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Az erdei
szaporítóanyagok
OECD* ellenőrzési
rendszere
Magyarország 1990 januárjában felvételt nyert a címbeni társulásba. Ezt csak akkor lehet „aprópénzre" váltani, ha
a Mezőgazdasági Minősítő Intézet kidolgozza az előírt
ellenőrzési és adminisztrációs feltételeket. Ezen akadá
lyok előreláthatólag 1991 tavaszára hárulnak el.
Felvételünkre való tekintettel időszerűvé vált az OECD
követelményrendszer lényegének ismertetése.
A cél egyrészt a nagy hozamú nemesített fajták fajtaazo
nosságának igazolása, másrészt a természetszerű erdő
gazdálkodás számára a szaporítóanyag származásának
ismerete. Ezek a tulajdonságok szemrevételezéssel nem
állapíthatók meg, ezért vált szükséges olyan szigorú ellen
őrzési és adminisztrációs rendszer kiépítése, amely végül
is a szaporítóanyag felhasználók érdekeit szolgálja. A nyu
gati országokban az erdő tulajdonosa (a vevő) konkrét és
határozott igénnyel keresi fel a csemetekerteket a geneti
kai értéket es a származást illetően. Semmit sem kockáz
tat... Felértékelődött az őshonosság kérdése.
A rendszer hatálya alá az állományalkotó fajokat célsze
rű bevonni. Az OECD tagországok közötti szaporítóanyag
forgalom szabályai kötelező érvénnyel csak azokra a fa
jokra és fajtákra vonatkoznak, melyeket a kérelmező or
szág bejelent. Szakmai közvéleménykutatás után az MMI
a következő fafajlistát kívánja felterjeszteni: KST, KTT, B,
GY, MK, A, EF, SZNY, NNY, NF, LF, VF.

E lista a későbbiek során igény szerint módosítható.
Mivel egy országon belül nem célszerű kétféle rendszert
működtetni, az MMI minden szaporítóanyaggal szemben
az OECD követelményrendszert támasztja. Ez valószínű
leg megkönnyíti a rendszer hatálya alá nem tartozó fajok
és fajták exportját is, bár meg kell jegyezni, hogy az expor
tőrnek ez esetben mindig meg kell győződni a fogadó
ország adminisztrációval kapcsolatos igényeiről.
A rendszer alapja a genetikai érték és a származás
igazolása. Ennek megfelelően az alábbi szaporítóanyag
kategóriák különíthetők el:
1. Tájazonosított származású szaporítóanyag

A „rendszerben" ez a minimum követelmény. Igazán
csak az őshonos fajokra lehet értelmezni. Célja az, hogy a
szaporítóanyag a származási körzeten belül** kerüljön fel
használásra. Tekintettel arra, hogy a származási körzetek
genetikai elveken alapuló elkülönítése még nem áll rendel
kezésre, az MMI ennek helyettesítőjeként elfogadta a ki
lenc erdőgazdasági tájcsoportot (Erdőtervezési útmutató
kódjegyzéke).
2. Kiválasztott (szelektált) szaporítóanyag

Követelmény a standard-hoz képest fenotípus alapján
bizonyított többletteljesítmény, valamint a származási hely
konkrét megjelölése. Ebbe a kategóriába tartoznak pl. a
magtermelő állományok, és a vegetatív akác fajták.
A többletteljesítmény bizonyítása érdekében felül kell
vizsgálnunk a magtermelő állományok nyilvántartását.
Meg kell szüntetni a három kategóriába (törzs, szelektált,

azonosított) való besorolást, egyúttal kiejtve a gyengébb
állományokat. Ennek objektivitása érdekében bevezettük
a számítógépes minősítést a törzslapon rögzített négy
kiemelt tulajdonság alapján. A törzskönyvezéshez szüksé
ges minimális pontszámot a fafaj optimumában az átlagos
nál magasabban, a kedvezőtlenebb származási körzetek
ben pedig az átlag alatt határoztuk meg.
3. Nem vizsgált plantázsok

