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és társadalmi összefüggéseire vonatko-
zóan (8.) A vidékfejlesztés cél-, eszköz-
és intézményi rendszereit illetõen tár-
gyilagos elemzések, számítások, a le-
hetséges következmények bemutatása
szükséges. A szerkezeti átalakítás öko-
nómiai kérdéseit illetõen interdiszcipli-
náris kutatások végzése szükséges.

Azonos minõségû talajokon a mezõ-
gazdasági és fatermesztéssel történõ
hasznosítás esetén a fennálló hozam
(növedék), ráfordítás, jövedelem, esz-
közhatékonyság, tõkemegtérülés, likvi-
ditás stb. részletes elemzése az EU-s és a
nemzeti agrártámogatások figyelembe
vételével. Ez az agrár- és az erdészeti
mûhelyek közös feladatát képezi.

Az is kétségtelen, hogy az ültetvény-
erdõk elfogadása változtatást igényel az
Erdõtörvényben, a finanszírozásban, a
telepítések mûszaki-technológiai elõ-
írásaiban, végül a bürokrácia és az
ellenõrzés EU harmonizációs gyakorla-
tában.

A „Pro silva” mozgalom hosszú évek
óta sikeresen mûködik és elfogadott a
hazai erdõgazdálkodásban. Kevesen is-
merik azonban fel, hogy éppen ennek
hatására az egész világon rohamosan
növekszik az agro-erdõgazdálkodás, a
faültetvények szerepe. Napjainkban a
világ hengeresfa felhasználásának 35%-

át az összes erdõterület mindössze 5%-
át kitevõ ültetvényerdõk biztosítják
(10.). Nem ellentétes tehát a gyorsan-
növõ fafajok telepítése a környezetvé-
delem érdekeivel. Ezek a telepítések
részt vesznek a CO2 lekötésben, a le-
vegõ-, víz tisztaságának megõrzésében,
az üvegházhatás csökkentésében, ugyan-
akkor a mezõgazdaság szerkezet-átala-
kítása során fontos gazdasági szerepet
játszanak.

Abstract
In Hungary black locust (Robinia
pseudoacacia L.) is the most wide-
spread tree species. It covers the 22
percent of the whole forest land area.
The climatic of the country is almost
optimal for its character.

The demand for black locust is
booming on the world market: support
system of vineyards and fruit farms,
shelters from avalanche, coastal
defence, equipment of social welfare,
etc. Merchantable grade lumber
worked by the processes of modern
wood product industry (drying, semi-
manufacturing, improval by steaming)
is suitable for carpenters and furniture
factories.

The study describes a plantation
tending method on sandy soil and its

technological elements: wide growing
space, soil improvement, nutrients
recycling into the soil, pruning.

A result of this, the growth per year
os twice as much than with the tradi-
tional method. Its spreading offers be-
nefits in agricultural policy and profits
in economy.
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Évek óta Vinitech-látogatóként öröm-
mel találkozom a kiállítás – talán egyet-
len – magyar résztvevôjével, a Dunaker
Kft.-vel. Palaczki Józsefet, a cég ügyve-
zetôjét munkájukról kérdeztük, miköz-
ben szemmel láthatóan nagy érdeklô-
dést váltottak ki termékeik a látogatók
körében, kiket fia kalauzolt.

Két évtizede alakult a cég – magán-
személyek részvételével –, s kimondot-
tan csak fával foglalkoznak. Ebbe bele-
fér a bútoripar, a parkettaféleségek, és –
az egyik legnagyobb terület – az ültet-
vények számára készült támberen-
dezések. Ez utóbbi csakis akácból ké-
szülhet. Ezt a fafajt az elmúlt néhány év-
ben úgy sikerült bevezetni a piacra,
hogy ma már az akác mint magyar ter-
mék keresetté vált, akár hungarikum-
nak is nevezhetnénk némi bátorsággal. 

Franciaország a legnagyobb felvevô-
piac, de szállítanak az Egyesült Királyság-
ba, Portugáliába, Spanyolországba és a
skandináv országokba is. Jelentôs vásár-
lókká váltak az olaszok és a görögök is.

Korábban a fenyôt és a fémet is elter-

jedten alkalmazták már a szôlô- és a
gyümölcs ültetvényekben, amikor az
akác közel tíz évvel ezelôtt ismét elin-
dult diadalútjára. Hazánkban több he-
lyen van saját telepítésük, de fel is vásá-
rolnak, akkora az igény. A fát saját tech-
nológiájuk alapján feldolgoztatják, s
emellett szervezik a szállításokat is.
Nyugat-Európában több gazdaságban
hoztak létre referencia-területeket, érté-

kesítô hálózatot tartanak fenn, megje-
lennek a kiállításokon, vásárokon. A si-
ker alapja mindenképpen a jó minôség
és a megbízható szállítás. Magyaror-
szágról 1000-1200 kamionnyi árut szál-
lítanak évente Franciaországba. 

– Meglehetôsen fuvar-érzékeny ter-
mékrôl van szó, egy távolságon túl az
utaztatás többe kerül, mint a fa értéke –
magyarázta az ügyvezetô, de Európá-
ban mindenhová gazdaságosan eljuttat-
ható. Ma már az Egyesült Királyságból
és a skandináv államokból mutatkozik
nagy érdeklôdés, s emellett Moldávia,
Ukrajna, Románia és Törökország is ve-
vôként jelentkezett. Évek kellenek hoz-
zá, hogy komoly piac legyen belôle, de
így indult máshol is.

Munkájukhoz tartozik, hogy évente
meglátogatják minden partnerüket Eu-
rópában, hogy megtudják, mi a vélemé-
nyük a termékükrôl. Ha öt karó eltört,
akkor annak az árát visszatérítik. Nem a
nagy elosztóknak szállítanak, hanem
közelebb mentek a fogyasztóhoz. Ezzel
ugyan több a munka, de életszerûbb és
intenzívebb kapcsolatot eredményez.
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(Magyar Mezõgazdaság)

A magyar akác nagykövetei

Palaczki Gábor és felesége a vásáron


