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Az erdészet az Országos Mezőgazdasági Kiállításon 
K E R E S Z T E S I B E L A 

az országos erdészeti főigazgató helyettese 

A z Országos Mezőgazdasági Kiállítás bemutatja azokat az eredményeket , ame
lyeket a mezőgazdaság és a vele összefüggő népgazdasági ágazatok a mezőgazdaság 
fejlesztéséről szóló 1953. évi párt- és kormányhatározatban előírt feladatok megvalósí 
tásában pártunk irányításával és vezetésével elértek. Megmutatja milyen eredménye
sen dolgoznák a Központ i Vezetőség 1955. június 8-i határozatának végrehajtásáért 
a falusi párt- és állami szervek, a falu dolgozói. M e g g y ő z ő e n bizonyítja, hogy csakis 
a termelőszövetkezetekben, a nagyüzemű gazdaságokban lehet alkalmazni a gépeket, 
a legfejlettebb termelési mószereket, csakis a termelőszövetkezetekben lehet gyorsan 
növelni a termésátlagokat, s ennek segítségével emelni a paraszti munka jövede lme
zőségét, javítani a város élelmiszerellátását. 

A mezőgazdasággal összefüggő népgazdasági ágazatok között a kiállításon bemu
tatja eredményeit az erdészet is. A mezőgazdaság fejlesztésével egyidőben a minisz
tertanács elrendelte az erdőgazdasági termelés nagyarányú fellendítését is. A z első 
ötéves tervet sikerrel teljesítő állami erdőgazdaságok elé az erdőgazdaság fejlesztésé
ről szóló 1954. évi kormányhatározat az átmeneti évre és a második ötéves terv ide
jére célul tűzte ki az erdőgazdálkodás általános felvirágoztatását, nagyobb mennyi 
ségű, j o b b minőségű és o lcsóbb fa, valamint egyéb erdei termék termelését a lakos
ság és a népgazdaság számára. A z erdőgazdálkodás fejlesztése mellett az Országos 
Erdészeti Főigazgatóság különös gondot fordít az elsődleges fafeldolgozó ipar — a 
fűrész- és lemezipar — fejlesztésére. A meglévő, gyenge felszerelésű, zsúfolt, drágán 
és pazarlással dolgozó üzemek korszerűsítésével biztosítja, hogy az erdőgazdaságok
ban termelt faanyagból a fűrész- és lemezüzemek egyre több fűrészárut és lemezipari 
terméket készítsenek. 

A z Országos Mezőgazdasági Kiállítás erdészeti bemutatója számot ad az első öt
éves terv eredményeiről , az erdőgazdasági termelés fejlesztéséről szóló kormányha
tározat végrehajtásáról, megmutatja, hogy az erdőgazdaságok s a fűrész- és lemez
ipari vállalatok elért eredményeikkel miként támogatják a mezőgazdaság fejlesztésére 
vonatkozó párt- és kormányhatározatok végrehajtását. 

A kiállításon az erdészet egy pavilonban kapott helyet a szőlő-, gyümölcs- és zöld
ségtermeléssel. A közös pavilon előtt helyezkedik el az erdészet szabadtéri bemutató 
területe. 

ELŐCSARNOK 

A kiállítási pavilon előcsarnoka a termelőszövetkezetek, állami gazdaságok, kí
sérleti- és tangazdaságok, legeltetési bizottságok, városok és 'községek , közutak, vas
utak, vízügyi igazgatóságok és egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok fásításait tárja 
elénk. A felszabadulás után 1950. őszén kezdődöt t m e g a tervszerű fásítás. A fásítok 
részére kezdetben a megyei tanácsok, majd az erdőtelepítő állomások, 1954-től kezdő
dően pedig az erdőgazdaságok készítették el a fásítási terveket, adtak szaktanácsot 
a telepítéshez és biztosították a szükséges facsemetét, suhángot. A z első ötéves terv 
alatt a fásítók 53,606 ha új fásítást létesítettek: 249 mil l ió facsemetét és 14 mill ió 
suhángot ültettek el. A létesített fásításoknak mintegy 1 százaléka védőerdőövezet , 
23 százaléka mezővédő és legelővédő erdősáv, 33 százaléka erdő, 3 százaléka facso
port és 40 százaléka fasor. A fásítások megmaradása évrő l évre javult : 1951/52-ben 
50 százalék, 1952/53-ban 65 százalék és 1953/54-ben 73 százalék volt . A z erdőgazdasá
gok jól felkészültek az 1955/56. évi fásításokhoz is. A fásítókkal történt megál lapo
dás és helyszíni tárgyalás alapján folyamatosan készítik a fásítási terveket. A z erdő
gazdasági csemetekertek az őszi és tavaszi fásításokhoz mintegy 50 mill ió akác, 30 
mill ió nyár, 100 mill ió egyéb l o m b és fenyő csemetét és 2 mill ió suhángot termel
nek. A z erdőgazdaság fejlesztésének első éve a fásítás terén kimagasló eredményt 
hozott: egy é v alatt csaknem annyi csemetét bocsátanak az erdőgazdaságok a fásí-



tók rendelkezésére, mint. az egész ötéves terv alatt. Különösen nagy a felfutás a 
gyorsannövő fafajokban, az akácban és a nyárban. 

A kiállításon .résztvevő fásítók közül külön említést érdemelnek a szanki „ P e 
tőfi", az albertirsai „Dimitrov" termelőszövetkezet; Va csorvai, a jakabszállási, a haj
dúnánási legeltetési bizottság; a balatonnagybereki, a mezőhegyesi állami gazdaság; 
a Sopronhorpácsi Kutató Intézet, a kecskeméti útfenntartó vállalat, a debreceni 
M Á V pályafenntartás és a szegedi vízügyi igazgatóság. 

