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Melléklet 

 

Részletek egy glifóműves naplójából 

 

1. Véleményírástól a csasztuskáig 
2018. november 6. – Megjelent a ’Környezetbarát mezőgazdaság’ facebook lapján – 

https://www.facebook.com/ecofriagro/ (lap heti nézettsége 2.000-20.000 között) 

Kökény Attila: Glifozát – boszorkányok pedig vannak? (a neten közzétett kézirat, 2017. december 21.) 

 

Igazán rendhagyó, amivel az itt következő pár bejegyzésem foglalkozik majd. Egy 2017-es 

neten közzétett kéziratot járok körül, amellyel azt játszom el, mintha az opponense lennék. 

Nem szívesen teszem. A küzdősportokban nem véletlenül vannak súlycsoportok. Ez itt nem 

az enyém. Nincs szándékomban személyeskedni, de állításokat helyére tenni: igen. 

 A meglehetősen hosszú és eklektikus írás első olvasása után az érintett szaklapnak 

(nincs ilyen az országban) azt javasolnám, hogy utasítsa el a közlését, mert a szerző a 

tudományos cikkekre jellemző alapvető szerkezetformákat sem ismeri. A szerzőnek azt 

javasolnám, hogy vágja szét a kéziratát a megcélzott területek szerint. Használja a 

tudományos adattárakat (olvasson és értelmezzen), mert a feldolgozásában az átvett (tehát 

nem eredeti) értékes az értéktelennel keveredik. Az elhallgatás hangsúlyos, a gondolatok 

alátámasztásának hiánya jellemző. Hagyja ki belőle a publicisztikai jellegű részeket, mert a 

tudományos cikkekben csak objektív állítások lehetnek, míg a véleményírás szubjektív műfaj, 

ami napilapokba való. Illetve fordítva, ha ez nem tudományos írás (mert nem az), akkor 

hagyatkozzon az érvelésre és meggyőzésre, ekkor ne keverjen bele olyan tudományos 

dolgokat, amit érzékelhetően nem ért. Részletes véleményem alább olvasható. 
 

„2010 óta gazdálkodom, akkor önellátás céljából kezdtem el a 

termelést, hogy minél tisztább táplálékot tudjak biztosítani 

családom számára és ez a motiváció vezet most is, amikor mások 

számára is termelek.” 

 - Teljesen rendben van az interjú műfajában, ha erről kérdezik a szerzőt (ez itt most 

öninterjú), de szakcikkben ilyesminek nincs helye. 
 

„A kezdetektől fontos volt számomra a lehető legalacsonyabb 

vegyszerterhelés és a talajok javítása, ezért a 

termesztéstechnológiám kialakításánál az okszerű, 

minimumművelés a biológiai folyamatokat segítő 

növényvédelemmel és tápanyagellátással párosul.” 

 - A szerző termesztéstechnológiája? A cikkben leírt tartalmakat – a glyphosate 

kivételével – több mint negyven éve az egyetemen tanították nekem. Mi az, amit hozzátett? 

Biológiai folyamatokat segítő növényvédelem? Mi lenne ez? A növényvédelem célja a 

kártevők, kórokozók és gyomok kiküszöbölése. Biológiai folyamatok segítésének ez nem 

nevezhető; a termésbiztonság növelésének persze igen. 
 

„A takarónövény keverékek alapvető fontosságúak ebben a 

természetközeli gazdálkodási formában, ezek segítenek a 

legtöbbet a talajok javításában, gyomszabályzásban és az 

öntermékeny tápanyagkörforgás megteremtésében.” 

 - Előbb el kellene magyarázni mi konkrétan ez a természetközeli gazdálkodási forma. 

Mi az, hogy öntermékeny tápanyagkörforgás? A szómágiának nincs helye szakcikkekben. Az 

olvasónak pontosan tudnia kell, hogy a szerző mire gondol. Olyan egyenes állításokat kell 

tennie, ami hivatkozásokkal bizonyítható. Itt semmi ilyesmi nincs. A végén odadobált 

forrásjegyzék rendezetlen, így használhatatlan. 

https://www.facebook.com/ecofriagro/
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„A forgatás nélküli és minimum talajművelésre épülő 

technológiát használom, törekedve a minél kisebb mértékű 

talajzavarásra, mert a szántással dolgozó, intenzív gazdaságok 

globális talajpusztítása és széndioxid kibocsátása már a 

civilizációnk kipusztulását alapozza meg.” 

 - Mások is használják ez a jelentését tekintve értelmezésmegkerülő talajzavarás 

kifejezést. A szerző értelmezésében mit jelenthet? Mit zavar meg a földművelés 

gyakorlatában használt szántás és miért? A szántással termelő gazdaságok globális 

talajpusztítása a megfelelő kifejezés? A globális szó jelentését a szerzőnek ellenőriznie kell. 

Nem a szántással együtt járó szervesanyag (szervestrágya) bevitelének hiánya okozza ezt a 

gondot? A földműveléssel egyidejű szántás miért nem okozott évszázadok hosszú során át 

talajpusztulást? 
 

„Az alkalmazott technológiában minden felhasznált, szernek, 

vegyületnek, utánajárok, (sic!) hogy milyen kockázatot 

jelenthet az alkalmazása, nálunk nem úgy megy a növényvédelem, 

hogy kifújjuk azt a szert gondolkodás nélkül, amit a kereskedő 

ügynöke kihoz, hogy majd jó lesz nekünk.” 

 - Vagyis a szerző kémiai növényvédelmet folytat. Az ügynök hozza, és ő vagy fújja 

vagy nem. Mire vonatkozik akkor az írás bevezetője? Folyamatos kettősség érzékelhető a 

szerző mondanivalóban, s ennek az lehet az oka, hogy kétféle gazdálkodást folytat, de ezt az 

írásában folyamatosan keverve adja elő, ami helytelen, mert az olvasó nem követheti a 

csapongást. 
 

„Manapság egy 200 hektáros tanúsított biogazdaságot is 

vezetek, ahol az átvett táblák legnagyobb többsége a korábbi 

bérlők technológiai sajátosságainak megfelelően, változatosan 

elgyomosodott terület volt…” 

 - Nos, ez az egyik gazdálkodási mód (ökológiai termesztés), vagy erről kell beszélni, 

ahol jogszerűen a szintetikus vegyületnek számító glyphosate nem alkalmazható (tanúsító 

ilyet nem ismerhet el), vagy arról a talajművelési módról, amit a szerző népszerűsíteni 

szándékozik, s amelyben az eke kerülendő. A kérdés persze az, hogy ha ilyesmit ökológiai 

művelésű táblán valósítunk (mondjuk természetközeli módon a magot a talajba lőjük) meg, 

miként oldjuk meg később a gyomirtást, mert a gyomok a talajtakarás ellenére is itt ott 

megjelennek majd? 
 

„Az évelő gyomokat vagy csak évekig tartó, jelentős 

talajpusztítást okozó szántásokkal és egyéb talajmunkákkal 

lehetne valamennyire kontrollálni, vagy olyan felszívódó 

gyomirtó használatával, amely alacsony tartamhatású, minimális 

ökológiai kárt okoz és egészségügyi kockázatot jelent.” 

 - A szerző kimondatlanul a glyphosate hatóanyagot sejteti megoldásként, de az 

egyáltalán nem rendelkezik környezetbarát tulajdonságokkal. Elszennyezi 

(http://bdarvas.hu/download/pdf/MKL_dbsza1.pdf) a talaj- és élővizeket, beleszól a 

mikroszervezetek életébe és toxikus a talajképzésben fontos gilisztafélékre 

(https://www.intechopen.com/books/herbicides-properties-synthesis-and-control-of-

weeds/forty-years-with-glyphosate; http://bdarvas.hu/download/pdf/MKL_dbsza2.pdf). 

Gerinceseken fejlődési rendellenességek okozásával, hormonmoduláns hatással és 

rákkeltéssel gyanúsítják. A szerző toxikológiai és ökotoxikológiai ismeretei elégtelenek a 

helyes következtetések levonásához. 
 

http://bdarvas.hu/download/pdf/MKL_dbsza1.pdf
https://www.intechopen.com/books/herbicides-properties-synthesis-and-control-of-weeds/forty-years-with-glyphosate
https://www.intechopen.com/books/herbicides-properties-synthesis-and-control-of-weeds/forty-years-with-glyphosate
http://bdarvas.hu/download/pdf/MKL_dbsza2.pdf
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„Az újonnan érkezett földeknél ezért mielőtt elkezdenénk a bio 

átállást és betennénk a tanúsított bio táblák közé, az ilyen 

gyomokkal erősen fertőzött táblákból minél olcsóbban 

eltüntetjük az évelőket, a felszívódó gyomirtót is segítségül 

használva a fizikai és biológiai eszközök mellett.” 

 - Vagyis csapassuk orrba-szájba az átállás előtti területeket glyphosate hatóanyag-

tartalmú készítményekkel? Szennyezzük el az átállás előtt a környezetében lévő talaj- és 

felszíni vizeket? Ebből alkalmas ökológiai művelésű terület válik majd? Ez valóban az 

ökológiai gazdálkodás emelkedett szemlélete? 
 

„Miután kiürültek az évelő gyomok, megkezdődhet a bio átállási 

folyamat, amely során szintén forgatás nélkül, minimális 

talajmunkával, talajoltásokkal és lehetőség szerint minél több 

takarónövénnyel dolgozva próbálom életre kelteni a talajokat.” 

 - Aligha csak évelő gyomokról van szó. A talajok gyommag-készlete is ’játszik’. A 

talajok felső szintjei máig ismeretlen mikrobiális életközösségnek tekinthető. Elpusztítani és 

újra éleszteni sem könnyű. A leírás a hályogkovács optimista ígérete (csak neked és csak most 

nyájas termelő), amit a szerző által felvázolt, alátámasztatlan eddigi tartalom nem tett 

hitelessé. (Talán majd később.) 

* 

2. Alapfokú ismeretgerjesztés 
2018. november 7. – Megjelent a ’Környezetbarát mezőgazdaság’ facebook lapján – 

https://www.facebook.com/ecofriagro/ (lap heti nézettsége 2.000-20.000 között) 

Kökény Attila: Glifozát – boszorkányok pedig vannak? (a neten közzétett kézirat, 2017. december 21.) 

 
„Engem nem szponzorál egyetlen cég vagy szervezet sem, hogy 

valamely cél érdekében, akár pro, akár kontra a tényeket 

elferdítve végezzek propagandatevékenységet, bármelyik vallási 

(sic!) oldal számára is. Nem árulok sem bio, sem 

konvencionális vegyszereket, s a szántóföldi biogazdálkodásban 

még az engedélyezett réz és kén vegyszereket sem használom.” 

 - Világos, de ez szakcikk esetében nem alapkövetelmény. Ezért található annyi céges 

cikk a kínálatban, amely burkolt reklámtevékenység. A köszönetnyilvánítás során viszont ki 

kell térni az érintettségre (pl. támogatásra), ha a munkahely nem árulkodik erről. 
 

„Nem vallási vagy hibéli (sic!) alapon dolgozom, hanem 

szigorúan a tapasztalatok és tények alapján, a a (sic!) bio 

tanúsítást a gazdasági előnyök alkalmazzuk, mert egyébként 

semmiféle egészségügyi vagy ökológiai előnye nincs az általam 

alkalmazott TMMG technológiához képest.” 

 - Teljesen zagyva mondat? A TMMG első leírásakor a teljes elnevezést meg kellene 

adni és elmagyarázni, hogy mit értünk alatta. 
 

„Nem szoktam vegyszerekkel sem foglalkozni, minimális 

mennyiségű gyomirtót használok a TMMG táblákon, amely 

bizonyítottan nem jelenik meg a rákövetkező főnövény 

termésében.” 

