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2017. július 6-án szakmai fórumot
rendezett Püspökladányban a NAIK
ERTI, amelyen az elõadók elsõsorban
a hazai aktuális agrárerdészeti kuta-
tási irányokat, oktatási és gazdálko-
dási tevékenységeket, valamint a pá-
lyázati lehetõségeket ismertették a
jelenlévõkkel.

A rendezvény Püspökladány város pol-
gármesterének köszöntõjével vette
kezdetét. Dombi Imréné megnyitóbe-
szédében kitért a mezõgazdaságnak a
város, a térség életében betöltött fon-
tos szerepére, továbbá kiemelte a

NAIK ERTI Püspökladányi Kísérleti Ál-
lomása és a város között kialakult jó
szakmai kapcsolatot.

A polgármesteri köszöntõt követõ-
en prof. dr. Gyuricza Csaba, a NAIK
mb. fõigazgatója osztotta meg gondo-
latait a hallgatósággal azzal kapcsolat-
ban, hogy miért tekinthetõ kiemelt ku-
tatási területnek az agrárerdészet.
Hangsúlyozta, hogy a mezõgazdaság
az ország gazdaságának stratégiailag
kulcsfontosságú ágazata, a vidéki la-
kosság megtartásának és boldogulásá-
nak legfõbb záloga.

Gyuricza Csaba kiemelte, hogy az
agro-erdõgazdálkodásnak elsõsorban
mind a mezõgazdaság, mind az erdõ-
gazdálkodás számára határterületnek
minõsülõ termõhelyeken, régiókban
van és lesz létjogosultsága, azonban az
ilyen területeken szinte az egyedüli jö-
vedelmezõ és fenntartható gazdálkodá-

si módot jelenti, és jelentõsége megkér-
dõjelezhetetlen a klímaváltozás negatív
hatásainak mérséklését illetõen.

A következõ elõadást dr. Mezei Dá-
vid Csaba helyettes államtitkár (Minisz-
terelnökség) tartotta az Agrár-vidékfej-
lesztésért Felelõs Államtitkárság részérõl
Iparifa-ültetvény mint új termelési lehe-
tõség címmel. A helyettes államtitkár
részletesen ismertette a fásszárú ültetvé-
nyekrõl szóló 135/2017. (VI. 9.) kor-
mányrendelet fõbb utasításait, kitért a te-
lepítés, a nyilvántartás, valamint a
kitermelés szabályaira. Kiemelendõ,
hogy a fásszárú iparifa-ültetvények nem

minõsülnek erdõnek, az erdõtörvény
elõírásai nem vonatkoznak rájuk, mezõ-
gazdasági (szántó-) területeken létesít-
hetõk. Az iparifa-ültetvények esetében a
legkisebb támogatható terület nagysága
0,5 ha, a létesítéshez kiegészítõ tevé-
kenységek is igényelhetõk, mint példá-
ul villanypásztor vagy kerítés építése.
Akác- és nemesnyár-célállománytípus
támogatható, a kedvezményezettek a
jogszerû mezõgazdasági földhasználók
és társulásaik. A támogatás mértéke akác
esetében 1372 euró/ha, míg nemesnyár
esetében 1915 euró/ha.

Dr. Borovics Attila, a NAIK ERTI in-
tézetigazgatója Termeljünk együtt a ter-
mészettel! címû elõadásában az agrár-
erdészet gyakorlati alkalmazásának
lehetõségeit mutatta be fotókkal gaz-
dagon illusztrálva, elsõsorban külföldi
példákon keresztül. Európában napja-
inkban Franciaország jár az élen az ag-

rárerdészeti kutatásokban, de
ez igaz a technológiák gyakorlati alkal-
mazására is. Számos agrárerdészettel
foglalkozó kutatóintézet és szövetség
képviselteti magát az országban, az
egyik ilyen gazdálkodókat tömörítõ
szövetség az Arbre et Paysage 32 (Fa
és vidék 32) elnevezésû egyesület. Az
egyesület néhány gazdálkodóján ke-
resztül bemutatásra kerültek az agrár-
erdészeti gyakorlati technológiák. A fo-
lyamatos talajtakarásos gazdálkodási
módtól a baromfitartáson keresztül a
saját szükségletre megtermelt faanyagig
bezáróan az agrárerdészet széles gya-
korlati palettája vonult fel az elõadás-
ban. Ezenkívül még kitért számos or-
szág – Olaszország, Törökország,
India, Nepál – gyakorlati agrár-erdõ-
gazdálkodásának ismertetésére.

Dr. Keserû Zsolt, a NAIK ERTI Ültet-
vényszerû Fatermesztési Osztályának ve-
zetõje arról beszélt, hogy miért érdemes
agrárerdészeti rendszert létesíteni. Elõ-
adásának elsõ felében kitért az agrárer-
dészeti rendszerek alkalmazásával elér-
hetõ ökológiai elõnyök ismertetésére.
Idesorolható a klímaváltozás negatív ha-
tásait mérsékelni képes nagyobb mérvû
szénmegkötés, szénraktározás, hatéko-
nyabb védelem a talajerózióval, a nit-
rogénkimosódással szemben, a mezõ-
gazdasági termelés diverzifikációja,
méhészeti és növényvédelmi jelentõség,
a biodiverzitás növelése, az alternatív jö-
vedelemforrások növekedése. Ezt köve-
tõen bemutatatta az aktuális támogatási
lehetõségeket. A Vidékfejlesztési Prog-
ram 2014–2020 közötti idõszakának ke-
retében az agrárerdészeti rendszerek lét-
rehozása (VP 5-8.2.1-16) jogcím alapján
lehet pályázatot benyújtani a 2017. janu-
ár 16. és 2019. január 16. közötti idõszak-
ban. A korábbi gyakorlattól eltérõen –
amikor csak fás legelõk létesítésére le-
hetett támogatást igényelni – ma már
pályázni lehet szántóföldi kultúrával
kombinált agrárerdészeti rendszer létre-
hozására (köztestermesztés), gyepgaz-
dálkodással kombinált fás legelõ vagy
fás kaszáló létrehozására és mezõvédõ
fásítás létesítésére fasor vagy facsoport
telepítésével. A támogatások igénylésére
az ügyfélkapun keresztül, online módon
lehet a pályázatokat benyújtani. Részle-
tes információ a www.szechenyi2020.hu
weboldalon található.

