
 

NEGYVENÖTÖDIK KÖRLEVÉL 

A BIODINAMIKUS EGYESÜLET TAGJAIHOZ ÉS BARÁTAIHOZ 

 

Kedves Tagtársaink! 
 

Kedves barátaim, a nyári körlevél nem jelent meg, betegségem miatt nem tudtam írni. Senki nem reklamálta, nem 

kérdezte, nem is írta meg helyettem. Ne volna tehát szükség rá…kérdezem? 

Most mégis nekifogok, hogy írjak nektek a világ nagy gondjairól, amiről egy döbbenetes kis könyvet olvastam: Corinna 

Milborn: Európa, az ostromlott erőd (a fordító hibáit ne vegyük figyelembe) Hogyan tette tönkre a gyarmatosító Európa 

a termékeny afrikai tájakat… 

Mert mi egy táj, mint a természet egységnyi része? 

Ha egy új helyre, egy új tájba érkezünk, először is lehet úgy körültekinteni, hogy észrevegyük: a tájnak lelke van - úgy 

egészében, ahogy megáll benne az ember, lehet vidám vagy pusztuló-gyászos, s ez az én hangulatomtól független, 

objektív dolog. Lehet ez a táj egy kis falusi patak medre-rétje, de beszélhetünk egész Közép-Európa tájjellegéről, 

mondjuk összevetve azt a déli Szahara vidékével (amiről többek között a  citált könyv is szól.) 

Ezen kívül életteljesnek, élőlényektől is nyüzsgőnek, gazdagnak, vagy pusztulónak, betegesnek is érzékelhetünk egy 

tájat, s a benne lévő élőlények, állatok, növények jellegét.  

És végül itt van a geológiai alap, amihez a növényi és az állati élővilág is igazodik, sőt, az ott élő emberek alkata is. – Az 

ember mindezen tulajdonságokon sokat tud alakítani, életmódja, szokásai, szorgalma vagy bűnös rombolása alapvetően 

meg tud változtatni egy tájat. 

Nézzük pl. a közép-európai tájat a török háborúk előtt, de a római hatás eltűntével: valóban: „virágos kert vala híres 

Pannónia…”, de az egész Európa is szelíddé, kezessé, embertápláló élőhellyé alakult a szerzetesek imádságos, 

Krisztusra néző munkája nyomán.  

Ez előtt viszont, Róma uralma múltán, s soká azután is, vad, lakatlan vidékek borították Európa mocsarasodó tájait, 

ősfák alatt kígyók, vadállatok, lidércek tanyáztak. Piroska valóban farkassal találkozhatott, hacsak a nagymamához 

indult is hazulról. 

Hogy az elmúlt néhány évtizedben mennyit változott az ipari mezőgazdaság bevezetése hatására az ember által lakott 

tájak jellege – erre valóban elég a városokba menekülő falusi lakosságot nézni, (mondjam hogy akár már nálunk is?) - a 

könyv tanulsága szerint ezrek, százezrek hagyják el a trópustól északra elterülő, valamikor a sűrű lakosságnak szerény 

megélhetést biztosító, egyszerű négerek lakta földeket, mert eltűnt a víz, amivel kertjeiket, kölestermő földjeiket 

öntözték. De miért? Ezeken a trópusi-szubtrópusi tájakon a víztartalékok megőrzésére a gyarmatosítók nem ügyeltek. A 

talajvizek egyre mélyebb rétegeit használták fel, a felhozott vizet a nyári forróság a tárolókból elpárologtatta, eljött a 

lakosságot pusztító éhínség – hiszen gyapotot termeltek a kereskedelem számára, és nem maradt víz a kisgyermekek 

napi köleskásájára… Ez így túl egyszerűen hangzik, - bár igaz – de mutatja, milyen végzetes hatása lehet annak, ha a táj 

jellegétől idegen módszerekkel dolgozik a mezőgazdaság. S ez minket is figyelmeztet. Nem csak azért, mert a százezer 

migráns néger, aki itt tülekszik Európa határain, vagy már belül azon, napi falatért kűzdve, a mi európai 

lelkiismeretünkhöz is szól. A példájuk mutatja a szörnyű jövőképet, amire nekünk is gondolnunk kell egy ilyen aszályos 

nyár után. Vajon pl. a Kárpát-medence oly termékeny tájai nem pusztulnak-e hasonlóképpen? A humusz felhalmozódás, 

mely a középkorban termékennyé tette az Alföldet, megállt, sőt, sokhelyt az elmúlt 50 év alatt a 6%-ról 2%-ra csökkent 

a feketeföldek humusztartalma!  

