szem azt nem kell különösen bizonyítani, hogy minél nagyobb számú adat állt az egyes
kategóriák átlagértékeinek kiszámításánál rendelkezésre, az eredmény annál meg
nyugtatóbb.
A belenyúlási erély helyességének megállapítása egyik legnehezebb feladat. Ezt
hiányos feljegyzésekből elbírálni lehetetlen, éppen ezért közöltem a talált szélső érté
keket is. A helyes érték nagy valószínűséggel a sok adatból leszűrt legnagyobb gyako
riságok átlaga körül mozog, amely mint átlag került feltüntetésre. De újra és ismé
telten hangsúlyozni kívánom, hogy az átlagos belenyúlási erély is csak tájékoztató
adat, az egyes területre az adott helyzet határozza meg az erély szükséges nagyságát.
Schadelin klasszikus munkájában nagyon találóan mondja, hogy aki a számoktól
vezetve gyérít, abba a gyanúba keveredik, hogy nem tud gyériieni.
Az efső öt év adataiból részletekbe menő irányelvek lerögzítése még korai volna.
Kevés az adat, a vonatkozási aiapok erősen szóródók. Minőségileg jobbak és mennyisé
gileg nagyobb számúak a 116—259/1961. OEF. számú körlevél megjelenése óta beérke
zett munkarészek.
Igazán értékes adatok azonban csak hosszabb idő múltán állnak majd rendelke
zésre, amikor már ugyanazon területen 2—3 ellenőrző parcella adataival is rendelke
zünk. Addig pedig az a feladat: minél több pontosabban felvett adatát összegyűjtsük,
megőrizzük és az egyszer már kijelölt területeket gondosan fenntartsuk a természet
ben is. Ennek a munkának legnagyobb részét az erdészeteknek kell elvégezni.
Dr. Márkus László

Tompa—Bründl: A fűz
(Mezőgazdasági Kiadó 1964.)
A könyv dr. Koltay György Kossuth-díjas, a nyarak és füzek kiváló művelőjének
emlékét őrzi. A munka mintha felelet lenne neves szakemberünk „Egy elfelejtett ér
tékes fafajunk, a fűz" című korább dolgozatára; kezdeményezésére a fűz jelentőségét,
gazdasági szerepét, fontosságát hazai szakembereink felismerték. A fűz ma már nem
elfelejtett, haszontalan fafaja erdőgazdaságunknak, méltó kiegészítője a fontos erdő
gazdasági feladatot betöltő nyaraknak. Jelentőségét emeli sokoldalú ipari felhasznál
hatósága mellett a szélsőséges, mély fekvésű termőhelyek hasznosításának lehetősége,
gyors növekedésénél fogva pedig a várható fatermés fokozása.
Dr. Tompa Károly és Bründl Lajos által szerkesztett és nagyobb részben általuk
írt, a Mezőgazdaság Kiadó gondozásában megjelent A fűz című könyv szerencsésen
. foglalja össze a fűztermelésnek a gyakorlat számára szükséges ismereteit, a füzek bota
nikáját, a nemesítés, szaporítás, a károsítok felismerési és védelmi, továbbá a fa alakú
füzek, illetve a fonófüzek termesztési és hasznosítási kérdéseit. így a könyv nemcsak
erdészeknek szól; egyaránt hasznosíthatják értékes tudományos és gyakorlati adatait
az erdőgazdaságok, a fonófűz termesztést irányító Erdőkémiai Vállalat szakemberei, aZ
állami gazdaságok, termelőszövetkezetek, vízügyi szervek dolgozói.
A szerkesztők a monográfiát tizenegy munkatárs közreműködésével állították
össze, így gyakorlatilag az ország legjobb szakembereinek szaktudása került az olvasó
kezébe. A 251 oldalas könyv tíz fejezetre oszlik, ezen felül mellékletként összesfatömeg
táblát és terjedelmes irodalomjegyzéket tartalmaz.
