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A mának és a jövő századnak is
A Közép-Tiszavidék kutatási-fejlesztési és oktatási bázisa Karcagon

A Debreceni Agrártudományi Egyetem Kutató Intézete Karcag Jász-Nagykun-
Szolnok és Hajdú-Bihar megye találkozásánál, szinte a Közép-Tiszavidék természet-
földrajzi táj közepén található. Az intézet tájterületére, régiójára a viszonylag kedve-
zőtlen ökológiai adottság a jellemző. Jelentős mértékben hátráltatják az eredményes
mezőgazdasági termelést a szabálytalan nedvességviszonyok, az alacsony (450—520
mm/év) és többségében kedvezőtlen eloszlású csapadékelíátottság. Igen gyakori a kora
tavaszi víztöbblet és a nyári, illetve kora őszi szárazság. Nagy a talajok agyagtartalma,
kedvezőtlenek a kémiai tulajdonságai. Ezek miatt alacsony a vízbefogadó és vízáteresztő
képességük, nagy az elfolyás és a párolgás. Jelentős használati problémákat okoz a
túlzott talajtömődöttség, a nagymértékű sófelhalmozódás és a talajviszonyok.

E szélsőséges ökológiai adottságokat — mint tájsajátosságokat — is szem előtt tartva
1947-ben alapította meg intézményünket az akkori földművelésügyi kormányzat.
Kezdetben Karcagi Nemesítő Telepként elsősorban a táj adottságaihoz igazodó
nemesítéssel foglalkozott. Az őszi búza, a szegletes lednek, a takarmányrépa és a szikes
területek újabb fűfajtáinak létrehozására irányuló tevékenység eredményeként
köztermesztésbe került többek között a „Karcagi 21", a "Karcagi 522" búzafajta, a
„Karcagi sziki csenkesz", a „Karcagi kurta perje", a „Karcagi szegletes lednek".

1955-től intézményünk „Nagykunsági Mezőgazdasági Kísérleti Intézet" néven
működött, feladatköre elsősorban Szolnok megye és Hajdú-Bihar megye bihari részére
terjedt ki. A tájintézet feladatait komplexebben határozták meg. Tevékenysége kiterjedt
a növénynemesítésre, a növénytermesztésre, az állattenyésztésre, az üzemszervezésre is.
1958-ban tovább bővültek az intézet lehetőségei azáltal, hogy hozzácsatolták a nagy
múltú kisújszállási és kunhegyesi kísérleti telepet. Ebben az időben már intenzívebben
foglalkozott a mezőségi, szikes és réti talajokkal kapcsolatos agrotechnikai, ezen belül
is elsősorban talajművelési kérdésekkel. Kidolgozta többek között ezen talajok
művelésének optimális és gazdaságos mélységének, a mélyítésnek legmegfelelőbb mód-
szereit. Nemzetközi téren is elsők között kezdődött meg a fontosabb mezőgazdasági
növények (őszi búza, őszi árpa, kukorica, cukorrépa) optimális talajtérfogat igémének
megállapítása. A kutatásoknak alapvető szerepe volt abban, hogy kialakult az egyetemi
oktatásban, valamint a gyakorlatban is jelentős szerepet kapott a talajművelés periodikus
rendszere. A takarmánygazdálkodás keretében a szikes gyepek javítását szolgáló kutató-
munka eredményeivel bebizonyította, hogy megfelelő öntözéssel, tápanyagellátással és
hasznosítással a szikes területek is bevonhatók az intenzív állattenyésztés takarmány-
bázisába.
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1970-től részben megváltozott az intézeti munka jellege. ,,Talajművelési Kutató
Intézef-ként fő kutatási feladatát országos hatáskörben látta el. MÉM miniszteri
rendelet megfogalmazása szerint „A talajművelési rendszerek, módszerek, valamint
különböző talajok javítási eljárásainak fejlesztése" című száraz és öntözött körülmények
között végzendő komplex kutatás vált a feladatává. E mellett — ugyancsak központi
megbízás alapján — tovább folytatta a nemesítést és a fajtafenntartást, amely elsősorban
az éves takarmánynövényekre (bükkönyfélék, cirokfélék, mohar. köles) és egyes
fűfélékre terjedt ki. Évek múltával egyre inkább előtérbe került a meliorációs kutatás,
melynek lehetőségét jelentősen növelte a szegedi szikjavítási kísérletek egyik bázisának
(Ecsegfalva) átvétele is.

