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Április 23-án megszavazta az Európai
Parlament azt a javaslatot, amely az ide-
genhonos özönfajok visszaszorítását
irányozza elõ. A rendelethez kapcsoló-
dó vita élénken foglalkoztatta a ma-
gyarországi közvéleményt.  A közép-
pontba az akác került, pedig nála sok-
kal jobban veszélyezteti az erdei életkö-
zösségeinket a bálványfa, amely magja
és sarjképzése által szinte megállíthatat-
lan terjeszkedésre képes.

Az intenzíven terjedõ fa- és cserjefa-
jok elleni védekezés törvényben elõírt
kötelessége az erdõgazdálkodónak, hi-
szen úgy kell gazdálkodni, hogy az
egyes erdõrészletekre megállapított
természetességi mutató ne romoljon. A
Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. által kezelt
száraz határ-termõhelyeken a bálvány-
fa és a nyugati ostorfa terjedt el az el-
múlt évtizedekben, már-már kezelhe-
tetlen nagyságú állományokat alkotva.
A fellépés ellenük rendkívül költséges,
jelentõs terhet ró a gazdálkodóra. Eh-
hez reméltünk támogatást a 2009-ben
megjelent „Élõhelyvédelem, és -helyre-
állítás, vonalas létesítmények termé-
szetkárosító hatásának mérséklése” cí-
mû KEOP pályázattól.

Az özönnövények közül a bálványfát
tartottuk a leginkább problémásnak,

ezért elsõ lépésben  a kerületvezetõ er-
dészek felmérték a bálványfával fertõ-
zött erdõrészleteket az erdõgazdaság
teljes területén. Jelezniük kellett, hogy
az adott erdõrészletben milyen korú fák
találhatók, és a felszínt hány százalék-
ban borítja a bálványfa. A borítást 20%-
os ugrásokkal 5 kategóriában adták
meg: az 1 a gyengén fertõzött területet,
az 5 az összefüggõ bálványfást jelölte.
Az volt a cél, hogy a fák korából és mé-
retébõl kiindulva kiválasszuk a beavat-
kozás módját, a borításból pedig a
munkaigényességre, ennél fogva a költ-
ségekre következtessünk. A felmérés
során 518 bálványfával fertõzött erdõ-
részletet találtak a kollégák, összesen
1 717,9 ha területtel.

Ezt a rendkívül nagy területet a nyer-
tes pályázatunkban a Gyõri Erdészet
mûködési területén található bálványfá-
sokra szûkítettük le. Célul tûztük ki a

bálványfa visszaszorítását a Natura 2000
hálózat részét képezõ élõhelyeken és
azok környezetében is, hogy a vissza-
fertõzõdés esélyét csökkentsük.

Az erdészeteink már a korábbi
években is végeztek ilyen jellegû
munkát, ezért tapasztalatainkra ala-
pozva a következõ beavatkozásokat
láttuk célravezetõnek. A legfertõzöt-
tebb 22,19 ha-nyi területen a bálvány-
faállomány mechanikai eltávolítását,
majd azt követõen három lépcsõben
permetezést terveztünk. Ezek az 5-ös
(80-100%) fertõzöttségû területek,
ahol a meglevõ bálványfaállomány
szinte mindent kiszorított maga körül,
így a fakitermelést követõ permetezés
nem veszélyeztet semmilyen védett
növényfajt.

Mechanikai eltávolítás
A bálványfacsoportok motorfûrészes és
tisztító körfûrészes  kitermelésével
egyidejûleg olyan térbeli rendet kell ki-
alakítani a gallyak halomba rakásával,
hogy a terület a késõbbiekben is járha-
tó legyen. Számítani kell ugyanis arra,
hogy tuskóról és gyökérrõl nagyszámú
sarj tör elõ, valamint a talajban felhal-
mozódott magkészlet is csírázásnak in-
dul az árnyalás megszüntével és töme-
gesen megjelennek a magoncok. Elle-
nük permetezéssel tudunk hatékonyan
védekezni.

Permetezés
A fakitermeléssel érintett területek há-

romszori permetezésével számoltunk.
A vegetációs idõn kívül elvégzett sarjle-
vágás után tavasszal jelennek meg a
sarjak. Amikor elérik ezek a 30-40 cm-
es méretet, akkor célszerû elõször per-
metezni. Azt követõen nyár végén, ko-
ra õsszel várható a magoncok megjele-
nése, erre kell idõzíteni a második ke-
zelést. A következõ év tavaszára pedig
harmadik ismétlést is terveztünk, hiszen
ilyen erõs fertõzöttségnél lesznek olyan
egyedek, amelyek az elsõ két kezelést
túlélik. A permetezést háti kannás per-
metezõvel, 4%-os glifozát hatóanyagú
totális gyomirtóval terveztük. A keve-
rékbe tapadás-elõsegítõ anyagot is kell
keverni, a hatékonyabb felszívódás ér-
dekében.