A talajművelésnek a mi klímánk alatt két humuszképző és két leálló, várakozó szakaszhoz kell igazodnia. A szinte 

élettelen nyári aszály idején, s a tél nagy fagyai során nem szabadna erőszakolni a talajművelést, egyáltalán megnyitni a 

talajokat, esetleg a fogas boríthat a földekre gyengén védő morzsa-réteget. De ki gondol az egymenetes nagyüzemi gépi 

munkák közben ilyem finomságokra? A nehéz ekékkel megnyitott talajok mind a nyári, mind a téli pusztító hatásoknak 

ki vannak téve, vizüket, életteljességüket vesztik, és megszűnik ennek a különleges anyagnak, a humusznak a 

képződése, mely az elhaló földet, - mondjam: Földet - megkülönbözteti a még embert-eltartó, termékeny talajoktól.  

Mégis, itt lehet vitatkozni is. A régi biodinamikusok szerették nyitva hagyott szántással teleltetni a földjeiket. Vajon 

ennyit változott a klíma? Vagy a talajvédő munkák többi szakasza tűnt el a mai gázolaj árak mellett? Írjatok, ha van erről 

gondolatotok, (én nem sokáig fogom már e körleveleket fogalmazni). A saját lelkiismeret kitágításának kérdése igen 

sokrétű, érdemes elgondolkodni rajta…   

Kívánom, hogy Mihály napja táján még fokozottabban figyeljünk a gondolatok kétélűségére: pusztíthatnak is, 

gyógyíthatnak is. A biodinamikus földek, kertek ennek az utóbbi képességnek legyenek a hordozói – kívánom 

mindnyájunknak:         

 

Budapesten, 2012 őszén 

 

                                                                                                                                                                 Klári néni 

 

 

 



A MEZŐGAZDASÁG HELYZETE MAGYARORSZÁGON -  

BIODINAMIKUS SZEMMEL, 2012-BEN 
 

A magyar termőföld a mezőgazdálkodás minden ágazatának megfelelő. A korábban magas humusztartalom az elmúlt 50 

évben sajnos súlyos mértékben csökkent, -  köszönhetően a közösségeket, a tájat és a talajt is tönkretevő 

mezőgazdálkodásnak - de nagy területeken vannak még mindig kitűnő barna erdőtalajok, humuszos homoktalajok és 

fekete csernozjom talajok, természetesen a gyengébb termőképességű, legeltetésre, erdőgazdálkodásra alkalmas talajok 

mellett. A magyar éghajlat igen szélsőséges:  a január-februári mínusz 20 C foktól a július - augusztusi plusz 38 C fokig 

változik, miközben a csapadék eloszlása erősen változó: szeszélyesen csapadékos és aszályos időszakok is előfordulnak 

– évről évre változva. A magyar Alföldön termett búza minősége kitűnő, különösen, ha kellően szerves trágyázott, 

biodinamikusan kezelt talajban érett. 

