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A hasonló körülmények között gazdál-
kodó és gondokkal küzdô szomszédok
(SEFAG Rt. Iharosi és Nagyatádi Erdé-
szetei) meghívásával szerették volna el-
érni a házigazdák, hogy az eddig is
meglévô ismeretekbôl szorosabb, egy-
más törekvéseit, hibáit, erényeit jobban
ismerô kapcsolat alakulna ki.

Tamás János, a nemrégen kinevezett
vezérigazgató köszöntötte az egybe-
gyûlteket. Kiemelte, hogy a kb. 18 000
hektáron gazdálkodó erdôgazdaságnál
jelenleg adottak azok a körülmények,
amelyek mellett munkájuk eredménye-
sen és színvonalasan végezhetô. Máté
Zoltán erdômûvelési osztályvezetô el-
mondta: szeretnék bemutatni – elsôsor-
ban az erdôfelújításokban – törekvései-
ket, égetô gondjaikat, melyekrôl véle-
ményt és megoldási javaslatot vár.

A porfelleg leplébe burkolt autókara-
vánból elôbukkanó emberek szeme elôtt
elôször egy igazi unikum bontakozott ki:
„természetszerû erdôfelújítás, homoki
bükkös átmentése az utókornak mester-
séges alátelepítéssel” – idézem a kiadott
segédletbôl. A múlt klimatikus viszonyait
idézô (és a talajtípus kiváló minôségét jel-
zô) évszázados bükkök alatt természetes
és mesterséges bükkújulat virított a fel-
újulást (valamennyire) biztosító mennyi-
ségben. Sík vidéken, ilyen alacsony ten-
gerszint feletti magasságon a bükk már
nem fog elegyetlen, zárt állományt alkot-
ni. Nem is célja ez a gazdálkodónak, vi-
szont a tervezett kb. 50%-os bükk-elegy-
arány elérése is nagy küzdelmet igényel.
Gombabetegségek, aszály, pocokkárosí-
tás, a burjánzó szedertenger és a gyer-

tyánsarjak is sanyargatják a meglévô
bükkcsemetéket. Ezek megfékezése több
gondoskodással és jelentôs költséggel va-
lósítható csak meg. Dicsérendô, hogy a
gazdálkodó mindezt vállalja.

Ezután a dél-somogyi régióra különö-
sen jellemzô mozaikos termôhelyhez al-
kalmazott különféle erdôfelújítási techno-
lógiákat mutattak be. (KST – csemete,
makk; CS – csemete, makk; EF – csemete;
különbözô gyomirtási eljárások – teljes te-
rületen, sorcsíkban, csemete különbözô
élettani szakaszaiban; kerítésben, kerítés
nélkül...) A kaszóiak számára a leküzden-
dô akadályok között a leglényegesebb a
cserebogár kártételének megfékezése. A
bemutatott erdôsítések mindegyike vala-
milyen talajfertôtlenítési technológia után
keletkezett, vagy – többévesek esetében –
menet közben kell(ett) megoldani a kárte-
vô elleni védekezést. Vagyis szinte nincs
olyan – nem égeres – csemetés, fiatalos,
amelyben ne kellene valamilyen vegy-
szert a talajba juttatni. Sôt! Szenta község-

határban egy 70 éves tölgyest „gyérített”
meg a pajor. Egy szemmel láthatóan hal-
dokló faegyedet gyökerestül kiástak,
hogy megnézzék, nem a pajor miatt gyen-
gült-e le. Hajszálgyökér véletlenül sem
volt rajta, sôt a vastagabb gyökereken jól
látható rágásnyomokat lehetett fölfedezni.
Ezzel a 70 éves tölgyessel szemben volt
egy 13 éves felújításuk, amit már annak
idején is talajfertôtlenítés után kezdtek, az-
óta pedig újból visszaköltözött a pajor,
többször kellett injektálni. Jelenleg igen li-
getes képet mutat és már derékig ér! Sze-
rencsére az erdeifenyô természetes úton
kezd megkapaszkodni benne...

Az ilyen nagymérvû kár ellen szinte
kilátástalan a küzdelem. A kaszói kollé-
gák az elmúlt 10 évben évente 500–1000
ha légi cserebogárirtást és 50–100 ha ta-
lajfertôtlenítést végeztek. Ez évente
10–12 millió Ft-ba kerül. Nagy gondot
okoz, hogy a környezô gazdálkodók
nem védekeznek, illetve az, hogy a
Kaszói Erdôgazdaság területén találko-
zik mindhárom májusi cserebogártörzs
és az erdei cserebogártörzsek elterjedé-
si területe. Ez azt jelenti, hogy minden
évben van rajzás, illetve azt, hogy az ál-
lományok szegélyén – a májusi – és az
állományok belsejében – itt pedig az er-
dei – is rajzik a bogár. Az évtizedes kitar-
tó sziszifuszi munka elvégzésének ered-
ményeképpen a pajorsûrûség a károsí-
tott területeken 10 db/m2-rôl 5 db/m2

alá, a felújítási kötelezettség alá vont te-
rület pedig 300 ha-ral csökkent.

A sok rossz után bemutatták az 5 évvel
ezelôtti nagy makktermésre alapozott
KST természetes felújításukat, amelyre
méltán lehetnek büszkék vendéglátóink.

Jövôre a Nagyatádi Erdészetnél foly-
tatódik a térségi problémák megvitatá-
sa, értékelése.
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Szakmai nap és 60 erdész Kaszóban

A kiskunlacházi re-
pülôtér régi, orosz
katonai „öröklakásai-
nál” fotóztam le ezt a
„természetes felújí-
tást” a fák „gyôzel-
mérôl” az orosz had-
sereg felett
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