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Vizsgálati eredmények:
A fajtabejelentés óta az OMMI  az or-
szág jellegzetes termõhelytípusain kí-
sérletbe állította országos fajtakísérleti
hálózatában, de az ERTI kísérleteiben is
több helyen szerepel a fajtajelölt. Az
adatokból kitûnik, hogy a fajtajelölt
fatermõ képessége a kiváló ártéri és ré-
ti talajokon kimagaslóan jobb az össze-
hasonlító fajtáénál, de a gyengébb ho-
moki termõhelyeken is növedéke azzal
megegyezõ.

Faminõségi tulajdonságairól részle-
ges vizsgálati anyagok állnak rendelke-
zésre. Az elsõ faminõség-vizsgálati
eredmények azt mutatják, hogy rost-
hosszúsági mutatói valamivel gyengéb-
bek, mint a standard fajtáé. A hajlítószi-
lárdsági értékek tekintetében azonban
épp fordított a helyzet, annak ellenére,
hogy térfogattömege valamivel kisebb,
mint az ‘I-214’ faanyagé. Összességé-
ben elmondható, hogy térfogattömege,
beltartalmi tulajdonságai az ‘I-214’ fajtá-
éval közel megegyezõk. Az olaszorszá-
gi felhasználási területe nagyon hason-
ló az ‘I-214’-hez, elsõsorban cellulóz- és
lemezipari területen hasznosítják.

Ellenálló képesség, egészségi állapot:
Vadveszélyes helyeken kéreghántás

elõfordulhat. Xilofág rovarok faanyagát át-
lagos mértékben károsítják. A fagyveszé-
lyes kísérleti területeken enyhe érzékeny-
séget mutatott mind a korai, mind a kései
fagyokkal szemben. A hosszabb tenyész-
idõszak és magasabb hõösszegigénye mi-
att fõleg fiatal korban szenved a fagyoktól,
ami kedvez a gombás fertõzések – legin-
kább a levélrozsda – megjelenésének.
Ezért a párás ártéri, ill. dunántúli területe-
ken, fagyveszélyes helyeken még tág há-
lózatban sem javasolt alkalmazása. 

Termõhelyigény:
Az igazán kiváló nyár-termõhelyeken

érzi jól magát. Az erõsen meszes ter-
mõhelyeket nem kedveli. A lápi, öntés-,
réti és csernozjom talajokon növekedése
nagyjából az ‘I-214’ fajtáét mintegy 5-10
%-kal felülmúlja. Intenzív növekedési tí-
pusú (termõhely-hasznosítású) fajta.

Indoklás: A fajta elsõsorban az optimá-
lis adottságú vályogos termõhelyeken az
átlagosnál jobb fiatalkori növekedést,
jelentõs fatömegnövedéket mutat. Határ-
termõhelyeken, gyenge homoki területe-
ken, külterjes, erdõszerû termesztési kö-
rülmények között, ill. hûvös, páradús,
fagyveszélyes területeken azonban nem
javasolt a telepítése. Betegségekre, fer-
tõzésekre való érzékenysége miatt több-
célú erdõgazdálkodási termesztése csak
nagy bizonytalansági tényezõvel javasol-
ható. Gyors fiatalkori növekedése alapján
elsõsorban energia- és cellulóz-hasznosí-
tású ültetvények kialakítására alkalmas,
ahogy az a nemesítési célok között szere-
pelt is, bár törzsalakja, koronaszerkezete
alkalmassá teszi iparifa termelésre is. A faj-
taválaszték bõvítésére fatömeghozama,
gyors fiatalkori növekedése miatt állami
elismerésre javasolt.

(Elõzményeket lásd: márciusi szám)

Államilag elismert fajta

Szakmánknak manapság kevés fonto-
sabb feladata van, mint a társadalmi kap-
csolatok erõsítése. Divatos, bár egyálta-
lán nem magyaros kifejezéssel ez lenne
a PR munka. Talán ez az egyetlen dolog,
melyet minden – erdõvel hivatása által
kapcsolatban lévõ – embernek mûvelnie
kell(ene). A beosztott erdésztõl egészen
a legmagasabb rangú hivatalnokig.

Lássuk be:  napjainkban ez lassan lét-
érdekünk. Munkánk tárgyára ugyanis
mások is pályáznak. A hivatásos termé-
szetvédelem napirenden tartja a védett
erdõk kezelõi jogának átvételét.  Társa-
dalmi elfogadottság tekintetében nekik
helyzeti elõnyük van, hiszen értékfeltáró
és megõrzõ munkájukkal  a közvéle-
mény „érzelmi húrjait pengetik”. 

Az erdész tehát hátrányból indul, de
a helyzet nem reménytelen. 

Nap mint nap igen nagy mennyiségû
információ zúdul a ma emberére. Hatal-
mas a választék az írott és az elektroni-
kus médiában is. Akarva-akaratlanul is
szelektálunk a kínálatból – ha máshogy
nem is, a távkapcsoló gombjainak
nyomkodásával biztosan . 

Az erdõrõl, erdõben dolgozó
emberekrõl szóló mûsorok viszonylag
rövid kort éltek meg az országos televí-
ziós csatornákon. Jelenleg a köztévé
adósságban fuldoklik, a kereskedelmi
csatornáknak pedig nem jelent komoly
piaci értéket ez a téma. De van más út is. 

A Gyöngyösi Városi Televízióban
(GYTV) már az ötödik évébe lép az er-
dészmagazin, amely korábban Erdõjáró,
jelenleg Zöld Mátra Ökomagazin néven
fut. 

A GYTV három megyét érintõ vétel-
körzetében összesen 38 településen
157 ezer ember láthatja a mûsorokat.
Független médiafelmérés szerint a csa-
tornának 12%-os állandó nézettsége
van. A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a
helyi történésekrõl a legtöbben a televí-
zión keresztül értesülnek. Maga az er-
dészmagazin pedig az összes mûsor kö-
zül (a hírmûsort is beleértve) a harma-
dik legnézettebb produkció. 

Új adással négyhetente jelentkezünk.
A mûsorunk idõsávja optimális : szerda
este a hírmûsor után, és vasárnap dél-
után . Egy-egy magazin 24-27 perces. Ál-

talában két nagyobb témával foglalko-
zunk és állandó rovataink is vannak; a
Gyöngyszem és a Tüske. Ezekben min-
dig aktuális pozitívumokat és negatívu-
mokat villantunk fel. 2005 januárjában
újabb rovattal bõvült a kínálat „Tizenkét
hónap az erdõn” címmel. 

Nehéz lenne felsorolni a több mint
négy év alatt feldolgozott témákat. Sok
kollégának kell ezért köszönetet mon-
dani (ERTI, természetvédelem stb.).

A stáb háromfõs. Pásztor Csilla
szerkesztõ-riporter; Gubics Péter
operatõr-vágó; Dudás Béla szakértõ-
társszerkesztõ-sofõr. E lista már su-
gallja, hogy produkciónk igen kis költ-
ségvetésû.

A terepi mozgás költségeit (ez ha-
vonta két nap) az erdészet, a stúdió
munkáét (ez fél nap) a TV állja, külön
bérköltség nincs, mert mindannyian a
munkaidõnkben dolgozunk. 

Új motívum, hogy produkciónk
egyes részeit a Hálózat Televízió átve-
szi, így azok az ország más területein is
nézhetõk. 

Dudás Béla

Kommunikáció a társadalommal

8 éves Luisa Avanzo a termôhelyén. 
Fotó: Pápai G.


