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1. Bevezetés és célkitűzés 

Az agrárerdészet egy évezredek óta használt gyakorlat, olyannyira, hogy Nyári László 

szerint Európában az ipari forradalom előtti földhasználati rendszerek mindegyike 

agrárerdészetnek volt tekinthető (Nyári 2006a). Az ipari forradalmat követően a fák 

akadályozó tényezőkké váltak, a kis parcellák nehezítették a termelést, ezért megszűntették 

őket. A műtrágyák megjelenésével az állati eredetű trágyára sem volt olyan nagy szükség, 

ezért a földművelés és állattartás kapcsolata is meglazult. Az utóbbi időben, régi hibáinkat 

felismerve szeretnénk orvosolni azokat, és erre az agrárerdészet újrafelfedezése tűnik az egyik 

legjobb megoldásnak. Az elveszett tudást a néhány fennmaradt rendszer vizsgálatával, és új 

kutatásokkal igyekszünk pótolni. Erre már több szervezet is vállalkozott világszerte. 

(Borovics & Gyuricza 2018, Saláta & Szilágyi 2016, Nyári 2006a) 

Az agrárerdészet több szempontból is előnyös, számos ökoszisztéma-szolgáltatást 

biztosít. Csökkenti az eróziós és deflációs károkat. Segíti a talajéletet és a vízmegőrzést, 

szenet köt meg, mélyebb rétegekből is felszínre hozza a tápanyagokat és a vizet, növelheti a 

talaj szervesanyag-tartalmát és a növények ellenálló képességét, mindezekkel csökkentve a 

termelés kockázatát. Növeli a diverzifikációt és a táj mozaikosságát, ezáltal esztétikai 

funkcióval is hozzájárul a mezőgazdasághoz. Gazdasági hatásai között említhetjük a gazdák 

megélhetésének jobb biztosítását, szociális vonatkozásban pedig sok munkanélkülinek, 

fogyatékkal élőknek adhat munkát. Azonban mindezen egyenként is előnyös hatások közül az 

egyik legjelentősebb, hogy egységnyi területen több termés előállítását teszi lehetővé a 

gazdának. A FAO adatai szerint a világnépességének élelmiszerigényeinek kielégítéséhez 

2050-re 60%-kal kell növekednie a termelésnek, ehhez azonban meg kell változnia a termelési 

módoknak. (http1, http2, KSH 2018) 

Az agrárerdészet újrafelfedezése szervezetek és kutatócsoportok létrejöttét 

eredményezte világszerte. Az agrárerdészeti kutatások témájában ki kell emelni az ICRAF-ot: 

(http3) ez a kutatóintézet Afrikában található, és elsősorban az agrárerdészet kutatásával és 

népszerűsítésével foglalkozik. Európai szinten az EURAF (http4) végzi ezen feladatokat. Az 

AFINET (http5) uniós szinten munkálkodik annak érdekében, hogy átemelje a kutatási 

eredményeket a gyakorlatba, és segítse az innovatív ötletek megszületését. Az 

AGFORWARD (http6) projekt, igazán széles nemzetközi együttműködés révén hivatott 

előremozdítani az agrárerdészeti rendszerek ügyét úgy Magyarországon, mint Európa többi 

országában. A 2014-2020 európai vidékfejlesztési ciklusban az agrárerdészeti rendszerek 

létrehozására külön támogatást nyújt a KAP, mind fás legelők létrehozására, mind erdősávok 
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telepítésére. Az érdekképviselet szorgalmazza, hogy az agrárerdészet támogatása a következő 

ciklusban is kapjon helyet. 

Több országban is megjelentek országos szövetségek, társaságok, ilyen a Francia 

Agrárerdészeti Szövetség (http7), Angliában az Agroforestry Research Trust (http8). 

Ezenfelül érdemes megemlíteni, hogy a FAO (http1) is sokat foglalkozik az agrárerdészettel, 

mint az egyik komplex megoldással a számos, mezőgazdaságban felmerülő problémára. Az 

INRA (http9) szintén több évtizede végez kutatásokat a témában, hazai szinten pedig a NAIK 

(http10) Erdészeti Intézete. 

A dolgozat célja, hogy adott körülményekhez képest, kísérletek beállítása nélkül, a 

lehető legjobban összehasonlítsa, az amúgy rengeteg téren eltérő rendszereket, amelyek jelen 

esetben a Valaha tanya és két- a szokásos módon művelt- monokultúrás terület, mindezt a 

FEA számítás segítségével. Az összehasonlítás a terület-, termés-, illetve jövedelem- 

számításokra is kitér. Cél továbbá annak a megvizsgálása, hogy a FEA alkalmas-e 

általánosan, a vizsgált agrárerdészettől eltérő korú és kultúrájú monokultúrás területek 

összehasonlítására az agrárerdészettel és milyen további fejlesztési lehetőségei vannak a 

módszernek. 

Kutatói kérdések és hipotézisek: 

1. Kiszámítható-e a Valaha tanya és a konvencionális gazdaságok FEA-ja a hasznosított 

területek méretét alapul véve, illetve milyen eltérések tapasztalhatóak? 

2. Milyen eredményeket kaphatunk termés alapú FEA esetén? Milyen eredményeket 

kaphatunk termés alapú FEA esetén, ha szántóföldi növényeknél nem a termés 

mennyiségét, hanem az állateltartó képességet vesszük alapul? Feltételezhetően a 

Valaha tanyának egységnyi szénával számolva nagyobb az állateltartó képessége a 

füves- pillangós keverék alkalmazása miatt. 

3. Lehetséges-e az eltérő gazdálkodási módok és kultúrák jövedelem alapú 

összehasonlítása a FEA használatával? Mely adatokat kell figyelembe venni, milyen 

időintervallumban, és mennyire alkalmas ez a módszer az összehasonlításra? 

Feltételezem, hogy alkalmas ez a módszer, sőt további információkkal szolgál. 

4. A FEA használható-e, agrárerdészeti rendszerek vizsgálatára, illetve milyen 

problémák merülhetnek fel a használata közben, lehet-e ezeket valami módon 

korrigálni? Lehetséges-e a FEA segítségével olyan módszertan kifejlesztése, amely 

konkrét eredmények segítségével segít értékelni az eltérő rendszereket?  
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2. Szakirodalmi áttekintés 

2.1. Az agrárerdészet rövid története  

Az agrárerdészet fejlődésével kevés hazai forrás foglalkozik, de ezek is megegyeznek 

tartalmukban. Legrészletesebben Dr. Nyári László cikke (Nyári 2006a) és az Agrárerdészet 

című könyv (Borovics & Gyuricza 2018) foglalkozik vele. Évezredek óta használt és bevált 

rendszerről van szó. Megemlítik, hogy az ipari forradalom előtti időszakban minden 

mezőgazdasági rendszer agrárerdészetnek volt nevezhető. A kezdetekben az állatokat lombbal 

takarmányozták. A római időkben az olajligetek és a narancs ültetvények legeltetése 

általánosan elterjedt volt. Az Ibériai-félsziget délnyugati részén az erdők legeltetését már 

legalább 4500 évvel ezelőtt alkalmazták.  

A FAO szerint (http1) az agrárerdészet története nem ugyanúgy zajlott a világ 

különböző részein, mivel eltérő módokon jelent meg minden földrészen, tájon, azonban a fák 

mezőgazdasági integrálása az ókorban mindenhol a földművelés alapvető gyakorlatát képezte. 

Amerikában a pre-Columbián periódust megelőzően számos nép gyakorolta a többszintes 

mezőgazdaságot, az erdei ökoszisztémákat utánozva vertikálisan maximalizálta a teret.  

Az erdő- és mezőgazdaság szétválását a későbbiekben több tényező is sürgette. A 

gépesítés intenzívvé válása miatt a fák akadályozó tényezőkké váltak, a vegyszerek egyre 

kiterjedtebb alkalmazása függetlenné tette a mezőgazdaságot az állati trágyától és nagyobb 

termékenységet biztosított, valamint a tulajdonviszonyok nagybirtok felé történő jelentősebb 

elmozdulása a fasorok eltávolítását hozta magával. Franciaországban például 800 ezer 

kilométernyi fasor és erdősáv tűnt el az elmúlt 70 évben. A takarmányfák szerepét is egyre 

inkább átvette a fű és a széna. A rendszerek leépülése főleg Európa nyugati és középső régióit 

érintette erősebben, a mediterrán területek és Földközi- tenger vidékén kevésbé volt jelentős. 

A rendszerek megszűnésével a működtetésükhöz szükséges tudás is odaveszett.  

Az agrárerdészet fogalmát az 1970-es években hozták létre, tükrözve a mezőgazdasági 

fejlődés jelentős változásait. Ebben az időszakban a zöld forradalom mellékhatásai már 

érezhetőek voltak, ezért elkezdtek alternatívák után kutatni. (http1) 

A lassan terjedő szemléletváltásnak, és az egyre tudatosabb gazdáknak köszönhetően 

egyre több helyen jelennek meg agrárerdészetek. Látva a rendszer előnyeit, egyszer talán 

ugyanakkora népszerűségnek fog örvendeni a termelők között, mint az ipari forradalom előtt. 
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2.2. Az agrárerdészet fogalma és csoportosítása  

A kutatások, cikkek sokféle irányból közelítik meg az agrárerdészet fogalmát. Általában 

mindegyik megfogalmazás eltér valamiben a többitől, de lényegét tekintve ugyanarról a 

módszerről számolnak be. Általánosan megállapíthatjuk, hogy az agrárerdészeteknek 3 

komponense van: állattartás, szántóföldi kultúrák és fás szárú növények, vagy egyes 

tájegységeken a fás szárú növényeket kiváltó nagyobb méretű növények (1. ábra), mint pl. 

fák, cserjék, pálma- és bambuszfélék, vagy fügekaktusz.  

Ha ezek valamelyikéből kettő ugyanazon területen és időben kap helyet, az 

agrárerészetnek nevezhető. Ezenkívül mindegyik fogalmi meghatározás kiemeli, hogy ennek 

a gazdálkodási módnak a célja a pozitív ökológiai és gazdasági kölcsönhatások létrejötte. 

(Lundgren & Raintree 1982, Borovics & Gyuricza 2018, Saláta & Szilágyi 2016, Herder et al. 

2015, Nyári 2006c) 

Az előbb említett fogalom 3 komponense és azok változatossága miatt számtalan 

lehetőség van az agrárerdészet gyakorlására. Éppen ezért sokféle csoportosítás, osztályozás 

kialakult sokféle szempont bevonása alapján. Csoportosíthatjuk a rendszereket térbeli és 

időbeli elrendezés alapján, valamint komponensek és struktúra alapján osztályozva. (Saláta & 

Szilágyi 2016). De áttekinthetjük őket másféle szemlélet alapján is, melynek tagjai a fás 

legelők, erdősávok, erdei melléktermékek, gyümölcsészet, faültetvények és köztes termesztés. 

(Gyuricza & Borovics 2018)  

Történeti szempontból is megközelíthetjük, ez alapján találkozhatunk a kisparcellás 

művelésből eredő integrációval, a legeltetésből származtatható legelőerdőkkel és kaszált 

gyümölcsösökkel. (Nyári 2006a) A SAFE Projekt osztályozása szerint (Herdet et al. 2015) 

megkülönböztethetünk legeltetésre használt és szántóföldi agrárerdészeteket, továbbá a magas 

1. ábra Agrárerdészeti rendszerek komponens alalpú osztályozása (Saláta & Szilágyi 2016) 
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értékű fák csoportját, melybe a legeltetett gyümölcsösök, köztestermesztésben használt 

gyümölcsösök tartoznak.  

Ezen besorolások ugyan formájukban különböznek, de tartalmukban ugyanazon 

módokat fedik, eltekintve néhány kivételtől. Ezek az osztályozott módok például a 

köztestermesztés és annak minden formája, a fáslegelők, vagy erdei legeltetetés, 

tarlólegeltetés, erdősávok, mezővédő erdősávok, az erdei melléktermékek hasznosítása, 

például méz- vagy gyógy- és fűszernövények, vagy az Agrárerdészet (Gyuricza & Borovics 

2018) könyvekben alkalmazkodó gyümölcsészetnek nevezett rendszer, melyben mindhárom 

komponens megtalálható. 

2.3. Agrárerdészeti példák a világ különböző részeiből és az agrárerdészet 

globális helyzete  

Mint már korábban is volt róla szó, a világban számos helyen volt, vagy még mindig 

van hagyománya az agrárerdészetnek, azonban az eltérő feltételekhez alkalmazkodva 

különböző formában jelentek meg. Európában az eddig tárgyalt klasszikus rendszerek 

jellemzőek, de az Agrárerdészet (Borovics & Somogyi 2018) című könyv segítségével 

számos példát találhatunk a világ különböző részein. Marokkóban például a fák szerepét a 

szárazságtűrő fügekaktusz (Opuntia ficus indica) is betöltheti. Sövényültetésre, lekerítésre is 

használják, és az állatok takarmányozása mellett emberi táplálék forrásként is szolgál, de 

jellemző még az olajfa (Olea europaea), pisztácia (Pistacia atlantica), jojoba (Simmondsia 

chinensis), szentjánoskenyérfa (Ceratonia siliqua) és még sok egyéb fafaj köztes művelése, 

vagy legeltetése is. Törökországban is támogatja az állam az agrárerdészet fennmaradását és 

fejlődését, mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy az állami erdészet területén, 

mintaültetvényeket hoznak létre. A fasorok között földterületeket ajánlanak fel a lakosságnak 

köztestermesztésre, a jövedelmük kiegészítése végett, majd a lombkorona záródását követően 

aromanövényeket telepítenek a sorközökbe, de a kivágott bükktuskókba telepített gomba is a 

lakosok érdekeit szolgálja. Indiában az éghajlat miatt, a fák európai szemszögből 

meglehetősen gyorsan nőnek, ezért az indiai gazdák is szívesen telepítik tőke gyanánt. Az 

országban több helyen is találhatóak kísérleti és oktató állomások, melyek különböző 

termesztési modelleket dolgoznak ki, majd az eredményeket közvetlenül a falusi lakosság 

részére juttatják el.  

