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Bevezetés 

A világ fejlett országaiban a gépesítés intenzívebbé válása, a kemikáliák egyre kiterjedtebb 

alkalmazása, valamint a tulajdonviszonyok nagybirtokok felé történő jelentősebb elmozdulása 

az erdőgazdálkodás (fatermesztés) és a mezőgazdasági növénytermesztés elkülönüléséhez 

vezetett. Az agrárerdészet olyan földhasználati rendszer, amelyben a fás kultúrákat tudatosan 

integrálják a mezőgazdasági növénytermesztés vagy állattartás tevékenységébe ugyanazon 

földterületen, amely a jövedelmezőség és az ökológia szempontjából előnyösebb gazdálkodást 

tesz lehetővé, mint amit az egyes gazdálkodási formák külön-külön eredményeznek.  

A Világ Agrár-erdészeti Központ (ICRAF) közel 30 éve folytat kutatásokat az agrár-erdészet 

széles palettáján. Jó példa Törökország, ahol az Erdészeti Igazgatóság az ültetvényekben a 

fasorok közti területet kiadja gazdálkodóknak, ahol többek között zöldséget, gyógynövényeket, 

illetve a kitermelt bükk tuskóján gombát tudnak termeszteni. Franciaország is kiemelendő, ahol 

a KAP (Közös Agrárpolitika) által meghatározott kötelező ugaroltatás következtében 1995-ben 

kezdődtek meg a kimondottan agrár-erdészeti kutatások.  

Jelenleg az Európai Unióban az AGFORWARD (Agroforestry that will Advance Rural 

Development) nevű projekt keretében zajlanak kutatások, melyben több állam, egyetem és 

agrárkutató intézet vesz részt. 

Az agrár-erdészeti technológiák jelenthetik az agrárgazdálkodás minőségi és mennyiségi 

paramétereinek javítását, a rendelkezésre álló földterület jobb kihasználását, az adott helyi 

körülményekhez igazodó hatékonyabb erőforrás felhasználást. Az agrárium 

versenyképességének növelése a piaci lehetőségek bővülésével, a minőségi élelmiszer termelés 

fokozásával elérhetővé válik. A környezetkímélő agrotechnikák alkalmazásával a biodiverzitás 

növelése további előnyt jelent a gazdálkodók számára. 
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A projekt célkitűzései 

A mai hazai mező- és erdőgazdálkodásban még nem terjedt el az agrár-erdészet fogalma, illetve 

a hazai szántóföldi agrár-erdészeti ültetvények száma sem ismert. Kevés tapasztalat áll 

rendelkezésre az ültetvények üzemeltetésére vonatkozó hazai gyakorlatról annak ellenére, hogy 

Közép-Kelet Európában hazánk kezdte meg elsőként az ún. EU-222-es intézkedés végrehajtását 

(agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken) 2007 és 2013 

között, mely tulajdonképpen csak a fás legelők létrehozásának támogatását jelentette. A 

közelmúltban immáron második alkalommal jelent meg az agrár-erdészeti támogatás a 

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 keretében. 

A projekt az agrár-erdészeti rendszerek hazai adaptációját segíti. A kutatási tevékenység során 

olyan komplex ismeretek birtokába jutunk, amelyek hozzájárulnak a fenntartható 

mezőgazdálkodás megalapozásához, a jövő nemzedékek számára is elfogadható agrár termelési 

formák kialakításához, a fogalmak tisztázáshoz. A projekt által kijelölt probléma vizsgálata és 

ezáltal a célkitűzései hazánkban teljesen újszerűek és hiánypótlónak tekinthetők. 

További cél a partnerek közötti hálózat építése, a kapacitásokat összeszervezve kutatói teamek 

által a nemzetközi kutatói vérkeringésbe történő bekapcsolódás. 

 

Konzorciumi együttműködés 

A projektben szereplő konzorciumi partnerek kutatási területei közötti kapcsolatot az 

agrárerdészet tématerülete jól lefedi. A projekt tevékenységek 3 alappillér keretében zajlanak: 

1. hálózatosodás, nemzetközi kapcsolatok, 2. agrár-erdészeti alapkutatás, 3. 

kutatásmenedzsment. Az alapkutatási tevékenységet 5 témakör köré szerveződik, az egyes  

munkacsoportok munkáját 1-1 kijelölt munkacsoport vezető koordinálja, ellenőrzi a szakmai 

vezetővel és a projektmenedzserrel folyamatosan konzultálva. A Soproni Egyetem 

Erdőmérnöki Kara, valamint a Simonyi Károly Kara (korábban Faipari Kara), a Kaposvári 

Egyetem Gazdaságtudományi Kara az agrártudományok, társadalomtudományok és 

környezettudományok területén valamint a Dunaújvárosi Egyetem Műszaki Intézete a műszaki 

tudomány és környezettudomány területén végez kutatási tevékenységet, de korábban nem volt 

intézményesült kapcsolat. A projekt témája lehetőséget biztosít az egyes intézményekben 

meglévő kutatási potenciálok szinergista összefogására. 

