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Az OEE Nagykanizsai Helyi Csoportja
szakmai tanulmányút keretében a Ba-
konyerdõ Zrt. Keszthelyi Erdészetének
területére látogatott 2016. május 31-én. 

A szép, napos, tavaszi idõben elsõként
a Zalahalápi Parkettagyárat tekintettük
meg, ahol a nemrég kialakított új bemu-
tatóteremben Horváth Iván, a Bakony-
erdõ Zrt. termelési és kereskedelmi ve-
zérigazgató-helyettese, az OEE Pápai
Helyi Csoport elnöke fogadott és kö-
szöntött bennünket. 

Röviden tájékoztatott a parkettagyár
történetérõl, az elmúlt idõszakban vég-
rehajtott fejlesztésekrõl, a piaci viszo-
nyokhoz alkalmazkodó technológiai
újításokról és a jövõbeli elképzelések-
rõl. 2005 tavaszán, az országban elsõ-
ként itt kezdték meg a PanLoc rendsze-
rû, önzáró készparketta gyártását. A
napjainkban évente több mint 730 ezer
négyzetméter parkettát gyártó üzemben
2011-ben átadott felület-elõkészítõ és
felületkezelõ gépsor kapacitását már a
távlati tervekben elképzelt 1200 ezer
négyzetméter parketta termeléséhez
igazították. Az antibakteriális bevonat-
rendszerrel ellátott parketta, ma már
minden termékük ilyen tulajdonságú,
2011-ben Magyar Termék Nagydíjas lett.

Ezt követõen Somogyi Imre gyárigaz-
gató vezetett körbe minket a gyárban,
és az alapanyag-kezeléstõl kezdõdõen
a méretre vágáson, daraboláson, osztá-
lyozáson, ragasztáson, préselésen és fe-
lületkezelésen át valamennyi technoló-
giai folyamatot részletesen bemutatta. 
Visszaérkezve a bemutatóterembe, a
frissítõ elfogyasztása után elköszöntünk
vendéglátóinktól, majd busszal folytat-
tuk utunkat a Keszthelyi Erdészet terü-

letére. Elsõként a Sarvalyi-pihenõhöz
érkeztünk, ahol Szakács István erdé-
szetigazgató köszöntött bennünket,
majd tájékoztatott az erdészet termé-
szetföldrajzi és gazdálkodási viszonyai-
ról. 

Ezután Hoffman Pál erdõgondnok
vezetésével megtekintettük a Zalaszán-
tó 52 F erdõrészletben folyó erdõfelújí-
tási munkákat. A természetvédelmi és
Natura 2000 rendeltetésû erdõrészlet-
ben a kimagasló mennyiségû makkter-
més miatt kb. 50%-os erélyû ernyõs
bontást hajtottak végre, a megjelenõ
kocsányos tölgy újulatot lisztharmat el-
leni permetezéssel, helyenként bozótir-
tással és folyamatos ápolással védik,
mindezt kiegészíti a vadkár megakadá-
lyozására létesített panelos kerítés.

A továbbiakban Sümeg községhatár-
ban tekintettünk meg két bükkös felújí-
tóvágást, ahol Horváth Attila erdõgond-
nok vezetésével a korábbi években
gyenge erélyû bontásokat végeztek. A

második bontást
már a megjelenõ
újulatfoltokra ala-
pozva végezték, s
ahol a feltételek
megengedték, az
erdõtervi lehetõsé-
gek függvényében
a végvágás is meg-
történt. A legfonto-
sabb erdõmûvelési
feladat az újulatfol-
tok ápolása. 

A bazaltrégiót
elhagyva utunkat
délnek folytattuk a

dolomitrégióba, ahol egészen más
összetételû faállományok alkotják az
erdõtársulásokat. A pályázati forrásból
(Országos Kékkör fejlesztése) kialakí-
tott Bélapi-pihenõben felfrissülve te-
repjáró kisbuszokkal indultunk a Bala-
tongyörök feletti, ugyanazon pályázat
révén megvalósult Batsányi-kilátóhoz,
ahonnan pazar kilátás nyílik a Balaton-
ra és a környezõ tanúhegyekre. 

A meredek domboldalakon tenyészõ
természetvédelmi és parkerdõ rendelete-
tésû erdõk Natura 2000 oltalom alatt is
állnak. Az elmúlt idõszak kedvezõtlen
idõjárása következtében a feketefenyve-
sekben nagymértékû száradások jelent-
keztek, emiatt egészségügyi fakitermelé-
seket és egyenletes bontásokat végeztek,
melynek hatására az állományok kezde-
nek átalakulni virágos kõris és molyhos
tölgy alkotta erdõkké. A sérült egyedek
visszavágásán kívüli erdõmûvelési fela-
dat az elsõ kivitel és a pótlás, a fakiterme-
lések során pedig a feketefenyõ folyama-
tos eltávolítására törekszenek.

Miután a kilátóból megcsodáltuk az
elénk táruló gyönyörû tájat, a szakmai
nap utolsó állomására érkeztünk Ne-
mesvitára. A festõi környezetben fekvõ
Csali Szõlõbirtokon Varga László, a Ba-
konyerdõ Zrt. vezérigazgatója fogadta
és köszöntötte a helyi csoportunk tag-
jait. Vendéglátóink jóvoltából a tartal-
mas szakmai programot követõen a Ba-
laton-felvidék gasztronómiájába is bele-
kóstolhattunk, és a napközben látotta-
kat baráti beszélgetés közben oszthat-
tuk meg egymással. Köszönjük!
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