
Mint ismeretes, természetvédelmi terü-
leteken a vágástéri hulladék égetése,
valamint a vegyszeres ápolás a jelenlegi
törvényszabályozás szerint nem enge-
délyezett, illetve szigorú feltételekhez
kötött tevékenységek. A véghasznála-
tok során keletkezô vágásterületek vá-
gástakarítása az élô munkaerô fogyása,
illetve a költségek emelkedése miatt
egyre több problémát okoz. Ezenkívül
az Rt. rendelkezik 150 ha felhagyott
fûzteleppel, amelynek erdôvé történô
átalakítása szintén aktuális feladat.

A Szombathelyi Erdészeti Rt. erdôte-
rületének több, mint 30%-a védett terü-
leten található, míg ugyanez a mutató a
Szentgotthárdi Erdészeti Igazgató terü-
letén közel 80%. (Az Igazgatóság terüle-
tét is jelentôsen érintve kerül kialakítás-
ra az ôrség Nemzeti Park.)

A fentiek miatt régóta keressük azo-
kat a mûszaki megoldásokat, amelyek-
kel törvényi elôírások betartása mellett
el tudjuk végezni az erdôfelújításokkal
kapcsolatos feladatokat.

2001 júliusában Svédországban ren-
dezték az ELMIA–WOOD Erdészeti Gép-
kiállítást és vásárt. A kiállításon részt vet-
tek az Rt. munkatársai is, ahol kiállítóként
szerepelt a német AHWI Maschinenbau
GmbH cég is, többek között egy olyan
vágástéri, szárzúzó-aprító géppel
(Forstmuclher) – továbbiakban aprító-
géppel –, amely más célú hasznosításra is
alkalmas. Az AHWI cég felajánlotta, hogy
az Rt. területén egy ismertetôvel egybe-
kötött gyakorlati gépbemutatót tart.

A gépbemutató 2001. október 3-án
került megrendezésre a Szombathelyi
Erdészeti Rt. Szentgotthárdi Igazgatósá-

gának területén, ôriszentpéter térségé-
ben. A bemutatóra meghívtuk a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem – Sopron –
oktatóit, valamint a térség erdôgazdál-
kodóit és a hatóságok képviselôit is
(TÁEG Rt., Sopron, KAEG Rt., Gyôr, Ba-
kony Erdô Rt., Zalaerdô Rt., ÁESZ
Szombathelyi Igazgatósága, Fertô-
Hanság Nemzeti Park Igazgatóság).

A bemutató két helyszínen zajlott. Az
elsô területen egy felhagyott fûztelep ap-
rítása történt meg, a területen a fûzön kí-
vül szórtan elhelyezkedô, 5–15 cm-es át-
mérôjû nyír és erdeifenyô egyedek is ap-
rításra kerültek. Az aprítógépet
Valtra–Valmet 6850-es típusú, 110 LE-s
erôgép hajtotta meg. Az aprítás egy, illet-
ve két menetben történt, de már az egy-
menetes aprítás után is erdôtelepítésre al-
kalmas területet hagyott maga után a gép.

A második helyszínen egy tölgyes-
erdeifenyô véghasználati állomány után
természetesen, de visszamaradt 5–8 cm
átlag átmérôjû, zömében erdeifenyô vá-
gástéri hulladék aprítása történt meg.
Az adapter 230 cm széles, haladási
irányra merôleges tengelyén kemény-
fém ötvözettel ellátott, mereven rögzí-
tett kések 1000-es fordulattal dolgoztak
úgy, hogy a traktor elôször hátramenet-
be ment, majd ugyanezen a pásztán
elôremenetben még egyszer végigdol-
gozta a területet.

Az eredmény alapján elmondható,
hogy a vágásterület akár kézi, akár gépi
erdôsítésre alkalmassá vált.

A gép teljesítményének mérésére a
bemutató ideje természetesen nem volt
elég, ezért a bemutató után még további
két nap üzemi próbán teszteltük az aprí-

tógépet hasonló területeken. Méréseink
alapján az aprítógép bozótirtás, illetve
vágástéri hulladékaprítás esetén is képes
a napi 0,6–0,8 hektáros teljesítményre.

Üzemi próbára került egy talaj-elôké-
szítô gép is, amely a vágástéri aprítás
után 30 cm széles és 17–20 cm mély mart
pásztát készített, amely kedvezô feltéte-
leket nyújt a maggal és makkal történô
erdôfelújításokhoz, illetve a fokozatos
felújítások talaj-elôkészítéséhez.

A terepi bemutató után a résztvevôk
az Rt. ivánci vadászházában értékelték
a látottakat, ahol dr. Pethô József vezér-
igazgató összegezte az elhangzottakat.

A kedvezô üzemi tapasztalatok és a
forgalmazóval történt tárgyalások után
a Szombathelyi Erdészeti Rt. az aprító-
gépet 2001 novemberében megvásárol-
ta. Terveink szerint a jövô évben az Rt.
területén tartandó OEE Gépesítési Szak-
osztály ülésének keretében is bemutat-
juk a vágástakarító gépet.

A bemutatóhoz nyújtott segítségükért
köszönet illeti az AHWI cég kereskedel-
mi vezetôjét, Magnus Göller urat, továb-
bá a gép osztrák márkaképviseletének
és forgalmazójának az ÖKO-Recycling
GmbH vezetôjét, Karl Wiedermann urat
és munkatársát, akik a rendezvényen is
részt vettek és a felmerült kérdésekre
készségesen választoltak. A Szombathe-
lyi Erdészeti Rt. részérôl Bakó Csaba er-
dôgazdálkodási igazgató, Szép Tibor fa-
használati és kereskedelmi igazgató, va-
lamint a Szentgotthárdi Igazgatóság
munkatársai vettek részt a rendezvény
elôkészítésében és megszervezésében.
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Beszámoló a Szombathelyi Erdészeti
Rt. területén tartott gépbemutatóról


