi, sertés legelő, karám: 1 év, lehet 

félre rövidíteni

De saját fehérje és tömegtakarmány 20- %-ig 

első évben, átállásból (egy év után) minden 

takarmány 100%-ban és

minden vásárolt takarmány 30 %-ban 

etethető



I. Az állat nem ökológiai gazdaságból származik 

1. A meglévő átállítható

2. Első alkalommal az állomány feltölthető

3. Az állomány felújítható:

• ha katasztrófa vagy egészségügyi ok miatt magas az 
elhullás

• 3 naposnál fiatalabb baromfival (tojónál derogáció van!)

• 35 kg-nál könnyebb, választásától bio módon tartott 
kocasüldővel

4. Frissítésre: felnőtt állomány 10- 20 %-áig évente még nem 
ellett nőivarú állat bevonható

(40 %-ig: fejlesztés, fajtaváltás, szakosodás, ritka fajta 
esetében)

5. Bika, kos, kan bárhonnan, bármikor 

ÁTÁLLÁS (esetleg egyedi!!!) MINDEGYIK ESET UTÁN!!!



Időtartamok 
• Húshasznú szarvasmarha (bölény, bivaly 

is), ló: 12 hónap, de legalább ¾ élettartam

• Kistestű kérődzők, sertés: 6 hónap

• Tejhasznú állatok: 6 hónap

• Húshasznú baromfi: 10 hét, de csak, ha 3 

naposnál fiatalabban került bioba

• Tojó baromfi: 6 hét
Hal EU: 

- 24 hónap, ha nincs lehetőség a tó kiszárítására, tisztítására

és fertőtlenítésére;

-12 hónap, ha kiszárított vagy pihentetett a tó;

-12 hónap, ha kiszárított, kitisztított és fertőtlenített a tó.



A tápanyag utánpótlás lehetőségei az 

ökológiai gazdálkodásban



Az alkalmazás alapuljon talaj és növény 

analízisen!



1. A talaj termőképességét és biológiai 
aktivitását fenn kell tartani és növelni kell:

-fenn kell tartania, de inkább növelnie kell a talaj szervesanyag-
tartalmát, 

-fokoznia kell a talaj stabilitását, 

-gazdagítani a talaj biodiverzitását,

-meg kell előznie a talajtömörödést és a talajeróziót,

- a szántón  többéves vetésforgóban kell gazdálkodni, amely magában 
foglal pillangósokat, pillangós zöldtrágya- és más zöldtrágya-

növényeket, 

- a szántó és egyéb területeken állati bio szerves trágya, társított 
növények vagy az ökológiai termelésből származó szerves anyagok 

alkalmazása,  eredeti vagy inkább komposztálva



2. A talaj termőképességét és biológiai 
aktivitását fenn kell tartani és növelni kell:

- a szántóföldön az évelő növényeket leszámítva
minden évben legyen vetésváltás, közvetlenül 

önmaga után azonos növény nem termeszthető,

- A növényi sorrendbe az önmaga, illetve a 
vetésforgóra hasonló hatású rokon növény utáni 

visszakerülés szabályozott



A talaj termékenységet fenn kell 
tartani

- az állati trágya (istállótrágya,  szárított istállótrágya, 
szárított baromfitrágya, komposztált állati ürülék, 

baromfitrágya, komposztált istállótrágya és folyékony állati 
ürülék) mennyiségével kijuttatott teljes nitrogén (N) 
mennyiség azonban legfeljebb 170 kg/ha/év lehet 

(kooperációban is)

- a talaj kezelésére kifejlesztett, a hatályos EU és hazai 
jogszabályok szerint általánosan alkalmazható, GMO mentes 

mikroorganizmus-készítmények felhasználhatók a talaj 
általános állapotának vagy a talaj, illetve a növények 

tápanyagellátásának javítására.



Növényszerkezet

növényegészségügyi, környezeti,

piaci, tápanyaggazdálkodási

tényezők alapján

Káros baktéri-

umok, gombákNitrifikálók

Ember

Ragadozók, parazitoidok

Háziállatok

Növényevő állatok

Holt szerves anyag

Talajlakó állatok

Haszonnövények

Tápelemek

Lebontók

Gyomok

Fajták

Talajápolás

Speciális

készítmények
Különleges fajták,

készítmények

Zöldtrágyázás

(légköri N kötés)

Támogatásuk speciális

eszközökkel

Mechanikai

kártétel

Komposzt

Támogatásuk

speciális eszközökkel

Trágyázó szerek

Mechanikai

védekezés

Agrotecnika Trágya

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Biológiai

védekezés

Jelmagyarázat: Energia-áramlás

Háztartási

hulladékok, ipari

melléktermékek

Holt szerves anyag

Tápsóáramlás

Antropogén hatás

Az egyes számokhoz szöveges magyarázat kapcsolódik.

Az ökológiai gazdálkodás optimális anyag- és energiaáramlása

(Diercks; és Ángyán, Menyhért alapján)



Alkalmazható anyagok, 

eljárások I.
1. A növényszerkezet

2. A háztartásokból és nem közvetlenül 

mezőgazdaságból származó anyagok (ht. 

komposzt, fenéktermék)

3. A trágya 

• Saját

• Extenzív (szárított, komposztált, folyékony) 

1. Zöldtrágyázás



Alkalmazható anyagok, eljárások 

II.