Ide tartoznak azok a plantázsok, amelyeknél még nem
történt meg az utódvizsgálat (PL: Pinus sylvestris „Asotthalom", „Kína".)
Plantázsnak csak ismert származású és összetételű
ültetvényt lehet elfogadni. Lényeges követelmény az inszoláció. Sem a plantázsban, sem a közvetlen környékén
nem lehet olyan faj, mellyel kereszteződhet. Sajnos az
eddig létesített plantázsoknál ezt a követelményt nem min
dig vették figyelembe.
4. Vizsgált szaporítóanyag

Ez jelenti a nemesítés legmagasabb fokát, hiszen utód
vizsgálattal kell bizonyítani a kedvező tulajdonságok genotipikus voltát — azaz öröklődését.
Ilyen magtermelő állományunk nincs. Ebbe a kategóri
ába tartoznak a szaporításra engedélyezett nemes nyarak
és fűzek, valamint plantázsból az alábbiak:
Picea abies „Nyírjes"
Pinus silvestris „Cikota-2", „Cikoia-V
Pinus silvestris „Pornói"
Larix decidua „Dunántúl-1."

Minden papírmunka felesleges, ha a kiindulási alap
bizonytalan. Emiatt az OECD tagországok szigorúan ellen
őrzik a maggyűjtést. Szaporítóanyagot csak hatóságnál
bejegyzett gyűjtő gyűjthet előzetes szándékbejelentés
után, hatósági ellenőrzés mellett.
Olyan csemetekerti nyilvántartást kell vezetni, mely le
hetővé teszi a késztermék genetikai értékének és szárma
zásának megállapítását.
A szaporítóanyagot a nemzetközi forgalombahozatal
előtt az alábbiak szerint címkézni kell:
azonosított származású szaporítóanyag sárga,
kiválasztott (szelektált) szaporítóanyag zöld,
nem vizsgált plantázs rózsaszín,
vizsgált szaporítóanyag kék.

A címke és a származási igazolvány hivatalos nyelve
angol vagy francia.
Összegezve, az OECD erdei szaporítóanyagok ellenőr
zési rendszere nem más, mint a nemzetközi kereskedel
met a követelményrendszer egységesítése révén meg
könnyítő önkéntes társulás, mely speciális eszközeivel
hozzájárul az erdők hozamának növeléséhez (fajták),
ugyanakkor segítséget nyújt a természetes erdei ökoszisz
témák stabilizálásához (származás őshonosság).
Bartha Pál

* OECD (Organlzation for Economlc Cooperatlon and Development) Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, amelyben a huszonnégy
legfejlettebb Ipari ország vesz részt. (A szerk.)
** Illetve hasonló ökológiai körülmények között.
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Hagyomány és korszerűség
az ormánsági síkvidéki
kocsányos tölgyesek felújításában
Napjainkban a civilizációs környezeti ártalmak
folytonos növekedésével egyre szegényebb a ter
mészetes flóra és fauna. Ahogy a világon másutt,
így hazánkban is fogynak a természetes erdők.
Híveket hódít a kis tőszámú, nemesített alapanya
gú, tághálózatú kultúrerdők tömeges létrehozásá
nak eszméje. Más szakembereink a teljes életkö-

zösséget adó természetes, vagy természetszerű
erdő pártján állanak. A jövő környezeti kihívásait
csak a magas tőszámú, változatos biológiai őszszetételű, széles genetikai alapú természetes er
dők tudják elviselni. Ezek létrehozása nemes cél,
országgyarapító és unokákat segítő feladata min
den magyar erdésznek.

