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Lágy szárú növé-
nyek az erózió elleni
védelemben

Új-zélandi vizsgálatok nagyon kedvezô-
nek minôsítik a hazai dolomitkavicsos lej-
tôkrôl is ismert csabaire (Sanguisorba
minor) szerepét az eróziós károk elhárítá-
sában. 

A veszélyeztetett lejtôkön tömeges
gyomnövényekkel szemben jobban védi
a talajt, ezért mesterséges, monokultúrás
telepítésével is foglalkoznak. Hasonló-
képp értékes tapasztalatot gyûjtöttek a
hazánkban száraz réteken, erdôs helye-
ken itt-ott nagyobb foltokban is megjele-
nô ezüstös hölgymállal (Hieracium
pilosella). Levelébôl olyan kémiai anya-
got bocsájt ki, ami a vele együtt felverôdô
gyomok magjának csírázását fékezi, ezért
a hölgymál szabadon terjeszkedhet a ta-
lajpusztulásnak kitett oldalakon.

A biológiai talajvédelem eme példái
nálunk is követésre csábítanak.

(Streamland 6. sz., 1982) 
Ref. Dr. hc. Dr. Szodfridt István

A FAGOSZ 1999 decemberében megjelentette az
Osztrák fakereskedelmi szokvány magyar fordítását

A fordítók: Sári Zsolt és dr. Zombori István, a lektorálást Môcsényi Miklós, dr.
Zombori István és Sári Zsolt végezte, a szerkesztés és a nyomtatásra elôkészí-
tés Môcsényi Miklós munkája.

A mû eredeti címe: Österreichische Holzhandelsusancen 1973. Auflage 1985.
A könyv 260 oldal, kis alakú.
A kiadást támogatta az FVM Agrármarketing Centrum Kht.
Az eredeti könyvet a Bécsi Tôzsde kiadója adta ki. A több évtizednyi fejlô-

dés után a Szokvány 1973-as változatát követôen készült el az 1975., az 1978.
és a külön ki nem adott 1984. évi átdolgozás. Az 1985. évi kiadás ezeket fog-
ta egybe. A Szokványt azóta nem dolgozták át, és Ausztria EU-ba belépésé-
nek következtében már nem is fogják. A napi kereskedelmi gyakorlatban
azonban Ausztriában továbbra is alapvetôen a Szokványban leírtak szerint és
arra hivatkozva dolgoznak. Ezért is tartottuk fontosnak a könyv magyar nyel-
vû megjelentetését.

A könyv az Általános ismeretek fejezetben a szerzôdéskötési és egyéb fa-
kereskedelmi viselkedési szokásokat írja le. A Definíciók pontosan leírják az
egyes fogalmakat (pl. göcs, repedés, tompaél). Az ezt követô két nagy fejezet a
Hengeresfa és a Fûrészáru választékok méreti és minôségi követelményeit rög-
zíti fafajonként és választékonként. A Mellékletek közt a kötlevélre, a választott
bíróságra, kifogásolásra és a szakértésre vonatkozó segédletek, az ipari fa súly-
mérésének irányelvei, valamint a lehetséges köbözôtáblák felsorolása található.
Az Incoterms fejezetet nem fordítottuk le (ennyiben részleges a teljes könyv for-
dítása), mert annak újabb, 1990-es változata magyarul is hozzáférhetô.

A könyv beszerezhetô a FAGOSZ-nál, ára 1500 Ft (1200 + 25% ÁFA).

Meghívó
A Nyugat-Magyarországi
Egyetem Erdômérnöki
Kar Hallgatói Önkor-
mányzata tisztelettel
meghívja Önt és munka-
társait a 

2000. március 8-án 
megrendezésre kerülô 

„Természetvédelem 
és/vagy 

erdôgazdálkodás”
címû szakmai 
konferenciára 

és beszélgetésre.
Pontos program, hely-
szín és idôpont utáni ér-
deklôdés levélben a 9400
Sopron, Ady Endre u. 5.,
telefonon a 99/518-243,
vagy 20/910-76-69-es
számokon.

Kérjük visszajelzését
2000. március 1-ig

sziveskedjen eljuttatni.

A Kittenberger Alapítvány 2000. feb-
ruár 19-én a Budai Várban rendezi a
IV. Magyarországi Öko bál „2000"-et,
amely a környezetvédelmi-természetvé-
delmi és településfejlesztési téren dolgo-
zó szervezetek és szakemberek nagy ta-
lálkozója.

A jubileumi év alkalmából a bál ren-
dezôi kezdeményezést indítanak el,
amely egy budapesti és egy vidéki isko-
lában 2000 év tavaszán 20–20 facseme-
te elültetésével és egy emléktábla elhe-
lyezésével szimbolizálja a környezettu-
datos nevelést. A fatelepítésre a sajtó és
a televízió meghívásával kerül sor.

A szervezôk a IV. Öko bál hivatalos
támogatójának, a Böhm Rondo
Recycling Kft.-nek a közremûködésé-
vel, az 1999-es évben a papírgyûjtés te-
rén kiemelkedô eredményt elért iskolá-
kat kívánják a fenti lehetôségben része-
síteni, figyelembe véve azt, hogy az in-
tézmények megfelelô környezetet tudja-
nak a fák elültetéséhez biztosítani.

A faültetésre a pályázatokat 2000. ja-
nuár 15-ig kell eljuttatni a Kittenberger
Alapítvány címére: 1035 Budapest, Rak-
tár utca 6., tel./fax: 388-0109, 368-3133.

A beküldött pályázatokat 2000. janu-
ár 31-ig értékeljük, a két nyertes iskolát
levélben értesítjük és 2-2 képviselôjé-

nek a báli részvételt is lehetôvé tesszük.
A bálon a két nyertes iskolát képviselôk
részére díszoklevelet adunk át.

A szervezôk remélik, hogy ezen kez-
deményezés követôkre talál és más cé-
gek és szervezetek is bekapcsolódnak
hasonló törekvések megvalósításába.

Varga Éva
ügyvezetô igazgató

Böhm Rondo Kft.

Miniszteri
értékelés
A Magyar Mezôgazdaság januári elsô szá-
mában, „Megteremtettük az agrárbékét”
c. írásban, három oldalon keresztül érté-
kelte az elmúlt évet újévi beköszöntôjé-
ben dr. Torgyán József földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter. Az erdôgaz-
dálkodásról egy szó sem esett az írásban,
az erdôtelepítés a következôk szerint ke-
rült megemlítésre: „A térségekben gazdál-
kodóknak a mezôgazdasági termelésen
kívül sok esetben nincs más megélhetési
lehetôségük. Jó megoldásnak a nemzeti
földalap létrehozása, az erdôsítés, a gye-
pesítés és a halastavak létesítése ígérke-
zik.”

Felhívás