A Tiszántúlra összpontosított meliorációs program elindításával a kedvezőtlen kémiai
és fizikai tulajdonságú talajok magasabb színvonalú javításának tudományos meg-
alapozásához, módszerének továbbfejlesztéséhez a kutatási-fejlesztési kiszélesítésére
volt szükség. Mind kiterjedtebbé váltak azok a kutatások, amelyek e szélsőséges ökoló-
giai adottságú területek hatékonyabb meriolását és hasznosítását segítették elő.
Elsősorban a nehéz mechanikai összetételű és kedvezőtlen kémiai tulajdonságú talajok
táblán belüli nedvességszabályozásának továbbfejlesztésére, valamint a talajnedvesség-
szabályozás, a talajjavítás és a mélylazítás hatékonysága összefüggéseinek feltárására
irányultak a kutatások.

Az intézetet 1976-ban a Debreceni Agrártudományi Egyetemhez csatolták. Ez a
szervezeti változás jelentősen segítette kutatási programjának erősödését, feladatainak
eredményesebb végrehajtását, a kapacitások koncentrálását. A talajok komplex meliorá-
ciójának fejlesztése, valamint a meriolált talajok hasznosítása, a talajt védő agrotechnika
módszerének pontosítása képezték a feladatait. Kiemelt célnak számított a táblán belüli
talajnedvesség-szabályozás, a nedvesség talajba juttatása, a hatékony talajbani tarozás.
a káros nedvességtöbbletek eltávolítása, valamint a melioratív módszerekkel történő
nedvességpótlás tervezési módszerének és paramétereinek továbbfejlesztése. Jelentős
helyet foglalt el a programban a szolonyec típusú szikes talajok, valamint a savanyú
homoktalajok kémiai, fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságait tartósan javító, melioratív
módszerek kidolgozása, továbbfejlesztése.

A hasznosítás keretében a nedvességszabályozási módszerek hatékonyságát biztosító
és fenntartó agrotechnikai eljárások feltárása, továbbfejlesztése, az idő- és energia-
takarékosabb talajművelési eljárások és módszerek, valamint a melioráció hatékonyságát
növelő és fenntartó talajművelési rendszerek kidolgozásával kiemelten foglalkozott.

A fentieken túl az intézet továbbra is feladatának tartotta a tájterületéhez kapcsolódó
nemesítési tevékenységet, melyen belül jelentősen növelte a silócirkok és az őszi kalá-
szosok (őszi búza, őszi árpa, triticale), szélsőségesebb adottságok között is eredménnyel
termeszthető fajták előállítására irányuló kutató-nemesítő munkát. A szikes területeken
folyó kutatás is módosult. A szántóföldi hasznosítást elősegítő kutatások mellett előtérbe
került a korszerű, hatékony gyepgazdálkodás, elsősorban a szarvasmarha- és juh
legelőntartás módszereinek, berendezéseinek, a gyepművelés és betakarítás technikai
eszközeinek fejlesztése.

Intézetünk — mint az előzőek tanúsítják — fennállása óta a talajjal, a talaj-
termékenység fenntartásával, növeleésével, a hatékony talajhasználattal foglalkozik. Az
1960-as évektől a talajművelés, a fizikai és kémiai talajjavítás, majd később a szélesebb
értelemben vett meliorációs témakörökben végzett alap-és alkalmazott, illetve fejlesztő
kuatatásai számos területen alapozták meg a korszerűbb és hatékonyabb talajhasználatot.
Kuatatási-fejlesztést ma négy fő végez egymással összefüggő, egymást kiegészítő

43



TERMESZÉT

témakörben — beilleszkedve az agrárkutató-hálózat szervezetébe, és több mint 45 év
munkájának szerves folytatásaként —: a talajtermékenység, a nemesítés, a szántóföldi
hasznosítás és a gyephasználat területén.