A balmazújvárosi legeltetési társulat legelővédő fásítását árok védi 
a legelő állattól 

A szanki „Petőfi" termelőszövetkezet 1953-ban mezőgazdasági művelésre nem 
alkalmas területen szovjet facsemete ültetőgéppel 35 ha akác- és nyárerdőt telepített. 
A telepítést gondosan ápolja. Ebben az évben már az első tisztítást is elvégzi. A z 
albertirsai „Dimitrov" termelőszövetkezet több kilométer hosszú mezővédő erdősávot 
telepített gabonaföldjei védelmére. A csorvai legeltetési bizottság Kádár Németh 
Márk fásítási felelős irányítása mellett a legelők és a legeltetési szakaszok határain a 
fűhozam növelése érdekében 1951. óta összesen 19 ha-t kitevő védőerdősávot telepí
tett. A jakabszállási legeltetési bizottság 72 ha-on géppel telepített erdejében gondos 
ápolással 95 százalékos megmaradást ért el. A hajdúnánási legeltetési bizottság 1952 
óta 98 ha-on erdősített. A három évvel ezelőtt 1,5X1,5 m-es hálózatba ültetett nyárfá
kat ebben az évben már ritkítani kellett. A ritkításnál kivágott törzseket építkezés
hez használták fel gúlyakunyhók tetőfájaként. A hajdúnánásiak 3 ha-os csemetekert
jükben maguk termelik a facsemetét is. A balatonnagybereki állami gazdaság 1952 
óta összesen 205 ha-on telepített védőerdősávokat. A mezőhegyesi állami gazdaság, 
amelynek a területén az első akác mezővédősávokat még a szabadságharc előtt — 
1830—1848 között — létesítettek, 1951 óta 262 ha erdősávot telepített. A z évszázados 
tapasztalatot felhasználva szakszerű ültetéssel és gondos ápolással a gazdaság szép 
erdősávokat nevelt; a nyár és az akác a négyéves sávokban már eléri a 10 m magas
ságot. Ezeknek a sávoknak a védelmében már 6000 ha-on bővebben fizet a gabona 
és gazdagabb termést ígér a kukorica. A Sopronhorpácsi Kutató Intézet 1952 óta 9 
k m hosszúságú — különböző összetételű és szerkezetű — erdősávot telepített. A te
lepítéssel egyidőben a sorközöket évelő csillagfürttel vetette be (kat. holdanként 15 kg 
vetőmagot számítva). A sűrű, dúsan növő, korán fejlődő csillagfürt a talajt erősen 



beárnyékolja, a gyomnövényeket fejlődésükben erőteljesen elnyomja; segítségével az 
erdősávok csemetesorközei kapa alkalmazása nélkül gyomtalaníthatók. A csemeték 
a csillagfürt között erőteljesebben növekednek. A kecskeméti útfenntartó vállalat, a 
debreceni MÁV pályafenntartás és a többi út- és vasútfásító jó munkáját tanúsítja az 
1950 óta az utak mentén telepitett csaknem 10 000 km fasor, valamint a vasutak 
mentén létesített 3400 km hosszú fasor és hófogó erdősáv. A fásítások végrehajtásá
ban mindenütt résztvettek az ország leglelkesebb fásítói, az úttörők és a DISZ fiata
lok. Ök az elültetett fák leghatékonyabb megvédelmezői is. ö rködnek azon, hogy az 
a sokmillió forint, amit a nép állama évente faültetésre áldoz, kárba ne menjen. 

BELSŐ CSARNOK 

A belső csarnokban az ország legkiválóbb erdőgazdaságai, fűrész-, lemezipari és 
egyéb erdészeti vállalatai, valamint az erdészeti tudományos kutatóintézetek mutat
ják be eredményeiket, az eredményeket elért kiváló dolgozók munkamódszereit, az 
erdőgazdasági és faipari termelés legfejlettebb, legkorszerűbb eljárásait. 

Évelő csillagfürt védi a sopronhorpácsi erdősáv sorközeit 

ERDŐGAZDASÁG 

Az állami erdőgazdaságok több mint egy millió ha fatermelésre szolgáló terüle
tének 28,0 százalékát a tölgy, 20,3 százalékát cser, 15,3 százalékát az akác, 11,1 szá
zalékát a gyertyán, 8,7 százalékát a bükk, 6,5 százalékát a fenyő és 3,1 százalékát a 
nyár foglalja el. A több mint egy millió ha erdőterületen 35 állami erdőgazdaság irá
nyításával 238 erdészet gazdálkodik. A fátlan alföldi vidékek erdőgazdaságainak leg
főbb feladata az erdőtelepítés, fásítás (erdőtelepítő gazdaságok); a számottevő mér
tékben rontott erdőkkel borított dombvidékek erdőgazdaságainak az erdőművelés — 
erdőápolás, erdőfelújítás — (erdőművelő gazdaságok); az erdős hegyvidék erdőgazda
ságainak a fakitermelés (erdőhasználó gazdaságok). Az erdőgazdaságokban és erdé
szetekben 479 erdőmérnök, 145 erdésztechnikus és 2412 erdész dolgozik. A z erdő
gazdaságok el vannak látva korszerű gépekkel: 263 benzinmotoros, 152 villanymoto
ros láncfűrésszel, 126 áramfejlesztő gépcsoporttal, 73 lánctalpas és 217 egyéb trak
torral és vontatóval, 526 pótkocsival, 499 gépvontatású mezőgazdasági munkagépnél, 
564 motoros-, 322 gépi meghajtású és 695 fogatos vagy kézi meghajtású erdőművelési 



géppel, 1100 különféle motoros mezőgazdasági, faipari és egyéb géppel és végül 475 
műhelygéppel rendelkeznek. 

