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Egy 1987. májusi, többnapos eső után, amelyet jelentős vihar kísért észak— 
északnyugati széllel, az egész Zala megyére kiterjedő, lombperzselés jellegű 
károsítás keletkezett. Legnagyobb mértékben a bükkösök károsodtak, kisebb 
mértékben a gyertyán és tölgy. A levélbarnulás nemcsak a koronában, ha
nem az újulatban is jelentkezett, sőt a lágyszárúakon is megtaláltuk. A kár 
pontos okát nem tudtuk megállapítani. A Zala Megyei Növényvédő Állomás 
vizsgálata szerint a levelek vastartalma megduplázódott. Véleményünk sze
rint légszennyezés okozta a pusztulást. A levél bámulása legjobban az eső 
után két-három hét múlva látszott, majd Medárd-időszakban ismét hajtani 
kezdtek a barnult hajtások, úgy látszott, hogy kiheverték a károsodást. Saj
nos azonban augusztus végén, szeptember elején ismét lombbarnulást, levél-, 
illetve koronaritkulást tapasztaltunk. További vizsgálatok végzésére felkértük 
a növényvédő állomást és felvettük a kapcsolatot az Erdészeti Tudományos 
Intézettel is.-

A bükkösök károsodása mellett, sajnos a tölgypusztulás is növekedést mu
tat, amely nemcsak a kocsánytalan, hanem a kocsányos tölgyesekben is je
lentkezik. 

MTESZ-DÍJ 

Az MTESZ Országos Elnöksége 1987. évben Frankó János erdőmérnököt, a Felső
tiszai EFAG igazgatóhelyettesét, az OEE helyi csoport titkárát, az MTESZ Szabolcs-
Szatmár Megyei Szevezet vezetőségi tagját MTESZ-díjban részesítette. 

Frankó János támaszkodva az egyesületben munkálkodó szakemberek szellemi 
értékére, nagy energiával, célratörő és következetes munkával érvényesíti az MTESZ 
és az OEE központi irányelveiből adódó feladatok megvalósítását, szervezi hozzá 
a társadalmi munkát. 

Különös gondot fordít a fiatal szakembereknek az egyesületi munkába való be
vonására. Ez egyesületi munka és élet vonzóbbá tétele érdekében erdészklubok lé
tesítésében vesz részt, német nyelvű tanfolyamokat szervez az arra érdemes tech
nikusok, mérnökök részére. 

Munkássága túl megy a megye határain, mint az OEE országos választmányának 
tagja vesz részt az erdészeti egyesületi politika kialakításában. 



MŰSZAKI KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TANÁCSKOZÁS 

DR. SZEPESI LÁSZLÓ 

Több mint 10 éve — minden év január-február hónapjában — a MTA—MÉM 
Agrárműszaki Bizottsága megszervezi a gépes'tők kutatási és fejlesztési ta
nácskozását. A tanácskozást az Agrártudmányi Egyetem gödöllői épületében 
tartják. A szervező intézmények között szerepel az Erdészeti Tudományos 
Intézet is, elsősorban az erdészeti szekció munkájának előkészítésében. A tár
gyalt témák köre igen széles: a javítás, karbantartás mellett megtalálható a 
melléktermékek energetikai hasznosítása, az energiagazdálkodás, energiameg
takarítás, az elektronizálás, a méréstechnika, a gépek és anyagok vizsgálata, 
a gépberuházások és a gépüzemeltetés hatékonyságának növelése. A mező
gazdasági kutató-oktató intézmények mellett (agráregyetem, MÉM Műszaki 
Intézete, Mezőgépfejlesztő Intézet, Budapesti Műszaki Egyetem stb.) igen je
lentős a termelési rendszerek, s a legkülönbözőbb megzőgazdasági, vagy ipari 
vállalatok részvétele is. 

Az erdészeti szekció munkájában korábban csak a főhivatású kutató- és ok
tatóintézmények dolgozói vettek részt. Néhány éve — egyre nagyobb mérték
ben — vonjuk be a fejlesztéssel foglalkozó vállalatokat is. 

Minden alkalommal, az ülést megelőző nyár végén, megkeressük az üze
meket és a különböző intézményeket, milyen új témával, eredménnyel kíván
nak részt venni a tanácskozáson. A spontán jelentkezések után már kirajzo
lódnak azok a témakörök, amelyek .kiemelt témacsoportnak" számítanak. 
Ezekhez aztán — azok teljesebbé tétele céljából — további felkéréseket inté
zünk, de most már névre, ill. témára szólóan. Ez évben így két témakör „jött 
össze": egyik az erdészeti gépfejlesztés és gépgyártás, a másik az erdei bio
massza hasznosítása. A fennmaradó „egyéb" témák általában konzultációs jel
legűek, s posztereken kerülnek bemutatásra. 

A mezőgazdasági gépesítés gyakorlatához igazodva ez évben kerekasztal
megbeszélést is rendeztünk. A téma: „Lehet-e tervszerűség és együttműködés 
az erdészeti gépgyártásban?" A „kerekasztalnál" együtt foglalt helyet a gyár
tó, a kutató, a konstruktőr, a fejlesztés termékeit felhasználó üzemi gyakorlat 
képviselője. Gyakorlatilag azonban a kerekasztal résztvevője volt az egész 
hallgatóság is. 