 - Én is úgy látom, hogy a szerző nem foglalkozik vegyszerekkel és nem is ért hozzájuk. 

Mit is használ pontosan a szerző, és mik a bizonyítékai arra, hogy a szermaradékok nem 

jelennek meg a termésben? Az élelmiszerbiztonsági szempontból hiteles RASFF adatbázisa 

(import élelmiszerek) máig 4318 figyelmeztetést tartalmaz, ami különféle növényvédőszer-

maradékokra vonatkozik. A szerző megkülönböztetett (csengettyűs) hatóanyagára, a 

https://www.facebook.com/ecofriagro/
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glyphosate hatóanyagra 21 találat érkezett. Gondolom az európai környezetanalitikusok – akik 

mérnek – azért tudják, hogy mit helyeznek el az EU szerverén. 
 

„A glifozáttal kapcsolatban azonban már annyira telítődtem a 

médiából ömlő félremagyarázások, csúsztatások szövedékével, 

hogy szeretném elmesélni, hogy saját és mások gyakorlati 

tapasztalatán keresztül hogyan látom a glifozát, gazdálkodás 

és emberi egészség kapcsolatát.” 

 - A glyphosate-ról nem a napi sajtóban, esetleg jegyvásárlásos konferenciák 

kávészünetében kell tájékozódni. A toxikológia/egészségügy nem a gyakorlati gazdák 

megítélésének területe. A gazdák nem tudnak szermaradékot mérni és a krónikus biológiai 

hatásaik összefüggéseit sem ismerik fel. Nincs érdemleges gyakorlati tapasztalatuk az 

egészségügyben, akkor sem, ha van olyan gazda, aki ezt is beképzeli magának és telebeszéli 

mások fejét. Ez itt szerintem az az eset. 
 

„Ez egy szubjektív, nem tudományos céllal készült írás, így 

nem teljeskörű és a forrásmegjelöléseket majd pótlom, ahol 

nincs, de addig is a leírt információk mögötti tanulmányok, 

kutatások aránylag gyorsan (sic!) megtalálhatóak az 

interneten. Nem vagyok doktor, nincs ökotoxikológus 

végzettségem és biogazdának is csak annyira nevezhető (sic!), 

hogy bio tanúsított gazdaságot vezetek.” 

 - Tehát nem tudományos írás ez. Megnyugodtam. Valóban úgy látom valamiféle 

személyes használatra szánt naplótöredék. Nem kellett volna elkészülte előtt elérhetővé tenni. 

Ez így még önellentmondásai és érzelmi töltete miatt elég égő. Egy percig sem gondoltam az 

olvasás közben, hogy a szerző toxikológus szakember, de akkor annak megfelelő alázattal 

kellene véleményt mondania. Azt viszont nem gondoltam, hogy csak annyiban biogazda, 

hogy tanúsított gazdaságot vezet. Most először találkozok olyannal, aki számára az ökológiai 

gazdálkodás nem a személyiségből fakadó morális termelői válasz, amikor a fogyasztókat 

azonosítja a családtagjaival. Vajon ki a tanúsítója a Kakasszéki Biogazdálkodási Kft.-nek? 

Gondolom büszkén jelentkezik majd tőlük valaki? 
 

„A glifozát egy (sic!) felszívódó gyomirtószer, amit 

rendeltetésszerűen nem szoktunk megenni és meginni, ahogy a 

rézhidroxidot és a tömény ecetsavat sem. A szer szolgáltatása, 

hogy felszívódik a növénybe és szinte minden fotoszintézisre 

képes növényben gátolja …” 

 - Szóval ez innentől mintha napközis ismeretterjesztés lenne. A szomszéd nyugdíjas 

kisegítése, hogy nehogy megegye. Amit érdemben ezen a ponton el szeretnék mondani az az, 

hogy permetezéskor a permetcseppek általában nagyobb százaléka éri el közvetlenül a talajt, 

vagyis nem a növényeken landol. Elég sokszor beszélgettem †Petró Edével erről és mutatta 

ehhez a méréseit. Nagy kár, hogy keveset publikált. A vízoldható ható- és formázóanyagok 

aztán nagy gyorsasággal elindulnak a talajvizek felé, amellyel villámgyorsan szétterjednek a 

környezetünkben. A glyphosate-szennyezés ezért nagyon gyorsan szétterjedt és a mérhető 

környezeti koncentráció igen alacsony, de az AMPA miatt lassan emelkedő tendenciájú. A 

meghatározás nehézségét fokozza, hogy a glyphosate műszeres mérése nem egyszerű. 
 

„A glifozát alacsony környezeti hatással (sic!) és a talajban 

2-97 nap felezési idővel rendelkező vegyület, amely rövid 

ideig mutatható ki a talajokban, mert a mikrobiológiai 

folyamatok alkotóelemeire bontják.” 

 - Ahogyan azt Monsanto Móricka elképzeli; na nehogy úgy legyík mán – mondta 
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volna a mindentudó házmesternénk, aki árvaházban volt szakácsnő. A glyphosate változatos 

idő alatt bomlik le, de hasonló biológiai hatású bomlásterméke (AMPA) hosszú ideig a vízi 

környezetünkben marad. A bomlás talajtípus, -hőmérséklet és -minőség függvénye. Nem 

véletlen, hogy az emberi vérből és vizeletből gyakran mérhető. Nem ott a helye egy 

rákkeltéssel gyanúsított vegyületnek, ami ráadásul vízszennyező. 
 

„A glifozát 2015-ben egy kétséges hátterű változtatásokkal 

teli WHO IARC jelentés alapján 2A, lehetséges rákkeltő 

besorolást kapott, amivel a veszélyelemzés során egy csoportba 

került az éjszaki munkával és a sült krumplival. Az IARC 

besorolása szerint az alkohol, dohány és napsütés 1 csoportba 

tartozó, ami a bizonyított rákkeltő hatást jelenti – aki nem 

tudja értelmezni a veszélyek fajsúlyát, szerintem hagyja is 

itt abba az olvasást (sic!) és menjen a fideszre szavazni.” 

 - Komolytalan gondolatok, amelyek a szerzőt minősítik. Az IARC a világ mérvadó 

onkológiai szervezete (az írás szerzője egyszerűen nem tudja mit beszél), ahol az egyes 

vegyületekre külön bizottság ül össze, megvitatja a termékfüggetlen eredményeket és 

monográfiában (https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono112-10.pdf) 

hozzá nyilvánosságra a döntését. A tagoknak nem lehet a minősített termékkel kapcsolatban 

semmilyen érdekviszonyuk. Az, hogy toxikológiában dilettáns szerzőnek mi a véleménye egy 

felsőfokú ajánlattevőre, aki közegészség területén dolgozik az bizony lényegtelen. Az itteni 

szerző a bekezdés szerint nem érti, hogy mi és miért került megítélésre úgy ahogy. 

Valószínűleg nem hallott még az akrilamid, UV-sugárzás, PAH-vegyületek és hasonlók 

rákkeltő hatásáról. A szerzőnek meg kellene maradnia a grafikusi munkánál, bár tőle ilyet 

még nem láttam. Vajon hol állíthat ki? 
 

„Az a glifozát, amit nem permeteznek a főnövényre, nem fog 

megjelenni a főnövény termésében, így az élelmiszerekben sem.” 

 - Környezetanalitikai szempontból nagyon szűklátókörű ez a gondolkodás. A jelentős 

vízoldhatóságú vegyületek a talajon keresztül a különféle vizeinkben jelennek meg. Vizekben 

a glyphosate bomlása lelassul. Hatása érinti ezt követően a vízi ökoszisztémákat és az 

ivóvizen (továbbá származékain: sör, bor stb.) keresztül a területen élőket is. 
 

„A gyomirtás mindig sarkalatos pontja a tiszta termelésnek. A 

bio tanúsított (sic!) gazdaságokban a fizikai gyomirtás az 

uralkodó…” 

 - Erre majd ökológiai termesztők válaszolnak, ha egyáltalán. 
 

„A WWF felmérése alapján a folyamatosan szántott földekben 

ritkán haladja meg a giliszták száma a 30-at, míg egy 

egészséges termőtalajban, amit sekélyen vagy sehogy nem 

művelnek, akár 450 giliszta is lehet egy négyzetméteren. A 

giliszták a legjobban látható értékmérői a talajoknak, 

szerepük hatalmas az egészséges talaj pórusrendszerének és 

termékenységének kialakításában.” 

 - Gondolom nem négyzetméterről, hanem köbakármiről van szó. Csakhogy a 

földigilisztára a glyphosate hatóanyag krónikus kitettség állapotában mérsékelten mérgező, és 

csökkenti a termékenységét is. Miként jön össze akkor a szerző ebbéli dicshimnuszának 

igaza? 

  

https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono112-10.pdf
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* 

3. A folyékony szén 
2018. november 8. – Megjelent a ’Környezetbarát mezőgazdaság’ facebook lapján – 

https://www.facebook.com/ecofriagro/ (lap heti nézettsége 2.000-20.000 között) 

Kökény Attila: Glifozát – boszorkányok pedig vannak? (a neten közzétett kézirat, 2017. december 21.) 

 

„Ez a termőtalaj 2000-ben még 1,7% humusztartalommal 

rendelkező, sárga, agyagos vályog volt. Mostanra 11% körüli 

humusztartalmú, mélyen pórusos termőtalaj lett belőle a 

direktvetés és változatos takarónövények hatására. A gazdaság 

a folyamat során mindvégig glifozátot használt egyedüli 

gyomirtóként – vajon hány százalékos humusz található a 

glifozát nélkül gazdákodó (sic!) termelők földjeiben?” 

 - Kutatói körökben a hitelesség ott kezdődik, hogy az ember be tudja mutatni az 

adatait, s mindezt a viszonyítási alap előterében. Nem kérdezni kell neki, hogy mi lett volna a 

kontrollban, ha lett volna. Kísérletet tervezni kell. Azt is, hogy merre legyen a kezeletlen 

kontrol, azt is, hogy hitelesíthető ismétlésszám jöjjön össze, és az eredményeket a 

biometriának is igazolnia kell. Eltérő esetben a formális szakma elfordul tőlünk. Ekkor is van 

még út, csak nagyon rögös. Ha sebeket osztunk, akkor kapunk is. Ez az oka az MTA ATK 

TAKI elzárkózásának és az egyetemiek gyors csalódásainak is. Nem dühödt kirohanásokkal 

kell ezt megoldani (pl. kézikönyvek ismeretanyagának alázásával, a kisparcellás kísérletek 

leszólásával stb.), hanem a kudarcból való tanulással. A talajokba sok helyen lehet belenyúlni, 

aztán a gödrünk vagy képviseli az átlagot, vagy sem. Egy mérés nem mérés – mondják a 

kísérletértékelők. Játszhat velünk a véletlen. Kezelés előtti és utáni ismétléseken alapuló 

mérések kellenek, amelyeket a hasonló talajbéli adottságú kezeletlen kontrollhoz 

viszonyítunk, aztán jöhet a statisztika. Nem a piaci. Nem azt mondom, hogy vaktyúk nem 

találhat szöget, mert miért is ne, hanem hogy az eddigi talajtani oktatás, kutatás 

eredményeinek és módszereinek elvetése csak súlyos rálátási hiányból fakadhat. A kutatásban 

az a jellemző, hogy nem mutatnak rá, ami helytelen, hanem úgy tesznek mintha nem létezne. 

Az empíria kései képviselőivel nem vitatkoznak, pedig kellene. 
 