5. A talajéletet segítő eljárások

6. A növényi maradványok

7. Komposztok

8. A lebontók segítése

9. Trágyázó szerek



Rendszeresen használhatók

• Biodinamikus preparátumok

• Nem GM mikrobiális trágyázószerek



Tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem általános 

szabályai: 

1. Csak a 889/2008/EK r. pozitív listáin (1. Melléklet és 2. Melléklet) 

szereplő (ható)anyagok használhatók 

2. Ellenőrzéskor igazolni kell ezek alkalmazásának indokoltságát

3. Csak a hazai engedélyokiratoknak megfelelő készítmények

(műtrágyáknál EK engedély is rendben)

3. Csak az engedélyokiratoknak megfelelő módon

(a címkétől eltérő felhasználás mehet, ha MgSzH engedélyezi) 

4. Ha a 889/2008/EK r. szerinti hatóanyag nem számít 

növényvédőszernek, akkor ezekre nem vonatkoznak a 

növényvédöszerek előírásai  pl. lecitin, méhviasz, kálium-

bikarbonát, növényi olajok (benne illóolajok) stb. 

5. Ha a tápanyag-gazdálkodás hatóanyaga növényvédő hatású, akkor is 

tápanyagként kell használni (pl. Trifender, Pronatura stb.)

6. Saját készítésű anyagok használhatók, de nem forgalmazhatók



N pótlás lehetősége (max. 170 kg/ha/év/ a trágyával) (hajtatásban 

mérlegszerű túllépés: figyelmeztetés): • Műtrágya (ammonnitrát, pétisó, 

karbamid, ammónia, ammónium szulfát 

stb. tilos) 

• N gyűjtő növények zöldtrágyának

•Mikrobiológiai trágyázószerek

•Bio vagy nem iparszerűen tartott 

állatok trágyája (NPK+ mezo- és 

mikroelemek, továbbiakban: mme )

•Ezek komposztjai (NPK+ mme)

•*Gilisztahumusz (bioban engedélyezett  

alapanyagokból) (NPK+ mme)

•Guano (NPK+ mme)

•Alginit NPK +mme (gércei vagy 

vázsonyi)

•Növényi melléktermékek pl.: 

törkölykomposzt (?), seprő (?) 

fenéktermék (szennyvíziszapból, 

hullából nem), cefrék (vinasz

NPK+mme)

•Állati melléktermékek: vérliszt (NPK+ 

mme)Ábra: netről



P pótlás lehetősége:

•Előzőekben NPK-k szerint

•Lágy, őrölt ásványi foszfát (Cd< 90 mg/kg,)
Dc Hyperfoszfát P 29 és P 26 (granulált) P2O5

Ábrák: netről



Mezo- és mikroelemek

Ca: mésziszap, mészkő- és dolomit őrlemény, gipsz (természetes) stb.

Mg: dolomit, Magnesia-Kainit, keserűsó (természetes) stb.

Nyomelemek (csak szervetlen kötésben)

Fe: vasgálic stb.

Zn: cinkgálic stb.

S: elemi kén stb.

B: borax, solubor stb.

Mn: káliumpermanganát stb.

Egyebek



K pótlás lehetősége

•Előzőekben NPK-k szerint

•Természetes kálisók

-klorid (szilvinit)

-szulfát (Patentkali, Kálium-szulfát 

por vagy granulátum, Magnesia-Kainit)

•Riolittufa

•Zeolit

•Egyéb ásványi anyagok

Ábra: netről



Mezo- és mikroelemek

Ca: mésziszap, mészkő- és dolomit őrlemény, gipsz 

(természetes) stb.

Mg: dolomit, Magnesia-Kainit, keserűsó (természetes) 

stb.

Nyomelemek (csak szervetlen kötésben)

Fe: vasgálic stb.

Zn: cinkgálic stb.

S: elemi kén stb.

B: borax, solubor stb.

Mn: káliumpermanganát stb.

Egyebek



Néhány tápanyag sajátossága: 

Anyag, eljárás N P K

hozzávetőleges kg/ha

Évelő pillangós 110-130 - -

Egyéves pillangós 50-120

Mikrobatrágya (mikroba 

együttestől függ)

50-180 (?) 0-80 tesz 

felvehetővé

0- 30 mobilizál

Istóllótrágya (sz.marha) 

40 t/ ha

200 160 320

Alginit 20-40 /ha 50- 100 70- 140 150- 300

Vinasz 10-20 t/ha 40-80 2-4 60-120

Riolittufa 10 -30 t/ha 30 -90

Zeolit 10-30 t/ha 35-105

Komposzt,  fenéktermék 

gilisztahumusz stb.

a kiindulási 

anyagtól függ

a kiindulási 

anyagtól függ

a kiindulási 

anyagtól függ



Trágyázó szerek I.
Az ökológiai gazdálkodásra alkalmasnak tartott 

készítmények listája letölthető a 
http://www.biokontroll.hu/cms/index.php?option=com_content&view

=category&layout=blog&id=222&Itemid=104&lang=hu címről

• Tőzeg (csak kertészetben)

• Ásványi anyagok

• Gombakomposzt

• Gilisztahumusz

• Guano

• Állati termékek, melléktermékek

• Növényi termékek, melléktermékek

http://www.biokontroll.hu/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=222&Itemid=104&lang=hu


Trágyázó szerek II.

• Algák, algatermékek

• Fűrészper, fatermékek, fahamu

• Puha őrölt foszfátkő

• Alumínium-kálcium-foszfát (lúgos talajon)

• Bázikus salak

• Nyers kálisó

• Kálium-szulfát (magnézium-sókkal)



Trágyázó szerek III.

