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A nemes nyár minõségi (hámozási)
rönknél folyamatos a keresleti piac.
Alátámasztják ezt az ország déli me-
gyéiben bérelt szántókon létesített
olasz érdekeltségû telepítések. Az ala-
csony méretû faanyagot pedig a cso-
magolóanyag-, papír-, forgácslap- és a
falemezipar használja fel.

Az akác jelentõsége és piaci helyzete
– a környezetvédõk negatív megítélése
ellenére is – fokozatosan emelkedik.
A trópusi faimport visszaesése hozta
elõtérbe a korábban fõként tûzifának,
bányafának és mezõgazdasági szerfá-
nak használt fafajt. A modern faipar
technológiai folyamatai (mûszárítás, ra-
gasztás, táblásítás, termikus nemesítés)
tette lehetõvé az épületasztalos- és bú-
toripari felhasználását [12].

Az ilyen célokra alkalmas minõsé-
gû hengeres fát azonban a hagyomá-
nyos erdõgazdálkodás csak igen kis
hányadban tudja biztosítani. Na-
gyobb tömegben ez a minõség csak
a faültetvénybõl nyerhetõ. Az alacso-
nyabb méretû és minõségû faanyag
pedig mint szõlõ-, gyümölcsültetvé-
nyek támrendszere, víz-, lavina-,
partvédelem és rekreációs célokra
keresett termék. 

Néhány exportõr rendkívül aktív
marketingjével lettek ismertté és váltak
keresetté ezek a termékek, melyek
akár hungaricumnak is nevezhetõk.
A forgalom ma már nem csak a medi-
terrán országokra terjed ki, hanem az
igényesebb megmunkálású áruk a bel-
sõépítészet, kültéri burkolatok és
mennyezetek részére is alkalmasak.
E termékeknél a hozzáadott érték az

alapanyag 8–10-szeresét is eléri. Az
MTA Közgazdasági Tudományos Inté-
zete szerint rendkívül kedvezõ csere-
aránnyal és komparatív elõnnyel bír-
nak [13]. 

A fatermékek hazai exportja 2000
és 2008 között elérte az élelmiszerex-
port 18–20%-át. A gazdasági válság
hatására azonban 9-10%-ra csökkent

[14]. Az EU több száz millió m3 faim-
portra szorul, illetve argentínai és bra-
zíliai közös vállalataiból lényegesen
olcsóbban szerzi be a papíripar alap-
anyagát.

Mikebuda 40V kísérleti terület
A mikebudai akácültetvény kísérleti
terület talajadottságait, az alkalmazott
technológiát, telepítési és állomány-
nevelési eljárásokat, valamint a növe-
déket az alábbi táblázatok adatai fog-
lalják össze és a fényképek
szemléltetik.
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Változásra szorul-e a hazai földhasználati
rendszer? — II.

Dr. Erdõs László – okl. erdõmérnök*

Napjainkban világméretû a törekvés
a termõföld és a nyersanyagok meg-
szerzése iránt. A fa mint megújítható
nyersanyag ebben a tekintetben
rendkívüli jelentõséggel bír. A meg-
újuló energiatermelésben — tûzifa,
apríték, pellet — szerepe folyamato-
san bõvül. 

A fotón látható fûrészrönkbõl 5 db köböz 1 m3-t, ára: 175 EUR

Szélezett, gyalult fûrészáru; 812 EUR/m3,  6 t malmi búza, hozzáadott érték 6×-os.

* A szerzõ két évtizedet meghaladóan erdõgazdálkodási ágazatvezetõként dolgozott az Ál-
lami Gazdaságok Központjában, 1990–1998 között a Magyar Nyárfa Bizottság elnöke
volt. Akác ipari faültetvényekkel húsz éve foglalkozik. A tanulmányban közölt adatok és
agrárökonómiai értékelések a saját kísérleti, üzemi és exportinformációkra épültek.
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Árbevétel és rentabilitás
1 ha-on kitermelhetõ nettó m3 várható
árbevétele és rentabilitása kapcsán kon-
krét adatokkal egyelõre nem rendelke-
zünk, mert hazánkban ültetvényerdõk-

re vonatkozó vizsgálatok eddig nem
voltak. Tájékozódásul szolgálhatnak
azonban a szerzõ vizsgálatai egy 24
éves akácültetvény költség-hozam ada-
taira épülõ értékeléssel.