E feladatok között — amelyek magukban foglalják a komplexitást biztosító alap-,
illetve alapozó, alakalmazott és fejlesztő kuatatásokat — egyre nagyobb szerepet kap
a talaj- és a környezetvédelem. Kutatási-fejlesztési tevékenységünkben mindig szem
előtt tartottuk, hogy nem elég egy-egy folyamat törvény szerűségének felismerése, e
kedvezőtlen ökológiai feltételek között csak komplex ismeretek birtokában lehet előbbre
jutni. Az intézetnek ezt a kutatási filozófiáját a kedvezőtlen ökológiai adottságok mellett
a termelés közvetlen közelsége, a mindennapos gondokkal való együttélés is erősíti.
Adottságait kihasználva, igyekszünk kutatási eredményeinket ..üzemi" nagyságrendben
saját területünkön bemutatni, ellenőrizni. A kutatások és fejlesztések komplexitását az
intézetben nemcsak az agrotechnikai kutatások közel teljessége jellemzi, hanem a
kutatási-fejlesztési eredmények gyakorlatbani alkalmazására, elterjesztésére tett
erőfeszítések is. Eredményeinket jól tükrözi a mintegy 12 szolgálati szabadalom és a
közel 11 know-how. Még akkor is éltető erő ez. ha ma a fogadókészség beszűkült és
a szakma — remélhetőleg csak rövid időre — viszonylag háttérbe szorult.

A további kutatási-fejlesztési munka szempontjából mindenképpen meghatározó,
hogy határolják le, illetve hol húzzák meg azt a vonalat, amely fölött a kutatást vagy
fejlesztést, illetve annak finanszírozását már a piaci mechanizmusok veszik át. Ma úgy
tűnik, hogy a költségvetés nem tudja finanszírozni csak az un. közhasznú feladatokat,
és minden valószínűség szerint az egyre szigorúbb központi költségvetés eljut oda. hogy
még ezeket is tovább szelektálja, és a prioritások figyelembevételével csak a legfon-
tosabb teendők végrehajtását támogatja. Véleményünk szerint kutató-fejlesztő tevékeny-
ségünk — amely a talajvédő talaj használatra irányul — e kategóriába sorolható, és
hosszú távú feladatot biztosít. Ebben a munkában nagy szerepe van az egyetem külön-
böző oktatási egységeinek, a kapcsolat még tovább erősíthető, ha megtaláljuk azokat az
együttműködési felületeket, amelyeken a közös kutatás-fejlesztést kölcsönösen előnyös.

A Debreceni Agrártudományi Egyetem a korábbi években kialakított együtt-
működésre alapozva a posztgraduális és tudományos képzés, valamint a mezőgazdasági
szaktanácsadás személyi és tárgyi feltételeinek javítása érdekében a karcagi Kutató
Intézetben 1994-ben „Nagykunsági Tájtermesztési Tanszéket" létesített. Az egyetem és
az intézet között az évek során hatékony szakmai együttműködés valósult meg közös
kutatási programok és kutatásfejlesztési pályázatok elkészítésében és szakmai meg-
valósításában. A kihelyezett tanszék szakmai működési területén eddig a Mezőgazdasági
Kémiai-, Talajtani-Mikrobiológiai, valamint Növénytermesztési és Földművelcstani
Tanszékek között kezdődött el, illetve jött létre konkrét és hatékony munkakapcsolat.

