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1. BEVEZETÉS, AZ ÉRTEKEZÉS CÉLKITŐZÉSEI ÉS 
HIPOTÉZISEI 

 
Természeti értékeink megırzése, környezeti értékeink 

védelme napjainkra a társadalmi-gazdasági élet meghatározó 
részévé vált. Ennek hátterében egyrészt a természeti 
erıforrások egyre intenzívebb felhasználása, kimerítése, 
másrészt a különbözı tevékenységek hatásaként a 
környezetbe kibocsátott szennyezı anyagok növekvı 
mennyisége áll. 

Az 1980-as évektıl kezdıdıen Magyarországon is 
elindult az ökológiai gazdálkodás mozgalma, amely – 
legalábbis eleinte - hozzájárult a mezıgazdaságban 
jelentkezı túltermelési probléma mérsékléséhez, ugyanakkor 
környezetvédelmi célokat is szolgál. Kedvezıtlen adottságú 
területeken jelent alternatív megoldást, ezáltal elısegítve az 
évszázadok óta mezıgazdasági mővelési alatt álló területek 
felhagyásának elkerülését. A kormányzati próbálkozások 
ellenére Magyarországon az ökológiai gazdálkodás 
részaránya jelenleg is 2,5% körül ingadozik, csökkenı 
tendenciát mutat. Az alacsony hazai keresletet egyrészt az 
információhiány, másrészt a nem megfelelı fizetıképes 
kereslet okozza. Az ökológiai gazdálkodást folytatók egy 
része az integrált programokba kapcsolódott be a kedvezıbb 
feltételek és a magasabb támogatási összegek következtében. 
A bioüzemanyag-elıállítás a mezıgazdasági termelıket arra 
ösztönzi, hogy bioüzemanyag-termeléshez különítsenek el 
földterületeket, mindez az ökológiai gazdálkodás további 
térvesztéséhez vezethet. 
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A doktori értekezés elkészítésének legfontosabb 
célkitőzései az alábbiakban foglalhatóak össze: 

 
• saját vizsgálatok eredményeként meghatározni az 

ökológiai gazdaságok fıbb termelési tényezıinek 
jellemzıit, szekunder adatbázisok segítségével 
összehasonlítani a konvencionális gazdaságok 
adataival, feltárni a kétféle termesztési rendszer 
különbségeit a munkaerı és a földhasználat 
vonatkozásában; 

• az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Tesztüzemi 
Rendszerének adatai alapján elemezni az egyéni és 
társas ökológiai gazdaságok bruttó termelési 
értékének, költségszerkezetének, valamint a fıbb 
jövedelmezıségi mutatóinak alakulását 2004-2007 
között; meghatározni a konvencionális és az 
ökológiai gazdaságok költségszerkezetének 
eltéréseit, feltárni a lehetséges okokat; 

• kérdıíves felmérés alapján a hazai ökológiai 
szántóföldi növénytermesztést folytató gazdálkodók 
által alkalmazott gyomszabályozási módszerek 
felmérése, és azok idı- és költségigényének 
feltérképezése; reagálás-vizsgálattal a gazdálkodók 
gyomszabályozással szembeni hozzáállásának 
meghatározása; összefüggések felvázolása a 
tekintetben, hogy az adott gazdálkodók miért éppen 
az adott gyomszabályozási módszert alkalmazzák; 

• a primer és szekunder vizsgálatok eredményeinek 
ötvözése révén egy profit-maximalizációs modell 
kialakítása, amely a rendszer ökológiai és ökonómiai 
elınyeinek ötvözése révén támpontot nyújt a 
gazdálkodóknak a vetésforgó kialakításához. 
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A célkitőzésekhez kapcsolódó hipotézisek az alábbiak: 
 

• a termelési tényezık mutatószámai szignifikánsan 
eltérnek a konvencionális és az ökológiai 
gazdálkodási módok, valamint az ökológiai 
gazdálkodás különbözı mőködési formáinak 
vonatkozásában; 

• primer és szekunder adatbázisok alapján igazolni, 
hogy az ökológiai termékek többlet használati értéke 
csökkenı tendenciát mutat az elmúlt években, így a 
hozamok területén megfigyelhetı deficitek egyre 
nehezebben ellensúlyozhatóak; 

• a termelık az elterjedtebb, többnyire olcsóbb és a 
konvencionális gazdaságokban is alkalmazott 
mechanikai gyomszabályozási módszereket 
részesítik elınyben;  

• a mechanikai gépi gyomszabályozás alkalmazásának 
marginális területmérete megnövekszik ott, ahol 
megfelelı mennyiségben rendelkezésre áll (olcsó) 
kézi munkaerı. 

