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A talajvédelem szolgálatában
Sem fenntartható mezõgazdaság, sem
egészséges élelmiszer nincs egészséges
talajok nélkül. A talajok termõképessé-
gének védelme, a talaj mint ter-
mészeti erõforrás fenntartható
használata hívta újra életre az
agrárerdészet több ezer éves
hagyományokon alapuló rend-
szereit. Az erdõ az elmúlt több
ezer évben kialakította maga
alatt azokat a jellegzetes erdõta-
lajokat, amelyek magas hu-
musztartalmuk, kedvezõ szer-
kezeti tulajdonságaik miatt a
legtermékenyebb talajaink közé
tartoznak, és amely talajok ma a
mezõgazdaság legfontosabb
termelõeszközeként védelemre,
ápolásra, sok esetben megújí-
tásra szorulnak. Meg kell akadá-
lyozni a talajok kimerülését. Az
anyagkörforgalomban kiemelt
figyelmet kell fordítani a talaj–
növény kapcsolatra. Kulcsmon-
dat: a talaj táplálja a növényt,
amely táplálja a talajt. Ha tartó-
san kívánjuk kielégíteni élelmi-
szer-szükségleteinket, ráadásul
mindezt lehetõség szerint minõ-
ségi alapanyagból kiindulva,
akkor meg kell tanulnunk meg-
felelõen táplálni a föld alatti
ökoszisztémát, annak károsítása
nélkül. A fákat újra vissza kell
vinnünk a szántókra ahhoz,
hogy jótékony hatásukat kifejt-
ve hosszú távon biztosítsák a
talaj szervesanyag-tartalmát, de egyút-
tal megvédjék a talajt a lemosódástól,

szabályozzák a vízháztartást, kedve-
zõbb mikroklímát alakítsanak ki, és
életfeltételt biztosítsanak egy sor élõ-
lénynek. Az agrár- és erdészeti rend-
szerek egyesítése azonban nemcsak
ökológiai szempontból, hanem gazda-
sági oldalról is figyelmet érdemel, hi-
szen ha hosszabb távon elemezzük az
együttes haszonvételeket, költségeket,
versenyképes termelési módot ka-
punk.

Agrárerdészeti rendszereken olyan
földhasználati rendszerek és technoló-

giák gyûjtõfogalmát értjük, amelyben
erdei fás növényeket különbözõ térbe-
li vagy idõbeni sorrendben együtt al-
kalmaznak szántóföldi kultúrákkal, il-
letve legelõgazdálkodással, valamint
állattartással azonos földhasználati egy-
ségen belül. A rendszer tagjai között

kölcsönhatások lépnek fel, melynek
révén ökológiai vagy gazdasági elõ-
nyök keletkeznek.

Az agrárerdészet kialakulásának
történeti áttekintése

A mezõgazdasági termelés gyakran er-
dõs területeken, erdei tisztásokon indult
el, kihasználva a talaj magas termõké-
pességét. A fás területeken végzett
legeltetés során az állatok által elhullaj-
tott ürülék fokozta a talaj tápanyag-
szolgáltató képességét, ezáltal a növé-

nyek hozamát. Az erdõ, illetve
annak lombja, gallya és termése
akkor is takarmányként szol-
gált, amikor a legelõk fûhozama
nem volt elérhetõ – nyári szá-
razság vagy téli hótakaró követ-
keztében. Különösen a tölgy-,
bükk- és kõrisfajok voltak érté-
kesek.

A mikroklíma-befolyásoló
hatás az egyik legjelentõsebb az
agrárerdészet számos elõnyé-
bõl, ezért is terjedtek el ezek a
forró és száraz nyárral jellemez-
hetõ mediterrán térségben. Az
agrárerdészeti rendszerek alkal-
mazásával jelentõsen javulnak a
mikroklimatikus tényezõk. Az
enyhébb sugárzás és a maga-
sabb relatív páratartalom követ-
keztében csökken a légköri
aszály mértéke, az árnyékot
élvezi az állatállomány, a fák
párologtatása is hozzájárul az
átlaghõmérséklet csökkenésé-
hez. A mediterrán térségben a
rendszer szerves része volt
ugyanakkor a pásztoroló állat-
tartás is. Döntõen kecskét és ju-
hot tartottak, mert a szarvasmar-
hánál kevesebb és silányabb
takarmánnyal is beérte, vala-
mint a kecske és juh harapja a
növényzetet, ezáltal kevésbe

károsítja, mint a szarvasmarha, amely
speciális legelése révén a nyelvével té-
pi, felfelé rángatja a gyeptakarót.