A z első ötéves terv alatt az erdőgazdaságok a fakitermelésnél a kitermelt fa
mennyiségen belül az iparifa és a tűzifa arányát a felszabadulás előtti 1:5-ről l:2-re 
változtatták, ezzel anélkül, hogy a kitermelésre kerülő famennyiséget növelték volna, 
évenként mintegy 500 000 köbméterrel több iparifát termeltek az ipar és a mezőgaz
daság számára. Erdőfelújítást és új erdőtelepítést 162 602 ha-on végeztek. A z erdő
felújítások és erdőtelepítések ápolása az ötéves terv első évétől kezdve minden év 
ben javult. Az ápolások mértékének fokozásával növekedett a megmaradás. 

É v 
Elvégzett ápolás 

a szükséges ápolás 
százalékában 

Megmaradás 

1950 52% 48% 
1951 54% 50% 
1952 68" o 65% 
1953 88° o 76% 
1954 92% 81% 

Tisztítást 205 000 ha fiatalosban végeztek. Ez a terület megfelel a fatermelésre 
szolgáló terület tisztítási kötelezettség alá eső részének. A z ötéves terv utolsó évé
ben a részes tisztításokról teljes egészében áttértek a pénzes tisztításra. 

Gondosan védett utcafásítás Négy éves óriásnyár egy mező-
Kisteleken hegyesi erdősávban 

Az erdőgazdaságok közül a legjobb erdőtelepítő gazdaság — a Hajdúsági erdő
gazdaság —, a legjobb erdőművelő gazdaság — a Szombathelyi erdőgazdaság —, a 
legjobb erdőhasználó gazdaság — a Magasbakonyi erdőgazdaság —, a legjobb gépe
sített erdőgazdaság — a Keletbükki erdőgazdaság —, a felszabadulási verseny győz
tese — a Börzsönyi erdőgazdaság, a MT. és a SZOT. vörös vándorzászlójával három
ízben kitüntetett Sárvári erdőgazdaság és a Balatonfelvidéki erdőgazdaság a kiállí
tás résztvevője. 



A Hajdúsági erdőgazdaság (Debrecen) erdőterülete 33 000 ha. Erdőtelepítésre és 
fásításra évenként 48 millió facsemetét termel. 1950 óta évenként átlagosan 2000 
ha-on végez üzemi erdőtelepítést és 1954 óta évenként 2300 ha-on fásítást. Fásítói kö
zül külön meg kell említenem a négy hajdú-várost, amelyek közül Hajdúnánás 140 
ha, Hajdúböszörmény 63 ha, Balmazújváros 160 ha, Hajdúszoboszló pedig 180 ha le
gelőfásítást hajtott végre 100 százalékos sikerrel. A z erdőgazdaságnak 35 millió évi 
facsemetekapacitással — két nagyüzemű csemetekertje van: a derecskéi 54 ha-os és 
az ebesi 103 ha-os. A derecskéi csemetekertben Lesznyák József, Becsky László és 
Szegedi Mihály kezdeményezte 1952-ben üzemi méretben, a tölgycsemete gyökér-
alávágását. A gyökéralávágást erre a célra szerkesztett eketaligára szerelt U-alakú 
késsel végezték koratavasszal. Évemként megismétlődő gyökéralávágás segítségével 
alkalmassá tették a tölgycsemetéket 2—3 éves korban történő kiültetésre, aminek 
következtében sikerült áthidalni a gyenge makktermő évek következtében jelentkező 
csemetehiányt. 

Akácnevelés a derecskéi csemetekertben 

A Magasbakonyi erdőgazdaság (Pápa) 1945/55. gazdasági éves iparifa termelési 
tervét 105 százalékra teljesítette; 1680 köbméter fát termelt terven felül az ipar számá
ra. A mezőgazdaság számára az év folyamán 231 000 db hasított szőlőkarót, 40 000 1 tá
rolásához elegendő hasított dongát, 62 családi ház építéséhez elegendő faragott és1 fű
részelt épületi faanyagot és 1800 db kerítésoszlopot adott. A termelési terv mennyiségi 
teljesítése mellett a gazdaság harcot folytat a pénzügyi eredmény megjavításáért. A 
gazdasági év végére célul tűzte egy millió forint eredményjavulás elérését részben a 
termelési érték növelésével, részben pedig az önköltség csökkentésével. Szoros kap
csolata van az erdőgazdaságnak a tudományos kutatómunkával; ugodi erdészete kí
sérleti erdészet, amelynek irányítását az ERTI-vel közösen látja el. Az ugodi kísér
leti erdészetben a téli félévben fakitermelési kísérletet végeztek az iparifa kihozatal 
fokozása, a termelési érték növelése és az anyagtakarékosság szempontjait kielégítő 
kitermelési technológia megállapítása érdekében. 



A kísérleti fakitermelésben az iparifa kihozatalt a terv és kontrol termelés 
tényleges 17 százalékával szemben 58 százalékra emelték, és így egyetlen kísérleti 
parcellán 205 köbméterrel több iparifát termeltek a tervezettnél. 

A Keletbükki erdőgazdaság (Miskolc) gépállomása 25 benzin- és villanymotoros 
fűrésszel, 12 lánctalpas és egyéb traktorral, TL—3-as csörlővel, 11 áramfejlesztő gép
csoporttal és 30 közelítő pótkocsival rendelkezik. A gazdaság a gazdasági év első há
rom negyedévében a motorfűrészekkel 17 561 köbméter fát termelt ki, a traktorokkal 
pedig, a legnehezebb vágásterületekről közelítve ki a fát 25 786 m3/km közelítést vég
zett. A kitermelésnél a gépekkel 1589 munkanapot, a közelítésnél pedig 10001 fogatnapot 
takarított meg. .Ezeket az eredményeket az előkészítő munkák jó elvégzésével, a kiter
melés és közelítés szervezett lefolytatásával, állandó összetételű brigádok alkalmazá
sával és a gépek jól megszervezett munkahelyi karbantartásával érte el. Úttörő mun
kát végzett a motornélküli sodronyköteles közelítési módszerek hazai alkalmazása 
terén is. 