Az erdészeti szekció — mint a korábbi években — „telt ház mellett" ered
ményesen végezte munkáját. A „kerekasztal-megbeszélés" sok izgalmas kér
dést vetett fel. Ha ezekre nem minden esetben volt is megoldás, egy olyan 
folyamat indítását jelentette, amely a jövőben — az üzemek növekvő önálló
sága mellettt — jobb együttműködést, célraorientáltabb fejlesztési politikát és 
gyakorlatot eredményezhet. Ésszerűbb volna ugyanis a párhuzamossággal 
szemben a munkamegosztás, az erők szétaprózása helyett egy olyan „belső", 
hazai „szakosodás", amit eddig hiába vártunk a KGST-től, vagy a velünk jól 
együttműködő csehszlovák, s NDK partnerektől. 

A gödöllői kutatási-fejlesztési tanácskozás jó seregszemle az erdőgazdasági 
munkák műszaki fejlesztésében. Segíti a jól bevált új eredmények terjeszté
sét, szempontokat ad a további kutatás, fejlesztés irányaira. Reméljük, hogy 
a jövőben is folytathatjuk a vállalatok, a kutató- és oktatási intézmények 
ilyen nyitott, hasznos tapasztalatcseréjét, párbeszédét. 



Á következőkben az elhangzott előadások, s bemutatott poszterek anyagából 
adunk egy kis ízelítőt. Valamennyi anyag egyebekben (357 előadás és poszter) 
— az erdészeti szekció 14 anyagával együtt — kinyomtatásra kerül, s a szak
emberek rendelkezésére áll. Kinyomtatásáról és terjesztéséről a MEM Műszaki 
Intézete gondoskodik. 

FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK ÉS GÉPGYÁRTÁS AZ ERDŐGÉP-NÉL 
MADOCSAI ZSIGMOND 

Az Erdészeti Gépgyártó Vállalat Szentendrén átlag 250—300 fővel dolgo
zik. Termelési értéke 120—200 millió Ft között változik a piaci lehetőségek 
függvényében. Legfontosabb termékei: pótkocsik, szervestrágyaszórók, sze
mélygépkocsi-utánfutók és erdészeti gépek. Az utóbbiak sokféleségére jellem
ző, hogy a pótkocsikból és szervestrágyaszórókból a legfrissebb fejlesztésekkel 
együtt is 4—4-félét, a személygépkocsi-utáfutóból kétfélét, míg az erdészeti 
gépekből 15-félét gyártottunk az utóbbi években. 

Mindamellett a gyártmányskála további bővítése kívánatos. Ez elhatározott 
szándékunk annak ellenére, hogy az erdészeti gépek termelési értékünkből 
mindössze 10—20 millió Ft-ot tesznek ki. Felmerül a kérdés: miért foglalko
zunk ilyen kis mennyiségben erdészeti gépek gyártásával? A válasz kézen
fekvő: nevünk 1980 óta Erdészeti Gépgyártó Vállalat. Itt tehát ilyen gépeket 
kell gyártani, a főhatóság ezt határozta meg számunkra. Csakhogy ez rész
igazság. A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy megítélésünk szerint is érde
mes erdészeti gépeket gyártani. Nyilvánvaló azonban, hogy más szervezeti fel
állást kívánnak a kissorozatban és sorozatban gyártott gépek, mint az egyedi 
gyártású erdészeti gépek. Az erdészeti gépgyártás vonalának erősödését mu
tatja, hogy a kísérleti műhely kibővítésével megalakult az egyedi gépgyártó 
üzem, önálló üzemvezetővel és 10 fő szakmunkással. Ezt az irányt bővíteni, 
erősíteni szeretnénk, de az egyedi gépgyártáshoz fejlesztő mérnökök, kitűnő 
szakmunkások és jól felszerelt műhely kell. Mindezekhez pedig pénz, amiből 
manapság elég szűken állunk, és ez behatárolja lehetőségeinket. Hosszabb tá
von úgy ítéljük meg, hogy a hazai piacon értékesíthető erdészeti gépek vo
lumene mintegy 30 millió forintig emelhető, tehát továbbra is fenn kell tar
tanunk jelenlegi gyártmányszerkezetünket. 

Erdészeti gépajánlatunk, gyártmányfejlesztésünk négy fő pillérre épül: 

1. Külső dokumentáció átvétele 

A névváltozással egy időben számos dokumentációt vettünk át különböző 
vállalatoktól. Ezek zömét érdeklődés híján nem gyártottuk. Belőlük két gép él 
ma is: a GYF—1 gyökérfésű és az ÜLT—2 ültetőgép. A közelmúltban az 
ERTI-től két újabb gépet vettünk át gyártásra: a DRP—40 rönkszállítót és 
az LKV vágástakarítót. Minkettőt jó gyártmánynak tartjuk. A fejlesztésnek 
ezt az útját járhatónak ítéljük, de kis volumene miatt nem építhetjük rá 
gyártmányfejlesztésünket. 

2. Erdőgazdasági újítások átvétele 

Benyújtott újításként került a gyártmányaink közé a vértesi láncos pászta-
készítő és a gemenci rugós tárcsa. Ez a módszer nem bizonyult igazán jónak. 
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