
Biológiai növényvédő szerek 
és biostimulátorok

Najat Attila ügyvezető

Biocont Magyarország Kft. 



Miről is fogok beszélni:

• Mik a legfontosabb kihívások?

• A megoldás alapja: Szemléletváltás

• Ki kicsoda?

• Újdonságok és tendenciák a biostimuláns-piacon

• Alternatív növényvédelmi megoldások

• Egyenletes vízellátás mesterséges termesztőközegben is

• Újdonság a palettánkon



Kihívások: 
A fogyasztói és üzletlánci elvárások

• Versenyképes ár

• Alacsony vagy nulla (!) szermaradék, feketelisták

• Jó minőség

• Szép küllem

• Stabil és egyenletes minőségű ellátás



Kihívások: 
Az abiotikus stressz, megváltozott károsítók

Abiotikus stressz:

• Intenzív napsugárzás

• hőmérsékleti anomáliák

• szabadföldön a vízhiány vagy a hirtelen nagy mennyiségű csapadék

Új károsítók:

• Halyomoprha halis, Nezera viridula

• Áttelelő Helicoverpa

• Chrysodeixis calcites

• Rezisztencia: Tuta absoluta, tripszek, levéltetvek, 

lisztharmat, peronoszpórafélék, stb-stb… 

(acetamiprid – burgonyabogár)



Kihívások: 
EU támogatási háttér és politika

2011-2018 közötti időszak:
• 45 kivont hatóanyag

• Engedélyezésre bejelentett új hatóanyag: 57

• Ebből biológiai hatóanyag: 28

• KAP 9 alapelv, ebből (részben) a bio
megoldásokra irányul 3: Környezetvédelem, 
biológiai sokszínűség megőrzése. Élelmiszer-
minőség megőrzése és egészség védelme

• A 2. pillér szerinti finanszírozás legalább 30%-a 
éghajlat-politikai és környezetvédelem

• A tagállamok kötelesek lesznek a termelőket 
megillető közvetlen kifizetések egy részét a 
speciális ökorendszerekben részt vevő termelők 
részére fenntartani



Kihívás: 
A valóság gyorsabb, mint a szabályozás és a szakigazgatás

• Határidőket sem az EU-s sem a nemzeti eljárásokban 
nem tartják be!

• Jogilag és gyakorlatilag is tisztázatlan kategóriahatárok

➢ Növénykondícionáló –műtrágya – EK műtrágya 

➢ Adott faj különböző törzsei (pl. B. bassiana)

➢ Többféleképpen besorolható hatóanyagok (réz, kén)

• Az irányelvek elavultak, nem léteznek, zavarosak (pl. 
Annex I, Annex IX, basic substance)

• Az adatkövetelmények a kémiai készítmények 
engedélyezésén alapulnak 

Eltérő nemzeti gyakorlatok:

➢ Pótlólagos adatkövetelmények, vizsgálatok, 
szubjektivitás

➢ Nincsenek egységes, akkreditált, egyértelmű 
szabályzatok (pl. termékkategória, forgalmazási 
kategória)

➢ A nemzeti hatóságok folyamatosan keresik a 
harmonizálás alóli kibújási lehetőséget, saját 
hatáskörben tartható jogokat, eljárásokat

➢ EU bizottsági határozatok és állásfoglalások 
figyelmen kívül hagyása

➢ Forrás-, eszköz-, és szakemberhiány



Kihívások: 
Jövedelmezőség fenntartása

• Olcsó-e az olcsó ”megoldás”? 

• Többletkezelések költsége

• Minőségi veszteség

• Egyéb járulékos inputok költsége (pl. víz)



Megoldási lehetőségek: Szemléletváltás

A hagyományos gyakorlat nem lesz fenntartható:
• Új megoldások (készítmények, technológiák)
• Technológiai fegyelem

Pénzt három módon teremthetünk:
• Munka: ez eddig sem hiányzott

• Folyamatos tudásmegújítás hiteles forrásból

• Befektetés: költségmegtakarításból csak rövid távon lesz többletjövedelem
➢ Technológiafejlesztés minden téren
➢ Hatékonyságnövelési beruházások
➢ A piaci tendenciák követése
➢ Teljes stratégia a befektetés pillanatától az értékesítésig (marketing)



„Ki kicsoda?”: 
Mi a különbség biostimulánsok és növényvédő szerek között?

• Biostimuláns, növénykondícionáló, talajkondícionáló készítmény:  

A növényre vagy a talajra hat! Közvetett hatása lehet a növényvédelemre

• Nem lehet közvetlen növényvédelmi hatásról beszélni!

• A növény által kiválasztott anyagcsere-termékek összetétele, illetve a növényi 
fejlődése változik meg

• Csökkenti a növény érzékenységét a fertőzéssel szemben 

• A fertőzések előtt hatásosak



Figyeljünk, hogy kivel állunk szóba!

