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A hazai gyümölcstermesztés évtizedes válságából csak optimista jövõképpel és tudatosan
megtervezett stratégia segítségével lehet kiemelkedni. Szembe kell néznünk a
globalizáció és az integráció teremtette kihívásokkal, számba kell venni azok elõnyeit és
hátrányait, s nemzeti, térségi és helyi megoldásokkal kell a gyümölcstermesztést új fejlõdési pályára állítani. Mindehhez többek között a felsõoktatás és a tudomány szereplõinek
összefogására is szükség van, amelyek különösen az alábbi területeken nyújthatnak
kézzelfogható eredményeket.
A kutató munka és a szaktanácsadás feladatait meghatározza, hogy az elmúlt évtizedben –
számos példaértékû üzemi fejlesztés ellenére – fokozódott a magyar gyümölcstermesztés
elmaradottsága. Nem tudtuk kihasználni kiváló agroökológiai adottságainkat, sajátos
nemzeti értékeinket, hazai nemesítési büszkeségeinket és innovációs eredményeinket. A
közeljövõben konzorciumi együttmûködések keretében elsõsorban az alábbi kutatási témakörökben érhetnénk el új, az ágazat fejlesztését szolgáló eredményeket:
• a világon egyedülálló genetikai értékeink megõrzése, a biológiai alapok fejlesztése,
• fajtainnováció – nemesítés és a nemesítési eredmények gyakorlatba való bevezetése,
• külföldi fajtaújdonságok vizsgálata, a hazai termesztésre javasolható fajták honosítása,
• a választékot bõvítõ „új” gyümölcsfajok termesztésbe vonása,
• a szaporítóanyag elõállítás fejlesztése, a károsító-mentesség feltételeinek biztosítása,
• környezettudatos termesztési eljárások fejlesztése, a megfelelõ fajták kiválasztása,
• új agro- és fitotechnikai eljárások adaptálása és kidolgozása,
• a hazai gyümölcsök egészség megõrzõ (pl. antioxidáns, antikarcinogén) szerepének kihasználása és fokozása, új természetes alapanyagú termékek kidolgozása.
Az oktatásban való együttmûködésünket meghatározza a szakma további mûveléséért, a
jövõ szakembereiért érzett felelõsségünk. A felsõoktatásban is jelentkezõ versenyhelyzetre Karunk nagy önbizalommal és körültekintéssel készül. A lehetõ legjobb szakemberek
kibocsátásához – az intézeti infrastruktúrák igénybevételén túl – az alábbi oktatási
közremûködésre tartanánk igényt:
• a folyamatban levõ hagyományos oktatási formák (fõiskolai és egyetemi
kertészmér–nök szakok) és a beindult kertészmérnök BSc szak esetében az eddigi
közremûködés folytatása (pl. tanulmányi szemle, üzemi gyakorlatok),
• vendégelõadói, kurzusfelelõsi szerepek vállalása az MSc képzésekben, különösen a nemzetközi együttmûködésben tervezett International Master of Horticultural
Science képzésben,
• a kutató kht-k és az egyetem tudományos utánpótlásának biztosítása érdekében az eddigi bevált együttmûködés további bõvítése a PhD képzésben,
• a szakirányi képzésben, pl. a szakdolgozatok és diplomatervek témavezetéséhez a legjobb specialisták bekapcsolódása.

Fenti célok érdekében a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara az
Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. és az Érdi Gyümölcs- és
Dísznövénytermesztési Kutató–Fejlesztõ Kht. területén kihelyezett tanszékeket alapított.

