
A c s o T r r a g o l á t ó e c h r i í k a íéjíesztésével mind a gyömölcsök, mind a gombák exportja 
és belföldi forgalma is szinte korlátlanul növelhető. 
BrüncH Lajos hozzászólásában vázolta a fűz termelésében és annak korszerűsíté
sében végzett másfél évtizedes munkát. A z eredmény elérésében nagy része volt 
az Erdészeti é s Faipari Egyetem Erdőtelepítési Tanszékével közösen végzett kuta
tási munkának.. 
1950-ben a vállalat fonófüzeseinek területe 257 kh volt, mely terület 1965-re 3860 
kh-ra emelkedett. A z erdőgazdaságok, áUami gazdaságok és szövetkezetek fűz-
kultúrái további 1350 kh-t tesznek ki. A harmadik ötéves terv végére a fejlesztési 
programok szerint a füzesek összterülete 8000 kh-ra növekedik. 
Füzeseink 85%-a amerikaifűz, 15%-a pedig kenderfűz, illetve ennek hibridjei. 
A kh-ankánti átlagos hozam 35—50 q, a jobb telepek nettó hozama pedig 
70—100 q között váltakozott. A vessző- és fonottáru export nagyon gazdaságos, 
mert a főbb mezőgazdasági exporttermékeinkhez viszonyítva az export fűzvesz-
szőt és fonottárut fele költséggel állítjuk elő. A vesszőexport évente mintegy 1,7 
millió, a fonottáru export pedig 10,4 millió devizaforintot teszi ki. A harmadik 
ötéves terv végére exportunkat a jelenleginek kétszeresére kívánjuk fokozni. A z 
telőadó tárgyalta a legfontosabb további üzemi teendőket és javaslatot tett a fonó--
fűz termesztésének a gyorsannövő fafajok távlati telepítési tervébe való beillesz
tésére. 
Dr. Ing. Zygmunt Patalas ismertette a lengyel erdőhasználat helyzetét és jövő
beni lehetőségeit. Rámutatott arra, hogy a lengyel erdőgazdaság következetesen 
eleget tesz a faanyag legésszerűbb kihasználásával szemben támasztott népgazda
sági követelményeknek. Nyersanyagbázisát e téren nemcsak fenntartja, hanem 
bővíti is. 
A lengyel állami erdőgazdaságok évente több mit 15 millió köbméter fatömegét 
termelnek ki, melyből 83,7% fenyő, 16,3% lomb. Iparifa-kihozatal választékonként 
fenyő esetében: fűrészrönk: 56%, bányafa 17,2%, papírfa 17,2%. Tűzifa 5,2%. Lom
bosnál fűrészrönk 38%, lemezrönk 6,4u/o, papírfa 17,6%. Tűzifa 26,8%. A fahasz
nálat fejlesztésének főbb szempontjai a következő ötéves tervükben: a feltárás ki
terjesztése, a választék megoszlásának a népgazdaság érdekeivel való jó összehan
golása, a hossztolás szakszerűbbé tétele, a gépesítés fokozása és ezen belül a kérge
zés gépesítésének megoldása. A kitűzött feladatok végrehajtását megkönnyíti és 
nagyban elősegíti, hogy a lengyel erdőgazdaságok, a faipar, a papír- és cellulóz
ipar egy tárcához tartozik. 

Sitkey János 
az Erdőhasználati Szakosztály vezetője 

GÉPESÍTÉSI S Z A K Ü L É S 

A gépesítési szakülésen elhangzott előadások a munkaerőhelyzet és a gépesítés 
összefüggéseit tárgyalták az anyagmozgatási, az erdőművelési és a kérgezési fel
adatok vonatkozásában. 
Palócz József bevezető előadásában megállapította, hogy az erdőgazdaságokban a 
munkáslétszám változása évről évre csökkenő irányzatot mutat. Ennek oka a köny-
nyebb munkát adó és jobb kereseti lehetőséget biztosító ipar, valamint a szocia
lista mezőgazdasági üzemek szívó hatása, a nehéz, megerőltető erdei munka, a 
kedvezőtlen munkakörülmények, a körülményes munkahelyre jutás és az étkezési 
lehetőségek rendszertelensége. A z így jelentkező munkaerőhiányt jelentős mér
tékben ellensúlyozhatjuk az erdei munkák gépesítésének fejlesztésével, az ilyen 
körülmények között szükséges munkáslétszám megtartásával azáltal, hogy javít-



juk a munkások életkörülményeit. Olyan irányelveket és olyan technológiákat 
kell kidolgoznunk, melyek kiküszöbölik a nehéz fizikai munkát és emelik a munka 
termelékenységét. Ennek érdekében: 

— A fakitermelés megkezdése előtt biztosítani kell az érintett erdőterületek 
megfelelő feltárását. 