A FAO szerint (http1) Guatemalában a degradálódott területek helyreállításában 

alkalmazzák az agrárerdészetet. A guatemalai nemzeti stratégia célja, hogy 2045-ig 1,2 millió 
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ha leromlott területet állítson helyre. A helyreállításhoz használt rendszerek között helyet 

kaptak a partvidéki és magrove erdők, köztestermesztéses agrárerdészet állandó és évente 

változó kultúrákkal, de az erdei legeltetéses rendszerek is szerephez jutottak. Az agrárerdészet 

jelenléte különösen a megnövekedett élelmiszer- és üzemanyag-szükségletű területeken 

fontos. (Hillbrand 2016)  

A Fülöp- szigetek kormánya volt az egyik első, aki vidékfejlesztési szempontból 

támogatta az agrárerdészet. Az USDA Tárcaközi Munkacsoport tevékenységének nyomán 

elfogadták a 2011-2016-os kerettervet, melynek célja, az agrárerdészettel kapcsolatos 

ismeretterjesztés, területmegtartás és -bővítés. Ausztrália és Új-Zéland szintén felismerte az 

agrárerdészet különféle előnyeit. Saját programjaik, a Földvédelem és a Fenntartható 

Gazdálkodási Alap révén a fák termesztését a gazdaságokban úgy tekintik, mint egy módszert 

a mezőgazdasági gyakorlatok fenntarthatóbb irányba történő elmozdításához. (http1) 

Az ICRAF (World Agroforestry Center) (2. ábra) kutatásai (Zomer et al. 2014) szerint 

globálisan 2008 és 2010 között a mintegy 22 milliárd km
2
 összterületű mezőgazdasági 

területből hozzávetőlegesen 9 milliárdnyit legalább 10%-ban fás vegetáció borít, 5 milliárd 

km
2
-t több mint 20%-ban és közel 3 milliárdnyit több mint 30%-ban. Ez alapján tehát az 

agrárerdészet kiterjedése kb. az összterület 14%-ára becsülhető, amelynek nagy része a 

trópusi, szub-trópusi övezetben található (Dél-Amerika, Afrika szaharai övezet, Dél-Ázsia).  

2.4. Agrárerdészeti példák Európában 

Jelentős irodalom létezik a spanyolországi dehesákról, amit portugáliában montadónak 

neveznek, amelyek körülbelül 4,6 millió hektárt fednek le (Moreno 2014, Moreno & Cáceres 

2015). Papanastasis és társai (2009) mindazonáltal mintegy 1,9 millió hektár agrárerdészetről 

számolnak be Görögországban, ideértve a legeltetett erdőket és a mezőgazdasági területeken 

2. ábra Az agrárerdészeti rendszerek kiterjedése globálisan (Zomer et al. 2014) 
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álló tölgyfákat is. Olaszországban a legeltetett tölgyerdők körülbelül 279 000 hektárnyi 

területet jelentenek. A mediterrán rétek és legelők területe a Földközi-tengertől északra 

kisebb, de még mindig jelentős (403 000 ha). Úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyságban és 

Franciaországban, a sövény valamint a szétszórt fák és sövények együttes területe körülbelül 

460 000 hektár. Területét tekintve a legnagyobb bejelentett agrár-erdészeti gyakorlat (41,4 

millió hektár) a rénszarvastartás Svédországban, Norvégiában és Finnországban. (3. ábra) 

(Herder et al. 2015) 

Az EU 27 tagországában összesen 15,4 millió hektár agroerdészeti területet tartanak 

nyilván. Ez az összterület 3,6%-a, a mezőgazdasági területek 8,8%-a, amelynek túlnyomó 

többsége állattartással kombinált agroerdészeti rendszer. Az értékes faanyagot szolgáltató 

fafajokkal kialakított állandó növénykultúrák (pl. gyümölcsösök, citrus, olajfa és 

szőlőültetvények) 1,1 millió hektárt, a szántóföldi agroerdészeti rendszerek mintegy 358 ezer 

hektárt tesznek ki. Előbbiből 0,85 millió ha a legeltetett rendszer, és 0,22 millió hektár a 

köztestermesztéses terület (Herder et al. 2016). 

  

3. ábra Az agrárerdészet kiterjedése LUCAS adatok alapján (den Herder et al. 2016) 
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2.5. Agrárerdészet Magyarországon 

2014-ben a NAIK Erdészeti Tudományos Intézetében a Vidékfejlesztési Minisztérium 

Támogatásával új kutatási téma indult ”Agrárerdészeti termelési technológiák kialakítása” 

címen. A programba azóta számos fiatal kutató csatlakozott eredményesen, és a NAIK 

hálózatán belül is több együttműködést sikerült kialakítani a társintézmények és újabb 

tudományos műhelyek bevonásával. A NAIK tevékenységét mi sem bizonyítja jobban, mint 

az Agrárerdészet című könyv, Gyuricza Csaba és Borovics Attila szerkesztésében (Gyuricza 

& Borovics 2018), amely az első átfogó, magyar nyelven íródott, agrárerdészeti könyv. 

Emellett számos cikk és rendezvény is köthető a NAIK nevéhez agrárerdészet témában, de az 

elmúlt időszakban több kísérlet létesítésére is sor került. (Keserű et al. 2018) 

Az Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Intézetéhez köthető a hazai 

fás legelő rendszerekkel kapcsolatos kutatások zöme. (http11, Varga & Vityi 2015, Varga 

2017, Varga & Molnár 2018) 

A Szent István Egyetem számos tanára és kutatója foglalozott már az agrárerdészettel, 

több Campuson is (Saláta & Szilágyi 2016, Saláta et al. 2013, Tasi 2016) 

Az érdeklődők növekvő számát tekintve, nagy szükség volt egy nemzeti agrárerdészeti 

hálózatra Magyarországon. Ez a nemzetközi hálózat az AGFORWARD kutatási projektet 

követően az AFINET projekt keretében valósult meg. (http12) 

Az agrárerdészet a szántóföldeken és a parasztházak kertjében az elmúlt évszázadokban 

bevett gyakorlat volt. Az 1800-as években alakult ki a köztestermesztést alkalmazó 

agrárerdészet egy életformának is nevezhető módja. Kelet-Magyarországon a felhagyott vagy 

lepusztult erdőterületek újraerdősítésében volt nagy szerepe a vákánycsosoknak. A számukra 

kiosztott ültetvényeket gondozták, ott is éltek, és a korona záródásáig termeszthettek a 

sorközökben, az 1940-es években azonban már megszűnt ez a foglalkozás. (Keserű et al. 

2018) 

A szintén agrárerdészet közé sorolt mezővédő erdősávok száma jelentősen nőtt az 1960-

70-es években, ám számuk ismét visszaesett a következő 30 évben, és jelenleg is csökken. 

Manapság a szántóföldi erdőgazdálkodás - kivéve a szélfogó fasávokat, mezővédő 

erdősávokat és a házi kertet - szinte eltűnt a magyar vidéktől. (http12) 

Néhány adat az agrárerdészekiterjedéséről az irodalomban rendelkezésre áll (Bölöni et 

al. 2011, Frank & Takács 2012, Varga 2017). Bár e gazdálkodási gyakorlat hazánkban is 

komoly hagyományokkal rendelkezik (Vityi et al. 2017), elterjedtségéről viszonylag kevés 

információ van. Magyarországon az utóbbi évtizedekben csupán a mezővédő erdősávok (~16 
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000 ha) (Frank & Takács 2012, Vityi & Frank 2016), és a fás legelők hozzávetőleges 

felmérése történt meg, ami megközelítőleg 8000 ha. (Varga & Vityi 2015) Az 

AGFORWARD projekt keretében végzett, LUCAS adatbázison alapuló felmérések szerint 

jelenleg Magyarországon 38 100 hektár az agrárerdészetek összeterülete, mely az ország 

területének 0,4%-a, a mezőgazdasági művelés alá eső területek 0,8 %-a. Ebből 36100 ha 

állattartással kombinált, ezen belül is túlnyomórészt fás legelő rendszer. Ez a magyarországi 

agrárerdészeti területek közel 95%-a. A fennmaradó közel 2 000 ha területet elsősorban 

minőségi faanyag előállítását szolgáló köztestermesztéses rendszerek teszik ki (Herder et al. 

2016). A köztestermesztéses, erdőkertes és egyéb agroerdészeti rendszerek felmérése egyelőre 

hiányos, részben ennek érdekében szerveződik az AFINET projekt keretében a hazai 

agroerdészeti hálózat (RAIN), amelyben gazdálkodók, kutatók, szaktanácsadók, és 

döntéshozók szoros együttműködésben segítik az agroerdészet adatbázisának pontosítását, és 

e gazdálkodói gyakorlat hazai elterjedését. (Vityi et al. 2018) 

2.6. Szakpolitika 

A 2006 óta érvényes, területalapú támogatási rendszert figyelembe véve, a támogatás 

csak előmozdította a fák további kivágását, hiszen a koronafelület kiterjedése levonásra került 

a támogatható területek köréből. A területalapú támogatás csak a fátlan területekre nyújtható 

be, emiatt serkentette a faegyedek eltávolítását az erdőterületeken kívül, a területalapú 

támogatás maximalizálása érdekében. (Nyári 2006a) Azonban pozitív változásnak tekinthető, 

hogy a Zöldítési jogszabályon belül az EFA területek miatt sokan megtartják a területükön 

lévő fákat és fasorokat. Az Európai Bizottság tájképi elemek védelmével, a zöldítésre 

vonatkozó intézkedésekkel és a vidékfejlesztési programokon keresztül segíti elő az 

agrárerdészeti technológiák európai terjedését. Kifejezetten e rendszerek létesítését támogatja 

a KAP második pillérének 8.2. sz. intézkedése, melyet hazánk is beemelt a Nemzeti 

Vidékfejlesztési Programba (Kiss-Szigeti & Vityi 2017). 

Az agrár-környezetvédelmi támogatásoknak, a természetvédelmi gazdálkodási 

gyakorlatoknak, és az ökológiai élelmiszerek iránti növekvő keresletnek köszönhetően 

növekszik az újonnan létrehozott agrár-erdészeti rendszerek száma, valamint egyes korábban 

elhagyott területeken most ismét legelőként gazdálkodnak. A korábban tiltott erdőlegeltetés 

bizonyos feltételek mellett most törvényesen megengedett. (http17) 
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2.7. A dolgozathoz hasonló kutatások 

Nair és Dagar (1991) megemlíti, hogy az eltérő agroökológiai feltételek miatt szükséges 

egységes értékelési mátrix kidolgozása, mivel a termelékenység, a fenntarthatóság és a 

társadalmi elfogadhatóság az összes agrár-erdészeti rendszer kulcsfontosságú tulajdonsága. 

Droppelmann et al. (2000) kísérletében a köztestermészben használt növények 

versengését mérték 1994 és 1996 között Kenyában. Ennek a mutatójaként használták a FEA-t. 

Vizsgálták a metszett és metszés nélküli, köztestermesztés és köztestermesztés nélküli 

kultúrákat, de a fák sűrűségében és fajtájában is voltak eltérések. A FEA számítás alapjául a 

biomassza termelést vették. Metszéstől és sűrűségtől függően 1,36 és 1,47-es FEA-t 

állapítottak meg. 

Osman (2011) kísérletében a köztestermésztésben használt növények versengését 

figyelték meg, konkrétan, hogy az egyes növényekre milyen hatással van a fák közötti 

termesztés és mutatóként itt is a FEA-t használták, azonban csak a köztesnövényeket 

vizsgálták, a fákat, csak mint tényezőket vették figyelembe. 

Graves et al. (2010) az agrárerdészet lassú terjedését a nehezen megfogható és kevés 

mérési eredménynek tulajdonítja. Ennek kiküszöbélésére a Yield-SAFE rendszer segítségével 

teszteltek két teljesen eltérő rendszert, és megállapították, hogy ez a program alkalmas a 

köztes termesztéses rendszerek vizsgálatára, valamint a rendszerek virtuális előzetes 

tesztelésére. 

Newman 1986-os kutatása a körtefák közötti retek köztestermesztését vizsgálta, 

mutatóként pedig a FEA-t alkalmazta. Megállapította, hogy a körtetermésre semmiféle hatást 

nem gyakorol a retek jelenléte, ellenben a reteknek csökkentek a terméseredményei az 

árnyékolás miatt, azonban a FEA még így is 1,5 és 2-es értékeket ért el. 

Mead és Wealy (1980) az indonéziai gazdák számára keresett olyan megoldást, amely a 

jövedelmezőség mellett a környezetet is kevésbé károsítja, mint a monokultúra. Vizsgálataik 

során a FEA-t szint mutatóként használták az egyes társítások értékelésére, vizsgálataik 

szerint a kakaó-kókuszdió társítás 1,36-os FEA-val szolgálhat. 

Sereke et al. (2014) kutatásának célja, hogy a svájci közhiedelemet megcáfolja, 

miszerint az agrárerdészeti rendszerek nem termelékenyek és jövedelmezőek. Előszőr a 

potenciális gazdaságok felmérése történt meg, majd a termelékenység megállapítása a Yield-

SAFE modellel, a jövedelmezőség pedig a Farm-SAFE modell alkalmazásával került 

felmérésre. A 14 lehetőség közül 12 bizonyult termelékenyebbnek, mint a monokultúrás 

rendszerek (0,95-1,3 FEA), és a jövedelmezőség is hasonlóan alakult. A vizsgált gazdaságok 
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között többször is előfordult, hogy gyümölcsfák között termesztettek takarmányt, vagy 

legeltették a sorközöket. 

Szakirodalmi kutatásaim során ugyan sok hasonló kutatást találtam, azonban olyat, 

amely meggyfák közötti takarmánykeverék FEA-ját hasonlította volna össze monokultúrás 

gazdaságokkal, keveset (Sereke et al. 2014), illetve arra sem találtam eddig példát, hogy a 

klasszikus termés alapú FEA számításon kívül alkalmazott-e valaki állateltartó képesség vagy 

jövedelem alapú FEA-t, illetve foglalakozott-e az eltérő agrárerdészeti kultúrák 

összehasonlításával, és annak lehetséges módszertanával.  
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3. Anyag és Módszertan 

3.1. A vizsgált területek bemutatása 

Mindhárom vizsgált terület Vértesacsán és környékén helyezkedik el, ezért elsőként a 

települést és környező tájegységet szeretném bemutatni.  