A mű előszavában dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az Országos Erdészeti
Főigazgatóság vezetője méltatja a könyv jelentőségét. Felhívja mindazok figyelmét
használatára, akiknek foglalkozási körük összefügg a fűztermeléssel, vagy módjuk van
korszerű fűztermeléssel növelni népgazdaságunk jövedelmét. Az első fejezetben a szer
kesztők a füzek népgazdasági jelentőségét ismertetik. Meggyőzően tárgyalják a füzek
széles körű felhasználási lehetőségét, különösen a vékony anyag felhasználhatóságát, s
az abban rejlő nagy gazdasági hasznot emelik ki.

A második fejezetben dr. Majer Antal a füzek rövid növénytani jellemzése után
6 fa-alakú fűz és 12 fűzcserje, valamint 38 változat, alak, illetve keresztezés részletes
leírását és ismertetését adja meg. A leírás nagy segítség a füzek felismerése terén. A
leíró részt jól egészíti ki a szöveg közt közölt 34 idevonatkozó rajz, illetve fénykép.
A harmadik fejezetben dr. Tompa Károly röviden utalást ad a nemesítés
honosítás, kiválasztás módszereiről és problémáiról. E munka során hazai fajtagyűjtejnényekben közel 400 faj, illetve fajta van megfigyelés alatt. Ebből 70 a határozottan
fa alakú klón, 50 másodrendű fává növő inkább dekoratív, méhészeti célokat szolgáló
klón, a többi fonófűz.. A negyedik fejezet, melynek szerzője ugyancsak dr. Tompa Ká
roly, a füzek szaporításának módját tárgyalja. Számos irodalmi adatra hivatkozással
ismerteti a szerző a dugványtermesztés, termelés, dugványméret, dugványkészítés, tá
rolás szállítás, gyökéresdugvány-, suháng- és sorfanevelés módszereit, illetve adatait.
Az ötödik fejezetben dr. Szalay-Marzsó László: A nemesfüzek, károsítói, betegségei
és az ellenük való védekezés címmel közöl részletes ismertetést, minden esetben uta
lással a védekezés ma ismert legeredményesebb módszerére. A szöveg közti fényképek
a károsítok felismerését igen megkönnyítik.
A hatodik fejezetben az egyes erdőgazdasági tájakat legjobban ismerő szakembe
reink a füzek az erdőgazdaságban és védőfásításokban témakörben adnak értékes ada
tokat a füzek szerepéről tájankénti részletezéssel. Az ártéri füzeseket Tóth I. Imre
ismerteti. A füzek szerepét az öntözött területek fásításában dr. Tóth Béla tárgyalja.
A füzeknek a homokfásításban betöltött szerepét és helyét dr. Babos Imre ismerteti.
dr. Szőnyi László a füzek szerepe a víz-erózió elleni talajvédelemben témakört fog
lalta össze. dr. Gál János a füzeknek a védőerdősávokban betöltendő szerepét tárgyalja.
A fa alakú füzek telepítési területét jól egészíti ki dr. Tompa Károly írása a füzek al
kalmazása a zöldövezetekben címmel.
A hetedik fejezet fatermési és felhasználási adatokat tartalmaz. Fatermés-fatömeg
adatokat Sopp László feldolgozásában kapja meg az olvasó. Ezt egészíti ki a melléklet
ként közölt ,,Fűz összes fatömege" táblázat? A füzek fájának felhasználását Makkay
Zoltán, Bründl Lajos, Zágoni István és dr. Tompa Károly önálló részmunkákkal foglal
ták össze. Megismerheti az olvasó e fejezetből a füzek erdei és ipari választékait, a
papír- és cellulóziparban, valamint a farostlemez- és forgácslaptermelésben betöltendő
szerepét.
A nyolcadik fejezetet a fonófüzek termesztése témakörről Bründl Lajos és dr.