 

Az üzem méretekre jellemző, hogy a honi konvencionális élelmiszertermelés túlnyomó többségben nagyüzemekben 

zajlik. A volt szövetkezetekből az átalakulás során társas vagy egyéni vállalkozások, a volt állami gazdaságokból a 

tőkeereős befektető cégek által működtetett agrár társaságok jöttek létre, és ezek továbbra is meghatározók és jellemzők, 

általában 1500 – 3000 Ha-os gazdálkodási területtel. A 2012 évi elfogadott új földtörvény próbálná a tulajdonviszonyok 

és a gazdálkodók körében kialakult helyzetet konszolidálni. Evvel párhuzamosan  egy erős, elsősorban szántóföldi 

növénytermesztést folytató magángazdálkodó kör is jelen van, akik a 150-400 Ha-os területeiken gazdálkodnak, sajnos 

többnyire állattartás nélkül. A kicsi, 2-20 Ha-os gazdálkodók is jelen vannak, leginkább kiegészítő tevékenységként, 

sokszor tőke és eszközhiányosan, és elsősorban a kertészeti termelésben, vagy ha szántóföldi, vagy állattartó üzem, 

akkor a család és a helyi piacok igényeit elégítve ki. 

 

Az állattartásra jellemző, hogy a sertés és a baromfi , de ugyanúgy a szarvasmarha látszáma is elmarad attól, amit a 

mezőgazdaság termelési volumene indokolna. A tejelő szarvasmarha tartása - bármely gazdálkodási formában - 

biodinamikus szemmel igen kívánatos, a kisüzemekből egyre jobban kiszorult és leginkább a nagyüzemekben van jelen.  

E problémának - véleményem szerint - elsődleges oka az urbanizáció terjedése, valamint a gazdálkodók tőkehiánya és a 

spekulativ felvásárlási ár, a piaci mozgások spekulatív befolyásolása. Ebben - esetenként- a külföldi tulajdonú 

feldolgozók és élelmiszerláncok is komoly szerepet játszanak, természetesen hazai támogatóikkal együtt. 

 

A biodinamikus mezőgazdálkodásra erős kettősség a jellemző. Immár 2 évtizede, hogy a hazai adottságokat jól 

érvényesítő, nagyüzemi Demeter minősítésű gazdaságok komoly mértékben szállítanak alapanyagot a nyugat -európai 

malmoknak és feldolgozóknak. Búza, tönkölybúza, köles, napraforgó a leginkább keresett termékek. Evvel 

párhuzamosan azonban ugyanezen üzemek Demeter gazdálkodásából fakadó állati termékeikre a külföld semmilyen 

mértékben nem vevő. Ez azt is jelenti, hogy egy egyensúlytalan helyzet alakult ki: Kívánatos lenne a hazai piacon 

értékesített Demeter jelölésű termékek fejlesztése. A Demeter minősítésű termékek minél nagyobb mértékben kéne, 

hogy itthon kerüljenek feldolgozásra és értékesítésre. Jelenleg leginkább Demeter jelölés nélkül,  - igaz: Biokontroll 

védjeggyel - kerülnek a hazai ökopiacokra, vagy az élelmiszer nagykereskedelembe. 

 

És evvel párhuzamosan jellemző a hazai biokereskedelemre, hogy a többnyire külföldi beszállítású biotermékek 

(feldolgozott tejtermékek, müzlik, ivólevek) értékesítése az ugyancsak külföldi tulajdonban lévő élelmiszer és 

kozmetikai termékeket forgalmazó supermarketek polcairól fogy a leginkább. 

 

A hazai bio és biodinamikus termesztésű zöldség és gyümölcs kínálat azonban örvendetesen növekszik a hazai 

biopiacok kínálatában. 

 

A 90-es években örvendetesen megszaporodó bioboltok közül mára számos bezárni kényszerült, részben az értékesítési 

lehetőségek nem kellően átgondolt tervezése miatt, de nagyobb részt az említett “mindent egy helyen”  így: bioterméket 

is -  supermarketek elterjedésének köszönhetően. 

 

Magyarországon 3 nagyüzem végez Demeter minősített termelést ( 4200, 2000  és 1300 Ha-on ) 

A biodinamikus területen örvendetes, hogy immáron 2 Demeter minősítésű borász  és egy kozmetikai cég is van. Ezek 

mellett, mintegy 5 biodinamikus kisgazdaság ( 2 - 30 Ha-ig ) végez ellenőrzött biogazdálkodást, de Demeter minősítés 

nélkül, vagy átállásban, és  mintegy 15-20 biodinamikus kertészet van, amelyek egy része ellenőrzött biogazdálkodó – 

Demeter minősítés nélkül. 

