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FiBL Svájc

Az Ökológiai Gazdálkodás Kutatóintézete (FiBL) 1973-óta 
működik, székhelye 1997 óta Frickben található. A svájci 
intézet jelenleg mintegy 130 főt foglalkoztat. A munkatársak 
szakértelme kiterjed a fenntartható talajgazdálkodásra, 
a gabona-, gyümölcs-, és szőlőtermesztésre, a teljeskörű állat-
egészségügyre, az állat etológiára és a helyi környezeti adott-
ságokhoz alkalmazkodó állattenyésztésre, továbbá felöleli a 
szocioökonómiát, az ökológiai gazdálkodás piaci elemzését, 
valamint az ökológiai élelmiszerfeldolgozást. A FiBL projektek 
és felmérések nagy része Svájc több mint 200 gazdaságban 
folyik. A FiBL különleges erőssége, hogy szoros együttműkö-
dést tart fenn a különféle tudományági kutatások és a gazdál-
kodási gyakorlat között.
A FiBL nemzetközi szinten is elkötelezetten támogatja az 
ökológiai gazdálkodás fejlődését. Számos kelet-európai, indiai, 
latinamerikai és afrikai országban vesz részt az ökológiai kuta-
tási, tanácsadási és tanusítási szolgáltatások kidolgozásában.

A magyarországi ökológiai 
gazdálkodás kutatásának 
eló́mozdításáért
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Bevezetés

Az ökológiai gazdálkodás a talajok és az élővilág épségének, 
valamint az emberek egészségének megőrzését célzó termelé-
si rendszer. Természetes folyamatokon alapul és kerüli a káros 
hatású anyagok alkalmazását. Az ökológiai gazdálkodás ötvözi 
a hagyományt, a tudományos kutatást és az innovációt. Így 
törekszik a környezet megóvására, és – a társadalmi, gazdasági 
szempontokat is figyelembe véve – az egészséges életformát 
elősegítő mezőgazdaság és élelmiszeripar megteremtésére 
(IFOAM).
Az ökológiai gazdálkodás a világ legdinamikusabban fejlődő 
mezőgazdasági rendszere. Az Európai Unióban az elmúlt 25 
évben az ökológiai művelés alatt álló területek nagysága 125 
ezer hektárról 9,3 millió hektárra nőtt, a termelő gazdaságok 
száma pedig 8 ezerről 260 ezerre. Napjainkban az EU mező-
gazdasági területének közel 5 százalékán folyik ellenőrzött 
ökológiai gazdálkodás. Hazánkban az ökológiai ellenőrzési 
rendszer keretében több mint 2000 vállalkozás 140 ezer 
hektárnyi területen, évente közel 30 milliárd Forint értékű 
élelmiszert állít elő.
A globális környezeti, társadalmi és gazdasági kihívások hatá-
sára az ökológiai alapú mezőgazdaság és élelmiszeripar kuta-
tása és fejlesztése a tudományos világ kiemelkedő jelentőségű 
területévé vált. Magyarország számára az ökológiai gazdálko-
dás a hazai mező- és élelmiszergazdaság megújulásának és 
hosszú távú fenntarthatóságának egyik legnagyobb lehető-
sége. Magyarországon az ökológiai gazdálkodás hamar, már 
az 1980-as évektől kibontakozott és igen gyors fejlődésnek 
indult. Előretörése azonban az ezredfordulóval megrekedt. 
Ahhoz, hogy az ökológiai gazdálkodás új lendületet kapjon, 
kulcsfontosságú a tudományos kutatás, a szakmai tanácsadás 
és a stratégiai piacfejlesztés támogatása.

Célkitú́zés, rendelkezésre álló eszközök

A 2011-ben elindított projektünk stratégiai célja, hogy elő-
mozdítsa Magyarországon a nemzetközi színvonalú tudo-
mányos kutatást az ökológiai szemléletű mezőgazdaság- és 
élelmiszeripar területén.
2 millió euró áll rendelkezésünkre egy hatékonyan működő, a 
tudományos kutatást és szaktanácsadást elősegítő rend-
szer megteremtésére; olyan kutatási-innovációs projektek 
támogatására, amelyek a gyakorlatban is alkalmazható 
eredmények révén biztosítják az ökológiai gazdálkodás és 
élelmiszeripar magyarországi továbbfejlődését és hosszú távú 
versenyképességét.

Tervezett tevékenységek

Rövidtávon:
A magyarországi ökológiai mezőgazdasági és élelmiszeripari 
kutatás-fejlesztés jelenlegi helyzetének és lehetőségeinek 
felmérése az érintett kutatóintézetek, szakmai szervezetek 
és innovatív vállalkozások bevonásával (2011 tavaszán.)
Középtávon:
Olyan kiemelkedő színvonalú magyarországi kutatások 
támogatása, amelyek tudományosan megalapozzák és 
előmozdítják a hazai ökológiai szemléletű agrár-, és élelmi-
szeripar hozzájárulását a fenntartható mezőgazdasághoz, 
az egészséges életmódhoz, az élelmiszerbiztonsághoz, a 
biodiverzitás védelméhez és a klímastabilitás megvalósításá-
hoz (első pályázatkiírások 2011 nyarán várhatók.)
Hosszútávon:
Nemzetközi színvonalú, az ökológiai mezőgazdaságot és 
élelmiszeripart kutató és fejlesztő intézmény létrehozása, és 
hatékony működésének biztosítása Magyarországon. 

Várható eredmények

�	 Az aktuális ökológiai agrár- és élelmiszeripari kutatási 
kapacitások, igények és fejlesztési lehetőségek feltárása.

�	 Együttműködések kialakítása a terület vezető kutatóin-
tézeteivel, szakmai szervezetekkel és innovatív vállalko-
zásokkal.

�	 Az ökológiai gazdálkodás terén végzett magyarországi 
kutatások fellendülése.

�	 A kapcsolatok szorosabbá válása az ökológiai mező-, 
és élelmiszergazdaság valamint a K+F szektor szereplői 
között.

�	 A belső információáramlás és a külső kommunikáció 
hatékonyságának javulása az ökológiai gazdálkodás 
területén.

�	 Új projekt-koordinációs és kutatási központ létrehozása 
a hazai ökológiai gazdálkodás és élelmiszerfeldolgozás 
tudományos fejlődéséért.