„Azok a konvencionális TMMG termelők viszont, akik sok ezer 

hektáron már nem használnak semmilyen vegyszert, kivéve néha a 

gyomirtót, kiváló talajállapottal és ökológiai környezetben 

termelnek, bio tanúsítás nélkül is.” 

 - Hát ezeket az eredményeket kellett volna feldolgozni a tudomány módszereivel, a 

fölösleges hadoválás helyett. Jól értem, hogy a szerző szerint nem is lenne szükség a 

biotermékek szigorú előírásáraira és tanúsítási rendszerére, mert anélkül is hasonló minőség 

állítható elő? A szövegfolyamra gondolva itt is glyphosate hatóanyagról van szó, de azzal 

együtt nem állítható egy pillanatra sem az, hogy a gazdák ökológiai környezetben termelnek. 

Ez innentől már a tévtanok és megszállottság területe, és az ökológiai termesztés hazai 

döntéshozóinak ezt kezelnie kell valahogyan, vagyis megvitatni ezt az egyik dogmájukat 

támadó álláspontot. Ki teszi majd meg helyettük? 
 

„A termőterületek 98,7%-án dolgozó konvencionális 

gazdaságokban a gyomirtó csak egy szűk szelete a felhasznált 

vegyszereknek, ezét (sic!) fontos, hogy egy talajkímélő 

technológiával javuló talaj és környezeti egészség egyre több 

egyéb vegyszer kiváltását teszi lehetővé, jelentősen 

csökkentve a környezeti és egészségügyi terhelést.” 

 - Széthulló gondolatok. Mondanivalónk megfogalmazottsága nagyon fontos szempont. 

A magyar nyelv igénytelen kerékbetörésével nem lehet hitelességre szert tenni. A beszélt és 

https://www.facebook.com/ecofriagro/
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írott nyelv nagyon más. A gyomirtás önmagában nem oldhatja meg a növényvédelem 

szerteágazó gondjait. A szerző egy ponton vét (a glyphosate a mi megváltónk – sikoltja 

önkívületben a felkent), aztán azt tényként használja a későbbi következtéseiben. Vissza lehet 

menni az útelágazásig. 
 

„A több évtizedes, külföldi tapasztalatok alapján az összetett 

takarónövény keverékkel dolgozó, notilles gazdaságok 

kiemelkedő mértékben képesek a Magyarországon szinte 

egyeduralkodó, szántásra épülő intenzív mezőgazdaság által 

tönkretett földek tulajdonságait javítani.” 

 - Tehát nem saját, hanem külföldi tapasztalatokról van szó. Sejtettem. Ezeket kellett 

volna akkor szakszerűen bemutatni. Nem kirándulok azonban a talajtani és mikrobiológusi 

közösség területére. Németh Tamás, Váralljay György, Csontos Péter, Michéli Erika, Birkás 

Márta, Biró Borbála és társaiknak kell elmondani azt, amit gondolnak. Tartok tőle, hogy nem 

fogják, de azért az ő véleményük lesz a döntő, s a tudományterület által be nem fogadott 

ismeretanyag megy a levesbe. Illetve felkarolhatja majd annak értelmezhető részeit egy 

képzett fiatal szakember, és fölösleges show nélkül megcsinálja úgy, ahogyan azt kell. Kórus 

és tánckar nélkül. 
 

„Van olyan külföldi TMMG (talajmegújító mezőgazdaság, TMMG – 

Regenerative Agriculture) termelő, ahol 15 év alatt a 

hatszorosára emelkedett a talaj humusztartalma, meghaladva a 

klimatikus maximumot, de a legtöbb, takarónövényes termelésre 

áttért magyar gazdaságban is néhány év alatt már 

megduplázódhat a humusztartalom.” 

 - Gondolom erre bemutatható mérések vannak. A szinte mindent elbíró terefere helyett 

elemzett adatokkal kell érvelni. A hatás valóságos lehetne így, és nem kiscsoportos. 
 

„A javuló talaj és az állandóan szármaradvánnyal vagy épp élő 

növényekkel takart termőföldek jelentős szénmegkötésre 

képesek, csökkentve a talaj felmelegedését és a globális 

klímaváltozás negatív hatásait, javítva a vízháztartást.” 

 - A klímaváltozás hatása még erősen túllihegett. Jön majd. A felmelegedésből csak azt 

érezzük, hogy nincs havas telünk, amely pár kártevőt elintézne. 

 
„A szármaradványok és takarónövények, virágzó sávok a hasznos 

rovar és állatvilág számára otthont biztosítva segítik a 

termelőt, hogy a korábban használt vegyszereket elhagyja. A 

növekvő humusztartalom a szermaradványok megkötését is segíti, 

a magas humusztartalmú talajokban jobban hasznosulnak a 

tápanyagok is.” 

 - Ez szegényvetéssel és mezővédő erdősávokkal is megoldható, de annak a talaj 

humusztartalmához nincs meghatározó köze. A humusz általában nem köti meg a 

szermaradékokat (a szermaradványos humusz frankó lenne?), arra csak bizonyos hatóanyagok 

hajlamosak (pl. 2,4-D), amelyek kötődése a talajszemcsékhez erősebb, mint az onnan való 

leoldódás képessége. 
 

„A magyar piacon egyébként kb. 80 féle hatóanyag kapható 300-

nál több gyomirtószerben, ezért érdekes, hogy miért csak a 

glifozát hatóanyagú termékek üldözése zajlik.” 

 - Egy hatóanyag bizonyos ideig kap engedélyt, vagyis lejár az ideje. A szerzőnek úgy 

tűnik fogalma sincs róla, hogy Európai Unió hivatalaiban növényvédő szer re-regisztrációt 
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végeznek. Itt a hatóanyagoknak meg kell felelni a kor követelményeinek. Egyetlen 

hatóanyagot sem üldöznek, hanem igen sok szempont szerint újra megfeleltetik korunk 

környezet-egészségügyi normáinak. A rendszeres mellett speciális felülvizsgálatok is vannak. 

Most éppen a hormonmoduláns hatás szerinti felülvizsgálat következik. A glyphosate itt is 

kínos helyzetbe kerül majd. 
 

„A cél, hogy így menjen a télbe az érintetlen termőföld – a 

takarónövények a talajéletet tápláló folyékony szenet 

adagolják elpusztulásukig.” 

 - Folyékony? Elpusztulásig? Az írás célja, hogy érthetően mondjunk el azt, amit 

szándékozunk. Nem elég, ha mi ’értjük’ (bár, ha megfogalmazni nem tudjuk, akkor aligha ez 

a helyzet), az elmondásunk alapján másnak is ugyanarra kell gondolni. Ez a kommunikáció. 

* 

4. A glifós biogazda és a furfangos géemó 
2018. november 9. – Megjelent a ’Környezetbarát mezőgazdaság’ facebook lapján – 

https://www.facebook.com/ecofriagro/ (lap heti nézettsége 2.000-20.000 között) 

Kökény Attila: Glifozát – boszorkányok pedig vannak? (a neten közzétett kézirat, 2017. december 21, amit e 

sorozat harmadik részének megjelenésekor 2018. november 8-án távolított el a szerzője.) 

 
„Világszerte a legnépszerűbb gyomirtó a széles spektrumú 

hatása miatt és a gyomirtó toleráns GMO növények is (Herbicide 

Tolerant, HT GMO) először a glifozátra lettek megszerkesztve.” 

 - Nem így van. Az első GM-egér 1974-ben, míg az első GM-növény 1983 készült, és 

egy antibiotikum-rezisztens dohányféleség volt. Legalábbis ez a múlt az, ami széleskörűen 

ismert. A Monsanto 1996-ban mutatta be a glyphosate-tűrő GT-szóját és 1998-ban a GT-

kukoricát (Roundup Ready). Genomszerkesztés abban az időben még ismeretlen volt. A 

ténybeli tévedésnek ez a foka azt mutatja, hogy a szerző ismételten számára ismeretlen 

területre tévedt. 
 

„A glifozát emlékeim szerint akkor jelent meg először 

problémaként a médiában, mikor a GMO növényeket kezdték 

támadni a környezetvédő csoportok és a glifozát meg a 

Monstanto lett a bűnbak.” 

 - A szerző emlékei most is csalnak, nem kellene ilyen memóriára támaszkodni. A 

szakközönség előtt a glyphosate hatóanyaggal kapcsolatos környezet-egészségügyi kifogások 

igen régi keletűek. Megelőzték a GT-növények gyakorlatban való megjelenését 

(https://www.intechopen.com/books/herbicides-properties-synthesis-and-control-of-

weeds/forty-years-with-glyphosate - tessék az idézett irodalmak idézeteit ellenőrizni). A 

napilapok gazdasági jelentősége miatt kürtölték szét későbben a tudományoskodó híreket, de 

nem ez az ebbéli időszámításunk kezdete. Laikus és felszínes felfogásra vall a szerző emberi 

tudásról kialakult szemlélete. A tények megismeréséhez nem napilapokat kell olvasni. 
 

„A konvencionális HT GMO növények termesztéstechnológiája 

lehetővé teszi a direktvetést, így mostanra 160 millió 

hektáron termelnek talajmunka nélkül, egy vagy több gyomirtó 

kezeléssel.” 

 - A HT GMO növények ~herbicide tolerant GMO növények félig angol félig magyar 

kifejezés és ráadásul szóismétlő is. A herbicide magyarul gyomirtót jelent, a tolerant az tűrőt 

(tehát nem rezisztenst) a GMO a genetically modified organism rövidítése, tehát a növény szó 

ismétlésével ütköző (értsd módosított organizmus növény). Helyesen GT-növények, azaz 

glyphosate-tűrő növények. Szerzőnk tehát a GT-növények direktvetésű változatából vezeti le 

a saját magának tulajdonított termelési rendszert? Ezzel a 160 milliós vetésterülettel 

https://www.facebook.com/ecofriagro/
https://www.intechopen.com/books/herbicides-properties-synthesis-and-control-of-weeds/forty-years-with-glyphosate
https://www.intechopen.com/books/herbicides-properties-synthesis-and-control-of-weeds/forty-years-with-glyphosate
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példálódzik? Akkor ezen belül és kívül a direktvetésnek nincs is helye? Megtalálta, hát 

feltalálta? 
 

„A gyomirtó először a glifozát hatóanyagú volt, de mára a 

glüfozinát, 2.4D (sic!) és a dikamba használata is erősödik, 

ez utóbbi hatalmas károkat tud okozni a szomszédos, nem GMO 

táblákban (sic!) is. A dikamba ellen azonban még nem láttam 

globális kampányt, pedig régebbi gyomirtószer (sic!), mint a 

glifozát.” 

 - Glufosinate-tűrő növények valóban ismertek (Bayer – Liberty Link), de gyakorlatban 

való elterjedésüket a hatóanyag magas ára akadályozza. A 2,4-D- és dicamba-tűrő növények 

megjelenését is komoly ellenkezés követte, még ha a szerző erről nem is hallott. A 

kereskedelmi céllal kapcsolt áruk még a géntechnológián belül sem bírják az elfogulatlan 

genetikusok kritikáját. A karitatikus célokról halandzsázó pro-GMO figurák 

(http://nol.hu/velemeny/20110813-genmodositott_tudosok-1167481) nyilvánosan csöndben 

maradnak, csak magánbeszélgetésekben énekelnek. 
 

„Az USA volt az úttörője a GMO termesztésnek, így ott a szója 

94%-a, a gyapot 90%-a, a kukorica 88%-a, a repce 90%-a és a 

cukorrépa 95%-a HT vagy BT GMO (sic!). Világszerte (sic!) 

ugyanezek a növények szintén elterjedtek, 185 millió hektáron 

termelnek GMO növényeket, amelyek között szép számmal 

találhatóak glifozát toleráns fajok (sic!) is.” 

