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A SEFAG Zrt. „GOP-2008.1.1.1. Piac-
orientált kutatás-fejlesztési tevé-
kenység támogatása” pályázatkiírás
keretében „Fás szárú megújuló nö-
vényi energiaforrások üzemi ter-
melésbe vonása kedvezõtlen adott-
ságú termõhelyeken” címmel új
projektet indított 2009 tavaszán. Az
elõkészítõ munkálatok, a kivitele-
zés és két év nevelés után leterme-
lésre került 2012. február-márciusa
során az energiaerdõ jelentõs része.
A projekt fõ célja volt új agro-erdõ-
gazdálkodási módszer kidolgozása
kedvezõtlen mezõgazdasági termõ-
helyeken, jellemzõen savanyú ho-
moktalajokon, mellyel a jelenleg
gazdaságtalan mûvelésû mezõgaz-
dasági termõhelyeket nyereségesen
lehetne mûvelni. A projekt zárására
és a projekttel kapcsolatos tapaszta-
latok, kutatások és fejlesztések be-
mutatására egy nemzetközi konfe-
renciát rendeztek. A konferencián
értékelték a projekt termõhelyével,
a növényvédelemmel, a hozamvizs-
gálatokkal kapcsolatos megállapítá-
sokat, valamint a környezetre gya-
korolt hatását. A külföldi résztve-
võk révén bepillantást nyerhettünk
az energiaültetvények romániai és
horvátországi helyzetébe is. 

A SEFAG Zrt. 2008. évben az „Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv” GOP. „Piac-
orientált kutatás-fejlesztési tevékeny-
ség” támogatása keretében „Fás szárú
megújuló növényi energiaforrások üze-
mi termelésbe vonása kedvezõtlen
adottságú termõhelyeken” címmel pá-
lyázatot nyert. A projekt azonosítója:
GOP-1.1.1-08/1-2008-64. A pályázat ke-
retében üzemi méretben 136 hektár
bruttó területen 120 hektáros kísérleti
területet alakítottunk ki. A kísérleti terü-
let kialakítása mellett kutatási és fejlesz-
tési feladatok kapcsolódtak a pro-
jekthez.

A kiviteli, fenntartási és termelési fel-
adatokat a SEFAG Zrt., a kutatási és fej-
lesztési feladatokat, témaköröket a
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõ-
mérnöki kara és a SEFAG Zrt. téma iránt
érdeklõdõ szakemberei végezték.

A projekt költségvetése 196 millió fo-
rint nagyságrendû volt, melybõl 108 mil-

lió forint (55,1%) támogatás volt. A pro-
jekt 2009. májusában indult. Az elsõ év
az elõkészítõ feladatokkal telt. A kísérle-
ti területek kiválasztása során 5 hely-
színt gyenge adottságú területre jelöl-
tünk ki Nagykorpád és Szabás községek
területén. Elkezdõdött a termõhely fel-
térképezése, melynek során hektáron-
ként egy-egy talajszelvény-feltárás tör-
tént. A szelvénygödröket GPS koordiná-
tákkal rögzítettük. A területeket submé-
teres GPS segítségével részletesen fel-
mértük. Meghatároztuk a szükséges te-
rületnagyságokat, az 5 hektáros mintate-
rületeket, a kerítések nyomvonalát. A
területek elõkészítése során a szükséges
gyomirtási feladatokat elvégeztük. El-
kezdõdtek a talaj-elõkészítési munkála-
tok és velük párhuzamosan a vadkárel-
hárító kerítés építése. 2010 tavaszán a
kész talaj-elõkészítési és kerítésépítési
munkák után az elsõ kiviteli munkák
kerültek sorra. 

A 120 hektár területbõl 60 hektáron
csemetét ültettünk, 60 hektáron pedig
dugványozás történt. A csemetéket kéz-

zel ültettük, mert így volt biztosítható a
3 m-es sortáv és az 50 cm-es tõtáv. A
csemetéket ültetés után a jobb eredés
érdekében visszavágtuk. A dugványo-
zást jelentõs részben Spapperi 200 TP
típusú dugványozó géppel végeztük. 5
hektár területen az igen csapadékos
idõjárás miatt kézi dugványozásra ke-
rült sor. A kísérletben 4 nyár- és 2 akác-
faj, -fajta került felhasználásra. Az érin-
tett fajok, fajták: „AF-2” és „Monviso”
ANC olasz nemesnyárklónok, „Ko-
peczky” magyar nemesnyárklón, kom-
mersz szürkenyár, „GYK” akác és kom-
mersz fehérakác. Az üzemi kísérleti mé-
retnek megfelelõ mintaterületek 5 hek-
táros parcellák, melyeket négyszeres is-
métlésben helyeztünk el a projektbe
vont területeken. A 6 faj, fajta 5 hektá-
ronként 4-szeres ismétlésben 120 hek-
tár nettó kísérleti területet jelentett. A
2010. és 2011. évek vegetációs idõsza-
kában az állományok nevelése volt a
legfontosabb feladatunk. Az elsõ leter-
melést 2011-2012 telére terveztük.