Közép- és Nyugat-Európában az ag-
rárerdészeti rendszerek fõ állatfaja ez-
zel szemben a sertés, mivel hatéko-
nyan tudta hasznosítani a tölgy- és
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bükkerdõk idõszakonként elõforduló
tömeges makktermését abban az idõ-
szakban, amikor a faanyag még nem
számított jelentõs bevételi forrásnak.
A sertés mellett esetenként kérõdzõk
legeltetése is folyt az erdõkben. A túl-
legeltetés hatásait már Mária Terézia is
felismerte, aki már 1769-ben megtiltot-
ta a kecskék legeltetését az erdõkben,
mert akadályozták azok megújulását,
és hozzájárultak a talaj tömörödéséhez,
károsodásához. Mivel a szarvasmarha
eltérõ legelésmódja révén kisebb káro-
kat okozott, így rá a tiltó rendelkezés
nem vonatkozott.

A rendszerek visszaszorulása a 20.
századi intenzív gépesítés és mûtrá-
gyahasználat elterjedésével – nem volt
már szükség a direkt szerves trágyára
– felgyorsult. Ezek a változások a ter-
melékenység növelését hozták maguk-
kal, de ezzel párhuzamosan jelentõsen
visszaszorult a tájhasználat változatos-
sága. A szántók között, illetve azok
szélein elhelyezkedõ fák a mûvelést
akadályozó tényezõkké váltak. A cél

a minél nagyobb táblák kialakítása
lett.

Európában az ipari forradalom elõt-
ti földhasználati rendszerek mindegyi-
ke agrárerdészeti rendszernek volt te-
kinthetõ. Azonban a fokozott gépesítés
hatására egyre inkább elkülönült a ter-
mény, az állati termék és a faanyag
elõállítása. Az agrárerdészeti rendsze-
rek leépülése különösen Európa nyu-
gati és középsõ régióiban volt jelentõs.
A terület többcélú hasznosítása vissza-
szorult azokra a vidékekre, ahol a ter-
melést valamely környezeti tényezõ
korlátozta (pl. Földközi-tenger vidéke).
Ilyen korlátozó tényezõ volt a hideg –
északi és alpesi területek –, a szárazság
– mediterrán területek –, illetve az
elaprózott birtokméret – Spanyolor-
szág, Olaszország, Dél- és Közép-Né-
metország, vagy éppen Magyarország
egyes kistérségeinek területei.

Az agrárerdészeti rendszerek felszá-
molása magával hozta a fokozódó
környezetvédelmi problémákat, mint
például a talajtömörödés, az erózió, a
defláció, a tápanyagok kimosódása, a
szén-dioxid-kibocsátás fokozódása és
a biodiverzitás csökkenése. A termé-
szetes ellenségek életterének beszûkü-
lésével a növényi károsítók is nagyobb
életteret nyertek, így a drágább nö-
vényvédelem és a nagyobb vegyszer-
használat környezetterhelõ hatása ré-
vén közvetve és közvetlenül is fokozta
a gondokat. A rendszerekkel együtt
elveszett a fenntartásukhoz szükséges,
évszázadok-évezredek alatt kialakult
szemlélet, tapasztalat, tudásbázis is.

Az egyre környezettudatosabb la-
kosság nyomásgyakorlásának is kö-
szönhetõ, hogy mind az agrárpolitiká-
ban, mind a mezõgazdasági termelõk
szemléletében komoly változás követ-
kezett be az utóbbi években. Elfoga-
dottá vált, hogy a vidék nem csak a
mezõgazdasági termelést szolgálja, ha-
nem biológiai és társadalmi élettérként

is funkcionál. Ennek eredménye, hogy
jó néhány gazda felismerve az agrárer-
dészeti rendszerek elõnyeit, saját ter-
mõföldje védelme érdekében, saját
egészsége megóvása okán és egy több
örömforrást nyújtó, boldogabb munka-
hely kialakítása céljából újra feltalálta
ezt az õsi termelési módot.