— A fakitermelést korszerűen felszerelt szakképzett munkásokkal kell végez
tetni. Irányított döntést kell alkalmazni és törekedni kell arra, hogy a tő mel
letti munka a minimumra csökkenjen. 

— A faanyagmozgatást a kétszakaszos anyagmozgatási technológia megvalósí
tása irányában kell fejlesztem. 

— A z anyagmozgatás alapvető meghatározásaként három felkészítési helyet kell 
a technológiákban alkalmazni: a tő melletti, az erdei rakodói- és az alsó 
rakodón való felkészítést. így egységes technológiai típusok alakíthatók ki. 

— Meg kell szervezni a munkások szállítását és meleg étellel történő ellátásukat. 
—• Tökéletes javító, karbantartó hálózatot kell kiépíteni. 
— Törekedni kell a rakodás korszerű gépesítésének fokozására. 
— A jelenlegi M Á V rakodók közül mindazokat, amelyek évi 10 000 m 3 forgal

mon alul vannak, lehetőleg fel kell számolni és törekedni kell a 20—50 000 
m 3-es rakodók kialakítására. 

A faanyagmozgatás tárgyköréből több előadás is elhangzott. 
Schmal Ferenc előadásában megállapította, hogy a fakitermelés korszerűsítése 
általában a szálfás, vagy szállítható hosszban történő mozgatás felé halad. A ter
melési módokat alapjaiban a helyi adottságokon kívül beruházási kérdések, a mű
szaki feltételek és elsődlegesen a népgazdasági árkérdések döntik el. 
Dr, Radó Gábor a rakodás gépesítésével kapcsolatban megállapította, hogy az 
erdőgazdasági termékek gépesített rakodásának jelentősége elsősorban az anyag
mozgatás teljesítményének és termelékenységének növekedésében mutatkozik. 
A rakodási munkák gépesítésével a termelékenységet többszörösével lehet növel
ni, így a munkaerőhiányt megszüntetni. A rakodógépek alkalmazásával a rako
dási munka meggyorsul, és így megrövidül az anyagmozgató gépek állásideje. Az 
állásidő csökkenése több fordulót tesz lehetővé, tehát a szállítási teljesítmény nö
vekedésén, az anyagmozgatás meggyorsításán kívül az anyagmozgató gépek foko
zott kihasználását eredményezi. A fakitermelés és anyagmozgatás jelenlegi és vár
ható technológiájának megfelelően a készletezési helyek, a választékok és az 
anyagmozgató eszközök figyelembe vételével a faanyag mozgatására a következő 
gépek alkalmazása javasolható: önrakodó csörlők, önrakodó daruk, folyamatos 
üzemű rakodógépek, emelővillás targoncák, önjáró daruk, mobilcsörlők, konzolos 
bakdaruk és futómacskával ellátott forgódaruk. A kötegelés célszerűnek látszik, 
mivel abból az alapvetően helyes elvből indul ki, amely szerint az egyes darabokat 
több száz kilogramos egységrakományokká alakítja át, és ezzel csökkenti a ra
kodással (mozgatással) kapcsolatos műveletek számát. Viszont a nem kötegelt fa
anyag markoló berendezéssel való megfogása és rakodása természetesen olcsóbb, 
mint a kötegelt faanyagoké. A z egyre tökéletesebb rakodó gépek megjelenésével, 
tehát egyre inkább csökken a kötegelés szükségszerűsége, amit eddig mindenre 
alkalmazandónak tartottak. 
Dr. Szepesi László előadásában az erdőgazdasági rakodókkal foglalkozott. Elemez
ve a jellemzőbb viszonyokat, megállapította, hogy a rakodás, ürítés és a belső 
anyagmozgatás gépesítése szempontjából sok, és különféle rakodókkal rendelke
zünk. A rakodók túlnyomó részének évi forgalma nem elegendő a rakodás, ürítés, 
és belső anyagmozgatás gépesítéséhez. Gépesítési, de különösen szállítás-szervezési 
szempontból sokkal kedvezőbb lenne kevesebb számú, nagyobb forgalommal ren
delkező, ennek megfelelően jobban kiépített rakodók használata. A rakodói mun-



