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Fotó: dr. Borovics Attila

BEVEZETŐ
Az agrárerdészet, illetve az agrárerdészeti rendszer viszonylag új fogalmak, de közel sem új tevékenységekre utalnak.
A XIX. század végéig a gazdálkodók – az önellátásra törekvés, valamint a birtok és a munkaerő
optimális kihasználása jegyében – általában sokfunkciós mezőgazdálkodásra törekedtek. A földjeiken helyet kaptak a gabonatermelő területek, a legelők, a kaszálók, a gyümölcsösök, az erdők
vagy facsoportok, valamint a lakóegységek környékén a zöldségeskertek, praktikus megfontolások, vagy helyszűke miatt akár együttesen is. Előfordultak fás legelők gyümölcsfákkal, illetve
mézelő fafajokkal, vagy gabonatáblák, zöldségeskertek, szérűskertek, baromfiudvarok fasorokkal,
facsoportokkal.
Az intenzív mezőgazdálkodás elterjedésével ez a sokfunkciós gazdálkodási mód ugyan jelentősen
visszaszorult, de elsősorban a kisbirtokokon és a háztáji gazdaságokban máig fennmaradt.
A többfunkciós mezőgazdálkodás ismételt térhódítását az a felismerés eredményezte, hogy az intenzív mezőgazdasági művelés a termőföldek jelentős részén nem tekinthető optimális területhasználatnak. Vagy azért, mert nem jövedelmező, vagy azért, mert számos, elsősorban környezeti,
de egyben gazdasági problémát eredményez (tömörödött, kizsarolt, szennyezett, víz és szél által
erodált talajok, kedvezőtlen klímaviszonyok, stb). A gazdálkodónak ilyen esetben el kell gondolkodnia
azon, hogy ezeket a területeket milyen módon tudja eredményesebben és biztonságosabban
hasznosítani.
A mezőgazdasági területek alternatív hasznosításának tárháza végtelen. Egy közülük azonban
majd minden esetben felmerül, és ez a fásítás. A fásítás egyrészt önállóan is egy alternatív, illetve
kiegészítő területhasznosítási lehetőséget jelent a gazdálkodó számára, másrészt pedig kézenfekvő
megoldás a többfunkciós használatra szánt mezőgazdasági terület tagolására, illetve „berendezésére” is (pl. a terület lehatárolása, tagolása fasorokkal, vagy fás legelő létesítése). Ezeknek a termelési rendszereknek a modern megnevezése az „agrár-erdészeti rendszer” vagy „agrárerdészet”.
Ebben a kiadványban igyekszünk röviden kitérni egyrészt az agrárerdészeti fásítások lehetőségére, az állami támogatásra, illetve szeretnénk hasznos ötleteket és tanácsokat adni az agrárerdészeti rendszerekben alkalmazható egyéb jövedelemtermelési lehetőségekre.
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AZ AGRÁRERDÉSZET ALAPJAI
MI IS AZ AZ AGRÁRERDÉSZET?
Az agrárerdészet mezőgazdasági kultúra és fák harmonikus együtt-termesztése, kiegészítve
esetleg más területhasználati módokkal, egy jövedelmező gazdálkodás kialakítása érdekében.
Az agrárerdészeti rendszerekben tehát egy időben és azonos földhasználati egységen belül több
területhasználati módot ötvöznek (pl. fatermesztés, mezőgazdasági növénytermesztés és állattenyésztés), ezáltal megvalósítva a területek többcélú hasznosítását.