• „Micsoda-kicsoda a cég és szakmailag mennyire vehető komolyan, amit állít?
• 1. példa:

• Bejegyzett cím: a csomádi cégtemető (1600 lakos – 1500 cég)
• Ügyvezető született: 1966
• „1986-ban 150 grapferuit fajt vizsgáltunk”
• Ugyanaz a hatóanyag: végbélkúp, hüvelykúp, felületi fertőtlenítő, szőlőlisztharmat és botritisz?

• 2. példa:
• „Öt növény (fahéj, citrusfélék, csalán, rozmaring, cickafark) kivonatából álló baktericid és fungicid hatású magas flavonoid

tartalmú növényvédelmi hatású növénykondicionáló szer”
• „Tartós kontakt védelem lisztharmat és tűzelhalás fertőzésekkel szemben. Önálló használatával megelőzhető, illetve lisztharmat 

esetén a már kialakult fertőzés megszüntethető (eradikáció)”
• „Gabonafuzárium ellen hatékonyabb, mint a felszívódó kémiai készítmények”
• „Most, hogy kérdezi tapadásfokozó is”!

• 3. példa
• A neem olaj NEM EGYENLŐ a NeemAzal-lal!
• NeemAzal: engedélyezett növényvédő szer, standardizált hatóanyag-tartalom, leellenőrizhető gyártó és forgalmazó
• Leírás szerint hatékony: gyulladáscsökkentés, pattanások ellen, haj- és körömápolásra, természetes növényvédelemre
• Azadirachtin tartalma 0,04% (!)



Biológiai növényvédő szer ≠ ökológiai gazdálkodás

NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK:

• Olyan készítmények, amelyek természetes 
vagy természetazonos hatóanyagokat, 
segédanyagokat tartalmaznak.

• NEM CSAK ökológiai gazdálkodásban 
használhatók

• Ma a világon a biológiai növényvédő szerek 
95%-át integrált gazdálkodásba adják el

A biológiai növényvédő szer ELŐNYEI:

• Minimális rezisztenciakockázat

• Megfelelő technológiai fegyelemmel a 
hagyományos készítményekkel felérő 
hatásosság

• A termékek jelentős köre szermaradék-mentes

• Gyors lebomlás



Bacillus thuringiensis (Dipel DF)

• Szuperszelektív, csak a hernyó gyomrában hat

• Rezisztencia nem ismert

• Készítményenként eltérő toxinprofil (Chrysodeixis!)

• Eltérő hatóanyag-koncentráció

• Rövid élelmezés egészségügyi várakozási idő

• Táplálkozásgátló hatás

• Kontakt megoldás, a növénybe már berágott károsítóra nem hat!

• Savas pH, optimális a pH 5-6,5

• A fiatal lárvák a legérzékenyebbek



Azadirachtin (NeemAzal – T/S)

• Széles hatásspektrum, felszívódó hatóanyag 
(szúró-szívó és rágókártevők ellen is) 

• Hasznos élő szervezetek mellett is biztonságosan használható

• Mélyhatású szer, alacsony perzisztencia – foltkezelésre kiváló

• Kiskultúrás engedélyokirat-kiterjesztés tervezetet megkaptuk



Piretrin (Pyregard) 

• Természetes eredetű vegyület – ökológiai gazdálkodásban is! 

•

• Piretrin – 6 féle komponens keveréke 

• Lassított a szerrezisztencia kialakulása a károsítóban

• Országos szükséghelyzeti engedély nov. 19-ig

• Szabadföldi és hajtatott paprikában és paradicsomban

• Levéltetvek és poloskafajok ellen 



Hatásfokozás (Wetcit®)

• Természetes eredetű narancsterpén

• Nem zárja el a növény légzőnyílásait

• Több, 

mint tapadásfokozó

• Szárító és

újranedvesítő hatás

A Wetcit az OroAgri kizárólagos márkaneve



Egyenletes vízellátás mesterséges 
termesztőközegben is: Transformer

• Egyenletesebb víz- és tápanyagellátás

• Erőteljesebb és egyenletesebb 
gyökérfejlődés

• Jobb vízmegtartóképesség –
vízmegtakarítás

• Tápanyagellátás (pl. kalciumhiány)

• Korábbi termésérés

• Egyöntetűbb termés és magasabb hozam

A Transformer az OroAgri kizárólagos márkaneve



Transformer



Újdonság: Hasznos élő szervezetek

• Magyarországi támogatás

• Heti szállítás

• Országszerte elérhető 

• Garantált szállítási körülmények

• Egymást kiegészítő élő szervezetek és 
növényvédő szerek, teljes technológia

• Folyamatos újdonságok, fejlődő portfólió



Összefoglalás

Kihívások:

• Fogyasztói és üzletlánci elvárások

• Abiotikus stressz, megváltozott károsítók

• EU támogatói háttér és politika

• A valóság gyorsabb, mint a szabályozás és a 
szakigazgatás

• Jövedelmezőség fenntartása

Megoldás: 

• Szemléletváltás



A pozitív példa