Tompa Károly írta. Az igen terjedelmes és minden részletre kiterjedő fejezetből a
fonófűztermesztés csaknem minden kérdésére szaktanácsot és útmutatót kap az olvasó
A mintegy 50 oldal terjedelmű fejezetben a fonófűztelepek területeinek kiválasztását,
a telepítendő füzek megválasztását, talajelőkészítés, táperőgazdálkodás, telep létesítés,
ápolás, üzemvitel kérdéseit tárgyalják a szerzők.
Az előbbi fejezethez hasonló terjedelmű és részletességű a kilencedik fejezet, mely
nek szerzője ugyancsak dr. Tompa Károly. A fejezet a fűzvessző jellemző adatait és
feldolgozását tárgyalja. A vessző jellemző műszaki ismertetésétől kezdve megismerjük
a fonófűz minősítését, hibáit, a vessző kezelésének, tárolásának, továbbfeldolgozásra
előkészítésének módszereit, a főzés, gőzölés, hántolás, szárítás szükséges felszereléseit
és módját.
A tizedik fejezet a füzek egyéb felhasználható termékeinek, mint a kéreg, levél,
virágainak hasznosítását tárgyalja dr. Tompa Károly összeállításában.
A művet bőséges irodalomjegyzék egészíti ki. A szöveg közt elhelyezett 156 ábra
és 28 táblázati a nyomdailag is kifogástalan illusztrációk nagyban segítik a megértést
és a könyv élvezhetőségét. Tekintve, hogy e témakörben ilyen összefoglaló munka még
nem jelent meg, az hiánypótló, értékes munka, ajánlható mindazoknak, akik hivatal
ból vagy gazdasági érdekből foglalkoznak fűztermeléssel, vagy a fűztermelés k é r d é s e ,
gazdaságossága iránt érdeklődést tanúsítanak.
Palotás Ferenc
Űj tőárakat vezetnek be a Szovjetunióban 1965. január 1-től. Ezek rendszerét a
Lesznoje Hozjajsztvo 1964. évi 4. számában V. K. Skatov ismertette, valamint javaslatot
tett módosításukra. A folyóirat ugyanebben a számában V. F. Bartovnak a különbözeti
járadékról, illetve az erdőgazdasági vállalatok differenciális bevételeiről szóló cikke
ugyancsak a tőár problematikájához kapcsolódik.
A bevezetendő főárakkal a lábon álló fa m -enkénti értékesítési ára átlag 80%-kal
növekszik. Az áremelés a fában szegény vidékeken a jelenlegi árszintnek kétszerese, a
fában gazdag vidékeken pedig 1,2—1,6-szorosa lesz. A tőárak rendezésével az erdőgaz
dasági bevétel mintegy megközelíti majd az erdőgazdasági ráfordítási költségösszeget.
Az új tőárrendszer alapja a kiszállítási távolság. Eszerint négy csoportot alakí
tottak ki: I. 1—10 km, II. 10,1—25,0 km, III. 25,1—40,0 km, IV. 40,1 km és több. A
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tőár-arány ezekben a következő lesz: I. 100%, II. 55%, III. 35%, és IV. 20%. Ezeknek
az arányoknak megállapításakor a különböző távolságokra kiszállított iparifa menynyiséget vették figyelembe, éspedig azt, hogy általában 10 km-nél kisebb távolságra
ipari fát kb. 15%-ban, 10—17 km-re 40%-ban szállítanak, míg a fennmaradó 45%-ot
átlag 29 km-re szállítják ki.
A kiszállítási távolság szerint kialakított csoportokon belül a tőár fafajok szerint
különböző. Ennek az árszintnek megállapításakor iránytadó szempont az egyes fafajok
kitermelésének serkentése vagy korlátozása volt. Nevezetesen például a vörösfenyőt
egyes területeken lábon hagyták és az erdeifenyőt kitermelték. Tőára most az erdei
fenyőével ugyan azonos szinten maradt de nagykereskedelmi árát 20%-kal növelték,
hogy ezáltal azok a fakitermelő vállalatok, amelyek vörösfenyőt termelnek ki, az ezzel
járó többletköltségek fedezésére és a kitermelés anyagi serkentésére bizonyos többlet
jövedelemhez jussanak.