• Cefre, cefrekivonat

• Természetes kalcium-karbonát

• Természetes magnézium és kalcium-

karbonát

• Magnézium-szulfát

• Kalcium-klorid

• Természetes kalcium-szulfát

• Cukorgyári mésziszap



Trágyázó szerek IV.

• Elemi kén

• Nyomelemek

• Nátrium-klorid

• Ásványi örlemények (alginit, bentonot, 

zeolit, stb.)



Készítmények 2015.02.03.

• Aegis Sym Argilla/Clay

• Algafix

• Algamix/Seamax/Headland Alga/Csöpp

• Mix Alga

• ARTIS mikrobiológiai készítmény

• Azoter

• Bacteriolit

• Bactofil A 10 talajbaktérium készítmény

• Bactofil A por

• Bactofil B 10 talajbaktérium készítmény

• Bactofil B por

• BactoFil CELL®

• Baktomix UN

• BioFil Lúgos talajoltó

• BioFil Normál talajoltó

• BioFil Savanyú talajoltó

• BioFil Szója talajoltó

• Biofluid Tápoldat

• Biomit Plussz

http://www.biokontroll.hu >Tájékoztatók> felhasználható 

szerek

http://www.biokontroll.hu/


Készítmények 2015.02.03.

• Biona Plusz termékcsalád: A, B, C, D, E

• Biorex szilárd talajoltó anyag

• Biorex-1

• Biorex-2

• Bistep

• Bora®

• DC Hyperfoszfát P26

• DC Hyperfoszfát P29

• EM-1

• EM-Bio

• Farmerő szerves baromfi trágya

• Fertilhumus Stallatico

• Fertiplus

• Fitokondi

• FitoNatur Aktív

• Floracell

• Gércei Alginit



Készítmények 2015.02.03.

• Goëmar BM 86

• Goëmar Multoleo

• Greenman Agro (Ökonet Agro,

• Greenman Floralia, Ökonet Floralia)

• Greensoil

• GROW Cu/Zn

• Gyökéritató-agroteer

• Horto Bio

• Huminit-Dudarit

• Hungavit termékcsalád: A, B, D, G, P,

• Universal

• Iregi Natúr Szója Oltópor

• Italpollina (4- 4-4)

• Kondisol

• Latagro natúr tőzeg

• Latagro semleges tőzeg

• Lebosol Bór

• Lebosol Calcium

• Lebosol Réz 350



Készítmények 2015.02.03.

• Marha-Jó pelletált szarvasmarha trágya

• Meganit A+B Talajbaktériumos

• oltóanyag

• Mikro-Vital

• Natúr BioOrganic®

• fermentált baromfitrágya

• Natur Micro

• NATUR plasma

• Organic Green Gold 5

• Organic Green Gold Viridis Aurum

• Osmo

• Öko-Ni

• Öko-Ni por

• Phylazonit® CB

• Phylazonit® G

• Phylazonit® MC



Készítmények 2015.02.03.
• Physiomax

• Plantella Organic

• Prev B2

• Sergomil L-60

• Stericlean Plant

• Stericlean Soil

• TCaP 28

• Terra Sorb® Foliar

• Terra-Vita M Komposzt

• Tiosol lombtrágya

• Tribú (3-3-3)

• Trifender

• Trifender por

• Viano

• Vinasz

• VitiSan

• Voligop

• Wuxal® Ascofol



Készítmények 2015.02.03.

• Abavit ásványi trágya

• AGROSOLution termékcsalád

• AGROSOL liquid

• BioFil® Szárbontó baktérium készítmény

• Biomit®

• BioNitroPhos algatrágya

• Bioplasma algatrágya

• Bio Vegasca zöldségföld búzafű termesztés számára

• Biovin biotrágya

• Boroplus

• Brexil Combi

• CC Farm 77-78% mezőgazdasági felhasználású CaCl2

• Cofuna szerves trágya

• Dix 10N



Készítmények 2015.02.03.

• Duetto

• Fertileader Gold

• Fertileader Tonic

• Florasca -Avirágföld örökzöldek számára

• Florasca Bio B típusú virágföld általános felhasználásra

• Florasca Bio B típusú virágföld citrusfélék számára

• Florasca Bio B típusú virágföld dísz- és szobanövények számára

• Florasca Bio B típusú virágföld fűszer- és gyógynövények számára

• Florasca Bio C típusú virágföld dísz- és szobanövények számára

• Florasca Bio egynyári és balkonföld

• Florasca Bio kaktuszföld

• Florasca Bio muskátliföld

• Florasca Bio rhododendronföld

• Florasca Bio tóföld



Készítmények 2015.02.03.

• Florasca Bio zöldségföld

• Florasca Bio zöldségföld pázsitkeverékek számára

• Florasca C Bio virágföld leánder és pálmafélék számára

• Florasca Bio földkeverék család: A, B, C

• Florasca komposztált szürkemarha trágya

• GeoAgit-CNPK-1

• Geocell-1

• Guanito

• Hansági rostos tőzeg

• Hosszúdombi kertészeti tőzeg

• Kendal TE

• Királytói kertészeti tőzeg

• MC Cream



Készítmények 2015.02.03.

• Microbion

• Microbion UNC

• Mono Cink

• Mono Kalcium

• Mono Magnézium

• Mono Mangán

• Mono Réz

• Natur Biokál 01

• Natur Biokál 02

• Natur Biokál 02 M

• Natur Komplex BIO K

• Orchideaföld

• Phenix

• Physiomax 975



Készítmények 2015.02.03.

