
Már régóta gondolkodtam azon, hogy
valamilyen publicitást kellene adni az új
technológiáknak az erdészeti növény-
védelemben. Hogy végül is nekifogtam
e cikk megírásának, annak az az oka,
hogy a 2001. májusi számban megjelent
dr. Varga Szabolcs és Szidonya István
hasonló címû cikke, amely e témakör-
rôl szól. Nagyon hiányoltam a cikkbôl a
vegyszer nélküli eljárásokat, amelyek
sokkal célravezetôbbek lehetnek és
esetleges használatuk hosszabb távon
is segítséget nyújt az erdônevelési gon-
dok kiküszöbölésére. Azt hiszem, hogy
a két legfontosabb ilyen tényezô a
gyomkonkurencia, valamint a most
egyre divatosabb vadkár kérdés.

Kezdjük talán a gyomokkal, hiszen a

cikkben errôl esik a legtöbb szó. Az
Unió területén használatosak olyan
védôfóliák, védôhálók, amelyek meg-
gátolják, esetleg megszüntetik a cseme-
ték közvetlen környezetében a gyomo-
sodást, így szükségtelenné teszik az
ápolási munkákat, vagy azok elvégzé-
sét nagyban megkönnyítenék. Cégünk
az osztrák nemzetiségû Interforst ma-
gyarországi vezérképviseletét látja el,
így a továbbiakban ezen cég termékei-
nek bemutatásával tudnám szemléltetni
a lehetôségeket:

EGGER 2000 VEG csemetevédô
tányér (1. kép):

4 mm vastag kartonlemez, méretei:
47x50 cm. 4 db talajszeggel van lefogat-
va (1. ábra), 3–4 évig teljes védelmet

nyújt a gyomokkal szemben. A kihelye-
zés a csemete ültetésével egy idôben
történik. Egy, a lemezzel azonos nagy-
ságú gyommentes tányért kell készíte-
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velnek. Dávid, Ábel, Boglárka és Mari-
anna az erdészházból járnak iskolába,
óvodába. Az erdôhöz való ragaszkodást
nem gyengítette a mindennapos hajnali
kelés és a hóban-fagyban való gyer-
mekszállítás sem.

– Néha a Duna ijesztget bennünket,
hiszen közvetlen a gát tövében lakunk,
de megszoktuk. Az árvizek inkább szak-
mai kihívást jelentenek, mert a faanyag-
mentéssel járó többletfeladatok itt az ár-
téren bizony emberpróbálóak. Megha-
tározó, hogy a Duna-Dráva Nemzeti
Park területén gazdálkodunk. Az ezzel
járó magasabb szintû egyeztetésekbe
ugyan csak közvetett beleszólásunk
van, de a végrehajtás a mi dolgunk. Meg

tudunk egyezni, amihez jó alapot ad a
cégünk logójában olvasható rövid mon-
dat: „Gemenc Rt. a természet szolgálatá-
ban”. Az igaz, hogy a kocsányos tölgyes
felújításokkal olykor tíz–tizenkét évet
kínlódunk, ami nem összehasonlítható
a nemes nyáras négy-öt év alatti befeje-
zésével. Persze természetvédelmi szem-
pontból nézve itt az ártéren a nemes
nyáras is más, hiszen gazdag aljnövény-
zettel és elfogadható második korona-
szinttel nevelôdnek a madárvilág legna-
gyobb örömére. A tájidegen zöldjuhar, a
gyalogakác, az amerikai kôris az elsô
számú közellenség, de elbánunk velük.
Az említett feketedió is a jövevényekhez
tartozik, de már mint megtûrt faj. Árbe-
vételébôl segíthetjük a jóval munkaigé-
nyesebb tölgyesek felújítását.

Nem kerülhettük meg beszélgeté-
sünk során az egzisztenciális kérdése-
ket sem, különös tekintettel a manap-
ság nem éppen megszokott négy gyer-
mek nevelésével járó felelôsségre.

– 1997-ig mondhatni a klasszikus er-
dészéletet éltük, kihasználva az erdô-
ben lakás felkínálta lehetôségeket. Két-
három fejôstehenet és tizenöt növen-
dékmarhát tartottunk. A teheneket
magam fejtem, és természetesen a ta-
karmányellátáshoz szükséges gépeket
is magam kezeltem. Azután a kerület-
növekedéssel fel kellett számolnunk az
állattartás jelentôs részét. Gépeket vásá-
roltam, és most egy alkalmazottal min-
denféle mezôgazdasági bérmunkát vál-
lalunk. Ez úgy néz ki, hogy bevált. Az

alkalmazottnak megélhetést, nekünk
pedig fizetéskiegészítést jelent. Debre-
cenbe járok vadgazda-mérnökire, ami
Gemenc hírnevébôl adódóan gondo-
lom, nem meglepô. Remélem a diplo-
mának is hasznát veszem majd.

Kövesi Sándor erdész a fakitermelôk
felé pislant, akik az ebédidô leteltével
munkához készülôdnek. Éppen egy vil-
lás törzs töve körül tisztítják meg a tere-
pet. Sándor elköszön, majd rövid esz-
mecserét folytat a motorfûrészessel. A
dôlési irányt mérlegelik. Tompa puffa-
nással zuhan a hetvenéves diótörzs
anélkül, hogy felrepedt volna. Kövesi
Sándor most is jól döntött.

Pápai Gábor

Új környezetkímélô technológiák az
erdészeti növényvédelemben
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ni, melynek közepébe belekerül a cse-
mete. Ezután helyezzük fel a kartontá-
nyért és rögzítsük. További gondozást
nem igényel.