A tölgy, a kőris, a juhar és a bükk tőárát az átlagosnál jóval nagyobb mértékben
emelték, minthogy élőfakészletük jelentősen csökkent. Nagykereskedelmi árukat is
lényegesen növelték. Ezzel a cél az, hogy az említett fafajok fáját csak abban az
esetben használják, ha más anyagokkal nem helyettesíthetők.
Az új tőárak — éppenúgy, mint a jelenlegiek — az iparifa méretek szerint is kü
lönböznek. A vastag, a közepes és az apró iparifa tőár aránya 100:85:65. A tűzifa külön
csoportot alkot, tőár szintje lényegesen nem változik.
V. I. Skatov megállapítása szerint az új rendszernek — habár a tőár csak 80%-kal
növekedett (az egyesek által javasolt 5—6-szorosra emelés helyett) — több előnye van.
Ezek között a leglényegesebb a járadékot képező tényezők szerinti nagy különbségtétel.
Ugyanakkor azonban rámutat arra, hogy a bevezetendő rendszer még nem oldott meg
minden problémát, s ezek fő oka az új tőárak elégtelen átlagszintje.
A tőár — mint V. P. Vasziljev kifejtette — közgazdasági értelemben különbözeti
járadék. A szerző kimutatja a kihasználandó erdőterület fekvésétől, valamint minő
ségétől függő különbözeti járadékot, továbbá a tőár átlagszintjének megállapításához
figyelembe veszi az 1 m fa megtermelésére fordított átlagos költséget. Az így kapott
érték alkalmazása esetén azonban a nagykereskedelmi árat ab vagon feladó állomás
59%-kal, ab vagon rendeltetési állomás 42%-kal kellene növelni, ami a fából készült
termékek kiskereskedelmi árának növelését vonná maga után.
Az iparifa és általában a fából készült termékek, nagykereskedelmi árainak lénye
ges változtatása nélkül a problémát a szerző olyan tőár-rendszer bevezetésével java
solja megoldani, amely övezetekre és kiszámítási távolságokra épül fel, és emellett
lényeges különbséget tesz az átlagos tőárak között. Az övezetekben a tőár átlagos nagy
ságát az erdőhasználati szempontból kedvező vagy kedvezőtlen adottságok határoznák
meg. A kedvező adottságú erdőgazdasági vállalatok esetében az átlagérték lényegesen
nagyobb lenne, a kedvezőtlen adottságok között dolgozóké pedig kisebb. Ezzel a pozitív
és a negatív különbözeti járadék elve érvényesülne, ami azt jelenti, hogy a kedvező
adottságokkal rendelkező vállalatok -j- előjelű különbözeti járadékot szolgáltatnak be
az államháztartásba, míg a kedvezőetlen adottságok között dolgozók az államháztartás
ból kapnának támogatást (— előjelű különbözeti járadék). A tőárak közötti maximáli
san lehetséges különbségtételre a fakitermlés, a fakitermelő munkások anyagi ösztön
zése céljából volna szükség, a nyereségrészesedés növekedne, ami elősegítené az erdő
ben gazdag területeken a fahasználat további kiterjesztését.
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F. I. Bartov az új főárakkal kapcsolatban az erdőgazdasági vállalatok különbözeti
járadékának, illetve ennek számításának és többletjövedelem átirányításának kérdésé
vel foglalkozik. Abból indul ki, hogy az erdőgazdaságokban a különbözeti járadék
főleg a fakitermelésből származik, ezért a tőár-arányok megállapításához alapul csak
a különböző minőségű állományok kitermelési költségszintje szolgálhat. A különbözeti
járadéknak ilyen módon való számítása nagyobb költségtételt tett volna lehetővé a
főárakban, ami lényegesen fokozta volna a főárnak a fakitermelést ösztönző szerepét.