Az Ormánság erdőgazdasági táj Lakócsa—Dencsháza ig, három-négy évig köztes művelést folytattak a csemetés
— Csányoszró lapály tájrészletén, a Dráva melletti síkon sorközeiben. Ennek a módszernek eredményei a legszebb
az ország legszebb erdei közé sorolható kocsányos tölgy, elegyetlen, öreg tölgyesek, amelyeket a mar említett má
gyertyános-kocsányos tölgy és tölgy-kőris-szíl ligeterdő sodlagos károsítok a legjobban megviseltek éppen ele
faállománytípusai állottak es állnak. A minimális dombor gyetlen szerkezetük miatt. Ezen állományok értekét erő
zati különbség, a tápanyagban gazdag, zömében réti öntés sen javította, hogy amikor lehetőség volt, a makkot az
és öntés erdotalajok, a szubmediterrán klímahatás, a ve erdősítéshez a tőszomszédságban levő szlavóniai erdők
getációs időszak elejére és végére eső kétcsúcsú csapa ből hozták. Jelentős területnagyságon, folyamatosan vé
dékeloszlás mind kedvező a nagyértékű faállományok ne geztek természetes felújítást. Az ernyős és csoportos felveléséhez, amelyhez jelentős hányadban még a genetikai ujítóvágásokat részesítették előnyben úgy, ahogy ma még
oldalról a szlavón forma megjelenése is hozzájárul. A a Dráván túli tölgyesekben gyakorolják azt. A fokozatosan
vízviszonyok szélsőséges változása a sok pangó víz, majd és csoportosan bontott állomány ala települő újulatot min
a csatornázások után a vízhiány már a század elejétől den évben gondosan ápolták kézi ápolással és minden
sajnos hol felerősödő, hol gyengülő állománykárosodáso belenyúlás során a legkíméletesebb módon végezték a
kat okozott a fellépő másodlagos károsítok, Limantria, fahasználatot. Számottevő, a lehulló makkot felszedő, illet
pajzstetű, lisztharmat következtében. Jelentős minőség ve az újulatot károsító nagyvadállomány a területen nem
romlást okozott az is, hogy részben az első világháborús volt. A határainkon túl is hírnévre szert tevő Draskovichtermelések után, részben a trianoni évek alatt, a szakszerű féle szarvasállomány teljes mértékben kerítés mögött, va
felújítás nem történt meg, így majd ezer hektárnyi területen daskertben létezett.
Avégvágást követően mindent szinte az utolsó haszno
sarj gyertyános-tölgyesek verődtek fel. Ezek minőségi
cseréje már az elmúlt évtizedben elkezdődött és el fog sítható darabig felgyűjtöttek és értékesítettek. A felújítóvá
gások eredményei a második koronaszinttel bíró, legjobb
tartani még 2000 után is.
A tölgyesek döntő többsége a múltban nagybirtok volt. allományszerkezetű, természetes gyertyános-tölgyesek.
Már az 1879-es évtől üzemtervi gazdálkodást folytatott a Velük egyenértékűnek tekinthetők a zárványszerűen be
pécsi székeskáptalan, a lakócsai közalapítvány es folya ékelődő tölgy-kőris-szíl ligeterdők, amelyekből a szil már
matosan erre tért rá báró lovag Biedermann, gróf Drasko- csak hírmondónak maradt, mindössze néhány egyede for
vich és gróf Andrássy is a saját erdőterületein. Szakszerű dul elő. Mélyebb, állandó vízhatású foltjaiban pedig a
és üzemtervhez kötött módon gazdálkodtak a kisebb erdő tölggyel szinte vetekedő értékű pannon-kőris díszlik. A
birtokosok és társulásaik. A terszakos gazdálkodásban a természetes gyertyános-tölgyesekben ma is széles spekt
vágásforduló az eltérő termőképességű és minőségű állo ruma van az itt őshonos többi állományszerkezetet gazda
mányokra 80-120 év között ingadozott. Áfát helyi munka gító fajoknak, a kőrisnek, juharnak, harsnak, szilnek, vad
erőre támaszkodva termelték ki és szállították. A tűzifa a gyümölcsöknek. Néhány erdörészben szálanként még a
környéken értékesítésre került, míg a nagy értékű iparifa bükk is előfordul. Természetesen ezek azok az állomá
már akkor távoli piacokra is eljutott. A vecjhasználatokat nyok, amelyek ökoszisztémájukat vizsgálva a legmagaszinte kivétel nélkül tuskóirtással végeztek. A területen sabbrendű társulások. Akár faállomány, akár fauna, vagy
minden hasznosítható faanyagot összegyűjtöttek és érté flóraösszetételüket vizsgáljuk, a legértékesebbek, leggaz
kesítettek. A tökéletesen letakarított területet felszántották dagabbak és legellenállobbak a környezeti káros hatások
és rövid ideig, általában egy vegetációs időszakban mező kal szemben. Fenntartásuk, felújítás során történő létreho
gazdaságilag kezelték. Az így előkészített területbe leg zásuk a fő célja a térségben dolgozó erdész szakemtöbbször makkot vetettek és a fiatalos kor bekövetkezése- bergár-dának.
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Jelenlegi tölgyes erdőfelújításunk három fő irányba mu- nek a természetes újulatoktól, hogy a tölgy bennük sorok
ban és nem elszórtan található.
— Felújítás mesterségesen, tarvágás után csemetével,
illetve makkvetéssel.
— Felújítás természetesen, jó makktermés után azon
nali tarvágással.
— Felújítás szűkített ernyős felújítóvágással, makkve
téssel kiegészítve.