• SOLVITIS Bór Extra, SOLVITIS Polifém, SOLVITIS Cu, 

SOLVITIS Fe, SOLVITIS Zn, SOLVITIS Mn, SOLVITIS Mg, 

SOLVITIS Ca

• Terrum

• Terrum®

• Vegasca Bio zöldségföld

• Vegasca Bio zöldségföld pázsitkeverékek számára

• Viano Coccolits

• Viano Granulated Lime

• Viano Mixprof BIO 1

• Viano Mixprof BIO 4-3-3+0,5Mg+4Ca

• Viano Mixprof BIO 5

• Viano Mixprof BIO 9-3-2+0,5Mg+4Ca



Növényvédelem a 

biogazdálkodásban



MÓDSZER M E G E L Ő Z É S V  É  D  E  K  E  Z  É  S

Termesztési eljárások Fertőzés-

mentes

Biológiai Fizikai Vegyszerek Speciális 

anyagok

Eszközök -termőhely     

megválasztás’

-talajművelés’

-tápanyag-

gazdálkodás

-vetésforgó

-növénytársítás

-vetésidő’

-tenyészidő’

-állomány-

szabályozás

-fajtaválasztás

-fertőzött  növények,  

növényi részek     

megsemmisítése

-vektorok kiiktatása

-gyomszabályozás’

-egyebek’

-szaporító-

anyag

-talaj

-öntözővíz

-vírusok

-baktériumok  

-riketchiák

-gombák

-véglények

-ízeltlábúak

-autocid eljárás

-madárvédelem

-egyéb 

gerinces 

védelem

-egyebek

-összegyűjtés

-csalogatás 

-riasztás

-hőkezelés

-közeg megvál-

toztatás

-talajtakarás

-növénytakarás

-Vákuum

-túlnyomás

-egyebek

-baktérium 

és gomba 

ellen

-rovarok 

ellen

-egyebek

-szelíd 

növény-

védelem 

speciális 

anyagai 

Növényvédelmi módszerek az ökológiai gazdálkodásban



Megelőzés



Fe hiány



Mg hiány almán



Facélia



Társítás



Társítás



Növényvédelmi hatású 

társnövények



Vetésváltás



A fajta megválasztása



Fajtaválasztás



A fajta megválasztása



Fajtaválasztás



Állományszabályozás



Hyphantria cunea

fertőzött növényi részek eltévolítása





MÓDSZER M E G E L Ő Z É S V  É  D  E  K  E  Z  É  S

Termesztési eljárások Fertőzés-

mentes

Biológiai Fizikai Vegyszerek Speciális 

anyagok

Eszközök -termőhely     

megválasztás

-talajművelés

-tápanyag-

gazdálkodás

-vetésforgó

-növénytársítás

-vetésidő

-tenyészidő

-állomány-

szabályozás

-fajtaválasztás

-fertőzött  növények,  

növényi részek     

megsemmisítése

-vektorok kiiktatása

-gyomszabályozás

-egyebek

-szaporító-

anyag

-talaj

-öntözővíz

-vírusok

-baktériumok  

-riketchiák’

-gombák

-véglények

-ízeltlábúak

-autocid eljárás’

-madárvédelem

-egyéb gerinces 

védelem

-illatárasztás

-egyebek

-összegyűjtés

-csalogatás

-riasztás

-hőkezelés

-közeg megvál-

toztatás

-talajtakarás

-növénytakarás

-Vákuum

-túlnyomás

-Egyebek

Pl. távoltartás

-baktérium

és gomba

ellen

-rovarok

ellen

-egyebek

-szelíd 

növény-

védelem 

speciális 

anyagai 

Növényvédelmi módszerek az ökológiai gazdálkodásban



Biológiai védekezés



Vírusok (granulózis)

http://www.hortnet.co.nz/key/keys/info/enemies/cm-enem/cm-enem1.htm
http://www.hortnet.co.nz/key/keys/info/enemies/cm-enem/cm-enem1.htm


Baktériumok (Bt. kurstaki)



Hasznos gomba
Trichoderma hamatum > Botrytis cinerea

fungicid: chlorothalonil

Trifender kondicionáló: talajból fertőző gombák

(Rhizoctonia, Sclerotinia,Fusarium, stb.) 

Kondicionáló csávázó: Trichoderma szelektált törzs 

+ Biokol_E ragasztó+ színező 

Botector ( Auereobasadium pullulans  ): szürkepenész 

ellen (ideiglenes engedéllyel)



Beauveria spp.



Paecilomyces spp.





Fonálféreg

Nematop:

Talajlakó bogár-lárvák ellen

(cserebogár, vincellérbogár, 

kukoricabogár stb.)

Nemastar: lótücsök (idősebbek) 

és mocskospajor ellen

Nemaplus: legyek (pl. 

gombalegyek) ellen

Nemaslug: meztelencsigák ellen

(engedélyezés alatt)

http://www.biconet.com/biocontrol/GIFs/Nematodes.jpg
http://www.biconet.com/biocontrol/GIFs/Nematodes.jpg






Nabis spp.



Anthocoris nemorum



Orius minutus



Deraeocoris ruber





Chrysopa spp



lárva



Imágó



Bogarak



Rhagonycha fulva 



Coccinella spp.



Katica lárva



Scymnus sp.





Coccinella septempunctata



Adalia bipunctata



Cryptolaemus montrouzeri



Stethorus punctillum







Aphidius colemanii





Parazitált kolónia



Kapszula



Biocont Laboratory

Trichoplus®

biológiai növényvédelmi készítmény a 

kártevő lepkék ellen. 



Biocont Laboratory



Trichogramma evanescens



Encarsia



Encarsia formosa



Aphidoletes sp.