 
2. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

Kutatások elsısorban külföldi szakirodalmakra 
alapozódtak a téma újszerősége miatt. A saját vizsgálatok 
elvégzéséhez két adatgyőjtési módszert alkalmazott a 
dolgozat. A primer kutatásokhoz közvetlenül a vizsgált 
sokaságtól (a Biokontroll Hungária Kht. által ellenırzött 
egyéni ökogazdaságoktól és ökológiai gazdasági 
szervezetektıl) szerzett információkat két kérdıíves felmérés 
során (2005, 2007), míg a szekunder elemzéseket a már 
meglévı adatbázisok segítségével végezte el. Az ökológiai 
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gazdálkodásban alkalmazott gyomszabályozási módszerekrıl 
kérdıíves megkérdezéssel győjtött adatokat a jelenlegi 
ökológiai gazdálkodók tapasztalatairól és ötleteirıl. 

Az elsı kérdıív (2005) a termesztett kultúrákra, az elmúlt 3 
esztendı hozamaira, az értékesítési átlagárakra, valamint 
kultúránként az alkalmazott gyomszabályozási módszerekre 
és azok gyakoriságára kérdezett rá. A második kérdıív 
(2007) a termesztett kultúrákban alkalmazott módszerek gépi 
és kézi munkaigényére, és azok költségvonzataira fektette a 
hangsúlyt. Konkrét számadatokra történı rákérdezések 
mellett nyílt végő és intervallum skálával ellátott kérdések is 
megfigyelhetıek voltak. 

Míg a visszaérkezett és értékelhetı kérdıívek száma az elsı 
esetben 44 darab volt (14,7%), addig a második megkérdezés 
alkalmával 55 (27,5%). Az elsı felmérésben a konkrét 
számadatokra történı rákérdezések domináltak, míg a 
másodikban inkább az intervallum skálával ellátott kérdések. 

A gazdaságossági vizsgálatok során a primer 
adatbázisokon túl szekunder adatbázisokra is támaszkodott a 
szerzı. A szekunder adatgyőjtésekhez a hazai statisztikai 
adatbázisokat használta fel: a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH), a Biokontroll Hungária Kht. és az Agrárgazdasági 
Kutató Intézet (AKI) adatállományait. Az AKI Tesztüzemi 
Rendszere szolgáltatott a szerzı számára adatokat a 2004., 
2005., 2006. és 2007. esztendıkre vonatkoztatva. A 
rendelkezésre bocsátott szekunder adatokkal az alábbi 
mutatókat értékelte ki: Termelési érték arányos 
jövedelmezıség (%); össztıke jövedelmezısége (%); saját 
tıke jövedelmezısége (%); munka jövedelmezısége (1000 
Ft/ÉME). 
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Rangszámmal ellátott sokaságok közötti kapcsolatot két 
rangsor esetében a Spearman-féle rangkorreláció (r) 
kiszámításával végezte el, míg a kettınél több rangsor 
esetében a Kendall-féle konkordancia-mutatót (W) 
alkalmazta. 
Az ökogazdaságok vezetıinek elıre meghatározott állításokat 
kellett 1-tıl 5-ig, valamint 0-tıl 3-ig terjedı skálán 
értékelniük. A válaszok kiértékelése a rangszámösszeg, az 
átlag, a szórás, a variációs koefficiens és a Kendall-féle 
konkordancia-együttható meghatározásával történt. Az 
elemzés során három osztály létrehozására törekedett a szerzı 
a jellemzı számadatok alapján: a legkisebb, a közepes és az 
átlag feletti hatású tényezık köre. 
A gyomszabályozás hatékonysága, költsége és gyakorisága 
közötti összefüggést a korrelációs együttható (r) segítségével 
vizsgálta. 
A lineáris optimalizációs modellek legkiforrottabb 
alkalmazási területe a vállalatok termelési szerkezetének 
optimalizálása. Egy ilyen optimalizáló modell felállításának 
segítségével a korlátozó tényezık között olyan alternatíva 
kialakítását végezte, ahol a cél az üzemi tevékenység 
eredményének maximalizálása volt. Az egyre bıvülı 
feltételekkel lefolytatott vizsgálatok során olyan megoldások 
sorozatához jutott, amely a cselekvés ideális lefolyásának 
egyre javuló közelítéseit adta. Mivel a valóságos világban a 
feltételek állandóan változnak, könnyen elıfordulhatnak 
olyan módosulások is, amelyek érvénytelenné teszik ezt a 
modellt; az ökogazdálkodási rendszer egészét nem érintı 
változások esetén azonban a modell jól alkalmazható, csak az 
optimális végeredmény számadatai módosulnak. 
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3. SAJÁT VIZSGÁLATOK ÉS AZOK EREDMÉNYEI 
 