3.1.1. Vértesacsa 

Földrajzi adottságok 

Vértesacsa a Lovasberényi-hát kistájban helyezkedik el a Vértes és a Velencei-hegység 

között, a Vértes keleti oldalán (4. ábra), tengerszint feletti 161 méteren. A környező dombok 

átlagosan 180-200 m körüliek. Területe 36,19 km
2
, melyből a belterület 1,97 km

2
, a külterület 

33,73 km
2
, és a zártkertek 0,49 km

2
-t tesznek ki.  

A települést a Vértesacsai-vízfolyás és mély, vizenyős rétje szeli ketté. A patak a 

belterületet elhagyva továbbra is vizenyős területen folytatja útját, melynek szélessége 

váltakozó: szélesebb kiterjedése a Körtvélyesi-lápnál található, ahol Vértesacsa egyetlen 

sekély vizű tavát alakították ki. 

A vértesacsai táj nagy része rendkívül változatos, zártkertek, erdőterületek és rétek, 

legelők, fasorokkal elválasztott kisebb táblák találhatók. Nagyobb összefüggő szántóföldek a 

közigazgatási határ keleti és nyugati részén helyezkednek el. 

Az erdőterületek kiterjedése kicsi, azok többsége nem összefüggő. A gyümölcsösök és 

szőlőterületek száma igen alacsony.  

Az erdőket két nagyobb és néhány kisebb erdőfolt képviseli, sok jellegtelen 

állománnyal és akácossal. A karakteresebb erdők többnyire a löszön kialakuló elegyes 

tölgyesekre hasonlítanak, gyepszintjükben üde, többnyire kora tavaszi és száraz erdei 

fajokkal, az erdők legnagyobb része azonban idegenhonos fafajok uralta állomány. 

A gyepes vegetáció leginkább a löszbe vágódott völgyek oldalain maradt fenn, ahol – a 

ritka erdőfoltok mellett – cserjések és száraz gyepek találhatók. A délies oldalakat 

löszpusztagyepek maradványai jellemzik. Az északias oldalakban található erdőssztyepprétek 

számos, ebben a tájtípusban ritka fajt őriznek. (http13, http14) 

Éghajlati adottságok 

Éghajlata mérsékelten hűvös–mérsékelten száraz, az évi csapadék mennyisége 600 

mm, melynek a fele a nyári időszakban várható. Télen átlagosan 38 napon fedi hótakaró a 

földfelszínt. Ariditási indexe 1,13-1,15 közötti. Évente 1980 órányi napsütés várható, melyből 
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nyáron 790 óra körüli. Évi középhőmérséklete 9,5 °C, 10 °C feletti hőmérséklet április 12-14-

e és október 18-a között várható, a fagymentes időszak pedig 185 nap körüli (április 17 és 

október 20. közötti időszakban). Az uralkodó szélirány északi, az átlagos szélsebesség pedig 3 

m/s körüli. (http13) 

Talajtani adottságok 

Vértesacsa közigazgatási területe a nitrátérzékeny terület minősítést kapta. A felszín 

alatti víz szempontjából érzékeny területen helyezkedik el a település. 

A kistájban a kiváló adottságú mészlepedékes csernozjomok találhatók meg. 

Mechanikai összetételük vályog, kitűnő vízgazdálkodási tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezen 

talajok 70%-a 0-5%-os lejtőn található, illetve 65%-át szántóként hasznosítják. A többi 

talajtípus csak elvétve jelenik meg. Megállapítható, hogy a talajok szervesanyag-készlete 

magas (300-400 tonna/ha), a termőréteg vastagsága pedig helyenként az 1 métert is 

meghaladja. (Stefanivits et al. 1999, http13) 

3.1.2. A Valaha tanya leírása 

A Valaha tanya (4. ábra) egy 12 hektáros ökogazdaság a Vértesacsa nevű településen. 

A gazdasággal kapcsolatos információkat javarészt Kulcsár Balázstól, a tanya egyik 

gazdájától szóban kaptam 2018. október 5-i látogatásom során, illetve az AFINET oldalán 

található leírás is (http12) sokat segített a gazdaság leírásában. Gazdái 2006-ban vásárolták 

4. ábra Vértesacsa elhelyezkedése magyarországon, és a Valaha tanya elhelyezkedése Vértesacsa településen 

(Google fotó) 
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meg a szántóterületet. A gyümölcsfákat 2009-ben telepítették, így alakult agrárerdészeti 

rendszerré. A tanyát 3 oldalról nagy kiterjedésű szántóterültek veszik körül, a negyedik oldal 

pedig a főúttal szomszédos. A por és vegyszerek megfogása érdekében kétszeres fa védősávot 

telepítettek a kerítés mellé, ami a tüzifa előállítását is megoldotta. Sajnos a környező 

ökológiai sivatagok miatt, a tanyán halmozottan sok kártevő telepszik meg, mivel a 

szántóföldek intenzív művelése során kiírtják őket, illetve a növények betakarítása után nem 

találnak élelmet, ezért a tanyán keresnek menedéket és táplálékot. Nagy problémát okoznak a 

pockok, amik ellen nehéz ökológiai módszerekkel hatékonyan védekezni. A természetes 

ellenségek ugyan már megjelentek a területen, de a fekvése, környezete és az időszakos 

táplálékellátás miatt nem tudnak tartósan megtelepedni. Mint a térképen is látható, a fákat 

lejtőre merőlegesen telepítették, 300 méteres sorokban, a szélirányra merőlegesen. A fajokat 

és fajtákat vegyesen ültették soron belül is. Nagy számban található meggy, cseresznye, 

kajszi- és őszibarack, alma, szilva, mogyoró, bodza, csipkebogyó, málna, de előfordulnak a 

szörpfőzéshez szükséges ízesítő növények, mint a menta, rozmaring, vadmeggy és még 

számtalan más faj, beleértve a zöldségeket is. 

Minden második fasor köze egy egyedi füves-pillangós keverékkel van bevetve, 

összetétele a melléklet 19. táblázatában található. Mint a tanya neve is utal rá, igyekeznek 

csak olyan fajokat, fajtákat bevinni a gazdaságba, ami a régi paraszti tanyákon is 

előfordulhatott, de sok a spontánkelésből származó. A fasorokon kívül találhatóak nagyobb 

gyep, és a füves-pillangós keverékkel bevetett táblák is, elszórtan a fasorok között (melléklet, 

25. táblázat).  

Az állatállomány a lejtős rész bal oldalán terül el. Kecskék, csirkék, kacsák, szamár, ló 

és Kárpáti Borzderes marha gazdagítja a fajösszetételt. Az állatok ellátásához szükséges 

takarmányt a területről származó széna szolgáltatja. Az ellátásért cserébe az állatok hússal, 

tejjel és trágyával szolgálnak a gazdáknak.  

A gazdaságot permakultúrás szemléletben művelik. A permakultúrát Bill Mollison a 

„Permakultúra. Tervezői kézikönyv” (Permacultre, A Designer’s Manual) című 1988-ban 

megjelent munkájában így fogalmazta meg: „A permakultúra a mezőgazdaságilag termékeny 

ökoszisztémák tudatos tervezése és fenntartása, amelyek rendelkeznek a természetes 

ökoszisztémák diverzitásával, stabilitásával és rugalmasságával. A táj és az emberek 

harmonikus integrációja, amely fenntartható módon biztosítja számukra a táplálékot, energiát, 

menedéket és más anyagi vagy nem anyagi szükségleteket." (Szilágyi et al. 2018) 

A permakultúra egy tudatos és etikus tervezési rendszer, amely fenntartható életmódot 

és emberi környezetet kíván teremteni. Fontos felismerés volt, hogy a természetes 
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ökoszisztéma nem az elemeknek, hanem az elemek közötti kedvező kapcsolatok hálózatának 

köszönhetően működik. A tervezés és a szemlélet alkalmazása ma is sok vonatkozásban 

hasznos a komplex agroökoszisztémák kialakításánál, hiszen az ökológiai elvek mentén a 

természetben zajló folyamatokat kívánja utánozni, és ezáltal fenntartható gazdálkodást 

létrehozni. (Saláta & Szilágyi 2016) 

A Valaha tanyán ebben a szemléletben próbálnak létrehozni egy árutermelő 

gazdaságot, amely mindazonáltal a család élelmiszerellátását is jelentős részben biztosítja; a 

természetes folyamatokra és körforgásokra építve alakították ki a gazdaságukat. Ezekután 

érthető, hogy sok és jelentős eltérés tapasztalható a hagyományos gazdálkodással szemben, 

például sokkal nagyobb hangsúlyt kap a talaj állapota, egészsége és az állatok jelenléte. 

A mintavételi terület kijelölése, nagy problémát jelentett, mivel a gyümölcsös 

fasorokon belül is vegyesek a fajok és fajták, de még a koreloszlás is eltérő a kipusztult fák 

újratelepítése miatt, így nehéz volt homogén területet találni. A 300 méter hosszú meggysor 

közepén azonban sikerült 10, ugyanabba a fajtába tartozó és hasonló fejlettségi állapotban 

lévő fát találni, amik egymással szemben helyezkednek el és egy füves-pillangós keverékkel 

bevetett sávot ölelnek körül. A mintavételi területet ez a 10 fa és az általuk közbezárt 

szántóföldi terület képezte. A fák távolsága a soron belül 5 méter a sortávolság pedig 6 méter, 

amiből 5 métert foglal el a szántóföldi sáv (5. ábra). A mintavétel reprezentativitása 

érdekében a fákat összekötő egyenes mentén, 5 helyen, középen, balközépen, jobbközépen,  

 5. ábra A fasorok elrendezése és 

paraméterei 

6. ábra A mintavételi helyek kijelölése 



20 

 

balszélen és jobbszélen történt quadrát módszerrel. Minden mintavétel alkalmával 

ugyanonnan vettem a mintákat (6. ábra).  

A beltartalmi vizsgálatok elvégzésén kívül a mintavételeket termésbecslésre is tudtam 

hasznosítani. Mivel a mintavevő keret negyed négyzetméter belterületű volt, azért, ha a mért 

súlyt megszorozzuk 40 000-rel, megkaphatjuk, hogy egy hektáron mennyi zöld termést 

várhatunk. (Kulcsár 2019, szóbeli közlés) 

3.1.3. A konvencionális meggyes leírása  

20 km-es távolságon belül találtam egy meggy termelőt, azonban a technológiája 

titokban tartása érdekében kérte, hogy ne szolgáltassunk olyan adatot, amit az azonosítására 

lehet felhasználni. A kapcsolattartás telefonon történt, csak a legszükségesebb adatokat és a 

végeredményeket közölte. A gyümölcsöst 2001-ben telepítették 5x7-es térállással és a korona 

kialakítása vázágas. A termesztett fajták a Újfehértói fürtös, Érdi bőtermő és a Cigánymeggy. 

A sorközöket nem hasznosítják, évente körülbelül kétszer lekaszálják. A konkrét műtrágya és 

növényvédőszer felhasználásáról csak a költségeket közölhetem.  

Ebben az esetben nem volt szükség mintavételi területek kijelölésére. A betakarítás 

után a gazdálkodó fajtánként közölte a hektárra számolt átlageredményeket. (Anonim 2019, 

szóbeli közlés) 

3.1.4. A konvencionális lucernás leírása  

A lucernatábla alig 2 km légtávolságban fekszik a Valaha tanyától, fekvése 

alacsonyabb, kitettsége ellentétes, azaz északi, 12°-os lejtőszöggel . A terület talaja homokos 

vályog. Az 1,69 hektáros területre 2017. 03. 20-án telepített a gazdája Danubia fajtájú 

lucernát. A gazda bérmunka segítségével műveli a földjét, ilyen munkák például a kaszálás, 

kombinátorozás bálázás és egyéb műveletek. Egy hektáron 25 kg vetőmag került elvetésre. 

Vetés előtt kombinátorral és tárcsával végeztek talajmunkát. A betakarítás gépműveleteibe a 

kaszálás, két rendkezelés és a bálázás tartozik, minden egyes kaszálás esetén. A kaszálások 

számát az évjárat határozza meg, álltalában 3-4 kaszálásra lehet számítani 1 évben. Tápanyag-

utánpótlásként 100 kg pétisót juttat a területre évente 1 menetben. Növényvédőszer 

használatára ebben a gazdasági évben nem volt szükség. (Marczinkó 2019, szóbeli közlés)  

A mintavétel a terület egyik sarkában történt. Erre az időbeosztás miatt volt szükség. A 

kaszálás, sokszor pár órás döntés, függ az időjárástól, gépkapacitástól és nem volt biztos, 

hogy mindig odaérek a kaszálás előtt, ezért ezt a sarkot ilyen esetekben kaszálatlanul hagyták 
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volna a számomra. Végül nem volt szükség erre a biztonsági intézkedésre, mindig odaértem 1 

nappal korábban mintát venni. 

3.2. Vizsgálati módszerek, eszközök 

3.2.1. Föld Egyenérték Arány FEA (Land equivalent ratio) 

A FEA (Land Equivalent Ratio) polikultúra, monokultúrához viszonyított 

teljesítményének leírására, mérésére szolgál, tulajdonképpen egy arányszámítás. Megmutatja, 

hogy az agrárerdészeti rendszerben megtermelt javakat monokultúrában mekkora területen 

lehetne megtermelni (7. ábra).  

Ha az érték nagyobb mint 1, akkor az azt jelenti, hogy az agrárerdészeti rendszer 

nagyobb terméssel jár, mint egy azonos környezeti feltételek között létesített monokultúrás 

gazdálkodás. Egyes kutatások alapján az agárerdészeti rendszerek átlagosan 1,2-1,4 

területegyenértéket eredményeznek, azonban a Francia Mezőgazdasági Kutató Intézet 

kutatásai kimutatták, hogy egyes esetekben ez elérheti a 1,8-2,2-es értéket is! (Dupraz & 

Liégre 2011) – számításaik szerint szántóföldi alkalmazás esetén az optimális fa egyedszám 

40 és 80 között mozog egy hektáron, ami a legmagasabb termelési mutatókat hozza. (Gál & 

Káldy 1977, Zamozny 2018) 

3.2.2. Különböző FEA számítások alkalmazása a dolgozatban 

A FEA, definíciója szerint, azt mutatja, hogy az agrárerdészeti rendszer javainak 

előállításához mekkora monokultúrás területre van szükség. Azonban a dolgozatnak nem 

pusztán a Valaha tanya FEA-jának kiszámítása a célja, hanem a módszer fejlesztése is, ezért 

további, a FEA elméletén alapuló számításokat is végeztünk. Továbbá jelen esetben ennek a 

fogalomnak a konkrét alkalmazásánál több akadályba is ütköztünk. Az egyik ilyen és talán a 

7. ábra A FEA viszonyszám: monokultúrák és polikultúrák teljesítményének mérése 

(Dupraz & Liégre 2011) 
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legfontosabb, hogy a Valaha tanya egyedi füves keveréket alkalmaz köztes növényként. Két 

eltérő összetételű növényállomány összehasonlítása meglehetősen nehéz és sokszor hiányos, 

hibával terhelt, tehát nem hasonlíthatjuk össze a Valaha tanya szénáját és a konvencionális 

lucernaszénát pusztán tömeg alapján.  

