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Bermendzsin József: Mezőgazdasági üzemeink faigénje e's fásításaik szervezése. 
Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 1961. 

A mezőgazdaság szocializálása befejezés felé közeledik. De még nagy munkát 
kell végeznünk addig, amíg elmondhatjuk, hogy mindent jól elrendeztünk. Az elren
dezésben nem utolsó fontosságú a mezőgazdasági üzemek fásításának helyes megter
vezése. Ehhez a munkához ad hathatós segítséget a most megjelent mű. A szerző 
kitűnő meglátással mutat rá arra, hogy a mezőgazdasági üzemeknek fában történő 
önellátása nemcsak az üzemek saját szempontjából, hanem általános népgazdasági 
szempontból is döntő fontosságú. A mezőgazdasági üzemek többsége a szállító háló
zattól távol fekszik, maga a megtakarítható fuvarköltség ás jelentős tétel. 

A könyv elöljáróban a mezőgazdasági fásítás jelentőségével foglalkozik, s a 
továbbiakban sikeresen igyekszik segítséget adni a fásítások helyes megtervezéséhez. 
A szerző több évre visszamenően kigyűjtötte öt nagyüzem faanyagszükségletének 
választékonként! adatait, s e tényszámokból kiindulva állapítja meg az 1000 kh-ra 
vonatkoztatott évi szükségletet, valamint az évente kitermelendő összes famennyi
séget. Ezután gyakorlati egyenlettel számítja ki, hogy mekkora területen kell fásítást 
tervezni a kívánt fatömeg nyerése céljából. A tervezésben figyelembe veszi a termő
hely minőségét is. 

A könyv 146 oldalán és számos táblázatában a tervező mindent megtalál, amire 
munkájához szüksége van. Az erdőnkívüli fásításban játszott kimagasló szerepének 
és elsőrangú értéktermelésének megfelelően a fősúlyt a gazdasági nyárfajtákra fek
teti és azok rövid ismertetését is adja. Az akác jelentőségét avval érzékelteti, hogy 
a nyarak után a legnagyobb arányban javasolja telepítését. A szerző útmutatást ad 
a gazdasági fásítások vágásfordulójának megállapítására, térbeli elrendezésére, tele
pítésének agrotechnikájára, ápolására és a véghasználatok megtervezésére, valamint 
minden szükségszerű munka megszervezésére is. 

Figyelmet érdemelnek azok az adatok, amelyeket a szerző befejezésként a mező
gazdasági ágazatban kevésbé hasznosítható területek jövedelmezőségéről mutat ki, 
az erdő- és a mezőgazdasági hasznosítás összehasonlításaként. Jól használható az a 
függelékként adott táblázatos összeállítás, amelyben a szerző a legfontosabb 78 fa-
és cserjefaj, illetve fajta tulajdonságainak, alkalmazhatóságának és talajigényeinek 
rdatait foglalta egybe. 

Akinek a mezőgazdasági üzemek tervezésében, vagy kezelésében szerep jut, 
annak az asztaláról nem hiányozhat ez a könyvecske, mert adataira naponta szük
sége van. Dr. Koltay György 

A mátrai csoport a szálában történő 
kiközelítés és a komplex termelés tárgy
körében bemutatóval egybekötött tapasz
talatcserét rendezett. A bemutatót Kar
dos Jenő vezette és az ismertetés nyomán 
Fila József igazgató a helyszínen pályá
zatot tűzött ki a leggazdaságosabb faki
termelési technológia kidolgozására. A 
legjobb tervezetet 10 000 forinttal jutal
mazzák. 

# 

A kecskeméti helyi csoport gyérítési és 
tisztítási bemutatót rendezett a kerület
vezető erdészek részére. A kelebiai er
dészetben Tóth Béla „Tanulmányúton a 
Német Demokratikus Köztársaságban" 
című beszámolóját, a kiskunhalasi erdé
szetben pedig Benedek Attila „ A fakül-
kereskedelem egyes kérdései" című ta
nulmányát ismertették. 

# 



A nyíregyházi csoport elsőfélévi mun
katervének megfelelően elkészítette a me
gye két legnagyobb termelőszövetkezeté
nek fásítási tervét, 19 termelőszövetke
zetben pedig szakmai előadást tartott a 
fásítás agrotechnikájáról. A z erdőgazda
ság központjában Arvai István „ A társa
dalmi tulajdon védelmében előforduló 
hiányosságok és ezzel kapcsolatos továb
bi feladataink" címmel tartott előadást 
az erdészetvezetők, az erdészeti műszaki 
vezetők, valamint a központi műszaki 
dolgozók részére. A csoport hét erdészet 
területén szervezett erdőnevelési tapasz
talatcserét. 