A konzorciumi együttműködés a következő területeken valósít meg közös kutatási 

alaptevékenységet:  

1. agrárerdészet ökológiai potenciál vizsgálata,  

2. agrárerdészet vadgazdálkodási hasznosítása,  
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3. agrárerdészetből származó faanyag minőség vizsgálata,  

4. agrárerdészetben előállított lágyszárú növények hasznosítási lehetőségei,  

5. agrárerdészeti alapanyagtermelés ökonómiai és társadalmi hatásai 

 

A már meglévő, korábbi pályázati forrásokból beszerzett eszközök fejlesztésével, illetve a 

jelentős – a kutatói utánpótlást biztosító – fiatal kutatói és hallgatói humán erőforrás 

fejlesztéssel biztosított a pályázati program célkitűzések teljesítése. A projekt megvalósítás 

időszaka: 2017.09.01-2020.08.31. A teljes költségvetés összege: 979.570.843 HUF. 

 

Kutatási témakörök bemutatása 

 

1. Agrár-erdészet ökológiai potenciál vizsgálata 

Vizsgálataink során azt várjuk, hogy hazai mintaterületeken az agrárerdészeti rendszerek 

kiegyenlítettebb mikroklímát eredményeznek a mezőgazdasági kultúrákhoz képest, és 

tompítják az időjárási szélsőségek hatásait. Az enyhébb sugárzás, az alacsonyabb napi 

maximumhőmérsékletek és a magasabb relatív páratartalom következtében csökken a 

hőhullámok és a légköri aszály szélsőségessége. Célunk hazai mintaterületeken az 

agrárerdészeti rendszerek hidrológiai, mikroklimatikus és talajra gyakorolt hatásainak 

számszerűsítése, e szempontok szerinti alapinformációk szolgáltatása a komplex ökológiai, 

ökonómiai értékelés megalapozásául. Adatainkat komplex vízháztartási modell-számításba 

vonjuk be, az eredmények kiterjesztési lehetőségének vizsgálatára. Javaslatokat szeretnék 

megfogalmazni a projekt keretében a növénytársítás, az ültetési struktúra, és a gépigény 

optimalizálására, az alkalmazható növénytársítások, az optimális telepítési/vetési struktúra, a 

gyomkezelés, a fák megfelelő kezelése és betakarítása, a betegségek elleni védekezés 

tekintetében. 

 

2. Agrárerdészet vadgazdálkodási hasznosítása 

Célkitűzésünk annak vizsgálata, hogy a kisüzemi módszerekkel nevelt fogoly és fácán milyen 

agrárerdészeti rendszerekben honosítható meg, azaz milyen másodlagos vadgazdálkodási 

(apróvad-gazdálkodási) funkciók adhatók az agrárerdészeti rendszereknek. A különböző 

agrárerdészeti rendszerek ugyanis feltételezésünk szerint jól képesek pótolni azokat a szegély-

jellegű élőhelyeket, melyek az intenzív mezőgazdálkodás körülményei közepette megszűntek, 

felszámolásra kerültek, és ezáltal az apróvad-állományok felmorzsolódását eredményezték. A 

környezetbarát, természetközeli agrárerdészeti termelési rendszerek (kiegészülve a kisüzemi 
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tenyésztés ugyancsak környezetkímélő módszereivel) jó másodlagos hasznosítási formáját 

jelenthetik e modern termelési formáknak. 

 

3. Az agrárerdészetből származó faanyag minőség-vizsgálata 

Az agrárerdészet és a faanyagminőség kapcsolatrendszer szintű kutatási projekt célja, egy 

korszerű, komplex földhasznosítási rendszerből kikerülő faanyag minőségi tulajdonságainak 

feltárása, összefüggésben a modern és tudatos fafelhasználás kérdéseivel, ill. a kutatómunka 

eredményeinek visszacsatolásával az agrárerdészeti gazdálkodási forma alkalmazásával a nagy 

értékű ipari alapanyag biztosítása érdekében. 

