
Erdészeti Lapok CL. évf. 9. szám (2015. szeptember)266

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

A NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóin-
tézetbõl dr. Bujdosó Géza kutatási igaz-
gatóhelyettes, tud. fõmunkatárs, míg a
NAIK Erdészeti Tudományos Intézettõl
jelen cikk szerzõje tanulmányozta a
kenyai fõvárosban mûködõ nemzetközi
kutatóintézet munkáját.

A CGIAR konzorciumot 15 nemzet-
közi agrárkutató központ alkotja, mû-
ködésének fõ célja a vidéki térségek
szegénységének csökkentése, az egész-
séges táplálkozás, az élelmiszerbizton-
ság fokozása, a fenntartható gazdálko-
dás a természeti erõforrásokkal.

A Világ Agroerdészeti Központja
(World Agroforestry Centre, ICRAF) egy
olyan nemzetközi agrárkutatási szerve-
zet, amely Afrika, Ázsia és Dél-Amerika
számos országában fejti ki tevékenysé-
gét. A szervezet arra törekszik, hogy
növelje a fejlõdõ országok vidéki (elsõ-
sorban kisbirtokon) gazdálkodóinak
(farmerek) fahasználatát (mind az erdé-
szet, mind pedig gyümölcstermesztés
terén) a nagyobb jövedelem, jobb élel-
miszerbiztonság és egészségük javítása
érdekében. Az ICRAF mûködését több
mint száz különféle szervezet támogat-
ja, biztosítja, köztük kormányok, magán-

alapítványok, nemzetközi szervezetek,
regionális fejlesztési bankok. 

Erdõgazdálkodás Kenyában
Kenyában az erdõgazdálkodással kap-
csolatos ügyeket a Kenyai Erdészeti
Szolgálat intézi, felügyeli. A szolgálat
költségvetése nem elégséges a kiadá-
sok fedezéséhez, amely jelentõs alulfi-
nanszírozottságot eredményez az erdé-
szeti szektorban és az ehhez kapcsoló-
dó ágazatokban.

Kenya erdõvel borított területe 2,35
millió hektár. Ebbõl a hivatalosan köz-
zétett erdõterület 1,57 millió hektár,
míg a nem hivatalos erdõterületek
nagysága 0,78 millió hektár. Ezen kívül
van mintegy 2,1 millió hektár egyéb er-
dõterület. A fás területek vonatkozásá-
ban van még 24,8 millió hektár bozó-
tos, bokros terület, és 10,7 millió hektár
fás legelõ. További 9,54 millió hektár
fás vegetáció található a farmokon és la-
kott területeken.

Az Erdészeti Szolgálat hatáskörébe
tartozik az összes nyilvántartott erdõ-
terület és közös megállapodások által
további 180 ezer hektár nem hivatalos
erdõterület. Az utóbbiak a helyi ható-

ságokhoz tartoznak. A szolgálat felü-
gyeli az összességében mintegy 170
ezer hektáros ültetvényeket is, ezek el-
sõdleges rendeltetése az ipari henge-
resfa-elõállítás. Az ültetvényeket több-
nyire különbözõ eukaliptuszfajok al-
kotják: Eucalyptus camaldulensis
Dehnh. (vöröslõ eukaliptusz, vörös
gumifa), Eucalyptus citriodora Hook.
(citromillatú eukaliptusz), Eucalyptus
globulus Labill. (golyós eukaliptusz,
kék mézgafa).  

A legtöbb erdészeti bevétel díjakból
(jogdíjakból) származik. Minden bevé-
teli tétel az államkincstárba kerül. A
bevételek kisebb része a mûködési en-
gedélyek díjaiból és a másodlagos
(nem fa erdei) termékek, valamint
szolgáltatások díjaiból tevõdik össze.
Ezt közvetlenül a szolgálat költségve-
tésében írják jóvá. Ezen felül számos
egyéb adó és díj létezik, amelyet az
ágazat fizet a központi és helyi közi-
gazgatási szerveknek.

Az ültetvények hengeresfa-termékei-
vel kapcsolatban a díjak meghatározá-
sára az ún. helyettesítési (csere) költség
módszerét alkalmazzák. Ez meghatá-
rozza azt az összeget, amely fedezné az
erdõgazdálkodási díjakat. Ezeket a díja-
kat minden termelõnek meg kell fizet-
nie, de a cellulóz- és papírgyár enge-
délyt kapott alacsonyabb összeg fizeté-
sére, hogy versenyképesebbek legye-
nek az importált termékekkel szemben.

