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2001. április 11–13. között egy 11 fôs er-
désztársaság szakmai tanulmányúton vett
részt Kelet-Szlavóniában, Horvátország-
ban a Vinkovci Erdôigazgatóság (Uprava
Suma Vinkovci) területén. Az érdeklôdés
fókuszpontjában az Európa-szerte jól is-
mert szlavón tölgy állt. A tanulmányút
programja e fafaj köré csoportosult: bete-
kintést nyertünk a szlavón tölgy természe-
tes erdôállományaiba, a felújítás módoza-
taiba, a szaporítás lehetôségeibe, valamint
a fafaj földolgozásának lépéseibe egya-
ránt. A tanulmányút lehetôséget biztosított
továbbá a horvát–magyar erdészeti
együttmûködés jövôbeli föllendítésére is.

Felújítás, nevelés
A szlavón tölgyesek felújítását és nevelé-
sét több erdészet területén, több erdô-
részletben is tanulmányoztuk. Az ott szer-
zett tapasztalatokat összegzô technológiai
leírást ezúton adjuk közzé:

– 1 és 5 éves kor között lisztharmat el-
len permetezés Rubigánnal. Májusban
szisztematikusan, továbbiakban fertôzés-
veszélytôl függôen. Lágyszárúak, szeder
és akác ellen vegyszerezés és tuskók be-
kenése Cidokor nevû gyomirtóval, a
tölgy levelének lehullása után. Szükség
szerint pótlás makkal vagy csemetével.

– 6–10 éves kor között ápolás. 60–80
méterenként nyomok készítése szárzúzó-
val, a nyomok között a tölgyet túlnövô fa-
jok (akác, gyertyán, mezei juhar) vissza-
szorítása.

– 10–20 éves kor között tisztítás. A má-
sodik koronaszintben minden fafaj meg-
hagyandó (még az akác is).

– 20–40 éves kor között 2 törzskivá-
lasztó gyérítés, 15–20 m3/ha eréllyel.

– 40–120 éves kor között 2 növedékfo-
kozó gyérítés, 20–30 m3/ha eréllyel.

– Véghasználati kor 120–160 év kö-
zött: 1 elôkészítô bontás 30–45%-os erél-
lyel, a legjobb genetikai adottságú
tölgyegyedek meghagyásával, az összes
elegy fafaj kitermelésével, az aljnövény-
zet szárzúzózása.

– Véghasználati korban fontos a talaj
núdum állapotban tartása. Újulat esetén a
tölgy lombhullása után, egyébként év
közben is szükséges a vegyszerezés, illet-
ve az akáctuskók bekenése Cidokorral.

– Ha az elôkészítô bontást követôen 5
évig nem jelenik meg, vagy nem elégsé-
ges az újulat, maximum 0,6 t/ha makk ve-
tése szükséges a tölgy lombhullatását
megelôzôen a núdum talaj felszínére mû-
trágyaszóróval vagy teherautóról lapáttal
kiszórva.

– Az elôkészítô bontás után maximum
5 évvel a végvágást el kell végezni, a vá-
gástakarítást pedig azért szükséges elvé-
gezni, hogy a késôbbi vegyszerezéseket
végzô gépek számára járható legyen a te-
rület.

– Vadkárral nem számolnak, ezért
vadvédelmi kerítéseket sem építenek.

Magtermô állomány, plantázs
A szlavón tölgyek genetikai potenciáljá-
nak megôrzése szempontjából nagyon
fontos a Loze-i magtermô állomány. Ez a
terület a Sumarije Otokhoz (Otoki Erdé-
szet) tartozik. Az erdészet 11 200 ha terü-
leten gazdálkodik, 120 dolgozóval. Az évi
fakitermelés 80 000 m3. A Loze névre ke-
resztelt magtermô terület 145 éves állo-
mány. A területen a szlavón tölgyek elérik
a 40 métert és a 62 cm-es mellmagassági
átmérôt. Egy hektárra 62 db SZT jut, me-
lyekre a 6–7 m3-es nagyság a jellemzô. A
terület kutatási objektum is egyben: a
zágrábi erdészeti egyetem rendszeres
monitoring tevékenységet folytat az állo-
mányban.

A következô programpont szorosan
kötôdött a magtermô állományhoz,
ugyanis egy frissen telepített szlavón
tölgy plantázsba vezetett utunk. A Loze-i
magtermô állomány 58 késôn fakadó
egyedérôl (58 klón) vettek oltógallyat, és
ezeket 1500 egyedre oltották rá, ame-
lyeket 8x10 m-es hálózatban telepítettek
a plantázsba. Minden klón el van különít-
ve, sorszámmal be van azonosítva és év-
rôl évre méréseket végeznek rajtuk.

A tanulmányút eredményei
• A horvát erdészet képviselôi pros-

pektust kaptak az Egererdô Rt.-rôl, illetve
a térség kultúráját bemutató kiadványok-
ból. Ezekkel is igyekeztünk a magyar er-
dôgazdálkodás, a térség jó hírnevét öreg-
bíteni.

• Hasznos kapcsolatépítést jelent to-
vábbá a magyar erdészeti oktatás számá-
ra is a tanulmányút: közös együttmûkö-
dési szándékról született szóbeli megálla-
podás a Vadas Jenô Erdészeti Középisko-
la és a Vinkovci Erdészeti Középiskola
között.

• A szlavón tölgy természetes felújítá-
sának, szaporításának, feldolgozásának
megismerése, tanulmányozása.

• Betekintés a horvát nemzeti erdésze-
ti vállalat (holding), Hrvatske Sume mû-
ködésébe.

• Távlati célok között szerepelhet egy-
egy projekt esetén az eurorégiós együtt-
mûködési lehetôség is.

További részletek a horvát erdôgaz-
dálkodásról az Interneten:

• www.hrsume.hr
• www.fao.org/forestry
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Három nap a szlavón tölgyek birodalmában