 

4. Az agrárerdészetben előállított lágyszárú növények hasznosítási lehetőségei 

A tevékenység során a Soproni Egyetem által kijelölt agrárerdészeti mintaterületről származó 

gabona mikroelem tartalmát vetjük össze a referenciaterületről származó gabona mikroelem 

tartalmával. A vizsgálatok a Kaposvári Egyetem akkreditált Élelmiszer-, Mezőgazdasági 

Termék és Takarmány Minősítő Laboratóriumában valósulnak meg. 

 

A fenntartható agrártevékenységnek nélkülözhetetlen eleme a tápanyag utánpótlás kérdése.  Az 

állati eredetű trágyák helyettesítésére a növényi eredetű alapanyagok anaerob fermentációja 

során keletkező fölösiszap innovatív alternatívát jelent. Kísérleti parcellákban teszteljük a 

fölösiszap hatását a különböző lágyszárú kultúrából származó élelmiszer alapanyagok 

minőségére.  

A prémium minőségű élelmiszerek károselem tartalmának csökkentése a talajokból történő 

fémkivonással is elérhető. Ennek érdekében a projekt keretén belül újszerű megközelítésben 

különböző gombákkal és növényekkel bioremediációs módszereket kívánunk alkalmazni. Az 

általunk vizsgált gombák némelyike jelentős koncentrátorként működik, sikerrel használható a 

mai világpiacon erősen keresett ritkaföldfémek és scandium, valamint ytterbium kinyerésében. 

Hazánkban különösen a földgázzal el nem látott vidéki területeken, óriási környezetszennyezést 

jelent a szó szerint vegyes tüzelésű fűtési rendszer. A helyzeten az előre gyártott pelletek 

alkalmazása javíthatna. Jelen pályázatban egy olyan technológia kidolgozása a cél, amelynek 

során a fűtőérték mérése mellett az emissziók is meghatározásra kerülnek, valamint teljes 

javaslat készül az emissziós értékek redukálásához szükséges technológiákra és 

berendezésekre. 

 

 



KUTATÁSOK A 210 ÉVES ERDŐMÉRNÖKI KARON 

33 

5. Az agrár-erdészeti alapanyag termelés ökonómiai és társadalmi hatásai 

A projekt keretében a Folyamathálózat Mérnöki Kutató Csoport célja az elmúlt időszakban 

kidolgozott Közvetlen Számítógépi Leképezés továbbfejlesztése és implementálása 

agrárerdészeti rendszerekre. A projekt eredményeként kialakul egy egységes modell építőelem 

készlet, valamint az ezekből generálható (dinamikus, többskálás) folyamat modellek 

használatára alapozva egy tervezési és irányítási döntéseket támogató új módszertan, illetve 

annak kísérleti alkalmazása. 

 

Összefoglalás 

Anélkül, hogy a nemzetgazdaságnak jelentős hasznot hozó agrár-ágazatot veszélyeztetnénk, 

vélhetően nagy területek állnak rendelkezésre Magyarországon, ahol olyan alternatívát 

jelenthet az agrárerdészet, amely mind ökonómiai, mind ökológiai szempontból versenyképes 

lehet a mai hagyományos mezőgazdasági gyakorlattal.  

Az agrárerdészeti rendszerek kutatása, fejlesztése szorosan kapcsolódik az S3 agrár-innováció 

és a H2020 kiváló tudomány program fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, 

egészséges helyi élelmiszerek célkitűzésekhez. Ilyen formán a fejlesztések hozzájárulnak a 

társadalom általános egészségi állapotának javításához, a tájjellegű ökológiai termékfejlesztés 

környezetvédelmi szempontból is előnyös, növeli a vidék megtartóerejét, munkahelyeket 

teremtve megakadályozza az elvándorlást. A projekt végcélja, hogy integrált és 

interdiszciplináris szemléletben az agrárerdészet környezeti változásokhoz alkalmazkodó és 

minőségi élelmiszert előállító, ugyanakkor ökonómiai értelemben is életképes, térségi 

fejlesztési programokba könnyen beágyazható modelljeinek feltárását valósítsa meg. A 

kialakított modellekkel szemben elsődleges elvárás, hogy hazai körülmények között sikeresen 

adaptálhatóak legyenek. További elvárás ugyanakkor, hogy a keletkező új kutatási eredmények 

nemzetközi szinten is relevánsak legyenek, újabb nemzetközi kutatási együttműködéseket 

generáljanak. 

 

Köszönetnyilvánítás 

A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00018 („Termeljünk együtt a természettel - 

az agrárerdészet mint új kitörési lehetőség”) projekt támogatta. 

  