Európában jelenleg Spanyolország,
Portugália és Görögország rendelkezik
a legtöbb agrárerdészeti területtel (4,
ill. 2-2 millió ha). Franciaországban a
következõ 25 évben (2040-ig) 500 ezer
hektáron kívánnak agrárerdészeti ter-
mesztést megvalósítani.

Az agrárerdészeti rendszerek
áttekintése

Az Egyesült Királyságban a szórvány-
gyümölcsösöket az állattenyésztéssel
kapcsolják össze, javítva ezáltal az állat
komfortérzetét, magasabb értékû és
jobb minõségû terméket elõállítva.
Ilyen lehet például az „erdei tojás” a fák
között szabadtartású tyúkoktól. A tyú-
kok a kártevõk gyérítésével magas fe-
hérjetartalmú táplálékhoz jutnak, és a
lehullott, beteg gyümölcs elfogyasztá-
sával akár növény-egészségügyi hasz-
not is hajthatnak. Mivel ennek nagy ha-
gyománya van a szigetországban, mint
kulturális örökség fenntartására is te-
kintenek rá.

Az agrárerdészeti rendszerek közé
sorolhatók a mezõvédõ erdõsávok is.
Bár itt a fák, a termesztett növények és
a tartott állatok között csak lazább kap-
csolat áll fenn az elõzõleg bemutatott
rendszerekkel szemben, a szél erejé-
nek csökkentése közvetve kihat a me-
zõvédõ erdõsáv mellett vetett növények
vagy tartott állatok életkörülményeire
is, esetenként jelentõsen javítva õket.
A táblák között futó sövények és me-
zõvédõ erdõsávok szövevényeként az
egész terület agrárerdészeti tájként,
ökológiai folyosók rendszereként fog-
ható fel. A tavasszal gyakori erõs szél
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Az agrárerdészeti rendszerek típusai Európában

Szántó és fák együttese Széles térállásban elhelyezett fák, amelyek alatt egyéves vagy
évelõ szántóföldi növényeket termelnek.  

Erdõgazdálkodás Az erdõs területeken termõ egyéb növények hasznosítása 
gyógyászati (gyógynövények), díszítõ (termések) vagy étkezési 
célokra (gombák).  

Pufferzónák, mezõvédõ Természetes vagy telepített sávok, pufferzónák, amelyek az egyes 
erdõsávok táblák között helyezkednek el, vagy az érzékeny természeti terü-

leteket (vizes élõhelyek) védik.  

Fás ugar Gyorsan növõ, lehetõleg pillangós fafajokat ültetnek a talajtermé-
kenység javítása érdekében.  

Szórványgyümölcsösök Gyümölcstermõ fák és szántó vagy legelõ kombinációja. 

Fás legelõ Fafajok és a legeltetõ állattenyésztés kombinációja.  

Mosquera-Losada és munkatársai (2012) nyomán

A telepített példányok jellemzõen a kör-
nyéken már bizonyított fafajokból kerülnek
kiválasztásra. Ez a gazdálkodók termé-
szetet megfigyelõ, ahhoz alkalmazkodó
régi-új hozzáállása. Ahol a körülmények
megengedik, ott különösen kedvelt a bar-
kócaberkenye, madárcseresznye. Érde-
mes felkészülni a csemetetermesztés során
is erre az új igényre!
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és a laza homoktalajokon ezzel párhu-
zamosan jelentkezõ homokverés miatt
a mezõvédõ erdõsávoknak Magyaror-
szágon is nagy jelentõségük van. Átla-
gosan végsõ famagasságuk 20–25-sze-
resére terjed ki a „mezõvédõ” funkciójuk.
Emellett táplálkozó- és élõhelyet bizto-

sítanak a hasznos szervezeteknek, a ká-
rosítók természetes ellenségeinek is,
csökkentve a növényvédelem költsé-
geit, illetve javítva annak hatékonysá-
gát. Egyúttal kiváló vadbúvóhelyet is
szolgáltatnak, ezáltal a nagyüzemi táb-
lák közé ékelõdve lehetõséget teremte-
nek az apróvad-gazdálkodás (fácán,
fogoly, mezei nyúl) alapjainak megte-
remtéséhez.