Rendszerek keveredése

Elkülönült rendszerek

Mezőgazdaság
0,8 ha
Agrárerdészet
Erdő
0,6 ha
1 ha

LER= 1,4 ha

Föld-egyenérték arány (LER)
Forrás: ERTI

AZ AGRÁRERDÉSZET CÉLJAI
Az agrárerdészeti rendszerek keretei között a fásítás, a természetes növényzet, a termesztett
haszonnövények, valamint a haszonállatok egymással szoros kölcsönhatásban álló együttese
tartamosan hatékony gazdálkodási formát biztosíthat.
Az agrárerdészeti rendszerek emellett környezet- és természetvédelmi szempontból is fontos
szerepet tölthetnek be például a szénmegkötés, a víz- és talajvédelem, a biológiai sokféleség
megőrzése terén, valamint a turisztikai lehetőségeket is befolyásoló tájképi változatosság biztosítása révén.
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AZ AGRÁRERDÉSZETI FÁSÍTÁSOK
LÉTREHOZÁSA
ELŐNYÖK
Az agrárerdészeti fásítások az alábbi gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi előnyökkel járnak
a hagyományos gazdálkodással szemben.
Környezeti előnyök:
• jelentős szerepet töltenek be a mikroklíma megőrzésében, a deflációs hatások csökkentésében, így a talajvédelemben;
• fontos élőhelyek, amelyek hozzájárulnak a biológiai növényvédelemhez;
• ökológiai folyosóként biztosítják a felaprózódott élőhelyek összeköttetését;
• csökkenthetik a terület peszticid terhelését;
• az erdőkéhez hasonlóan magas szénraktározási hatás;
• hozzájárulnak az extenzív állattartás hagyományainak életben tartásához;
• növelik a tájképi változatosságot;
• sok, csak a Kárpát-medencében előforduló védett faj élőhelyül szolgálnak, így hozzájárulnak
a vad védelméhez;
• jelentős mértékben növelik a faji, populáció szintű és a tájképi diverzitást.
Gazdasági előnyök:
• további jövedelemforrást biztosít;
• a területegységre jutó hozama összességében nagyobb, mintha az egyes hasznosítási módokra elkülönülten kerülne sor;
• a létesítéséhez 2009 óta jelentős összegű normatív támogatás igényelhető;
• amennyiben a telepített faegyedek száma nem haladja meg erdei fafajok esetében a 100 db/
ha, illetve ezen felül gyümölcsfák esetén a 99 db/ha mértéket, akkor a terület hosszú távon
is SAPS jogosult marad;
• hozzájárulhat a zöldítési feltételek teljesítéséhez.
Társadalmi előnyök:
• turisztikai értéknövekedés
• vidéki lakosság helyben tartása (vidékfejlesztési jelentőség).
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AZ AGRÁRERDÉSZETI FÁSÍTÁSOK TÍPUSAI
Fasorok szántóföldi művelés alatt álló területen
Fás legelők
Mezővédő fasorok és erdősávok
Facsoportok

FASOROK SZÁNTÓFÖLDI MŰVELÉS ALATT ÁLLÓ TERÜLETEN
(KÖZTES TERMESZTÉS)
Széles sortávban telepített fasorokból álló, mezőgazdasági táblán létesített fásítás, amely alatt
egyéves vagy évelő szántóföldi növényeket termelnek.
Az így kialakított agrárerdészeti rendszer előnye, hogy a mezőgazdasági termények éves jövedelmet generálnak, a fák pedig hosszabb távon akkumulálják a jövedelmet, miközben kifejtik
a korábban említett kedvező környezeti hatásokat.
Mivel a fák olyan erőforrásokat hasznosítanak, amely a köztes növények számára elérhetetlen,
például a talaj mélyebb rétegeiben található vizet, az agrárerdészeti rendszer produktivitása meghaladja az egyenértékű területen, kizárólag szántóföldi termesztéssel vagy erdőgazdálkodással elérhető produktumot. A vizsgálatok szerint 1,0 ha agrárerdészeti rendszerben annyi hozam érhető el,
mint 0,8 ha szántóföldön és 0,6 ha erdőben összesen. A fásítást az említett gazdasági előnyök biztosítása érdekében célszerű gyorsan növő fafajú faegyedekből telepíteni (fehér akác, nemesnyár, stb.).

