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Mint Drexler Dóra, az intézet vezetője elmondta, a 2015 óta felfelé ívelő bio-grafikon pozitív fejlődést
mutat, míg 2017-ben a hazai ökoterületek nagysága éppen csak elérte a 200 ezer hektárt, mára
megközelíti a 300 ezret. Ebben az évben úgy nőtt 10 ezerrel, hogy nem voltak pályázatok kiírva.
Hazánkban a teljes bioterületből 55,6 százalékkal részesednek a rét, legelő és az extenzív gyep.
Ez nyugati kitekintésben sem rossz eredmény, s azzal, hogy a továbbiakban a támogatást
állattartáshoz kötik, a szerkezete is megváltozik. Fontos értékmérő, hogy a szántóföldi növények
aránya 35,4 százalék, s ha az ültetvények a nagy egészből csak 5,2 százalékot tesznek is ki jelzi, van
még hová fejlődnünk.
A szakember elmondta, 2019-ben az irányító hatóság mintegy 2000 ökogazdálkodási kérelmet
támogatott, amelyből 1900 kérelem átállási. Levonható tehát a következtetés: további növekedés
várható. Ugyanez mondható el világszinten is.
Egy biztos, éves összehasonlításban a biotermékek iránti növekedés 10 százalékos, ami magával
húzza a termelést is.
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„Gyakorlatias eredményekre van szükség, amelyek a mindennapi gazdálkodásban hasznosíthatók”hívta fel a figyelmet Drexler Dóra, hogy olyan projekteket is preferálnak, amelyek összekötik a
termelőket, a feldolgozókat és a szaktanácsadókat. Az intézetvezető sorolta az eddigi munkájukat:
sokfajú magkeverék kifejlesztése a szőlő sorközökbe, tájfajta paradicsomok visszavezetése a
kertekbe, varroa atka elleni ökológiai módszerek elterjesztése és az ősgabonák újbóli termesztésbe
vonása.
Ezt a célt szolgálja az ÖMKi 2012-ben megalapított on-farm kutatási hálózata, mely a hazai ökológiai
gazdaságokban megvalósuló innovatív kísérletek rendszere. Életszerű helyzetekben kivitelezett,
egyszerű kísérletek beállítását jelenti működő gazdaságokban, illeszkedve a gazdálkodók által
meghatározott termelési célokhoz. A kísérletek témáját a résztvevő gazdaságokkal közösen alakítják
ki.
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