A kihelyezett tanszék munkatársai a talajjavítási — talajvédelmi tematikájú PhD
program kidolgozásában, illetve tudományos vezetőként a doktorandusok felkészítésé-
ben vettek, illetve vesznek részt. A Növénytermesztési- és Földműveléstani tanszéken
a kihelyezett tanszék működtetésére kötött megállapodás alapján intézetünk folyama-
tosan vállalja, hogy felkérésre tudományos minősítéssel rendelkező kutatóinak és
diplomás szakembereinek bevonásával, illetve előadásokkal és gyakorlatok vezetésével
részt vesz az egyetem oktatási feladatainak megoldásában. A kihelyezett tanszék az
oktatási együttműködést a jövőben szeretné rendszeressé tenni elsősorban a talajtani és
tápanyaggazdálkodási alapismeretek, környezetkímélő agrotechnika, növénynemesítés és
biotechnológia, vetőmagtermesztés, rét-legelő gazdálkodás, juhászat témakörökben.
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Az egyetemi kar és az intézet együttműködésével tervezett közös oktatási programok
megvalósítására, bővítésére elsősorban a kar által tervszett új szakok beindulásával
nyílik lehetőség. Az új szakok indításához szükséges széleskörű szakmai képzéshez —
az intézet kutatási profiljával megegyező talajvédelem — talajhasznosítás és táj termesz-
tés témakörében nyújt segítséget. A kutatásban és fejlesztésben való együttműködésnek
elsődlegességet kell biztosítani még akkor is. ha a gyakorlati oktatás fejlesztésében való
részvételünk most különösen fontos érdek. Ez következik egyrészt az előzőekből, más-
részt abból, hogy egy közhasznú kutatási-fejlesztési tevékenységet folytató intézmény
csak úgy működtethető, ha a pénzügyi forrást központilag biztosítják. Költségvetési
támogatás nélkül fenntartásuk, eredeményes működésük elképzelhetetlen. Egy kutató-
intézet — így a karcagi is — csak akkor tölthet be mintagazdasági, bemutató gazdasági,
vagy gyakorló gazdasági szerepet, csak akkor vállalhat egy adott tájon, térségben
szaporítóanyag-forgalmazói és bizonyos arányban gazdálkodói szerepet, ha stabil a
kutatói háttere, a mezőgazdasági termelésben kiemelt prioritásokon dolgozik, megfelelő
színvonalú és lehetőleg komplex szemléletű kutatást végez, és annak megfelelő, stabil,
hosszútávú költségvetési támogatással rendelkezik.

A kutatás elsődlegessége nem zárja ki, hogy eredményeinek adaptálásában, bemuta-
tásában, a szaktanácsadási tevékenységben oktatási jelleggel részt vegyen.

Intézetünk az utóbbi években számos programot készített kutatási-fejlesztési tevé-
kenységének hosszútávú megalapozására, fejlesztésére, illetve működése stabilitásának
megerősítésére, ossz tevékenysége hatékonyságának növelésére. E kutatási programok
az intézet feladatait — összhangban az FM által jóváhagyott intézeti tevékenységi
körökkel — az alábbiakra koncentrálja:

1. Az alföldi talajok védelmének, javítási eljárásainak és módszereinek kutatása és
továbbfejlesztése, kémiai és fizikai terhelhetőségének, valamint tűréshatárának
pontosítása.

2. Talajművelési, talajhasznosítási eljárások és módszerek kidolgozása, fejlesztése.
3. A tájtermesztést elősegítő növénynemesítés, fajtafenntartás, vetőmagelőállítás.
4. Hatékony gyephasználat, juhtenyésztés és tartástechnológia-fejlesztés.

E feladatok ellátásához megfelelő színvonalú kutató bázisokkal (kompenzációs-,
illetve súlyliziméter, fítotron, központi laboratórium, növényház, üvegház, stb.). refe-
rencia létesítményekkel, kísérleti terekkel és modelltelepekkel rendelkezünk. A jóvá-
hagyott kutatási-fejlesztési feladatoknak megfelelően kialakította szervezetét, és
kidolgozta a saját területén folyó hosszútávú kutatási programját. Létrehozta a
lényegében önállóan működő, telepi szintű egységeit, ahol a kutatás-fejlesztés, valamint
a végrehajtás egységesen mutatkozik meg és gazdaságilag is értékelhető. A gazdasági
tevékenységre is alkalmas, de elsődlegesen kutatást és kísérletezést biztosító telepek
lehetőséget adnak arra, hogy a hallgatóknak és a gazdáknak bemutassák, valamint a
kis-és közepes vállalkozások modellezésére és nem utolsósorban a kutatási eredmények
adaptálhatóságára és gazdasági eredményben való megjelentetésére.

Tudományos programunkban már több év óta kiemelt feladat a mezőgazdasági
tájgazdálkodás tudományos megalapozása. Ezen belül igazodva az Alföld-Program
Földművelésügyi Tárca felelősségére bízott feladataihoz, felkészültünk az aszálykárok
mérséklésére és a talajok védelmére, a savanyú és szikes talajok javítására irányuló új
kutatások fogadására, illetve az eddig végzett munka kiszélesítésére. Mivel a közel egy
évtizede tartó és mind nagyobb vízhiánnyal megjelenő talaj-és légköri szárazság.
valamint az ennek következtében fellépő deflációs talajpusztulás meghatározója lett a
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talaj tevékenységét fenntartó és a növénytermesztés biztonságát megteremtő gazdál-
kodásnak, ezért a kutatási kapacitásunkat nagyrészt ennek szolgálatába állítottuk.
Szerencsés körülmény, hogy az intézet feladata már korábban is a talajjavítás, talaj-
védelem és talajművelés, valamint a tájban sikeresen termeszthető növények nemesítése
volt. így nem kutatási téma váltására, hanem az eddigi tevékenységünk további
rangsorolására kerülhetett sor.

