
mélységi elhelyezkedése döntő lehet. E hibák egyrésze megfelelő agrotechnikai 
műveletekkel '(.mélyművelés, aitalajlazitás, meszezés stb.) ma már elhárítható. 

Bár a vizsgálataink alapján a táj negyede-harmada a nyártermesztési lehető
ségek tekintetében kedvezőnek ítélhető, a különleges, sokoldalú termesztési adott
ságok mégis bonyolultabbá teszik a nyarak térfoglalási arányának a megáUapítá-
sát. Itt az őshonos, nem rontott koesányostölgyesek túlnyomó része I—II. fatermési 
osztályú, 60—70 éves korban elérhetik a 24—28 m magasságot, az 500 m 3 körüli 
élőfakészletet. Egy 53 éves, I. fatermési osztályú lucosban 21 m, egy 35 éves vörös
fenyvesben 18 m famagasságot mértünk. Ahol a kedvező termőhelyi adottságok 
a fatermesztési lehetőségek ilyen széles skáláját biztosítják, a fafajmegválasztás 
kérdésében — és ezen belül a nyártelepítéseket illetően is — csakis a népgazdasági 
szükségletek és a gazdaságossági nézőpontok legmesszebbmenő mérlegelése után 
szabad és kell dönteni. 

Hozzászólás 
Csikós Tóth István az „Öntözött nemesnyár-telepítés két évi tapasztalata" 

cimű cikkéhez 

Szinte számonként visszatérő cikktéma a lapban a nemesnyár termesztésének vala
melyik kevésibé 'ismert, kevésbé feltárt területe. A hazánkban most kibontakozó és a 
közeli években megvalósuló nemesnyár telepítés időszerűvé tette a terület számára a 
minél nagyabb nyilvánosságot, és változatlanul nagy érdeklődésre tarthat számot Csikós 
Tóth Istvánnak az öntözéses nemesnyár termesztésével foglalkozó cikke. A szerző által 
alkalmazott termesztési módszerek, ezek elemzése és a következtetések ismertetése való
színűleg több vonatkozásban is a szakma alapos isimerőjének hozzászólását váltja ki. 
A cikknek csupán a gazdaságossági megállapításokat tartalmazó részével kívánok rövi 
den foglalkozni, s e mellett rámutatni néhány nem is nagyon távlati kérdésre, amely a 
gazdaságosság megítélésénél egyetlen nemesnyár telepítési típus esetén, sem hanyagol
ható el. 

A cikk írója a termesztés költségeit lezárja az ápolási, illetőleg öntözési költségek
nél, ezek 50 347 Ft/hektár összegével állítja szembe az általa számított 303 812 Fit/hektár 
hozamot és kimutat 15 évi 253 465 Ft/hektár üzemi nyereséget. Anélkül, hogy a telepítési 
és ápolási költségek tartalmi helyességét vitatnám (pl. az egyre szélesebb körben ismertté 
váló termesztési technológiák hosszabb időre szóló talaj művelést és ismételt nyesést tar
tanak szükségesnek), csupán a hozam kiszámításánál alkalmazott egységárakra és az 
azokkal szükségképpen szembenálló költségtartalomra szeretném a figyelmet felhívni. 
A hozam számítása a fűrészrönknél az átlagos minőség, papírfánál a fehérre hántolt 
minőség, tűzifánál a lágylombos tűzifa feladóállomási árán, a farostfánál pedig leadó-
állomási áron történt. Ezek az árkategóriák feltételezik a fa kitermelését a részletezett 
választék szerint, továbbá a feladóállomásra történő szállítást, farosttá esetében pedig a 
leadóállomásig felmerülő fuvardíjat is. A kitermeléstől a feladóállomásig felmerülő 
átlagos (kitermelési és kérgezési technológia, szállítási módszer és távolság) összes költ
ség — a hozam összetételét is fi gyei emb evévé — megközelítőleg 230 Ft/m 3 tehető. A z át
lagos kitermelési költséget alapvetően toefolyásolja a hozam 60%-aként számított papírfa 
mintegy 50 Ft/m 3 fehérre kérgezésének közvetlen költsége. Elfogadva a cikkben szereplő 
hozamokat a 604 m 3 fát 138 000 Ft feladóállomásig felmerülő (termelés és szállítási) ösz-
szes költség terheli. A z üzemi nyereség tehát ezzel a számítással 15 évre 115 000 Ft/hek
tárra, évi 7600 Ft/hektárra módosulna a cikkben szereplő évi 16 800 Ft helyett. 

Nem lehet figyelmen kívül hagyni még egy lényeges költségcsoportot. A faállomány 
kitermelése után a területeit vagy újból nyárral kell beültetni, vagy mezőgazdasági 'mű
velésbe vonják. Emiatt számolni kell a tuskózás és bizonyos talajművelés költségeivel, 
melyek többezer forintos nagyságrendben jelentkeznek. Véleményem szerint ezek a 
költségek valójában a már kitermelt nyárast terhelik és annak eredményességét befo
lyásolják. 