Formica sp.



Syrphidae



Zengőlégy báb



Syrphus sp.



Atkák Typhlodromus pyri



Zetzelia mali



Pókok (Thomisidae)



Araneus sp.



Gerincesek



Hylea arborea



Lacerta agilis



Madarak (cinke)



Biocont Kft szívességéből

Drexler után



Erinaceus europaeus



Futóbogár búvóhely



Rovar hotel

Holyva, futóbogár centrum



vadméhekkaparódarazsak

kőművesméhek

Fülbemászók, fátyolkák

katicák

Fátyolka-lak

Katica fészek



Feromoncsapda – a gyapottok 

bagolylepke helyszíni monitoringjának  

legmegbízhatóbb eszköze.

Biocont Kft 

szívességéből



Gyümölcs-, sodró- és szőlőmolyok elleni 

védekezés feromon légtértelítéssel a 

Japán Shin-etsu készítményeivel

Biocont Kft szívességéből



Mi is az a feromon légtértelítés? 
(angolul mating disruption – MD = párosodás gátlás)

Merre vagy??

Nem talállak!!

Na, mi lesz már?

Biocont Kft szívességéből



Az almamoly (Cydia pomonella) és 

az almailonca (Adoxophyes orana) 

ellen: ISOMATE CLR

Biocont Kft szívességéből



Szőlőmolyok elleni 

feromon légtértelítés:

ISONET L Plus

Biocont Kft szívességéből



A szőlőmoly hernyók kártétele
1. nemzedék elsősorban 

mennyiségi kárt okoz 

2. nemzedék:

- komoly minőségi kártétel a 
bogyókban   

- utat nyit a Botrytis 
fertőzésnek 

Biocont Kft szívességéből



A csonthéjasok fontos kártevői a barackmoly és a 

keleti gyümölcsmoly. Védekezési lehetőség: 

ISONET A és ISOMATE OFM rosso feromonokkal

Biocont Kft szívességéből



MÓDSZER M E G E L Ő Z É S V  É  D  E  K  E  Z  É  S
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-fertőzött  növények,  
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megsemmisítése

-vektorok kiiktatása

-gyomszabályozás

-egyebek

-szaporító-

anyag

-talaj

-öntözővíz

-vírusok

-baktériumok  

-riketchiák

-gombák

-véglények

-ízeltlábúak

-autocid eljárás

-madárvédelem

-egyéb 

gerinces 

védelem

-illatárasztás

-egyebek

-összegyűjtés

-csalogatás 

-riasztás

-hőkezelés

-közeg megvál-

toztatás

-talajtakarás

-növénytakarás

-Vákuum

-túlnyomás

-egyebek

-baktérium 

és gomba 

ellen

-rovarok 

ellen

-egyebek

-szelíd 

növény-

védelem 

speciális 

anyagai 

Növényvédelmi módszerek az ökológiai gazdálkodásban



Szelektív sorban végzett gyomirtás

Bo Melander fotói



Kamerás kultivátor



Kitérő eszközök a gyomirtásban





Sárga lapok hajtatásban

Biocont Kft szívességéből



Sex-feromon csapda



Cseresznyelégy előrejelzése és 

gyérítése

Biocont Kft szívességéből





MÓDSZER M E G E L Ő Z É S V  É  D  E  K  E  Z  É  S

Termesztési eljárások Fertőzés-

mentes

Biológiai Fizikai Vegyszerek Speciális 

anyagok

Eszközök -termőhely     

megválasztás

-talajművelés

-tápanyag-

gazdálkodás

-vetésforgó

-növénytársítás

-vetésidő

-tenyészidő

-állomány-

szabályozás

-fajtaválasztás

-fertőzött  növények,  

növényi részek     

megsemmisítése

-vektorok kiiktatása

-gyomszabályozás

-egyebek

-szaporító-

anyag

-talaj

-öntözővíz

-vírusok

-baktériumok  

-riketchiák

-gombák

-véglények

-ízeltlábúak

-autocid eljárás

-madárvédelem

-egyéb 

gerinces 

védelem

-egyebek

-összegyűjtés

-csalogatás 

-riasztás

-hőkezelés

-közeg megvál-

toztatás

-talajtakarás

-növénytakarás

-Vákuum

-túlnyomás

-egyebek

-baktérium 

és gomba 

ellen

-rovarok 

ellen

-egyebek

-szelíd 

növény-

védelem 

speciális 

anyagai 

Növényvédelmi módszerek az ökológiai gazdálkodásban





Hatóanyag, hatóanyag típus Hatásspektrum 

Növényi olajok pajzstetvek, levéltetvek, atkák 

Paraffinolajok pajzstetvek, levéltetvek, atkák 

Mészkénlé Kórokozók: lisztharmat (alma lisztharmatnál 

rügypattanáskor);  0,5  %-os *vasgáliccal 

kombinálva növelhető a hatékonysága, varasodás, 

őszibarack tafrina 

Kártevők: pajzstetvek, levéltetvek, atkák, körte 

levélbolha. 