A projekt célja, hogy megoldást kí-
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náljon a SEFAG Zrt. kezelésében lévõ
gyenge adottságú mezõgazdasági terü-
letek újszerû mûveléséhez, ugyanakkor
a növekvõ zöldenergia-igények nem
természetes erdõbõl való mind na-
gyobb mértékû kielégítéséhez úgy,
hogy a gyenge adottságú mezõgazdasá-
gi földek megélhetést nyújtsanak a
helyben élõk számára, csökkentsék a
térségbõl való elvándorlást. Elõremuta-
tó a projekt megfogalmazásában, hogy
olyan fejlesztést irányoz elõ, melynek
nem jelentõs a beruházás igénye, tá-
maszkodik a már meglévõ gép- és esz-
közparkra, kiszámítható rendszeres és
biztos jövedelmet biztosít a gazdálko-
dók számára és bármikor visszaállítható
a hagyományos mezõgazdasági mûve-
lés ezen területeken. A SEFAG Zrt.
Lábodi vadászerdészete területén közel
3400 hektár mezõgazdasági mûvelésû
szántó, rét, legelõ van, melyek egy ré-
sze a Belsõ-Somogyi homokvidék táj-
részletbe esik. Ezeken a savanyú ho-
mokon kialakult termõhelyeken gyen-
ge, alacsony aranykorona értékû földte-
rületek vannak, melyeken a mezõgaz-
dasági mûvelés szerény eredménnyel
vagy veszteséggel végezhetõ. A mezõ-
gazdasági termények világpiaci árában
bekövetkezõ kisebb esés is vesztesé-
gessé teszi e termõhelyeken a gazdál-
kodást, így többnyire ugaron tartják a
gazdák a földjeiket. 

A projekt kutatási és fejlesztési
témakörei

A termõhelyi tényezõk vizsgálata so-
rán a kiindulási állapot, az elõzetes ter-
mõhelyfeltárás eredményeit hasonlítjuk

össze a késõbbi vizsgálatok eredmé-
nyeivel, vizsgálva az ültetvények ter-
mõhelyre gyakorolt hatását, illetve
összefüggést keresünk az egyes fajok,
fajták termõhelytûrésére és a hozamok-
ra kifejtett hatására. A vizsgálatok ered-
ményeként talajerõ-utánpótlási terv ké-
szülhet.

A terület a Belsõ-Somogyi homokvi-
dékhez tartozik, melyen karakteresen
savanyú homokon kialakult termõhe-
lyek vannak, ezekre jellemzõ az igen
gyenge termõerõ. A termõhelyfeltárás
humuszos homok váztalajt, rozsdabar-
na- és kovárványos barna erdõtalajt, va-
lamint réti talajt talált. A területek igen
mozaikos szerkezetûek, egyöntetûen a
gyenge termõhelyekre jellemzõ ismér-
vekkel, sekély termõréteg, homokos ta-
lajszerkezet, alacsony talajvízszint, he-
lyenként idõszaki vízállásokkal. A tápa-
nyag-utánpótlási javaslat készül. Tápa-
nyag-utánpótlási kísérleteket tervezünk
folytatni, melyeket célszerû lenne egye-
temi szakdolgozat keretében kutatni. 

A növényvédelmi vizsgálatok igé-
nye a nagy területû, intenzíven kezelt
monokultúrák miatt volt indokolt és
fontos. Vizsgáltuk a megjelenõ károsí-
tókat, azok gradációs jellemzõit és az
ellenük való védekezés módszereit. A
többszöri sarjasztatás során kialakuló
sebzési felületeken megjelenõ kóro-
kozókat, melyek az ültetvény jövõbeli
produktumára fejthetnek ki negatív
hatást.