További problémaként merülhet fel, hogy a Valaha tanya biogazdaságként működik, 

míg a többi gazdaság nem. Bio módszerrel általában kevesebb termést lehet előállítani, mint 

konvencionális módszerrel, azonban az értékesítési árak jóval magasabbak. Ennek megfelelő 

összehasonlíthatósága érdekében a különböző gazdaságok jövedelmezőségét is kiszámítottam. 

A gazdákkal való beszélgetések során sok más adat is a tudomásomra jutott. Szerettem volna 

a lehető legtöbb szempontból összehasonlítani a gazdálkodási módokat, ezért az 

eredményekben nemcsak az általános eset, hanem más különböző helyzetek számításai is 

megtalálhatóak, például, a FRA változása, ha nem nagykereskedőnek értékesítik meggyet, 

vagy mennyivel eredményez több jövedelmet, ha a gazda helyben fel is dolgozza a 

meggytermést, illetve a szántóföldi növények esetében több eshetőséget is számításban 

vettem. 

3.2.3. Terület alapú FEA 

Ez a módszer a terület hasznosításának térbeli elrendezését és méreteit veszi 

figyelembe. Az agrárerdészeti terület paramétereinek ismeretében kiszámíthatjuk, hogy 

mekkora konvencionális, avagy monokultúrás területet fednek le az egyes művelési ágak (8. 

ábra). 

8. ábra Terület alapú FEA számítás séma 
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3.2.4. Termés alapú Föld Egyenérték Arány Számítás 

Ezt nevezhetjük a definíció szerinti számolásnak, tehát: meggy esetében az 

agrárerdészeti rendszer meggy termését megmértük a mintaterületen és kiszámoltuk, hogy 

mennyi lenne ez 1 hektáron. Ezek után kiszámoltuk, hogy mekkora területre lenne szüksége a 

konvencionális meggyesnek ugyanennyi meggy termeléséhez, természetesen a saját, 

konvencionális meggy termés eredményeinek tükrében. A szénával is hasonló számítást 

végezhetünk. 1 ha agrárerdészet szénatermését számítottam ki azaz, hogy mennyi termés 

takarítható be 0,83 hektár agrárerdészetből. Ezek után megmondható, hogy ugyanennyi 

szénatermés eléréséhez mekkora területre van szüksége a konvencionális gazdának, 

természetesen ennél a lépésnél is a konvencinális terméseredményeket vesszük figyelembe (9. 

ábra).  

 

3.2.5. Laborvizsgálat szükségessége a lucernánál  

Mivel két különböző növényt nem hasonlíthatunk össze pusztán a tömege alapján, a 

Valaha tanya füves-pillangós keverékének mennyiségét sem hasonlíthatjuk össze a 

9. ábra Termés alapú FEA számítás séma 
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monokultúrában termett lucerna mennyiségével. Szükség volt egy súlyozó számra, amely 

segít kifejezni a növények közötti különbséget, de mégis összehasonlíthatóvá teszi az 

eredményeket. Ehhez volt szükség a gödöllői Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. 

segítségére. A mintákat NIR módszerrel vizsgálták meg. A megkapott adatokkal és termés 

mennyiségekkel számolhattam állateltartó képességet, vagyis a két terület eltérő eredményeit 

az eltartható állatok létszámával hasonlítottam össze.  

Mindkét mintavételi területről 5-5 mintát gyűjtöttem. A levágott növények mintánként 

külön-külön műanyag zsákba kerültek, hogy ne párologjon el a nedvesség, és mindegyik 

minta egyedi kódot is kapott, a későbbi azonosíthatóság érdekében. A zsákok a laborba 

kerülésig hűtőben vagy fagyasztóban voltak. A leginkább kiugró eredmény figyelmen kívül 

hagyásával 4-4, vagyis összesen 8 mintát vizsgált a labor. 

3.2.6. Állateltartó képesség alapú Föld Egyenérték Arány számítás 

 

Az állateltartó képesség alapján történő FEA számítás lehetővé teszi, hogy nemcsak 

mennyiségében, de minőségében is összehasonlítsuk a két terület szénatermését. Az 

állateltartó képesség függ a takarmányozott állat fajától is, ezért szarvasmarhákkal 

számoltunk, mivel a takarmányt nekik termelik. A számolás sémája a következőképpen írható 

10. ábra Állateltartó képesség alapú FEA számítás séma 



25 

 

le: 1 ha agrárerdészet -vagyis 0,83 ha- szénatermése, és a beltartalmi vizsgálatok alapján 

megkaphatjuk az agrárerdészet állateltartó képességét. Ezek után kiszámíthatjuk, hogy a 

konvencionális területről, a saját laborvizsgálatai alapján mennyi szénára van szükség 

ugyanannyi állat eltartásához, ebből pedig már könnyen kiszámítható, hogy mekkora 

konvencionális lucerna terület szükséges ugyanannyi állat eltartáshoz (10. ábra). 

Természetesen ez a módszer sem hibátlan, hiszen a lucernát keverve adják az állatoknak a 

füves-pillangós szénát pedig önmagában, de talán arra alkalmas, hogy érzékeltethesse az 

eltéréseket. 

3.2.7. Jövedelem alapú Föld Egyenérték Arány számítása 

Ez a számítás hasonló a termés alapján történő FEA számításhoz, azonban gazdasági 

oldalról közelíti meg a gazdaságok összehasonlítását. Először kiszámítjuk mind az 

11. ábra Jövedelem alapú FEA számítás séma 
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agrárerdészet, mind a konvencionális gazdaságok jövedelmét a már ismert séma alapján, 

Négy részeredményre van szükség. A Valaha tanya meggy és szántóföldi jövedelmére, illeve 

a konv. meggyes és szántóföld jövedelmére. A meggy esetében azt tudhatjuk meg, hogy 

mekkora konvencionális meggyes területre van szükség ugyanannyi jövedelem előállításához, 

mint 1 ha agrárerdészet, meggyből származó jövedelme. Szántóföldek esetén megtudhatjuk, 

hogy mekkora konvencionális lucernás terület szükséges ugyanakkora jövedelem eléréséhez, 

mint ami 1 ha agrárerdészet szénatermelésének jövedelme. Végül a részarányokat összeadva 

megkaphatjuk, hogy összesen mekkora monokultúrás területen lehet előállítani ugyanannyi 

jövedelmet mint a Valaha tanyán (11. ábra). 

3.2.8. Jövedelmezőségi fogalmak 

A jövedelmezőségi számítás célja nem egy teljesen precíz kép alkotása, hanem egy 

hozzávetőleges érték számítása, amivel felvázolhatom az eltérő gazdálkodási formák 

jövedelmeinek eltéréseit. Meggy esetében nem számoltam a telepítés költségeivel, több okból 

is. 1 gazdasági évet volt lehetőségem vizsgálni, továbbá a telepítés költségének egy évre jutó 

nagysága függ a gyümölcsös életkorától is, ami a Valaha tanya esetében nem előre 

meghatározott. A telepítések 18 és 10 évvel ezelőtt történtek. A telepítés költségeinek 

felidézése is nagy problémát és pontatlanságot eredményezhet, mivel nem minden esetben 

voltak dokumentálva a költségek, emellett az infláció mértékét is figyelembe kéne venni ilyen 

időtávok esetén. Mindezek eredményeként jobbnak láttam, ha nem vesszük figyelembe a 

meggyes ültetvények telepítési költségeit, és pusztán 1 gazdasági év jövedelmezőségi 

viszonyait veszem figyelembe. 

A számolás menete a következő: Tételesen összegyűjtjük a költség- és jövedelem 

elemeket a termelés során, mint például a vetés költségeit, a talajművelés árát, a hozamot és 

annak egységnyi árát. A jövedelem számítások elvégzéséhez az egyetemen tanult 

módszereket és fogalmakat alkalmaztam. Ebben segítségemre volt Szakál és Podmaniczky 

(2018) jegyzete. Alábbiakban kiemeltem azokat a fogalmakat és műveleteket, amiket a 

számításaim során használtam. 

 Hozam (H): olyan természetes mértékegységben számba vett output, amelynek keletkezése 

megfelel a rendszer céljainak, gazdasági értéke van, és amelyet hozamként figyelembe is 

vesznek. Lényegében a termést jelenti. 

 Hozam ára (ÁH): Egységnyi hozam pénzben kifejezett értéke, vagyis például 1 körbála 

eladási ára. 
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 Összes költség: A ráfordítások ára (gépköltség, anyagköltség, munkabér, értékesítés 

költségei stb.) 

 Önköltség: a közvetlen költségek egy termék- vagy teljesítményegységre jutó összege. Az 

számíthatjuk ki, hogy például hány forintba kerül megtermelnie 1 kg meggyet. 

 Hozamérték, termelési érték (TÉ): a hozam pénzben kifejezett értéke. TÉ= H*Á, vagyis a 

termés megszorozva az árával, tehát összesen mennyi értéket képvisel a termés. A 

hozamok ára pusztán más eladási árakból következtetett feltételezés, nem feltétlenül került 

sor eladásra, vagy megvételre. 

 Nettó jövedelem (NJ): a termelési értéknek (TÉ) az összköltséget (TKö) meghaladó része, 

ahol  NJ = TÉ – TKÖ 

3.2.9. Használt programok 

Az eredmények rögzítéséhez és számításához az Excel 2016 szoftvert használtam, ahol 

a programozható táblázatban a részeredmények változtatásának hatására (például az egyes 

kaszálékok mennyisége), nem kellett újjabb számolásokat végezni, hanem maguktól 

megváltoztak az aeredmények.  

Az ábrák szerkesztésében a Pictochart nevű online programot és a Paint 3D-t 

használtam. 

Az irodalmi kutatáshoz az Ecosia, Google Chrome és Google Scholar internetes 

keresőrendszereket használtam. 

Fényképes illusztráció a mintavétei eszközökről és mintavételek menetéről a melléklet 

15. táblázatában található. 
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4. Eredmények és értékelésük 

4.1. Kiegészítő számítások 

4.1.1. Gyümölcsfák száma hektáronként 

A meggytermés kiszámolásának alapja az, ha tudjuk, hogy hány fa van 1 hektáron. Ez a 

számítás elkerülhető lenne, ha a Valaha tanyán be lehetne takarítani egy egész hektárt, erre 

azonban nincs lehetőség, azon egyszerű oknál fogva, hogy nincs ekkora összefüggő 

meggyfával beültetett parcella. Továbbá a konvencionális területeken is 1 fára jutó 

átlagtermés adatait bocsátották rendelkezésre. A Valaha tanyán 5x6-os, míg a konvencionális 

meggyesben 5x7-es térhálót alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy minden egyes fára 5x6=30 és 

5x7=35 m
2
 terület jut. Ha ezzel elosztjuk az egy hektárt jelentő 10.000 m

2
-t, megtudhatjuk, 

hogy hány fa fér el ilyen térállás mellett. Mivel nem egész számú (0,3 és 0,7) gyümölcsfát 

nem lehet telepíteni ezért lefelé kerekítve a Valaha tanyán 333, a konvencionális meggyesben 

pedig 285 fa kaphat helyet 1 hektáron (1 táblázat). 

1. táblázat Gyümölcsfák száma a konvencionális meggyes és Valaha tanya egy hektárján 

Gazdaság 
Térháló 

típusa 

1 fára jutó 

terület ( m
2
) 

Számolás Fa/ ha 
Kerekítve 

Fa/ha 

Valaha tanya 5x6 30 10.000/ 30 333,3 333 

A konvencionális meggyes 5x7 35 10.000/35 285,7 285 

4.1.2.Váltószámok a szénatömegek számításához  

A terméseredmények kiszámításához szükséges volt a széna tömegét is tudnom, 

azonban nem lehet egyszerűen a zöldtömegből következtetni rá. A beltartalmi vizsgálatok 

(melléklet, 35. táblázat) a zöldtakarmány szárazanyag mennyiségét is tartalmazták, azaz, hogy 

1000 g zöldtakarmányban mennyi a szárazanyag. Konvencionális esetében a minták átlaga 

270,3 g volt, a Valaha tanyánál pedig 237g. Mivel a szénákat 14 %-os víztartalommal szokták 

tárolni, ezért a szénát tekintve, 86 %-nak felel meg a szárazanyag tartalom. A széna 

víztartalmának súlyát kaptam meg, mikor a szárazanyagot elosztottam 86-al és megszoroztam 

14-el. Ezek után csak össze kellett adni a szárazanyagot és vizet jelentő számokat és 

eredményül megkaptam, hogy mennyi széna lett 1000 g zöldtakarmányból. A konvencionális 

szénánál 314,302 g, a Valaha tanyán pedig 275,581 g. Elosztva az 1000g-ot a széna 

tömegével egy olyan arányszámot kapok, amely segít kiszámolni a zöldtakarmányból a széna 

tömegét, csak meg kell őket szorozni egymással. A konvencionális gazdaságban ez 3,182, 

vagyis nagyjából egyharmadára szárad a széna. A Valaha tanya 3,629 aránnyal rendelkezik, 
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azaz elosztva a zöldtömeggel kisebb számot kapok (2. táblázat). Minél nagyobb a szám, annál 

nagyobb a zöldtakarmány víztartalma és annál kevesebb széna keletkezik egységnyi 

zöldtakarmányból.  

2. táblázat Váltószámok a szénatömegek számításához 

 

g szárazanyag 

1000 g 

zöldtakarmányba

n 

86% Művelet 14% Összesen Művelet Váltószám 

Konvencionális 270,3 270,3 270,3*0,14 44,002 314,302 1000/314,302 3,182 

Valaha- tanya 237 237 237*0,14 38,581 275,581 1000/275,581 3,629 

4.2. Terület alapú Föld Egyenérték Arány számítás 

Ez a módszer igényli mindegyik számítás közül a legkevesebb bemeneti információt. 