* Vaspótlásra engedélyezett, növényvédőszerként 

nem 

Olajos kénkészítmények Kórokozók: lisztharmat, varasodás, őszibarack 

tafrina 

Kártevők: pajzstetvek, levéltetvek, atkák, körte 

levélbolha 

Réztartalmú szerek tűzelhalás, baktériumos és gombás ágelhalások, 

levéllyukacsosodás, monília, gnomonia, tafrina, 

bogyósok levél és vesszőbetegségei, egyéb 

baktériumos és gombás betegségek (lisztharmat 

kivételével) 

Réz+kén összetevők szerint (ld. feljebb)  

Réz+olaj összetevők szerint (ld. feljebb) 

Olaj+réz+kén összetevők szerint (ld. feljebb) 

 

Lemosó permetezés anyagai



Gombaölőszerek
• Méhviasz , lecitin, 

mikroorganizmusok,

• Réz, mészkénlé, növényi olajok, 

ásványolajok, kén 

• Kálium-permanganát, kalcium-

hidroxid, K (vagy Na) bikarbonát, 

vízüveg, Mycosin (timföld alapú)

• Édeskömény olaj (Mycol)

• Citrusolaj (Prev-b kondicionáló + B)

•



Kén 

 

Cosavet DF, Eurokén 2000 80 WG, Kén 800 FW, Kenkol 800 FW, Kumukus 

S, Microkén, Microthiol Special, Necator 80 WG, Nikekén 800 FW, Solfo M 

80 WP, Thiovit Jet, Tiokoll 300 SC   

Kén+ 

napraforgóolaj 

Oleo-Szulfur SC 

Kén+ 

napraforgóolaj + 

rézhidroxid 

Vegesol eReS 

Kén+ réz(oxiklorid) Rézkén 650 FW 

Kén+ réz(szulfát) Bordóilé+Kén FW 

Réz [rézszulfát 

(hárombázisú), 

rézhidroxid, 

rézoxid, 

rézoxiklorid, bordói 

keverék, 

rézoktanoát] 

 

Astra Rézoxiklorid, Bordói lé FW, Bordómix DG, Bordói por, Champ DP, 

Champion 2L, Champion 50 WP, Cuprofix 30 DG, Cuprosan 50 WP, 

Cuprozin 35 WP, Cuproxat FW, Flowbrix, Funguran OH 50 WP, Kocide 

2000, Linzi Bordói por, Neoram 37,5 WG, Nordox 75 WG, Pluto 50 WP, 

Rézgálic (Almalszkij, Blue Stone, Kék Kő,Zorka 98, Scarmagnan), 

Rézoxiklorid 50 WP (Agrospec, Relcon), Vitra Rézhidroxid   

Édeskömény 

kivonat + 

szaponinok 

HF Mycol, Oikomb engedélyeztetés alatt mint növénykondícionálók, 

lisztharmat és szürkepenész ellen szőlőben 

Őrölt timföld + 

különféle 

gyógynövények 

(biodinamikus 

készítmény) 

Mycosin Vin engedélyeztetés alatt mint növénykondícionáló, peronoszpóra 

ellen szőlőben 

Kálium-

permanganát 

(hipermangán) 

Kálium-permanganát (patikaszer) 

Kalcium-hidroxid 

(oltott mész) 

Csak gyümölcsfáknál a nektriás ágrák kezelésére 

*Kálium-bikarbonát Kálium-bikarbonát (élelmiszer adalék), Vitisan engedélyeztetés alatt 

Coniothyrium 

minitans 

Koni (fehérpenész elleni biológiai készítmény) 

Streptomyces 

griseoviridis 

Mycostop (talajból fertőző gombák elleni biológiai készítmény)  

Trichoderma 

harzianum 

Trichodex WP (szürkepenész elleni biológiai készítmény) 

 

G
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M
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Kártevők elleni szerek

• Zselatin, mikroorganizmusok, feromonok, 

• Növényi olajok, mészkénlé, parafin- és 

ásványolajok, káliszappan, kén

• Piretrin, neem, quassia, rotenon, spinozad

• Vas-ortofoszfát,

• Egyéb növényi kivonatok, ásványok 



MÓDSZER M E G E L Ő Z É S V  É  D  E  K  E  Z  É  S

Termesztési eljárások Fertőzés-

mentes

Biológiai Fizikai Vegyszerek Speciális 

anyagok

Eszközök -termőhely     

megválasztás

-talajművelés

-tápanyag-

gazdálkodás

-vetésforgó

-növénytársítás

-vetésidő

-tenyészidő

-állomány-

szabályozás

-fajtaválasztás

-fertőzött  növények,  

növényi részek     

megsemmisítése

-vektorok kiiktatása

-gyomszabályozás

-egyebek

-szaporító-

anyag

-talaj

-öntözővíz

-vírusok

-baktériumok  

-riketchiák

-gombák

-véglények

-ízeltlábúak

-autocid eljárás

-madárvédelem

-egyéb 

gerinces 

védelem

-egyebek

-összegyűjtés

-csalogatás 

-riasztás

-hőkezelés

-közeg megvál-

toztatás

-talajtakarás

-növénytakarás

-Vákuum

-túlnyomás
-egyebek

-baktérium 

és gomba 

ellen’

-rovarok 

ellen’

-egyebek’

-szelíd 

növény-

védelem 

speciális 

anyagai 

Növényvédelmi módszerek az ökológiai gazdálkodásban



Hatóanyag Készítménynév 

„Azadirachta 

indica-ból 

(miatyánkcserje) 

kivont 

azadirachtin 

Neem Azal  T/S engedélyeztetés alatt  

Növényi olajok –

repceolaj 

Biola, Melius 

Természetes 

piretrinek 

(Chrysanthemum 

cinerariaefolium) 

Bioplant Flora Koncentrátum, Aqua-Py*, Vape Garden-Fito Levéltetű elleni 

aeroszol (Ny-Európában: Spruzit, Pyretrin HF, stb.) 