A Szombathelyi erdőgazdaság kiváló eredményeket ér el a korábban elegyetlenül 
telepített erdeifenyvesek átalakítása terén. 1951 óta 4000 hektáron végzett eredmé
nyes állományt kiegészítő alátelepítési bükkmakkrakással. Ezzel bükk-alsószintű er
deifenyő állományokat nevel, melyekben a bükk az erdeifenyő idősebb korában való 

Nyárnevelés a derecskéi csemetekertben 

erősebb kiritkulása mellett is teljesen beárnyalja és gyommentesen tartja a talajt, 
nagyobb fatermést biztosít és a véghasználat után kedvező feltételeket nyújt a fel
újítás számára. A z ilyen alátelepítésekkel az erdőgazdaság az elmúlt idők sablonos 
erdőművelési eljárásainak káros következményeit hozza helyre. A z új erdőtelepítések
nél és erdőfelújításoknál már kezdettől fogva elegyes állományokat nevel, biztosítva 
kezdettől fogva a jobb növekedését és szebb törzsalakképzését. 

A. Börzsönyi erdőgazdaság (Vác) a helyi párt- és tömegszervezetek támogatása 
mellett, a munkások, valamint műszakul és adminisztratív dolgozók együttesi jól munká
jával kiérdemelte a felszabadulási serleget. A z erdőgazdaság következetes küzdelmet 
folytat a gazdaságos termelésért. Eredményei különösen kiemelkedők a tisztítás terén. 
A gazdasági év elején az erdőgazdaságok a részes tisztításról az ún. pénzes tisztításra 
tértek át. A részes tisztításnál a tisztítás szakmai követelményei háttérbe szorultak; 
a munkás számára a főszempont az volt, hogy minél j o b b minőségű, vastagabb és 
egyenesebb anyagot „tisztítson ki", mert számítását a részfában így találta meg j o b -



ban. A pénzes tisztítás bevezetése lehetővé tette, nogy a fiatal erdők jövő képét meg
határozó tisztítási munkát szigorúan a szakmai előírásoknak megfelelően hajtsák 
végre. A börzsönyiek megtalálták a módját annak, hogy a pénzes tisztítás a gazda
sági eredményeket se befolyásolja kedvezőtlenebbül mint a részes munka. 860 ha 
tisztítandó területen a tisztítást aprószerfa — nőtt szőlőkaró, paradicsomkaró, gyü-
mölcsfa-támrúd stb. — termeléssel kapcsolták össze. Az így tisztított területről ter
ven felül 219 000 fm. gyümölcsfatámrudat, 29 600 db szőlőkarót, 17 600 db paradicsom
karót nyertek és összesen 91 667 forinttal több bevételt értek el. 

5 KVA-s áramfejlesztő gépcsoport a Keletbükki erdőgazdaságban 

A Sárvári erdőgazdaság dolgozói őrzői és továbbfejlesztői legjobb szakmai ha
gyományainknak. Folytatják a Sárváron mintegy 80 évvel ezelőtt kialakított gyertyá
nos tölgygazdálkodást és úgynevezett átmeneti társulások kialakításával továbbfej
lesztik azt; Sárvár e téren valamennyi erdőgazdaság számára élő iskola. Sárvár ter
mőhelyeinek természetes erdőtípusa a gyertyános tölgyes. A gyertyános tölgyes olyan 
erdő, amelyben a tölgy kezdettől fogva élvezi a gyertyán védő-, támogató-, növeke
dést serkentő hatását. A vágásérett gyertyános: tölgyes felső koronaszintjét 70—80 
százalékban a tölgy, 20—30 százalékban a gyertyán alkotja. Második szintjét egészen 
jelentéktelen mennyiségű hárs mellett csaknem teljes egészében a gyertyán képezi. A 
kezdettől fogva a gyertyán támogatása mellett növekedett tölgyek ágtiszták, egész
séges törzsűek, hatalmas koronával rendelkeznek. A z erdő talaja csupasz, gyepszint, 
cserjeszint hiányzik. A gyertyános tölgyes a talaj termőerejének fenntartása mellett 
70—80 év alatt szolgáltat akkora fatömeget, amekkorát az elegyetlen tölgyes, vagy 
a gyertyánszintes tölgyes csak 100—110 esztendő alatt tud biztosítani. A múlt helyte
len erdőgazdálkodása, a kíméletlen legeltetés, makkoltatás, a rendszertelen fahaszná-
Iat (hamuzsír-főzés), az egykori szép gyertyános tölgyeseket tönkretette. A z erdőgaz
daság a felszabadulás után komoly erőfeszítéseket tett a gyertyános tölgygazdálkodás 
elterjesztése érdekében; 5 év alatt 2150 hektáron végzett alátelepítést. A z alátelepí-
tések mellett az elgyertyánosodott típusok átalakítására úgynevezett gyertyános nyá-
ras átmeneti társulást alakított ki. Sikerrel gyümölcsözteti a gyertyán előnyös tulaj
donságait az akácosok fahozamának növelése, talajának megjavítása érdekében gyer
tyános akácosok berendezésével. Az ilyen jellegű munkák során 5 év alatt 1850 hek-



tár területen végzett elegyítést. A z erdőgazdaság nehéz viszonyok között, rossz víz
gazdálkodása, kavicsos, cserebogárpajorral erősen fertőzött talajon, elhagyott birka
legelőkön öt év alatt 840 hektár kiterjedésű kitűnő fejlődésű erdőt telepített. Üj te
lepítéseit köztessel és Zetor traktorral vontatott kultivátorokkal ápolja. 