A magyarországi biodinamikus mozgalom országos szervezete a 2000-ben alakult Biodinamikus Egyesület, a Demeter 

International vendég státuszú tagja. ( www.biodin.hu ) 

 

A fentiek alapján Magyarországon az organikus és a biodinamikus – állattartó és növénytermesztő - mezőgazdálkodás 

feltételei  kifejezetten jók. Ezzel a lehetőséggel kell úgy élni hogy az a hazai termelőknek és fogyasztóknak, de egyúttal 

a külföldi vásárlóknak is előnyére váljék. Olyan gazdasági környezetre van szükség, hogy a biodinamikus gazdálkodás a 

családi kisbirtokokon, a piaci kertészetekben és a szántóföldi nagyüzemekben gazdálkodóknak is tisztességes 

http://www.biodin.hu/


megélhetést  biztosítson. Ehhez a politika oldaláról további és erős támogatottság szükséges. Magyarországon egyrészt 

az 1000-1200 ha-os nagyüzemek, de ugyanakkor a 15-40 Ha-os családi gazdaságok és az 1-4 ha-os kertészetek, 

borászatok biodinamikus termesztésre való átállítása - átállása jövőbe mutató feladat. Ehhez a bio és a 

biodinamikus/Demeter gazdálkodás üzemmérettől és a tulajdonviszonytól független, a mindenkori kormányzatok és a 

szakmai szervezetek általi erős, elfogulatlan támogatása szükséges. 

 

2012.07.31. 

 

          Mezei Mihály 

                 elnök 

         Biodinamikus Közhasznú Egyesület 

 

 

 

 

PREPARÁTUMKÉSZÍTÉSI HELYSZÍNEK, 2012 ŐSZ  

  

1. LEGÉNDEN: A Biodinamikus Mezőgazdálkodásért Alapítvány őszi preparátumkészítési napját  

2012. október 6-án, szombaton tartja a Táncsics M. utca 20. kertben. ( 2619 Legénd - Nógrád megye , 

amelyre szeretettel várjuk régi barátainkat és az új érdeklődőket délelőtt 10 órától. 

  

A programban az őszi időszakban aktuális biodinamikus preparátumok elkészítésének bemutatása és közös 

végzése szerepel.  

Akinek a preparátumkészítéshez saját alapanyaga van, kérjük hozza magával.  

A preparátum munkákat követően az érdelkődőknek egy séta keretében bemutatjuk a legéndi Forrás Major 

gazdaságunkat. 

 A részvétel ingyenes, de Alapítványunk céljai eléréséhez pénzügyi és természetbeni támogatást is szívesen 

fogad.  

(Bankszámlaszám: 65700072-10130311 ) 

  

A résztvevőktől előzetes jelentkezést kérünk a biodin.hu@gmail.com címre  

E-mailben, vagy a 06-20-2407 390 telefonszámon. ( Mezei Mihály ) 

  

A vendégeket meleg teával és kávéval várjuk, valamint a mindenki által hozott ételekből tudunk fogyasztani. 

  

         Az Alapítvány képviseletében: 

          Csécs Mónika 

  

2. BÁTASZÉKEN: 2012.október 6-án (szombaton)  9 óra 30 perctől őszi preparátumkészítő nap lesz.  
A készítés helye: 7140 Bátaszék, Babits út 10/a/1.  

 

A készítés szervezői:  

Kiss Mária Eszter mob:06-30-9838933, Kiss Katalin     mob: 06-20-5568977,  tel: 06-74-492606,  

Lóránt László mob: 06-20-9948361. 

 

Szeretettel várjuk a preparátum készítésen megjelenni szándékozók jelentkezését !  

Saját gazdaságban előállítandó szarvpreparátumok elkészítéséhez szükséges szarvakból is tudunk biztosítani. 

 

           A Szervezők 
 

mailto:biodin.hu@gmail.com

