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Hulladék nem keletkezik, a teljes fa-
anyagot hasznosítják, a leesõ szélekbõl
hézagléc készül, a forgácsból pellet, az
egyéb hasznosíthatatlan részekbõl pe-
dig energetikai apríték. A megtermelt
hõ- és elektromos energia egy kb. 50
ezer lakosú város szükségletét képes
fedezni. Méretébõl adódóan, a cégcso-
port rendkívül erõs piaci pozícióval
rendelkezik, az árakat jelentõsen befo-
lyásolni képes. Nem hivatalos informá-
cióink szerint alkalomadtán él is erõfö-

lényével, mind a vételi, mind az eladási
piacain. Az üzem szemlátomást a minél
tökéletesebb hatékonyságra és munkai-
dõ-kihasználásra törekszik. A rönkhasí-
tó szalagfûrész lapjai például mindkét
oldalról fogazottak, hogy a rönkkocsi
visszafelé mozgatása se legyen holtidõ.
A csarnokokban alig néhány ember
dolgozik, szinte minden automatizált.

A telephelyhez rétegelt-ragasztott
tartókat gyártó üzem is tartozik. Mivel a
bemenõ anyag egyöntetûbb, a terme-

lés jobban automatizálható, így a fûré-
szüzemnél kevesebb ember dolgozik
itt. Gyalulás, hossztoldás, enyvezés, ré-
tegezés, préselve ragasztás, hibajavítás,
csatlakozó végek kialakítása, csomago-
lás mûveletsora alakítja ki a 10-20 mé-
teres (vagy hosszabb) végterméket. A
120 ezer m3 kapacitású üzem kb.
120x80 méteres csarnokában 6-8 mun-
kást láttunk dolgozni. Náluk készült a
több mint 70 méter magas Pyramiden-
kogel kilátó tartószerkezete is.

Az üzem meglátogatása kiváló befe-
jezése volt az erdészeti tanulmányút-
nak. Az erdõ egyik legfontosabb ren-
deltetése a „gazdag nyugaton” is az,
hogy környezetbarát, megújuló nyersa-
nyaggal lássa el az ipart. 

Vendéglátóinknak, az egyes állo-
máshelyek elõadóinak ezúton is kö-
szönjük a tartalmas programot, a rész-
letes szakmai tájékoztatást és általá-
ban a szívélyes, baráti fogadtatást.
Külön köszönjük a Landesforstdirek-
tion két munkatársának, Hubert Küg-
lernek és Hornok Ritának, hogy a ta-
nulmányúton végig kísérték a csapa-
tunkat.

Iványi Ákos, erdõmérnök
Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt.
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Eredeti hazája Kína középsõ és észak-
keleti része. Ott 1000 m tengerszint fe-
letti magasságig hatol fel. Európába
parkfaként hozták be 1751-ben. Rend-
kívüli vitalitással rendelkezik. 

Korán, már 8 évesen elkezdi teremni
lependékterméseit. A felszín közelében
messzire terjedõ gyökerébõl is intenzí-
ven sarjad. Új hajtásai a fagyra érzéke-
nyek, a klímaváltozás tehát számára
akár kedvezõ lehet és segítheti a terje-
dését. Elsõsorban a laza szerkezetû tala-
jokat kedveli, kevésbé tápanyagigé-
nyes. A romtalajokon, sziklagyepek-
ben, vályogon, sõt épületeken is megte-
lepszik. Allelopátiás tulajdonságánál
fogva hihetetlenül leszûkíti a vele társu-
lásra alkalmas fajok számát.

A mechanikai eltávolítás hatására
gyökérsarjai még intenzívebben terjed-
nek. A rápermetezett és felszívódott
vegyszerek jó részét a gyökérnóduszo-
kon keresztül kiereszti, addig elhal, de
a lecsapolódáson kívüli gyökérzóna
annál intenzívebben sarjad. A fiatal
egyedek és sarjak permetezéssel,

lomb-, illetve kéregkenéssel, az idõ-
sebb egyedek törzsinjektálással kezel-
hetõk.

Összehasonlítva a közellenségnek
kikiáltott parlagfûvel a következõ meg-
állapításokat és javaslatokat tehetjük:

• A parlagfû kizárólag rom-, és boly-
gatott minerális talajfelszínt nyújtó élõ-
helyen él meg. A természetes, és/vagy a
felszínt jól borító növénytársulásokban
nem jelenik meg, illetve a természetes
vegetáció visszaállításával kiszorul. Ez-
zel szemben, talán a zárt bükkösök ki-
vételével a bálványfa minden élõhelyen
megjelenhet, és azt a maga számára ala-
kíthatja.

• Egerben az elsõ behurcolt pél-
dányt a várban Gárdonyi Géza tisztelet-
beli sírjára ültették. Ezt az „õst” szeren-
csére a Gárdonyi-emlékév kapcsán el-
távolították, de utódai már meghódítot-
ták a Kis Egedet, ott vannak a Berva-
völgyben, a bükkaljai kaptárköveknél,
és még sorolhatnám. Gyorsan terjed
vasutak, utak mentén. „Díszlik” a viseg-
rádi várban, az Alföld homokbuckáin,

az ország temetõiben, és még sorolhat-
nám.

• A környezet- és természetvédelem-
nek, az erdészetnek illõ lenne összefog-
ni, hogy e fafaj legalább olyan ellen-
szenvnek örvendjen, mint a parlagfû, és
ez jogszabályokban kifejezõdjön.

• Elõször talán törölni kellene az erdõ-
sítést és fásítást alkotó fa- és cserjefajok
jegyzékébõl néhány invazív fajjal együtt.

• De legalább olyan fontos lenne kö-
telezni az ingatlantulajdonosokat az egye-
dek eltávolítására, ugyanúgy, mint a par-
lagfû esetében.

Garamszegi István
erdõmérnök

Gondolatok a mirigyes bálványfáról
Természetes növénytársulásaink egyik legnagyobb kihívója 