II. Magyar Agrárerdészeti
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Honfy Veronika, a NAIK ERTI tudo-
mányos segédmunkatársa, PhD-hallga-
tó egy új termelési rendszer kísérleti
megalapozásáról beszélt. A NAIK Er-
dészeti Tudományos Intézetében 2014-
ben kezdték meg a különbözõ kísérle-
tek létesítését, amelyek egy egyre
bõvülõ kísérleti rendszer részeinek te-
kinthetõk. Ezekben a kísérletekben a
kutatások az alábbi fõbb témakörökre
fókuszálnak: fenntartható földhaszná-
lat, tradicionális és innovatív megoldá-
sok, talaj- és vízvédelem, a klímaválto-
záshoz való alkalmazkodás, kedvezõ
föld-egyenérték arány igazolása. Az
elõadásban részletesen bemutatta a
NAIK más kutatóintézeteivel történõ
együttmûködésben létrehozott agrárer-
dészeti kísérleteket. Ilyen a NAIK Gyü-
mölcstermesztési Kutatóintézetének
Fertõdi Kísérleti Állomásán kialakított
tág hálózatú nemesnyárültetvény sor-
közeiben bogyós köztessel (szamóca,
málna, ribiszke, szeder) létrehozott kí-
sérlet. A NAIK Mezõgazdasági Gépesí-
tési Intézetével közösen egy korábbi
akác- és nemesnyár energetikai faültet-
vény lett átalakítva agrárerdészeti kí-
sérletté. Bizonyos sorokat letermelve
tágabb sorközöket alakítottak ki (9, 12
és 15 méter), amelyekben tritikálé és

zöldségfélék kerülnek vetésre, illetve
ültetésre.

A Debreceni Egyetem Agrártudomá-
nyi Központ Karcagi Kutatóintézetének
területén egy 0,7 hektáros kísérlet léte-
sült, ahol tág hálózatú – 8 × 6 méteres
ültetési hálózat – nemesnyárültetvény
sorközeiben kiterített vetésforgó került
kialakításra. A NAIK ERTI Püspökladá-
nyi Kísérleti Állomásán fehérnyár- és
pusztaszilcsemeték kerültek elültetésre
– 10 × 5 méteres ültetési hálózat kétfé-
le tájolásban (É–D és K–Ny) –, a sor-
közökben lucerna termesztése mellett.

Az említett kísérleteken kívül egy
multifunkcionális mezõvédõ erdõsáv is
bemutatásra került az elõadásban. A vizs-
gálatok elsõsorban a víz- és tápanyag-
forgalom, az együtt-termeszthetõség,
a fényhasznosítás (árnyékhatás), a szén-
megkötés, az optimális növõtér meg-
határozására fókuszálnak egyéb vizs-
gálatokkal kiegészülve, mint például
évgyûrû-analízis, talajállapot-monito-
ring, hozamvizsgálat.

Dr. Vityi Andrea, a Soproni Egyetem
egyetemi docense elõadásának elsõ ré-
szében hazai és nemzetközi agrárerdé-
szeti kutatások eredményeit ismertette,
melyek az AGFORWARD projekt kere-
tében valósultak meg. A projekt (AG-

FORWARD-AGroFORestry that Will Ad-
vance Rural Development – Agrárerdé-
szet, amely elõsegíti a vidékfejlesztést)
elsõsorban arra a kérdésre keresi a vá-
laszt, hogy hogyan lehetne fenntartható
módon a legtöbb élelmiszert a legol-
csóbban termelni. Erre lehet egy alter-
natíva maga az agrárerdészet. Korábbi
európai kutatások alapján az agrárerdé-
szet akár 40%-os többlethozamot ered-
ményezhet. A projekt hazai feladatai
közé tartoznak a hálózatépítés, kutatás
és innováció, adatgyûjtés és elemzés, tá-
jékoztatás és ismeretterjesztés.

A szakmai rendezvény  második fe-
lében az AFINET (AgroForestry Innova-
tion NETworks) projekt került bemuta-
tásra. A program az agrárerdészeti
innovációs hálózatok szerepét és fel-
adatát vizsgálja a klímaadaptív termelé-
si rendszerek kialakításában. A legfon-
tosabb célok között lehet megemlíteni
az innovatív agrárerdészeti technológi-
ák és módszerek gyakorlatba történõ
integrálását, a kutatók és a gyakorlati
szakemberek (gazdálkodók) közötti tu-
dás- és tapasztalatcsere hatékonyságá-
nak növelését, valamint egy európai ag-
rárerdészeti tudásbázis megteremtését.

Szöveg: dr. Keserû Zsolt
Fotók: Rásó János
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