A Balatonfelvidéki erdőgazdaság (Veszprém) egyik főfeladata a Balaton környé
kének fásítása. A felszabadulás előtti idők erdőpusztítása nem kímélte a Balaton 
környékét sem: ma a tó partjáról számított 3 km-es ún. üdülési övön belül is az erdő
terület az összes területnek alig 9 százalékát teszi ki. A z erdőpusztítás növelte a tó 
körüli kopár területeket, szabaddá tette a szél útját, utat nyitott a termőtalaj lemosá
sának, a források kiapadásának. A partmellék jelenlegi erdősültségét feltétlenül emel
ni kell. Pótolni kell a kipusztított erdőket, a kopár hegyoldalakat, vízmosásokat f ásítani 
kell, a part közelében fekvő vagy a partról látható oldalakban elterülő legelők kopá-
rosodó vagy silányabb talajú részein facsoportokat, erdőfoltokat, ligeteket kell léte
síteni, a Kis-Balaton természetvédelmi területét galéria erdővel kell körülvenni, a 
Somogyi parton védőerdőövezetet kell létesíteni, a partmenti mezőgazdasági terüle

ti Keletbükki erdőgazdaság parasznyaí erdészetében TL-3 csörlő köze
lítésben dolgozik. — Bakó Gyula díjnyertes felvétele 

tekén mezővádőfásítást kell végezni, az országutak és a tóba ömlő patakok mentén 
fasorokat kell ültetni. A felszabadulás előtt csak a kiváltságosak villáinak védelmére 
telepítettek itt erdőt. Dolgozóink kellemes üdülésének biztosítására a Balatonfelvidéki 
erdőgazdaság Balatonkörnyéki Fásító Erdészete az egész balatonkörnyékre kiterjedő 
fásítási tervet dolgozott ki. Ennek alapján a második ötéves tervben 753 ha köves 
kopárt, 790 ha kopárcsodó legelőt erdősít be, 817 ha védőerdőövezetet és 2509 ha 
mezővédő erdősávot telepít, összesen 4869 ha új erdő és fásítás fogja javítani a ba
latonpart klímáját és biztosít még több üdülési alkalmat. 

FÜRÉSZ- ÉS LEMEZIPAR 
Az erdőgazdaságokban termelt gömbfa elsődleges feldolgozását fűrészáruvá, bá

nyaszéldeszkává, parketta-léccé, parkettává, kinagyolt dongává, enyvezett lemezzé, bú
torlappá, vasúti talpfává 7 fűrész- és lemezipari vállalat 20 telephelye végzi. Az első 
ötéves terv idején a fűrész- és lemezipar területén több, még a múltszázadban léte
sített, helytelenül telepített, elavult gépi berendezéssel rendelkező kisüzem megszün
tetése útján a termelésnek a korszerűbb nagyüzemekbe való koncentrálása mellett a 



legjelentősebb eredmény az iparágnak az erdőgazdálkodással 1953-ban történt össze
kapcsolása volt. A fát termelő erdőgazdaság és a fát elsődlegesen feldolgozó faipar 
közös irányítás alá rendelése lehetővé tette egymás adottságainak a legapróbb részle
tekig való figyelembevételét, a fával való nagymértékű takarékosságot, a fával való 
helyes, takarékos gazdálkodást. A közös irányítást ellátó, az országos fahiányt leg
közvetlenebbül tapasztaló főigazgatóság tudományos kísérleteket szervezett és széles
körű mozgalmat indított a rendelkezésre álló gömbfából minél több készáru terme
lése, az úgynevezett kihozatal növelése érdekében. Kezdeményezésére 1954-ben már 
csaknem az összes fűrész- és lemezipari vállalat megkezdte a fűrészelésnél és lemez-

Négy pótkocsit vontat a Sztalinyec-vonta,tó a Keletbükki erdőgazdaságban 

gyártásnál keletkező fahulladék nagymértékű feldolgozását is. A fűrészüzemek a 
hulladékból parkettalécet, hollandi ládát, alátét lécet, paradicsom- és babkarót, cse
répszállító rámát, virág-ládát, redőnylécet, lépkeretet, seprő- és aprószerszám nyele
ket készítenek, a lemez- és bútorlapgyárak pedig olyan furnír anyagból, melyet ko
rábban eltüzeltek, rátértek a kisméretű lemezek, gyógyszer csomagolásra szolgáló fa-
háncs tégelyek, fonott furnírládák gyártására. A tömegcikkek előállítására már nem 
alkalmas fahulladék feldolgozására megépült az ország első farostlemez gyára. Né 
hány nagyüzem rekonstrukciója és fejlesztése útján megkezdődött olyan faipari kom
binátok létesítése, amelyekben csaknem veszteség nélkül dolgozzák fel a gömbfát 
faipari termékké. A mechanikai fafeldolgozó ipar mellett az ötéves terv idején meg
kezdte munkáját az ország első kémiai fafeldolgozó üzeme, a tolmácsi falepárló. 

A faipari vállalatok közül a Hárosi Falemezművek, a Szegedi Falemezgyár, a 
Nyugatmagyarországi Fűrészek ás az Erdőkémia Vállalat érdemelte ki a kiállításon 
való részvétel jogát. 