Először fel kel térképezni az agrárerdészeti rendszert, konkrétan, hogy mekkora terület 

tekinthető szántóföldi, és mekkora gyümölcsös művelési ágnak. A gyümölcsös sor- és 

tőtávolsága meglehetősen kicsi, kisebb mint a konvencionális meggyesben használt ültetési 

távolság, ezért nem számítottuk ki külön a lombok vetületét, hanem egész 1 hektárt 

számíthatunk erre az ágra. A fák törzsétől mindkét oldalon elhagytak fél métert, vagyis 1 

méteres sáv tekinthető parlagnak, váltakozva az 5 méter széles bevetett területtel, tehát 1 ha ⅚ 

12. ábra Terület alapú FEA számítás 
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része tekinthető szántóföldnek, ez 0,83 ha. Ez azt eredményezi, hogy 1 ha-ról 1 hektárnyi 

gyümölcsös és 0,83 ha szántóföld termését lehet betakarítani. Ez összesen 1,83 hektár 

termését eredményezi 1 helyett. Természetesen ez a számítási módszer pusztán a terület 

kihasználtságát veszi figyelembe, a növények kölcsönhatását nem hivatott szemléltetni. (12. 

ábra) 

Ez a végeredmény terméstől, évjárattól és minden más befolyásoló tényezőtől 

független, tehát semmelyik befolyásoló tényező nem változtat az eredményeken. 

4.3. FEA számítások általános esetben 

Az elméleti feltevések sokszor különböznek a gyakorlatban megvalósult eredményektől. 

Sok olyan tényező is fontos szerepet játszhat, amelyre előzetesen nem gondoltunk.  

Ez történt ebben a gazdasági évben a Valaha tanyán. Az első köztesnövény 

mintavételezése után (melléklet 14. ábrája) a gazdálkodó lekaszálta és szénát készített. 

Azonban a bérmunkában alkalmazott bálázónak nem jutott ideje a mintaterület szénáját is 

bebálázni, ezért a kaszálást követő esőben a széna megázott és megrothadt. Ezt követően 

elkezdett kihajtani a köztes növény a széna alól és a gazda jobbnak látta szárzúzóval kezelni a 

területet a betegségek elkerülése végett. Emiatt a tervezett második kaszálás elmaradt. Az 

ottmaradt széna nagy mennyisége miatt a köztesnövények jelentős része kipusztult (a mellélet 

18. ábrája), így a harmadik kaszálás sem tudta az elvárt mennyiségű termést hozni. Az idei 

évben tehát egyetlen kaszálás történt a tervezett 3-4 helyett, és az az egy is messze elmaradt a 

várakozásoktól. Szerencsére tudtam minden adatot rögzíteni, így az első kaszálásból 

kiindulva, a gazdálkodó segítségével meg tudtam becsülni, hogy mennyi termés keletkezhetett 

volna, ha nem történik meg az előbb említett vis major eset. Mivel a konvencionális területen 

nem állt fenn hasonló körülmény, ezért az összehasonlíthatóság érdekében jobbnak láttam a 

Valaha tanya szántóföldi kultúrája esetében a becsült eredményeket használni. Természetesen 

a valós esetekről is készítettem számításokat, így a lehetséges és tényleges adatokat is 

összehasonlíthatom. 

A Valaha tanya meggytermésének esetében is kénytelen voltam termésbecslést 

használni. Munkaszervezési problémák miatt a meggyet nem sikerült idejében betakarítani, 

így szintén a fán romlottak meg. A reprezentatív számolás érdekében megkértem a gazdát, 

hogy becsülje meg, mennyit teremhettek a fák. A Valaha tanyán a meggy értékesítési árának 

is kétféle módja van, felvásárlói, illetve saját feldolgozásra és értékesítésre is kerülhetnek 

szörp formájában. Ezek közül a felvásárlónak történő értékesítést használtam az általános 

esetben, mivel ez áll a legközelebb a konv. értékesítési módhoz. 
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Mindezekből látható, hogy rengeteg esetet lehet felvázolni, azonban az egyszerűség 

kedvéért csak azokat szeretném megemlíteni, amelyek az általános esetből kiindulva, a 

dolgozat szempontjából jelentős plusz információkkal szolgálhatnak. 

4.4. Termés alapú FEA számítása általános esetben 

4.4.1. A Valaha tanya termésmennyiségei 

3. táblázat A valaha tanya takarmánykeverékének terméseredményei általános esetben (becslés) 

 

Az első kaszálás mintavételeiből származó termésbecslés alapján az egész éves 

szénatermést megbecsülhetjük. A gazdálkodó szerint az idei csapadék- és hőviszonyokat is 

figyelembe véve 40-25-35 %-ban oszlott volna meg a termés mennyisége a kaszálások között. 

Ez alapján tehát az első kaszálásnál, amit valóban sikerült mérni és amely 40%-ot képvisel, 25 

tonna zöld termés keletkezett. A második és harmadik kaszálás eredményeit a százalékok 

kiszámításával 15,625 és 21,875 tonnára becsülöm. Ezeket elosztva a zöld termés beszáradási 

arányával, amely 3,629, megkaphatjuk a széna mennyiségét, amely a kaszálások sorrendjében 

6,889 t, 3,906 t és 5,469 t. Ez összesen 16,264 tonna szénatermést jelent 1 évben 1 hektáron a 

Valaha tanyán. Fontos megnézni, hogy az agrárerdészet szántóföldi területén ez mennyi 

szénát jelent ugyanis nem egészen egy hektár található a köztes növényből. Mint azt már 

kiszámoltuk, 0,83 ha szántóföldi terület található a Valaha tanya 1 hektárján. Ezzel 

megszorozva a szénatermést megtudjuk, hogy 1 hektár agrárerdészetben, 13,499 t 

köztesnövényből származó széna lett volna betakarítható (3. táblázat). 

4. táblázat A Valaha tanya meggytermés eredményei általános esetben (becslés) 

Ideális esetben Zöld (t) % Széna (t) 

1 kaszálás 25 40% 6,889 

2. kaszálás 15,625 25% 3,906 

3. kaszálás 21,875 35% 5,469 

Ideális esetben betakarított termés 

mennyisége 1 hektáron 
62,5 100% 16,264 

0,83 hektáron 51,875 0,0083 13,499 

Termésmennyiség 10 fa /kg (333 fa)kg/ha t/ha 

5X8+5X12 kg 100 3330 3,33 
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Idén a monília és a kedvezőtlen időjárás miatt csak keveset termettek a meggyfák. A 

gazdálkodó 5 fára 8 kilós, és másik 5 fára 12 kilós meggytermést becsült, tehát 10 fán 

összesen 100 kg meggy termett. Ez átlagosan 10 kg meggyet jelent egy fán, amelyet ha 

megszorzunk a hektáronként 333 darabos gyümölcsfaszámmal, megkaphatjuk, hogy 3,33 t 

meggy termett volna a Valaha tanya 1 hektárján (4. táblázat).  

4.4.2. A konvencionális lucerna terméseredményei 

5. táblázat A konvencionális lucerna terméseredményei 

 

A konvencionális lucerna termesztése során nem történt semmiféle, a termés 

eredményét befolyásoló esemény. A mintavételek a kaszálást megelőző 1 napban 

megtörténtek, az adatokat táblázatban rögzítettem és az eredményeket kiszámoltam. Az első 

kaszálás 4,714 t, a második 4,048t, a harmadik pedig 3,437 t termést eredményezett, ez 

összesen 12,199 t szénatermést jelent 1 gazdasági évben 1 ha konvencionális lucerna esetében 

(5. táblázat). Részetesebb eredmények a melléklet 28. táblázatában találhatóak. 

4.4.3. A konvencionális meggyes terméseredményei 

6. táblázat A konvencionális meggyes terméseredményei (Újfehértói fürtös) 

Fajta Kg/fa Értékesítési ár Ft/kg fa/ha Termés kg/ha Termés t/ha 

Újfehértói fürtös 29 230 285 8265 8,265 

 

A konv. meggyes gazdaságban az a szerencsés helyzet áll fenn, hogy nem csak 1 

meggyfajtát termesztenek, hanem hármat, így még több összehasonlító számolást lehet 

végezni. Jelen dolgozatban csak az egyik fajta terméseredményeit vettem figyelembe, de 

további számolásokhoz szükséges adatokat a melléklet 33. táblázatában meg lehet találni. A 

Kaszálás t 

Első kaszálás 4,714 

Második kaszálás 4,048 

Harmadik kaszálás 3,437 

Betakarított széna mennyisége összesen 12,199 
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Újfehértói fürtös meggyfajta átlagosan 29 kg meggyet termett 1 fán, amelyet ha megszorzunk 

a 285 hektáronkénti fa számával, akkor 8,265 t tonna termést kapunk (6. táblázat). 

4.4.4. Termés alapú FEA általános esetben 

7. táblázat Termés alapú FEA általános esetben 

 Valaha meggy t/ha Konv meggy t/ha Valaha szf t/0,83 ha Konv szf t/ha 

Termésátagok 3,3 8,265 13,499 12,199 

Művelet 3,3/8,265  13,499/12,199  

Eredmény ha  0,399  1,107 

FEA 1,506 

 

A FEA pusztán egy egyszerű arány, amelyet két érték osztásával kaphatunk meg. Ha a 

konv. meggytermést elosztom a Valaha tanya meggytermésével, akor 0,399-et kapok. A 

számnak mértékegysége nincs, hiszen t/ha-t osztottunk t/ha-ral. Ez az érték azt jelenti, hogy 

0,399 ha konv. meggy területre van szükség ugyanannyi meggy előállításához, mint a Valaha 

tanya 1 hektár agrárerdészetének meggytermése.  Ez az érték reálisnak tekinthető, mivel a 

konv. meggyesben több volt a termés. 

Ugyanezt a metódust alkalmazva, a konv lucerna termésmennyiségét elosztottam a 

Valaha tanya szénatermésének mennyiségével és 1,107-et kaptam. Ez azt jelenti, hogy 1,107 

ha konv. lucernás területre van szükség ugyanannyi széna megtermeléséhez, mint 1 hektár 

agrárerdészetben. Ez az érték reálisnak tekinthető, mivel a konv. lucernában kevesebb volt a 

termés tömege. 

Ha a két részeredményt összeadom, tehát a 0,399-et és az 1,107-et, 1,506-ot kapok. A 

két arányszám összeadásával azt kaphatom meg, hogy most már a termés fajtájától 

függetlenül 1,506 ha konv. területre van szükség ugyanannyi termés eléréhez, mint 1 ha 

agrárerdészetben (7. táblázat). 

4.5. Állateltartó képesség alapú FEA számítása általános esetben 

Az állateltartó képesség számításához szükséges mintavételek és beltartalmi vizsgálatok 

megtörténtek (Melléklet, 35. táblázat). A beltartalmi paraméterek szerint a beltartalom 

szempontjából szinte azonos volt a két állomány (Zámbó 2019, szóbeli közlés), például az 

NEl a lucernánál 5,3, a keveréknél pedig 5,6 MJ/kg; a cukortartalom pedig az előbbinél 44,5 

az utóbbinál 60,25. Ezek olyan minimális eltérések, hogy nem jelentenének lényeges eltérést 

az állateltartó képességben, ezért kellően reprezentatív tud lenni a termés alapú FEA. 
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Ennek egyik oka, hogy a konv. lucernában a mintavétel idején rengeteg volt 

pázsitfűfélék családjába tartozó gyom, a másik pedig, hogy a Valaha tanya 

takarmánykeverékében a pillangósnövények voltak túlsúlyban, így az értékek szinte teljesen 

kiegyenlítődtek.  

4.6. Jövedelem alapú FEA számítása általános esetben 

4.6.1. A Valaha tanya jövedelme 

Mint az a jövedelem fogalmában is látható, kiszámításához csupán 2 részadatra van 

szükség, a költségekre és bevételekre. Jelenleg nem tudtam mindenhol a bevétellel számolni, 

mivel nem feltétlenül kerülnek értékesítésre a termények, ezért a termelési értékkel 

számoltam bevétel helyett.  

8. táblázat A Valaha tanya össze költsége 

Költségnem Ft 

Gépi műveletek összes költsége 120070 

Anyagok összes költsége 6208 

Összes költség (Kö) 126278 

 

9. táblázat A valahat tanya takarmánykeverékének jövedelmezősége áltánános esetben 

 

A költségeknél (8. táblázat) 2 csoportot vettem figyelembe, a gépi műveleteket és az 

anyagköltségeket. A gépi műveleteknél természetesen a munkabéreket is hozzárendeltem az 

adott művelethez, így 120.069 Forintot kaptam, az anyagköltség pedig 6208 Ft-ot jelentett. A 

részletes számítás a melléklet 26 és 31 táblázatában található. A Valaha tanya összes költsége 

1 ha köztesnövénynél 12.6278 Ft. Részletesebb számítás a melléklet 30. táblázatában található. 

A termelési értékhez a bálák számára volt szükség és a bálánkénti hozam árára volt 

szükség, amely a gazdálkodó szerint 7000 Ft. Mivel a bálázás nem történt meg, nem tudtam 

megszámolni őket. 0,2 t-ás bálasúlyt alapul véve elosztottam az összes termett széna 

mennyiségét és 81,3 bálát kaptam. A gazdálkodó szerint is reális ez a szám. A két eredményt 

Megnevezés Magyarázat Érték 
Mérték-

egység 

Hozam Ára Lucerna bála ára 7000 Ft/bála 

Hozam 0,843 ha 0,2 tonnás bálasúllyal számolva 81,320 bála 

Termelési érték Hozam Ár* Hozam 569238,254 Ft 

Jövedelem 1 ha-on Termelési érték- összes költség 442960,504 Ft 

Jövedelem 0,83 ha-on 1 ha*0,83 367657,218 Ft 



35 

 

szintén összeszorozva megkaptam a bálák termelési értékét, tehát 1 ha szénatermése 

569238,254 Ft értékkel bír. Ebből kivontam a 160685 Ft-os összes költséget, eredményül 

442960 Ft jövedelmet kaptam. Fontos megjegyezni, hogy az agrárerdészetben csak 0,83 ha 

szántóföldi terület van, ezért még megszoroztam ezzel az értékkel is a jövedelmet. 1 ha 

agrárerdészet szénaterméséből származó jövedelem 367657 Ft (9. táblázat). Részletesebb 

eredmény a melléklet 31. táblázatában található. 