Néhány sorral szeretnék még hozzájárulni a hozamszámítás mögött rejlő más ter
mészetű gazdasági kérdésekhez is, nevezetesen a farostfa és tűzifa kérdéséhez. A nyár-
tarostfa értékesíthetőségét korlátozza a felhasználói igény, és az árpolitika az új gazda-



ságirányítási rendszeriben a felhasználót a legkisebb fuvarköltség viselésében teszi majd 
érdekeltté. Felhasználása őszesen, de területileg még inkább korlátozott, ez a választék 
hozamként sem vehető figyelembe bármilyen mennyiségben csak a felhasználó ipar tele
pülésével és igényével összhangban. A tűzifaként történő értékesítés pedig — a már eleve 
ilyen választékként számításba vett és a hozam 20%-át kitevő mennyiséggel együtt — a 
gyenge minőség miatt ugyancsak korlátozott értékesítési lehetőségek előtt áll. Így a gaz
daságosság megítélésénél a hozam számításánál alkalmazott egységárakat nem lehet e l
érni. Ezeket a szempontokat az eredmény kalkulásánál feltétlenül figyelembe kell venni. 

Hozzászólásommal közelítést kívántam elérni a realitáshoz a cikk gazdaságossági 
számításait illetően. A z észrevételek egyébként alapvetően nem érintik azt a tendenciát, 
hogy megfelelő termőhelyen, jól megválasztott technológiával telepített és ápolt intenzív 
nemesnyárasok igen kedvező jövedelem elérésére adnak lehetőséget. 

Dr. Huszár Ferenc 

EGY ÜJ S Z A K K Ö N Y V M A R G Ó J Á R A 

A közelmúltban adta ki a Mezőgazdasági Kiadó, dr. Bencze Lajos közismert vadgaz
dasági szakírónk „Balesetelhárítás a vadgazdálkodásiban" című újabb könyvecskéjét. A 
kis könyv sokkal töibbet ad, mint amennyit terjedelme mutat. írója a vadgazdálkodás 
minden részletében jártas szakember alaposságával sorolja fel művében mindazokat a 
baleseti lehetőségeket, melyeikkel a vadgazdálkodás-vadászat során számolni kell és 
egyúttal rámutat arra is, hogy a különféle balesetek bekövetkezését miképpen előzhetjük 
meg. A vadászfegyver tartásával, használatával, kezelésével, tisztításával és a lőszer
rel kapcsolatos gondatlanságokra — és az ezekből eredő veszélyre — a legrészletesebben 
rámutat a szerző, de ugyanolyan részletesen ismerteti minden egyes esetben a helyes 
eljárást is, amivel a bajok megelőzhetők. A vadászatok rendezésének mikéntje és a részt
vevők magatartása ugyancsak jelentős mértékben kihat a baleseti lehetőségekre. Ezekkel 
kapcsolatosan a szerző minden esetben rámutat a helytelen és helyes eljárásra egyaránt. 
A sebzett vad követésével kapcsolatos rendszabályok be nem tartása következtében elő
forduló balesetekkel 'kapcsolatban ugyancsak részletesen megismertet a könyvecske 
mindazokkal a tudnivalókkal, amelyek figyelembevételével mindezek megelőzhetők. 
A söbágyában fekvő vaddisznó, szarvas, őz óvatlan megközelítése, a malacait féltő vad
koca esetleges támadása, a sebzett nyúl igen helytelenül, puskatussal történő „végel
bánása", a sebzett szőrmés és szárnyas ragadozók foga, körme, csőre mindmegannyi 
balesetforrás, melyekkel kapcsolatosan a helytelen és a helyes, szakszerű eljárásra mind 
rávilágít sokoldalú szakkönyvében dr. Bencze Lajos. 

Mindezekkel azonban imég korántsem értek véget azok a baleseti lehetőségek, ame
lyekkel a vadgazdálkodás-vadászat során, ill. a vaddal kapcsolatosan vagy a vadászterü
leten jártunkban-kel tünkben számolni kell. Balesettel járhat a hajtók kellőképpen meg 
nem szervezett, szakszerűtlen munkája; balesetet idézhet elő a háznál vagy a ház körül 
tartott „szelíd" őzbak vagy szarvas is. Emberre, háziállatra egyaránt veszélyt jelenthet
nek a sertéspestis, orbánc, száj- és körömfájás, lépfene, veszettség, tularémia, triehi-
nellózis, rühesség és több egyéb állatbetegség is, amelyek a vad és domesztikált állatnál 
egyaránt előfordulhatnak és az embert is megfertőzhetik. 

Veszéllyel járhat — részben éppen a fentiek miatt — a lőttvad helytelen kezelése 
is. Ezekkel kapcsolatosan a baleseti lehetősségeket mind részletesen tárgyalja a köny
vecske s írója megismertet a bajok megelőzésének helyes módszereivel is. 

Nem érdektelen egészségvédelmi szempontból a vadász, vadgazda öltözékének ösz-
szeállítása sem, hiszen a zimankós, rossz időben a szabadban töltött órák, napok során 


