
művelési elveket a gyakorlatban szélesebben kívánjuk alkalmazni, semmi
esetre sem gondolunk arra, hogy a munkát önmagáért tesszük. Amit Gya-
pay elvtárs mondott, az helyes, az együttműködést ezen az alapon kell 
megvalósítani és ne legyen vita a művelők és használók között, hanem a 
terveket úgy kell alakítani, hogy minél több faanyagot tudjunk adni 
népgazdaságunk számára. Az önköltségszámítás egy esztendőre feltétlenül 
hibás. Ahol a termelési ciklus több évtizedet igényel, nem lehet úgy szá
molni, mint pl. a könnyűiparban. A feladatok teljesítéséhez az erdészet tel
jes mértékű munkája szükséges, hogy az ERTI és a főiskola még ebben az 
évben kialakítsa azokat a nézeteket, amelyeket ezekkel a vágásmódokkal 
kapcsolatban alkalmazni kell. Az erdőmérnököket, erdészeket továbbképző 
tanfolyamokon meg kell tanítani, hogy ezeket hogyan kell alkalmazni. 
Ehhez a munkához nagy segítséget ad az Országos Erdészeti Egyesület." 

A hozzászólások elhangzása után az előadó, I. I. Siskov elvtárs meg
állapította, hogy a hozzászólások tanúsága szerint a hegyvidéki erdőgaz
dálkodás revíziójára szükség van. A régi módszerek felcserélése természe
tesen önköltségi kihatással is jár. Mégis hozzá kell fogni és fokozatosan 
meg kell küzdeni a nehézségekkel. Előadásában általános irányelveket kí
vánt csupán adni, amelyek a kérdés megoldásához vezérfonálul szolgál
hatnak. Megelégedéssel hallgatta a tudomány és gyakorlat képviselőinek 
hozzászólásait és azokból azt szűri le, hogy az ilyen tapasztalatcserék meg
könnyíthetik a feladatok megoldását. Befejezésül a levont tanulságok gya
korlati alkalmazásához sok sikert kívánt a magyar erdészeknek. 

A tudományos földművelés szempontjai 
a mezővédő fásításban 

K O 1. I! A I K Á R O I, V 
egyetemi tanár 

a Földművelésügyi Minisztérium fŐAgronórnugft 

Régi megfigyeléseim, korábbi kezdeményezéseim, háborúelőtti ta
pasztalataim, de különösen az 1951. évi felejthetetlen, felbecsülhetetlen 
értékű sokezerkilométeres — a Szovjetuniónak főképpen a mi viszo
nyainkhoz hasonló természeti adottságú területein végzett — tanulmány-
utunk tanulságainak szemszögéből iparkodom összefoglalni mondanivalói
mat. A szovjetunióbeli tapasztalataimmal kezdem. 

A Szovjetunió a nagyszerű sztálini természetátalakító tervek gyors
ütemű, tökéletes megvalósításával V. R. Viljamsz akadémikus korszak
alkotó agronónómiai tanításait immár sokmillió hektárnyi területen ele
ven valósággá avatta. 

Utunkon lépten-nyomon gyönyörködhettünk a végeláthatatlan mező
védő erdősávok pompás növényzetében. Tikkasztó hőségben gyakran él
vezhettük üdítően hűvös árnyékukat. Máskor pedig meggyőződhettünk a 
goromba szelekkel, pusztító viharokkal szemben embernek, állatnak, nö
vénynek — és ami lényegileg a legfontosabb — a termőtalajnak is felmér
hetetlen áldást jelentő, a fák növekedése, erősödése arányában mindinkább 
bontakozó, tökéletesedő védőhatásukról. Télen a havat, nyáron a homokot, 
a port védik az elfúvástól és ahol mégis megindulhatott, megfékezik, lete-



lepedésre kényszerítik. Védik azután a vízmosással veszélyeztetett terüle
tek talaját is a lesodrástól, mosások keletkezésétől. 