10. táblázat A Valaha tanya meggyesének összes költsége általános esetben 

 

11. táblázat A Valaha tana meggyesének jövedelme általános esetben 

 

Meggynél jelentős költséget a betakarítás jelent, amely kézzel történik, ezért olyan 

magas a gépi műveletek költsége, 600.000 Ft. Az anyagköltségek ehhez képest jóval kisebb 

tételt képviselnek 40.520 Ft-ot, az összköltsége tehát a Valaha tanyán lévő 1 hektáros 

meggyesnek 640.820 Ft (10. táblázat).  

A termelési érték kiszámításához csak össze kell szorozni a 750 Ft-os kilónkénti árat és 

3333 kg-os termést, ami 2.499.750 Ft. A termelési értékből a költségeket kivonva 1.858.930 

Ft-os jövedelmet kaptam (11. táblázat). 

4.6.2. A konvencionális meggyes jövedelme 

 12. táblázat A konvencionális meggyes összes költsége 

 

  

Költségnem Ft/ha 

Gépi műveletek összes költsége 600300 

Anyagok összes költsége 40520 

Összesköltség 640820 

Megnevezés Érték Mértékegység 

Hozam Ára 750 Ft/kg 

Hozam 3333 kg 

Termelési érték 2499750 Ft 

Jövedelem 1858930 Ft 

Költségnem Ft 

Gépi műveletek összes költsége 190000 

Anyagok összes költsége 188000 

Összes költség 378000 
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13. táblázat A konvencionális meggyes jövedelme (Újfehértói fürtös) 

 

A konvencionális meggyesben a gépi művelete költsége 190.000 Ft, de jelentősebb a 

ráfordítás az anyagköltségben is, 188.000 Ft. Összesen 1 ha konv. meggyes költsége 378.000 

(12. táblázat). Részletesebb számítás a melléklet 32. táblázatában található. 

A termelési érték kiszámításához (ami konv. meggyesnél a tényleges bevételt is jelenti) 

az előzőekhez hasonlóan összeszoroztam a 8265 kg-os termést a 230 Ft-os értékesítési árral, 

így eredményül 1.900.950 Ft-ot kaptam. Ebből kivontam az összes költséget, és 1.522.950 Ft-

os jövedelmet kaptam eredményként, 1 ha konv. meggyesben (13. táblázat). A konv. 

meggyesben termett más fajták terméseredményei a melléklet 33. táblázatában találhatóak.  

4.6.3. A konvencionális szántóföld jövedelme 

 

A konv. lucernás területen a gépi műveleteket és anyagköltségeket is figyelembe véve 

189.743 Ft-os összköltséggel számolhatunk 1 hektáron (14. táblázat). Bővebb számítás a 

melléklet 27. táblázatában található. 

A bálák számának meghatározásakor ugyanúgy 0,2 t-ás bálákkal számoltam, a gazda utólag 

jóváhagyta a 6000 Ft/db-os bálaszámot. Mindez 6000 Ft-os db értékesítés után 365959 Ft-os 

termelési értéket eredményez, amelyből kivontam az összes költséget, és 176215 Ft-os 

jövedelmet számoltam (15. táblázat). 

14. táblázat A konvencionális szántóföld összes költsége 

 

  

Fajta Kg/fa 
Értékesítési ár 

Ft/kg 
fa/ha Termés kg/ha 

Termés 

t/ha 

Termelési 

érték Ft/ha 
Jövedelem 

Újfehértói 

fürtös 
29 230 285 8265 8,265 1900950 1522950 

Költségnem Ft 

Gépi műveletek összes költsége 123243 

Anyagok összes költsége 66500 

Összes költség (Kö) 189743 
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15. táblázat a konvencionális szántóföld jövedelme 

 

4.6.4. Jövedelem alapú FEA általános esetben 

16. táblázat Jövedelem alalpú FEA általános esetben 

 

A Valaha tanya 1 ha meggyesben 1.856.680 Ft jövedelmet számolhat el általános 

esetben, a konv. meggyes pedig 1.522.950 Ft-ot. Utóbbit az előbbivel elosztva 1,219-et 

kapunk, tehát ennyivel több terület szükséges ugyanakkora jövedelem előállításához, mint a 

Valaha tanya 1 ha gyümölcsösében.  

A Valaha tanya 0,83 ha-os szántóföldi területén 367657 Ft-os jövedelem számolható, 

amit ha elosztok a konvencionális lucernás, 1 hektáron elérhető, 176215 Ft-os jövedelmével 

2,086-ot kapok. Ez azt jelenti, hogy több mint két hektár szükséges konvencionális 

lucernából, ugyanannyi jövedelem eléréséhez, mint 0,83 ha agrárerdészeti szántóföldi terület 

jövedelme. 

A meggyesek és a szántóföldek FEA-ját összeadva 3,306-ot kaptam, tehát hozzávetőleg 

4 és félszer jövedelmezőbb a Valaha tanya 1 hektár agrárerdészete, mintha csak monokultúrát 

alkalmazna a gazdája (16. táblázat). 

Természetesen mindezek a számítások szigorúan csak a feltételezett általános esetben, 

és csak a vizsgált gazdaságokra érvényesek. 

4.7. FEA számítások a valós esetben 

Az előző fejezetben a vis major események figyelembe vétele nélkül, a termések 

becslésével szerettem volna felvázolni az általános körülményeket és eredményeket, azonban 

Megnevezés Magyarázat Érték Mértékegység 

Hozam Ára Lucerna bála ára 6000 Ft/bála 

Hozam 0,2 t-ás bálasúllyal számolva 61 bála 

Termelési érték  365959 Ft 

Jövedelem  176215  

 Valaha meggy 1 ha konv meggy 1 ha Valaha szf 0,83 ha konv szf 1 ha 

Jövedelem 1856680 1522950 367657,218 176215 

művelet+érték 1856580/1522950 1,219 367557,218/176215 2,086 

FEA 3,306 
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szeretnék ebben a fejezetben arra is kitérni, hogy a valóságban milyen eredmények születtek. 

Eltérés csak a Valaha tanya adataiban történt az általános esethez képest. 

4.7.1. Termés alapú FEA valós esetben 

Valójában csak a második (a tervezett harmadik) kaszálás termését takarították be, 

ennek mennyisége 0,83 ha-on 1,105 t. A meggynek, lévén, hogy nem volt betakarítva, 

terméseredménye nulla. Valós esetben a meggy FEA-ját kiszámolni sem kell, hiszen a Valaha 

tanya meggytermése 0, tehát a meggyesek FEA-ja is.  

17. táblázat Termés alapú FEA valós esetben 

 Valaha meggy t/ha Konv meggy t/ha Valaha szf t/0,83 ha Konv szf t/ha 

Termésátagok 0 8,265 1,105 12,198 

Művelet 0/8,265  1,003/12,198  

Eredmény ha  0,000  0,091 

FEA 0,091 

 

A szántóföldi növények esetében a Valaha tanya 0,83 ha-on elért 1,105 t szénáját 

elosztottam a konv. 12,199 t szénával és 0,112-es FEA-t kaptam eredményül. Ez azt jelenti, 

hogy konvencionális körülmények között 0,091 ha területen lehet előállítani a Valaha tanyán 

betakarított javakat (17. táblázat). 

4.7.2. Állateltartó képesség alapú FEA valós esetben 

A második kaszálás idejére a lucernán kívül, szinte minden más növény kipusztult a 

Valaha tanya köztes növényei közül. Emiatt nincs szükség az állateltartó képesség 

segítségére, a termés alapú FEA ez esetben is sokkal jobban kifejezi az arányokat.  

4.7.3. Jövedelem alapú FEA valós esetben 

A takarmánykeverék terméséből kevéssel több mint 5 bála telik ki, ezek termelési értéke 

38680, amiből ha még levonom a 40615 Ft-os összköltséget (18. táblázat), amit természetesen 

módosítottam a kevesebb bálázásra és rendsodrásra való tekintettel, láthatóvá válik az 1936 

Ft-os veszteség (19. táblázat).  

18. táblázat A valaha tanya takarmánykeverékének összes költsége valós esetben 

Költségnem Ft 

Gépi műveletek összes költsége 34407 

Anyagok összes költsége 6208 

Összes költség (Kö) 40615 
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19. táblázat A valaha tanya takarmánykeverékének jövedelme valós esetben 

 

A meggy termelési értéke 0, hiszen semmit sem takarítottak be belőle. A költségek 

közül a betakarítás árát figyelmen kívül hagyva 67.500 Ft-ot kaptam, tehát kijelenthetjük, 

hogy meggyesben, valóságban 67.500 Ft veszteség keletkezett. 

20. táblázat Jövedelem alapú FEA valós esetben 

Valós esetben Valaha meggy Konv. meggy Valaha szf 0,83 ha Konv. szf 

Jövedelem 1 ha -67500 1522950 -1936 176215 

Művelet+érték -67500/1522950 -0,0443 -1936/176215 -0,011 

FEA -0,055 

 

Mivel mindkét kultúra negatív eredményekkel szolgál, ezért a FEA eredmények is 

negatívak, szántóföldi növények esetén -0,011, a meggyes estén pedig -0,0443, Tehát a végső 

eredmény -0,055. Mivel a FEA azt jelenti, hogy mekkora monokultúrás területre van szükség 

ugyanannyi jövedelem előállításához, mint az agráredészetben, azaz terület alapra vetíti ki az 

arányt, a most kapott eredmények nem értelmezhetőek, mivel nem létezik negatív földterület 

(20. táblázat). 

4.8. FEA számítások saját meggyfeldolgozás esetében 

A Valaha tanyán a gyümölcsök feldolgozására is van lehetőség. Összegyűjtöttem az erre 

vonatkozó adatokat, így készíthettem még egy jövedelem alapú FEA számítást, ahol a meggy 

felvásárlói ára helyett a feldolgozás jövedelmezőségével tudtam számolni. Azért tartottam 

fontosnak ezt a számolást, mert a valóságban is feldolgozásra termelik a gyümölcsöt, nem 

pedig eladásra, ezért átlagos években, mikor nem történnek vis major esetek, sokkal jobban 

jellemzi ez a számítás a Valaha tanya jövedelmezőségét. 

  

Megnevezés Magyarázat Érték Mértékegység 

Hozam Ára Lucerna bála ára 7000 Ft/bála 

Hozam 0,83 ha 0,2 t-ás bálasúllyal számolva 5,526 bála 

Termelési érték  38680 Ft 

Jövedelem 0,83 ha  -1936 Ft 
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21. táblázat Önköltség számítása a Valaha tanya meggytermése esetén 

 

A költségek kiderítéséhez először egy eddig nem használt számítást kell alkalmaznunk, 

az önköltséget. Meg kell állapítani, hogy egységnyi meggy előállítása mennyi költséget von 

maga után. Ilyenkor nem számolunk ÁFA-t, sem nyereséget, pusztán a költségeket.  Ha a 

meggyes költségét elosztom az 1 hektáron termett meggy mennyiségével, tehát 640.820 Ft-ot 

3330 kg-mal, 192 Ft/kg önköltséget kapok, ennyibe kerül megtermelnie a Valaha tanyának 1 

kg meggyet (21. táblázat). 

A feldolgozás 150 literes üstben történik, a gazdálkodó ebben az egységben tudta a 

további költségeket meghatározni, így ezzel számoltam én is. 150 liter szörphöz 150 kg 

meggy szükséges, ezért a 192 Ft/kg önköltséget megszorotam 150-nel és 28.866 Ft-ot kapok, 

ami tehát 150 kg meggy önköltsége. Ehhez járulnak még további anyag, munkabér és energia 

költségek, így a feldolgozás összes költsége 76.843 Ft-ot tesz ki.  

22. táblázat A Valaha tanya meggyből származó jövedelme feldolgozás esetén 

 

150 liter szörpöt 200.000 Ft-ért tudnak értékesíteni, tehát a termelési érték is ennyi 

(amely itt is tekinthető bevételnek, hiszen ténylegesen eladják). A 200.000 Ft-os bevételből 

kivonva a 88.865 Ft-os összköltséget 111.134 Ft nyereséget számoltam 150 kg szörphöz. 1 

hektáron 3330 kg meggy termett, amit ha elosztok 150-nel 22,2-t kapok. 22,2 db 150 kg-os 

egységre bonthatjuk 1 hektár meggy termését, így az egy adag meggy feldolgozásából 

Önköltség Számolás Eredmény Mértékegység 

Önköltség 1 kg 

meggy 
640820/3330 192 Ft/kg 

Önköltség 150 

kg meggy 
192x150 28866 Ft/150kg 

Költségnem 150 kg meggy feldolgozásához Költségnem ára 

meggy 28866 

energia költség 10000 

anyagok (cukor, citrom, üveg) 50000 

munkabér 24000 

Feldolgozás költségei összesen (Köf) 88866 

Bevétel 150 kg meggy feldolgozásából és eladásából 200000 

Jövedelem 111134 

3330/150 (1 ha-on hányszor 150 kg meggy? ) 22,2 

Jövedelem 1 hektáron 2467180 
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származó jövedelmet is ennyivel kell megszorozni, hogy egy hektár jövedelmét 

megállapíthassuk. Ez számításaim szerint 2.467.180 Ft (22. táblázat). 

A FEA megállapításához más plusz adatra nincs szükségünk, ezért csak a Valaha 

meggybevételét kell megváltoztatnunk az általános eset jövedelem alapú FEA- jához képest. 

Ezt az adatot elosztva a már ismert konv. meggy jövedelmével 1,620-as FEA-t kaptam, ami 

jóval több mint a feldolgozás nélküli általános eset 1,219 FEA-ja. A 2,086 szántóföldi FEA-t 

is hozzáadva 3,706-os FEA-t látunk, ami azt jelenti, hogy 3,706 szor akkora konv. terület 

szükséges ugyanannyi jövedelem előállításához, mint a Valaha tanyán (23. táblázat). 