SZAKMAI FÓKUSZ – ÜLTETVÉNYSZERÛ FATERMESZTÉS

Akácültetvény, Mikebuda 40V, (3,65 ha)

Termõhely: Duna-Tisza közi homokhátság
szárazadottságú humuszszegény (0,47%)
homoktalaj (6,5 AK/ha)
Kor: 24 év
Átlagos faméret:

h 20 m
d1,3 24 cm
N 550 db/ha

Bruttó növedék: 15,6 m3/ha/év
Elõ + véghasználati várható kitermelés:
303 nettó m3

Telepítési és állománynevelési eljárások:
– mélyforgatásos talaj-elõkészítés
– kommersz szaporítóanyag
– tághálózatú telepítés
– 3-4 évenként növõtérbõvítés
– rendszeres talajápolás és törzsnyesés
– 10 és 12 éves korban 24 t/ha szerves trá-

gyázás
Telepítés: 1992. (hagyományos akáctelepí-
tés)
Ültetvényszerû kezelés: 1997.

(Kor: 24 év) Vágástéri készletezés

1 m3 ráfordítás 10 500 Ft
1 m3 árbevétel 21 917 Ft
Eredmény 138 374 Ft/ha/év ≈ 2,8 t malmi búza 

(a vágásforduló közepére 6%-os kamattal diszkontálva 68 772 Ft)
Fanövedékérték 265 640 Ft/év/ha ≈ 5,3 t malmi búza

A 2014–2020 erdészeti pályázatban
az erdõtelepítések és fásítások mellett
megjelent az iparifa-ültetvénytelepítés,
ami nem jár mûvelésiág-váltással. A
rendelet maximum 20 éves korban
szabja meg a kitermelést, lehetõséget
adva annak újratelepítésre vagy a me-
zõgazdasági mûvelésre, illetve annak
erdõvé történõ átminõsítésére.

A kísérlet eredményeit felhasználva a
szerzõ készített az intenzív eljárások nö-
velésével egy 20 éves kitermelésre szóló
technológiát. Az 1%-ot megközelítõ hu-
muszszint és a zöldtrágyával, illetve a
szervesanyagpótlás (szalma, erjesztett
szalma, komposzt, szenny-, lápiszap, híg-
trágya) lehetõvé teszi rövidebb idõ alatt
a magasabb növedéket és a rentabilitást.

Rentabilitás vizsgálat (Kitermelési kor: 20 év) 
Vágástéri készletezés

Nettó jelenérték 75 861 Ft/ha/év
Belsõ kamatláb 10,5%
1 m3 ráfordítás 9465 Ft
1 m3 árbevétele 23 848 Ft
Fanövedék értéke 1 évre 341 000 Ft

A kalkuláció 1%-os humusztartalmat
megközelítõ homoktalajon, kommersz
szaporítóanyaggal végzett telepítésre
vonatkozik a 2013–14. évi költség és
faanyagárak mellett 4%-os elvárt kama-
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tot és 10% üzemi általános költséget
tartalmaz.

A vadkárral veszélyeztetett területen
védõkerítés építése szükséges. Erre
legfeljebb 3 évig van szükség, de a
költségek 20–30%-kal emelkednek.

Következtetések, javaslatok
Külföldi szakértõk és tárgyilagos hazai
szakemberek szerint a magyar mezõ-
gazdaság adottságaihoz mérten félgõz-
zel mûködik, az agrártermelés stagnál,
de inkább csökkenõ képet mutat. 

Az Eurostat-adatok szerint a
2004–2012 között az 1 ha mezõgazda-
sági területre esõ kibocsátás 33,8%-kal,
a nettó jövedelem pedig 19,6%-kal nö-
vekedett, ami a 2012-es EU-s átlagnak
a kibocsátásban 87,9%-át, a nettó jöve-
delemnek pedig 14,6%-át éri el. 

