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A Szeniorok Tanácsa (SzT) 2000.
május 3-án dr. Führer Ernô ERTI
fôigazgató meghívására felkeres-

te a Püspökladányi Szikkísérleti Állo-
mást. A szakmai út 15 résztvevôje az
ERTI mikrobuszaival utazott a Kísérleti
Állomásra és vissza. Érkezést követôen
az SzT tagjai tisztelegtek az állomás ki-
fejlesztésén munkálkodó nagy elôdök,
többek között Kaán Károly mellszobra
elôtt, majd az állomás bemutató épüle-
tében megtekintették az állomás kutatá-
si eredményeit bemutató tablókat. A ta-
nácskozás dr. Führer Ernô üdvözlô és
bevezetô szavaival kezdôdött. Rámuta-
tott arra, hogy az utóbbi néhány évben
a kutatás anyagi feltételei nem romlot-
tak ugyan, de nem is javultak. A kuta-
tásra az éves költségvetésben évek óta
a GDP 0,8%-át szánják. Ilyenformán az
ERTI, így a Püspökladányi Kísérleti Ál-
lomás is elsôsorban olyan feladatok
megoldásával kényszerült foglalkozni,
amelyeket a gyakorlat a napi tevékeny-
ségében azonnal hasznosítani tud, és
amelyeket hajlandó meg is fizetni. A
kutatásnak azonban a jelenleginél na-
gyobb kapacitással kellene foglalkoz-
nia a szikes területeken, általában az al-
földi viszonyok között, a fatermesztés
elsôdlegességével, az erdôgazdálko-
dásban a hosszú távúsággal, a tartamos-
sággal és az erdô életét meghatározó bi-
ológiai tényezôk kapcsolatrendszeré-
vel. A Kísérleti Állomás összesen 407 ha
erdôt kezel, és folyamatosan gyarapítja
és gondozza az állomás körül létesített

arborétumot. Az alföldfásítás terén köz-
vetlenül a gyakorlatot segítô szakta-
nácsadást folytatnak. Ezt a tevékenysé-
get és az általában itt felhalmozódott
szellemi potenciált az állomás környe-
zete elismeri és értékeli.

Csiha Imre állomásigazgató részlete-
sen ismertette az állomás történetét és a
folyó munkákat. Az állomást kötött, illet-
ve szikes talajú és erdôs-sztyepp klímájú
termôhelyek erdészeti hasznosítása és az
erdôk fafaj-összetételének bôvítése céllal
Kaán Károly kezdeményezésére 1924-
ben alapították. E munka fontos része
volt olyan fa- és cserjefajok kiválasztása,
amelyek az ilyen termôhelyi és klimatikus
viszonyok között növelik az erdôk ökoló-
giai stabilitását és vadeltartó képességét.
E cél megvalósítása érdekében dr. Tóth
Béla irányításával 1954-ben vette kezde-
tét az arborétum telepítése. Az arboré-
tumban eddig több, mint 1300 fa- és cser-
jefajt próbáltak ki. Ebbôl 480 faj bizonyult
az adott viszonyok között megfelelônek.
Dr. Magyar Pálnak az a megállapítása,
miszerint az alföldfásításnak a vízgazdál-
kodás az alapja, különösen érvényes a
szikesek fásítására. Ezt bizonyították a
gyökérfeltárások is. A belvíz jelenlétéhez
igyekeztek megválasztani az erdôtelepí-
tési módszereket. Így pl. sikerrel alkal-
mazták a szalmával kombinált bakhatás
telepítést. A talajvízszint csökkentésére
pl. kézzel ásott kutakat készítettek. Áttör-
ve a szikréteget, hozzásegítették a felszíni
víz bejutását az altalajba. Ezt a módszert
tolólemezes traktorral készített kis „tavak”

létesítésével ma is sikeresen lehet alkal-
mazni.

Érdemes külön is kiemelni az állo-
más által létesített akácgénbankot, a
pusztaszil szelekciós gyûjteményt, a ko-
csányos tölgy származási kísérletet, a
ligetesedô erdôk alátelepítési kísérleteit,
a talaj-elôkészítés nélküli nyárerdô-fel-
újítást és a nyár fajtabemutató területet.
Végül megemlítjük még, hogy az állo-
más részt vesz az EU által szervezett,
nemzetközi nitrogén-visszapótlási mé-
rési munkában.

Az ismertetôk és a hozzászólások
után a vendéglátók nevében dr. Führer
Ernô fôigazgató, az SzT nevében dr.
Szász Tibor elnök az állomáson kine-
mesített pusztaiszil szomorú változatát
ültette el emlékfaként. Záróprog-
ramként bejárták az arborétumot, majd
az SzT elnökének elismerô és köszönô
szavai után visszautaztak Budapestre.
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• 11/2000. (VI. 15.) OM r.
A mezôgazdasági szaktanácsadó

szakmérnöki szakirányú továbbképzési
szak képesítési követelményeirôl 3341

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumnak a Belügyminisztérium-
mal egyeztetett felhívása az erdôkre vo-
natkozó országos tûzgyújtási tilalom
azonnali hatályú elrendelésérôl 3663

Miniszteri rendeletek
• 17/2000. (VI. 10.) FVM–PM e.r.

A mezei ôrszolgálat megalakításához,
fenntartásához nyújtandó 2000. évi álla-
mi hozzájárulás igénybevételeinek rend-
jérôl és feltételeirôl 660

A növényvédô szerek forgalomba ho-
zatalának és felhasználásának enge-
délyezése, valamint a forgalomba ho-
zatali és a felhasználási engedélyek
visszavonása 681

Közlemények
Az 1999. évben kiadott és meghosz-

szabbított szakértôi engedélyek közzé-
tétele 663

A Nemzeti Agrár Kutatási és Fejleszté-
si Bizottság mellett mûködô szakértôi
munkacsoportok tevékenységérôl és név-
jegyzékérôl 676
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Állomáson