A Hárosi Falemezművek az ország legjobb falemezgyára. 1955. évi I. negyedévi 
tervét 114,3, II. negyedévi tervét 110,8 százalékra túlteljesítette 100 százalékos terv-
szerűség mellett. Ezt az eredményt az I. negyedévben 98,8, a II. negyedévben pedig 
95,8 százalékos gömbfa-felhasználás mellett érte el. Túlteljesítette önköltségcsökken
tési tervfeladatát is, az I. negyedévben a tervhez viszonyítva 4,2, a II. negyedévben 
pedig 2 százalékos megtakarítást ért el. A falemezgyárban a lemezgyártás nyersanya
gát képező bükkrönköt a nyári hónapokban rönktavakban víz alatti tárolással, vagy 
állandó locsolással védik a befülledéstől (gomba-károsítástól). A z állandó locsoláshoz 



kiválóan bevált a Kötél Károly sztahanovista csoportvezető által készített készülék. 
A rönktavakból a rönköket gőzölőmedencékbe helyezik, átfőzik, megpuhítják, utána 
hatalmas hámozógépeken — amelyek olyan elven működnek mint kicsinyben a 
ceruzahegyező — lehámozzák. A lehámozott fapalástot „ollókkal" méretre szabják. 
A méretre szabott vékony lapokból ragasztással több rétegből álló lemezeket készí
tenek, amelyeket azután meleg présekben kiszárítanak. A hulladék hámozási lapok 
felhasználásával különleges hullámbetétes ajtólapokat és ragasztott hordókat állí
tanak elő. 

A Szegedi Falemezgyár a lemezgyártásnál keletkező fahulladékok hasznosítása 
érdekében létrehozta az ország első farostlemez üzemét. Itt a. fahulladékot — főként 
nyárfahulladékot — apróra feldarabolják, több kisebb kazánban gőzben megpuhítják, 
malomkőszerű nehéz görgős járatokban rostjaira tépik, majd a nyert rostokat össze
kuszálják (nemezelik). A világos' színű nyárfa darabkákból barna massza keletkezik, 
amelyhez műgyantát kevernek s utána forró présben szilárd lemezekké formálják. A 
farostlemezt főként rétegelt lemez- és deszkaanyag helyett alkalmazzák. 5 m m vastag 
farostlemez 25 mm vastag deszkát helyettesít. A bútoriparban iroda-, konyha-, lakás
bútorok, üzletberendezési tárgyak készítéséhez használják. A járműiparban kiválóan 
megfelel autóbuszok, vasúti kocsik és hajók építéséhez: az építőiparban ajtók készí
téséhez, parkett helyett padlóburkoláshoz, falak borításához, csempe helyett konyhák, 
fürdőszobák borításához, a csomagolásnál ládák és hordák gyártásához stb. 

A Nyugatmagyarországi Fűrészek szombathelyi telepe az ország legjobb fűrész
üzeme. A fűrészüzem osztályozott rönköt dolgoz fel. A rönkök osztályozását a vagon
ból történő kirakásnál kezdik. Már a gyűjtő máglyákban sem keverik össze a beér
kező fenyőrönköt a cserrönkkel, a bükköt a tölggyel. A gyűjtőanáglyákból a, rönktér 
meghatározott kijelölt helyeire beton alátétekre gyűjtik az egyes fűrészipari termékek 
előállításához megfelelő rönköket. Ezzel biztosítják, hogy a különböző termékek ter
meléséhez azokat a rönköket használja fel a fűrész, amelyből azok a legkevesebb 
hulladék keletkezésével előállíthatók. Részben ennek tudható be, hogy a szombat
helyiek 1955. első félévben mintegy másfélezer köbméter gömbfát takarítottak meg. 
Nagy gonddal ápolják, javítják gépi berendezéseiket. Rendszeresítették a beütemezett 
karbantartási munkákat úgy, hogy minden munkagépük egy félévben egyszer teljes 
felülvizsgálatra és javításra kerül. A segédgépek (körfűrészek) számának 4-ről 11-re 
való növelésével biztosították a léctermelésre, parketta készítésre, közszükségleti cik
kek gyártására még alkalmas hulladéknak készáruvá való feldolgozását és ezzel a. 
kihozatali százalék növelését. A fűrészcsarnokból kikerülő árut 48 órán belül fűrész
portól, kéregtől megtisztítva gondosan máglyázzák, homloklécezik. 

Az Erdőkémia Vállalat a gyantászás technológiájának tökéletesítésével csaknem 
háromszorosára emelte a törzsenként! gyantahozamot: 

Állandóan javította a gyantafeldolgozási termékek minőségét. Tolmácson üzem
behelyezte az ország első falepárló nagyüzemét, amely lepárlással a tűzifa értókét hét
szeresére emeli: 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

0,64 
0,60 
1,17 
1,19 
1,37 
1,21 
1,19 
1,35 
1,60 

kg/törzs 
kg/törzs 
kg/törzs 
kg/törzs 
kg/törzs 
kg/törzs 
kg/törzs 
kg/törzs 
kg/törzs 

1 w bükkhasáb tűzifa leadóállomáson 
ebből lesz: 

2640 kg faszén 
240 kg technikai ecetsav 

2300 Ft 
3100 Ft 

11 300 Ft 
1300 Ft 

300 Ft 
3300 Ft 

2870 Ft 

240 kg jégecet 
51 kg oldószer 

108 kg faszesz 
816 kg fa kátrány 

21 600 Ft 



ERDÉSZETI INTÉZETEK 
Az erdészeti intézetek közül az Erdészeti Tudományos Intézet, a Faipari Kutató 

Intézet és az Állami Erdőrendezési Intézet számol be a kiállításon munkájáról. 
Az Erdészeti Tudományos Intézet a különféle fafajok termőhelyigényére vonat

kozó kutatásainak eredményeiről számol be, bemutatja a jobb minőségű iparifa ne
velésére vonatkozó kutatások eredményeként kidolgozott nemesnyár nyesési mód
szert és az intézet dolgozói által szerkesztett döntésirányító szerkezetet. 