A mezővédő erdősávok sík, egyenletestalajú terepeken többé-
kevésbbé szabályos, geometrikus területeket határolnak. Mihelyt azonban 
valahol a domborzati viszonyok, vagy a talajnak rendszerint a talajpusz
tulásokozta foltossága, szikessége megkívánja, az előzőkben nyílegyenes 
sávok szükségszerint a terephez, a talajegyenetlenségekhez tökéletesen 
hozzáidomuló, lejtőn mindig vízszintesen szaladó — ha kell, akár girbe
görbe — szükség szerint változó irányú vonalakká, sávokká alakulnak. Re
pülőgépről is órákon keresztül mezővédő erdősávokkal — helyenkint az 
azután telepítésre kerülőket a legtökéletesebb gonddal előkészítő ugar
sávokkal — tervszerűen, szakadatlanul behálózott terepet lát az utas. 
Krasznodártól Moszkváig — ezt az utat tettük meg a Szovjetunióban nap
pal repülőgépen — az volt az érzésem, hogy a világraszóló sztálini dekré
tum alapján a legavatottabb művészi kézzel festett természetátalakító 
tervnek, különösen a mezővédő fásításra vonatkozó részét rögzítő vége
láthatatlan térképabrosza van alánk terítve. 

Az erdősávok helyének korszerű kijelölésére rávilágít az imént emlí
tett szovjet példa. Ehhez hozzá kell fűznünk a hatalmasméretű euráziai 
klímazónák és a nálunk uralkodó rendkívül nagy változatosságot okozó, 
viszonylag nagyon kicsiny területegységekre is igen változatosan ható 
klímaregionális viszonyaink döntő különbségeit. Azokkal nálunk termé
szetesen a termőtalaj szerfölött nagy változatossága is együtt jár. Ezt fo
kozza azután hazánkban a talajok sokkalta nagyobbmérvű erodáltsága. Így 
tehát nem csodálható, ha — az erdősítésszámbamenő vonulatoktól eltekintve 
— mezővédő erdősávrendszerünkben az egyenes vonal, a szabályos négy
szögek, parallelogrammák nyújtotta kényelmes látszatrendtől, az erdősáv
szélesség tetszetős egyenletességétől, szabályosságától az esetek legtöbbjé
ben az igazán korszerű jó munka érdekében búcsút kell vennünk. Első a 
talaj termékenységének, vagyis a talaj szervezet és a talajszerkezet dialek
tikus egységének, épségének — másszóval — a korszerű talajvédelemnek 
mindennél parancsolóbb érdeke. 

Csak az a mezővédő erdősáv töltheti be hivatását, amely gyakorlatilag 
egyenletes magasságú védőfallá fejlődhet. Hazánk szikfoltokkal, futóho
mokszigetekkel, tocsogós semly ékekkel, erodált terepen talaj sebhelyekkel, 
sőt helyenként puszta kőzetfoltokkal tarkított határában és a dimbes-
dombos, hegyes-völgyes vidékein a korszerű mezővédő fásítás követelmé
nyeit csak akkor tudjuk teljesíteni, ha nem ragaszkodunk dogmatikusan a 
végeláthatatlanul nyílegyenes vonalakhoz és a laikus számára bár szebb
nek, rendezettebbnek látszó, de adott körülmények között a nagy célnak 
szinte egyáltalán nem megfelelő parallelogrammákhoz. A csekélyebb ter-
mékenységű, különösen pedig a terméketlen foltokat, szigeteket a mező
védő fásításban töretlen sávval vagy ki kell kerülni, vagy körül kell 
ölelni. Hadd fejlődjék ott is a sáv többi részén levő átlagosan jó talajon 
növőhöz hasonlóan a védősáv növényzete. Sőt a hatás továbbfejlesztése 
során a sávvonulatokba bele nem eső foltokat, szigeteket is fásítással kell 
hasznosítani és szükség szerint a foltot a partján karéjozni, illetve körül 
kell ölelni. Le nem vezethető vizenyős foltok helyén pedig nyilván a bak
hátas fásítás lesz helyénvaló. 

