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erdô megvédése, így mára minimálisra
csökkent a falopás. Sokat segített ebben
fiatal, lelkes erdészünk, aki fáradságot
nem kímélve járta és járja az erdôt. Ma
már a tagok telefonálnak a rendôrségre,
és én is csak akkor tudom meg, amikor
megjelenik a járôr és kérdik, hová men-
jünk. Erdészünk a szomszéd társulatok
erdejét is ôrzi, itt már jó az integráció.

– Miben látja a társulat mûködésé-
nek sikerét? Milyen a kapcsolatuk az er-
dészeti szolgálattal?

– Mint késô nemesi leszármazottak,
megôriztük és munkánk során alkal-
mazzuk a türelem, a másokat megilletô
tisztelet, a megfontoltság nemes eré-
nyeit. Jó a vezetôség összetétele és a
tagság kritikai érzéke összhangban van
a türelemmel, az emberi megértéssel.
Mindenki belátja, hogy az erdôgazdál-
kodás általános szabályait egyformán
kell betartani az állami, a magán és a
társulati erdôben.

Úgy érzem, példaszerû együttmûkö-
dést alakítottunk ki az erdészeti szolgá-
lattal, mind az erdôtervezôkkel, mind az
erdôfelügyelôvel. Segítenek, felhívják a
figyelmet a feladatokra, a lehetôségekre,
tanácsot adnak. Ezúton is köszönöm a
segítségüket. Folytatják a régi hagyo-
mányt, mert nagyapám is mesélte, hogy
amikor ô fiatal volt, Trauer erdôfelügye-
lô úr is segített az erdôbirtokosoknak.

Trauer Ervin a sajóvölgyi m. kir. er-
dôhivatal vezetôje volt 75 évvel ezelôtt.
A régi iratokból tudjuk, hogy rendszere-
sen, magánjellegû levelekben tájékoz-
tatta az erdôbirtokosokat. Ha nem in-
tézkedtek, akkor küldte a hivatalos
„dörgedelmet” és intézkedett a 10–20
pengôs büntetésrôl is az erdôfelügyelô-
nél, közigazgatási bizottságnál.

– Köszönöm a tájékoztatást! Beszél-
getésünk jól szemlélteti, hogy az ökoló-
giai szemléletû nem szakember is ho-
gyan akarja megoldani a vidékfejlesz-
tés erdôgazdálkodást érintô sokrétû
problémáit, hogyan akarja gyarapítani
az unokák örökségét, az erdôt!

Járási Lôrinc

33 éves erdô- és
vadgazdálkodási tech-

nikus több mint 10 éves
szakmai gyakorlattal

munkát keres az ország
bármely területén. 

Minden megoldás érdekel.

Tel.: 06/20/9937-908

Az utóbbi évtizedek egyik legjelentô-
sebb felismerése, hogy a mikorrhiza-
képzés a növényfajok 90%-ára jellem-
zô, tehát általánosan elterjedt és alapve-
tô ökológiai jelenség. Természetes kö-
rülmények között a mérsékelt égöv er-
dôalkotó fáinak nagy része mikorrhizált,
vagyis gyökereik kölcsönösen elônyös
szimbiózisban élnek együtt gombákkal.
A fák gyökerei a talajból a vizet és az ás-
ványi anyagokat a gombapartner segít-
ségével sokkal hatékonyabban tudják
felvenni, mint azok nélkül. A kialakult
mikorrhizakapcsolat megnöveli a fák
fitneszét: javítja a facsemeték eredési
arányát, fokozza a vegetatív növekedést
és véd a kórokozóktól, szabályozó sze-
repet tölt be a talaj anyagforgalmában
és ezáltal kulcsszerepet játszik az élet-
közösség ökológiai egyensúlyának
fenntartásában. Kijelenthetjük, hogy a
természetben a növény vízfelvevô szer-
ve nem a gyökér, hanem a mikorrhiza. 

Ma már megvannak a módszerei a
növény és gombapartnere közötti mi-
korrhizakapcsolat mesterséges kialakí-
tásának és alkalmazásának, amivel az
erdôtelepítésben világszerte jelentôs
eredményeket érnek el. A mikorrhizálás
elônyei mind gazdasági, mind környe-
zetvédelmi szempontból bizonyítottak
és különösen a száraz, gyenge termôké-
pességû, vagy a mezôgazdasági mûve-
lés alól kivont területeken történô erdô-
telepítésben hatékonyak. Az ilyen tala-
jokon a kiültetési stressz miatt gyakran

1,6-1,7- szer, nem ritkán kétszer annyi
csemetét kell felhasználni, mint ami
megmarad. Ha a facsemeték gyökérze-
tét már a talajba való kiültetést megelô-
zôen mikorrhizáljuk, vagyis már a cse-
metekertben beoltjuk megfelelô gomba-
partnerével, a növény-ke sokkal na-
gyobb eséllyel küzd meg a kiszáradás és
a kórokozók okozta kiültetési stresszel,
mint a gombapartner nélküli. Számos
kísérlet bizonyítja, hogy a mikorrhizált
csemeték eredése rossz talajokon is
megközelíti a 100%-ot. A mikorrhizált
növénykék gyorsabban is fejlôdnek és
egészségesebbek társaiknál, ami na-
gyobb faprodukciót eredményez. A
módszer további elônye, hogy mivel a
mikorrhiza javítja a növény foszfor- és
nitrogénfelvételét, szükségtelenné teszi
a kémiai talajjavítást, a kórokozókkal
szembeni védettség pedig a fungicidek
alkalmazását. 