 - Vajon mi a célja ennek a GMO-lakkozásnak egy biogazdától 

(https://darvasbela.atlatszo.hu/2018/08/07/a-nagy-precizios-buli-3-resz-a-minoritas-papaja/)? 

A GM-fajtacsoportok alkalmazása tilalmas az ökológiai gazdálkodás rendszerében. A faj és 

fajta szó használatának szabályait is a szerző figyelmébe ajánlom. Nem mindegy és keverése 

súlyos hiba. 2016-ban 185 millió hektár, 2017-ben 190 millió hektárt vetettek pár országban 

(Egyesült Államok, Brazília, Argentína, Kanada, India stb.) az ISAAA szerint, de a 

területalapú számolás nagyon különös elveken nyugszik, az egyszeres módosításszámra 

vonatkozik. A legtöbb engedélyt Japánban bocsátották ki, ahol a vetés tilalmas 

(http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/infographic/pdf/B53-Infographics-

English.pdf), de a GM-papaya jelölés terhe mellett forgalmazható. 
 

„A HT GMO növények (sic!) valóban egyszerűbbé teszik a 

termelést, a notillel (sic!) el lehet hagyni minden 

talajmunkát, de általában a kukorica vagy szója monokultúrára, 

esetleg a kettő vetésforgójára építő, direktvetett ökológiai 

sivatagok a létező legrosszabb arcát mutatják a 

mezőgazdaságnak.” 

 - Akkor ez a szerző szerint mégis rossz irány. Ökológiai sivatag? Miféle súlyos 

képzavar ez? Sivatagi életformák is léteznek, de nem hasonlíthatók a GT-kukorica/GT-szója-

váltás következményéhez. Miért jobb a szerző által ajánlott termesztési rendszer? Abban más 

csak, hogy nem GM-növényt használ, és nem a kultúrnövény vegetációs ideje alatt permetezi 

ki a glyphosate-ot. Mindkét rendszer azonban masszívan írtja a gyomközösséget és a rájuk 

épülő táplálékhálózatot. Nem építi, hanem hazavágja az egyébként is szegényes 

agroökoszisztémát. A gyomirtás egyetlen formája sem biodiverzitásnövelő a makrovilág 

szintjén. Mit tudunk a mikrovilágról? (Na persze a növényből a szerző szerint dől a folyékony 

szén.) A talajban élő mikroszervezetek jó, ha 1%-át ismerjük. Tudományos szempontból 

ideális terepe a vándorprédikátoroknak. Itt most érkezett is ilyen profétaváró, és követőket is 

toborzott, akiket nem érdekelnek a környezet-egészségügyi részletek, mert éppen humuszt 

gyártanak, befuccsoltatják a globális felmelegedés hatásait, megmentik a Földön a földet? 

http://nol.hu/velemeny/20110813-genmodositott_tudosok-1167481
https://darvasbela.atlatszo.hu/2018/08/07/a-nagy-precizios-buli-3-resz-a-minoritas-papaja/
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/infographic/pdf/B53-Infographics-English.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/infographic/pdf/B53-Infographics-English.pdf
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Mag- (az újdonsült innovátorok is nyilvánosan vitáznak róla), glyphosate- és oltóanyag-üzlet, 

majd tíz év múlva meglátod nyájas termelő. Ha belépsz közénk és veszel konferenciajegyet, 

akkor lesz humuszod. Termésed és jövedelmed? 
 

„A dél-amerikai ökosivatagok, őserdő pusztítások vége is 

általában vagy egy marhalegelő vagy egy monokultúrás GMO 

szójafarm (sic!), amely direktvetéssel olcsón termelt 

termékeit a környezetvédelemben és környezettudatosságban oly 

élenjáró, fejlett EU országok is szívesen importálják hatalmas 

mennyiségben.” 

 - Mi a kissé csípőficamos mondat célja? Az, hogy akkor mégis rendben van ez, ha 

máshol nyomatják? Átlátható a szerző manipulatív ügyeskedése. 
 

 „A magyar alaptörvényben rögzített GMO mentesség is csak a 

termesztésre vonatkozik, gyakorlatilag korlátlan mennyiségben 

ömlik be Magyarországra a GMO szója (sic!) és kukorica az 

állatok takarmányozására és ipari alapanyagok gyártására.” 

 - Ez részben nem is vitás. Nem Magyarországra érvényes azonban (mi GM-kukoricát 

nem hozunk be), hanem az Európai Unió közösségére. 
 

„Ha a környezetvédő csoportok erőltetik a biodízel és 

bioetanolt és az állam ezt támogatja is, akkor a termelő olyan 

növényeket fog vetni, amelyből olcsón lehet alkoholt és olajat 

előállítani.” 

 - Már hol támogatnának effélét a környezetvédők? Hazánkban éppen Gyulai Iván, a 

mélymulcsozás (http://www.humusz.hu/sites/default/files/melymulcs.pdf) szakértője írt erről 

(https://mtvsz.hu/dynamic/biomassza-dilemma2.pdf) tanulmányt. A szerző nem olvasta tanult 

elődjének munkáit, aki persze mint képzett biológus/ökológus sohasem beszélt titokzatos 

glyphosate-mágiáról? Nem része a szeánsznak? 
 

 Ps. A szemlézett írást tartalmazó blogot a szerző tegnap, vagyis 2018. november 8-án 

eltávolította, de a facebook bejegyzései szerint nem belátva élete fő művéből a glyphosate-tal 

kapcsolatos bukását, hanem csak úgy szitkozódva eldugta a nyilvánosság elől. Igen bátor 

magatartás az efféle. Vagyis már csak nálunk olvasható a már ideiglenesen vagy véglegesen 

megtagadott ars poetica eredetije. A sorozatomat mindez nem akadályozza a megjelenésében. 

A facebook lehetőségeihez mérten részekre vágva naponta olvasható, bár november 6-án nem 

egészen egy nap alatt csípőből írtam, vagyis a blogtörlés pillanatában már készen volt. 

Okulásul azért – biztos, ami ziher – itt hagyom az utókorra. Az előző hetekben a 

’Környezetbarát mezőgazdaságnak’ tízezer körüli olvasója volt, ami nem ritkaság. 

* 

5. Glifó-ikszfaktor (válogató) 
2018. november 10. – Megjelent a ’Környezetbarát mezőgazdaság’ facebook lapján – 

https://www.facebook.com/ecofriagro/ (lap heti nézettsége 2.000-20.000 között) 

Kökény Attila: Glifozát – boszorkányok pedig vannak? (a neten közzétett kézirat, 2017. december 21, amit e 

sorozat harmadik részének megjelenésekor 2018. november 8-án távolított el a szerzője.) 

 
„Az utóbbi években egyre több riasztó riport jelent meg az 

emberi szervezetbe jutó glifozátról. Ezen kívül számtalan más 

vegyszer maradékát is megtalálják a vérben, amivel kezelik a 

táplálékul szolgáló növényeket, amelyek a nehezen vizsgálható 

koktélhatáson keresztül megjósolhatatlan egészségügyi károkat 

okozhatnak. A szervezetbe jutó gyomirtószer (sic!) azonban a 

nem átgondolt felhasználás eredménye.” 

http://www.humusz.hu/sites/default/files/melymulcs.pdf
https://mtvsz.hu/dynamic/biomassza-dilemma2.pdf
https://www.facebook.com/ecofriagro/
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 - Miért is? A gazda nem gondolta meg az állományszárítást? Szerintem meggondolta, 

gazdaságilag bejött, a mellékhatások átlátására nincs képzettsége, mint a grafikus szerzőnek 

sem. 
 

„A glifozát nem jelenik meg a táplálékban, amennyiben 

kizárólag a főnövény előtti gyomkultúrára vagy fogyasztásra 

nem szolgáló növényre, mint a takarónövényekre lett használva 

(sic!).” 

 - Merthogy – milyen egyszerű – a talaj-, felszíni- és ivóvízben jelenik meg ilyenkor, 

míg állományszárítására való használat esetén a táplálékban is. 
 

„A glifozát szermaradékai nem fognak a gyökéren keresztül sem 

felszívódni és átkerülni a termésbe, mert nem az a 

hatásmechanizmusa.” 

 - Mi köze a hatásmechanizmusnak a felvételhez és a transzlokációnak? A megértetlen 

szakszavakkal nem célszerű dobálódzni, mert az olvasó azt hiheti, hogy a szerző nem tudja, 

hogy miről beszél. És valóban nem tudja. A glyphosate tartalmú készítményeket a levelekre 

szánjuk és a hatóanyag bazipetális (levéltől a gyökérig) útvonalon éri el a gyökereket. A 

permetszer jelentős része azonban a talajra kerül, és közvetlenül éri el a gyökereket. A 

gyökerek környezetében a mikroorganizmusok és a gyökérváladék a glyphosate túlnyomó 

többségét AMPA-vá bontja, majd ez acropetális (gyökértől a levélig) irányultsággal a levelek 

felé indul (pl. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.7b02474). Tehát nem egyirányú utca 

ez, ahogy a szerző a prospektus alapján képzelte. 
 

„A glifozát a véletlenszerű szennyeződésen túl kizárólag a 

főnövényre permetezve jut át a táplálkozási láncba, így az 

emberi szervezetbe is.” 

 - Nem így van, mint ahogyan ezt már jeleztem. Tessék a hatóanyag és 

bomlástermékeinek vízoldhatóságára és megmaradóképességére gondolni. Miért ír vajon 

valaki – az önérdekű személyes ambíciókról feledkezzünk meg – olyasmiről, amiben abszolút 

tájékozatlan? 
 

„A GT GMO szója (sic!), kukorica, repce, cukorrépa esetében 

minden belőlük készült termék tartalmazni fog valamennyi 

glifozátot.” 

 - Glyphosate mellett a bomlástermékeit is, az AMPA-t, acetil-PMG-t, attól függően, 

hogy a GT-hatást melyik transzgén segítségével értük el. Ez meglehetősen sok szakismeretet 

igénylő terület. 
 

„Ezeket a glifozáttal szennyezett termékeket eszi egész USA 

(sic!) és számtalan másik ország, ahol GMO termesztés 

engedélyezett, vagy ahova exportálják a GT GMO növényeket. 

Ennek ellenére 40 év alatt nem sikerült a több százmilliós 

emberi és több milliárdos állati »tesztpopuláción« egyértelmű 

összefüggést kimutatni a glifozát szermaradványok vagy a GMO 

és a rákmegbetegedések között.” 

 - Raj. Szóval a szerzőnk azon ügyeskedik (ez az írásban végig nyilvánvaló volt 

nekem), hogy mégis rendben van minden a glyphosate-szermaradványokkal. Bárhol azonban, 

ahol nincs beállított kísérlet, és ahhoz kezeletlen kontroll nem lehet hiteles következtetéseket 

levonni. Mise van (technikai okokból most a harangozó középső fia celebrálta), feloldozás 

nincs. 
 

  

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.7b02474
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„A gyanú viszont erős, hogy az emberi bélrendszer 

mikrobiomjának anyagcsere folyamataira gyakorolhat a glifozát 

olyan hatást, amely elősegítheti számos, krónikus betegség 

megjelenését, erről több tanulmány is megjelent, de a glifozát 

hatására egyértelműen bekövetkezett rákos vagy egyéb 

megbetegedéseket nem lehetett kimutatni 40 év alatt.” 

 - A szerzőnek érdemben el kellene olvasni (nem csak átforgatni, ha egyáltalán) az 

IARC monográfiáját, amit kétlek, hogy szakirányú képzettség hiányában megértene. A 

mikrobiomra gyakorolt hatás bizonyítása azonban még hátra van, de nem lesz nagy 

meglepetés, ha igazolódik a gyanú (pl. https://peerj.com/articles/5801/). 
 