A vízfolyások mentén elhelyezkedõ
rendszerek mint pufferzónák szintén
nagy jelentõséggel bírnak. Az erdõgaz-
dálkodás, amennyiben nem csak a fa-
anyag hasznosítására fókuszál, hanem
az ott jelen lévõ egyéb növények vagy
a fák termésének felhasználását is ma-
gába foglalja, szintén agrárerdészeti
rendszernek tekinthetõ. Ezeket az
egyéb növényeket, terméseket gyógyá-
szati, étkezési vagy dekorációs célokra
is fel lehet használni. A gyógynövé-
nyek, vadon termõ bogyós gyümölcsû-
ek mellett az erdei gombák szerepe is
jelentõs. A szarvasgombafajok, például
a fekete szarvasgomba termesztésének
ez az egyedüli módja, mivel jellemzõ-
en tölgyekkel és a közönséges mo-
gyoróval él szimbiózisban. Termeszté-

se különösen Spanyolországban, Görög-
országban és Olaszországban elterjedt,
de Magyarországon is létesültek már
ültetvények. A többi gombafaj is jelen-
tõs mellékjövedelmet biztosíthat, külö-
nösen, ha a gyûjtést összekötjük a fel-
dolgozással, szárítással.

A fafajok közül a tölgyek, kõrisek és
a vadgyümölcsök szerepe jelentõs.
A tölgyesek és az állattartás kapcsolata
(sertések makkoltatása) Délnyugat-Eu-
rópára jellemzõ, de élõ mûködõ gya-
korlata is megfigyelhetõ még Szerbiában
és Horvátországban, ahol az erdészek
kiegészítõ jövedelemforrása az állattar-
tásnak ez a módja. A vadgyümölcsök
(berkenyefélék, vadcseresznye, diófé-
lék) gyors növekedésükkel, értékes
faanyagukkal és viszonylag korai ter-
mésképzésükkel tûnnek ki. A szór-
ványgyümölcsösök szerepe Görögor-
szágban még ma is jelentõs. A dió, a
mandula, az eperfa, az olajfa, a szent-
jánoskenyérfa és a füge a leggyakoribb
gyümölcstermõ növények. Alattuk ku-
koricát, dohányt, szõlõt, zöldségféléket
és lucernát termesztenek.

A mûvelés hatására fokozottabban
elkülönül a növények gyökérzete, a fák
gyökerei az intenzív sorközi talajmûve-
lés hatására lefelé fejlõdnek, így kevés-
bé jelentenek tápanyag- és nedvesség-
konkurenciát a szántóföldi növények-
nek. A konkurencia szabályozásának
másik módja a koronaalakító metszés és
ágnyesés, amivel egyrészrõl a talajfelszí-

ni direkt árnyékolás és a terméskiesés
csökkenthetõ, másrészt ezzel biztosítha-
tó az ágtiszta, egyenes, hengeres, elága-
zásmentes, ipari célra is alkalmas, nagy
értékû rönk kialakulása is.

Angliai és franciaországi elemzések
alapján az agrárerdészeti rendszer pro-
duktuma akár 20–30%-kal lehet maga-
sabb a monokultúrás termesztéshez
képest.

Az agrárerdészeti rendszerekben
150–250 db/ha törzsszámmal 20–30 év
alatt akár 5-6 méter magas, ágtiszta tör-
zset nevelhetünk akár olyan ritka nemes
lombos fafajokból (barkóca berkenyé-
bõl, vadcseresznye), amelyek faanyaga
egyre ritkább kincs, emiatt keresett, ex-
kluzív terméket adnak.