A különbözõ módokon végzett szá-
mítások szerint az agrárteljesítmény-in-
dex a kilenc új EU-s tag között hazánk
teljesítménye mérsékelt, a harmadik cso-
portba sorolható. Lényegesen magasabb
Lengyelország és Balti államok teljesíté-

se. Különösen alacsony az 1 ha mezõ-
gazdasági területre esõ bruttó kibocsá-
tás, a bruttó hozzáadott érték, a tõketer-
melékenység, a tõkeellátottság [18, 19].
Ennek oka elsõsorban a szerkezetváltás
elmaradásával magyarázható.

Az Agrárgazdasági Kutatóintézet
(AKI) Tesztüzemi Vizsgálati adatainak
felhasználásával számításokat végeztem
a 2009–2014. évek Nógrád, Heves és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék búza-
és kukoricatermelésére vonatkozóan
(lásd köv. oldal felsõ táblázat).

Ezeken a 8–14 AK/ha minõségû föl-
deken terem 2 t rozs, 3 t triticale, 3,5 t
búza, 5 t kukorica rendkívül alacsony
kibocsátással. Az ágazati eredményben
megjelenik a közvetlen és a kedvezõt-
len adottságú támogatás – együtt közel
100 000 Ft – változó mértéke. A tárgyalt
megyéken kívül vonatkozik ez több
megye dimbes-dombos tájaira és a Du-
na-Tisza köze gyenge termõképességû
homoktalajaira is.

1966-ban az Új Gazdasági Mecha-
nizmus idején indította az FM a mezõ-
gazdasági cellulóznyár programot. A te-
lepítések mezõgazdasági mûvelési
ágban maradtak, és 100%-os állami tá-
mogatást kaptak. Csak a leggyengébb
minõségû földek kijelölésére volt lehe-
tõség. Részben a kedvezõtlen talaj-
adottságok, részben a tapasztalatok hi-
ánya miatt a kötött talajokon végzett
telepítések többnyire meghiúsultak,
késõbb egyéb fafajokkal erdõsítették.
A 3–6 AK/ha minõségû homok és laza
talajokon (ahol a gyökérzet a kovár-
vány vagy az eltemetett humuszszintet
is elérte) 7–14 m3/ha növedék volt
elérhetõ, ami hozamban és eredmény-
ben elérte az adott gazdaság búza-
vagy almatermés szintjét.

További elõnnyel járt a fatermelésnél
az alacsony eszközérték és az eltérõ
munkacsúcsok miatt a munkaerõ kedve-
zõbb foglalkoztatása. Az export papírfa
értékesítése és az olcsó göngyöleggyár-
tás javította a gazdaságok eredményét. 

Az ehhez hasonló akác iparifaültet-
vény-telepítés támogatása az alábbi:

(1 EUR = 310 HUF)
EUR Ft

Telepítés 1372 412 920
Fenntartás
(4 évre) 1044 323 640

2376 736 560

A szerzõ lehetõséget lát a már tárgyalt
váltógazdálkodás újbóli alkalmazására,
természetesen a mai technika és mun-
kaerõ lehetõségeivel. A köztes mûvelést
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Akác iparifa-ültetvény technológia- és költségkalkuláció
(20 éves kitermelés esetén)
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(gyomkonkurencia-mérséklést) helyette-
síti a folyamatos talajápolás. 

A tápanyagpótlásban, kolloidok hi-
ányában az említett olcsó szerves anya-
gok szerepelnek (Westsik-féle mûve-
lés). A Debreceni Agrártudományi
Egyetem Nyíregyházi karán foglalkoz-
nak a homoktalajok javításával, kívá-
natos ezt az akáctermesztésre is kiter-
jeszteni. 

A kitermelés után a laza talajokon a
tuskók és a gyökerek eltávolítása már
megoldott. A tuskók aprítására is vé-
geztek hazai kísérleteket, ehhez továb-
bi kutatások és mûszaki fejlesztés
szükséges. A nyert faapríték hõenergiai
célra értékesíthetõ, egyben bevételi
forrás. Jelenleg a tuskók halmokba tol-
va a vágásterületen maradnak, csök-
kentve ezzel a mûvelhetõ területet.