A dolgozat saját vizsgálatának felépítése hármas szerkezető, 
amelyben két széles körben elterjedt adatgyőjtési módszert 
alkalmaztam. A vizsgálatok elsı részében a szekunder 
adatgyőjtés, második részében a primer adatgyőjtés, 
harmadik részében a modellezés módszere került 
felhasználásra. 
Az elsı részben az AKI Tesztüzemi Rendszere által győjtött 
adatok találhatóak a 2004-2007 évek vonatkozásában. Az 
információs bázis segítségével meghatározásra kerültek az 
egyéni és a társas ökológiai gazdaságok termelési 
tényezıinek, jövedelmezıségi viszonyainak jellemzıi. 
A második egységben a primer adatok győjtése két kérdıíves 
felméréssel történt (2005, 2007), amely mind az egyéni, mind 
a társas ökológiai gazdaságokat magában foglalta. A 
felmérések során megállapításra kerültek a termelési 
tényezık, a termelési érték, valamint a gyomszabályozási 
módszerek jellegzetességei. 
A harmadik egységben a szekunder és a primer 
adatállományok eredményeinek ötvözése révén egy 
diverzifikációs modell felállítása található. 
Ma a gazdálkodással szemben támasztott legfıbb 
követelmény, hogy az nemcsak gazdaságos, hanem 
környezetkímélı is legyen, azaz egyaránt alkalmazkodjon az 
ökonómiai és ökológiai viszonyokhoz. A mezıgazdasági, 
termesztési alternatívák életképességét ma még alapvetıen 
rövid távú ökonómiai versenyképességük dönti el. 
Az ökotermesztést nagyobb élımunka igénye és a szigorú – 
az ökotermesztésre való átállástól, a termesztés folyamatán át 
a végtermék elıállításáig és a csomagolásig tartó – ellenırzés 
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pedig nem teszi népszerővé a tömegtermesztésben érdekelt 
gazdák körében. 
Az ökológiai gazdálkodás termékszerkezetének alakítását 
nem befolyásolhatják pusztán a piaci igények. Az elıírt 
feltételek ugyanis meghatározott vetésforgó szerinti 
termékszerkezetet diktálnak, melyek nem minden esetben 
esnek egybe a piac igényeivel. Az ökológiai gazdálkodás 
további növekedésének egyik fontos akadálya, korlátja éppen 
ez a kötött vetésforgó, mely rugalmatlanná teszi a 
termékszerkezet-váltást. 
A termesztett növény, talaj és idıjárás viszonyok 
függvényében az ökológiai termésátlagok hektár szinten 
megegyezhetnek a hagyományoséval, viszont az ökológiai 
árunövények nem termeszthetık olyan sőrő idıközönként a 
tápanyag-utánpótlás és a növényvédelmi kérdések miatt. 
Az ökológiai termesztésben általános a munkaerı-igény 
növekedése, mértéke kultúránként igen változó lehet. A 
kézimunka-szükséglet csökkentése üzemi szinten 
ökonómiailag helyes stratégiát jelenthet, az ökológiai 
gazdálkodás magasabb munkaerı-szükséglete növelheti a 
vidéki területek munkaerı-igényét. Munkanélküliség-
csökkentı hatása különösen a képzetlen rétegekben 
jelentkezhet. 
Bebizonyosodott, hogy a biológiai növényvédelmi eljárások 
napjainkban már költségeikben is versenyképesek lehetnek a 
tisztán kémiai védekezéssel szemben. A költségek mértékét 
nagyban befolyásolja az alkalmazott növényvédelmi 
technológia, ami az egyes területek eltérı adottságaiból 
kifolyólag objektív okok miatt is jelentısen eltérhet 
egymástól. 
Számos ország ökológiai gazdálkodója körében végzett 
felmérés eredménye azt mutatja, hogy számukra a 
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gyomnövények jelentenek elsıdlegesen problémát, és ez 
kiváltképpen az átállási idıszakban jelentkezik. A 
gyomszabályozás vonatkozásában a fı korlátozó faktorok 
annak költségvonzatai, a rendelkezésre álló gépállomány, 
valamint a tıkehiány. Lényeges külsı korlátozó elemek 
között említhetı meg a hatékony, ellenırzött inputok 
elérhetıségét (trágya, vetımag), betakarítás utáni kezelést és 
feldolgozást, valamint a marketing lehetıségeket. A 
gyomszabályozási módszerek költséghatékonyságát 
leginkább az alábbi tényezık befolyásolják: 
munkaerıköltség, gyomsőrőség, termés értéke és az elérhetı 
ökológiai felár. 
A magyarországi egyéni és társas ökológiai gazdaságok 
termelési tényezıire, valamint gyomszabályozási módszereire 
vonatkozó vizsgálatok eredményei: 