Talajvédelmi és talajjavítási kutatásaink hatékonyságának növelése érdekében OMFB
és OTKA támogatással olyan műszerezettséget értünk el. amely lehetővé teszi a talaj-
degradációs folyamatok okainak feltárásait, a súlyosan veszélyeztetett területek lehatá-
rolásait és a kidolgozott különböző védelmi eljárások hatékonyságának megállapításait.
Mivel e felgyorsult talajpusztulási forma a csapadék hiányához, a másodlagos szike-
sedéshez, a talajsavanyodáshoz, a kötött, nehézművelhetőségű talajok elterjedéséhez.
valamint az alacsony termékenységű talajok szegényes növényi vegetációjához és nem
utolsó sorban a megfelelő fás zöldterület hiányához vezethető vissza, elengedhetetlennek
tartjuk a korszerű és hatékony talajvédelem megteremtéséhez az erdészeti kutatásokkal
való szoros munkakapcsolatot, a munkaprogramok egyeztetését. Az eddigi kutatási
eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy csak közös gondolkodással a szántó, gyep.
valamint az erdővel történő hasznosítás összhangjával érhető el az a talajvédelmi célkitű-
zés, amely a fenntartható mezőgazdaság megteremtésén túl megfelel a tájesztétikai
követelményeknek is.

Tudomásul kell vennünk, hogy a tájon szükséges és mind kritikusabb száraz-
gazdálkodás csak egy teljesen újra átgondolt, az erdő-szántó-gyep és a vizes élőhelyek
ésszerű rekonstrukciójára alapozott tájhasznosítással valósítható meg.

E keretek között olyan új talajjavítási, talajvédelmi eljárásokon dolgozunk, amelyek
a talaj kedvezőtlen kémiai tulajdonságainak megszüntetésén túl alkalmasak a talaj
szerkezetességének javítására, a talajnedvesség minél nagyobb hányadának megőrzésére.
illetve a talaj szél okozta eróziójának, pusztulásának mérséklésére is.

Talajhasználati-talajművelési kutatásaink súlypontját a talajnedvesség-megőrző, talaj-
szerkezet-kímélő, a degradációs folyamatokat mérséklő módszerek, illetve technológiák
kifejlesztése képezi. Ennek érdekében olyan nagy térfogatú talajtömeg (súlyliziméter)
nedvesség-változásának vizsgálatára alkalmas berendezéseket hoztunk létre, amelyekkel
modellezni lehet a különböző talajnedvesség megőrzésére alkalmas talajművclési.
talajjavítási és növénytermesztési módszerek hatékonyságát, illetve alkalmazhatóságuk
feltételrendszerét.

A talajleromlás (fizikai degradáció, poros szerkezeti állapot) miatt újra át kell érté-
kelni a kötött és száraz körülmények között művelt talajok további növénytermesztési
technológiáját. A leromlott szerkezetű talajok pusztulása ugyanis (defláció) ma már
olyan mértékű, amely a talajművelési eljárások talajvédő hatásával szemben is
követelményeket támaszt. A kutatási eredmények is bizonyítják, hogy az aszálykárok
mérséklését és a talaj védelmét is elősegítő talajművelési eljárások közül meg-
különböztetett figyelmet kell fordítani:

— a talajnedvesség megőrzése és a talaj mikrobiológiai tevékenységének fenntartása
és részben a tarlómaradványok lebontása szempontjából kiemelt jelentőségük van.

— A nyári betekarítású növények tarlójának minél előbbi meghántása és lezárása,
mert a lezárás nélkül alkalmazott tarlóhántás tovább fokozza a talaj párologtatását
és a talaj felső rétegében a mikrobiológiai tevékenységet szünetelteti, ezáltal a
tarlómaradványok lebontása is hátrányt szenved.