Azokban az erdõrészletekben, ahol
a bálványfa kisebb arányban, elegy-

A bálványfa terjedésének megakadályozása
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A Bõny 4L erdõrészlet injektálás elõtt (2013. 08. 30.)



ben fordul elõ, a vékony sarjakat ké-
regkenéssel, a vastagabb egyedeket
pedig injektálással terveztük eltávolí-
tani.

Fiatal sarjak kéregkenése
A munka 538,37 ha-t érint. A kenést vég-
zõ munkásoknak egy hajtóvadászathoz
hasonlóan kell eljárni. A szükséges vé-
dõruházatban csatárláncba állnak az er-
dõrészlet szélén egymástól 4-5 m távol-
ságra, majd az erdõrészleten keresztül-
haladva felkeresik a bálványfasarjakat
és vegyszert kennek a kérgükre. Minde-
gyiküknél van egy kibõvített nyílású 5 l-
es kanna, aminek az aljába töltik a
vegyszert, hogy az a bokros terepen ne
lötyögjön ki, valamint egy hosszú nyelû
radiátorecset, amivel az edény aljában
levõ vegyszert elérik, és a sûrû állomá-

nyokban is könnyen hozzáférnek az
egyes törzsekhez. A kenéshez használt
szerkeverék triklopyr hatóanyagú totális
gyomirtó szer, és a fákon tartósan meg-
maradó festékanyagot tartalmaz, így mi-
nimális az esélye a törzsek kihagyásá-
nak – ráadásul az eljárás környezetter-
helése is ellenõrizhetõ, hiszen nyoma
marad a figyelmetlenségbõl lecsöpögõ
festéknek. Mivel a törzset derékmagas-
ságban kenik be, a szer megfolyásakor
sem jut a gyomirtó a talajra, legfeljebb a
törzs alsóbb szakaszára. A szer a még
nem fásodott, zöld színû kérgen keresz-
tül szívódik fel a leginkább, de a néhány
cm vastag sarjak is felveszik. A vékony
egyedeket elég egy oldalról megkenni,
az ujjnyinál vastagabbakat viszont jó, ha
körben éri a szer a pusztulás érdekében.
Ennél a módszernél számoltunk azzal,
hogy a törzsek egy része újrasarjad,

ezért  háromszori kenést terveztünk
megvalósítani, fokozatosan csökkenõ
sarjmennyiséggel.

Idõsebb fák törzsének 
injektálása 

Összesen 274,4 ha-on terveztük, ami át-
fedésben van a kéregkenés területével,
hiszen néhol vastag egyedek és sarjak
egyaránt megtalálhatóak. Úgy számol-
tunk, hogy az injektálás esetén nem
lesz szükség visszatérésre, mivel a ke-
zelt törzsek sarjadzás nélkül kiszárad-
nak. Amennyiben mégis lesz sarjadzás,
azokat kéregkenéssel fogjuk a további-
akban kezelni. A kezelendõ fák palást-
ján derékmagasságban akkumulátoros
fúróval és 8 mm-es fúrószárral ferdén
lefelé irányuló, 2-3 cm hosszú furatokat
készítünk, majd abba juttatjuk a vegy-
szert. Csuklónyi vastagságú törzseken
elegendõ két egymással szemben elhe-
lyezkedõ furat. Vastagabb fákon gyûrû
mentén egymástól 8-10 cm távolságra
kell furatokat készíteni. Nem fúrhatunk
túl mélyre, hogy a vegyszer a kambium
közelében szívódjon fel.  A nyílásokat
végül sziloplaszttal kell lezárni, hogy a
szer kipárolgását megakadályozzuk.
Három injektáló képez egy egységet, az
elsõ végzi a fúrást, a következõ egy ál-
latorvosi tömegoltó készülékkel min-
den furatba 2 cm3 glifozát hatóanyagú
vegyszert adagol, a harmadik pedig a
tömítést végzi. A fúrókhoz használt ak-
kumulátorok mintegy másfél óra után
lemerülnek, így a folyamatos munka-
végzéshez a töltésükhöz egy hordozha-
tó aggregátorra van szükség.

A munkálatok 2013 õszén indultak.
Segítségünkre volt az enyhe õszi idõ-
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A 2013 õszén lekent bálványfatörzsön
már megjelentek a lebontó gombák

A kenéshez használt eszközök

A bálványfa irtása ecseteléssel Furat készítés az injektálás során
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járás, ugyanis a bálványfa még októ-
berben is lombos állapotban volt, ak-
kor kezdtük meg a kéregkenést és az
injektálást. A téli hónapokban végez-
tük a fák mechanikai eltávolítását és a
területek letakarítását. Március elsõ

felében pedig folytattuk az injektálást
és a törzskenést egy-egy brigáddal,
akik összkerékhajtású kilenc szemé-
lyes kisbusszal közlekednek a vi-
szonylag sík, jól megközelíthetõ tere-
pen.