A természetes (õshonos) erdõkben
magasabb díjakat vezettek be, hogy
visszaszorítsák (korlátozzák) a fahasz-
nálatot (csökkenjen a kitermelési kény-
szer) és maradjon elég idõ a felújítások-
ra. Az összes bevétel az elvártnál keve-
sebb, az alacsony árak és a díjak alulér-
tékelése következtében. Igen jelentõs a
hátralékdíjak mértéke. 

Mi lehetne a megoldás, hogy az er-
dészeti ágazat hatékonyabban mûköd-
jön Kenyában? Erre a kérdésre, a FAO
által a közelmúltban készített tanul-
mány próbálta a választ megadni, kije-
lölni a helyes irányt. Ez alapján a díjak,
árak rendszeres felülvizsgálatára volna
szükség, hogy azok tükrözzék a termé-
kek valós piaci árát.

Több kapcsolatot kellene kiépíteni a
magán- és az állami szektor között az
ültetvényes gazdálkodás területén. Nö-
velni kellene más érintett felek részvé-
telét az ágazatban, ha a cél nem más,

Látogatás az ICRAF kenyai központjában 
Dr. Keserû Zsolt – tudományos fõmunkatárs, NAIK Erdészeti Tudományos Intézet

A CGIAR (Consultative Group for International Agricultural Research) partner-
ség erõsítésének keretében a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
(NAIK) két munkatársa szakmai tanulmányúton vett részt Nairobiban, a Világ
Agroerdészeti Központjában (ICRAF – International Centre for Research in Ag-
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A World Agroforestry Centre nairobi központja
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mint a fenntartható erdõgazdálkodás
megvalósítása. A Kenyai Erdészeti Szol-
gálat ennek végrehajtásán, valamint
egy új és felülvizsgált erdészeti politika
és jogszabályrendszer kialakításán dol-
gozik.

Erdészeti kutatás – Kenyai
Erdészeti Tudományos Intézet

Kenyában az erdészeti kutatások az ül-
tetvények nagyfokú elterjedésével kez-
dõdtek meg. A kutatásokat az Erdészeti
Hivatal (FD) és a Kelet-Afrikai Mezõ-
gazdasági és Erdészeti Kutató Szervezet
(EAAFRO) irányította 1976-ig, a Kelet-
Afrikai Közösség (EAC) felbomlásáig. A
kutatási tevékenységet 1986-ig a Nem-
zeti Mezõgazdasági Kutatóintézet vette
át, amikor a Kenyai Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet (KEFRI) megalakult. 

A kutatóintézet központja Mugugá-
ban található, Nairobitól mintegy 23 ki-
lométerre, északnyugati irányban. Az
intézetnek 5 regionális kutatási prog-
ramja van Gede, Kitui, Muguga, Londi-
ani és Maseno mûködési központokkal.
A KEFRI mûködése 6 önálló tudomány-
területet fed le:

• erdészeti termelékenység-fejlesz-
tés,

• biodiverzitás és környezetgazdál-
kodás,

• erdészeti termékek fejlesztése,
• társadalmi-gazdaságtan,
• politika és irányítás,
• technikai és támogatási szolgálta-

tások.
Ezek a témakörök, kutatási progra-

mok kiterjednek a farmgazdálkodásra,
természetes erdõállományokra, ültet-
vényes gazdálkodásra. A KEFRI 1988
óta kap fejlesztési támogatást a Japán
Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségtõl.
A japán fél támogatása kiterjed az épü-
letfejlesztésekre, a kutatási felszerelé-
sek beszerzésének támogatására, a sze-
mélyzeti állomány továbbképzésére,
jármûvek és egyéb felszerelések vásár-
lására.

Az ICRAF-on belül számos osztály
mûködik, amelyek speciális tudomány-
területekkel foglalkoznak. A klímavál-
tozás kutatásával foglalkozó osztály
összetetten vizsgálja az erdészeti, olajos-
növény- és gyümölcsfajok területének
csökkenését, illetve az egyedszámuk
okozta piaci hatásokat. Az erdészeti fa-
jok területének szûkülésével a fõzéshez
használt fûtõanyag mennyisége lesz ke-
vesebb. Kenyában 66, elsõsorban feke-
te teát készítõ üzem található, amelyek
egyenként kb. 6000 termesztõvel állnak
kapcsolatban. A fekete tea fermentálá-

sához hõre, azaz faanyagra van szük-
ség, ezért lényeges kérdés a faanyag
termelése, a biomassza megõrzése,
mely jelenleg a kormányprogram részét
képezi. Kenya egyébként a világ legna-
gyobb feketetea-exportõre.