SILVICULTURE mûanyag talajta-
karó (2. kép):

Az eljárás hasonló az elôzôekben le-
írtakkal, annyi különbséggel, hogy itt

egy 90x90 cm-es mûanyag fóliával fed-
jük be a csemete környékét. Szintén 4
db szeggel történik a rögzítése. A mû-
anyag fólia 4–5 évig biztosítja a gyom-
mentességet, majd természetes úton le-
bomlik. A csemete vízellátása a fólián
található apró lyukakon keresztül törté-
nik. További elônye, hogy aszály idején
sem szárad ki a csemete környéke, sôt a
fólián lecsapódó pára is a talajba szivá-
rogva további vízutánpótlást biztosít a
növénynek.

Egyedi csemetevédô klímaoszlop
(3. kép):

Ennek használata csak lombos fafa-
joknál és azoknál is fôleg a bükk, juhar,
cseresznye, kôris esetében ajánlott. Na-
gyon széles körû a felhasználhatósága,
hiszen az elültetett csemete számára
speciális mikroklímát biztosít – lehetô-

vé téve a gyors fej-
lôdést –, védelmet
nyújt a gyomkon-
kurencia és a rá-
gáskár ellen, ké-
sôbb, amikor ki-
nôtt a csemete az
oszlopból, akkor
pedig támasztja és
védi a törzsét a
dörzsölési és hán-
táskároktól. Külön-
bözô hosszúságok-
ban való gyártása
lehetôvé teszi
mind a gyümölcsö-
sökben, mind er-
dei viszonyok kö-
zötti kiváló haszná-
latát.

Mindhárom eljá-
rásnak elônye,
hogy szükségte-

lenné teszi a sûrû hálózatos telepítése-
ket és felújításokat. Az ápolási munkák
szinte feleslegessé válnak, vagy azok
költségei nagymértékben csökkennek.
További javaslat lehet az erdôfelü-
gyelôségek számára, hogy ezen eljárá-
sok alkalmazását fogadják el ápolási
munkának, így az azokért járó költsé-
gek is elszámolhatók.

Ha már a vadkár elleni védekezés
elôkerült, akkor talán térjünk át erre a
témára is.

Rágás elleni sapka (4. kép):
Kifejezetten rövid tûjû fenyôfélék

csúcsrügyének védelmére szolgál. Ezt a
kis sapkát felhelyezve tulajdonképpen
a vad szájába nem a rügy kerül, hanem
a sapka, amelyet nem tud megemészte-
ni, ezért kiköpi. A sapka nagyon köny-
nyû, így tavaszi hajtáskor a csúcsrügy
növekedésével tolja maga elôtt, míg az
végül leesik. Természetesen begyûjté-
sére is van lehetôség és a következô év-

ben újra felhasználható. Piros színe is a
vad riasztását szolgálja, de ugyanakkor
az ápolási munkáknál sorjelzôként is
segítséget nyújthat.

Rágáskár elleni mandzsetta (5. kép):
Hasonlóan mûködik, mint az elôzô

sapka, csak ezt mint egy mandzsettát
kell felcsíptetni a csemetére. Ez a ter-

mék több felhasználási lehetôségeket
ad, mert használható hosszú tûjû fe-
nyôféléken ugyanúgy, mint lombos
facsemetéken. Felhelyezése szintén
nagyon egyszerû, a csemete növeke-
désével a mandzsetta leesik, vagy

minden évben begyûjthetô és újra ki-
helyezhetô.

Rágás elleni kosár (6. kép):
Ennek használatát csak kiemelten érté-

kes vagy nagy vadkárú területeken javas-

lom, mivel költsége messzemenôen meg-
haladja az elôzô kettôét. A valódi védelem
tulajdonképpen egy drót hálófonatot je-
lent a csemete körül, teljes védelmet
nyújtva evvel a vad hozzáférése ellen.

Mindhárom elôbb bemutatott eljárás
nagy elônye, hogy idôjárástól független,
kihelyezése is bármely körülmények
között megoldható. Többéves védelmet
nyújthat, esetleges évenkénti begyûjté-
sük és újratelepítésük nagy költség-
megtakarítást jelent. Mindezek mellett
kihelyezési költségük sokkal alacso-
nyabb, mint a vegyszeres megoldásoké
vagy mint a vadvédô kerítéseké.

Még egy fontos adalék a cikkhez. A
vegyszeres eljárásoknak egyik fontos
kelléke a jó permetezô berendezés. Ez
lehetôvé teszi a megfelelô porlasztást, a
víztakarékos munkavégzést, amely bi-
zonyos erdei körülmények között fel-
tétlenül fontos. Erre tudjuk ajánlani a
Solo és a Mesto permetezô berendezé-
seit, amelyek víztakarékosak és kiváló
hatásfokkal mûködtethetôk. Viszonylag
könnyûek, így egésznapos használatra
is alkalmasak, és kezelésük is nagyon
egyszerû.

Remélem, cikkem felkeltette né-
hány érdeklôdô figyelmét, és lesznek,
akik maguk is szeretnék kipróbálni
ezen eljárásokat. Garanciaként az EU
területén lévô kiváló tapasztalatok so-
rát lehet megemlíteni, hiszen ezek a
termékek már több éve tesztelt és
használt eljárások. Remélem, Magyar-
országon is rövid idôn belül meghono-
sodnak és segítik a magyar erdôgaz-
dálkodás fejlôdését.

Tesch Tamás
kereskedelmi igazgató