„A gránitszilárdságú alaptörvénybe foglalt GMO mentesség ennek 

fényében úgy néz ki, hogy Magyarországon termeszteni tilos GMO 

növényeket (sic!), de a takarmányozásban felhasznált szója 

több, mint 90%-a importált GMO szója (sic!) termék. A GMO 

kukoricából (sic!) is érkezik szépen, így a takarmányozásban 

garantált a GMO jelenléte.” 

 - Mennyi GM-kukorica érkezik Magyarországra? Merre található erre a szerző szerint 

a bizonyíték? Nyolc évig voltam a GEVB tagja, és ilyen szállítmány papírjait nem láttam. A 

takarmányokba jelölés terhe mellett dél-amerikai GT-szója valóban kerül, de kukoricát nem 

importálunk, mert abból nálunk bőséges a termés 

(https://www.gabonakutato.hu/hu/kukoricatermesztesunk-a-vilag-merlegen), vagyis 

exportálunk. 
 

„Az emberi táplálkozásra szolgáló termékekben elméletileg nem 

lehetne használni GMO terményeket (sic!), de folyamatosan 

emelik a GMO határértéket, még a bióban (sic!) is – így 

felmerülhet a kétség, hogy mennyire képesek betartani a 

hatóságok a saját tisztasági szabályaikat, különösen az EU-n 

kívülről importált termékek esetében.” 

 - A NÉBIH nem mért mostanában jelölési küszöbszintet elért GM-szója mennyiséget 

élelmiszerekben. A GMO-határértékeket nem emelik: hosszú ideje 0,9% a jelölési 

küszöbszint. A GMO-mentesnek kikiáltott termékekre 0,1% határérték van érvényben, amely 

jelenleg a mennyiségi kimutatás limitje. A bioélelmiszerek és vetőmagok területén sincs 

határértékemelés, mindvégig tilos volt az előfordulás, vagyis a nyomokban való (<0,1%) 

előfordulás is tilalmas. 
 

„Nincs semmiféle egyértelműen bizonyított kapcsolat a glifozát 

és bármely betegség között, de ha valaki nem akar találkozni 

szermaradékkal, ne egyen ilyen termékeket.” 

 - Ezt mondja a Monsanto és baráti köre (bár az Egyesült Államokban nincs jelölési 

kötelezettség, vagyis a fogyasztó kiszolgáltatott), amit Kökény grafikus is oszt, de ebből nem 

következik az, hogy ő a Monsanto szakértője lenne. A Monsanto hazai irodájában ezeket a 

pozíciókat a dolgokhoz értő, fegyelmezett és tisztelettudó agrárszakemberek töltik be. 
„Érdekes módon egy 2014-ben az indexen (sic!) megjelent 

cikkben a Wessling laboratóriumában vizsgált biotermények 

közel felében mutattak ki határérték feletti glifozátot. Ez 

teljes képtelenség (sic!), mert biogazdálkodásban teljességgel 

tiltott a használata, de még a konvencionális gazdálkodásban 

sem lehetne ennyi határérték feletti gyomirtószer (sic!).” 

 - Ez ugye afféle szégyenlős, nyaktekergetős árulkodás a biotermesztésről. Bármilyen 

meglepő is, de a nevezett cikk létezik 

https://peerj.com/articles/5801/
https://www.gabonakutato.hu/hu/kukoricatermesztesunk-a-vilag-merlegen
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(https://index.hu/tudomany/egeszseg/2014/10/17/beboritja_a_bolygot_es_az_emberbe_is_bej

ut_az_osi_permetszer/). Az alábbit olvashatjuk benne: »A Wessling által kifejlesztett, 

akkreditált mérések szerint a vizsgált biogabona-minták 46,9 százalékában volt a 

megengedettnél nagyobb mennyiségű glifozátmaradék, egyéb biotermékmintáknál ez az arány 

58,3 százalék«. A mai napig nem láttam az adatok bemutatását, és nem hallottam idehaza 

ennek a problémának a megbeszélését, pedig a biogabonák területén nagyon sarkalatos 

kérdésről van szó. Ekkor még behatárolni sem tudom mit jelent az, hogy egyéb 

biotermékminták. Lehetséges, hogy a hazai talajokban a glyphosate lebomlása lassabb, mint 

ahogyan ezt a skandináv talajokban már kimutatták. Lehet, hogy a biotermesztő nálunk 

tényleg az lenne, aki éjszaka szórja? Mi volt a reakció erre a tanúsító szervezetektől (utólag is 

ébresztő), mert ez az ő hatalmas bukásuk. E mű szerzője előtt nem volt biotermesztő 

ismerősöm, akiről a Janus-arcúságot el tudtam képzelni. Ezt tudva akkor – kedves szerző – a 

gyors lebomlással és a kockázat nélküli alkalmazással végleg leszámolva, miként állunk 

álmaink glifófíliájával? Mindenhol ott van. Let it be. 
 

„A gyomirtásra okszerűen, kis mennyiségben használt glifozát 

környezeti kára más gyomirtókhoz képest minimális, 

táplálkozási láncba (sic!) nem kerül bele.” 

 - Nem éppen most érvelt a szerző azzal, hogy de még a biotermékeknél is bekerült? 

Értem: a saját gacsos, éppen falnak rohanó, hályogos szemű lovunk nem vak, csak vakmerő. 
 

 Ps. A szemlézett írást tartalmazó blogot Kökény úr 2018. november 8-án sértődötten 

eltávolította. 

* 

6. A rákkutatók kiűzése Glifóisztánból 
2018. november 11. – Megjelent a ’Környezetbarát mezőgazdaság’ facebook lapján – 

https://www.facebook.com/ecofriagro/ (lap heti nézettsége 2.000-20.000 között) 

Kökény Attila: Glifozát – boszorkányok pedig vannak? (a neten közzétett kézirat, 2017. december 21, amit e 

sorozat harmadik részének megjelenésekor 2018. november 8-án távolított el a szerzője.) 

 
„A betiltásért küzdő szervezet egy írásában azzal érvel a 

glifozát betiltás mellett, hogy Magyarországon mennyivel 

emelkedett a rákosok száma. A hivatkozott cikkben az USA 

csökkenő rákos eseteinek számára hivatkozott (sic!) a 

jelentősen növekvő magyar rákos esetek számával szemben.” 

 - Ki mondta és hol? Megint napilapoknál tartunk? Az a szerző által követett szaksajtó? 

Gondolom a betiltásért küzdő szervezet – (Miért bátortalan az idézés?) – a Greenpeace: 

https://www.greenpeace.org/archive-hungary/hu/sajtokozpont/Ot-evre-engedelyeztek-a-

rakkockazatu-glifozat-tovabbi-hasznalatat-az-unios-tagallamok/. Azt írják: »A veszélyes glifozát 
újraengedélyezésének megszavazásával a magyar kormány egy rákkeltő kockázatú szer használatát támogatja, 
mely kimutatható minden nagyüzemi termesztésű élelmiszerünkben, szervezetünkben, sőt vizeinkben és a vidéki 
levegő porában is. [5 – https://greenpeace.blog.hu/2017/10/24/rakkelto_gyomirto_a_talajainkban] Eközben 
döbbenetesen romlanak a rákos megbetegedések statisztikái hazánkban: [6 – 
https://www.alon.hu/aktualis/2017/01/megdobbento-magyar-rakstatisztika-tobb-esetben-dramai-romlas] 
Magyarország az egyik világelső a lakosságszámhoz viszonyított daganatos betegségek miatti elhalálozásban. [7 – 
https://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/all-cancers/by-country/]«. Az Egyesült Államokra 

nem tett megjegyzést a Greenpeace, az a ’Heti Válasz’ anonim cikkében olvasható? A 

grafikus memóriája időközben elszállt. 
 

„Kérdezem, ha egy olyan országban jelentősen csökken a rákos 

betegek száma, ahol több évtizede napi szinten fogyasztott 

táplálékok többsége glifozáttal permetezett növényekből készül 

https://index.hu/tudomany/egeszseg/2014/10/17/beboritja_a_bolygot_es_az_emberbe_is_bejut_az_osi_permetszer/
https://index.hu/tudomany/egeszseg/2014/10/17/beboritja_a_bolygot_es_az_emberbe_is_bejut_az_osi_permetszer/
https://www.facebook.com/ecofriagro/
https://www.greenpeace.org/archive-hungary/hu/sajtokozpont/Ot-evre-engedelyeztek-a-rakkockazatu-glifozat-tovabbi-hasznalatat-az-unios-tagallamok/
https://www.greenpeace.org/archive-hungary/hu/sajtokozpont/Ot-evre-engedelyeztek-a-rakkockazatu-glifozat-tovabbi-hasznalatat-az-unios-tagallamok/
https://greenpeace.blog.hu/2017/10/24/rakkelto_gyomirto_a_talajainkban
https://www.alon.hu/aktualis/2017/01/megdobbento-magyar-rakstatisztika-tobb-esetben-dramai-romlas
https://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/all-cancers/by-country/
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és eközben egy GMO mentes országban, ahol a fogyasztók csak 

véletlenszerűen találkoznak glifozáttal, akkor mégis milyen 

rákkeltésre is bizonyíték ez?” 

 - Merthogy az Egyesült Államokban naponta esznek kukoricát, szóját, gyapotot és 

repcét? Egy hónapig voltam látogatóban Berkeley környékén, de nem ez történt velem. 

Avokádó, édesburgonya, rizs, kínai kacsa, dim sum, pulyka, marha és gyümölcsök, ami 

inkább jellemző volt. Mexikói étteremben egyszer voltam, a csemegekukorica könnyen 

elkerülhető (gyorséttermekben ott sem jártam), tofu nélkül is megvagyok, repceolaj nem volt 

a kezemben, a gyapotmagot akkor még nem módosították emberi fogyasztásra. A ’Heti 

Válasz’ egyébként az Egyesült Államok statisztikájának javulására az alábbi okokat sorolta 

fel: »fordulat történt az orvostudományban, a korai felismerés és a hatékonyabb 

gyógymódok miatt sokkal több a gyógyult eset; a dohányzás visszaszorulásával csökken a 

rákkockázat; nőtt a biztosítással rendelkező amerikaiak száma«. Végig kell máskor 

olvasni az általunk odavetett cikket, és akkor a választ is megtalálja majd a szerző. Viszont 

így van ez akkor, ha valaki nem emlékszik arra mit írt néhány bekezdéssel korábban. A 

Wessling még a biotermékek felében is talált glyphosate-ot (ne feledjük a vízoldhatóság miatt 

a glyphosate + AMPA eseteiben a környezeti szennyezettség diffúztípusú), vagyis a 

környezetanalitika gyakori találatai hol vannak a véletlenszerű találkozáshoz képest? Az 

európai polgárok közel felének vizeletéből kimutatható a glyphosate + AMPA, tehát a 

memóriazavarokkal küzdő szerzőnek el kellene dönteni mit szándékozik erősíteni, mert 

felszínes kapkodása nyomán kész is az értelmezési káosz. Megnyugtathatok mindenkit, hogy 

az IARC által foglalkoztatott vezető epidemiológusok nem hasonlóan inkoherens módon 

gondolkodnak. 
 

„A másik kérdés, hogy milyen rákos esetek hozhatóak 

összefüggésbe a glifozáttal? A rák egy (sic!) rendkívül 

heterogén betegséghalmaz (sic!), számtalan okkal és szervi 

elváltozással. Melyik rákért is felelős pontosan a glifozát?” 