Fontos megemlíteni, hogy az enge-
dély nélküli fakitermelés hatalmas mé-
reteket ölt ebben a régióban, e gond
megoldása óriási kihívás.A kutatócso-
port szempontjából lényeges kérdés a
kutatási eredmények terjesztése a kelet-
afrikai országokban (Kenya, Etiópia,
Uganda, Tanzánia, Malawi), mivel így
tudják felkészíteni a társadalmat a klí-
maváltozásra, illetve hatékonyabban
tudnak védekezni az abból eredõ ked-
vezõtlen változásokkal szemben.

A tíz évvel ezelõtt alakult talajtani
laboratórium egyedülálló munkát vé-
gez az országban. Afrikában összesen
12 talajtani laboratórium található, de a
CGIAR nairobi központjában lévõ az
egyik legkorszerûbb, az itt folyó mun-
kát számos szervezet, szaktanácsadó,
kutatóintézet is elismerte. 

A talaj sok esetben a kertészeti és er-
dészeti termesztés korlátozó tényezõje,
ezért fontos, hogy megfelelõ informá-
ciókkal rendelkezzenek a tevékenység
megkezdése elõtt a termesztõk, szakta-
nácsadók. Ezt a célt szolgálják a Világ-
bank segítségével vásárolt mûszerek. Az
egyik legkorszerûbbnek a lézerrel mû-
ködõ (lézer, röntgen és infravörös spekt-
roszkóp), a száraz és nedves talajt is egy
idõben elemzõ mûszer számít, mely az
USDA (Amerikai Mezõgazdasági Hiva-
tal) szakemberei számára is újdonság
volt. A laboratórium teljes egészében a
termesztõk és a kutatók rendelkezésére
áll, naponta 350-400 talajmintát vizsgál-

nak. A talajtani elemzések mellett tápa-
nyag vizsgálatokat is végeznek. 

A kutatók számára fontos a termesz-
tett erdészeti és kertészeti fajok geneti-
kai hátterének ismerete. A következõ
öt évben ezért számos Kenyában ter-
mesztett erdészeti és kertészeti nö-
vényfaj genetikai hátterét kívánják fel-
tárni az ICRAF genetikai laboratóriu-
mában. Emellett az is lényeges, hogy a
laboratórium új növényfajokat vonjon
be a termesztésbe, és erdészeti/kerté-
szeti termeszthetõsége mellett vizsgálja
a szaporítóanyagaik elõállításának le-
hetõségét, a humán szervezetre gyako-
rolt élettani hatásukat, a belõlük ké-
szült termékskálát, illetve piacképessé-
güket. E program keretében kiemelten
vizsgálták/vizsgálják a Passiflora edu-
lis, Macadamia tetrapyllia, Ziziphus
mauritinia, Tamarindus indica,
Adansonia digitata, Scloracarya bir-
rea termeszthetõségi és feldolgozási le-
hetõségeit. 

Afrika lakossága rohamosan növek-
szik, így a következõ évtizedekben át
kell alakítani az afrikai agráriumot. Ezzel
a kérdéssel az Örökzöld Agrárium, Kon-
zerváció, Agrár és Természetvédelmi
Osztály foglalkozik. Szükség van a ter-
mesztési technológiák korszerûsítésére
(tápanyag-utánpótlás, növényvédelem,
metszés, öntözés), illetve a folyamatos
és a köztes termesztésre a hektáronkén-
ti termésmennyiség növelése érdeké-
ben. Sajnos a fekete kontinensen is meg-
figyelhetõ az a tendencia, hogy a gazdál-
kodók átlagéletkora emelkedik, a fiata-
lok nem kívánják folytatni a tevékenysé-
get, ugyanakkor a termõhelyeket is ve-
szélyezteti a lakott területek további ter-
jedése és az elsivatagosodás. Erdészeti,

A talajtípusok nagyon változatosak Kenyában
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agroerdészeti szempontból a teljesség
igénye nélkül a legfontosabb fafajok a
következõk: Vitex keniensis Turill (‘me-
ru tölgy’), Tamarindus indica L. (‘madei-
rai mahagóni’), Melia volkensii Guerke,
Podocarpus falcatus (Thunb.) R. Br. ex
Mirb. (‘simakérgû sárgafa’), Cupressus
lusitanica Mill. (‘Goai cédrus’, ‘kenyai
ciprus’), Leucaena trichandra (Zucc.)
Urban, Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.,
Sesbania sesban (L.) Merr. (‘folyami
bab’, ‘egyiptomi csörgõtok’), Eucalyptus
camaldulensis Dehnh. (vöröslõ eukalip-
tusz, vörös gumifa), Eucalyptus citriodo-
ra Hook. (citromillatú eukaliptusz), Eu-
calyptus globulus Labill. (golyós eukalip-
tusz, kék mézgafa).  