Az agrárerdészeti rendszerek amel-
lett, hogy a biodiverzitás növelését
szolgálják, a talajvédelem szempontjá-
ból is kiemelt jelentõségûek. Védenek
az eróziótól, deflációtól. Emellett az er-
dei tûzvédelemben is szerepük lehet,
hiszen egy heterogén állomány kevés-
bé van kitéve a tûzkároknak. Továbbá
elõsegítik a vízminõség javítását és a
szén-dioxid megkötését is.

Jelenleg terjed az a nézet, hogy mi-
nél szélesebb körben elterjedjenek
ezek a rendszerek. A természet és táj-
jellegû gazdálkodásnak azonban nem
szabad a termelõk bevételcsökkenésé-
vel együtt járnia. Cél a multifunkcioná-
lis földhasználat. Mivel a fák életciklusa
hosszú, a teljes rendszer költségelem-
zésénél is évtizedeket vagy akár egy
évszázadot kell alapul venni.

Az Egyesült Királyságban az alföldi
területeken végzett számítások szerint
a fátlan legelõvel szemben a magas kõ-
rises legelõ 15%-kal nagyobb termelési
értéket biztosított a járulékos hasznok
mellett azáltal is, hogy tíz év átlagában
a fa értékesítési ára gyorsabban nõtt
(átlag 25%), mint a legeltetett juhok va-
lamennyi termékének értékesítési árai
(átlag 1%).

A növények egymásra is hatással
vannak. A megfelelõ agrárerdészeti
rendszerekben fellépõ kölcsönhatások
következtében az egyes növények ho-
zama magasabb, mint a külön-külön
termesztetteké. Spanyolországban,
Franciaországban és Hollandiában vég-
zett kísérletek eredményei szerint a
lombhullató fák közé vetett õszi vetésû
növények esetében volt a leginkább
kihasználható ez az elõny. A legna-
gyobb bevétel értékes faanyagú fák
(dió) vagy gyorsan növõ fafajok, fajták
(nemesnyár) alkalmazásával érhetõ el.
Ez a rendszer Hollandiában azért is
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a maga által megtermelt oszlopokat. Önellátásra sarkall a saját célú fatermesztés.
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népszerû, mert a szántók ára európai
viszonylatban is kiemelten magas, míg
az erdõk jelentõsen alacsonyabb érté-
ket képviselnek. A két rendszer ötvö-
zésével az értékes szántókon is termel-
hetõ jelentõsebb mennyiségû faanyag.

A több mélységben elhelyezkedõ
gyökerek garanciát jelentenek arra,
hogy a tisztán mezõgazdasági rendsze-
rekkel szemben itt jóval kevesebb táp-
anyag fog kimosódni. A mediterrán te-
rületeken a laza talajú legelõkre ültetett
cseresznyefákkal tudták mérsékelni a
nitrát kimosódását. Svájci mérések sze-
rint az agrárerdészeti rendszerekbõl 46
százalékkal kevesebb nitrát mosódik
ki, mint a tisztán szántóföldi növény-
termesztésbõl.

A fák elérik, felszínre hozzák és
hasznosítják a talaj mélyebb rétegeiben
lévõ tápanyagokat is. A rendszerben
elõforduló pillangósok pedig a nitro-
gén megkötésében és hasznosításában
játszanak komoly szerepet. A pillangós
növények különösen a fiatal fák növe-
kedését fokozták. A felvett tápanyagok
a növényi szármaradványokkal, a fale-
velekkel a talajra, annak felsõbb réte-
geibe kerülnek, így hozzáférhetõvé
válnak a sekélyebben gyökerezõ fajok
számára is. A tápanyagok felhalmozó-

dásának eredményeképp hosszabb tá-
von javul a talajtermékenység és a ta-
lajszerkezet is.

A fák szén-dioxid-raktárként is
mûködnek, akár évtizedekre maguk-

ba építve a szenet. A másik fontos
szénraktár a talaj, amely a termé-
kenység fokozódásával, humusztar-
talma növekedésével szintén egyre
több szenet képes raktározni. Mivel a
fák közvetlen környezetében nincs
talajmûvelés, a bolygatás hiányából
adódóan további szén megkötésére is
lehetõség nyílik. Az agrárerdészeti
rendszerek növelésével az ipari szén-
dioxid-kvóták további részének lekö-
tése is lehetõvé válik, ami plusz be-
vételeket jelenthet a gazdálkodók
számára.