A 45/2007. sz. rendelettel bevezetett
fásszárú energiaültetvények sajnos ke-
vés eredményt hoztak. Ismereteink
szerint mindössze 3500 ha telepítés lé-
tesült. Elmaradt a megújuló energiával
való lokális kis teljesítményû hõerõmû-
vek és családi fûtõberendezések belé-
pése. A téma folyamatosan aktuális,
részben a vállalt megújulóenergia-nö-
velés, részben földhasználati tekintet-
ben. Az agrárvezetésnek ugyanis meg-
felelõ növénykultúrát szükséges keresni
a vetésszerkezetben a szántókivonások
helyére. Már közlésre került a világ és
az EU fafogyasztásának rohamos emel-
kedése. Az EU 2015-ben 5 millió t pel-
letet importált az USA délkeleti részé-
rõl, amit a környezetvédõk már
kifogásolnak. Az akácból való pellet-
gyártáshoz megvannak a lehetõségeink
mind a rendelkezésre álló terület, mind
a tapasztalatok alapján.

A faültetvények korosodásával lehe-
tõség nyílik a fafeldolgozás kiszélesíté-
sére. A minõségi hengeres fából az em-
lített magas készültségû termékek
többszörös hozzáadott értékkel állítha-
tók elõ, ami a vidék iparosítását szol-
gálja.

Összehasonlító számításokat végez-
tem a 2013–2015. évekre a búza és az
akácfatermék önköltség- és a határpa-
ritásos exportgazdaságosságára vonat-
kozóan (alsó táblázat).

KSH adatok, exportõr- és termelési
információk alapján végzett saját szá-
mítás. Ez a faállomány minõsége és
mûszaki színvonal, munkabér stb. vo-
natkozásában eltéréseket adhat. Meg-
jegyzendõ, hogy a búza itt mint nyers-
anyag (primer), a fatermék a fûrészáru
kivételével egyszerû megmunkálással
nyert szekunder termék. 

Az adatokból kitûnik, hogy a fater-
mék gazdaságossága több mint kétsze-
rese a búzáénak. A szállítási adottsága-
ink a Duna ingadozó vízállása miatt
kedvezõtlenek. 1 t gabona szállítása
Constanzáig 25 USD (Szabó Jenõ köz-
lése). 

A gabona és az olajos növények
50–52%-a a legdrágább módon, köz-
úton hagyja el az országot [20]. A ma-
gas önköltség és a Fekete-tenger mel-
letti versenytársak miatt erõsen romlott
a gabona versenyképessége. A felso-
rolt szempontok alapján kívánatos,
hogy az agrárvezetés felismerje az akác
és nemesnyár iparifa-telepítésekben
[21] a szerkezetátalakítás legolcsóbb le-
hetõségét. Biztosítson ehhez forráso-
kat, a költségekkel arányos támogatást
és elõleget, teremtse meg az érdekelt-
séget. Politikai, szakmai és társadalmi
háttérrel segítse elõ a monokultúrás fa-
termelés bevezetését.

Meglepõ és kevéssé érthetõ a hiva-
talos helyrõl megjelent közlemény,
amely a 2017–2050 közötti élelmiszer-
gazdasági koncepciót ismerteti [23]. Ki-
tûzött célok a nagyobb hozzáadott ér-
tékû és magasabb minõségû termékek
elõállítása, a hatékonyság és a verseny-
képesség növelése. A koncepció a jö-
võben is 5,4 millió hektár mezõgazda-
sági területtel, illetve 4,3 millió hektár
szántómûveléssel számol. Tanulmá-
nyunk bõven tartalmaz indokokat és
javaslatokat az agrárszerkezet módosí-
tására vonatkozóan olyan agrársza-
kemberek részérõl, akik az 1970–1980-
as években a hazai agrártermelést a
világszínvonal közelébe emelték.

A vizsgált három megye búza- és
kukoricatermelésének hatéves adatai-
ból – értelemszerûen a hasonló talaja-
dottságok esetén – egyértelmûen meg-
állapítható, hogy nem várható a
hozamok növekedése sem a precíziós
gazdálkodástól, sem az új hibridektõl,
sem a gondosabb növényvédelem és
tápanyaggazdálkodás bevezetésével. 