23. táblázat Jövedelem alalú FEA saját meggyfeldolgozás esetén 

 Valaha meggy konv meggy Valaha szf 0,83 ha Konv szf 

Jövedelem 1 ha 2467180 1522950 367657 176215 

művelet+érték 2467180/1522950 1,620 367657/176215 2,086 

FEA 3,706 

4.9. A gyümölcsfák elrendezéséből eredő módosító szám 

A gyümölcsös esetében többször felmerül az a probléma, hogy a Valaha tanya és a 

konv. gazdaság nem ugyanolyan térközöket használt a gyümölcsös telepítésekor. A 

későbbiekben ugyan szeretném a Valaha tanya gyümölcsösét az 1 ha konvencionálishoz 

hasonlítani, azonban a terület alapú FEA-t kiszámítottam a fák számára nézve is. A számolás 

csupán annyiból áll, hogy megnézem, hány hektár szükséges a konvencionális 285 

hektáronkénti egyedszámát alapul véve a Valaha tanya 333 egyedszámának elhelyezésére, 

tehát 333 osztva 285-el 1,17-et eredményez, vagyis a  gyümölcsfák számát tekintve 1,17 ha 

konv, gyümölcsösre van szükség ugyanannyi fa elhelyezésére, mint a Valaha tanyán. Az 

összes számítást meg lehet ismételni ezt alapul véve, csupán a konvencionális meggyes 

eredményeit megszorozzuk ezzel a számmal, ugyanúgy, ahogyan ezt a Valaha tanya 1 ha 

szénatermésénél tettük 0,83-mal. Ha az átszámolt konv. gyümölcsöshöz hozzáadom a 

szántóföld FEA-ját is kereken 2 FEA-t kapok. 

4.10. Összehasonlításhoz szükséges további adatok, önköltség 

A végeredményül kapott FEA számok megmagyarázására és ellenőrzésére jó megoldás 

lehet, ha kiszámoljuk a termések önköltségét. Az önköltség azt mutatja meg, hogy egységnyi 

termés mennyibe kerül a gazdának. Kiszámításához az adott terméshez tartozó összes 

költséget kell elosztani a termés mennyiségével, például a konv. meggy összes költségét, 378 
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ezer Forintot elosztom a 8265 kg terméssel, így 1 kg konvencionális meggy önköltsége 46 Ft. 

Ugyanígy számolva a Valaha tanya 192 Ft-ért termel meg 1 kg meggyet és 1976 Ft-ért egy 

bála szénát, míg a konvecionális szénabálának 3111 Ft az önköltsége (24. táblázat). 

24. táblázat Önköltség számítás 

 Valaha meggy konv meggy Valaha /0,83 ha konv bála/1ha 

Összköltség ft 640820 378000 160685 189743 

Hozam Kg 3330 8265 81 61 

Önköltség Ft/kg 192 46 1976 3111 

4.11. Eredmények Összevetése a célkitűzésekkel 

A dolgozat célja tényekkel, számításokkal és eredményekkel alátámasztva összehasonlítani a 

kétféle gazdálkodási módot a példa gazdaságokon keresztül, kísérletek beállítása nélkül. Ezt a 

lehetőségeimhez képest a legjobb módon igyekeztem megvalósítani. Alapvetően 

elmondhatjuk, hogy a hipotézisekben megfogalmazottak alapján az agrárerdészet általános 

körülények között nagyobb termés és jövedelem előállítására alkalmas. A kérdésre, miszerint 

alkalmas-e a FEA, a vizsgált agrárerdészettől eltérő korú és kultúrájú monokultúrák 

összehasonlítására, igennel felelhetek, amennyiben hajlandóak vagyunk eltekinteni bizonyos 

módosító tényezőktől, mint például a fák kora. 
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5. Következtetések és javaslatok 

5.1. Válasz a kutatói kérdésekre 

Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy a kapott eredmények csak a vizsgált gazdaságokra 

érvényesek, nem általánosíthatóak semelyik más gazdaságra, vagy művelési módra;pusztán 

azt szemlélteti, hogy adott helyen és körülmények között, ilyen mutatókat értek el, illetve 

lehetne elérni. 

Szintén kiemelésre méltó a Valaha tanyával kapcsolatban, hogy ahol csak tehettem 1 ha 

területtel számoltam, azonban ekkora meggyes agrárerdészeti terület nincs összefüggően a 

gazdaságban. Minden adat a mintaterületek adatainak kiterjesztése, tehát a dolgozatban közölt 

jövedelmek és minden számolás csak ebben a feltételezett rendszerben érvényes, nem 

reprezentatívak az eredmények. 

Mindkét kultúra esetében, csak akkor kaptam pozitív eredményeket, amikor az általános 

esettel számoltam, a valós értékek mind veszteségesek a Valaha tanyán, ez is jól mutatja, 

hogy milyen fontos a munka megszervezése egy ekkora ökológiai szemléletben művelt 

agrárerdészeti területen.  

1.  Kiszámítható a vizsgált gazdaságok terület alapú FEA-ja, ezt a számot nem módosítják a 

terméseredmények. Ha csak a fák területi elrendeződését vesszük figyelembe, 1,83 

hektár, ha pedig a fák darabszámát számolunk, 2-es FEA-t állapíthatunk meg. 

2. Termés alalú FEA esetén általános esetben 1,5-ös FEA-t állapíthatunk meg, valós esetben 

pedig 0,091-et. Ebben a vizsgálatban az állateltartó képességet alapul vevő FEA 

megegyezik a termés alalpú FEA-val a beltartalmi vizsgálatok hasonlósága miatt.  

3. Lehetséges az eltérő gazdálkodási módok jövedelem alapú összehasonlítása FEA-val. A 

számolást végezhetjük rövid időintervallumra vonatkozóan, de akár az adott kultúra egész 

élettartamára vonatkozóan is. A számoláshoz csupán az általános költség- jövedelem 

számítások adatai szükségesek. 

4. A FEA használható agrárerdészeti rendszerek vizsgálatára. A legfőbb probléma, hogy 

eltérő kultúrák összehasonlítására csak nagy hibaszázalékkal alkalmazható. Ennek 

korrigálására az állateltartó képesség vagy jövedelem alapú összehasonlítás szolgálhat. 

Ezek a kiegészítések árnyaltabb összehasonlítást tesznek lehetővé.  

További hiba még, hogy a jövedelem alapú rendszer a negatív értékeket nem tudja 

kezelni, vagy legalábbis nehezen értelmezhetőek a kapott eredmények, tehát veszteséges 

gazdálkodás mellett nem használható, hiszen a termőterületnek nincs negatív kiterjesztése, és 
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mivel a FEA számításnak mindig egy terület alapú arány a végeredménye, ezért a két 

halmaznak nincs metszete az általunk vizsgált dimenzióban. Felvetődik a kérdés, hogy erre 

lehetne-e valamiféle matematikai megoldást találni, illetve, hogy erre szükség van-e, hiszen 

abban az esetben, ha az agrárerdészet mindkét jövedelmezőségi mutatója negatív, a 

gazdálkodó pusztán a veszteségek mértékére kíváncsi. Ilyenkor annak nincs jelentősége, hogy 

milyen mértékben tudja hasznosítani a területét a konvencionálishoz képest. Megjegyzem, ha 

a konvencionális gazdaságok is veszteségesek, akkor használható a módszer, azt tudhatjuk 

meg, hogy mekkora konvencionális területre van szükség ugyanakkora veszteség eléréséhez, 

mint 1 ha agrárerdészet vesztesége. 

5.2. További megfigyelések 

A számolások mentén nyomonkövethetőek a végső értékek, ez nagyon fontos akkor, ha 

az irreális értékek okát keressük. Erre mutatnék egy példát a dolgozatban vizsgált gazdaságok 

eredményeiből. 

Érdekes azt is megfigyelni, hogy a termelékenységi és jövedelmezőségi FEA nagyban 

eltér egymástól. Ez azonban nem pusztán a Valaha tanya öko létének következménye, jelentős 

szerepet vállal ebben a szántóföldi növények mennyiségéhez viszonyított költsége is. 

A Valaha tanyán ugyan csak harmadannyi meggy termett mint a konv. meggyesben, ez 

meg is látszik a termés alapú FEA-n, azonban háromszoros áron tud értékesíteni, így a 

jövedelmezőségi FEA-ban már 1 fölötti értéket ért el. Érdemes még megjegyezni, hogy több 

fa is található a Valaha tanya 1 hektárján, ezért tud jobb FEA-t elérni mindkét esetben. 

A szénák összehasonlításában az öko értékesítés csak kevés plusz előnnyel jár, így a 

termés mennyiségében és önkölségében van a kulcs. Erre főként a műtrágya elhagyása van 

hatással, ami fele költséget jelent bálánként. Ez ugyanakkora szénatermés esetében 2-es FEA-

t jelentene, azonban nem ugyanannyi, hanem több a Valaha tanya szénatermése a konv. 

képest, a műtrágya elhagyása ellenére is, így talán jobban érthető a jövedelem alapú FEA-ban 

a több mint 3-mas érték (melléklet 14. és 18 ábra). 

Ezen adatok és információk megfigyelése segíthet a gazdaság termelési, pénzügyi 

tervezésében, például meghatározhatjuk azt a minimum FEA értéket, amely alatt nincs 

értelme az agrárerdészeti gazdálkodásnak, de viszonylag könnyen meghatározhatjuk azokat a 

termés értékeket is, amelyek a pozitív jövedelem eléréhez szükségesek. A jövedelem értékét 

is meg tudjuk becsülni, ezért például egy nagyobb befektetésnél meghatározhatjuk a hitel 

nagyságát, a törlesztés részleteit. Segíthet még a gazdaság gyenge pontjainak a 
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feltérképezésében is, például a kiugróan magas értékeket változtatva megbecsülhető, hogy 

mekkora az az értékváltozás, amely még jövedelmet tud biztosítani (például, ha az egyik 

évben leesik a meggy ára, meghatározhatjuk azt a minimum értékesítési árat, amellyel még 

nem keletkezik veszteség). Természetesen mindezeket a szokásos ökonómiai számolásokkal 

ugyanúgy megállapíthatjuk, azonban, ha a gazdálkodó már egyszer elkészítette a FEA-t 

számoló táblázatát, pár művelettel elérhetővé teheti ezeket az értékeket, továbbá a gazdaságot 

képes komplexitásában kezelni, nem kell minden egyes ágazatot külön számolni. 

A jövedelmezőségi számításával megoldhatjuk az eltérő gazdálkodási módból eredő 

összehasonlítási problémát is, mivel nem a termésmennyiségeket, hanem a jövedelmeket 

hasonlítjuk össze. 

Az eredményeket figyelembe véve mindenképpen úgy gondolom, hogy a jövőben 

kiemelt szerepe lehetne a szántóföldi növényeket gyümölcsösökbe integrálni. A 

gazdálkodónak jóval nagyobb stabilitást ad, a terület termelékenysége pedig jelentős 

mértékben megnő.  

Természetesen itt most a termelékenységet és a területhasznosítás hatékonyságát vettem 

alapul az általános esetben, a növényvédelmi, technológiai, gépesítési problémákból adódó 

esetleges terméskiesést a valós esettel igyekeztem szemléltetni és felmérni. 

A nemzetközi szakirodalom kiemeli, hogy ez egy tudás alapú, tanulást igénylő kihívás, 

ezért is az innovatívabb gazdálkodók kezdenek hozzá. Az agrárerdészet működtetésében 

nagyon fontos feladat, hogy a korábban leírt (növényvédelem, gépesítés stb.) problémák ne 

merüljenek fel. 

A mintavételezések során érdekes volt megfigyelni a szántóföldek állományát. A 

Valaha tanya magasabban fekszik, és mindig érezhetően erős szél fúj, a csapadékmennyiség 

és a harmatképződés is kevesebb mint a völgyben, ahol a konvencionális lucernás helyezkedik 

el. Műtrágyát sem kapott és napfénynek is kevésbé kitett a fák árnyékolása miatt. Mégis az 

első kaszálás idején ember magasságúra megnőttek a növények, és hatalmas zöld tömeget 

adtak, valamint elvétve fordultak elő gyomok. Ellenben a konv. lucernás állomány alig ért a 

térdemig, és mint a beltartalmi vizsgálatok is mutatták, rengeteg egyszikű gyom vegyült az 

állományba. 

A gazdálkodó észrevétele a pocok állománnyal kapcsolatban: rengeteg problémát jelent 

számukra a kártevők jelenléte. Megjelenésük és számuk a szomszédos konv. területek növény 

állományától is függ. Ebben az évben például a szomszédok búzát termesztettek. Mikor 

betakarításra került a búza, a pockok élelem nélkül maradtak és elözönlötték a Valaha tanyát 

(melléklet 17. ábra). Szintén a gazdálkodó véleménye, hogy a köztes növények akadályozzák 
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meg, hogy a pockok teljesen elpusztítsák a gyümölcsöst, hiszen inkább azt eszik, mint a fák 

gyökerét hámozzák. Ennek ellenére persze minden évben pusztulnak el fák emiatt, hol több, 

hol kevesebb. 

Javaslatok a kapott eredmények hasznosítására 

Az általam kapott eredmények ugyan önmagukban nem reprezentatívak, mivel csak 1 

rendszert volt lehetőségem összehasonlítani konvencionális gazdaságokkal, azonban a 

módszertant a későbbiekben is lehet hasonló, vagy akár másféle agrárerdészeti rendszerek 

elemzésére használni.  

Ez a módszer abban az esetben lehet előnyös, ha már egy működő agrárerdészeti 

rendszert szeretnénk értékelni, és rendelkezésre állnak referencia területek. Ezek a számítások 

természetesen sosem lehetnek majd olyan precízek, mint a megtervezett kísérletek, ahol 

ugyanazon helyen megtalálható az agrárerdészet és monokultúra is, ugyanazon fajokkal, 

fajtákkal, azonban összehasonlító értékek számításához megfelelő lehet. 