Az agrárerdészeti rendszerekben a
melléktermékek is jól hasznosíthatók.
A fák alacsonyabb ágainak levágása az
állattenyésztés számára jelentõs takar-
mánybázist képvisel az ínségesebb
idõszakokban. A koronaalakító met-
szés és takarmányozás összekapcsolá-
sával gyakorlatilag a fák minden része
hasznosul.

A mezõvédõ erdõsávok a vándorló
állatok számára is – különös tekintettel
a madarakra – biztosítják az ökológiai
folyosókat keresztül egész Európán,
mintegy kiegészítve a Natura 2000 há-
lózatot. Ez különösen ott fontos, ahol a
szántóföldi növénytermesztés elõtérbe
kerülésével az erdõk egy vagy nagy ré-

szét kivágták, és a meglévõ erdõk túl
nagy távolságra kerültek egymástól ah-
hoz, hogy a bennük élõ populációk
természetes szaporodási közösségeket
alkothassanak.

Az agrárerdészeti rendszerek
kísérleti fejlesztése

Magyarország Közép-Európában egye-
düli országként a közelmúltban meg-
kezdte az EU 222-es intézkedés végre-
hajtását (agrárerdészeti rendszerek elsõ
létrehozása mezõgazdasági földterüle-
teken), melynek eredményeként ha-
zánkban jelenleg több mint 20 000
hektáron folytatnak agrárerdészeti te-
vékenységet. E gazdálkodási formák
többsége a fás legelõ gazdálkodási tí-
pusba sorolható. Az intézkedés célja az
volt, hogy lehetõséget biztosítson fás
legelõk létrehozására és hasznosításá-
ra, a hagyományos tájjellegû gazdálko-
dás fenntartására és a mozaikos tájszer-
kezet kialakítására. A támogatás az Eu-
rópai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból (EMVA) történt, és a 46/2009.
(IV. 16.) FVM rendelet szabályozta. A Vi-
dékfejlesztési Program (2014–2020) er-
dészeti intézkedésein belül agrárerdé-
szeti rendszerek létrehozására 2017.
január 16-tól lehet folyamatosan támo-
gatási igényt benyújtani egészen 2019.
január 16-ig. Magánjogi mezõgazdasági
földhasználók, települési önkormányza-
tok és társulásaik pályázhatnak szántó-
földi kultúrával kombinált agrárerdésze-
ti rendszerek létesítésére, gyepgazdál-
kodással kombinált fás legelõ vagy fás
kaszáló létesítésére, illetve mezõvédõ
erdõsávok létrehozására.

A téma újszerûségénél fogva felme-
rült az igény a gyakorlat számára hasz-
nosítható hazai kutatási eredmények
felmutatására, ezért szükségessé vált
egy kísérleti hálózat kiépítése külföldi
példák hazai ökológiai viszonyokba
való átültetésével, illetve a hagyomá-
nyainkban fellelhetõ tudás felélénkíté-
sével. A legfontosabb feladatok közé
tartozik: a hazai kísérleti hálózat ki-
építése és monitoringja, a hagyomá-
nyainkban fellelhetõ fás legelõk és a
mezõvédõ erdõsávokról korábban
megszerzett tudás felkarolása, a köztes
termesztés technológiájának kidolgo-
zása, az ismeretterjesztés és szemlélet-
formálás.

