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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. 
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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. 
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