Természetes felújítás
jó makktermés után,
azonnali tarvágással

A kocsányostölgy makktermése hat-nyolc évenként le
hetőséget nyújt arra, hogy a makk beérése után az erdő
részt levágva a természetes újulatot megfogjuk. Elődeink
is éltek ezzel a lehetőséggel, és ezen módszer nyomait
elszórtan különböző korosztályban megtalálhatjuk a terü
letünkön. Lényeges a kelés előtti gyors termelésvezetés
vágástakarítás. Az erdőrészleteket egyedileg elbírálva
Az elmúlt években a legáltalánosabb felújítási módsze és
még
a gyakrabban előforduló szórványos termes is lehe
rünk volt. A tarvágás után a területet vágástakarítással tőseget
nyújt az alkalmazására. Különösen a sarj állomá
előkészítettük az ültetésre, illetve vetésre.
felújításánál tudtuk ezt gyakrabban alkalmazni az
Csemetével történő ültetés előtt pásztáztunk, vagy rés nyok
elmúlt években, mert ezek gyakrabban és bővebben te
nyitóval készítettük elő a talajt a csemete befogadására, remtek,
mint a szálerdők. Tulajdonképpen ezekben az
illetve az első vegetációs évben fellépő gyomkonkurenciát esetekben
a makktermés szerencsés körülményei kap
gyengítettük. Térbeli rendünket úgy alakítottuk, hogy öt, csán a tarvágás
azonos volt a felújítóvágások utolsó bele
egymástól kb. 130-150 cm távolságra lévő sorba ültettük nyúlásával, a vetővágással,
csak az állomány az előkészí
a csemetét és minden, átlag 6 m-es felújítási sáv után egy tő
bontások
nélkül
is
termett.
Fahasználati területen ez a
ápoló ösvényt hagytunk 2-2,2 m-es szélességben. Az módszer nyújtja a tarvágás előnyeit,
míg a megjelenő újulat
ültetést a csemete nagyságától függően ékásóval, vagy teljesen azonos a természetes felújítás
gödrösen végeztük. Az első kivitel általában ékásóval tör letve annál egyöntetűbb, egykorúbb. eredményével, il
tént kétéves alávágott csemetével 10-13 ezer db/ha
mennyiségben. A totávolság 40-50 cm között változott
olyan mennyiségű növényegyeddel, hogy a pótlás átlagos
Felújítás
időjárás esetén minimális, vagy szükségtelen volt.
szűkített ernyős felújítóvágással,
Megeredése az erdősítéseinknek a szakszerűség és a
kötött talajok kedvező vízháztartása folytán 80% ala csak
makkvetéssel kiegészítve
aszály esetén és egy-egy erdőrészre korlátozottan esett.
Az első egy-két évben a csemete növekedése erélyétől
Atermészetesfelújítások hazai gyakorlatában, szakmai
függően a felújítási sávok felett ápoltunk RZ-1,5 szárzúzó tájékozódásom alapján, egy-két vonalas felújítóvágás ki
val, a későbbi években pedig csak az ápoló ösvényeken, vételével, az ernyős és a pontból kiinduló csoportos felújí
ugyanígy. Fiatalos korra ily módon elértük, hogy a felújult tóvágások a legelterjedtebbek. Tölgy, bükk es cser állo
savók kétoldalról jól megközelíthetők, könnyen ápolhatok mánytípusok esetében egyaránt kiterjedten alkalmazzák
lettek. Az ösvények ápolása minden hektárból 1/4 ha-t az ernyős (Hartig) felújíjóvágás összevont, kevesebb beérint, ahol kézi ápolás nem szükséges. A négy-ötéves lenyúlasos változatát. Általában az első belenyúlásokat