2014-ben a Vidékfejlesztési Minisz-
térium K + F + I projektjeinek keretén
belül a Nemzeti Agrárkutatási és Inno-
vációs Központ Erdészeti Tudományos
Intézetében (NAIK ERTI) megkezdõd-
tek az agrárerdészeti kutatások. Ennek
eredményeként több kísérlet létesítésé-
re került sor, illetve több, már meglévõ
agrárerdészeti terület – elsõsorban me-
zõvédõ erdõsávok – került vizsgálat
alá. A köztes termesztési rendszerek-
ben (Debrecen, Fertõd, Gödöllõ, Kar-

Dombvidéken a fák telepítése megakadályozza mezõgazdaság számára legértékesebb
természeti erõforrás tönkremenetelét, a talaj lemosódását. Európa sok helyén nem a tá-
mogatások megjelenése miatt, hanem jól felfogott saját érdekükben kezdtek újra fát ül-
tetni a gazdálkodók.
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cag, Püspökladány) tág hálózatú faül-
tetvények sorközeiben különbözõ
növényi kultúrák termesztésével (ga-
bonafélék, különbözõ aromanövé-
nyek, kapások, pillangósok, bogyós
gyümölcsök) több tényezõ vizsgálata
zajlik. Ezek a vizsgálatok elsõsorban a
faanyagtermesztés és a mezõgazdasági
növénytermesztés (tágabb értelemben
élelmiszer-termelés) együtt termeszthe-
tõségének ökológiai, fiziológiai és öko-
nómiai összefüggéseinek feltárására fó-
kuszálnak.

A hazai agrárerdészeti kutatások ke-
retében több kísérlet a NAIK kutatóinté-
zeteinek együttmûködésében valósult
meg. A NAIK ERTI és a NAIK Gyü-
mölcstermesztési Kutatóintézet együtt-
mûködése során Fertõdön egy tág háló-
zatú nemesnyáras és bogyós köztes
termesztés, míg a NAIK ERTI és a NAIK
Mezõgazdasági Gépesítési Intézet koo-
perációjában Gödöllõn egy energetikai
faültetvény köztes termesztésû rend-
szerré történõ átalakítására került sor.

A mai professzionális, precíziós me-
zõgazdasági termelésben a termésho-
zam fokozásának rövid idõn belül
eredményt biztosító módszerei – öntö-
zés, tápanyagpótlás, növényvédelem –

mellett elengedhetetlen a mezõgazda-
sági rendeltetésû földek erózió és de-
fláció elleni védelmének a biztosítása.
Erre a talajvédelmi célra kiválóan alkal-
masak a mezõvédõ fásítások.

A mezõvédõ erdõsávrendszerek
esetében a NAIK ERTI vizsgálatainak
központjában fõként az erdõsávnak a
talaj- és klimatikus viszonyokra gyako-
rolt hatásai állnak, amelyek közvetle-
nül kihatnak a termesztett növények
termésátlagára, ezáltal a termelés gaz-
dasági eredményességére, a realizálha-
tó árbevételre. A Debreceni Egyetem
Agrártudományi Központjának Karcagi
Kutatóintézetével együttmûködve a
kutatóintézet területén egy köztes ter-
mesztési kísérlet valósul meg tág háló-
zatú nemesnyárültetvény sorközeiben
klasszikus vetésforgó kialakításával.

Az agrárerdészeti rendszerek magas
élõmunkaigényük miatt jelentõs szerepet
tölthetnek be a települési önkormány-
zatok számára a közfoglalkoztatás terü-
letén, valamint a kutatások fontos
információval szolgálhatnak a döntés-
hozók és a szakigazgatás számára is.

Az agrárerdészeti termesztési rend-
szerek iránt elsõsorban az extenzív és
ökológiai gazdálkodók, valamint a
méhészek mutatják a legnagyobb ér-
deklõdést, de a külföldi példákat látva
a magánerdõ-gazdálkodók fokozot-
tabb érdeklõdésére, pl. a tág hálózatú
iparifa-ültetvények sorközeinek meg-
mûvelésére is számítani lehet.
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Vincent Blagny francia csirkefarmer
büszkén mutatja az új telepítését és azon
belül a kedvenc fáját, a 6 éves madárcse-
resznyét. Számára a megélhetés nemcsak
pénzkereset, hanem örömforrás.

Szõlõ és berkenye együtt termesztése gabonafélékkel egy mintaszerûen kivitelezett új te-
lepítésben. Szinte végtelen a kombinációk lehetõsége, ráadásul mindezt minimális ta-
lajbolygatással, fenntartható módon.
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