A napjainkban születő és — a Szovjetunió példájára — hatalmas erő
től, akadályt nem ismerő, életrevalóságtól duzzadó, épülő szocialista mező-



gazdaságunkat pedig ne féltsük az unalmas, kerékkötő dogmák, megrög
zött előítéletek béklyóit lerázó merész vonalaktól! Azt azonban persze 
mondanom sem kell. hogy csak olyan esetekben térjünk el a mezővédő 
fásításban az egyenestől, a szabályos alaktól — és az eltérés mértéke a 
lehető legkevésbbé fokozza a szél megszaladását az eltérés irányában — 
amikor az szükséges, amikor annak komoly célja, igazi értelme van. 

Hogy pedig a korszerű mezőgazdasági területrendezésnek mi a per
spektívája, atekintetben hadd idézzem akadémiai nagyelőadásom idevágó 
részét• 

A világszerte fenyegető talajpusztulásra a leginkább szembeötlő és a 
leginkább elrettentő példáink a lejtők irányában végzett talajművelés, a 
lejtők irányában végzett vetés, növényápolás nyomán keletkeztek. Hiszen 
ahány, a lejtő irányában szaladó barázda, annyi a mesterségesen megnyi
tott út a talajrombolódás, a talajszegényedés felé. S mivel ezt a belátha
tatlan következményű, rettenetes pusztulást csak úgy tudjuk a szántóföldi 
művelésben megszüntetni, ha áttérünk a vízszintes szántásra, egyéb vo
natkozásban is a vízszintes talajművelésre, a vízszintes vetésre, a vetések 
vízszintes irányú ápolására legelső teendő a lejtő irányában fekvő „nadrág
szíj parcellák" könyörtelen likvidálása. Az pedig csak az idevonatkozó fej
lett szovjet példa alapján végzett, a terephez tökéletesen hozzáidomított 
táblásítással, nagyüzemi táblásművelésre történő áttéréssel lehetséges. 

örvendetes, hogy az arra illetékes erdészeti szervek a haladó magyar 
mezőgazdasági úttörés egyik legnagyobb büszkeségét, Pusztavacsot is mun
kábavették. Nemcsak a mezővédő fásítással foglalkozó erdészet, hanem 
maga a mezőgazdaság is rengeteget tanult és tanulhat még ma is ott. Csak 
néhány konkrétumot említek! A mezőgazdaságunknak, de egyúttal kitűnő 
keményfája révén és helyes kultúrában szinte tüneményesen gyors növe
kedésével a hatalmasan fejlődő iparunknak is egyik leghasznosabb, leg
becsesebb fája: az akác, több mint egy évszázadig uralta és uralja ma is a 
helyzetet és rengeteg vonatkozásban nagyon komolyan meggondolkodtatja 
— nagyon-nagyon alaposan meggondolkodtathatja — az akácnak még ott is 
ellenségeit, ahol pedig az akácé az elsőség! Itt csak érdekesség kedvéért 
említem meg, hogy a Szovjetuniónak a mieinkhez hasonló természeti vi
szonyai között, így pl. a magyar szem számára fokozottan szép Kubány-
ban az akác a mezővédő fásítás során méltán megillető megbecsü
lésben részesül. — No de menjünk tovább! Pusztavacs megtanított arra, 
hogy mennyire igaz a terephez, a talajhoz hozzáidomított fásítás maga-
sabbrendűsége, szemben az ott eleinte követett sablonos, geometrikus meg
oldással. Ami hátrány Pusztavacson annak háborúelőtti sértetlensége ide
jén a mezővédő fásítás során mutatkozott, az ott is az eleinte túlhajtott 
geometrikusságból ered. A 30-as években ott végzett tanulmányaim és az ott 
szerzett tapasztalataim alapján kialakított véleményre épített fejtegeté
seim judiciumom kialakításában felbecsülhetetlen értéket jelentettek 
számomra. Szovjet tapasztalatok alapján is tudjuk, hogy a különféle 
szántóföldi növények, az évelő pillangósvirágú, az évelő pázsitfűféle szá
lastakarmánynövények, azok korszerű gyepcönózisai mennyivel teremnek 
többet, termésük mennyivel biztosabb fásításos mezővédelem hatására, 
mint anélkül. Ehhez hadd tegyem hozzá azt a háborúelőtti pusztavacsi ta
pasztalatot, mely szerint az igazán kibontakoztatott mezővédő fásítás hatá
sára nemcsak az addig termelt növények teremnek biztosabban többet és 
jobbat, hanem merészen — és ami mindennél fontosabb — kitűnő ered-



ménnyel be lehet vezetni számos olyan igényesebb és sokszor értékesebb 
növény termelését is, amelyek felkarolására adott körülmények között 
fásításos mezővédelem hiányában még álmunkban sem gondolhattunk 
volna. 