Bacillus 

thuringenis (Cry 1-

4 

toxintartalommal) 

Hernyók ellen: Dipel, Dipel ES, Bactucid P,  

Bogarak ellen: Novodor FC 

Granulosis virus Madex engedélyeztetés alatt 

Szexferomon 

csapdák 

Csalomon (lepkékre, néhány bogárra) védekezés előrejelzésére 

Spinozad Laser, SpinTor 

Zsírsav káliumsója 

(káliszappan) 

Bio-Sect, Bio-Sect Spray, Biosol-Káliszappan 

Paraffinolaj Agrol Plusz, Niral, Vape Garden-Fito pajzstetű elleni aeroszol, Vektafid A, 

Vektafid A/E 

Petefémfürkész- 

darázs 
Biocont Trichoplus 

Ragadozó atka Biocont Typhlodromus pyri 

Színes rovarfogó 

lapok 
Biocont, Csalomon, Bioplant 

Növényi kivonat Fito-insect 

 

Rovarölőszerek



Poliszulfidkén+paraffinolaj Agrokén, Nevikén, Nevikén Extra  

Kalcium-poliszulfid 

(mészkénlé) 

Tiosol 

Kalcium-poliszulfid repceolaj 

(Tiosol+Biola) 

Tio-Biola 

Réz (rézoxiklorid)+ kén + 

paraffinolaj 

Olajos Rézkén 

Lecitin gombaölőszer (élelmiszeradalék) 

Vízüveg K-Vízüveg engedélyeztetés alatt 

 

Gomba-, rovar- és atkaölő szerek



Hidrolizált fehérje Biokoll E tapadószer 

Méhviasz (fasebkezelésre) 

Ragasztóanyag Bioplant ragasztóanyagok rovar csapdákhoz 

Tapadószer  Nu- film 17 

 

Egyéb anyagok



Készítmények 2015.02.03.

• Agrokén

• Agrol Plusz (engedély okirata 2014. június 30-án lejárt)

• Bordóilé + Kén Neo SC

• Bordóilé Neo SC

• Carpovirusine

• Contans WG

• Copernico Hi Bio

• Cosavet DF

• Cuproxat FW

• Cuprozin 35 WP

• Dipel

• Dipel DF

• Dipel ES

• Erwiphage (szükséghelyzeti engedéllyel használható)



Készítmények 2015.02.03.

• Funguran-OH 50 WP

• Isomate CRL

• Isomate OFM Rosso

• Isonet A

• Isonet L Plus

• Kumulus S

• Laser

• Madex

• Melius (eddig az Agendus Kft. Forgalmazta)

• Microkén

• Montaflow

• Mycostop

• Naturalis-L

• Necator Plus



Készítmények 2015.02.03.

• Nematop

• Neoram 37,5 WG

• Nevikén®

• Nevikén® Extra

• Nordox 75 WG

• Novodor FC

• Olajos rézkén

• Polyversum

• Pomuran réz

• Rézkén 650 FW



Készítmények 2015.02.03.

• RézMax gombaölő szer

• Rézoxiklorid 50 WP (engedély okirata 2014. december 

31-én jár le)

• SpinTor

• Thiovit Jet

• Trichoplus

• Vegesol eReS

• Vegesol R

• Vektafid® A

• Vektafid® A/E

• Vektafid® S

• Biocont színcsapdás rovarfogó lap



Készítmények 2015.02.03.
• Bactospeine WG rovarölő permetezőszer

• Blossom Protect

• Boni Protect

• Bordómix DG

• Botector

• Champ DP gombaölő permetezőszer

• Deltastop feromon csapda

• Higén+99 felületfertőtlenítő biocid termék

• Isotrap feromon csapda

• Microthiol Special (engedély okirata 2014. június 30-án 

lejárt)

• Nemastar

• NeemAzal-T/S

• Vegarep EC



Címkétől eltérő használat:



Kultúra Károsító Dózis

(cc.)

Permetlé 

mennyiség

(l/ha)

M.v.i

(nap)

E.v.i.

(nap)

héjasok

mogyoró

lisztharmat, atka 1-2 % 800-1000 0 nk

Tiosol (29% kalcium poliszulfid) gomba és rovarölő permetezőszer 

„címkétől eltérő felhasználására” vonatkozó előírások



Kultúra Károsító Dózis

(l/ha)

Permetlé 

mennyiség

(l/ha)

M.v.i

(nap)

E.v.i.

(nap)

alma bimbólikasztó bogár 5,0 500-1000 0 nk

k

Novodor FC (3 % Bacillus thuringiensis var. tenebrionis) rovarölő permetezőszer „címkétől eltérő 

felhasználására” vonatkozó előírások



Kultúra Károsító Dózis

(%)

Permetlé 

mennyiség

(l/ha)

M.v.i

(nap)

E.v.i.

(nap)

héjasok, bogyósok

dió, mandula, mogyoró, 

ribiszkefélék, köszméte,

málna, szeder, egyéb bogyósok, 

bodza

levéltetvek, 

pajzstetvek, atkák

0,5-1,0 500-1000 0 nk

Vektafid A  (83% paraffinolaj) rovarölő permetezőszer „címkétől eltérő felhasználására”

vonatkozó előírások



Szelíd növényvédelem

• pl. diatoma föld, alginit, zeolit stb.