 - Szerző tehát nem olvasta az IARC glyphosate-ról szóló monográfiáját 

(https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono112-10.pdf) és olyasmit kérdez, 

ami abban megtalálható. Olvasási vagy memóriagond az efféle? Ez a dobás baljós eredményű, 

a játékos verembe lépett, a társasjáték kártyájának üzenete: ’Elveszítette a pontjait, vissza a 

starthoz’. 
 

„A patkányos és egeres laborkísérletek szintén érdekes 

időtöltések, de a valós életben glifozáttal dolgozó, vele 

közvetlenül érintkező, glifozáttal kezelt termékeket fogyasztó 

emberek egészségi állapota nagyobb valószínűséggel tükrözi egy 

anyag veszélyességét.” 

 - A grafikus, mint alkalmi onkológus ad tanácsot? Küld majd a tévén át glifóenergiát 

is? Mennyire örülhet tanácsainak az orvosi szakma. Én úgy tudom, hogy mivel emberen nem 

lehet direkt kísérleteket végezni, ezért minden vizsgálati eredményünk modellállaton alapul. 

Emlősöket tekintve ez a patkány (tágabb értelemben rágcsálók). Nagy kérdés, hogy 

fölöslegesen túl sokat tudunk-e a patkányról, vagy reprezentálja-e az embert. Az esetek 

többségében igen. (Bocsánat az áthallásért.) A pozitív eredmény figyelmezteti az 

onkológusokat, s akkor érdemes az érintett szerrel balesetet szenvedők, öngyilkosságot 

elkövetők és a gyártásban hosszú ideig dolgozó munkások epidemiológiai követése. Szóval 

nem kellene grafikusnak újra felfedezni a szakemberek által régen berendezett világot, és 

túlhaladott ötleteket adni. Rajzolni kellene inkább, ha még nem felejtett el. 
 

  

https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono112-10.pdf
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„A zöld szervezetek, biófanatikusok (sic!) és politikusok 

által gyakran említett »bizonyított rákkeltő« hatás ezért egy 

( ) erős csúsztatás eredménye.” 

- Emberen nem bizonyított a glyphosate rákkeltő hatása, hanem gyanú alatt álló. Nem sikerült 

ezt sem megjegyezni, vagy éppen ez a ’csúsztatásra’ a saját példa? 
„…korlátozott bizonyítékok vannak a szer rákkeltő hatására – 

összesen néhány, állatokon végzett laborvizsgálat mutatott ki 

esetleges rákkeltő hatást az elmúlt 40 évben. Egy (sic!) ilyen 

bizonytalansági tényezőre alapozni egy »rákot okozó« kampányt 

(sic!) enyhén szólva is röhejes.” 

- A kampány (az IARC még nem foglalkozott vele) még talán önmagában nem okoz rákot. 

Tehát mégis volt kimutatható és statisztikailag bizonyított számú beteg? El tudom képzelni, 

hogy egészséges ember számára ’röhejes’ az, ami beteg számára tragikus. A ’Virágot 

Oikosnak’ (http://mek.oszk.hu/09800/09886/) megjelenése után hívott fel a BVM egyik 

kémikusa, akinek előrehaladott gégerákja volt már akkortájt. Azt mondta azon a szintetikus 

hangon, amin a gégemikrofonján át tehette, hogy mennyire sajnálja, hogy nem találkozott 

pályája során olyannal, aki figyelmeztette volna, hasonlóan, mint a könyvem tette. 

Miként ítélkezhet vajon egy egészségügyi területen korrekt kísérletet életében be nem állító, 

értékelő és bírált lapban eredményt nem publikáló ilyen ’elszállt’ véleményt egy 

tiszteletreméltó egészségügyi világszervezetről. Mi történt Kökény Attila grafikus 

önkontrolljával? Nekem egérke jut eszembe a hídról, aki az elefánttól kérdezi, hogy hallja-e, 

hogy dübörögnek. 
„Ha annyira aggódnak a különféle szervezetek az emberekért és 

a rákkeltő hatás miatt, akkor kezdjék először az igazoltan 

első kategóriás karcinogénekkel, amitől évente bizonyítottan 

emberek milliói kapnak rákot, mint a dohányzás, napsütés vagy 

az alkohol. Ezek a kockázatok az IARC besorolása szerint első 

csoportba tartoznak, azaz bizonyítottan rákkeltők.” 

- A szerző nyilván nem tudja, hogy a besorolás nem a rákkeltő hatás erősségére vonatkozik, 

hanem annak bizonyíthatóságára. Az etilalkohol (+ acetaldehid) nem rákkeltőbb, mint a 

glyphosate, hanem bizonyítható a hatása az alkoholisták magas száma miatt. Jókedvű, 

bárányszelídségű alkoholista barátom ugyanúgy rákban halt meg, mint hasonló ízlésű 

édesapja. Maga választotta a lassú öngyilkosságot. Hajlok arra, hogy az IARC minősítése 

igaz. Orvosok/biológusok tudják, hogy a népességben az átlag mellett érzékenyek és 

ellenállók vannak a haranggörbe két végen. Az érzékenyek felől érkeznek az első jelzések. 
„A dánok EU listavezetők a rákos megbetegedések számában, s 

egyúttal a legtöbb növényvédőszert (sic!) is az ő szervezetük 

tartalmazza. Azonban ebben a koktélban is sokadik helyen áll 

csak a glifozát.” 

- Mely ivarban és melyik rosszindulatú betegségről beszél a grafikus? Az összes rosszindulatú 

betegséget tekintve Európában Magyarország az első, követi őt Horvátország és Szlovákia. 

Dánia csak a 11. helyen van (az EU-ban 9.). Vagyis mit kevert megint össze Kökény Attila? 

Dánia az egyik legkevesebb növényvédő szert felhasználó európai ország. Állampolgárainak 

szervezete tartalmazná a legtöbb szermaradékot? De melyik hatóanyagból és mennyit? Nincs 

annyi vizsgálat Európában, hogy azok nemzetenként valós módon összehasonlíthatók 

lennének. Ettől eltérően az érzékenyek aránya feldúsulhat egy nemzetben. Az egyes 

vegyületek eltérő mennyiségben okozhatnak rosszindulatú betegséget, vagyis lényegtelen egy 

találati sorban mennyiségi szempontból hányadik helyen találhatók. Az Agent Orange 

töredékszázalékban tartalmazta azt a vegyületet (TCDD), ami a drámai hatásért felelős. A 

magyar népesség rosszindulatú betegségekre való érzékenysége azonban a statisztika által 

bizonyított tény, s velünk együtt a középkelet-európai térségnek az érintettsége is. 

http://mek.oszk.hu/09800/09886/


16 
 

Ps. A szemlézett írást tartalmazó blogot Kökény úr 2018. november 8-án sértődötten 

eltávolította. 

* 

7. Glifólátnok 
2018. november 12. – Megjelent a ’Környezetbarát mezőgazdaság’ facebook lapján – 

https://www.facebook.com/ecofriagro/ (lap heti nézettsége 2.000-20.000 között) 

Kökény Attila: Glifozát – boszorkányok pedig vannak? (a neten közzétett kézirat, 2017. december 21, amit e 

sorozat harmadik részének megjelenésekor 2018. november 8-án távolított el a szerzője.) 

 
„Az utóbbi hónapok glifozát betiltását követelő EU kampánya 

még erősebb visszásságokat mutat. A glifozát a Monstantó és a 

GMO elleni harc bűnbakja lett, ezért egyfajta szimbolumként 

(sic!) szerepel a mindenellenes (sic!) mozgalmak zászlaján.” 

- A szerző itt már elfelejtette az elkezdett műfajokat és a neocsasztuska stílusjegyeit vette elő? 

Minden-ellenes mozgalmak? A GMO és glyphosate a minden lenne? Nekem például messze 

nem. 
„Az IARC jelentés készítésében résztvevő és szakmai 

ismeretekkel nem rendelkező Christopher Portier anyagilag 

érdekelt a Monsanto elleni perekben, ő segített a Johnseon 

(sic!) féle per iratainak elkészítésében is, de a WHO nem 

árulta el, ki, mikor és milyen célból módosította a 

jelentést.” 

- Christopher J. Portier matematikus/biometrikus igen jelentős nemzetközi karriert futott be 

(https://www.niehs.nih.gov/news/assets/docs_a_e/dr_christopher_portier_508.pdf) a 

kísérletek szakszerű biometriai értékelésének területén. Őt ítéli meg a szakmai ismeretekkel 

nem rendelkező, képzetlen Kökény Attila, aki saját teljesítmény hiányában ismeretlen a 

tudomány számára. Nem a szélhámosság minősített esetével állunk szemben? Miért nem 

tetszik neki, hogy Portier doktort a bíróság több mint öt órán keresztül kérdezte ki 

(https://www.courthousenews.com/monsanto-lawyer-clashes-with-cancer-expert-in-roundup-

trial/)? Mi a megszólításának oka, ha nem a nemzetközi szakértelme? Miért lenne elfogult egy 

biometriában dolgozó, aki a matematikai statisztika szerint a számok valóságos üzeneteit 

mutatja fel? A biometria által igazolható tények alapján dönt. A felperes kertész Kökény 

grafikus szerint nem is volt beteg? Vagy ezt máshogyan szerezte? Mi a kezén és hátán lévő 

nemgyógyuló sebesedés oka (https://darvasbela.atlatszo.hu/2018/09/02/24731/)? 

Meghamisították a leleteit? Kökény grafikus tudni véli, hogy nem a glyphosate okozta 

Dewayne ’Lee’ Johnson betegségét? Mik a bizonyítékai? (Költői kérdés volt, nem várok rá 

szerzői választ, hiszen honnan is tudhatná.) 
 

„Tehát Aaron Blair egy személyben eldöntötte, hogy nem 

értékelik a több évtizedes amerikai eredményeket a 

kockázatelemzésben, mert nem fér bele a jelentés terjedelmébe. 

Erre a szándékosan és alaptalanul negatívra módosított IARC 

jelentésre épül az egész európai glifozátellenes kampány.” 

 - Ezt Mariska is hallotta a bodzástéglási piacon Margittól, és aztán a kendőjét 

igazgatva mesélte nekem is. Biztos elhinném, ha nem tudnám, hogy nem egyszemélyesek a 

IARC döntései. Tessék megnézni a kötet közreműködőit. A 112. kötetben (öt hatóanyag 

minősítését tartalmazza) 18 tag, 1 meghívott specialista (ő volt Portier), 4 képviselő és 6 

vizsgáló vett részt. Nem módosított ez a monográfia, hanem többségi véleményt tükröző. Az 

IARC sohasem szolgál személy megnevezésével közösségi munka esetében, mert az odadobná 

a cégek jogászainak valamely munkatársát. Igazán egyszerű etikai egyezség. Kökény Attila 

most elemzett, 2017-es kakasszéki kézirata egyébként csak azért nem került az IARC 

https://www.facebook.com/ecofriagro/
https://www.niehs.nih.gov/news/assets/docs_a_e/dr_christopher_portier_508.pdf
https://www.courthousenews.com/monsanto-lawyer-clashes-with-cancer-expert-in-roundup-trial/
https://www.courthousenews.com/monsanto-lawyer-clashes-with-cancer-expert-in-roundup-trial/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2018/09/02/24731/
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monográfiájába, mert az egészségügyben nem ismerik a véleményét. Törekszem a 

méltányosságra, de az opponens és szerző viszonya egy szaklapnál egyirányú. A szerző 

legjobb tudása szerint letesz egy kéziratot, az opponens olvas, mérlegel, javít, vitatkozik, majd 

döntést hoz. A valóság terepén nem jutottunk volna odáig, hogy ezt a szánalmas kásahegyet 

megmásszam. Egyszeri olvasás után, mindenféle részletes vélemény és javaslat nélkül 

elutasítottam volna, hiszen állításai hibásak, hiányosak és sokszor összefüggéstelenek. A 

magyar nyelv gyakori kerékbetöréséről most egy szót sem ejtek. 
 

