Erdészeti nagyüzem az Akadémián

Rédei Károlynak Solymos Rezsô gratulál

Alig néhány héttel Solymos Rezsõ akadémiai székfoglalója után, amit, mint az
MTA rendes tagja tartott (lásd cikk), két
újabb rangos erdészeti eseményre került sor ugyanazon a napon.
Délelõtt Rédei Károly (képünkön balról) „Az akác (Robinia pseudoacacia L.)
termesztés-fejlesztésének biológia alapjai” címû MTA doktori értekezésének
nyilvános vitája zajlott a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében. Az
értekezés opponensei: Marosvölgyi Béla,
Nyéki József és Szontagh Pál voltak.
A jelölt az értekezés téziseit a
következõképpen vezette fel: „Az
erdõkkel szemben támasztott társadalmi-gazdasági igények közül kiemelt
jelentõségû azok faellátásban betöltött
szerepe. A fatermés mennyiségi és
minõségi fokozása szinte minden országban az erdészeti politika fõ célja. A
jelen és fõként a jövõ erdõgazdálkodása
a társadalmi jólét viszonylagos megteremtését és lehetõségek szerint növelését az erdõk sokoldalú hasznosításával,
nélkülözhetetlen szolgáltatásainak és
termékeinek egyre magasabb színvona-

lú elõállításával segítheti elõ.
A
fahiánnyal
küszködõ országokban, így hazánkban is, a faanyagszükséglet
mind nagyobb hányadának a hazai
forrásokból való
kielégítési
lehetõségét kínálja
a gyorsan növõ fafajok termesztéstechnológiájának
folyamatos fejlesztése.
Hazánk
ebbõl a szempont- Horn Péter (balról) és Mátyás Csaba
ból kedvezõ helyzetben van, mert ökológiai adottságai a miai székfoglalójára: Gének, ökoszisztégyorsan növõ fehér akác (Robinia mák, gazdálkodás: erdészet, paradigmapseudoacacia L.) és nyárfélék számára váltás után címmel. A rendkívül érdekes
számottevõ területen nyújtanak vi- és újszerû látásmódot sugárzó elõadást
heves tetszésnyilvánítás követte. (A
szonylag jó termesztési feltételeket.”
Az értekezés ismertetését követõen késõbbiekben közöljük Mátyás CsabáRédei Károly válaszolt az opponensi vé- nak a témával a kapcsolatos cikkét.)
Sárvári János
leményekben feltett és a közönség soFotó: Pápai Gábor
raiból érkezett kérdésekre. A bizottság
maximális pontszámmal értékelte
a sikeres védést,
amihez annál is inH-2730 Albertirsa, Baross u. 85/II.
kább gratulálunk,
Telefon/Fax: 06/53/370-206
mert
szakmánk
történetében az
e-mail: danoskft@axelero.hu
utolsó MTA doktori cím elnyerésére
jó 15 évvel ezelõtt
volt példa.
DÁNOS® fejlesztésû egyeDélután zsúfoládi SPIRÁL formájú hálósig megtelt az Akatömlõ.
démia Nagyterme.
UV stabilizált , 3x3 mm
Horn Péter akadészemméretû háló.
mikus felvezetése
Egy mozdulattal a fa
után került sor Mátörzsére illeszthetõ.
tyás Csaba akadéCsak emberi kéz tudja

FLEX-GUARD facsemetevédõ

eltávolítani.
Rugalmas, lágyan követi a
fa növekedését.
Ideális árnyékolást és szellõzést nyújt a fatörzsnek.
Többször is felhasználható, hosszú élettartamú.
Méretek(névleges átmérõ×hossz):
Ø6cm×55cm
Ø11cm×55cm
Ø15cm×55 cm
Ø3,5cm×60cm

Erdészeti Lapok CXL. évf. 3. szám (2005. március)

Ø6cm×80cm
Ø11cm×80cm
Ø15cm×80cm
Ø3,5cm×120cm

Ø6cm×110cm
Ø11cm×110cm
Ø15cm×110cm
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