1. A 2004-2007-es évekre vonatkozó, AKI Tesztüzemi 
adatai alapján megállapítható – figyelembe véve az egyes 
évek tekintetében a felmérésekben szereplı eltérı 
gazdasági kört is –, hogy földhasználat vonatkozásában az 
egyes gazdaságtípusok esetében a birtokméret tekintetében 
szignifikáns különbség alapvetıen nem állapítható meg. A 
tesztüzemi gazdaságok nem használják ki teljesen a 
rendelkezésükre álló állami szubvenciókat, tovább rontva 
piaci pozíciójukat a konvencionális gazdaságokkal 
szemben. Az egyéni és a társas ökológiai gazdaságok 
vonatkozásában az értékesítés nettó árbevétele nem éri el a 
vizsgált esztendık vonatkozásában a konvencionális 
gazdaságokét az alacsonyabb termésátlagok és a 
fokozatosan csökkenı értékesítési átlagárak következtében. 
A vizsgált idıszakban az egyéni ökológiai gazdaságok 
jövedelmezıségi mutatói javultak, a társas ökológiai 
gazdaságoké romlottak. 
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2. A kérdıíves felmérésemre kapott gazdálkodói 
visszajelzések a rendelkezésre álló erıforrások korlátozott 
mennyiségét, a fennálló gazdasági helyzetet, 
környezetvédelmi megfontolásokat, valamint a vezetı 
életkorát nevezték meg fıbb korlátozó faktorként. A 
munkaerı-állomány tekintetében a primer adatok 
megerısítették a szekunder vizsgálat eredményeit, 
földhasználat vonatkozásában azonban ez nem teljesült. A 
túlkínálat hatására, az ökológiai termékek többlet használati 
értéke évrıl-évre csökken, 2005-ben – terméktıl függıen – 
már elıfordultak közel azonos árszínvonalak is, 
alátámasztva ezzel a tesztüzemi adatokat. Általánosságban 
elmondható, hogy az ökogazdaságokban realizált hozamok 
10-30%-kal alacsonyabbak, valószínőleg a rosszabb 
adottságú termıhelyek miatt, mint a konvencionálisokban. 
A primer felmérés eredményei alapján a különbözı 
gabonafélék esetében 10-40%-os hozamcsökkenés 
tapasztalható, a kapás kultúrák esetében ez az arány 5 és 
30% között ingadozott. 