A területen sok károsító megjelent,
nagy nyárlevelész (Chrysomela populi),
levéltetvek, rozsdagombák, lisztharmat,
aknázómolyok stb. Egyelõre jelentõs
gradáció nem volt, részterületen kellett
védekeznünk lombrágók ellen. A ter-
méshozamok megtartása érdekében fo-

lyamatos megfigyelés alatt kell tartani a
területeket, mert bármely károsító rövid
idõ alatt képes tömeges méretben meg-
jelenni és károsítani.

A hozamvizsgálatok keretében a ter-
mõhely és faj, fajta kapcsolatának feltárá-
sán túl az aratott mennyiségekkel, termé-
sadatokkal pontosítottuk a kutatást, vizs-
gáltuk az apríték minõségi és nedvességi
mutatóit. A kísérletben jól tapasztalható a
növények fejlõdésében a mozaikosság, a
folyamatosan változó magassági növeke-
dés, az adott termõhelyi produktum lát-
ványos megnyilvánulásaként.

Az ökonómiai vizsgálatok kitértek
a létesítési, fenntartási, aratási költségek
és hozamadatok elemzésére vizsgálva
az eltérõ termõhelyi tényezõket is. A kí-
sérlet során a gazdaságilag legjobb
technológiai sorok, növényfajták kivá-
lasztása a cél. 

A környezeti hatásvizsgálat során
kutatási cél volt az esetleges kivadulás,
invázió lehetõségének elemzése, a vi-
dék munkaerõ-megtartására vonatkozó
hatások vizsgálata. Az ültetvényekkel
kapcsolatban nem találtunk kivadulásra
vagy invázióra utaló nyomokat. 

Fejlesztésként jelenek meg új ültet-
vénylétesítési, fenntartási, betakarítási
és felszámolási technológiák.

Tapasztalatok, megállapítások
A területkiválasztás során – azon túl,
hogy mezõgazdálkodásnak kevésbé jó
területet keresünk – lehetõleg legyen
jól megközelíthetõ helyen, azaz idõjá-
rásbiztos út közelében.

A talaj-elõkészítés során ügyelni
kell arra, hogy a szükséges, ugyanakkor
az elégséges munkamûveleteket alkal-
mazzuk. Pajorfertõzöttség esetén talaj-
fertõtlenítõ alkalmazása elkerülhetetlen. 

Az elsõ év fejlõdése 2010 szeptemberében

Két vegetáció után 2011 augusztusában
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A telepítések védelmére épített vad-
kárelhárító kerítés minõségi anyag-
ból és kiváló kivitelezésben épüljön
meg. Nem egy-két évig kell a területet
vadmentesen tartani. Figyelembe kell
venni a minõségi elvárásnál a területen
lévõ vadnyomás mértékét is.

Az ültetési anyaggal szemben igen
magas minõségi igényt kell támasztani
a sikeresség érdekében.

A dugványozás kivitele megkövetel
bizonyos méreteket, mely a megeredés-
nek is záloga. A 19 cm hosszú dugvá-
nyok vastagsága 1,5–4,0 cm közé kell
essék. A vékonyabbat összetöri a dug-
ványozógép, a vastagabb pedig nem fér
a dugványozófejbe. A dugványoknak
megfelelõ egészségi és nedvességi álla-
potban kell lenniük. A dugványokat
megfelelõen kell ültetés elõtt kezelni,
lehetõleg hûtve tárolni, minden nap a
következõ napi mennyiséget be kell áz-
tatni. A csemetéknek 20-25 cm hosszú,
fejlett gyökérrel és minimum 1 cm vas-
tag gyökfõvel kell rendelkezniük. Csak
akkora szárhosszra van szükség, amek-
kora az ültetésben segít, utána úgyis
visszavágjuk a csemetéket. Természete-
sen itt is fontos a méreten túl az egész-
ségi és nedvességi állapot.

Az ültetés és a dugványozás minõ-
ségére folyamatosan figyelni kell. A he-
lyi szakmai irányító folyamatos ottléte
elengedhetetlen a siker érdekében.

Az ültetés utáni ápolás során a ma-
ximális gyommentességre és megfelelõ
talajszerkezetre kell törekedni. Ese-
tünkben mind a dugványozott, mind az
ültetett részeket magról kelõ gyomok
ellen az elsõ kivitelt követõen leperme-
teztük. A sikerességet figyelni kell, és
amint a gyomosodás elindul, szükség
szerint a sorokat kapálni, a sorközöket
tárcsázni kell. Minden munkamûvelet-
nél maximális odafigyelést és minõsé-
get kell megkövetelni.