fiatalos korig a teljes területet érintő kézi ápolást nem összevonva egy 40-50% erélyű bontóvágást végeznek,
végeztünk. A gépi ápolás megszűntével csak korlátozott, amelynek során kiveszik az árnytűrőket, a második koro
legtöbbször a tuskósarjakat érintő kézi ápolásra szorítkoz naszintet, ha van, és a főállomány gyenge koronájú részét.
tunk. Amikor a főfafaj versenyhelyzetbe jutott a töltelék Az újulat megjelenése és megerősödése után azután a
fajokkal (gyertyán, hárs) akkor kezdtük az egész területre másik két belenyúlást (termesfokozó, vetővágás) egy
kiterjedő es alapos ápolást és ezt olyan gyakorisággal és ütemben végrehajtva vegvágnak. Ily módon elegendő
időtartamig folytatjuk, amikor a főfafaj egyértelműen mu makktermés esetén jó eredménnyel újíthatok ezen faállo
tatja uralkodó helyzetét a fiatalosban. Eszközeink a Göl- mánytípusok, ugyanakkor a kétszeri belenyúlással a faler—ollók és különböző sújtókések. A viszonylagosan radi hasznalati munka sem aprózódik el.
kális felszabadító és elegyarányt szabályozó ápolások át
Helyi adottságainkat figyelembevevő kezdtük el az er
nyúlnak a befejezett korba. Sűrűségeink az első motorfű- nyős felújítóvágas ezen változatát alkalmazni.
reszes tisztítás bekövetkezéséig így szakmailag megnyug
Első lépcsőben 40-60%-os bontást eredményezve ki
tató állapotban korosbodnak.
vettük a második koronaszintet, mellékállományt, árnytű
Makkvetésnél hasonló a technológiai sor, annyi különb rőket. Csak a tölgy és kőris főfafajok maradtak az állomány
séggel, hogy a WM-1 magvetógéppel (saját találmány) ban, ezekből csak akkor veszünk ki az első lépcsőben, ha
talajelőkészités nélkül vetjük el az öt sort. Az 1990-es évtől a záródáshiány nem éri el a 40% körüli érteket. Ezután
megkezdtük azt a változatot, amikor MTZ nyomszélesség mintegy 3-4 mázsa/ha makkmennyiséggel, géppel alávet
ben (150 cm) egy irányban bevetjük az egész területet es jük a megbontott állományt, vagy végvagás utan rávetünk.
rá merplegesen kaszaijuk bele szárzúzóval az ápoló ös A makkvetést mindig csak tavasszal végezzük! Célja ket
vényt. Igy még olcsóbb és gyorsabb a felújítás. A szaka tős, részben kiegészíti a várható makktermést, másrészt
szos vetessél három-négy mázsa makkot vetünk hektá azonosított magtermó állományi makk vetésével minőség
ronként, ami gyengébb csírázású makknál is 30-40 ezer javítást eredményez. Az alá- illetve utánvétest a helyi
tőszámot eredményez. Az elmúlt években ezzel a felújítási adottságok méginkább indokolttá teszik, mert az ormánsá
módszerrel jó minőségű, természetszerű fiatalosokat kap gi jó termőereju és vízgazdálkodású talajokon a felverődő
tunk, amelyekben óriási egyedszámmal zárkózott fel a gyom és cserjeszint nagysága, erélye miatt a bontástól a
természetesen újuló, átfekvo kőris, gyertyán, hárs, vad végvágásig maximálisan két vegetációs időszak telhet el.
gyümölcs. Jelenlegi állapotukban csak annyiban különböz- Legjobb azonban a bontást követő télen, tehát két egymást

