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Az  agroerdészet vagy agrár-erdészet
fogalma Magyarországon még nem ál-
talánosan ismert, annak ellenére, hogy
az agráriumban évszázadok óta alkal-
mazott tevékenység. A kisparaszti gaz-
dálkodás idõszakában elterjedt volt a
tanyafásítás, a legelõkön a „deleltetõ”
facsoportok telepítése, a mély fekvésû
területeken a fás földhasznosítás, vagy
a vízfolyások, utak fasorokkal történõ
kísérése. Késõbb a nagybirtokos, majd
a nagyüzemi gazdálkodás része lett a
mezõvédõ erdõsávok tervszerû telepí-
tése.  A mezõvédõ erdõsávok felszámo-
lását mindenekelõtt a nagyüzemi gaz-
dálkodásban terjedõ légi növényvéde-
lem tette szükségessé.

Napjainkban az agroerdészet ismét az
agrárgazdálkodás részévé válik.  A ked-
vezõ támogatások hatására terjed a lege-
lõfásítás, és azzal is számolunk, hogy az
EU agroerdészeti hangsúlyaihoz igazod-
va ismét létesülnek vonalas létesítmé-
nyeket követõ fásítások, mezõvédõ er-
dõsávok, zöldfolyosókat eredményezõ
fásítások, és majd megjelenhetnek a ve-
tésforgóba illesztett fásítások is.

Az agroerdészeti gyakorlatban tehát
egyazon mûvelési ágba tartozó terüle-
ten tudatosan társítják a fás vegetációt a
mezõgazdasági haszonnövények kultú-
ráival és/vagy állattartással. A rendszer
elemeinek egymásra gyakorolt kedvezõ
hatásaiból eredõen ugyanis ökológiai
és gazdasági vonatkozásban egyaránt
fenntarthatóbb gazdálkodás valósulhat
meg. Ez az jelenti, hogy az agroerdésze-
ti rendszerek – megfelelõ technológia
alkalmazásával – kedvezõ gazdasági
megtérülési mutatókkal rendelkeznek,
ugyanakkor környezetvédelmi szem-
pontból is fontos szerepet töltenek be,
például a karbon-megkötés, víz- és ta-
lajvédelem, a faji sokféleség megõrzé-
se, és a rekreációs lehetõségeket is be-
folyásoló tájképi változatosság kialakí-
tása révén. 

Az augusztusi fórum célja az agroer-
dészettel foglalkozó szakemberek és a
témában érintett gazdálkodók, érdek-
képviseletek, civil szervezetek közötti
párbeszéd elindítása, az igények és a le-
hetõségek feltárása volt. A szakmai nap
során a témában jártas elõadók tájékoz-
tattak az agroerdészet külünbözõ vetü-
leteirõl.  

Bevezetõként prof. dr. Marosvölgyi
Béla levezetõ elnök és dr. Vityi Andrea
a Nyugat-magyarországi Egyetem Kuta-
tási Kooperációs Központ projektveze-
tõ kutatója ismerette az agroerdészet
európai és hazai helyzetét és a kapcso-
lódó kutatási-fejlesztési irányokat.  Ezt
követõen dr. Keserû Zsolt, a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ
(NAIK) Erdészeti Tudományos Intéze-
tének tudományos fõmunkatársa be-
szélt az agroerdészeti rendszerek elõ-
nyeirõl és a NAIK kapcsolódó kutatási
terveirõl, melyeknek agroerdészeti kí-
sérleti ültetvények létrehozása és vizs-
gálata a célja, elsõsorban az együtt-ter-
meszthetõség, a termelésbiztonság, és
az ökológiai-gazdasági szempontok
alapján. A továbbiakban dr. Frank Nor-

bert, a Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdõmûvelési és Erdõvédelmi Intézet
docense tartott érdekes elõadást a me-
zõvédõ erdõsávok védelmi és termelés-
biztonságot növelõ szerepérõl, telepíté-
si elõírásairól, illetve a hagyományos
hazai erdõsávrendszer fejlesztési lehe-
tõségeirõl. Az érdeklõdõk számára nem
kevésbé fontos, közeljövõben megnyí-
ló támogatási lehetõségeket (egyelõre
csak tervezet szintjén) a Földmûvelésü-
gyi Minisztérium képviseletében De-
csák Tamás ismertette. 

A plenáris fórum második elõadás-
blokkjában már a fás legelõk is helyet
kaptak. Varga Anna, az MTA Ökológiai
Kutatóközpontjának fiatal kutatója átfo-
gó képet nyújtott a fás legelõk és az er-
dei legeltetés hazai helyzetérõl. Õt két
olyan elõadó követte, akik a témában
közvetlen tapasztalatokkal rendelkez-
nek. Nagy Tibor, a Tûzkövesbörc Tanya
gazdája maga is üzemeltet agroerdésze-
ti rendszereket (elsõsorban fás legelõ-
ket), a fórumon egy részben felhagyott
és erdõsült területen folyó gazdálkodás
elõnyeirõl és nehézségeirõl beszélt. Má-
té András agrár-szaktanácsadó pedig a
fás-legelõ-erdõ rendszerek gazdasági
vonzatairól és a magas természeti értékû
területek megóvásában betöltött szere-
pükrõl tájékoztatta a hallgatóságot.