Az örökzöld mezõgazdaság – nevé-
bõl adódóan – olyan agroerdészeti rend-
szerek kialakítását tûzi ki célul, amely
egész éven át zöld növényi borítást ered-
ményez a földterületeken. A rendszer
magában foglalja a szelektált fafajok al-
kalmazását, különbözõ szempontok (cé-
lok) alapján. Ezek a következõk: tápa-
nyag-forgalom és nitrogénmegkötés, a
folyamatos talajtakarás fenntartása,
gyomkorlátozás (gyomok visszaszorítá-
sa), a talaj szerkezetének és vízgazdálko-
dásának javítása, a fák termesztésébõl
származó élelem, energia, takarmány,
rost elõállítása, szénmegkötés, szénrak-
tározás, a biodiverzitás megõrzése.

A víz az egész afrikai kontinensen
létfontosságú, ezért a Vízgazdálkodási
Osztály munkájára nagy hangsúlyt fek-
tetnek. Kenyában két eltérõ csapadé-
kos idõszakot lehet megkülönböztetni:
az általában márciustól júniusig tartó
’hosszú esõzések’, és az októbertõl de-
cemberig tartó ’rövid esõzések’ idõsza-
kát. A csapadék mennyisége az ország-
ban tág határok közt változik, az éven-
te kevesebb, mint 200 mm-tõl (szára-
zabb nyugati régió) a 2000 mm-nél is

többig (Rift Valley magasabb fekvésû
régiói).

Kenya vízraktározó kapacitása (víz-
visszatartása) rettenetesen alacsony
mértékû. Az 1969-es 11m3-tõl 2002-re
4m3-re esett vissza a fejenként rendel-
kezésre álló víz mennyisége. A víz-
visszatartásra és a növények öntözésé-
re jelenleg különbözõ módszereket al-
kalmaznak. A legfontosabb és legelter-
jedtebb gyakorlatok a következõk: a
tetõkrõl összefolyó víz gyûjtése vasbe-
tontartályokba, mesterséges vízgyûjtõ
tavak kialakítása gátak segítségével, a
víznek a kívánt helyre vezetése árkok-
kal, a víz visszatartása kõgátak építésé-
vel, nagyméretû, bélelt gödrök ásása
(akár 700 m3-es vízbefogadó kapaci-
tással). 

Az ICRAF kutatóinak fontos a kommu-
nikáció, ezért a kutatómunka során elért
eredményeket több csatornán terjesztik.
Rendszeresek a nyílt napok a World Agro-
forestry Centre-ben, a közös farmlátogatá-
sok, a gazdálkodást segítõ tv- és rádiómû-
sorok. Ezt a tevékenységet külön egység
koordinálja, a Kommunikációs Osztály. 

Az eredményeket elsõsorban a médi-
án keresztül terjesztik: a twitteren, face-
bookon, youtube-on, blogok formájá-
ban, saját honlapjaikon, illetve saját tv-,
illetve rádiómûsorukon (Shamba Shape-
up), a hagyományos eszközök (mint pél-

dául nyomtatott publikációk,
hírlevelek, kérdõíves felmé-
rések) mellett. Ma már egyre
gyakoribb, hogy nyugati
mintára egy önként jelentke-
zõ farmer meghívja a többie-
ket és beszámolót tart a ter-
mesztési tevékenysége során
elért eredményeirõl, tapasz-
talatairól. 

A jövõben nagy valószí-
nûséggel lehetõség nyílik

fás szárú növények szaporítóanyag-cse-
réjére. Ennek eredményeképpen olyan
fafajokat tesztelhetünk idehaza, ame-
lyek termesztése különbözõ célokból
(méhészeti, fatermesztési, energetikai,
rekultivációs, talajjavítási, különbözõ
védelmi stb.) lehet indokolt és hasznos.
A hazai ökológiai viszonyok közt ered-
ményesen termeszthetõ fafajok kivá-
lasztásához hathatós segítséget nyújthat
az ICRAF által 2010-ben összeállított
Agroforestree Database 4.0 adatbázis is.

A World Agroforestry Centre nyitott
arra, hogy ösztöndíj-programok kereté-
ben hazai doktoranduszokat, posztdok-
torokat, kutatókat fogadjon, és megfe-
lelõ anyagi forrás megteremtése esetén
ezt kölcsönössé szeretné tenni. 

(A szerzõ képeivel)

Agroerdészeti szempontból ígéretes fafajok szaporítóanyagai

A jövõ agroerdészeti fafajai