A sztyepp és erdős-sztyepp vidékekre a tőárak megállapítása azzal a számítással
történt, hogy az itteni erdőgazdaságok operatív költségeit részben a főárakból, felújítási
munkák költségét nagyobb részben abból a többletjövedelemből fedezik, amely a főbb
fakitermelési vidékeken a főárból befolyik. Ezt a többletet azonban nem lehet csak
mechanikusan átutalni a belterjesen gazdálkodó erdőgazdaságoknak. A szerző a külön
bözeti többletjövedelem elvonását és átirányítását a fatermékekre megállapított, szi
lárdan rögzített árak figyelembevételével és az összegeknek egy közös, beruházási
jellegű alapba való befizetésével javasolja megoldani, amely az erdők felújításának
kiterjesztését szolgálná.
Ref.: Kolossváryné

G r e m m e n , F.: A d a l é k a Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin (Dothichiza populea
Sacc. et Bri.) biológiájához. A „De Dorschkamp" erdészeti kutatóállomás a Holland

Fenyérhasznosítási Társaság (Niederlándische Heidekulturgesellschaft) pénzügyi támo
gatásával vizsgálatokat végzett és végez jelenleg is a nyarak kéregaszása és elhalása
okozójának biológiájára vonatkozóan. A kórokozó általában a Dothichiza populea Sacc.
et Bri. néven ismert.
A vizsgálatok során megállapították, hogy a Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin,
amelyet először találtak meg Hollandiában különböző helyeken, a gomba ivaros alakja.
Az aszkóspórákból előállított tiszta Cr. populea tenyészetek tökéletes azonosságot mu
tattak a Dothichiza piknidio-spóráiból előállított tiszta tenyészetekkel; ezek mintegy
négy hét múlva Dothichiza populea piknidiumokat képeztek.
Kitűnt továbbá, hogy a peritéciumok jóval később képződnek, mint a piknidiumok.
Ezért jelentőségük a fertőzés szempontjából a csemetekertekben, ahol a beteg és az
elhalt anyagokat gondosan összegyűjtik, elhanyagolható. A telepítésekben ezzel szem
ben fellépésüket nem lehet elkerülni. A fertőzés rendszerint a piknidio-spórák útján
történik. Az érett, a kéregben keletkezett piknidiumok nedves időszakokban képződ
nek. Áttörik az őket fedő kérget és belőlük a spóratömeg kiömlik. A spóraképződés és
kiszóródás folyamata az időszakos kiszárítási és ismételt nedvesítési kísérletek során
többször megismételhetőnek bizonyult. Piknidiumok az egész év folyamán keletkez
hetnek és előfordulhatnak a száraz és forró, vagy a száraz és fagyos időszakok kivéte
lével. Hollandiában azonban, mint Dél-Németországban is, a spóraképződés optimuma
májusban és júniusban volt. Egy másik optimum szeptemberben és októberben követ
kezhet be; ez azonban nyilvánvalóan nem minden évben fordul elő.
A fertőzés a legnagyobb valószínűség szerint a két említett időszakban történik,
amelyekben a spórák a legnagyobb mennyiségben fordulnak elő.
Feltételezik, hogy ősszel a levélhelyek és még nagyobb mértékben a Melampsora
sp., a nyárfarozsdával való korai és erős fertőzöttség esetén az idő előtt lehullott leve
lek helyei a Dothichiza fertőzéshez újabb alkalmat nyújtanak.
A Dothichiza okozta károk elkerülése érdekében a kevéssé fogékony nyárfaklónok
mindenkori felhasználásán és a csemetekertekben a fertőző anyag eltakarításán kívül
a közölt eredmények alapján vegyszeres védekezési módszer alakítható ki.