A Faipari Kutató Intézet a fűrész- és lemezipar új üzemei korszerű technológiá
jának megállapítása, a fa mesterséges és természetes szárítása, a ragasztás és ragasztó 
anyagok kutatása és a fanemesítés terén elért eredményeiről számol be. Az intézet 
kidolgozta a forgácsborítású falemezgyártás, valamint a farostlemez gyártás technoló
giáját. A bútor- és épületasztalosipar számára 100 C ° feletti szárítási technológiát 
dolgozott iki, amely lehetővé teszi a szárítási időnek egy negyedére való csökkentését. 
Korszerűsítette a természetes szárítási eljárásokat; új máglyatípusokat dolgozott ki, 
amelyekben mód van a száradási idő szabályozására. Lezárta a ragasztott vasúti talp

al szilvásváradi út tótfalusi völgyi szakasza. — Zágoni István díjnyertes 
felvétele 

fák félüzemi kísérleteit. A Kelenföldi Pályaudvaron még. ez évben beépítésre kerül 
az első ragasztás útján előállított váltótalpfa szakasz. A rádiószekrények gyártásánál 
a ragasztásra eddig használt bőrenyv helyett karbamidtípusiú műgyantát állított elő, 
amelynek alkalmazásával sikerült elérni a szekrények mintegy 12—14 napos pihente-
tési idejének 6—8 órára való csökkentését. Kísérleti üzemében fiimenyvet készít kü
lönleges víz- és főzésálló enyvezettlemez és bútorlap, valamint fémborítású falemez 
gyártásához. A forgácsborításiú műfa és farostlemez gyártáshoz új műgyantatípusokat 
dolgozott ki, olyan alapanyagokból, melyeket a műanyagipar eddig nem használt fel. 
A z import cédrusfa pótlására — hárs, és égerfa nemesítésével irongyártásra alkal
mas faanyagot állított elő. 

Az Állami Erdőrendezési Intézet eddig az erdőgazdaságok területének 75 száza
lékára készített hosszú időszakra szóló erdőgazdasági üzemterveket. Eddig végzett 
munkája során többezer kilométeres sokszögvonalat mért be, közel 1 400 000 pontot 
használt fel a térképezéshez, kereken 150 000 erdőrészletre írta elő a fa termelési fel
adatokat és több mint 110 000 ha területen becsülte meg részletesen az erdő álló fa-
tömegét. 



SZABADTÉRI BEMUTATÓ 

A kiállítási pavilon előtti szabadtéri bemutató területén apró csemetekert, fácán 
volier, erdőtelepítések parcellája és az idén már jelentőségének megfelelően megren
dezett nagyszabású erdőgazdasági gépesítési bemutató nyújt sok tanulságot az erdé
szet iránt érdeklődőnek. 

A bemutató csemetekertben az erdőtelepítés és a fásítás legfontosabb fafajainak 
magcsemete és suhángnevelése került bemutatásra. A csemetekerti magvetéseket itt 
szovjet példa nyomán széles vetőbarázdába végezték. A csemetekert suhángiskolája 
mellett van a Gödöllői erdőgazdaság fácánvolierje. A z erdőgazdaság fácántelepe 
házityúk-kotlóssal való keltetéssel évente sokezer fácáncsibét nevel fel ennek a mező-
gazdaságileg igen hasznos vadnak elterjesztése érdekében. 

Az erdőtelepítések parcelláján néhány sajátos telepítési módot és elegyítási eljá
rást tanulmányozhat a látogató. 

Kilátás Dédesvárból. — Pászthory Lóránt díjnyertes felvétele 

Körmend vidékén az erdeifenyővel való erdősítésnek bevált módja a fészkes 
magvetés (Bontai Ferenc eljárása). A z egymástól 60—60 cm távolságiban kiképzett 80 
cm átmérőjű fészkekbe vetett magból sűrűn kikelt csemeték a második évben záród
nak, a szélnek és a melegnek ellenálló biocsoportokat képeznek és biztosan legyőzik 
a közöttük felverődő gyomokat. 

A Duna-Tisza közi homokháton a fenyőtelepítésekben a homokverés megakadá
lyozásának eredményes módja az ősszel korán elvetett és jól megbokrosodott rozs 
védelmében való erdősítés (Halász László eljárása). 

A hullámterek jó termőhelyein általánosan elterjedt a nemes nyaraknak ritka 
hálózatba történő telepítése (a Kossuth-díjas Koltay György eljárása). Kísérleti ada
tok szerint a ritka hálózatban telepített állomány hossznövekedése és fatermése nem 
csökken a sűrű hálózatokéhoz viszonyítva. Két kísérleti parcella közül az egyikbe 
hektáronként 250, a másikba 400 törzset ültettek. A két parcella fatermése már a 
tizenegyedik évben egyformán 235—240 köbmétervolt. Huszonötéves korban pedig a 
sűrűhálózatú parcella fatermése csak 650 köbméter, a ritka hálózatúé pedig 876 
köbméter volt. 

Az alföldi erdőgazdaságok kísérleteket folytatnak szalagos elegyítéssel akácos erdei
fenyő állományok létesítésére, melynél 7—8 csemetesorból álló erdeifenyő szalagok 



váltakoznak 2—3 csemetesorból álló akác szalagokkal (Keresztesi Béla eljárása). E 
kísérletek azt hivatottak bizonyítani, hogy kis mennyiségben és megfelelő területi 
elosztásban elegyítve az akác hasznos elegye az erdeifenyőnek. 

A fenyővel hasznosításra kerülő legmostohább homoki termőhelyeken a lombos 
fák -közül csak a szürkenyár képes lábát megvetni és lépést tartani a fenyők növe
kedésével. A nyár magcsemetetermelés üzemi megvalósítása óta Bakkay László si
kerrel szorgalmazza a szürkenyámak mint a homoki fenyőállományok lombelegyé
nek széleskörű felhasználását. 

