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A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti
Tudományos Intézetében (NAIK ERTI) agrárerdészeti kuta-
tásokkal kapcsolatban két alkalommal neves francia szak-
emberek fogadására került sor. 

Az elsõ delegáció 2015. november 13-án érkezett az alábbi
kollégák részvételével: Alain Canet (a Francia Agrárerdésze-
ti Szövetség, az AFAF elnöke), Konrad Schreiber (Fenntart-
ható Mezõgazdaság Intézet), valamint Fabienne Trolard
(Agrárkutató Intézet, Orléans). 

Az agrárerdészeti terepi program szervezésére és lebo-
nyolítására a Francia Intézetben 2015. november 12-én meg-
rendezett Bevált gyakorlatok a fenntartható talajmûvelésben
címû konferenciához kapcsolódóan került sor. A vendégek
fogadásában és szakmai programjuk szervezésében részt
vettek: dr. Somogyi Norbert (NAIK), dr. Borovics Attila, Csi-
ha Imre, Honfy Veronika, dr. Keserû Zsolt, Rásó János (NAIK
ERTI), Károlyné Zdenkó Ildikó (Földmûvelésügyi Minisztéri-
um) és Pusztai Ildikó (Francia Intézet).

A terepi bemutatón sor került a NAIK
ERTI Püspökladányi Kísérleti Állomásá-
nak területén található 407 hektáros
szikkísérleti erdõtömb bemutatására, az
itt folyó kutatómunkákat Csiha Imre, a
kísérleti állomás vezetõje ismertette.

Ezt követõen a vendégek Földes köz-
ség határában megtekinthették Bíró
Zsigmond mezõvédõ erdõsávrendsze-
rét, amely méhészeti szempontból is je-
lentõs szerepet játszik a gazdálkodó jö-
vedelemtermelõ képességének fokozá-
sában. 

A biogazda tulajdonában lévõ és ál-
tala mûködtetett agrárerdészeti rend-
szer (mezõvédõ erdõsávrendszer és
szántóföldi növénytermesztés) vizsgála-
ta, tanulmányozása folyamatos, a kuta-
tási eredményeket folyamatosan ismer-
tetjük különbözõ rendezvényeken, szakmai jelentésekben.

Bátran kijelenthetjük, hogy a terepi program elnyerte
vendégeink tetszését, talán ezt bizonyítja az a tény is, hogy
közel egy év elteltével (2016. szeptember 13–16.) egy újabb
francia delegáció látogatott el intézetünkbe.

A Francia Agrárerdészeti Szövetség részérõl Alain Canet, a
szövetség elnöke (második látogatása) és Fabien Balaguer ér-
kezett, míg a gyakorlati gazdálkodókat Pierre Pujos képvisel-
te, az Arbre et Paysage 32 (Fa és Táj 32) egyesület részérõl.

Gödöllõn, a NAIK Mezõgazdasági Gépesítési Intézetében
(MGI) korábban létesített kísérleti energetikai faültetvény átala-
kításával egy ültetvényes köztes mûvelésû agrárerdészeti kísér-
let kialakítását kezdtük meg a tavalyi évben, vendégeink éppen
a munkálatok idején tekinthették meg a kísérleti területet. 

Az akác energetikai faültetvény a Gödöllõ 080/7 hrsz., szán-
tó mûvelési ágú területen található, a kísérletbe vont terület 3,5
hektár. Az akác energetikai faültetvény telepítési hálózata

3,5 × 0,5 méter volt, a telepítést 2012-ben végezték, majd nap-
jainkig egy letermelést végeztek 2014-ben. Az átalakítás követ-
keztében a sortávolságok 9, 15 és 21 méteresre nõnek (a me-
zõgazdasági köztesnövények termesztése következtében), míg
a tõtávolságok a következõk szerint alakulnak: 1 m, 2 m és 3
méter. Az idei évben megkezdõdött a kísérleti területhez veze-
tõ tanösvény kialakítása információs táblák, padok kihelyezé-
sével, ugyanis a tervek szerint a kísérleti parcellák bemutató,
oktatási funkciót is betöltenek a jövõben.

A következõ program a NAIK ERTI Püspökladányi Kísér-
leti Állomásának bemutatása, a farkasszigeti erdõben zajló
vizsgálatok ismertetése volt. A fontosabb kísérleteket, neve-
zetességeket Csiha Imre és Keserû Zsolt vezetésével tekint-
hették meg a szakemberek.

A szakmai program következõ megállója Bíró Zsigmond
Földes község határában létesített mezõvédõ fásításának is-
mételt megtekintése volt. A korábban kialakított és a pro-
jekt keretében vizsgált fásítás (Földes 68 A) egy multifunk-

cionális erdõsávrendszert alkot, hiszen a talajvédelmi funk-
cióján kívül az erdõsávrendszert alkotó, méhészeti szem-
pontból jelentõs fafajok és cserjék egyben értékes méhlege-
lõt is alkotnak. 

Ezen túlmenõen az erdõsáv tisztítása, gyérítése során a tu-
lajdonos értékes faanyaghoz is hozzájut. A mezõvédõ erdõsá-
vok nagy jelentõséggel bírnak a hazai áruméz termelésében
is. Az áruméztermelés alapját jelentõ megfelelõ értékû méhle-
gelõkhöz – azaz a méhek számára virágpor-, nektár- vagy
édesharmatforrást jelentõ növényekhez – erdei fáink, cserjé-
ink is hozzátartoznak. Az erdõsávrendszert 18 különbözõ,
méhészeti szempontból jelentõs fa- és cserjefaj alkotja, me-
lyek a gazdálkodó számára folyamatosan biztosítják a kiváló
minõségû méz megtermelésének lehetõségét. A fa- és cserje-
fajok úgy lettek összeválogatva, hogy virágzási idejük egy-
mást kövessék, biztosítva így a méhek számára a folyamatos
táplálkozási lehetõséget. Az erdõsávrendszer élõhelyet nyújt
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számos állatfajnak, növelve ezzel az élõhely biodiverzitását,
természetvédelmi jelentõségét.