Felmerül a szükség szerint közbeiktatandó sávok alkalmazásának kér
dése is. Ezeknek országosan elsőrendű jelentőségét látom, mégpedig olyan 
értelemben, amilyenben annak tanítását. A. P. Szoboljev professzor elv
társ az Agrártudományi Egyetemen bevezette. Hiszen nemcsak arra kell 
törekednünk, hogy a kapitalista mezőgazdaság idején rengeteget szenve
dett, megkopasztott, megkopárított hazai rög minél előbb élvezhesse a 
mezővédő fásítás áldásait, hanem a szocialista jövőt építő ötéves terveink 
égetően sürgősen és lehetőleg minél több faanyagot is követelnek. Meg
oldás: lehető gyorsan növő fafajokból rendszeresen ideiglenes erdősávok 
beiktatása, amellett a végleges erdősávok védelemre szoruló oldalán párhu
zamosan szintén futtatni kellene ilyen gyorsan növő fafajokból álló ideig
lenes sávokat. 

A közlekedés, különösen a gépek mozgatása a fásítás körül, nagyvo
nalú, élesen a jövőbe látó intézkedéseket kíván. Nemcsak az a fontos, hogy 
a fásítás miatt ne legyen inproduktív út, ne legyen időt, energiát pocsé
koló kerülgetés, de szélkapukat se nyissunk a mezővédelem fás frontján. 
Itt többek között a sávokban elhelyezett — nagyrészt kitűnően gyepesít
hető — és egy-egy helyen csak egyoldalra nyíló utak, és célszerűen elhe
lyezett kapukulisszák jelentenek életrevaló megoldást. 

Amit egyes szakemberek vízszabályozó erdősávnak neveznek — mi
vel többé-kevésbbé a többi erdősáv is az — azt szívesebben nevezném 
vizeserózió ellen védő erdősávnak. Elhelyezésükre vonatkozóan szintén 
utalok A. P. Szoboljev professzor elvtárs nagyszerű tanításaira. Ezekbe az 
erdősávokba, de számos egyéb erdősávba is nélkülözhetetlennek tartom a 
korszerű vízszintes sáncok beépítését, természetesen még a telepítés előtt. 
Hiszen a vízszintes irány eltörölhetetlen rögzítése, a korszerű szocialista 
mezőgazdasági termelés seholsem nélkülözhető gerincvonalának a rögzí
tése! Különben a sáncolást az erdősítésben is a legszigorúbban végre kel
lene hajtani. Azt meg csak mellékesen jegyzem meg, hogy akár vízszabá
lyozó erdősávról, akár pedig lejtőn végzett teljes erdősítésről van szó, 
végre-valahára ki kellene az erdészgyakorlatból a lejtő irányában szaladó 
sorokat küszöbölni és az ültetést szigorúan vízszintesen kellene végezni. 
Csak így talaj védő erdő igazán a védőerdő és a korszerű vízgazdálkodás
ban ráváró szerepét is csak így töltheti be. Ahhoz, hogy teljesen betölt
hesse, ma már nélkülözhetetlen az előkészítés során a vízszintes sánco
lás. Annyira nélkülözhetetlen, hogy mindenütt, ahol a terepviszonyok, a 
talajviszonyok miatt az gépierővel nem oldható meg, nem szabad vissza
riadnunk még a fogatos, sőt a kézimunkától sem. Amellett eléggé fel sem 
becsülhető tökéletesítő segítség a fiatal ültetvényekben a vízszintes ska
tulyázás. 