A területek rendszeres ellenõrizé-
se elengedhetetlen. Minden váratlan
eseményt rögzíteni kell, illetve szükség
szerint azonnal intézkedni. Az egyik kí-
sérleti területen a tõlünk északra lévõ
gazdálkodó a repcét egy erõs deszikká-
ló szerrel kezelte, melynek eredménye-
ként két 5 hektáros akácparcellát káro-
sított. A károkozást a gazda elismerte és
a kárfelszámolásban tevékenyen részt
vett, illetve a költségeket állta. Ez a 10
hektár terület egy év csúszást szenve-
dett. A kerítések nyomvonalát folyama-
tosan karban kell tartani és rendszere-
sen ellenõrizni, hogy nem történt-e
szándékos károkozás vagy nem került-
e vad a kerítésbe.

Aratás
Az elsõ betakarítást 2011-2012 telére
terveztük. A tervezett betakarítási mód-
szer igen produktív és látványos, de a
betakarítógép (Claas Jaguár 850 silózó
és betakarító adapter) az országban
igen kis számban van jelen, és még ke-
vesebben vállalkoznak ilyen jellegû, a
gépet erõsen igénybevevõ feladatra. Az
országban egy vállalkozást találtunk az
aratási munkák elvégzésére, de az akác
fafaj aprítására õk sem vállalkoztak.
Hosszas szervezõmunka eredménye-
ként a letermelés 2012 januárjának má-
sodik felében elkezdõdött, aztán a fo-
lyamatos gépmeghibásodások és az
idõjárás egyhónapos kényszerszünetet
igényelt. Az aratási munkákat március
hónap elsõ felében fejeztük be. A betá-
rolt aprítékot kellõ száradás után a gaz-
daságosság szerint a lehetõ legközeleb-
bi erõmûbe szállítjuk be.

Az akác fafajú parcellákat kézi erõvel
arattuk le, oly formában, hogy a ledön-
tött és elõközelített teljes fákat géppel a
jövõbeli aprítás helyére kiközelítettük.
Kellõ száradás után aprításkor az apríté-
kot egyenesen a szállító kamionba fúj-
juk be. 

A továbbiakban 2-3 évente terve-
zünk aratást összesen 6-7 alkalommal.
A nehezen szervezhetõ és tervezhetõ
helyben aprítás helyett megfontolan-
dó, hogy a letermelést és az aprítást
egymástól elválasztva végezzük a be-
takarítási munkákat az akác esetében
alkalmazott módszernek megfelelõen.
Gyakorlati tapasztalatunk szerint a tel-
jesfában való száradás gyorsabb és
ugyanakkor nem keletkezik belsõ hõ
sem, mint az aprítékhalomban, eléget-
ve a rendelkezésre álló energia egy ré-
szét. A gépi aratás során tapasztalt je-

lentõs sebzési felületek gondolkodóba
ejtenek bennünket. Az ismétlõdõ sar-
jadztatások esetén milyen lesz az a tõr-
ész, melyet az aratógépnek el kell vág-
nia, bírja-e ezeket a szerteágazó tuskó-
kat a jövõben. Célszerûnek tartjuk,
hogy az újrasarjadás során a jó tõalak
érdekében egy szálra igazítsuk a sarja-
kat.

A projekt újabb módszerek megho-
nosítására, fejlesztésekre ösztönözte a
SEFAG Zrt. vezetését. Folytatásként az
ipari célú, gyorsan növõ fafajokra ala-
pozott hengeresfa-termelés technoló-
giáját próbáljuk meghonosítani terüle-
tünkön. Több fajta felhasználásával kí-
sérletezünk, hogy mely termõhelyeken
mely fajták adják a legjobb produktu-
mot. Az új telepítések csúcsrügyes ka-
ródugványok felhasználásával 2012 ta-
vaszán létesülnek.

Aratás 2012. március elején

Honlapjaink:
www.oee.hu

www.erdeszetilapok.hu

www.vandorgyules.hu

Erdész-vadász könyvek
Az alábbi témákban könyveket, illetve fo-
lyóiratokat keresek: erdészet, vadászat,
halászat, horgászat, madarászat, állattan,
növénytan, gombászat, méhészet, útleírás,
néprajz. Akár egy darab könyve van vagy
esetleg egész könyvtárat, hagyatékot adna
el, keressen meg bizalommal! 

Berdó József
tel.: +36 30 938 6178

e-mail: berdojozsef@t-online.hu




