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és Tangazdaság
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A DE AKIT földterületeinek nagysága

A DE AKIT földterületeinek nagysága és használata szerinti
és használatamegoszlása
szerinti megoszlása

Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (AKIT)
a Debreceni Egyetem agrárágazati szolgáltató egysége.

Rét, legelő, erdő: 12%
Gyümölcsös: 1%

Célja:
Az Észak-Alföldi Régióhoz tartozó három megye élelmiszergazdaságának
fejlesztése az egyetemi erőforrások felhasználásával a gazdasági,
a kormányzati, az önkormányzati és civil szférákkal együttműködésben.

Művelés alól kivett terület: 5%

Szántó: 82%

Szervezeti egységei:
• Karcagi Kutatóintézet
• Nyíregyházi Kutatóintézet
• Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet
Az alábbi feladatokat látja el:
• agrártudományi szakmai feladatok koordinálása
• agrárágazati kutató-fejlesztő, innovációs tevékenység
• gyakorlati képzés feladatainak ellátása
• magyar agrár- és élelmiszeripari termékek fejlesztése
Lúd:
Magyar merinó juh:
• biológiai megoldások kutatása
Tyúk:
• biológiai alapok megteremtése és fenntartása
Cigája juh:
Egyéb (juh):
• a régió- és vidékfejlesztés szakmai bázisának biztosítása
Pulyka:
• génmegőrzés: őshonos magyar tyúk, erdélyi kopasznyakú, parlagi pulyka,
csókai cigája juh
• pomológiai bemutatókert

639
620
800
140
160

Az AKIT számokban:
• 3 agrárkutatóintézet
• 10 telephely (Karcag, Kisújszállás, Ecsegfalva, Kunhegyes, Nyíregyháza, Kisvárda,
Nagykálló, Látókép, Kismacs, Pallag)
• 52 erőgép, 609 munkagép
• közel 600 hallgató gyakorlati képzése
• 43 féle szántóföldi növényfaj, ezen belül 91 fajta (pl.: burgonya, napraforgó, köles,
KG Puszta őszi árpa) nemesítésével, szaporításával és fajtafenntartásával foglalkozunk
• 7 fajtajelölt vár állami elismerésre
• 2709 haszonállat tenyésztésével és őshonos fajták fenntartásával foglalkozunk
(debreceni szapora merinó, cigája juh, bronzpulyka)
A DE AKIT
állatállományának összetétele
és megoszlása
A DE AKIT
állatállományának
összetétele
és megoszlása
Pulyka: 350 db; 13 %
Lúd: 639 db; 24 %
Egyéb (juh): 160 db; 6 %

Cigája juh: 140 db; 5 %

Tyúk: 800 db; 29 %

Magyar merinó juh: 620 db; 23 %
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Debreceni Egyetem
Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
H-4032 Debrecen Böszörményi út 138.
Web: portal.agr.unideb.hu
E-mail: deakit@agr.unideb.hu

