
Erdészeti Lapok CXL. évf. 9. szám (2005. szeptember) 279

2005. július 27-én a Nyírerdõ Rt., az Or-
szágos Erdészeti Egyesület és az Alföldi
Erdõkért Egyesület terepi bemutatóval
egybekötött országos tanácskozást tartott
mintegy száz fõ részvételével az erdei
apríték-elõállítás aktuális lehetõségérõl.

A meghívó szervezetek ezt az alkal-
mat egy szakmai ismeretterjesztõ kon-
ferencia-sorozat nyitányának szánták,
melyet további alkalmak követnek a két
szomszéd megye gazdálkodóinak és a
Megyei Agrárkamarák Erdészeti Osztá-
lyainak bevonásával.

A tagságon kívül meghívást kaptak a
felhasználók, a potenciális vásárlók (AES
Borsodi Energetikai Kft, AES Tisza-
palkonyai Erõmû Kft, Mátrai Erõmû Rt.,
Mátészalkai Városi Fûtõmû, Ligetalja Bio-
energetikai Kft., Interspan Kft.), társerdõ-
gazdaságok, erdészeti vállalkozók, ma-
gánerdõ tulajdonosok képviselõi, de az Er-
dészeti Tudományos Intézet és a Nyugat-
Magyarországi Egyetem kutatói és pro-
fesszorai is részt vettek és véleményeikkel
segítették a közös problémamegoldást.

A rendezvényen elõadást tartott
Kaknics Lajos, a Nyírerdõ Rt. vezérigaz-
gatója, Sári Zsolt termelési osztály-
vezetõ-fõmérnök és Karl-Heinz Kranich
gépfogalmazó.

Az elõadásokban elhangzott, hogy a
Nyírerdõ Rt. a minõségi fatermesztés
során hagyományosan kialakított erdei
választékainak csak kismértékû átcso-
portosításával, de elsõsorban a ma ke-
vésbé hasznosított, úgynevezett vé-
konyfa aprításából nyeri a biomasszát.

Bíró Imre mûszaki vezérigazgató-he-
lyettes ismertette a bemutató területen
folyó munkálatokat és az aprítógép il-
leszkedésének lehetõségeit az alkalma-
zott fakitermelési munkarendszerekhez.

A technológia fegyelmezett végrehaj-
tása során a fakitermelés és az aprítás vé-
geztével olyan állapotú vágásterület ke-
letkezik, melyen az erdõfelújításának ér-
dekében a talaj-elõkészítés akár azonnal
megkezdhetõ. Ezekben az erdõrészletek-
ben a kézimunka igényes vágástakarítás
mûveletét nem kell elvégezni, így a gally-
égetése is elmarad, illetve aprítékká ala-
kulva az erõmûben kontrollált körülmé-
nyek között hasznosul.

Az erdei vékonyfa-biomassza-poten-
ciál elérésének elsõ lépése megtörtént a
vágástéren közlekedni képes, járva ap-
rító gép üzembe helyezésével. A
következõ legfontosabb lépés a meg-
termelt áru logisztikájának kiépítése,
hogy a az erdei apríték a legkevesebb

átrakási költséggel, a legkevesebb ki-
szóródási veszteséggel és a lehetõ leg-
gyorsabban juthasson el a felhasználó-
hoz. Gyorsítva a készletforgalmat, javít-
va a likviditást.

A terepi bemutató meggyõzte a ta-
nácskozás résztvevõit, hogy a gép mû-
szakilag alkalmas a feladat végrehajtásá-
ra. Kapacitása lehetõvé teszi, hogy a tér-
ségi magánerdõk területén megtermett
biomassza aprítását is tervbe lehessen
venni, ha a terepi elõkészítés a technoló-
giának megfelelõ. Az aprítógép mûszaki
paraméterei lehetõvé teszik többféle
szemcse-összetételû apríték elõállítását,
így az Interspan Kft. számára felhasznál-
ható minõség is termelhetõ.

Cserép János, az Országos Erdészeti
Egyesület elnöke hozzászólásában
úttörõ lépésnek nevezte a vágástéren is
közlekedni képes aprítógép beszerzé-
sét, ami az elmúlt évtized legjelen-
tõsebb erdészeti gépberuházás az or-
szágban.

A bemutatott termelõeszköz felgyor-
sítja a fakitermelés folyamatát, segítve a
2005 május végén bekövetkezett széltö-
rött faanyag értékmentését, és a károsí-
tott erdõterület mielõbbi felújítását.
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