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2009. június 02-án közel 70
érdeklõdõ részvételével ke-
rült megtartásra, az OEE Szol-
noki Helyi Csoport rendezvé-
nye Örkényen. A résztvevõk
az Örkényi Szabadidõ Köz-
pont (valamikori Pálóczy kas-
tély) reprezentatív épület-
együttesében találkoztak. A
rendezvény témája „Apríték-
termelési lehetõségek az er-
dõgazdálkodásban” volt. A
rendezvény házigazdája a
NEFAG Zrt. Pusztavacsi Erdé-
szete volt, a Poplár Magáner-
dészeti Kft. részvételével.

A megjelentek Tóth Zsolt
HCS elnök köszöntõje után
André Zoltán prezentációját nézhették
és hallgathatták meg. A NEFAG Zrt.
2007-ben a KRETZER 200 Kft. segítsé-
gével beszerzett MAXIM 850 típusú ké-
ses aprítógép és az elképzelt technoló-
giához kapcsolódó gépcsoportot mu-

tatta be az elõadás. A több technológia
összehasonlítását a NEFAG Zrt. Monori
Erdészete végezte. AZ elõadás több
kérdést felvetett, amelyek megválaszo-
lásában Tóth Zsolt, a NEFAG Zrt. igaz-
gatási és ellenõrzési fõmérnöke, mint a

gépcsoport beszerzéséért fe-
lelõs vezetõ is segített.  A lé-
nyeg, hogy addig. amíg ha-
zánkban nem lesz egy való-
ban a biomassza hasznosítá-
sát támogatni akaró szándék,
addig ezek a kísérletezések
csak kísérletek maradnak,
mivel az apríték ára nem biz-
tosítja a szükséges nyeresé-
get. A megoldás a támogatás
növelése mellett, komplex
technológiára van szükség,
amely már a fakitermelést is a
hatékony aprítéktermelés/ha-
tékony vágástéri hulladék
hasznosítás érdekében alakít-
ja ki.

André Zoltán elõadása után a ren-
dezvény másik szereplõje a Poplár Kft.
képviseletében Ágoston Gyula mutatat-
ta be a céget és osztotta meg a bio-
massza hasznosítása terén eddig meg-
szerzett tapasztalataikat.

Aprítéktermelési konferencia

Tóth Zsolt köszöntôje André Zoltán elôadása

Ágoston Gyula elõadását tartja

A KOMATSU nem hagyja magátDolgozik a MAXIM
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Nemzetközi szervezetek és klímavál-
tozás-szakértõk nyilvánosságra hoz-
ták tervezetüket, mely alapjául szol-
gálhat az új, idei klíma-megállapodás-
ról szóló kormánytárgyalásoknak. A
szervezetek egy erõs, jogilag is szigo-
rú megkötéseket tartalmazó koppen-
hágai egyezményt szorgalmaznak. 

A 160 oldalas Koppenhágai Klíma
Egyezmény kidolgozásában a WWF, a
Greenpeace és az IndyACT – a Függet-
len Aktivisták Szövetsége, a Ger-
manwatch, a David Suzuki Foundation,
az Ukrán Nemzeti Ökológiai Központ,
valamint a világ különbözõ pontjairól,
számos független szakértõ vett részt. A
javaslat olyan komplett jogi szöveget
tartalmaz, mely alapjául szolgálhat an-
nak a kormányközi megállapodásnak,
ami a klímaváltozás már elfogadhatat-
lan szintû kockázatait szint alatt tartja.

A tervezetnek három eleme van: A Kio-
tói Jegyzõkönyv felfrissítése, mely meg-
erõsíti az iparosodott országokkal szem-
beni kötelezettségeket. Az új Koppenhá-
gai Jegyzõkönyv, mely jogilag is kötelezõ
vállalásokat fogalmaz meg az USA-nak, és
egy alacsony kibocsátású utat is meghatá-
roz a fejlõdõ országok számára. 

A dokumentum kijelöli azt az útvona-
lat, melyet követnünk kellene ahhoz,
hogy elkerüljük a klímaváltozás okozta
katasztrófát, felismerve azt, hogy ehhez
a globális hõmérséklet növekedésének 2
Celsius fok alatt kell maradnia. Meghatá-
roztak egy globális kibocsátás-maximu-
mot (egy karbon költségvetést), és be-
mutatják, hogy hogyan tudnak az iparo-
sodott, valamint a fejlõdõ országok hoz-
zájárulni a bolygó és az emberek bizton-
ságához, a saját lehetõségük és felelõs-
ségüknek megfelelõen. Továbbá kifej-
tik, hogy hogyan kompenzálhatjuk és

védhetjük meg a legszegényebb és a leg-
sérülékenyebb területeket.