Felújítás mesterségesen,
tarvágás után csemetével,
illetve makkvetéssel

ERDŐMŰVELÉS
követő makktermésre végvágni. Ekkorra a kiszabadított
Minőségi makk gyűjtése, átteleltetése
koronák makktermésükkel a bontott területet bevetették, a
Látszatra egyszerű szakmai kérdés, mégis sokhelyütt a
termelés a makkot a talajba dolgozza és a tavaszi keléskor gyenge, 40-50%-os eredményesség valóságos okozója.
sűrű és egészséges újulatot nyerünk. Újra hangsúlyoznom A makkgyűjtésnél ki kell várni az egészséges makk hullá
kell a gyors, kíméletes és szervezett fahasználati munkát sát, addig nem szabad indítani a felvásárlást. Szigorú és
és tavaszi kelésig a terület teljes letakarítását. Ez nem sűrű próbával ellenőrizni kell a csíraképességet és kocsá
csupán az újulat miatt, hanem a későbbi ápoló ösvényes nyostölgynél 80%, kocsánytalan tölgynél 70% alatt nem
feltárás és gépi ápolás lehetőségének biztosítása végett is érdemes betárolni. Ha gyengébb, at kell válogattatni! A
létfontosságú. Szerencsés esetben ezekben az erdőré makkot szakszerűen kell szikkasztani és megfelelő helyen
szekben két évjáratú, természetes újulat (bontási és vég (pince, hóverem stb.) állandó ellenőrzés mellett átteleltetni!
vágási) és egy évjáratú ellenőrzött származású vetett sza Rossz minőségű makktól nem lehet eredményes vetést
porítóanyagjelenik meg, ami a kezelő szakember számára várni!
kitűnő lehetőséget, sőt garanciát nyújt a jó minőségű fiata
los állomány elérésére. Ezek a fiatalosok tökéletes termé
Kíméletességre törekvő,
szetes gyertyános-tölgyeseket jelentenek, hektáronként
szakszerű fáhasználat
százezer feletti összes tőszámmal és a 100-120 éves
A bontó- és végvágásnál egyaránt lényeges az ala
minőségi fatermesztést célzó faállományoknak egyértel csony tuskóval történő döntés, a későbbi gepi munkák
műen potenciális lehetőségei.
érdekében. A sarj ikertuskókat is körül kell vágni alacso
Az ismertetett módszerek eredményességét döntően nyan és le kell közelíteni a területről. Lehetőség szerint
meghatározó kardinális feladatok és megoldási változa minden faanyagot a nyiladékokon és közvetlen nyiladék
mentén kell máglyázni, sarangolni a kiszállításig. A munka
taik:
padokat a nyiladékokon kell kijelölni. Vágáspásztákon be
Makkvetés, természetes felújítás
lül előre meg kell határozni a közelítő gépek fő mozgási
vaddisznóállomány mellett
irányát, sőt szerencsés ezt a törzseken maradandó jellel
Ma a hazai természetes felújítási lehetőség legnagyobb megjelölni. A közelítést kíméletes eszközzel célszerű vé
korlátjának tekintik szakembereink a vaddisznóallományt. gezni, amely nem vonszolja a fát a talajon és nem szag
Kétségtelen korlát, de nem kivédhetetlen! A sellyei erdé gatja a talajt. Erdészetünknél minden közelítőgép hidrauli
szet területén óvatos becslés szerint 10 hektáronként egy kus ollóval közelít, így csak a koronaágak érik a talajt, a
vaddisznó az állománysűrűség. Az üzemi területen az vastag iparifát levegőbe emelve közelítik. A faanyag kiszál
elmúlt évben terítékre került hat-hét hektáronként egy lításakor a szállítógépeknek meg kell tiltani a vágásterüle
