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Gyengébb akáctermõhelyeken, mivel
az ültetvényszerû termesztés-technoló-
gia elõnyei nem érvényesíthetõk, a gaz-
dálkodás az esetek döntõ többségében
veszteséges lesz.

A kiváló és jó akáctermõhelyeken (I-
III. fatermési osztály) fûrészipari alap-
anyag termelésére, a 2,5 x 2,0 m-es indu-
ló hálózatú, ültetvényszerûen nevelendõ
állományokban (5 m2/fa növõtér) össze-
sen két növõtér-bõvítést célszerû végez-
ni (2. táblázat). Az elsõ növõtér-bõvítés-
kor (9-10 éves korban) megközelítõleg
50%-os törzsszám-csökkentést végzünk,
így a nevelõvágás utáni hálózat átlagosan
10 m2/fa növõteret feltételez, a kitermelt
faanyag részbeni értékesíthetõsége mel-
lett. A második növõtér-bõvítést (16-17
éves korban) szintén 50%-os törzsszám-
csökkentéssel végezzük. Ennek során a
kitermelt faanyag nagyobb része már

ipari felhasználásra is alkalmassá válik,
így a vázolt termesztés-technológiát öko-
nómiailag rentábilisnak tekinthetjük.

A 3. táblázatban közölt modellek
szerint nevelendõ, minimum 3,0 x 3,0
méter induló hálózatú, szelektált akác-
fajtákkal létesítendõ faültetvények is
csak kiváló és jó termõhelyeken
rentábilisak. Csökkentett véghasználati
korok tervezése esetén (20-25 év) a ter-
mesztési cél oszlop, illetve alsóbb mé-
rethatárú fûrészipari rönk elõállítása le-
het. Ennek a termesztés-technológiá-
nak alkalmazására elsõsorban Nyugat-
Európa országaiban találunk példákat.    

A bemutatott K+F eredmények és
ajánlások az ERTI Ültetvényszerû Fater-
mesztési Osztályának értékelõ és elem-
zõ munkáján alapulnak. Kapcsolódó
célkitûzésünk a modellek további fino-
mítása az újabb felvételi adatok és gya-
korlati tapasztalatok felhasználásával.

Irodalom: Ostváth-Bujtás Z. – Rédei
K. (2007): Akác fajtaismertetõ. ERTI,
Budapest, pp 36.

Rédei K. (2008): Szelektált akácfajták
termesztés-technológiája. ERTI, Buda-
pest, pp 37.

2. táblázat. Szelektált akácfajták növõtér-bõvítési modellje
(ültetvényszerû termesztési technológiával) 

Termesztési cél: fûrészipari rönk
Ültetési hálózat: 2,5 x 2,0 m, ültetési csemeteszám 2000 db/ha

Megjegyzés: Az adatok a fôállományra, vagyis a növôtér-bôvítések elvégzése utáni állomány-
részre vonatkoznak. Fatermési tábla: Lessényi B., Rédei K. (1986)

3. táblázat. Szelektált akácfajtákkal létesített faültetvények növôtér-bôvítési modelljei

Termesztési cél: oszlop, illetve fûrészrönk Ültetési hálózat: 3,0 x 3,0 m

Megjegyzés: Fatermési tábla: Lessényi B., Rédei K. (1986)

Százezer forinttal támogatta tavaly az
egri Semmelweis Bölcsõdét az Eger-
erdõ Zrt. A pénzadományból az intéz-
mény fából készült játékokat vásá-
rolt, melyeket a farsang alkalmából
birtokba is vehettek a gyerekek.

Különleges jelmezekben nemcsak a
farsangot, hanem az Egeredõ Zrt. ajándé-
kát is megünnepelhették kicsik és na-
gyok az egri Semmelweis bölcsõdében.
2009. decemberében ugyanis 100 ezer fo-
rintnyi adományt vehetett át az intéz-
mény a cégtõl. A bölcsõde fennállása óta

kiemelt figyelmet fordít a gyermekek kör-
nyezettudatos nevelésének és természet-
szeretetének kialakítására. Ezért az ado-
mányból fajátékokat vásároltak a gyere-
keknek. Az intézmény hat csoportszobá-
jában nyolcvan kisgyermek örülhetett a
játékoknak. Mostantól fából készült épí-
tõkockákkal, hintalóval, fodrász- és
konyhaszettel, gyöngyökkel és libikóká-
val is játszhatnak. Az Egererdõ Erdészeti
Zrt. állami cégként kiemelten fontosnak
tartja a bölcsõdék, óvodák, iskolák támo-
gatását. 

Fridél Veronika

Kis téli araszoló

Április vége, május,
Virul a tölgy fent, te lent,
És mégis más-más élet.

Emlékszem, ifjan a tornán:
-Mássz szaporán, vagy repülsz!
De mégsem, csak szégyenülsz.

Tölgyrõl fény-fonal pányván
Rángva, eléd araszolt 
Lepkemúlt emígy unszolt:

-Mássz szaporán, vagy nem repülsz!

Apatóczky István

Fajátékok a bölcsõdének