Rendkívül fontos volna az erdészeti szakoktatás még szélesebbkörű 
specializálása a mezővédő fásításra való tekintettel, amellett a mezővédő 
fásításra vonatkozó erdészeti ismereteknek sokkal alaposabb kiterjesztése 
az agronómusoktatásban. Mind a kettőt azonban az idevágó élenjáró szov
jet szakismeretekre építve, a múltban kialakult tapasztalatokat az eddi
gieknél sokkal inkább értékelve és értékesítve, a még tisztázatlan problé
mákat kísérleti úton, országosan, aprólékosan, széleskörben tisztázva és a. 



mezőgazdaságnak nem lekicsinylendő értékű segítségét komolyabban be
kapcsolva az eddiginél jobban meg kell alapoznunk. 

Ha a mezőgazdaság egyelőre a mezővédő fásítás országos megoldásá
ban egyébben nem segíthetne az erdészetnek, mint abban, hogy — amint 
az a Szovjetunióban általánosan történik — olyan gondosan készíti elő az 
erdősávok talaját — ha kell akár ugarolással egybekötve —, kellően trá
gyázva stb., mint azt a legbecsesebb kapásaink, avagy évelő kultúráink 
számára tenni szokta, ha az élenjáró kapáskultúra technikájával segít a 
mezővédő ültetvény ápolásában, országosan felszámolható az a szomorú 
kép, amit a keserves élet-halál harcban tengődő — leendő, vagy éppen a 
szóbanforgó életveszedelme miatt „nem leendő" — eddigi mezővédő erdő
sávültetvényeink nyújtanak. 

Különösen az jelentene hatalmas lendületet, ha minden vidéknek, 
szinte minden községnek meg volna a maga csemetekertje a telepítendő 
erdősávjai számára és a nálunk nyilván még jóegyelőre nélkülözhetetlen 
pótlások céljaira. Abban elsősorban az adott viszonyok között legjobban 
bevált, szinte őshonos fafajokat és bokorfajokat, illetve fajtákat szaporí
tanák. Amellett pedig a helybevetéshez ugyancsak lehetőleg helyben, 
illetve a közvetlen környéken gyűjtött, illetve gyűjtendő anyagról kellene 
gondoskodni. Az eddig használtaknál a helyben gyűjtött növényanyag biz
tosabb sikert ígér, életrevalóbb, jobb erdősávok kialakulását eredményezi. 
A veszedelmes és amellett költséges csemeteszállítás pedig — különösen a 
távolsági szállítás — szinte egészen kiküszöbölhető. 

Ezt az alkalmat is felhasználom az országosan, apró részletekig meg
szervezendő és a vegetációs időre eső valamennyi fagykár, fagy vonulat 
tökéletes rögzítését jelentő, ú. n. fagytérképezés szorgalmazására. Ezen 
a téren — sajnos — rengeteget mulasztottunk. Márpedig a mezővédő fá
sítás lelkiismeretesen célszerű megvalósításában ezekre a tapasztalati ada
tokra óriási szükség lesz. Többek között csak így lehet meglevő fagyzúgo-
kat felszámolni, újak keletkezésének elejét, venni. 

Az erdészethez az a kérésünk, hogy tegyünk le az állandó legelők háló
zatos fásításának sokszor emlegetett tervéről. Mind a legelőkultúra, mind 
az állatállomány, mind pedig a fakultúra számára sokkal, de sokkal többet 
jelent a mezővédő erdősávos és a ligetes-kulisszás védelemben részesített 
legelő. Igaz, ez is mindinkább háttérbe fog szorulni a legelők nagyrészé
nek a viljamszi gyepesvetésforgókba történő beiktatása révén. Hogy az
után kisebb-nagyobb hűsölőket, delelőket, itatóhelyeket egyik-másik helyen 
hálózatosán is célszerű lesz fásítani, az a lényegen nem változtat. 

Befejezésül még néhány szót a mezőgazdasági növényvédelemről! 
őrizkednünk kell a mezőgazdasági kártevőket szaporító fáknak nagy terü
letre kiterjedő elszórt alkalmazásától a mezővédő fásításban. Ilyen pl. a 
cserebogár pajor-veszedelem miatt a tölgy, viszont ezek kisebb összefüggő 
állományokban, különösen a rajzás idején, nagyértékű gyüjtő-csalogató-
ként hasznosíthatók majd, ha korszerűen gondoskodhatunk az összecsalo
gatott kártevők biztos tömeges elpusztításáról. 




