
rezett telepítések lomblevelű csemetéin fokozottabb lisztharmat fertőzést ta
pasztaltunk. 

© A z ültetés után célszerű egyszer a rotációs kapa használata. E munka 
biztosítja a padka végleges formáját, földet szór az ültetőgép által nyitott 

es lazábban hagyott résre, és főleg: az akkorra kikelt vagy kelő gyomokat el
pusztítva, a gyomok közel egyidőben való csírázását segíti, tehát a vegyszere
zéskor nagyjából azonos fejlettségű gyomokat tudunk elpusztítani. 

© A padkázott lejtős területek permetezőgépét házilag alakítottuk ki. 
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vetőgép permetlé tartályából szereltünk össze függesztett permetezőgépet. A 
szórószerkezet a traktor fülkéjéből ív alakú pályán elmozdítható, így a szórás 
síkja mindig a terepviszonyoknak megfelelően állítható. 

O A Buvinol-nak granulátum formájában való kiszerelése is indokolt lenne. 
Elsősorban korábban kézi padkázású területen, vagy tuskós erdőfelújítá

soknál lenne használható, kézi kiszórással. 

A z eljárás gazdaságos: 
kézi ápolási közvetlen költség 1483 Ft/ha, 
1972. évi vegyszeres gyomirtási közvetlen költség 1208 Ft/ha. 
Javasolt kisebb adag átlagával számított közvetlen 

költség 859 Ft/ha, 
Megtakarítás 1972. évben 275 Ft/ha, 
Megtakarítható kisebb dózis esetén 524 Ft/ha. 

Tehát a vegyszeres gyomirtás megtakarítást is jelent, nem beszélve arról, 
hogy más módon a munka nem is volna elvégezhető. 

A Buvinol 66 828/1969. sz. engedélyezési okirata a fenyvesek vegyszeres 
gyomirtását nem tartalmazza. Üzemi felhasználásához a MÉM Növény

védelmi Főosztály engedélyére van szükség. 
Tapasztalataink közzétételével is szeretnénk elősegíteni ezen országosan- is 

sok gondot okozó feladat mielőbbi megnyugtató megoldását. 
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ERDŐGAZDASÁGI 
SZAKMUNKÁSAINKRÓL 
ÉS A SZAKMUNKÁSKÉPZÉSRŐL 

Mindennapi életünkben érthetően sok szó esik a szakmunkásokról és képzé
sükről. N e m véletlenül. Számuk, képzettségi színvonaluk döntően hozzájárul 
a fagazdasági célkitűzések teljesítéséhez. A jövedelmező termelés feltétele a 
korszerű termelési eszközök és termelési módok mellett a jól képzett szak
munkások biztosítása. 



Különféle világszervezetek sokat foglalkoznak gazdasági és társadalmi síkon 
egyaránt az erdőgazdálkodás jelentőségével, különösen fontos tehát az erdő
gazdasági szakmunkásképzés. 

A z erdőgazdálkodás sajátosan mostoha körülmények közötti munkát kíván 
szakmunkásainktól, nehéz körülmények között kell megfelelő termelési ered
ményeket felmutatni. 

A z erdőgazdálkodás területén egyre nehezebb tervfeladatok, egyre össze
tettebb követelmények jelentkeznek, amelyek kielégítéséhez múlhatatlanul 
szükséges, hogy minden téren növeljük a szakmai tudást, a gyakorlati éles
látást, a sokoldalú tervezési és szervezési készség kifejlesztését, a gyorsan fe j 
lődő termelési módok elsajátítását még a legkisebb termelési egységeknél is. 
Mindezeket lelkes és képzett szakmunkások nélkül lehetetlen megvalósítani. 

A szakmunkásképzés fontosságát hangsúlyozza az is, hogy napirenden tartják 
legmagasabb szinten is, párt- és állami szerveink egyaránt. 

A j ó szakmunkásokban hiány van, ezért a szakmunkáskérdés helyes meg
oldása nem könnyű feladat. 

Fel kell kutatnunk és élnünk kell minden olyan lehetőséggel, amely a mos
tani helyzetben alkalmas arra, hogy minél több és jobban képzett szakmun
kással rendelkezzünk. Így feladatainkat kedvezőbb körülmények között ered
ményesebben oldhatjuk meg. 

A termelési feladatok minél eredményesebb végrehajtása megkívánja, hogy 
szakmunkásaink továbbképzését intézményesen biztosítsuk, továbbá szak
munkásképző intézeteink megfelelő beiskolázásával gondoskodjunk az után
pótlásról. 

Szakmunkásaink továbbképzését úgy kell megoldani, hogy meg tudjanak 
felelni a gyorsütemű műszaki változásokból és a társadalmi fejlődésből eredő 
követelményeknek. A szakmához való ragaszkodást és a társadalmi előrehala
dás lehetőségeit növelné, ha továbbképzésük során elsajátíthatnák a korszerű 
gépek kezelését és ehhez jogosítványt is kapnának. 

Igen fontos kérdés a szakmunkás utánpótlás biztosítása. Mindenekelőtt 
üzemeink élet- és munkakörülményeit kell gyors ütemben javítani, hogy szak
mánk iránt vonzalom alakulhasson ki a fiatalokban. 

Szakmánk alkalmas arra, hogy sok fiatalban romantikus gondolatokat éb 
resszen. Ez azonban kevés a helytálláshoz. Nemcsak 'fatermelési, fakitermelési, 
szállítási, vagy fűrésztelepi munkák találhatók az erdőgazdaságoknál, hanem 
sok egyéb munkakör is, melyeket kellő tájékoztatás hiányában nem ismernek 
fiataljaink. A h o g y a régi erdőgazdálkodás akkoriban zárt, idegenek előtt tilos 
területű üzemi formája ma mindenki számára szabad és nyitott terület, úgy 
elképzelhető, hogy kibővített, sokoldalú termelési irányvonal alkalmazásával 
még jobb eredményeket is érhetnénk el. Növelni kellene a kulturáltabb munka
helyek számát, elviselhetőbbé kellene tenni munkásaink számára az időjárás 
okozta nehézségeket. 

Ha megfontolt tervezések, kezdeményezések alapján munkásaink számára, 
megfelelő kereseti lehetőségek mellett, a j o b b üzemi körülményeket is bizto
sítani tudjuk, akkor az utánpótlás kérdése megoldódik. 

Számos megoldásra váró kérdés és kínálkozó lehetőség megemlítése csupán 
a figyelem felhívására alkalmas, olyan tennivalókra irányítja a figyelmet, 
amelyek elvégzéséhez halaszthatatlanul hozzá kell látnunk, hogy a fagazdaság 
korszerű továbbfejlődését biztosítani tudjuk. 
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