vaddisznó. Sőt, végeztünk makkvetést olyan erdőtömb ten történő mozgást. Az ágfa, ágtuskó, vágástéri hulladék
ben, ahol a disznóallomány sűrűsége 0,5-0,7 db/hektár! gyűjtése során a gyűjtőktol meg kell követelni, hogy min
Makkvetéseinket ennek ellenére megőriztük, a legtáma- den gyűjtött anyag a nyiladékok szélére kerüljön.
dottabbnak az eredményessége elérte a 70%-ot. Legtöbb
A felújított terület térbeli rendjének kialakítása,
erdőrész azonban 100%-os védettségben, szinte egyetlen
ápoló ösvény hálózat kialakítása
disznótúrás nélkül újult fel, még a 0,5-0,7 db/ha állomány
sűrűségű erdőtömbünkben is. Atörténelmet mindenütt, így
A feladat a kerületvezetőtől igényességet, a traktorostól
a makkvetések őrzésében is emberek csinálják. Ahol a jó begyakorlottságot kíván meg. A traktoros jól látható
kerületvezető lelkiismeretes és a felfogadott őrök lelkiisme színes kitűzőrudakkal érkezik a területre. A kerületvezető
retes munkát végeznek, ott az eredmény garantált. Minden meghatározza az ápoló ösvények irányát és figuránsaival
módszer bevethető, hangriasztás, kutya, lámpa és lelövés, a részlet két szélén az ösvények közepét folyamatosan
az a lényeg, hogy a makkvetés védett legyen. Vadásztár jelölteti a színes rúddal. A traktoros nyomonként beáll,
sasági területeken írásos kérésre mindenütt támogatták az munkagépe az RZ-1,5 szárzúzó és irányt tartva megcé
őrzést és a makkvetés területén engedélyezték a disznó lozza a színes rudat. Minden fordulónál célszerű csak egy
lövését az erdészeti személyzetnek! Jó eredményt értünk rudat kitűzni az iránytévesztés kizárására. Nagyobb, vagy
el a kb. méter magas műanyag hálós kerítéssel, amelyet változatosabb terepadottságú erdőrészleteknel célszerű
két-négy hetente Dendrocol-os kenéssel kombináltunk. előbb belső nyiladékrendszerrel feltárni a területet több
Erdészetünknél azt a tézist, hogy „ahol disznó van, nem kisebb részre!
lehet makkal felújítani", megdöntöttük.
A fentiekből kitűnik, hogy ez a munka sokrétű, alapos
felkészülést, fegyelmezett végrehajtást, folyamatos és
gondos szakmai figyelmet követel, de az eredmény bősé
gesen kárpótolja a megvalósításban résztvevő összes
szakembert. Ismertetett módszereinkkel hagyománytisztelően megbecsüljük és elismerjük elődeink tevékenységét,
felkaroljuk a makkal történő mesterséges és természetes
felújítást és a természetes erdő megtartásának eszméjét.
Ugyanakkor korunkhoz, a haladáshoz igazodunk, a hagyo
mányosból géppel kiváltva a sok élőmunkát és a teljes
technológiában olcsóbban, gyorsabban végezzük a felújí
tást.
Az elmúlt években megvalósított gyakorlat igazolja,
hogy szakmai hitvallásunk az ormánsági természetes töl
gyerdők fennmaradásában jó irányban halad. Két veszély
forrást azonban mielőbb meg kell szüntetnünk fiatalosaink
védelmének érdekében. Először az eltűnő, csatornákkal
levezetett vizet vissza kell tartanunk — ezt a munkát
elkezdtük. Másodszor a túlszaporodott szarvasállományt
le kell csökkentenünk — erre reméljük, hogy az új törvény
lehetőséget fog nyújtani.