# 

A z egyesület helyi csoportjai a szak
mai továbbképzés keretében a következő 
előadásokat tartották: Kaposvárott Dér
földi Antal „A fakitermelési apadékvizs-
gálati eredmények és azok csökkentési 
lehetőségei" Járó Zoltán és Szodfridt Ist
ván „ A baranya-tolna-somogyi hegyhát 
termőhely és erdőtípus vonatkozásai"; 
Balassagyarmaton Horváth István „A 
Cserháti Állami Erdőgazdaság gazdálko
dásának üzemtervi vonatkozásai"; Tamá
siban Lámfalussy Sándor „ A faanyaggal 
való takarékoskodás népgazdasági jelen
tősége"; Nagyatádon dr. Sébor János „Az 
erdészeti szakképzéssel kapcsolatos prob
lémák", Taílós Pál „A Délsomogy erdő
tipológiai jellemzése"; Pécsett dr. Koll-
wentz Ödön „ A z erdőművelés új elszámo
lási rendszere"; Papp László „A csemete
termelés terén végzett legújabb kutatá
sok eredményei; Miskolcon dr. Gál János 
„Mezővédő erdősávok telepítése és a nyár
telepítés szerepe a fásításokban"; Zamár-
diban Horváth István „ A z Északsomogyi 
Állami Erdőgazdaság erdőgazdálkodásá^ 
nak üzemtervi vonatkozásai"; Tatabá
nyán Horváth István „ A z üzemtervi elő
írások végrehajtása"; Béldy Ákos „ A z 
üzemterv szerinti gazdálkodás egyensú
lyának biztosítása a Vértesi Áll. Erdőgaz
daságban"; Keszthelyen dr. Sébor János 
„ A z erózió okozta károsítások és az azok 
elleni védekezés"; Gödöllőn Szász Tibor 
„ A komplex fakitermelés munkaszerve
zése"; Huszár Endre „A komplex fakiter
melés gépei és eszközei"; Egerben Huszár 
Endre „Korszerű fakitermelési munkák 

szervezése és a közelítési technológiák"; 
Veszprémben Palócz József ,.A faanyag
mozgatás megszervezése"; Esztergomban 
dr. Haracsi Lajos „ A z erdőtípusok kiala
kítása"; Horváth István „A Pilisi Áll . 
Erdőgazdaság gazdálkodásának üzemter
vi vonatkozásai" címmel. 

Székesfehérváron Böröczky Kornél az 
afrikai utazásáról tartott élménybeszá
molót, Zalaegerszegen pedig ismertették 
Tóth Béla „Tanulmányúton a Német De
mokratikus Köztársaságban" című beszá
molóját. 

A Csongrád megyei csoport megvaló
sította az I. negyedévre vállalt feladatait. 
Az iskolai szakosztállyal együtt megvita
tott és összeállított munkatervnek meg
felelően tervet dolgoztak ki fásítási mun
kabizottság összeállítására. Hajós János 
vezetésével háromtagú tervező brigád a 
hódmezővásárhelyi Dózsa és a ferenc-
szállási Űj Élet termelőszövetkezet fásí
tási tervének összeállítását kezdte meg. 

A z ásotthalmi erdészet területén ta
pasztalatcserével egybekötött bemutatót 
rendeztek s ott Hallósy Miklós és Kom-
lósy Antal az alföldi fenyőállományok 
gyérítésének gépesítéséről tartott elő
adást. A csoport központjában dr Babos 
Imre a nemzetközi erdőnevelési konfe
rencia érdekesebb fejezeteit ismertette. 

A csoport tagjai a Fásítás Hónapja ke
retében 18 községben és városban tartot
tak előadást. 

* 
A győri csoport vezetőségi ülésen tár

gyalta meg és egyeztette a MEDOSZ, 
valamint a Magyar-Szovjet Baráti Társa
ság vezetőségével az 1961-es munkater
vét. A vezetőség a vita eredményeként az 
év folyamán a következő társadalmi fel
adatok megvalósítására mozgósítja a 
csoport tagjait: szakmai továbbképzés; a 
megyei nyárfabizottság elemző tevé
kenysége az Országos Nyárfabizottság 
Nyárfa című könyvének összeállításához 
szükséges adatokra vonatkozóan; fiatal 
erdésztechnikusok és erdőmérnökök szak
mai patronálása; propaganda tevékeny
ség a Fásítás Hónapja sikeres lebonyolí
tása érdekében s közreműködés a terme
lőszövetkezetek területén létesítendő 
fásítások megtervezésében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület kiadványa 
Szerkesztő: KERESZTESI ELLA, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) doktora 

Kiadja: a Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat. Felelős kiadó: L Á N Y I OTTÓ 
Szerkesztő bizottság: AKOS LÁSZLÓ, BABOS IMRE, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) 
doktora, B A K K A Y LÁSZLÓ, DR. B A L A S S A GYULA, HARACSI LAJOS, a mezőgazdasági tudo
mányok (erdészet) kandidátusa, JÉROME RENÉ, K A L D Y JÓZSEF, K O C S A R D Y KAROLY, 
KOLLÁR GYULA, K U T A S Y VIKTOR, M A D A S ANDRÁS, PARIS JÁNOS, a mezőgazdasági tudo
mányok (erdészet) kandidátusa. RADO GABOR, SALI EMIL, a mezőgazdasági tudományok (erdé
szet) kandidátusa, SZEPESI LASZLO, SZÖNYI LÁSZLÓ, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) 

kandidátusa, TÓTH SÁNDOR 
Megjelenik 5150 példányban 

61-6602-698/2 - Révai-nyomda, Budapest 