A tesztüzemi vizsgálatok szerint a
búza- és kukoricatermelés 21–23
AK/ha minõségû földeken folyik. Ter-
melnek viszont búzát és kukoricát a
8–16 AK/ha minõségû talajokon is. Az
AKI értékelése szerint a szóródás a rá-
fordításoknál magasabb (input anya-
gok, eszközök, földbérlet), az átlagtól
1,5–2,6-szoros eltérést mutat.

A koncepció azonban ellenkezik a
környezet- és a természetvédõk eddigi
álláspontjával. Az akác a legelterjed-
tebb fafajunk. Területi részaránya a ha-
zai erdõkben 25%. A visszaszorítási tö-
rekvések, a diszkriminatív telepítési
egységárak ellenére, gyors növekedé-
se, a faanyag fokozódó kereslete miatt
részaránya tovább bõvül. Higgadt tár-
gyalások útján szükséges egyetértésre
jutni klímaváltozási, nemzetgazdasági
stb. szempontok tekintetében. 

Az Akác Koalíció és kormányzati til-
takozásra lekerült ugyan az invazív fa-
fajok listájáról, de Brüsszel és a hazai
civil szervezetek továbbra is kritikusan
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Megjegyzés: A 2015. évi búzaönköltség az elõzõ évek átlaga.
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nézik. Az ökológiai területeken tiltják
a telepítését.

Ismert fenyõerdeink pusztulása, il-
letve a kényszerkitermelések végzése.
Német elõrejelzések szerint a változás
2050-re elérheti a hazai bükkös zónát.
Fontos ezért a szárazságtûrõ, klímare-
zisztens fafajok telepítése. Nemzetgaz-
dasági szempontból pedig a tárgyalt kí-
sérlet kedvezõ és megbízható
eredményeket ígér a vetésszerkezet
módosításával. Mindezek alátámasztják
az akácellenesség teljes megszûnését.
Az erdõszerkezet-átalakításoknál ne
kerüljön sor fafajcserére, és lehetõvé
kell tenni a NATURA 2000 területeken
is a telepítését.

A monokultúrás telepítéseknél a
biodiverzitás csökkenésének mérséklé-
sére már vannak megoldások, amelye-
ket a FESC erdõtanúsítási rendszer el-
fogadott. A kisebb telepítéseknél a
szegélyek cserjékkel és õshonos fafa-
jokkal történõ telepítése, az összefüg-
gõ, nagyobb területeknél pedig az ún.
ökofolyosók hasonló kivitelû létesíté-
se. A vizsgálatok igazolták a bioszféra
kedvezõ alakulását, a növény-, állat- és
rovarfajok jelenlétét. Az említett argen-
tínai és brazíliai telepítések ezzel az el-
járással készültek. 

Az ültetvényszerû fatermelés – mint
biológiai innováció – bevezetése az
agrárágazat elõre nem látott fejlõdését
ígéri. A Nyírerdõ Zrt. fakitermelésének
nagyobb hányada az akác, ami kor-
szerû feldolgozással exportra kerül. Az
erdészeti zrt.-k sorában több évre
visszamenõen az árbevétel-arányos
üzemi eredmény, valamint az egy fõre
jutó adózott üzemi eredmény mutatóit
csak – az ország legjobb faállományá-
val bíró – Zalaerdõ és Bakonyerdõ Zrt.
mutatói elõzik meg.

Az erdõtelepítések alakulása
A szocialista rendszer az erdõtelepí-

tést és fásítást az ország alacsony erdõ-
sültsége miatt kiemelten támogatta. A
háborús károk helyreállítása és az ipar-
fejlesztés nagy mennyiségû faimportot
igényelt. A tõkés import terheinek mér-
séklését szolgálták a nagy ütemû fe-
nyõ- és nyárfatelepítések. Az 1950-es
években az akkori szervezeti és tech-
nikai lehetõségekkel évente közel 30
ezer ha elsõ kivitel, mezõvédõ erdõsá-
vok, út, csatorna, major, fásítás létesült.

A Földvédelmi törvény megjelené-
se, továbbá a pályázatok késedelmes
kiírása és a kifizetések elhúzódása
miatt az 1970–80-as évektõl csökkent
a telepítési kedv. A privatizáció évei-

ben a földtulajdon változása és bizony-
talansága is fékezte a telepítéseket.
A földalapú támogatások megjelenése
pedig ellenérdekeltséget teremtett az
erdõtelepítéssel szemben.