„A magyar média és a zöld szervezetek ezt figyelmen kívül 

hagyva erőltetik azóta is a »bizonyítottan rákkeltő« 

félelemkeltő kampányt, annak ellenére, hogy egyértelműen 

meghamisított jelentésről van szó és sehol nem bizonyította 

egyetlen vizsgálat sem 40 év alatt az egyértelmű kapcsolatot 

az emberek rákos betegségei és a glifozát között.” 

 - Senki nem írt le eddig ilyesmit, emberen a rákkeltés gyanújáról beszél az IARC 

nyomán a média, különben – gondolom én – be is perelhetné a kedves Monsanto, vagy utódja 

a Bayer a bizonyítható tényektől elrugaszkodó véleménytulajdonost. Meghamisított jelentést 

tett közé az IARC? Ezzel a tényállítással azért én nagyon vigyáznék, mert ez egyértelműen 

perképes, amit esetleg valaki észrevesz. 
 

„Az USA állattartásában egyeduralkodó GMO takarmányok esetén 

sem sikerült olyan problémákat kimutatni, amely alátámasztaná 

a glifozát rákkeltő hatását az elmúlt 40 évben tartott, több 

száz milliárd állat esetében.” 

 - Nem valamennyi GM-növény glyphosate-tűrő. Kökény grafikus azt hitte? A további 

gond a kijelentéssel az, hogy a rákkeltés gyanújának eloszlatására vonatkozóan nincs 

elfogadható dokumentáció (https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/11/02/dietetikai-

bizonytalansagok-mitoszok-es-vitak/). Hol vannak az ok és okozat bizonyítására vonatkozó 

tényszerű adatok? Hol volt a kellő szakértelemmel leválasztott kontroll? Mik voltak a 

kezelések? Hol az analitika? Hol vannak a részletes és elemzett állatorvosi felmérések? A 

hivatkozott közlemény nem kísérlet eredménye, hanem gazdálkodói eszmefuttatás a vágóhídi 

feldolgozásra alapozva (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/gmo_rep-

stud_mon-810_report-2014-revised_ref-73_en.pdf). Ennyit is ér a tudományos piacon. A 

BZBE vezetői lelkesedtek ezért a cikkért, de eddig még mindig a lúzer változatos szerepeit 

osztották rájuk. Nem örülök ennek, néhány dologban bizonyosan igazuk lehet. Tiszteletem 

Dudics Dénes irányában töretlen, még ha a GMO-politika európai tényeiből általában más 

következtetést vonok le, mint ő. A tudomány más szögletéből látjuk ezt a korántsem hibátlan 

GMO nevű szobrot. 
 

„Így érdemes elgondolkozni, hogy biztos, hogy igazat mondanak-

e a médiában a glifozát bizonyított (sic!) rákkeltő hatásáról 

és milyen üzleti érdekek (sic!) állhatnak egy könnyen 

elérhető, olcsó, alacsony tartamhatású gyomirtó elleni 

boszorkányüldözésben.” 

 - Glyphosate = boszorkány? Nagyon képzavaros társítás. Próbálja a szerző lerajzolni. 

Ha a grafikusnak hasznos, akkor más már nem is érdekes? A parasztok ahogy a szerző 

különféle fórumokon meglehetősen tiszteletlenül írja, majd úgyis hisznek neki. Miért is? Elég 

ehhez a szájkarate, a felszínes rajoskodás? 
 

„Az alkalmazási előiratokban meg van határozva, hány litert 

kell használni belőle a helyzetnek megfelelően. A szakértő 

konvencionális termelők azonban a permetezésre szolgáló víz 

https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/11/02/dietetikai-bizonytalansagok-mitoszok-es-vitak/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/11/02/dietetikai-bizonytalansagok-mitoszok-es-vitak/
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/gmo_rep-stud_mon-810_report-2014-revised_ref-73_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/gmo_rep-stud_mon-810_report-2014-revised_ref-73_en.pdf
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kezelésével, pH beállításával és a permetezés időpontjának 

megfelelő megválasztásával fele-harmadával alacsonyabb 

dózisokkal is gyomrezisztencia nélkül tudnák kezelni a 

területeiket, csökkentve a glifozátterhelést. Ezt viszont 

tiltja a magyar szabályzás, így az a gazda, aki 

szerfelhasználást (sic!) csökkentené, nem teheti meg 

hivatalosan.” 

 - Előiratok? Tehát a szerző a gyártónál is okosabb (Weöres Sándor versikéje is 

felrémlik egy pillanatra), aki a felhasználás paramétereit kimunkálta és a kérelmét így adta 

be? Hatóanyagot az EU engedélyez, készítményt a tagország a gyártó/forgalmazó kérelmei 

alapján. A grafikus mindent újra felfedez, nem is vitás, hogy glifólátnok. 
 

„Eddig egyértelmű bizonyítékot egyik vizsgálat sem 

szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy egy (sic!) kimutatható 

mennyiségű AMPA milyen gyakorlati (sic!) és súlyos kárt 

okozott a környezetben vagy a talajban, pedig a zöld 

szervezetek évek óta szorgosan keresik a bizonyítékot a 

teóriák mellé.” 

 - Talán szaklapokat kellene olvasni és meg is érteni a tudományos cikkek tartalmát. 

Mérni szolgáltatásra szakosodott laborok és pályázati támogatással kutatók szoktak. A zöld 

szervezetek olvasnak, néha méretnek is és felerősítik a közzétett eredményeket. Szóval a 

sorrend és szereposztás is más. Az orientáció ismételten helytelen. 
 

„Lehet erőltetni a biogazdálkodást, de a biogazdálkodást 

követelők többsége a tiszta termelés felárát már nem hajlandók 

megfizetni, nincs hazai piaca a biotermékeknek, ezért kevesen 

váltanak bióra.” 

 - Ezt írja a Kakasszéki Biogazdálkodási Kft. hajdani ügyvezetője, akitől néhány 

hónapja csöndben megváltak? Akkor csak erőltette Kakasszéken ezt az ökológiai 

gazdálkodás-féleséget? Feltételezem Kovács Gábor – aki valóban tiszta és virágos 

környezetet képzelt el a szülőfalujában – is rájött arra, hogy nem lehet más a biogazdálkodás. 

Mondjuk a hajdani ügyvezető bioszkeptikus szövegfolyama után én sem keresném meg 

mostanában ennek cégnek a standját. Egyébként úgy látom, hogy a Biokultúra Ökopiac 

szombatonként tele van. 
 

 Ps. A szemlézett írást tartalmazó blogot Kökény úr 2018. november 8-án sértődötten 

eltávolította. 

* 

8. Zárul a mókatár 
2018. november 13. – Megjelent a ’Környezetbarát mezőgazdaság’ facebook lapján – 

https://www.facebook.com/ecofriagro/ (lap heti nézettsége 2.000-20.000 között) 

Kökény Attila: Glifozát – boszorkányok pedig vannak? (a neten közzétett kézirat, 2017. december 21, amit e 

sorozat harmadik részének megjelenésekor 2018. november 8-án távolított el a szerzője.) 

 

„Évtizedek óta olvasni, hogy több biotermelőre volna szükség, 

de tíz éve nem változott számottevően a bio területek (sic!) 

mennyisége (leszámítva a 2015-ös ÖKO pályázat javarészt 

gyeppel, jelentős pénzt felmarkoló »biósait«). 

 - Gondolom erre most az ökogazdaságokkal kapcsolatos minisztériumi döntéshozók 

felfigyelnek, bár válaszolni aligha itt fognak. 
 

„A biotermelés és a konvencionális termelés nem egymás 

ellenségei, bármennyire is szeretné így beállítani az egymást 

https://www.facebook.com/ecofriagro/
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kölcsönösen lesajnáló bio és a vegyszeres lobbi.” 

 - Ezzel egyet is lehet érteni. Az ökológiai gazdaságok jelentős része hagyományos 

gazdálkodást is folytat, vagyis náluk a konfrontálódás nem erős. Persze, aki a kettő között 

hajladozik, annak lehetnek morális gondjai, amit túl is kompenzálhat. 
 

„A konvencionális az a termelő, aki még nem tanulta meg, 

hogyan tud vegyszerek nélkül termelni és még nincs kész a 

talaja biotermelésre az ökológiai szolgáltatások hiányában. A 

két tábor között azonban a tisztább termelés szándéka ver 

hidat és ezen a hídon egy talajt és ökológiát (sic!) javító 

folyamat keretében lehet eljutni a tiszta termelésig.” 

 - Ökológiát javítani? Meg kellene nézni a szerzőnek, mint jelent az ökológia szó. 

Nyilván sohasem érdekelte. Tudása piaci konferenciákon felcsipegetett, nincs komoly 

ismeretalapja. Egy további tudományágat (a talajtan, földműveléstan, környezetanalitika 

ökotoxikológia, onkológia, biometria megreformálása után), az ökológiát is szeretné a 

grafikus újra álmodni? Hídként szolgálni komoly felelősségteljes feladat, csakhogy ehhez 

szakértelem, kiegyensúlyozottság és szerénység kell (ezt az alakítja, hogy bölcs ember tudja, 

hogy nem mindent tud, a sarlatánok viszont mindenben magabiztosak), amely 

személyiségjegyek nem rajzolódtak ki a grafikusról a közelmúltból. Amit fórumokon belőle 

látok az populista, okoskodó és tudományellenes, ezért aztán nagyon nem bírja a valóságos 

szaktekintélyeket. Rossz hírem van a számára: az érintettek képességein a grafikus 

indulaterjedése nem változtat semmit; átmenetileg persze befogják az orrukat. 
 

„Az egészséges talaj az egészséges növény alapfeltétele, amely 

az egészséges ökológiai környezeten (sic!) és terményen 

keresztül segít az emberi egészség megteremtésében és 

fenntartásában.” 

 - Van talaj nélküli gazdálkodási forma is. Lehet nem szeretni, de létezik és a növényei 

egészségesek, bár ehhez sok segédanyagot használnak fel. Azt akarom mondani, hogy nem 

mindennek az alfája és omegája a talaj. Nem innen bújnak elő kivétel nélkül a szabadon élő 

ökológiai szolgáltatások. A vízi ökoszisztémák sem a ’talajon’ és növényeken alapulnak, bár 

üledékfogyasztók itt is vannak. Nem szerencsés a végletesség. 
 

„Ha ebből a rendszerből betiltják a glifozátot, a termelő 

másik szerhez fog nyúlni, ami nem biztos, hogy annyira 

kockázatmentes lesz, mint a glifozát. Az alternatívaként 

használható glüfozinát bomlástermékei például sokkal tovább 

megtalálhatóak a talajban és jóval kevesebbet vizsgálták, mint 

a glifozátot.” 

 - Már hogy valamiféle ökológiai egység része a glyphosate; abban természetessé is 

vált és kockázatmentes? Feltételes módú fenyegetés lenne ez az EFSA irányában. 

Megfontolják, ha gondolják, de a glyphosate betiltása csak az EU jóváhagyásával történhet. A 

grafikus szerintem aligha tudhatja és állíthatja hitelesen, hogy a közel száz gyomirtó 

hatóanyag ökotoxikológiai sorrendje miként alakul. Fölöttébb bonyolult munka ez. Gondolom 

a NÉBIH majd előáll az ebbéli tudásával, bár eddig még nem tette, és bennem súlyosak a 

kételyek ezzel kapcsolatban. 
 

