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A rendezvényre az Európai Agrárerdé-
szeti Szövetség (EURAF — European
Agroforestry Federation) szervezésében
Montpellier-ben, az INRA (a Francia
Nemzeti Mezõgazdasági Kutatóinté-
zet) épületében került sor 2016. május
23—26. között. A terepi programokat
Montpellier, illetve Toulouse környé-
kén rendezték meg. Az EURAF tagjain
kívül európai szakemberek és számos
nemzetközileg elismert kutató is jelen
volt az ázsiai és az amerikai konti-
nensrõl egyaránt.

Montpellier az európai agrárerdészeti
történelem különleges helyszíne, ugyan-
is a település az egyik legrégebbi egye-
temi város, és a világon az elsõk között
itt létesítettek (1593) botanikus kertet.
Az agrárerdészeti kutatásokra fókuszál-
va két nagy agrárkutató intézet is kép-
viselteti magát a városban, nevezetesen
az INRA, amely a mérsékelt övi régió-
kra fókuszál, és a CIRAD (a Francia
Mezõgazdasági Kutatási és Nemzetközi
Együttmûködési Szervezet), amely a
trópusi területek fenntartható fejlõdése
érdekében tevékenykedik. 

1997 júniusában itt került megrende-
zésre az elsõ agrárerdészeti mûhely-
munka, amely minden bizonnyal az el-
sõ ilyen szakmai összejövetel volt Euró-
pában ebben a diszciplínában. A klíma-
változás akkor még nem volt a szakmai
tanácskozások napirendjén, és az agro-
ökológia is ismeretlen fogalom volt.
A köztes termesztésnek (alley crop-
ping) valós akadályai voltak szinte min-
den európai országban, ti. a gazdálko-
dók elestek a KAP (közös agrárpolitika)
támogatásoktól, amennyiben ilyen jelle-
gû gazdálkodást folytattak. Azóta termé-
szetesen nagyot változott a világ, a Vi-
dékfejlesztési program keretében ma
már idehaza is lehet támogatást igényel-
ni különbözõ agrárerdészeti gazdálko-
dási módok kialakítására (részletes infor-
máció elérhetõ: www.szechenyi2020.hu;
agrár-erdészeti rendszerek létrehozása,
VP 5-8.2.1-16).

A harmadik európai szakmai konfe-
rencia két nap elõadás-sorozatból és
két nap terepi programból állt össze,
valamint sor került az EURAF közgyû-

lésére is. Az eseményt 2012 óta két-
évente rendezik meg, és 2016-ban az
európai agrárerdészeti kutatások meg-
kezdésének 20. évfordulója tette kü-
lönlegessé az alkalmat. Az elsõ EURAF-
konferenciát 2012-ben Brüsszelben, a
másodikat pedig 2014-ben a németor-
szági Cottbusban rendezték meg.

A legutóbbi rendeyvényen közel 300
fõ vett részt. Kuta-
tók, gazdálkodók,
hivatalos szervek
és civil szerveze-
tek képviselõi
egyaránt jelen
voltak az esemé-
nyen tizenkilenc
európai és kilenc
Európán kívüli or-
szágból.

A kongresszust
Laurent Bruckler,
az INRA montpel-
lier-i kutatóintéze-
tének igazgatója
nyitotta meg, majd
Christian Dupraz,
a rendezvény fõ-
szervezõje, María
Rosa Moaquera-
Losada, az EURAF
jelenlegi elnöke és
Alain Canet, a
Francia Agrárerdé-
szeti Szövetség
(AFAF) elnöke
mondott köszön-
tõt.

A plenáris ülés
keretében a fran-
cia agrárminiszter,
Stéphane Le Foll
beszélt Franciaor-
szág elsõ nemzeti
agrárerdészeti tervérõl, majd Amerika
és Kanada agrárerdészetének aktuális
helyzetét mutatták be prominens szak-
emberek. Ismertetésre került továbbá
az agrárerdészet szerepe Európa mezõ-
gazdaságában, a KAP-ban, illetve a ku-
tatás és az innováció területén.