További feladatok 

Mivel egyedi eseteket vizsgáltam, általános értékek megállapításához sokkal több 

hasonló kutatásra lenne szükség, tájegységekre, éghajlatokra, talajtípusokra, hasznosításokra 

lebontva. Ezekhez azonban nincs elég agrárerdészeti rendszer az országban. Szükséges lenne 

új rendszerek létesítése, amelyek idővel a kutatásoknak is alapot szolgáltathatnak.   
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6. Összefoglalás 

Az agrárerdészet egy évezredek óta használt gazdálkodási módszer, azonban az ipari 

forradalom változásait követően elkezdtek eltűnni, maga után vonva egy sor negatív 

következményt, és velük együtt az alkalmazásukhoz szükséges tudás is elveszett. Az utóbbi 

időben egyre inkább ráismerve a rendszer fontosságára, világszinten számos kutatócsoport és 

szervezet kezdett el foglalkozni az agrárerdészettel. A dolgozatom elsődleges célja, hogy 

termelékenységi és jövedelmezőségi szempontból vizsgáljon a Föld Egyenérték Arány 

segítségével, egy működő agrárerdészeti területet, a vértesacsai Valaha tanyán, 

összehasonlítva két környékbeli konvencionális gazdaság monokultúrás területeivel. Cél még 

továbbá, egy olyan módszertan tesztelése (FEA), mely termelékenységi és jövedelmezőségi 

szempontból valós adatokkal alátámasztott eredményeken keresztül tudja értékelni az 

agrárerdészeti rendszereket, és hogy kiküszöbölje a számítással kapcsolatos akadályozó 

tényezőket, mint például az eltérő fajta, vagy a konvencionális és öko gazdálkodási módok 

különbsége. Az árnyaltabb eredmények kimutatása érdekében többféle adatot is alapul vettem 

a Föld Egyenérték Arány számítása során, ilyen a terület, a termés, azt továbbgondolva a 

beltartalmi vizsgálaton alapuló állateltartó képesség és a jövedelem. Az adatok összegyűjtését 

és a számítások elvégzését követően, ha egyik vizsgált gazdaságban sem történtek volna vis 

major esetek ebben a gazdasági évben, terület alapon 1,83 és 2; termés alapon 1,5; jövedelem 

alapon pedig 3,3 értékű arányt lehetett elérni az adott gazdaságokban.  

Összességében kijelenthető, hogy a különböző adatokat alapul vevő Föld Egyenérték 

Arány alkalmas a gazdaságok termelékenységi és jövedelmezőségi értékelésére, kivéve, ha az 

egyik gazdaság veszteséges. Továbbá az agrárerdészet több szempontból megvizsgálva is 

mindenképpen egy megfontolandó alternatívának bizonyult, ezáltal egy fenntartható jó 

gyakorlatnak mondható. 
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9. Mellékletek 

25. táblázat A Valaha tanya takarmánykeverékének vetőmagösszetétele 

Vetőmagkeve

rékek Fajok Latinul 

Százalék 

aránya a 

keverékben 

Mennyisége a 

keverékben 

(kg) 

Intenzív 

kaszáló 

keverék 

Angolperje Lolium perenne 30% 3,6 

Réti csenkesz Festuca pratensis 15% 1,8 

Bastard perje Lolium bouchaneum 20% 2,4 

Olasz perje Lolium multiflorum 25% 3 

Vörös csenkesz Festuca rubra 10% 1,2 

Kaszáló 

prémium/szár

azságtűrő 

Csomós ebír Dactylis glomerata 15% 1,8 

Nádképű csenkesz Festuca arundinaceae 20% 2,4 

Réti csenkesz Festuca pratensis 10% 1,2 

Angolperje Lolium perenne 25% 3 

Vörös csenkesz Festuca rubra 20% 2,4 

Magyar rozsnok Bromus inermis 10% 1,2 

Pillangós 

keverék 

Lucerna  70% 0,7 

Vörös here Trifolium pratense 15% 0,15 

Fehér here Trifolium repens 5% 0,05 

Bíbor here Trifolium incarnatum 10% 0,1 

 Baltacim Onobrychis viciifolia  2 

 Szarvaskerep Lotus corniculatus  0,25 
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26. táblázat A Valaha tanya takarmánykeverékének költsége 

Keverék/ faj neve felhasznált 

mennyiség kg / ha 

Ft/kg Ár összesen 

Intenzív kaszáló 

keverék 

12 780 9360 

Kaszáló Prémium, 

Szárazságtűrő 

keverék 

12 1040 12480 

Pillangós keverék 1 1530 1530 

Baltacim 2 500 1000 

Szarvaskerep 0,25 1850 463 

   24833 

27. táblázat A konv. lucerna összes költsége (részletes) 

Költség 

típus Megnevezés Egységár 

Művelet 

gyakorisága 

Művelet 

költsége Ft/ha 
Megjegyzés 

G
ép

i 
m

ű
v
el

et
ek

 k
ö
lt

sé
g
ei

 

Kombinátorozás 7000 0,25 1750 4 évre elosztva 

Tárcsázás 8000 0,25 2000 4 évre elosztva 

Vetés 8000 0,25 2000 4 évre elosztva 

Műtrágya kijuttatás 7000 1 7000 szórva 

Kaszálás 5500 3 16500  

Rendsodrás 5500 6 33000 kaszálásonként 2 

Bálázás 1000 61 60993, 
200 kg-s bálával 

számolva 

Gépi műveletek összes költsége 123243  

 

Felhasznált 

mennyiség kg Egységár Ft/kg 

Anyagköltsége

k Megjegyzés 

A
n
y
ag

k
ö
l

ts
ég

ek
 Vetőmag 25 995 6219 

1 évre lebontva ( 

24875/4) 

Növényvédő szer 0 0 0  

Műtrágya 100 665 66500  

 Anyagok összes költsége 66500  

Összes költség (Kö) 189743  
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28. táblázat A konv. lucerna terméseredményei (részletes) 

Kaszálás 
Minta 

kódja 
Minta tömege szorzószám termés kg/ha t/ha 

beszáradási 

tényező 
széna mennyiség 

E
ls

ő
 k

as
zá

lá
s 

1K1 0,4 40000 16000 16 3,182 5,028 

1K2 0,3 40000 12000 12 3,182 3,771 

1K3 0,5 40000 20000 20 3,182 6,285 

1K5 0,3 40000 12000 12 3,182 3,771 

  Átlagok 15000 15 3,182 4,714 

M
ás

o
d
ik

 k
as

zá
lá

s 

2K1 0,385 40000 15400 15,4 3,182 4,839 

2K2 0,32 40000 12800 12,8 3,182 4,022 

2K3 0,26 40000 10400 10,4 3,182 3,268 

2K4 0,286 40000 11440 11,44 3,182 3,595 

2K5 0,359 40000 14360 14,36 3,182 4,512 

  Átlagok 12880 12,88 3,182 4,047 

H
ar

m
ad

ik
 k

as
zá

lá
s 

3K1 0,495 40000 19800 19,8 3,182 6,222 

3K2 0,239 40000 9560 9,56 3,182 3,004 

3K3 0,24 40000 9600 9,6 3,182 3,016 

3K4 0,217 40000 8680 8,68 3,182 2,727 

3K5 0,176 40000 7040 7,04 3,182 2,212 

  Átlagok 10936 10,936 3,182 3,436 

  
Betakarított zöld növény 

mennyisége 
38,816 

Betakarított széna 

mennyisége 
12,198 
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29. táblázat A Valaha tanya takarmánykeverékének összes költsége valós esetben (részletes) 

Költségtípus Megnevezés Egységár 
Művelet 

gyakorisága 

Művelet 

költsége Ft/ha 
Megjegyzés 

G
ép

i 
m

ű
v
el

et
ek

 k
ö
lt

sé
g
ei

 Kombinátorozás 7000 0,25 1750 4 évre elosztva 

Tárcsázás 8000 0,25 2000  

Vetés 8000 0,25 2000 4 évre elosztva 

Kaszálás 5500 2 11000  

Rendsodrás 

/rendkezelés 
5500 2 11000 kaszálásonként 1 

Bálázás 1000 Ft/bála 7 6657,4814 
200 kg- os 

bálával számolva 

Gépi műveletek összes költsége 34407,4814  

A
n
y
ag

k
ö
lt

sé
g

ek
  

Felhasznált 

mennyiség kg 4 

évre 

Egységár Ft/kg Anyagköltségek Megjegyzés 

Vetőmag 40 0 6208 
1 évre lebontva ( 

24832/4) 

Növényvédő 

szer 
0 0 0  

Műtrágya 0 0 0  

Anyagok összes költsége 6208  

Összes költség (Kö) 40615,4814  

30. táblázat A Valaha tanya meggyesének összes költsége általános esetben (részletes) 

Költség típus Művelet Egységár 
Művelet 

gyakorisága 

Művelet költsége 

Ft/ha 
Megjegyzés 

G
ép

i 
m

ű
v
el

et
ek

 k
ö
lt

sé
g
ei

 é
s 

m
u
n
k
ak

ö
lt

sé
g
ek

 

Permetezés 6000 2 12000  

Szedés 532800 1 532800 

2 ember 20 fa / 

nap 2000 ftos 

órabér 

Metszés 500 111 55500 
3 évente 

metszés= 333/3 

Gépi műveletek összes költsége 600300  

 
Felhasznált 

mennyiség l/ha 
Egységár Ft Anyagköltségek Megjegyzés 

A
n
y
ag

k
ö
lt

sé

g
ek

 

Feromoncsapda 8 3302 26416 varb3k 

Növényvédő szer 4 3526 14104 Vegesol 

Anyagok összes költsége 40520  

Összesköltség 640820  
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31. táblázat A Valaha tanya takarmánykeverékének össze költsége általános esetben (részletes) 

32. táblázat A konv. meggyes összes költsége (részletes) 

Gépi műveletek költsége 
Gépi műveletek összes 

költsége 
190000 

Anyagköltség 

Anyagköltségek 

Növényvédő szer 115000 

Műtrágya 73000 

Anyagok összes költsége 188000 

Összes költség 378000 

33. táblázat A kon. meggyes fajtáinak termése és jövedelme 

Fajta Kg/fa 
Értékesítési 

ár Ft/kg 
fa/ha 

Termés 

kg/ha 
Termés t/ha 

Termelési 

érték Ft/ha 
Jövedelem 

Újfehértói 

fürtös 
29 230 285 8265 8,265 1900950 1522950 

Érdi 

bőtermő 
42 230 285 11970 11,97 2753100 2375100 

Cigány-

meggy 
18 100 285 5130 5,13 513000 135000 

 

  

Költség 

típus 
Művelet Egységár 

Művelet 

gyakorisága 

Művelet 

költsége Ft/ha 
Megjegyzés 

G
ép

i 
m

ű
v
el

et
ek

 k
ö
lt

sé
g
ei

 Kombinátorozás 7000 0,250 1750 4 évre elosztva 

Tárcsázás 8000 0,250 2000 
 

Vetés 8000 0,250 2000 4 évre elosztva 

Kaszálás 5500 3,000 16500 
 

Rendsodrás 

/rendkezelés 
5500 3,000 16500 

kaszálásonként 

1 

Bálázás 1000 Ft/bála 81,320 81320 

200 kg- os 

bálával 

számolva 

Gépi műveletek összes költsége 120070 
 

A
n
y
ag

k
ö
lt

sé
g
ek

 

 

Felhasznált 

mennyiség 

kg 4 évre 

Egységár 

Ft/kg 
Anyagköltségek Megjegyzés 

Vetőmag 40 0 6208 
1 évre lebontva 

( 24832/4) 

Növényvédő 

szer 
0 0 0 

 

Műtrágya 0 0 0 
 

Anyagok összes költsége 6208 
 

Összes költség (Kö) 40615,4814 
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34. táblázat Termésbecslés a Valaha tanya takarmánykeverékének mintavételei alapján 

 

  

 

 

Minta 

kódja 

Minta 

tömege 
szorzószám termés kg/ha t/ha 

Beszáradási 

tényező 

Széna 

tömege t 

E
ls

ő
 

k
as

zá
lá

s 

1V1 0,7 40000 28000 28 3,629 7,716 

1V2 0,6 40000 24000 24 3,629 6,613 

1V3 0,5 40000 20000 20 3,629 5,511 

1V4 0,7 40000 28000 28 3,629 7,716 

  
Átlagok 25000 25 3,629 6,889 

M
ás

o
d
ik

 k
as

zá
lá

s 3V1 0,05 40000 2000 2 3,629 0,551 

3V2 0,13 40000 5200 5,2 3,629 1,433 

3V3 0 40000 0 0 3,629 0,000 

3V4 0,17 40000 6800 6,8 3,629 1,874 

3V5 0,254 40000 10160 10,16 3,629 2,800 

  
Átlagok 4832 4,832 3,629 1,331 

     
0,83 ha-on 1,105 

    
Lekaszált zöld növény 

mennyisége összesen 29,832 
Széna tömege 

összesen 1 ha-on 
8,220 

    
0,83 hektáron 

24,7605

6 

Széna tömege 

0,83 hektáron 
6,823 
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35. táblázat A Beltartalmi vizsgálatok eredményei 
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 14. ábra A takarmánykeverék a Valaha tanyán (2019.06.07) 

13. ábra mintavétel menete quadrát módszerrel 
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17. ábra Pocoklyukak a Valaha tanyán (2019.09.28) 

18. ábra Konvencionális lucerna (2019.09.20) 

16. ábra Konvencionális lucerna gyomosság 

(2019. 06. 12) 

5. ábra A Valaha tanya takarmány keveréke 

(2019.09.20.) 
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Nyilakozat 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott …………………………………..……….., a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- 

és Környezettudományi Kar ………....szak nappali/levelező tagozat végzős hallgatója 

nyilatkozom, hogy a szakdolgozat/diplomadolgozat saját munkám, melynek elkészítése során 

a felhasznált irodalmat korrekt módon, a jogi és etikai szabályok betartásával kezeltem. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy szakdolgozatom/diplomadolgozatom egyoldalas összefoglalója 

felkerüljön a Kar / Intézet / Szak honlapjára. A digitális verzióban (pdf formátumban) leadott 

diplomadolgozatom elérhető legyen az intézet dolgozói és hallgatói számára a jövőbeni 

munkához és a szakdolgozat/diplomadolgozat készítéshez a jogi és etikai szabályok teljes 

körű betartása mellett. 

 

A szakdolgozat/diplomadolgozat állam- vagy szolgálati titkot tartalmaz: igen nem. 

 

Gödöllő, 2019. ………………………hó…….nap 

 

  …………………………………. 

  hallgató aláírása 

 

A dolgozat készítőjének konzulense nyilatkozom arról, hogy a 

szakdolgozatot/diplomadolgozatot áttekintettem, a hallgatót az irodalmak korrekt kezelésének 

követelményeiről, jogi és etikai szabályairól tájékoztattam. 

A szakdolgozatot/diplomadolgozatot záróvizsgán történő védésre javaslom. 

 

A szakdolgozat/diplomadolgozat állam- vagy szolgálati titkot tartalmaz: igen nem. 

 

Gödöllő, 2019. ………………………hó…….nap 

 

  …………………………………. 

  témavezető aláírása 