A megnövelt erdõterület, illetve az
élõfakészlet lehetõvé tette a farostle-
mez-, forgácslap-, ládaüzemek létesíté-
sét, az épületasztalos- és a bútoripar
hazai alapanyagokkal való jobb ellátá-
sát, ami növekvõ exportot és GDP-fej-
lõdést tett lehetõvé. 

Az MTA elnöksége és a MÉM részé-
rõl 1988-ban indított Nagy Zöld Prog-
ram és a Nemzeti Erdõ Program az or-
szág erdõsültségét 2050-re 27%-ra
irányozza elõ [22]. A jelenlegi állapot
szerint ehhez évente 16 900 ha erdõte-
lepítés és fásítás szükséges. 

A kitûzött célok eléréséhez szemlé-
letváltozásra van szükség az erõgazdál-
kodás megítéléséhez. A társadalom ma
az erdõk szerepét szinte kizárólag a
környezeti, szociális és jóléti szolgálta-
tásokban látja (nonprofit erdõgazdál-
kodás). Kívánatos, hogy ez terjedjen ki
a fanyersanyag-termelésre mint jöve-
delmet termelõ gazdasági tevékenység
területére is. 

Az agrártámogatások várható csök-
kenése rákényszeríti az agrárpolitikát a
multifunkcionális, alternatív földhasz-
nálati módokra. Ebben nagy szerep vár
az erdõtelepítésekre, ipari faültetvé-
nyekre. A klímaváltozásban mint szá-
razságtûrõ fafaj az akác nagy szerepet
kaphat. Kívánatos ezért az akácellenes-
ség miatt több évtizede leállított – a vi-
lág élvonalához tartozó – kutatás és ne-
mesítés folytatása, frissítése. 

Az Erdészeti Tudományos Intézet és
a Silvanus Kft. több minõsített fajtával
és fajtajelöltettel rendelkezik, továbbá
megjelent a mikroszaporítással elõállí-
tott csemete. Ez a módszer lerövidíti a
kiválasztás, fajtaminõsítés idõtartamát.
A mikroszaporítás pénzügyi támogatá-

sa, a fajtaösszehasonlító és technoló-
giai üzemi kísérletek mielõbbi megin-
dítása nagy segítséget nyújthat az ag-
rárszerkezet módosításához.

Az erdõ- és a faültetvény-telepítések
magas élõmunkaigénnyel jár (cseme-
tetermelés, fiatalosok ápolása, nyesé-
sek, tisztítások stb.). Itt az alulképzett
munkaerõ, fiatalok és családtagok is
foglalkoztathatók. Közmunka helyett
termelõmunkát végezhetnének. A tele-
pítési lehetõségek éppen a legnagyobb
munkanélküliségû régiókban vannak.
Az erdõtelepítések és fásítások környe-
zeti és természetvédelmi elõnyökkel jár-
nak:

• Kíméletes földhasználat, alacsony
földbolygatás, vegyszermentes
termelés, elmarad évente hektá-
ronként 65–70 liter gázolaj lég-
szennyezése.

• A képzõdõ páratartalom kedve-
zõen hat a hidrológiai viszonyok-
ra, javul a talaj vízmegtartása.

• Védelmet nyújt a szél- és vízeró-
zió ellen.

• A nagyobb zöldfelületek megje-
lenése szénlekötéssel és oxigén-
kibocsátással a környezeti klímát
javítja.

• A telepítések megváltoztatják a
vidék egyhangúságát, kedvezõ
tájkép alakul ki.

• Az apróvad számára védelmet és
búvóhelyet nyújt.

A tanulmányban tárgyalt megállapí-
tások és javaslatok azt a célt szolgál-
ják, hogy hazánk egyetlen nemzeti
kincse – a termõföld – észszerû hasz-
nálatát szolgálják. Kívánatos, hogy az
agrárvezetés és a földtulajdonosok fel-
ismerjék a fanyersanyag-termelés jöve-
delmezõségét. Az adott ökopotenciál –
piaci, munkahelyi, rentabilitási és
egyéb – lehetõségeivel kezdeményez-
zék az alternatív földhasználat beveze-
tését. Az akácültetvény a gyümölcsö-
sökhöz hasonló technológiával és

Erdõtelepítés, fásítás

Forrás: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
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közeli élettartammal már vonzóbb le-
het a földtulajdonosok részére, mint a
keménylombos fafajok telepítése.