Az alkalmazkodás az egyik kulcsté-
nyezõje a megállapodásnak, melyet egy
úgynevezett „Alkalmazkodási Akció
Keretterv” körvonalaz. Ebben adomá-
nyok, biztosítás és kompenzációs lehe-
tõségek szerepelnek a legsérüléke-
nyebb országok számára. 

„Csupán arra a politikai akaratra len-
ne szükség, hogy a kidolgozott terveze-
tet átemeljék az egyezménybe. Így va-
lóban az a megállapodás születhet, ami-
re a Földnek szüksége van.” – mondta
Dallos György, a WWF Magyarország
éghajlat-változási programvezetõje.
„Amennyiben Koppenhágában nem
születik meg egy erõs és hatékony
egyezmény, nem marad más, mint az
erõforrásokért vívott harc, a széthúzás,
és természeti katasztrófák sora.” 

(WWF Magyarország)

Elkészült a Koppenhágai Klíma
Egyezmény elsõ tervezete

Ezek után a résztvevõk autóval ki-
mentek a terepi bemutató helyszínére,
ahol megtekintették a MAXIM 850 típu-
sú aprítógépet, amelyet egy VALTRA T-
191 típusú erdészeti felszereltségû me-
zõgazdasági vontató hajt, a kiszolgálá-
sát pedig egy KESLA típusú daru végzi.
A gépet többféle választék aprításának
végzése közben mutatta be a NEFAG
Zrt. Pusztavacsi erdészete.

A Poplár Kft. gépei a komplex tech-
nológiai sornak megfelelõen ezután kö-
vetkeztek. Elõször a NEFAG Zrt.-tõl bé-
relt Komatsu PC 240 NLC-8 típusú lánc-
talpas kotrógép, amely a tuskóhasító fej-
jel emeli ki a tuskót és egy FLIEGL típu-
sú pótkocsival szállítja a Mercedes Actros
típusú teherautóval meghajtott Jenz 660
kalapácsos aprítógéphez, amelyet a
gépkocsira szerelt Loglift daruval etet-
nek. A kiszolgálást segíti egy Valmet
M120 homlokrakodóval szerelt traktor,
valamint egy Steyr típusú traktor által
vontatott Fliegl letolós ürítésû pótkocsi.

A bemutatók után a résztvevõk
visszamentek a rendezvény helyszínére
és bõséges ebéd után feltették a bemu-
tató során megfogalmazódott kérdései-
ket.

A kérdésekre André Zoltán és Tóth
Zsolt adott kimerítõ válaszokat.

Kép és szöveg: Horváth Attila,
Jakab Nándor, Tóth Zsolt

Özönfajok a csemetekertekben?

Az interneten való keresgélés közben eljutottam a Mezõgaz-

dasági Szakigazgatási Hivatal honlapjára, ahol többek között

felfedeztem a több szempontból is praktikus Országos Erdé-

szeti Csemeteleltárt. A 2006/07., 2007/08. és 2008/09. évi ér-

tékes adatbázisokat böngészve két furcsaságra figyeltem fel.

Egyrészt több védett fa-, illetve cserjefaj (pl. szirti gyöngy-

vesszõ, homoktövis, törpe mandula, szirti madárbirs, moly-

hos madárbirs, házi berkenye, lisztes berkenye) szerepel a

listában, valamint özönfajokat (pl. zöld juhar, amerikai kõris,

kései meggy, bálványfa, nyugati ostorfa) is fel lehet fedezni

szép számban. Elõbbiek szaporításához bizonyára rendel-

keznek a termesztõk az illetékes természetvédelmi szakha-

tóság engedélyével, bár kicsit furcsa, hogy van olyan tétel,

ahol az „adatai közléséhez nem járult hozzá” megjegyzés

szerepel. Utóbbiak esetében – ahová az akácot szándéko-

san nem soroltam be – viszont a Hivatal bölcs belátásra bír-

hatná a termesztõket. Az erdész szakmára sem vet jó fényt,

ha a sokaknak annyi gondot okozó özönfajok továbbra is for-

galmazásra kerülnek.

Dr. Bartha Dénes