— Kora tavaszi vetésű növények alá végzett műveleteknél a menetszám és ennek
következtében a talaj mélyebb rétegéig kiterjedő taposásból eredő tömörítő hatás
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mérsékelhető, ha az őszi szántás felszínét még az ősz folyamán elmunkálják cs
az osztóbarázdákat beszántják.

— A rögös szántás elmunkálása többlet energiafelhasználást és jelentős talaj-
szerkezet-romlást okoz. Ilyen talajállapotnál célszerű a szántást mellőzni és a
forgatásnélküli talajművelési eljárásokat alkalmazni, valamint azt felszíni sekély -
műveléssel kiegészíteni. A megszántott talaj jelentős nedvességvesztését, valamint
a kiszáradt talaj többmenetes — a talaj szerkezetét nem kímélő — utómunkával
történő elmunkálását a szántás azonnal elmunkálásával kerülhetjük el.

— Azokon a talajhibás tájakon, amelyeken a sófelhalmozódási szint a felszín köze-
lében van és a termesztett növény igényli a talaj mélyebb művelését (repce,
napraforgó) csak a forgatásnélküli középmély (30—35 cm) lazítás alkalmazható.
A forgatásos művelés mélysége nem érheti el a felhalmozódási szintet.

Az intézetben folyó, a tájgazdálkodás tudományos megalapozását szolgáló talaj-
védelmi, talajjavítási és művelési kutatásokhoz szervesen kapcsolódnak a növény-
nemesítéssel, valamint a tájhoz és fajtához adaptált termesztés-technológiával foglalkozó
kutatások.

A szántóföldi növénytermesztés és gyepgazdálkodás egyre égetőbb problémái — a
növekvő csapadékhiány, a légköri szárazság, a kedvezőtlen talajadottságok — elleni
küzdelem egyik kulcspontja a növénynemesítés lehet. Az intézetben közel fél évszázada
folyó növénynemesítési kutatások fő célkitűzése olyan új fajták előállítása és köz-
termesztésben történő elterjesztése, melyek jelentős mértékben képesek kihasználni a
táj kedvezőtlen ökológiai adottságait és gazdaságosan termeszthetők. így lehetőség nyílik
a térség agroöko-potendáljanak széleskörű kihasználására a biológiai alapok fejlesztése,
szárazság- és szikes talajt tűrő fajták előállítása révén.

A hagyományos és új nemesítési módszerek biztonságos hátteret biztosítanak a
körülményekhez jól alkalmazkodó új — a köztermesztésben eddig nem ismert — fajok
honosításához és az évszázadok óta termesztett növényfajok új egyedeinek elő-
állításához.

Az ökológiai adottságok miatt tájkörzetünkben az őszi kalászosok termesztésének
nincs reális alternatívája. Ezért olyan új őszi búza és őszi árpa fajtákat és törzseket
kísérleteztünk ki, melyek legfontosabb tulajdonságaikban széleskörűen alkalmazkodtak
a kedvezőtlen körülményekhez, korai érésűek, jól tűrik a talaj viszonylag magas
sótartalmát, és egyes betegségekkel szembeni toleranciájuk révén megfelelnek a
környezetkímélő növénytermesztés feltételeinek.

Az Alföld szikes legelőin a tradicionális legeltetéses állattartás az elmúlt évek
csapadékszegény időjárása miatt egyre nagyobb veszélybe került. A kisült ősgyepek cs
telepített legelők nem szolgáltatnak megfelelő bázist az állatok nyári takarmány-
ellátásához. A szántóföldön termeszthető szálastakarmány-növények közül elsősorban a
szudánifű és a cirokfélék azok, melyek képesek a kis mennyiségű és szélsőséges
eloszlású csapadék gazdaságos hasznosítására. Rendkívül jó sarjadzó képessegük révén
többszöri hasznosítással az egyetlen zöldtakarmány fonást jelenthetik az aszályos nyári
hónapokban. A szemescirok talán az egyetlen olyan tavaszi vetésű szemes takarmány-
növény, mely a szárazgazdálkodás körülményei között alternatívát jelent a kukoricával
szemben mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés számára.

Bízunk abban, hogy a mezőgazdaság struktúraváltását elősegítő talajhasználati
megoldásokat reprezentáló kutató-fejlesztő és részben oktatási intézményként a jövőben
is hozzájárulhatunk a mezőgazdaság fenntartható fejlődésének eredményes megalapozá-
sához és megvalósításához.
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