Mindezek az elônyök környezetvédel-
mi szempontból is fontosak. Az elôzetes
gazdasági számítások szerint a mi-
korrhizált szaporítóanyag használata a
mai erdôtelepítési tervek alapján a keze-
lési költségek levonása után is évente or-
szágosan 5-6 milliárd forint megtakarítást
tenne lehetôvé. Mindennek ellenére ha-
zánkban még alig ismerik és nem alkal-
mazzák ezt a technikát, bár ilyen irányú
kísérletek folynak pl. az ERTI-ben, az
ELTÉ-n és a KEFAG Rt.-nél. A gyakorlati
megvalósításhoz azonban a terület sajá-
tos viszonyaihoz alkalmazott oltóanyag-

A mikorrhizák erdészeti
alkalmazásának perspektívái
és veszélyei
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ok elôállítása, a technológia kidolgozása,
tehát több éves kísérleti program szüksé-
ges.

A fentiek alapján a mesterséges mi-
korrhizák alkalmazásának bevezetését
Magyarországon indokoltnak és szük-
ségesnek látom, de fontosnak tartom
azt is, hogy az elônyök mellett idôben
felhívjuk a figyelmet a lehetséges buk-
tatókra és hátrányokra, és egyben javas-
latot tegyünk azok megelôzésére. 

Elsôsorban azt hangsúlyoznám,
hogy magának a mikorrhizálásnak a ki-
vitelezése és alkalmazása komoly szak-
értelmet igénylô tevékenység, amihez
megfelelô kutatási-ellenôrzési hátteret
kell biztosítani, mert a szakszerûtlen al-
kalmazásnak fennáll az a veszélye,
hogy nem váltja be a hozzá fûzött remé-
nyeket és gazdaságtalanná válik. A mi-
korrhizált csemetével való erdôsítésé-
ben a legfontosabb szempont a terület
adottságainak és a gazdanövénynek
legjobban megfelelô gombapartner ki-
választása. A kompatíbilis partnerek ki-
választására laboratóriumi, üvegházi
vagy kisparcellás elôvizsgálatokat kell
végezni. A mikorrhizaképzés hatékony-
sága ugyanis egyazon fafaj és gombafaj
esetében is nagymértékben változhat a
különbözô növényfajtáktól, klónoktól,
vagy az alkalmazott gombatörzsektôl,
de a környezeti feltételektôl függôen is. 

Bár a mesterséges mikorrhizálás ter-
mészetközeli és környezetkímélô mód-
szer, az oltóanyagok kontrollálatlan
használata természetvédelmi károkat is
okozhat. Figyelemmel kell lenni arra,
hogy a beültetett csemetékkel ne vi-
gyünk be olyan gombatörzseket a talaj-
ba, amelyek a hazai életközösségek ter-
mészetes szerkezetét az ôshonos fajok
rovására károsan módosítják. Ezért el-
sôsorban olyan oltóanyagok használa-
tát javasoljuk, amelyet a betelepítendô
terület közelében lévô természetes élet-
közösségbôl izoláltak. Ezeknek meg-
van az az elônyük, hogy az adott kör-
nyezethez eleve alkalmazkodtak, tehát
jó hatásfokkal illeszkednek be a talaj
mikrobaközösségébe. A hazai, termé-
szetes élôhelyekrôl származó minták-
ból izolált, mesterségesen nem módosí-
tott örökítôanyagú gombatörzsekkel
mikorrhizált csemeték az izolátum szár-
mazási területén belül veszélytelenül
kihelyezhetôk szabadtéri körülmények
közé, zárt rendszerben végzett elôzetes
kísérletek nélkül. A tájidegen, más vidé-
kekrôl származó inokulumok használa-
tának viszont az a veszélye, hogy az ôs-
honos gombafajokat kiszoríthatják élô-
helyükrôl, amint az számos, behurcolt

kórokozó gombatörzs esetében már
megtörtént. A biogeográfiai szempont-
ból új élô szervezetnek minôsülô gom-
batörzsek (a Magyarország egyéb terü-
leteirôl izolált, vagy külföldrôl szárma-
zó gombatörzsek, vagy a bármilyen
módszerrel mesterségesen módosított
örökítôanyagú gombatörzsek) csemete
mikorrhizálásra történô felhasználása
csak zárt rendszerben, kísérleti körül-
mények között legyen végezhetô. Sza-
badtéri kijuttatásuk a Tvt. 13. § (4) bek.
értelmében csak a természetvédelmi
hatóság engedélyével legyen lehetsé-
ges. A hosszú távon is pozitív termé-
szetvédelmi hatósági elbírálást csak a
ténylegesen megvalósult környezeti ha-
tások alapos elemzése, és az alacsony
környezeti kockázatot igazoló tudomá-
nyos vizsgálatok alapozhatják meg.