• növényi ázatok, főzetek, 

forrázatok, tinktúrák, kivonatok

• Tej, savó, író

• fenéktermék



Alternatív módszerek a 

növényvédelemben



Növény Év Növény Év Növény Év

Őszi árpa 3-4 Ricinus (3) 4 Cukkini 4-5

Seprőcirok 4 Rostlen 4-6 Uborka 4 (5)

Lucerna (3) 4 (5) Tav.tak. repce 3-4
Fejes saláta 3-4

Vöröshere (4) 5-6 Olajretek 3-4 Halványító zeller 4

Baltacím (3) 4 (5) Tak. tök 5
Spárga 4-5

Szarvaskerep 4
Paprika (3)-4-(5) Fekete mályvarózsa 3

Nyúlszapuka (2) 3 (4)
Paradicsom (3)-4-(5) Orvosi angyalgyökér 3-4

Bíborhere 3-4 Tojásgyümölcs 3 Kerti körömvirág 2

Tak. káposzta 4-5
Korai burgonya 3-4 Sáfrányszeklice 2-3

Tak. kelkáposzta 4-5 Fejes káposzta 3-4 Kömény 4

Burgonya (3) 4 (5)
Kelkáposzta 4 Koriander 4-5

Cukorrépa 4 (5) Karfiol 4 Piros gyűszűvirág 2

Tak. répa 4 Brokkoli 4 Édeskömény 3-4

Tarlórépa 4 Bimbóskel 3-4 Izsóp 4-5

Borsó (3) 4 (6)
Vöröshagyma (3)-4-5 Szekliceimola 4-5

Szója 4 Fokhagyma (3)-4-5 Lestyán 4

Bab (3) 4 (5)
Sárgarépa 3-4 Kerti majoranna 2

Lencse (3) 4 (5)
Petrezselyem (4) 5-6 (7) Mórmályva 3

Csillagfürt (3) 4 Pasztinák 4-5 (7) Citromfű 4-5

Szegletes lednek 4-5 Gumós zeller (4) 5-7 Borsos menta 4

Homoki bab 3 Cékla 4-5 Vöröslő ligetszépe 3-4

Napraforgó 4-5 (6) Retek 3-4 Muskotályzsálya 3

Repce 4 (5) Vajrépa 3-4 Borsfű 2-3

Olajlen 6-7 Sárgadinnye (4) 5-6 Máriatövis 2-3

Mustár 3-4 Görögdinnye 4-5 Kerti kakukkfű 4

Olajtök 3-4
Spárgatök 4-5 Orvosi macskagyökér 2-3 (4-5)

Mák 3-5
Pattiszon 4-5 Szöszös ökörfarkkóró 3-4

Földimogyoró 3-4
Laskatök, sütőtök 4-5



Kalászos 
gabonafélék

Burgonyafélék Káposztafélék Gyökérzöldsége
k

Hüvelyesek Kabakosok Hagymafélék

búza burgonya fejeskáposzta sárgarépa borsó uborka vöröshagyma

árpa paprika vöröskáposzta petrezselyem bab spárgatök lilahagyma

rozs paradicsom kelkáposzta pasztinák csicseriborsó sütőtök fokhagyma

Zab??? tojásgyümölcs bimbóskel zeller lóbab sárgadinnye póréhagyma

tönkölybúza egyebek karfiol gumóskömény lencse görögdinnye metélőhagyma

triticale brokkoli egyebek patisszon sarjadékhagyma

karalábé cukkini egyebek

kínai kel olajtök

csúcsos karfiol egyebek

bordáskel

leveleskel

retek

kerek(tarló)répa

egyebek

Vetésforgóra hasonló hatású növények



Termesztett növény Kedvező társnövény Illesztés Megjegyzés

Alma metélőhagyma (snidling) Korona alatt Varasodás ellen

Árvacsalán általános rovarriasztó

Babok (bokorbab, zöldbab is) burgonya, gyógynövények, 

gyökérzöldségek, karfiol, 

káposztafélék, szamóca, uborka 

kukorica (csemege is) támasztónövény is

Bazsalikom paradicsom javítja az ízeket, szúnyog- és légy 

riasztó hatású

Borsó mézontófű (facélia), kukorica 

(csemege is), bab, burgonya, 

sárgarépa, petrezselyem, 

uborka, kerekrépa

Burgonya bab, borsó, kukorica korai burgonyához

torma ellenállóképesség nő

káposztafélék sorok közé

zöldbab burgonyabogár ellen hat

tojásgyümölcs (padlizsán) a burgonya szélére magához csalogatja 

burgonyabogarat, ahol 

bioszerrel permetezve 

összegyűjtéssel, lehet védekezni

sarkantyúka

bársonyvirág (büdöske) fonálféreg gyérítő

Bársonyvirág fonálféreg gyérítő, rovarriasztó, 



Különlegességek 1.

• Hiperparaziták (bakteriofagok>)

• Táplálék konkurensek

• Filoplán társulásulok

• Rizoplán társulások

• Növénytársulások > gyomnövények, de….

• Növényi sorrend> aktív biológiai védekezés



Különlegességek 2.

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

• Kairomon (gazda, élőhely, célszervezet, stb) 

• Repellensek (hulla illat, színek, fények, hangok 
stb.) 

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

• Etológiára, biológiai sajátosságokra épülő 
védekezések

• Elicitor hatású anyagok alkalmazása





• A növényvédelem az ökológiai 
gazdálkodásban hihetetlenül 
tudás-intenzív, 

• Nagyon kell a jó Szakember !

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!



A Biokontroll Hungária Nonprofit 

Kft.  elérhetősége

• Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.

Postacím: 1535 Budapest, Pf. 800

Telefon: (1) 336-1122, -23, -66, -67, 

(30) 393-9090, (70) 243-7404, (20) 573-8036

Fax: (1) 315-1123

E-mail: info@biokontroll.hu

• Internet: www.biokontroll.hu

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