•  A gyomszabályozással kapcsolatban átlag feletti 
hatással az alábbi tényezık rendelkeznek: a gyomok 
termésátlagot csökkentı hatása, a termesztési rendszer 
súlypontja, valamint a termés minıségét rontó tulajdonsága. 
A hatékony védekezés korlátai közül a környezeti 
feltételek, a gyomirtás költségei, a befektetések tıkeigénye 
és a rendelkezésre álló gépállomány tőnik meghatározónak 
az értékek magas fokú homogenitása alapján. Elsısorban az 
új ismeretanyag megszerzésének tekintetében mutattak az 
adatok szélsıséges ingadozást. A gazdálkodók többsége 
egyetlen tényezınek tulajdonít kiemelkedı szerepet, a 
gyomok terméscsökkentı hatását tekinti az általuk okozott 
legfontosabb kártételnek. 
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• A közvetett gyomszabályozás leggyakrabban 
vetésváltás–vetésforgó, megfelelı termıhely 
kiválasztásával, valamint optimális talajmővelés 
segítségével történik. A mechanikai szabályozás – akár 
kézi, akár gépi eszközökkel – viszont széles körben 
elterjedt. 
• A gyomszabályozás hatékonysága és gyakorisága 
között közepes pozitív korreláció áll fenn. A 
gyomszabályozás költsége és a gyakorisága között közepes 
negatív korreláció figyelhetı meg. A hatékonyság és a 
költség között viszont nem figyelhetı meg kapcsolat. 
• A mechanikai és a kézi gyomszabályozási módszerek 
együttes alkalmazásának gazdasági elınyei akkor 
jelentkeznek, ha magas bérköltségek mellett, nagyobb 
átlagterületeken folyik a gazdálkodás, valamint magas a 
gyomborítás. Ezzel szemben alacsony munkabérek, magas 
munkanélküliség és kis megmővelt területek esetében a 
kézi gyomszabályozás gazdaságilag elınyösebb, kivéve, ha 
magas a gyomsőrőség, vagy alacsonyak a segédüzemi 
költségek.  
3. Az optimalizációs vizsgálat eredményei az 
alábbiakban összegezhetıek: 
• Az egyéni gazdaságok esetében 4 kultúra 
termesztésére nyílik lehetıség, figyelembe véve, hogy 
viszonylag kis területen gazdálkodnak, a járulékos 
költségek megjelenése, valamint az értékesítés nehézségei 
miatt kevesebb kultúrát vonnak be termesztésbe. 
• A társas gazdaságok esetében 5 kultúra termesztésére 
nyílik lehetıség; az ökonómiai mellett egyre inkább 
érvényesülnek az ökológiai szempontok is, hiszen a 
vetésforgóban több kultúra bevonására nyílik lehetıség. 
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4. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 

Az ökológiai gazdálkodás létjogosultságát a minıség és a 
környezetvédelem terén jelentkezı elınyei mellett a 
kedvezıtlen idıjárási viszonyok esetén jelentkezı 
termésstabilitás is alátámasztják. 
Az értékesítési átlagárak csökkenésével szemben az inputok 
árának folyamatos növekedése tapasztalható (anyag-, 
segédüzemi- és bérköltségek). A szerzı véleménye szerint a 
kedvezıtlen folyamatok következtében az ökológiai 
gazdaságok száma – elsısorban a kisgazdaságoké – tovább 
fog csökkenni. Azaz ezentúl sem lehetséges egy olyan 
gazdálkodási rendszert tartósan fenntartani az 
externáliák megfelelı szubvencionálása nélkül, amely az 
ökonómiai elveket – már amennyire ez a mai piacgazdaság 
keretei között lehetséges – az ökológiaiak mögé helyezi. 
Megoldást jelenthetne, ha az egyéni ökogazdaságok piaci 
pozíciójukat erısítése érdekében vertikális integrációkba 
tömörülnének, illetve az ökotermékek hozzáadott értékét a 
feldolgozó kapacitások létesítésével, illetve bıvítésével 
növelnék. 
A prevenció a biotikus és abiotikus környezeti tényezık 
figyelembevételével a közvetlen gyomszabályozási 
költségek mérsékléséhez járulhat hozzá. Mivel mindez 
sokéves szakmai tapasztalatot feltételez, ezért a dolgozat 
javaslatot tesz szaktanácsadók és ökogazdálkodók 
bevonásával különbözı internetes fórumok, blogok 
létrehozását, továbbképzések szervezésére. 
A közvetlen gyomszabályozás elsısorban mechanikai – 
kézi és gépi – módszerekkel valósul meg. A tıkehiány miatt 
azokkal a módszerekkel találkozunk leggyakrabban az 
ökogazdaságokban, amelyek a konvencionális gazdaságban is 
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megfigyelhetıek. A gazdaságokban az alkalmazott 
gyomszabályozási módot nem annak költsége határozza 
meg, illetve azzal a ténnyel, hogy a drágább módszerek nem 
mindig bizonyulnak a leghatékonyabbaknak.  
A gyomszabályozás idıigényét és költségeit illetıen nehéz 
megbízható adatokhoz jutni, hiszen errıl a gazdálkodók 
többsége nem vezet külön nyilvántartást annak ellenére, hogy 
a jövedelmezıségi helyzetüket jelentısen befolyásolják ezek 
a tényezık. A meglévı nyilvántartási rendszer pl. 
Gazdálkodási Napló felépítésén eszközölt – a gazdasági 
alkalmazhatóságot elısegítı – változtatásokkal nemcsak a 
gazdálkodók, hanem a különbözı szakmai és tudományos 
körök számára is rendelkezésre állnának megfelelı 
információk a racionális döntéshozatal érdekében.  
A vizsgálatok során igazolódtak az ökológiai termékek 
többlet használati értékére, az elınyben részesített 
gyomszabályozási módszerekre, valamint a marginális 
területméretre vonatkozó hipotézisek. A termelési 
tényezıkkel kapcsolatos hipotézis azonban elvetésre került. 
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5. ÚJ ÉS ÚJSZERŐ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 
1. A dolgozat megállapította, hogy a konvencionális és 