Mind a gazdaságossági, mind a kör-
nyezetvédelmi szempontok amellett
szólnak tehát, hogy a facsemeték mi-
korrhizálását csak igazolt származású és
ellenôrizhetô oltóanyagokkal végezzék, a
mikorrhizált facsemeték inokulálását
szakszerûen ellenôrizzék és kiültetés utá-
ni sorsukat nyomon kövessék. Minden
egyes inokulálásra felhasznált gomba-

törzsbôl referenciatenyészetet szükséges
fenntartani, és lehetôvé kell tenni azono-
sításukat, ismétlésre alkalmas molekuláris
biológiai módszerrel. Az azonosító adato-
kat át kell adni a természetvédelmi ható-
ságnak is. A gyártó és forgalmazó cégek-
nek és a fogyasztóvédelemnek egyaránt
elemi érdeke, hogy kiépüljön egy olyan
független ellenôrzô rendszer, ami alkal-
mas az oltóanyagok azonosítására, vala-
mint a mikorrhizált csemeték minôségé-
nek ellenôrzésére. Az erdészeti célú fel-
használáson kívül hasonló igény jelent-
kezhet a szántóföldi és kertészeti növény-
termesztésben is a lágy szárú növényekre
jellemzô ún. vezikuláris-arbuszkuláris
mikorrhizák (VAM) mesterséges alkalma-
zására, aminek külföldön már szintén je-
lentôs hagyományai és eredményei van-
nak. Ehhez olyan szakértôi gárda és mik-
roszkópos, valamint molekuláris taxonó-
miai vizsgálatok végzésére alkalmas labo-
ratóriumi háttér és eszközpark szükséges,
aminek kiépítését anyagilag a Földmûve-
lésügyi és Vidékfejlesztési, valamint a
Környezetvédelmi Minisztériumnak is tá-
mogatnia kellene.

Jakucs Erzsébet
ELTE Növényszervezettani Tanszék

Négy – az erdôrôl szóló, Ember és erdô
címû – videofilm után egy újabbal is-
merkedhettünk meg a közelmúltban.
Hasonlóan a korábbiakhoz, a célközön-
ség ebben az esetben is a fiatalság, ám
ez a film nem közvetlenül az erdôrôl
szól, hanem különféle erdészeti emlék-
helyeket mutat be.

Selmecbányáról indulva Sopronon
keresztül bemutatja a film az erdészeti
oktatás helyszíneit. Láthatjuk az
erdészkedés múltját a soproni Erdészeti
Múzeumban, a Mezôgazdasági Múze-
umban, de kirándulunk Ópusztaszerre
is, ahol a jurtákban az erdô–ember kap-
csolatról elmélkedhetünk, vagy az erdô-
templomot látogathatjuk meg. Láthatjuk
a nyíri-erdei erdészház környékén kiala-
kított emlékhelyet, melyet a korán el-
hunyt Szulyovszky László erdésztechni-
kusnak és feleségének köszönhetünk.
Értô és érzô magyarázatoktól leszünk
gazdagabbak, végighallgatva a film
szakértôinek ismertetô szövegeit.

A filmet látva megállapíthatjuk, hogy
méltó folytatása a sorozat elôzô filmjei-
nek. Ráérzünk arra, hogy az erdész – ta-
lán a fák hosszú életének, az erdôk
örök létének hatására – késztetést érez,

hogy emléket állítson a múltnak és fon-
tosnak tartja, hogy mások is megismer-
jék a munkáját.

Az Üzenet a jövônek címû film szer-
kesztô-szövegírója Pápai Gábor, készítet-
te a Dimenzió Bt., rendezte Árvai István.

A filmet az Erdôk világnapja rendez-
vénysorozat keretében, az Erdészeti In-
formációs Központban mutatták be.

Detrich Miklós

Üzenet a jövônek

Huszonöt kôrisfa
jelképezi az EU-t
Rendezvény. A Nyírerdô Részvénytár-
saság kéthektáros területet bocsátott
az Európa Társaság rendelkezésére,
hogy azon Európa Parkot létesítsen.

A parkban a megye 82 településé-
nek önkormányzati képviselôje, civil
és társadalmi szervezetek, illetve
egyesületek a juhar-, madárcseresz-
nye-, vadalma-, gyertyán- és ezüst-
hárs-csemetékbôl álló fapark köze-
pén, kör alakban, 25 magyar kôrist
ültetett, jelképezve a 25 tagúra bôvü-
lô uniót.

(Metro)