A z alföldi erdőknek — főleg az akácosoknak — a legnagyobb bajuk, hogy az al
juk üres. „ A celtisszel — írta Ajtay Jenő — megcsillan a reménye annak, hogy sike
res elegyes erdőket létesíthessünk." Ajtay Jenő reményét megvalósítva az alföldi erdő
gazdaságok megkezdték az akácosok celtisszel való alátelepítését és új celtisz elegyű 
akácerdők telepítését. 

Kocsányos- és kocsánytalan tölgyeseink gyakori hibája az elegyetlenség. Az ele-
gyetlen tölgyesiek koronái a napfényt áteresztik és különösen idősebb korban bekö-

Osztályozott rönktér a Nyugatmagyarországi Fűrészek szombathelyi 
telepén 

vetkező kigyérülésükkel a talaj erősen elgyomosodik. Scherg Lőrinc volt egyik leg
nagyobb szószólója tölgyeseink elegyítésének árnyalattűrő fafajokkal. A z erdőgazda
ságok, mint a tölgy lombelegyét, sikerrel alkalmazzák a hársakat. 

A z erdőgazdasági gépesítési bemutató képet ad az erdőgazdasági munkák gépe
sítésének jelenlegi helyzetéről és megismerteti a kiállítás látogatóit a legújabban ki
dolgozott, még bevezetés előtt álló erdőgazdasági géptípusokkal. 

A felszabadulás előtt a szállításon kívül gépek az erdőgazdaságban egyáltalában 
nem dolgoztak. A gépesítés az erdőgazdaságnak egyik legfiatalabb munkaterülete. 
A szükséges gépeket kezdetben nagyrészt külföldről kellett beszereznünk. A z ötéves 
terv alatt azonban ezen a téren nagyot haladtunk előre. A kiállított új gépek bizo
nyítják, hogy hazai iparunk már képes nagymértékben kielégíteni az erdőgazdaságok 
gépszükségletét a hazai viszonyoknak megfelelően kialakított' és a különös szakmai 
igényeket kielégítő gépekkel. A bemutatott gépek közül különös érdeklődésre tart
hat számot a DT—413. típ. traktornak az Erdőgazdasági Gépkísérleti Üzem által nagy
teljesítményű csörlővel és tolólemezzel ellátott mintapéldánya. Ez nem csak vonta
tásra alkalmas, hanem csörlőzésre is és maga készíti el tolólemezével és tartja kar
ban a közelítő utat. Figyelmet érdemel a csörlővel ellátott G—35. típ. vontató és kü-



lönösen ennek féllánctalpas típusa, mert a nagyobb vonóerő és jobb tapadás mellett 
is elenyésző kevés kárt tesz a vágásterületeken a természetes erdőújulatban. A ki
állított három új típusú pótkocsi közül a lánctalpas pótkocsi különösen laza 
talajon való mozgásnál válik majd be, míg a Járműgyár új hátsó forgó
zsámolyos pótkocsija rendkívül könnyen mozog az erdős terepen. Egyik legnagyobb 
erőkifejtést kívánó munkánkat, a rakodást teszi könnyebbé és gyorsabbá az Ápri
lis 4. Gépgyár új háromtonnás elektromos autódaruja, melyet a szovjet Janvarec 
mintájára szerkesztettek, valamint a Radó Gábor és Palócz József által közösen 
szerkesztett új motoros rakodó transzportőr. A villamos darunak különösen a faipari 
üzemek fogják hasznát látni az érkező faanyag kirakásánál, a transzportőr pedig az 
erdőgazdasági rakodókon fog szerephez jutni, mert rendkívül gazdaságosan oldja 
meg a vasútra, teherautóra való felterhelés munkáját. A külföldi gépek közül legje
lentősebb a TL—3 háromdobos csörlőgépcsoport. Rendkívül sokoldalú használhatósága 
lehetővé teszi a faanyagoknak máglyázását és felterhelését, valamint földön és leve
gőben lebegtetve történő közelítését. A motorfűrészek nagyobb elterjedését és gyor-

Bükkrönkök permetezése Húroson 

sabb megkedveltetését segíti elő a Kismotor és Gépgyár 5 K V A - o s áramfejlesztő gép
csoportja. Könnyű és az erdőgazdaságban a legüzembiztosabb gépek közé tartozik. A 
kiállított motorfűrészek az erdőgazdaságban bevezetett és bevált típusokat képvise
lik. A z erdőművelési gépek között talajművelő, dugványvágó, csemetekiemelő, ho
ronynyomó, permetező gépek szerepelnek, valamint Páll Endre megoldásában a kül
földön már eléggé elterjedt tisztítókörfűrész. 

A gépesítési bemutató területén rendszeres üzemeltetési bemutatót is szervez a 
Műszaki főosztály gépesítési csoportja. A legjobb gépkezelők ismertetik a gépek he
lyes használatát és karbantartását. A gépesítési bemutató így nemcsak a nagyközön
séggel ismerteti meg az erdőgazdasági gépeket, hanem hasznos ismereteket nyújt a 
szakemberek számára is. 

Az ezévi erdészeti kiállítás rendezésénél felhasználtuk a moszkvai össz-szövetségi 
Mezőgazdasági Kiállításon szerzett tapasztalatokat. Elsősorban ennek eredményeként 
a kiállítás tartalmi mondanivalójában sokkal gazdagabb, külső megjelenésiében ízlé
sesebb, szebb a tavalyi kiállításnál. Ennek \eredményeként fokozott mértékben tölti 
be népi egyetem, országos tapasztalatcsere szerepét. 