A Plenáris ülést követõen az alábbi
négy szekcióban folytatódtak az elõ-
adások:

• Elõrelépés az agrárerdészetben
Európában (és azon kívül): a gaz-
dálkodók szemszögébõl – akadá-
lyok és ösztönzõk;

• Az agrárerdészet pozitív hatásai a
környezetre;

• Innovációk az agrárerdészetben,
illetve az agrárerdészet területén
hasznosítható szakterületeken;

• Az agrárerdészet teljesítménye a
produktivitás és a gazdaság szem-
pontjából.

Az elõadásokat poszterszekció zár-
ta le. Az elsõ terepi napon három
program futott párhuzamosan külön-
bözõ helyszíneken. Az alábbi bemu-
tatókra Restinclières-ben került sor,
ahol köztes termesztési kísérletek
folynak.

A 3. Európai Agrárerdészeti Konferencia
margójára

Dr. Keserû Zsolt – tudományos osztályvezetõ, NAIK Erdészeti Tudományos Intézet

Honfy Veronika – tudományos segédmunkatárs, NAIK Erdészeti Tudományos Intézet

Feketedió-ültetvény borsó köztessel

Szõlõültetvény házi berkenye társításával
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Dióültetvény köztes termesztéssel
(alley cropping):

• Tápanyagforgalom és szénmeg-
kötés;

• Fák gyökérzetének vizsgálata
• Az agrárerdészet szerepe a levél-

tetvek elleni biológiai védekezés-
ben.

A terület eredetileg az önkormány-
zathoz tartozik, de a köztes termeszté-
si kísérletek sorközeiben gazdálkodók
bérlik a földet (hasonlóan Törökor-
szághoz, ahol az állami tulajdonú faül-
tetvények sorközeit a helyi lakosok
mûvelik). A program során a résztve-
võk kérdéseket tehettek fel a gazdálko-
dónak, és a válaszokból kiderült, hogy
a gazda, amennyiben volna saját föld-
je, ott is ültetne diófákat, azzal a kü-
lönbséggel, hogy a fasorok közé való-
színûleg cserjét is telepítene a terület
jobb kihasználása érdekében.

Szõlõmûvelés agrárerdészeti rend-
szerben:

• Különbözõ fafajok hatása külön-
bözõ szõlõfajták produkciójára;

• Az agrárerdészet hatása a méhekre;
• Az agrárerdészet hatása a ragado-

zó atkákra.
A konferencia harmadik napján

szintén négy szekcióban folytatódtak
az elõadások:

• Gazdálkodók tapasztalatai Euró-
pa-szerte;

• Fa–kultúrnövény kompetíció és
annak csökkentése;

• Agrárerdészet és klímaváltozás;

• Agrárerdészeti termékek sokféle-
sége, mennyisége, minõsége.

Az utolsó napon Toulouse környé-
kén folytatódott a terepi program. Két
gazdaság látogatására került sor. Az el-
sõ helyszínen a bolygatatlan talajmûve-
lés technológiáját és annak gépparkját
mutatták be, a második helyszínen pe-
dig szintén a köztes termesztésé volt a
fõszerep.

A konferencia elõadásainak zárása-
ként az EURAF közgyûlésére került sor,
ahol kihirdették az újonnan alakult ag-
rárerdészeti csoportok delegáltjainak ne-
vét, illetve az egyes országok delegáltjai
beszámolót tartottak az elmúlt két év
munkájáról. A hazai agrárerdészeti hely-
zetképet dr. Vityi Andrea egyetemi do-
cens, EURAF- delegált ismertette.

A Szövetség komoly lobbitevékeny-
séget folytat, hogy az agrárerdészet
gyakorlata és kutatása ismertebbé, el-
fogadottá és Európa-szerte elterjedtté
váljon, hogy mint fenntartható föld-
használati rendszer – a talajvédelmi
funkcióját, illetve a klímaváltozás nega-
tív hatásainak csökkentésében betöltött
fontos szerepét hangsúlyozva – a dön-
téshozók támogatását is élvezze mind
európai, mind nemzeti szinten. 
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A bolygatatlan talajszerkezet bemutatása


