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A Dél-Dunántúl legnagyobb erdészeti
csemetekertje kétségtelenül a Nagykani-
zsától néhány kilométerre délre találha-
tó bajcsai kert. A hatvanegy hektáros er-
dôölelte területbôl mintegy 40 hektár,
melyet termelésre használ a ZALAERDÔ
Rt. bajcsai erdészete. Babics István er-
dészetigazgató kísér a hatalmas kertben.
Az évszázados tölgyek alatt lévô erdé-
szeti épületbôl indulunk. Az udvaron
példás rendben sorjáznak a pihenô
munkagépek. A részvénytársaság legki-
sebb területû erdészete a bajcsai, mind-
össze 769,2 hektáron gazdálkodik, mely
szinte erdészkerület nagyságú. Így ért-
hetô, hogy a csemetekertben akad a leg-
több munka. Az elmúlt évben tavasszal
15 kiló akácmagot, 4039 kg feketediót,
215 kg mézgás égert, 31 kg erdeifenyôt,
17 kg vörösfenyôt vetettek, hogy csak a
legfontosabbakat említsük. De került ta-

vasszal a földbe gyertyán, kecskerágó,
fekete-, sima-, ezüst- és lucfenyô is. A
környék erdôsítéseit mégis az ôsszel ve-
tett tölgyfélék makkjából nevelt cseme-
tefélék alkotják. Kocsányos tölgybôl
majd húszezer kiló, kocsánytalan tölgy-
bôl úgyszintén, cserbôl nyolcezer kiló
került a földbe. Elegyfafajokból magas
kôris, hegyi juhar, madárcseresznye,
hársak, vadalma nevelôdött. Az elmúlt
évben közel nyolcmillió csemetét emel-
tek ki a kertbôl. A teljes mennyiség
mintegy felét a tölgyfélék képviselték.

Mint mindenhol az országban, a sza-
porítóanyagot termelô egyre inkább függ
az európai faanyagkereslettôl. Most ép-
pen egy olyan periódusban vagyunk,
amikor a bükkrönk és fûrészáru kevésbé
értékesíthetô, mondja Babics István. A
nyomott fapiac így kihat a bükk véghasz-
nálatokra és ezen keresztül a felújításra
is, ami természetesen a csemeteigényben
mutatkozik meg. Az viszont nyilvánvaló,
hogy a megelôzô év ôszén történt bükk-
makk vásárlás a többéves tapasztalatok
alapján történik. Egy-két évig ugyan alá-
vágással még bent tartható a csemete, de
többéves továbbnevelés már erdôsítésre
alkalmatlanná teszi. A termelés tervezhe-
tôségét befolyásolja az idôszakos makk-
termés. Ilyenkor a vásárlás segíthet, de
körültekintônek kell lenni, hiszen a szár-
mazás meghatározza a lehetôséget.

A csemetekert jól gépesített, Európai
összevetés alapján jó közepesnek
mondható. Átlagban 20–25 fô állandó
fizikai dolgozó látja el az idôszerû fel-
adatokat. Vállalkozók csak az erdômû-
velésben dolgoznak, ha szükséges,
ôket vonják be a csemetekerti munka-
csúcsokba.

A termelést azonos szinten kell tarta-
ni, ami annyit jelent, hogy a kertnek tel-
jes kapacitással kell mûködni. Az idô-
szakos makktermés megnehezíti ezt az
elvárást.

A megnevelt szaporítóanyag kéthar-
madát saját részre hasznosítják. Általá-
nos tapasztalat, hogy hosszú távon csak
a 15–20 hektáros csemetekertek tudnak
biztonságosan fennmaradni, és átvé-
szelni az egyes fafajok iránti kereslet
hullámzását.

Nem mondok újat, de az erdô a cse-
metekertben kezdôdik és ezért minôségi
anyagot kell termelni, magyarázza
Babics István. A legideálisabb a méretes
anyag kiültetése lenne, megfelelô gyö-
kérzettel, mely mielôbb kinô a vad szájá-
ból, illetve a lágyszárúak szorításából. Az
egészséges erdô nem képzelhetô el
megfelelô elegyfajok nélkül. Erre itt a
bajcsai kertben nagy súlyt fektetünk. Be-
állítottunk egy német gyártmányú öntö-
zôberendezést, mely sínen futja be a ve-
tett felületet. Az öntözôvízzel automati-
kusan kijuttatható a megfelelô mûtrágya
és növényvédô szer is. Egyelôre kísérle-
ti jelleggel mûködik, de reméljük, hogy
be fog válni, mondotta az igazgató.

A bajcsai kertnek mintegy testvére a
surdi díszfaiskolai termékeket elôállító
kert. Itt méretes földlabdás anyagot ne-
velnek, belföldi és külföldi piacra egy-
aránt. Nyilvánvaló, hogy csak jó minô-
séggel és pontos határidôkkel marad-
hatunk versenyben, s mi ennek a kihí-
vásnak igyekszünk is eleget tenni, feje-
zi be a bemutatót Babics István.
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