ökotermesztést folytató gazdaságok termesztési 
rendszerében a munkaerı-igény és a földterület 
vonatkozásában szignifikáns különbség nem mutatható 
ki az AKI Tesztüzemi Rendszerének adatai alapján. A 
konvencionális és az ökológiai gazdálkodás 
összehasonlításakor a munkaerı 100 ha-ra vetített 
mutatószámainál 7-27% közötti az eltérés, a földterület 
esetén évenként jelentısek a változások, ami mutatja, 
hogy a terület nagyságát nem az ökotermesztés, hanem 
egyéb tényezık befolyásolják. 

 

2. A szekunder adatok elemzése igazolta, hogy az ökológiai 
termékek fogyasztók által elismert többlet használati 
értéke csökkenı tendenciát mutat. A 2004-2007-es 
esztendık vonatkozásában a gabonafélék és a kapás 
kultúrák esetében átlagosan 10-20%-kal magasabb 
értékesítési átlagárat lehetett elérni az ökológiai 
gazdaságokban a konvencionálisakhoz képest.  

 

3. A gazdálkodói reagálás-vizsgálat eredményeit 
tényezıcsoportba sorolta a dolgozat az adatok 
változékonysága alapján. A hatékony védekezés 
korlátait három klaszterbe lehet sorolni, ezek közül a 
legjelentısebb befolyásoló tényezık klaszterét a 
környezeti és gazdasági-pénzügyi feltételek alkotják. A 
támogatási és oktatási rendszer hatását lehet még kiemelni 
a hatékonysággal kapcsolatosan. A gyomok kártételének 
okai a felmérés alapján három klaszterbe sorolhatóak. 
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Átlag feletti hatás a terméscsökkentésnek tulajdonítható, 
míg a terményszennyezés - nehezen megoldható 
szabályozás – vektorként viselkedik tényezıcsoport 
szerepe közepesnek tekinthetı. 

 
4. Kimutatta a dolgozat, hogy a kézi gyomszabályozás 

alkalmazását ökonómiailag is megalapozzák a 
munkapiaci jellemzık (kis költségigényő munkaerı, 
magas munkanélküliségi ráta). Mindezek alapján 
kijelenthetı, hogy a gépi és a kézi gyomszabályozás 
együttes alkalmazása reális alternatívát jelent, ha magas 
bérköltségek mellett, nagyobb átlagterületeken folyik a 
gazdálkodás, valamint magas a gyomborítás. Ezzel 
szemben alacsony munkabérek, magas munkanélküliség 
és kis megmővelt területek esetében a kézi 
gyomszabályozás gazdaságilag elınyösebb, kivéve, ha 
magas a gyomsőrőség, vagy alacsonyak a segédüzemi 
költségek.  

5. Kialakításra került egy szimulációs modellt, amivel 
vizsgálhatóvá válik az ökológiai és ökonómiai tényezık 
együttes figyelembe vételével az ökológiai gazdaságok 
optimális szerkezete, amit a diverzifikáció irányába 
kell elismerni. Ez a modell a termelı tevékenység 
profitjának maximalizálását adja eredményként, és 
támpontot nyújt a gazdálkodónak a vetésforgó 
kialakításához. 
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