A javasolt technológia több innová-
ciós elemet is tartalmaz: váltógazdálko-
dás, olcsóbb szerves anyagokkal való
tápanyagpótlás és tuskóaprítás. Minde-
zek megfontolandó lehetõségek a jö-
võt illetõen. A koncepció szélesebb
körû kialakításához célszerûnek látszik
az oktató és kutatóintézetek bevonása
(Soproni Egyetem, Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet, Debreceni ATE Nyíregy-
házi kara, Esterházy Egyetem Gyön-
gyösi kara, Nemzeti Agrárkamara,
Magánerdõtulajdonosok és Erdõgaz-
dálkodók Országos Szövetsége).

A szerzõ ezúton mond köszönetet az
Agrárgazdasági Kutatóintézet, a Du-
naker Kft., a Nyírerdõ Zrt. és a Silva-
nus Kft. munkatársainak az adatokért
és információkért, amelyek elõsegítet-
ték a tanulmány megjelenését.
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Szeptember 2-án, a soponyai Nemzetkö-
zi Vadgasztronómiai Fesztivál program-
részeként rendezték meg a 2017-es Or-
szágos STIHL Fakitermelõ Bajnokság
döntõjét, amelyen hazánk legjobb 36
favágócsapata vehetett részt. Ilyen szo-
ros végeredmény a versenysorozat
fennállása óta nem volt, az elsõ helye-
zett is mindössze két pont elõnnyel le-
hetett a legjobb.

A csapatok a soponyai tisztáson beren-
dezett pályán két fordulóban mutathat-
ták meg tudásukat mind a kombinált,
mind a szerelés versenyszám során.
Valóban szembetûnõ volt a fakiterme-
lõk gyorsasága és pontossága, különö-
sen a lánccserélés idején.

Bakon Gábor, az Andreas STIHL Kft.
ügyvezetõje a dobogó elõtt állva mon-
dott köszönetet minden induló csapat-
nak, és örömét fejezte ki, hogy bale-
setmentes volt a döntõ megmérettetés,
amely minden korábbinál színvonala-
sabb, komolyabb küzdelmet hozott.

A 2017-es Or-
szágos STIHL Faki-
termelõ Bajnoksá-
got végül a Dalerd
Zrt. Nagy István
csapata nyerte meg
idõsebb Bozsó Zol-
tán, ifjabb Bozsó
Zoltán, Zsótér Zol-
tán és Stúrbel Jó-
zsef Dedi összeállí-
tásban, mögöttük
pedig az Északer-
dõ Zrt. két csapata,
az I. és a IV. számú gárda végzett. 

A legjobb fakitermelõk értékes STIHL
vásárlási utalványt kaptak, a gyõztes né-
gyes pedig egy különdíjat is átvehetett a
Vadex Mezõföldi Zrt. vezérigazgatójától,
Majoros Gábortól. A csapat egy görögor-
szági nyaralással is gazdagodott.

Ahogy az elmúlt években, úgy idén
is sokan szerettek volna a legjobb nyolc
csapat közé bekerülni, hiszen ezek a fa-
kitermelõ gárdák jövõre részt vehetnek

a Bajnokok Bajnoka egyeneskiesés meg-
mérettetésen. A három dobogós csapat
mellett a Mecsekerdõ Zrt. – Ritrovi Kft., a
Barfa 2014 Kft., a SEFAG Zrt. – KNT, a
Vértesi Erdõ Zrt. – Alba Berkenye Kft. és
a Tölgyerdõ-Gép Kft. vívta ki az indulási
jogot a 2018 tavaszára meghirdetett iz-
galmas és embert próbáló versenyre.

Forrás: Erdõ-Mezõ Online/Gribek
Dániel, Andreas STIHL Kft.

Kép: ÉSZAKERDÕ Zrt. 

A DALERD Zrt. csapata nyerte a XVI. STIHL
Országos Fakitermelõ Versenyt