Az elõadások utáni következõ kötet-
len beszélgetés során a résztvevõk is ki-
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2014. augusztus 29-én rendezték

meg Fajszon az Elsõ Magyar Agro-

erdészeti Fórumot. A rendezvény a

hazánkban nagy hagyományokkal

rendelkezõ agroerdészeti rendsze-

rek jelenlegi helyzetével, az új és

kevésbé ismert technológiákkal,

valamint a bennük rejlõ lehetõsé-

gekkel foglalkozott. A téma újdon-

ságát figyelembe véve a fórumot

nagy érdeklõdés kísérte, közel het-

venen vettek részt rajta.

Marosvölgyi Béla elõadása az agroerdészet hazai helyzetérõl és lehetõségeirõl
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fejthették véleményüket, kérdezhettek,
majd a program végén a gyakorlatban
mûködõ agroerdészeti rendszereket is
megtekinthették.

Elsõként a fajszi termelõ szövetkezet
területén mûködõ új agroerdészeti kí-
sérleti ültetvényt mutatták be. Dr. Vityi
Istvánné elnök tájékoztatta az érdeklõ-
dõket arról, hogy a 2012-ben telepített
kísérleti rendszer, fele-fele részben köz-
testermesztéses (fasorok közti mezõ-
gazdasági haszonnövény kultúra), illet-
ve kontroll kultúra (mezõgazdasági ha-
szonnövény monokultúrával). Az ültet-
vény kísérleti és bemutató célokat egy-
aránt szolgál, és az „AGFORWARD” eu-
rópai kezdeményezés mintaterület-há-
lózatának tagjaként összetett termés- és
ökoszisztéma vizsgálatokat végeznek a
területen. Az ültetvényt eredetileg azzal
a céllal hozták létre, hogy a klímaválto-
zás hatásaihoz jobban alkalmazkodó,
kevésbé sérülékeny, és biztonságosabb
termelést lehetõvé tevõ rendszert kísér-
letezzenek ki. Az európai programhoz
kapcsolódással az eredeti célkitûzés az
ahhoz szükséges munkával egybefo-
nódott.

Másodikként a Bogyiszló község ha-
tárában található Akasztó nevû fás lege-
lõt néztük meg. A legelõ közel 300 éves
terebélyes kocsányos tölgyei és vadkör-
tefái alatt fogadták a csoportot a terüle-
ten legeltetõ Bogyiszlói Termelési és Ér-
tékesítési Szövetkezet juhászati ágazat-

vezetõi, Bajusz Bálint és Pilisi Benjá-
min, valamint a község polgármestere,
Tóth István. Az ott legeltetõ szakembe-
rek kiemelték a fák árnyékadó és védõ
szerepét, továbbá megemlítették, hogy
a jószágok szívesen fogyasztják a fák
terméseit (makkot és vadkörtét) is. A le-
gelõhöz tartozó hullámtéri, erdõsül-
tebb, zárt lombkoronájú részeken folyó
legeltetést is fontosnak tartják, hiszen
ezáltal a gyomosodást is sikerült vissza-
szorítani ezeken a területeken. A fás le-
gelõ fenntartásának egyik legnagyobb
gondját a kocsányos tölgyek kiöregedé-
sében-kiszáradásában, a kocsányos
tölgy újulat hiányában, valamint a tele-
pítés nehézségeiben látják.

A fórum a Nyugat-magyarországi
Egyetem Kutatási Kooperációs Központ

Nonprofit Kft. és a fajszi Kék Duna Me-
zõgazdasági Szövetkezet közös szerve-
zésében valósult meg. A keretet a már
említett „AGFORWARD” európai uniós
projekt  adta. A négyéves program idén
januárban indult,  6 millió euró költség-
vetését az Európai Unió 7. kutatási ke-
retprogramja támogatja. Célja a vidék-
fejlesztés elõmozdítása agroerdészeti
rendszerek alkalmazásával. A program-
ban résztvevõ 26 európai kutatóintézet,
illetve nemzetközi szervezet együttmû-
ködésében megvalósuló munka nem
csupán a tudományos vizsgálatokra irá-
nyul; a kutatás-fejlesztés folyamatába
bevonja a gazdálkodók és a döntésho-
zók csoportjait is.

Az európai szintû agroerdészeti kuta-
tási projektekben eddig nem volt jellem-
zõ a kelet-közép-európai országok rész-
vétele. Az AGFORWARD a korábbiak-
hoz képest tágabb körû együttmûködés,
a partnerországok között immár Magyar-
ország és Románia is szerepel. Amint azt
a 2014. június 4-6. között, a németorszá-
gi Cottbusban megrendezett második
Európai Agroerdészeti Konferencia is ta-
núsítja, a több évtizedes tapasztalatokkal
rendelkezõ dél- és nyugat-európai agro-
erdészeti alkalmazások mellett Kelet- és
Közép-Európában is megnõtt az ez irá-
nyú érdeklõdés, sõt egyes országokban
jelentõs elõrelépések történtek az agro-
erdészeti rendszerek hagyományos for-
máinak felélesztése, illetve új technoló-
giák bevezetése terén. 

A projektrõl bõvebben az alábbi hon-
lapon olvashat: http://kkk.nyme.hu/k-f-
eredmenyek/agroerdeszet.html. 
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A fajszi köztestermesztéses agroerdészeti ültetvény megtekintése

Konzultáció a bogyiszlói fás legelõ háromszáz éves tölgyfái árnyékában
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