A fasorokkal közbezárt területen a tulajdonos biogazdál-
kodást folytat olajtök, cukkini, tönkölybúza stb. termesztésé-
vel. A gazdálkodó tapasztalatai és a termésátlagok alapján az
erdõsáv magasságának megegyezõ távolsággal a sávoktól
mérve a szabad szántóföldi termésátlaghoz képest kismérté-
kû terméscsökkenéssel kell számolni. Az ettõl távolabb esõ
területeken viszont a termésszint jelentõsen, 15–20%-kal is
nagyobb, összességében termésátlag-növekedést, így árbe-
vétel-növekedést eredményez.

Bíró László püspökladányi mezõgazdasági vállalkozó telep-
helyén a vendégek betekintést nyerhettek egy hazai magánjo-
gi földhasználó mezõgazdasági tevékenységébe, megismer-
hették tevékenységének fõbb irányait, eszköz- és gépparkját.

Ezt követõen a Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (NE-
FAG Zrt.) Tiszaigari Arborétumát látogattuk meg. Blaskó Mi-
hály arborétumvezetõ részletesen ismertette az arborétum
létrehozásának, kialakulásának történetét. Mondhatni, sze-
rencsés idõpontban került sor az arborétum megtekintésére,
ugyanis az erdõgazdaság éppen 2016-ban újította fel az ob-
jektum épületeit, növényállományát. Ennek keretében egy
43 fajtából álló tölgygyûjtemény kialakítása kezdõdött meg,
ezenkívül 65 cserje- és 14 rózsafajta színpompás látványá-
ban lehetett gyönyörködni. Az arborétumot alapító Széky
Péter emléktáblája megtalálható az arborétum épületének

falán. Az idelátogató olyan rendkívüli, egyedülálló látvá-
nyosságokkal is találkozhat, mint pl. a Mátyás Király-fa vagy
a mocsáriciprus-állomány.

A szakmai program következõ helyszíne a Nagyiván köz-
ség által létesített vegyes gyümölcsös és zöldség köztester-
mesztésû ültetvény megtekintése volt.

Az ültetvényben többféle gyümölcsfa található (cseresz-
nye, meggy, szilva, kajszi, körte, alma, birs, õszibarack), míg
a sorközöket elsõsorban burgonya, káposzta, csemegekuko-
rica, paprika, paradicsom, sárga- és görögdinnye termeszté-
sével hasznosítják. A gyümölcsfák telepítési hálózata
5,5 × 4,8 méter, amely egyedenként 26,4 m2-es növõteret je-
lent. A szegélyben bogyósok – málna, ribizli és pöszméte – ke-
rültek ültetésre 1 × 1 méteres hálózatban. A hasznos terület
összesen 8,85 hektár. Továbbgondolva az együtt termeszté-
si lehetõségeket, a gyümölcsfák helyett természetesen lehet-
ne tág hálózatban erdei fafajokkal (pl. nemesnyárfajtákkal)
minõségi faanyagtermesztést is folytatni.

A szakmai program végéhez közeledve kerekasztal-megbe-
szélésre került sor Kecskeméten, az Agrár-vidékfejlesztésért Fe-
lelõs Államtitkárság EMVA Stratégiai Fõosztályán, ahol a francia
vendégeket Szlanyinka Edina osztályvezetõ, Sebe János nem-
zetközi referens és Ambrus Gergely erdészeti referens fogadta.

Szlanyinka Edina és munkatársai átfogó képet adtak a ha-
zai vidékfejlesztési politika és szabályozás legfontosabb is-
mérveirõl, valamint készséggel válaszoltak a beszélgetés
közben gyakran felmerülõ – elsõsorban a vidékfejlesztési tá-
mogatásokkal kapcsolatos – kérdésekre.

A szakmai tanulmányút kiválóan alkalmas volt arra, hogy
a jövõre nézve közösen megfogalmazzunk olyan együttmû-
ködési lehetõségeket, amelyek rövid- és hosszú távon szolgál-
ják a közös agrárerdészeti kutatásokat, a kutatási eredmények
gyakorlatba történõ bevezetését. Ezek az együttmûködési le-
hetõségek a következõk:

• Nemzetközi szakmai napok – workshopok, konferenci-
ák – szervezése a gyakorlati gazdálkodók bevonásával;

• Képzési és fejlesztési terv kidolgozása az Európában
mûködõ programok alapján – Agrof-MM –, amelyben
Franciaország és Magyarország egyaránt érdekelt felek;

• „Agrárerdészet szikeseken” elnevezésû kísérleti projekt
megkezdése – ez a munka szervesen kapcsolódhat a
Camargue síkságon, Franciaországban a közelmúltban
megkezdett projekthez;

• „Agrárerdészet és talajborítás” címmel egy többszerep-
lõs fejlesztési projekt elindítása, kifejezetten a gazdál-
kodók technológiai és technikai támogatásának növe-
lését elõirányozva. 

A mezõvédõ fásítás (Földes 68 A) mûholdfelvétele

A legnagyobb teljesítményû traktor nagy sikert aratott.

Gyümölcstermesztés zöldségfélékkel kombinálva