Köztes termesztés: fasorok közt gabona (Montpellier, Franciaország)
Fotó: dr. Keserű Zsolt
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Fás legelő szürkemarhákkal (Cserépfalu, Hidegkúti legelő)

Fotó: Dósa Ildikó

FÁS LEGELŐK
A terület egészén tág hálózatban, csoportosan, illetve egy tömbben telepített fákból álló fásítás,
ami alatt jellemzően takarmánytermesztés, illetve legeltetés folyik, a gazdálkodói igényektől
és a táji adottságoktól függően.
Előnye elsősorban, hogy a fásítás a haszonállatok számára kedvező életfeltételeket biztosít, amely
az állattartás mennyiségi és minőségi eredményeiben is megmutatkozik.

MEZŐVÉDŐ FASOROK
ÉS ERDŐSÁVOK
Fákból és cserjékből álló, függőlegesen és
vízszintesen is jól zárt faállomány-szerkezetű, egy vagy több fasorból álló vonalas
elhelyezkedésű fásítás, amelyek az egyes
mezőgazdasági táblák között helyezkednek el.
Előnye elsősorban a mezőgazdasági táblák
védelme a szél káros hatásaitól, ezáltal kedvező mikroklíma biztosítása.

Mezővédő fasor (Püspökladány, Hosszúhát)

Fotó: Rásó János
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FACSOPORTOK
Jellemzően a mezőgazdasági tábla szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas, vagy a mezőgazdasági művelésből más célból kivont területrészein telepített, kis területi kiterjedésű, erdő jellegű
fásítás.
A facsoportok előnye elsődlegesen az, hogy
• a gyenge termőhelyi adottságú területrészeken alternatív területhasznosítási lehetőséget
nyújtanak,
• a mezőgazdasági művelésből más célból kivont területrészeken pedig a tervezett területhasználathoz alkalmas környezetet biztosítanak.

Mezővédő fasor, a szántó végén facsoporttal (Balatonszárszó)
Fotó: Dósa Ildikó
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TOVÁBBI TERÜLETHASZNOSÍTÁSI
LEHETŐSÉGEK AZ AGRÁRERDÉSZETI
RENDSZEREKEN BELÜL
Az említett fásításokkal tagolt mezőgazdasági
területen az agrárerdészeti rendszer keretei
között a mezőgazdasági termesztés és a fatermesztés mellett a gazdálkodó szándékai függvényében még sok egyéb agrártevékenység
folytatható.

Magas törzsre metszett tölgyfa alatt
meghúzódó fiatal almafa (Markóc)
Fotó: Lantos Tamás

Klasszikus példa erre a korábbi fejezetekben már
említett legeltető állattenyésztés.
További példák agrárerdészeti rendszerekben
alkalmazható agrártevékenységekre:
• gyógynövények, dísznövények termesztése;
• földalatti gombatermesztés, ha a fásítást mikorrhizált gyökérzetű facsemetékkel telepítik;
• méhészet, amelyet segíthet, ha a fásítást méhlegelő fafajokkal telepítik;
• gyümölcstermesztés, ha a fásítást részben
gyümölcsfákkal telepítik;
• a fásítással védett terület alkalmas külterjes
baromfitartásra is;
• agrárerdészeti fásítás vadgazdálkodási élőhely-fejlesztési célból is telepíthető.

Szója és nyárfa együttes termesztése (Törökország)

Fotó: dr. Keserű Zsolt
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Gyümölcsös, kukorica és zöldség köztes termesztéssel (Nagyiván)

Fotó: dr. Keserű Zsolt

Árnyékgazdálkodás Törökországban – nyárfasorok között
citromfű, menta, kakukkfű, zsálya, bazsalikom termesztése
Fotó: dr. Keserű Zsolt

Szőlő és fenyő együttes termesztése (Montpellier, Franciaország)
Fotó: dr. Keserű Zsolt
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AGRÁRERDÉSZET A GAZDÁLKODÓ SZEMÉVEL
Nagy Gergely agrárgazdálkodó – Csólyospálos