kák racionalizálása kizárólag számos tényező és körülmény alapos ismeretében, 
műszaki és közgazdasági elemzés felhasználásával, a kapcsolódó műveletek felté
telezhető fejlesztésének ismeretében képzelhető el. Meg kell keresni a legkedve
zőbb összefüggést a rakodók forgalma, a rakodóterület nagysága, illetőleg a főbb 
méretek között. Foglalkozni kellene a választékok számának csökkentésével, ille
tőleg tájegységek szerinti csoportosításával. Jobban kellene programozni az oda-
és elszállítás ütemét. Fokozni kellene a fakitermelés koncentrálását, s rendezni 
kell az anyagmozgatási technológia alapvető kérdéseit. 
Dr. Káldy József előadásában felhívta a figyelmet a kérgezési feladatok jelentős 
növekedésére, melynek mennyisége 5 év alatt meg fogja közelíteni az 1 millió köb
métert. A kézi kérgezésnek nemcsak időszükséglete, hanem munkabér igénye is 
nagy. Jelentős feladat tehát a kérgezés gépesítésének megoldása, megfelelő gépek 
kialakítása vagy beszerzése. Ezt megelőzően a kutatásnak tisztáznia kell azokat 
•a követelményeket, amelyeket Magyarországon a kérgezőgépekkel szemben tá
masztanunk kell. Meg kell továbbá határozni a kérgezés helyét, idejét, a teljesít
mény igényét, a szükséges munkáslétszámot, a munkaszervezetet, a gépek üzeme
lési mutatóit, a gépi munka követelményeit, továbbá a géptípusokat, melyek leg
inkább alkalmasak a hazai feladatok megoldására. Elsőrendű követelmény, hogy 
a megválasztott gép beilleszthető legyen a fakitermelés gépsorába. Mivel az anyag
mozgatás költségei igen magasak, célszerű ha tőhöz közel történhetik meg a dur
vakéreg eltávolítása, tehát erdei rakodón. A kéreg eltávolítása a száradást is meg
gyorsítja, így 30%-os súlycsökkenés következik be. A friss kéreg eltávolítása 
könnyebb is és növeli a teljesítményt. A géptípusoknak jól mozgathatóknak kell 
lenniök, hogy rakodóról rakodóra könnyen lehessen szállítani. A z ezirányú kuta
tások még nem nyertek befejezést. A z eddig alkalmazott, illetőleg könnyen besze
rezhető gépek közül az „Egri", a „Dobos" és a finn V K — 1 6 típusú kérgezőgépek 
általában megfelelnek feladatainknak. 
Danszky István előadásában az erdőművelési munkák gépesítésének kérdésével 
foglalkozott. A következő 5 éves terv erdőművelési feladataihoz szükséges erő- és 
munkagépek típusának és mennyiségének meghatározása összetetten műszaki, 
biológiai és gazdasági jellegű feladat volt. Nevezetesen: meg kellett határozni azo
kat az erdőtechnikai követelményeket, amelyeket a gépeknek feltétlenül ki kell 
elégíteniök a biológiai és a gazdaságossági követelmények mellett. Ennek érdeké
ben egyértelműen rögzítést nyertek az egyes genetikai talajtípusokon szükséges 
talaj előkészítési módok. A z erő- és munkagépek tipizálásának lehetősége érdeké
ben egységesíteni kellett az erdősítések sortávolságát. 

Palócz József 
a Gépesítési Szakosztály vezetője 

E R D Ö F E L T A R A S I - M Ű S Z A K I S Z A K Ü L É S 

A z erdőfeltárási-műszaki szakülés az erdőgazdasági építési tevékenység szerepé
vel és jelentőségével foglalkozott a műszaki fejlesztésben. A z elhangzott előadások 
több vonatkozásban megállapították, hogy az erdőgazdálkodás területén is alap
vető feladat a műszaki fejlesztés, amely jelentős mértékben építési tevékenység
gel függ össze. 
A szakülés bevezető előadásában Bogár István elsőnek is hangsúlyozta, hogy az 
erdőgazdálkodás fejlesztése területén változatlanul súlyponti kérdésnek kell tekin
teni az erdőterületek feltáró hálózatának fokozott ütemű továbbépítését. A II. 
ötéves tervidőszakban összesen 600 km hosszú erdőgazdasági szállító pálya meg
építése szerepelt a tervben. Ezt a célt 88%-ban sikerült elérni. A 88%-os 


