Az erdôgazda adózásáról egyszerûen
A fenti címmel megjelent útmutató megrendelhetô az OEE titkárságán, az ÁESZ
irodáinál, az APEH megyei igazgatóságainál, az OEE Helyi Csoportjainál és a
MEGOSZ térségi integrátoroknál.
„A könyv elsô három fejezete általános tájékozódást és eligazítást ad a
gazdálkodási módok és adózási formák között. Jelenleg, és valószínûleg
még jó darabig, a magánerdô-gazdálkodásban meghatározó lesz a kis erdôbirtok, vagy a mezôgazdasági termelés kiegészítô részeként mûködô
erdôtulajdon. Ezért a IV–V. fejezetben
részletesebben ismertetjük a mezôgazdasági ôstermelôi tevékenységet
és a családi gazdálkodást. A kis erdôgazdálkodókra, erdôtulajdonosokra –
ha a jogszabályi feltételek egyébként
adottak – talán ezek az adózási módok
a legkedvezôbbek. A 2003-as évtôl
nyílt lehetôség az egyéni és társas vállalkozásokban az egyszerûsített vállalkozói adó alkalmazására. Ezért fontosnak tartottuk ennek, mint új adózási

lehetôségnek, a vázlatos bemutatását
is (VI. fejezet).
Az erdôtulajdonlás és a magánerdôgazdálkodás közgazdasági kérdéseivel
elmélyültebben foglalkozó gyakorló erdôgazdáknak és erdész szakemberek-

A cserebogárpajor és pocok
elleni védekezésrôl
Lapunkból kitûnik, hogy a pajor elleni
védekezés továbbra is nagy gondot
okoz.
41 éves munkálkodásom alatt a legeredményesebb védekezés a szénkéneggel való védekezés volt.
Elônye: az eddig ismert szerekhez
viszonyítva egészségre, környezetre
kevésbé ártalmas. Nagy teljesítmény
érhetô el gyorsan, hatékonyan, eredményesen.
Hátránya: robbanás- és tûzveszélyes. A tárolás közelében és munka
közben dohányozni tilos. Sziklás, köves
talajon nem alkalmazható.
A szénkénegezôt házilag is el lehet
készíteni, melyet könnyen be lehet
szúrni a talajba a taposó segítségével.
A fertôzés mértékétôl függôen kell a
szúrásokat elvégezni. Általában 3-4
leszúrás elegendô m2-enként. 1 ha területre 1 db 200 l-es hordó anyag általában elegendô. A munkát 2 fô végezze. 1 fô kezeli a szénkénegezôt, 1 fô a
lyukakat azonnal betapossa vagy egy
suháng vastagságú fával betömi a nyílást, hogy a szénkéneg ne tudjon elpárologni.
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Pocok ellen is alkalmazható a szénkéneg, ezenkívül tapasztalatom szerint
a „Politalon” tabletta volt a legeredményesebb. Járatonként 1 tabletta elegendô, melyet azonnal be kell taposni,
tömni, mivel a talajba jutáskor gáz fejlôdik, amitôl elpusztul a rágcsáló. Elônye
hasonló az elôzôéhez. Hátránya: tûzveszélyes, nyílt terepen víz hatására
lángolva ég. Esôs idôben túl nedves talajon nem alkalmazható.
Petz Ádám
ny. ker. vez. erdész

A duglászfenyô
és a rovarvilág
A németországi Nienburgban az ott dolgozó kutatók egy összehasonlító vizsgálatban arra kerestek választ, miként
hat a rovarvilágra a duglászfenyô jelenléte az elegyes bükkös állományokban.
Megfigyelték egy duglászfenyô és egy
erdei fenyô elegyes bükkösben a bogárfajokat és jelentôs különbséget az
egyes állományok bogárpopulációiban

nek szántuk a VII. fejezetet, mely a birtok és üzemnagyság, valamint a lehetséges gazdálkodási formák adózási
kapcsolatrendszerét elemzi.
Az erdôgazdákat napjainkban a gazdasági kérdések közül az adózás témakörén túl – csakúgy, mint a gazdaság
más szereplôit is – leginkább az Európai Uniós csatlakozásból adódó változások foglalkoztatják.
Az egyébként is nagy költség- és eszközigényû erdôgazdálkodást a jelenleg
igénybe vehetô hazai támogatások is
nagymértékben befolyásolják. Ezért várakozással tekintenek az erdôgazdák az
uniós csatlakozással megnyíló támogatási lehetôségekre is. Szükségesnek tartottuk tehát röviden összefoglalni ezeket tájékoztató jelleggel könyvünk VIII.
fejezetében.”
Beszerezhetô: ÁESz Központ és igazgatóságai, FVM hivatalok, APEH megyei
igazgatóságai, MEGOSz és integrátorai,
OEE Helyi Csoportok, illetékes szakosztályok, OEE Központ.
nem tapasztaltak. Csak kevés fafajhoz
kötôdô bogárfajt sikerült a kutatóknak
találni, a különbségek igazi oka a kutatók szerint az erdei termôhely egyes
elemeiben rejlik.
Ref.: Kovács Richárd
(Forst und Holz 2003. január)

Tavaszi dal
Tavasz van,
Ki-ki a szabadban.
Éneklõ madarak,
Repdesõ bogarak.
Minden bokor kihajt,
Élvezi a gyermekzsivajt.
Labda gurul ide-oda,
A jókedvem, hú de csuda!
A sok fa virágzik,
A jókedv hullámzik.
Nevetés és kacagás,
A mi kedvünk jaj, de más!
Kék ibolya illata,
Erdõnek madárdala.
Fiókák a fészekben,
Szép a világ egészben!
Györök Márk, 2. osztály
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