A Csólyospáloson található tájbirtokunk 35 ha-os területe 1/3 részben szántó, 2/3 részben gyep
művelési ágba tartozik. A birtokon annak 2007-ben történt megvásárlása óta táji elemekhez igazodó,
fenntartható - köztük több agrárerdészeti vonatkozású - területhasználati megoldásokat alkalmazunk.
A lapályos gyepterületek egykori tanyahelyeket és semlyékszigetet zárnak közre. Itt apró ezüstnyaras, olajfüzes foltok is vannak. Ezeket megtisztogattunk és vadmenedéknek, későbbi állattartásunk
számára állathűsölőnek hagytuk meg.
A vízvisszatartási projektünk kapcsán keletkezett mezsgyehátak visszazöldítésébe a kiszáradó Homokhátságra jellemző, 4-5 évenkénti vizesség is besegített. A semlyéklapályokban felgyűlt vizek
hatására a mezsgyegátlábakon fűz- és nyárfasáv verődött fel. Ezt villanypásztorral óvva fölneveltük. Ma már nemcsak a tájbirtoktanya kiváló szélfogója és a tájbirtoktó intim belátásgátlója, hanem
fecskepofájú birkanyájunk kedvenc delelője, levegős éjszakázó helye is.

A mezsgyegátlábakon felverődött fűz- és nyársáv, mint birka delelőhely (Csólyospálos)

Fotó: Nagy Gergely
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Az egykori tanyaszántó 2,5 ha-nyi homokplatóját pár évig parlagoltuk, hogy kipihenje a túlhasználó,
vegyszerező, gépi művelést. A legmagasabb részre ezt követően folyamatosan ökológiai elvek
mentén válogatott fajtákból álló vegyes parlag-gyümölcsöst telepítettünk, kihagyva az időnként
fölnedvesedő, ide is benyúló lapályágakat. A terület jelenleg egyben birkalegelőül is szolgál. A telepített gyümölcsfák pedig mára már termőre fordulóban vannak.

Vegyes parlaggyümölcs-telepítés (Csólyospálos)

Fotó: Nagy Gergely
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A tudatos erdősítés hosszas megfontolás és tervezés után, 2017-ben kezdődött meg. Mozgatórugói közt hosszútávra szóló, szakaszolt elgondolásaink mellett a tájbirtok gazdálkodási környezetének
belátó mérlegelése is szerepelt. A telepítéssel szabadon akartunk rendelkezni, ezért maximáltuk
a területet 4700 m2-ben, a tőszámot 2600-ban, és szabtuk 3 méteresre a sortávolságot.
A faállományt a talajmozaikok szerinti fejlődéstől függően helyenként majd gyéríteni, más fafajtákkal tarkítani szeretnénk. Ám közben sok mindennek kell itt még történnie. Az első év végére
már szépen bozontosodó akácosba ősz felé bebocsátottuk növendékkos-falkánkat, hogy az első
rendezésben társaink legyenek. 2019 tavaszától viszont a falka egyelőre kiszorul innen, mert a fák
közé kiadós trágyázás után 2 évre kukoricasorok kerülnek. A kukorica szabadtartású tojótyúk-tenyészetünknek kell, ahogy a gyorsan felnövő, ellombosodó akácos egésze is.
A birkák csupán a megerősödő törzsű akácok közé térhetnek majd vissza pár év múlva, mikor
az erdőaljat visszagyepesítjük és nyírjuk.

Háromméteres sortávú akác telepítés (Csólyospálos)

Fotó: Nagy Gergely

12

Az erdőt mi – különösen a tanyátlanított homokhátsági tanyavilágban, és különösképp agrárerdészeti változatában – a fenntartható élethez elengedhetetlen hosszú távú struktúrák egyik
legfontosabbikának tartjuk, mely a maga tájmeghatározó voltában úgy ad állandóságérzést
az itt élőknek, hogy szakadatlanul megújítható önmagán belül.
Ugyanakkor védelmező tájelem társa tud lenni a továbbra is szükségszerűen fennmaradó, más
művelésű parcellacsoportoknak: a szárnyas hizlaló telepnek, egynemű szántóknak, fóliasátras kertészeti területeknek és a lakótanyáknak. De kiváló terepe lesz a legelőváltásra alapozott,
egészséges állatnevelésnek is. A tájszépség és a tájváltozatosság növelésével pedig fokozza a sokak
által „egyhangúnak” vélt homokhátsági táj turisztikai vonzerejét.
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