(Gremmen, J.: Bijdrage tot de biologie van Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin
(Dothichiza populea Sacc. et Bri.) Stichting Bosbouwproefstation „De Dorschkamp",
1958. Körte Mededeling Nr. 36: 252—260. cikke alapján, ref.: dr. Keresztesi Béla).
A M A G Y A R A G R A R I R O D A L M I S Z E M L E , amelyet a Károlyi Mihály Országos
Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ angol, orosz és német nyelven
csak a külföld számára ad ki, erdőgazdasági rovatában az 1963. évben a következő
tanulmányokat ismertette:
Andor J.—Barna J.: Vegyi gyomirtás a Délzalai Erdőgazdaság vasútüzemében. Az Erdő,
1962. 6:257—260.
Babos 1.: A tengelici homok erdőgazdasági táj termőhelyfeltárása. Erdészeti Kutatások,
1961. 1—3:187—239.
Balassa Gy.: A magyar erdőgazdálkodás helyzete és jövője. Az Erdő, 1962. 12:529—537.
Bánó I.—Marjai Z.: Erdeifenyő oltványok növekedése, fejlődése és magtermelése. I.
közi. Erdészeti Kutatások, 1961. 1—2:135—164.
Bencze L.: Egyes hazai erdőtípusok vadgazdálkodási vonatkozásai. Erdészeti Kutatá
sok, 1962. 1—3:85—102.
Birck Ö.: Fatermési vizsgálatok vöröstölgyre. Erdészeti Kutatások, 1962. 1—3:261—311.
Győrfi J.: A Lymantria dispar L. parazitái a legújabb kutatások alapján. Erdészeti
Kutatások, 1961. 1—3:275—285.
Dérföldi A.—Huszár E.—Szász T.: Munkatanulmány egy síkvidéki tölgy szálerdőben
végzett tarvágásos kitermelésről. Erdészeti Kutatások, 1962. 1—3:167—216.
Henzel J.: Kísérlet a rövidpályás kötéldaru hordkötele elaszticitási moduluszának meg
határozására. Erdészettudományi Közlemények, 1962. 1:147—160.
Igmándy Z.: A fekete lemezestapló (Lenzites reichardtii Schulzer). Erdészettudományi
Közlemények, 1962. 1:137—146.
Káldy J.: A rezgőnyár szerepe erdeink fatermésének fokozásában. Erdészettudományi
Közlemények, 1962. 1:97—120.

Karai G.: Izotópos kutatások az Erdészeti Tudományos Intézetben. Erdészeti Kutatá
sok, 1962. 1—3:355—369.
Keresztesi B.: A magyar nyárfatermesztés. Budapest, 1962. Mezőgazdasági Kiadó.
590. p.
Kulcsár V.: A gazdaságosság néhány kérdése a szocialista erdőgazdaságban. Erdészeti
Kutatások, 1961. 1—3:287—299.
Majer A.: Gyökérösszenövések előfordulása és jelentősége. Erdészeti Kutatások 1961
1—3:165—186.
Marjai Z.: Fenyőmagvizsgálatok. Az Erdő, 1963. 1:22—29.,
Mátyás V.: Bükköseink fenntartása és a magtermelés célját szolgáló állományok sze
repe. Erdészeti Kutatások, 1961. 1—3:87—109.
Mátyás V.: Tölgyeink virágzás- és termésbiológiája, mint a magtermés fokozásának
alapja. Erdészeti Kutatások, 1962. 1—3:3—35.
Pagony H.: A fehér- és a szürkenyár álgesztesedése. Erdészeti Kutatások, 1962. 1—2:
:103—124.
Pagony H.: Erdővédelmünk 1961. évi helyzete és az 1962. évi feladatok. Az Erdő, 1962.
6:272—280.
Papp L.: Ónoseső károsítása a délsomogyi erdőkben. Az Erdő, 1962. 6:249—257.