Jelen cikk írásakor minden erdõrész-
letben megtörtént az elsõ beavatkozás,
az õszi kezelések eredményeként pedig
már látható, hogy megjelentek a lebon-
tó gombák a kezelt fák törzsein. A nyá-
ri melegben az ecsetelést szüneteltet-
nünk kell, mivel a vegyszer gõze káro-
síthatná a maradó állományokat, így a
kéregkenés második ütemét õszre ter-
vezzük. A teljes munkával 2015. május
31-ig kell végeznünk, majd a vállalko-
zónak további egy évig van fenntartási
kötelezettsége. A Kisalföldi Erdõgazda-
ság Zrt.-nek pedig további két évig kell
fenntartani az elért állapotot. Természe-
tesen az az érdekünk, hogy hosszú tá-
von megõrizzük a pályázat keretében
végrehajtott munkával elért kedvezõ vi-
szonyokat. Ezt megnehezítheti, hogy a
kezelésünkben levõ erdõtömböket kö-
rülvevõ magánerdõkben, kertekben,
közutak mentén található bálványfaál-
lományok visszafertõzik a megtisztított
területeket. Segíthet viszont ezen a prob-
lémán, ha a cikk elején említett uniós
javaslat kapcsán olyan jogi szabályozás
lép életbe, ami kötelezi a tulajdonoso-
kat az özönfajok visszaszorítására.

Kocsis Gábor István
KAEG Zrt. Központ, mûszaki vezetõ

A Bõny 4L erdõrészlet három héttel az injektálás után (2013. 09. 23.)

Az Erdészeti Lapok 2014. júniusi számá-
ban (Nagy József és Ali Tamás a szerzõ)
olvasható: „Feltételezhetõ, hogy a me-
zõgazdasági termelésbõl és a területhez
kötõdõ közvetlen kifizetésbõl együttesen
származó jelentõs jövedelemnövekedés
komoly szerepet játszik az erdõtelepíté-
si kedv visszaesésében…Az erdõtulajdon
sok korlátozással jár.”

A mezõgazdasági termõföld tulajdo-
nosa természetesen a lehetõ legna-
gyobb jövedelemszerzésre törekszik.
Ebbõl következõen, a gyenge hozamú
területein örömmel végez erdõtelepí-
tést, de nem a jobb adottságúakon. Itt
óvatos, nem kíván bemenni az egyirá-
nyú utcába. Ez elõrelátható volt, melyre
nézve az Erdészeti Lapok 2011. októbe-
ri számában hívtam fel a szakma figyel-
mét. Az alábbiakat „A gazdálkodás ha-
tása az erdõk biológiai sokféleségére”
címû  cikkembõl idézem:

„A kor igényeihez igazítva – az
1935. évi erdõtörvényhez hasonlóan –
indokolt lenne bevezetni a feltétlen er-

dõtalaj fogalmát...A „nem feltétlen er-
dõtalajon” folyó gazdálkodás szabad-
ságfokát – mivel e körben az erdõgaz-
dálkodáshoz fûzõdõ közérdek jórészt
csak a környezetvédelemre szûkül – a
feltétlen erdõtalajon álló erdõkhöz ké-
pest jelentõsen szélesíteni indokolt. Ez
a könnyítés az ültetvényszerû erdõgaz-
dálkodást érinti, melynek jellemzõje a
tájidegen fajok, valamint fajták alkal-
mazása. Továbbá, a mezõ- és erdõgaz-
dálkodás határ-termõhelyein lehetõvé

kellene tenni az ún. „agrofo-
restry” gazdálkodást is, ami
egyidejûleg folytatott mezõ- és erdõ-
gazdálkodást jelent. Tessék beütni a
Google képkeresõbe az „agroforestry”
kifejezést, és elénk tárul az, hogy ez a
gazdálkodási forma a vidék eltartóké-
pességének milyen széles tárháza. Vé-
gül a szóban forgó termõhelyeken lehe-
tõvé kell tenni a könnyû mûvelési ág-
változtatást is, oda és vissza. Ez eszkö-
ze lehetne a mezõgazdaság hosszú tá-
vú konjunkturális ingadozásából fa-
kadó feszültségek levezetésének. A gaz-
da hol fát, hol mezõgazdasági ter-
ményt termelhetne. Mindezekbõl követ-
kezõen, az erdõssztyepp és az erdõklí-
ma határán célszerû lenne megszün-
tetni a mûvelési ágak „éles késsel törté-
nõ” elhatárolásét.”

Fentieket most annyiban módosíta-
nám, hogy eltekintenék a „határ-termõ-
hely” zavaró és tisztázatlan fogalmától.

Bartha Pál
ny. erdõmérnök

Egy gondolat az erdõtelepítési
kedv fellendítéséhez
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