„A glifozát csak egy, a több száz, általában sokkal 

ártalmasabb vegyszer közül, ami most épp közellenségnek van 

kikiáltva.” 

 - Honnan veszi a szerző azt a rosszindulatú feltételezését, hogy az európai 

szerválaszték nem környezet-egészségügyi szempontok szerint pozitív módon változik? Az 
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EFSA törekedne az európai polgárok minél hathatósabb megbetegítésére? Zagyvaság lenne az 

efféle értelmezés. Mi az, hogy általában sokkal ártalmasabb? A szerző értelmezi egyáltalán 

azt, amit leír? A grafikus követői elfogadják ezt a tények nélküli hadovát, amit idáig 

olvashattunk? Ez a színvonal lenne csak érthető; a fecsegés szintje? Az EU hatóságai a 

hatóanyag-engedélyezéskor nem közellenséget keresnek, hanem környezet-egészségügy 

szempontrendszer szerint megfeleltetnek, és kiemelik a nem megfelelőket. 
 

„Például a glifozát LD50 értéke a Glialkában több, mint 5000 

mg/kg – minél kisebb az érték, annál mérgezőbb anyagról van 

szó. A biótermelésben (sic!) engedélyezett Champion 2 FL 

növényvédőszerben (sic!) található rézhidroxid 1346 mg/kg LD50 

akut toxicitási értékkel rendelkezik, háromszor mérgezőbb, 

mint a glifozát és a fogyasztható termésre kipermetezve néhány 

nap múlva már biztonságosan fogyaszthatónak minősítik. Senkit 

nem láttam viszont még a rézhidroxid betiltásáért tüntetni.” 

 - A grafikus toxikológiai tájékozatlansága meghatározó jellegű. Az akut hatás 

önmagában csak balesetveszélyességre utal. A krónikus hatásokkal vannak a bajok (fel sem 

tűnt eddig?), ott egészen más a dimenzió, és a kitettség játszik döntő szerepet. A rézhasználat 

teljesen más nóta, nem itt kellene róla énekelni. 

 
„A konvencionális szántóföldi termelők dolgoznak Magyarország 

termőföldjeinek 98,7%-án és etetik az ország 90+%-át (sic!).” 

 - Kökény Attila eleresztette a biogazdálkodást vagy fordítva. Úgy tűnik Kovács bankár 

(https://atlatszo.hu/2017/02/09/ezoteria-hivo-moszkovita-bankar-a-rezsim-zsoldjaban-lazar-

menti-meg-a-kogart-tulajdonosat/) komolyan gondolta a virágos ökofalut biogazdasággal, a 

kakasszéki tó (rehabilitálásra szorul) és Júlia-fürdő (az itt található termálvízre 1932-ben 

szanatóriumot alapítottak) szomszédságában. Most új ügyvezetőt választott a Kakasszéki 

Biogazdálkodási Kft. (KBK) élére, akit Basits Ferencnek hívnak 

(https://www.nemzeticegtar.hu/kakasszeki-biogazdalkodasi-kft-c0609022230.html). Azt 

gondolom, hogy az évi ~9 milliós nettó árbevétel (https://www.nemzeticegtar.hu/kakasszeki-

biogazdalkodasi-kft-c0609022230.html), amit a KBK (a Hungária Ökogarancia Kft. a 

tanúsítója) 2017-ben felmutatott, elég halovány teljesítmény, de lehet, hogy tévedek és a 

foglalkoztatott két főre rendben van. A grafikus kényszerűen vitorlát bontott, vagy letépte 

láncait, és az ökológiai gazdaság ügyvezetői tisztségét átadta. Nem jelentette be ott, ahová 

hívták, hanem ment és osztotta tovább az igét. Csodálnám, ha máshol befogadnák 

biogazdálkodónak, hiszen kívülről úgy tűnik, hogy régen ambícióit vesztette már, és e 

gazdálkodási forma, valamint hazai vezetői ellen fordult. A körükben nem találkoztam róla 

pozitívan nyilatkozóval és a Biokontroll Igazgatótanácsülésén, tíz év alatt egyszer sem 

hangzott el neve. A Biokultúra egyetlen rendezvényén sem láttam, mint előadót. Igaz, 2017. 

február 2-án az ÖMKI Kft. és a SzIE MKK rendezvényén tízperces előadást tartott: 
’Forgatás nélküli talajtakarásos szántóföldi 

termesztéstechnológia tapasztalatai’ címmel 

(https://agroforum.hu/agrarhirek/novenytermesztes/egesz-napos-konferencia-lesz-az-

okologiai-gazdalkodas-hazai-helyzeterol/). Igen szerény szerzői teljesítménybemutatás ez. 

Előadások gazdálkodóknak, videók és fórumszövegek – kapcsolati tőke és közönségdíj. 
 

„Az olcsó tömegtáplálék és ipari alapanyagok megtermelése 

azonban nem megy gyomirtószer (sic!) nélkül, ezért ha nem 

szeretnénk, hogy sokkal mérgezőbb és hosszabb tartamhatással 

rendelkező szereket használjanak a termelők, akkor a glifozát 

felhasználásának szabályzásáért és nem betiltásáért kellene 

https://atlatszo.hu/2017/02/09/ezoteria-hivo-moszkovita-bankar-a-rezsim-zsoldjaban-lazar-menti-meg-a-kogart-tulajdonosat/
https://atlatszo.hu/2017/02/09/ezoteria-hivo-moszkovita-bankar-a-rezsim-zsoldjaban-lazar-menti-meg-a-kogart-tulajdonosat/
https://www.nemzeticegtar.hu/kakasszeki-biogazdalkodasi-kft-c0609022230.html
https://www.nemzeticegtar.hu/kakasszeki-biogazdalkodasi-kft-c0609022230.html
https://www.nemzeticegtar.hu/kakasszeki-biogazdalkodasi-kft-c0609022230.html
https://agroforum.hu/agrarhirek/novenytermesztes/egesz-napos-konferencia-lesz-az-okologiai-gazdalkodas-hazai-helyzeterol/
https://agroforum.hu/agrarhirek/novenytermesztes/egesz-napos-konferencia-lesz-az-okologiai-gazdalkodas-hazai-helyzeterol/
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harcolni.” 

 - Vagyis Kökény Attila valójában a glyphosate-engedélyezés meghosszabbításáért 

elkötelezett, és a hatóanyag mellett való harcra buzdít. Vajon kit? Biogazdákat aligha. Új 

gazdavezér érkezett hozzánk? BAZ megyében már tarol, ott a megyei NAK szervezi már az 

előadásait. Senki sem ellenőrzi felkérés előtt a diplomát és a megméretett eredményeket? 
 

„A glifozát használata kizárólag emberi vagy állati 

táplálkozásra nem szolgáló növényeken legyen engedélyezett és 

kizárólag professzionális felhasználóknak.” 

 - Akkor vajon Kökény gazda miként használja majd ezeket a készítményeket, hiszen 

nem professzionális felhasználó? Írnak fel neki a vele szimpatizáló növényorvosok receptet? 

A kéziratnak ezen a táján a számomra ismeretlen Kökény úr tiszteletköröket fut a személyem 

körül, ami eléggé disszonáns, és a ’GMO-Kerekasztal’ egyik állásfoglalását is idézi 

(http://www.bdarvas.hu/gmo/idn6072). Nem értékelem sokra ezt a gesztusát, mert csöppet 

sem őszinte. Helyezkedésre használja. Az általa javasolt változtatás pedig nem a végső 

megoldás. Bármely felhasználási módnál szennyeződik a talaj- és élővíz, majd az 

ivóvízbázisunk. Pillanatnyilag még nálunk rendben van, de sok országra (Egyesült Államok, 

Argentína, Egyesült Királyság, Franciaország, Ausztrália, Kanada) ez már esetleg nem 

mondható el (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00078/full). 
 

„Milyen gyomirtószert fog helyette használni az egyszeri 

paraszt, aki a magyar szántóföldi termőterületek közel 99%-án 

dolgozik?” 

 - Olyat ne, ami esetleg teratogén, hormonmoduláns vagy rákkeltő. Ezek ön- és 

közveszélyesek. 
 

„A fizikai gyomirtás költségei nem érvényesíthetőek a 

konvencionális gazdálkodásban, ezért a paraszt (sic!) 

gyomirtószert fog használni.” 

 - A gazdálkodó használhat seregnyi engedélyezett gyomirtó szert. Semmi sem tiltja 

ezt, ha van hozzá képzettsége. A biogazdálkodó önszántából döntött másként. Rá gondolt a 

grafikus? Ha igen, az hatalmas gáz. A kémiai gyomirtás céljaira nagyon sok engedélyezett 

gyomirtási technológia létezik a glyphosate-on kívül. Az EU-ban 2016-ban még kilencven 

körüli gyomirtó-hatóanyag volt engedélyezve. Növényvédő szakképesítéssel (MSc) a 

megoldások felismeréséhez is el lehet jutni. A grafikusnak ehhez agráregyetemre kellene 

beiratkozni. Az autodidakta táltosképző látogatása ehhez a munkához nem elégséges. A 

kémiai növényvédelem gyakorlata szerintem nem dilettánsoknak való, a bizarr 

rögtönzéseikkel igen sok egészségügy gondot tudnak okozni maguknak és másoknak. 
 

„A vegyszermentes termelés átállási folyamatot igényel, 

jelentős költséggel, amit nem fizet meg a piac, amikor egy 

kenyér árából kevesebb, mint 4% kerül a termelőhöz.” 

 - Ez, ha igaz állítás, akkor súlyos gazdasági probléma, de nincs hatással a toxikológiai 

megítélésre. A szerző egész írásán átvonul az a fajta ügyeskedés, amivel pótolhatatlannak 

tűnteti fel a toxikológia által széleskörűen kritizált glyphosate hatóanyagot, amit 

szerencsésebb, ha szakemberek mentegetnek. 
 

„Források, ha majd lesz időm, beszámozom ezeket a megfelelő 

hivatkozáshoz.” 

 - Ez szerintem már fölösleges. Én az eddigi tartalom törlését látom megoldásnak. A 

szerző elvégezte már ezt is. Duzzog és toporzékol közben; egy szerver egyik szegmensében 

dobálja a sarat. Nem vagyok ott. A ’Környezetbarát mezőgazdaság’ olvasói a kökényi arc 

http://www.bdarvas.hu/gmo/idn6072
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00078/full
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poetica környezetanalitikai és toxikológiai bírálatát olvashatták. A talajtani, földművelési és 

mikrobiológiai részek szakértését további szakemberekre bízom. Kétlem, hogy lesz ilyen, 

mivel a szerző képzettséggyűlölete távol tartja tőle a szakembereket. Az ego túlméretezett, a 

valóságos tudás a szivarzsebében elfér. Az általa sugalmazott gyakorlat szerintem az 

ökológiai termesztők hitelességét rombolja, és a vásárlóik gyanúját felkelti. Az ökológiai 

gazdálkodás hazai vezetői – igen, a minisztériumban és az MTA-nál is – nem kerülhetik el 

azt, hogy elgondolkozzanak ezen a kéziraton és az üzenetein. 
 

 Ps. A szemlézett írást tartalmazó blogot Kökény úr 2018. november 8-án sértődötten 

eltávolította. Egyetértek vele. 
 

A szemlézett írás 2017. december 21. és 2018. november 8. közötti linkje (már nem él): 

https://talajmegujito.blogspot.com/2017/12/glifozat-boszorkanyok-pedig-

vannak.html?fbclid=IwAR1Q31O2BYrdiInNGJ32ct8hgyaVhDZckn7Pi44Y-Cobu0Ke8wYb7xXveS8 

 

 Budapest, 2018. november 13. 

 

Darvas Béla DSc 

c. egyetemi tanár 
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