Sas B.: Az akácmag szkarifikálás kísérleti tapasztalatai. Az Erdő, 1963. 5:211—217.
Sopp L.: A vörösfenyő kéreg-, törzsalak- és fatömegvizsgálatainak eddigi eredményei.
Erdészeti Kutatások, 1962. 1—3:313—333.
Szederjei A.: Adatok a szarvasállomány minőségének javításához. Erdészeti Kutatások,
1958. 1—2:233—253.
Szederjei A.: Ujabb adatok a szarvasállomány minőségének javításához. Erdészeti Ku
tatások, 1962. 1—3:51—61.
Szepesi L.: A suhángkiemelő ekék nemzetközi összehasonlító vizsgálatának tapaszta
latai. Erdészeti Kutatások, 1962. 1—3:165—196.
Szodfridt I.: Adatok az óriásnyárasok gyérítéséhez. Erdészeti Kutatások, 1962. 1—3:
:51—661.
Szodfridt I.: Állományszerkezet! vizsgálatok az óriásnyár-korainyár elegyes állományányokban. Az Erdő, 1962. 3:116—124.
Szontagh P.: A gyűrűslepke (Malacosoma neustria L.) tömegszaporodása és károsítása
tölgyeseinkben. Erdészeti Kutatások, 1962. 1—3:125—142.
Tallós P.: Megfigyelések az erdeifenyőn élő lepkefajok életmójdáról. Erdészeti Kuta
tások, 1961. 1—3:313—319.
Tompa K.—Bründl L.: Vegyszeres gyomirtás fonófűz telepeken. Az Erdő, 1963.
3:139—142.
Tóth B.: Adatok a nyárfatermesztés lehetőségeihez a Tiszántúlon. Erdészeti Kutatások,
1961. 1—3:59—86.
Vlaszaty Ö.: Adatok a Tormona—100 hatásáról. Erdészet Kutatások, 1962. 1—3:347—354.
Az ismertetett tanulmányokról a könyvtár kívánságára mikrofotográfiát küld. Ref:
Ref.: Kolossváry Szabolcsné.
Dessler, M.: Hogyan dolgozik a VIT-féle erdei kombájn? A hazai erdészeti szakközön
ség Jérome René: Pillantás a jövőbe (Erdőgazdaság és Faipar 1964. 1. szám) című cik
kéből már tudomást szerzett a VIT-féle erdei kombájnról. Dressler, M. megállapítja,
hogy az eddig ismert erdei kombájnok közül, csehszlovák szempontból, a VIT-féle a
legérdekesebb. Ismerteti részletesen a gépet, majd arra a kérdésre, hogy a csehszlová
kiai adottságok között alkalmazható-e. a következőket válaszolja. Ez a gép sík- és domb
vidéken, ahol a lejtő nem meredekebb 30%-nál, fenyvesekben, mesterséges felújításra
tervezett vasasokban jól használható.. A legnagyobb problémát a kitermelésre kerülő
törzsek méretei iplentik. Felső határnak a 28 cm-es fákat tartja. Terjedelmes fákat,
főleg lomblevelűeket ezzel a kombájnnal nem lehet kitermelni. A gép teljesítőképessége
a közelítési távolság növekedésével rohamosan csökken. Nem kétséges, hogy az erdei
kombájnok alkalmazása a munka termelékenységét jelentékenyen emelné, a munka
igényességet és a balesetveszélyt pedig csökkentené. Kombájnok alkalmazása esetén
a rakodóra történő kivontatásig — gyakorlatilag emberi kéz nem érintené a kitermelt
törzseket. Könnyen mozgó gallyazó esetleg kérgező gépek alkalmazása a rakodókon,
a munka nem remélt termelékenységét ígéri. Mirko Dressler: Jak pracuje Vituv kom
bájn? Lesnicka práce 1964. 1:16—18 pp cikke alapján ref.: dr. Keresztesi Béla.)

