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Erdészeti
lövészverseny
A Mecseki Erdészeti Rt. az erdészetek
közötti lövészversenyt 2000. június 6-án
tartotta a Körcsönyepusztai pályán a
Sellyei Erdészet területén.

Versenyszámok:
1. Koronglövészet
2. Futó vad
3. Álló vad

Eredmények:
Csoport
1. Vajszló: Szôllôsi T., Miklós G.,

Sártory Ed. 673 találat
2. Pécsvárad: Csernák S., Imhoff I.,

Császár G. 635 találat
3. Sellye Berdán J., Balaskovics J.,

Fucskár G. 617 találat

Egyéni
1. Szôllôsi Tamás,  Vajszló, 264 találat
2. Pongrácz Viktor, Árpádtetô, 254

találat
3. Fucskár Gábor,  Sellye, 229 találat
Összesen 11 csapat indult.

Dr. Tóth Aladár
területrendezô

A növényvédelem ászai az erdészetben!

Garlon® 4 E
Valamennyi kétszikû gyomot (magrólkelô és évelô kétszikûek, cserjék, kisfák) irtó gyomirtó szer. A letermelt
erdôterületeken, a gyomok 5-20 cm-es nagysága mellett, a cserjék intenzív növekedési szakaszában 2-4 l/ha dózisban, 3-
400 liter víz felhasználásával permetezhetô ki. A tönkök újrahajtása megakadályozható vagy beecseteléssel, ekkor a Garlon
és gázolaj 1:1 arányú elegyét használjuk, vagy a fûrészgép olajozó rendszerébe közvetlenül belekeverjük 40 %-os arány-
ban. A Garlon 4 E szelektív a fûfélékre, ezért ahol a gyep meghagyása mellett kívánjuk a káros gyomokat kiirtani, ez a
készítmény jelenthet megoldást. Nyiladékok, tisztások, árokpartok, csatornapartok, gátak, nem mûvelt domboldalak, leg-
elôk tisztántartására kiválóan alkalmas. Ez a készítmény közvetlenül a vízpartok gyomirtására is használható! Kiszerelés: 10
liter. Forg. kat.: I.

Rogor® L 40
Folyékony rovar- és atkaölôszer. Széles hatásspektrumú, felszívódó készítmény. Gyakorlatilag minden szívó és rágó
kártevôt elpusztít. Dózisa erdészetben 0,075 - 0,1%. Kiszerelés: 5 literes mûanyag kanna, 1 liter és 50 ml. Forg. kat.: II.

Cosavet® DF
80% mikronizált kén hatóanyagot tartalmazó, nedvesíthetô gombaölô szer. Felhasználható lisztharmat ellen erdészeti
kultúrákban 3-7 kg/ha dózisban. Kiszerelés: 1 és 25 kg. Forg. kat.: III.

Fertilinz tabletta®

Hosszan oldódó, komplex mûtrágya tabletta. Felhasználható fás növények telepítésekor a törzstôl 10-15 cm-re, 10 cm-es
mélységben az ültetôgödörbe helyezve. Hatástartama 1 év. Dózisa 1 db/facsemete. Kiszerelés: 500 tabletta/vödör.

Tel.: 06/1-214-8038, 06/1-213-5291
Felhasználás elôtt mindig olvassa el a címkét!

PÁLYÁZAT
Az ÁESZ Pécsi Igazgatósága felvételre keres gyakorlattal ren-
delkezô erdômérnököt erdôfelügyelôi, valamint fiatal erdô-
mérnököt erdôtervezôi munkakörbe. A pályázatokat Pécs, Pf.
274. címre kérjük, érdeklôdni a 72/210-237-es telefonon lehet.

Hardi László
igazgató

Walesi
diplomások
fogadása
A Vadas Jenô Erdészeti Szakközépisko-
la a Leonardo program keretében a ha-
zánkban tanulmányi úton résztvevô wa-
lesi fiatal diplomásokat (biológusok,
ökológusok) fogadta a tanulmányút vé-
gén. A kerti ünnepséget alkalmai kon-
cert tette emlékezetessé.

Simon László
igazgató

A karéliai
erdôk védelme
A természetvédôk követelik a finn határ
közelében található erdôkben a kiter-
melés megszüntetését.
Hivatalos adatok szerint 1975 óta
Karéliában környezetbarát erdôgazdál-
kodás folyik. Az utóbbi években a kiter-
melés mennyisége alacsonyabb volt,
mint az éves növekmény, tehát ennek
következtében nô a faállomány. Ezzel
szemben a természetvédôk, tekintettel
a finn vállalatok karéliai kitermelésére,
követelik az erdôterületek 12%-t vagyis
1,1 M ha-t védelem alá helyezni.
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