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1. A cédrusmagokat minimum 3 óráig
hideg vízben kell áztatni.

2. A beáztatott magokat nedves ho-
mokkal vagy tôzeggel, vagy a kettônek
a keverékével kell elegyíteni. El kell ke-
rülni, hogy fölösleges vízmennyiség az
aljra kerüljön.

3. A kevert anyagot fóliazsákba
tesszük és légmentesen lezárjuk.

4. A zsákot +4 °C hômérsékleten 6
hétig tartjuk.

5. A negyedik hét után egy elsô el-
lenôrzést végzünk, és kell, hogy talál-
junk néhány csíranövényt.

6. Az ötödik hét után már legalább
30% csíranövényt kell találni. Ha akar-
juk, akkor már megkezdhetjük a csírá-

zott magok fóliazacskókban való kiülte-
tését.

7. A fóliazacskókat – fenék nélkül –
kell megtölteni homok, tôzeg és apróra
darabolt fenyôkéreggel. A zacskókat pár
cm-es apró kavicsrétegre helyezzük a fö-
lösleges öntözôvíz levezetése céljából.

8. Ha lehetséges, alkalmazzunk MW
formájú középkemény fóliakon-
tonéreket.

9. A csírázott magok beültetése a
kontonérekbe február és március hóna-
pokban történjen, áprilisban csak végsô
esetben.

10. A csemetéket a következô ôsszel
kiültetjük.

Tóth János

Mélyhûtött cédrusmag 
vetés elôtti kezelése

Loptam...
Egy ötletet. Egykori kedves tanítványom-
tól, Maczinkó Lacitól. E jeles férfiú a ba-
lek-keresztségben a „Maci Laci” vulgónév
teljesjogú birtokosává lôn, majd firmává
nemesedett, és néhány évvel késôbb,
diplomával a zsebben, Somogyország-
ban, Nagyatád környékén fogott neki a
magyar erdôk felvirágoztatásának. Leve-
lébôl szó szerint idézek néhány sort, íme:
„Dávid fiúnk most lesz karácsonykor 5
éves, Lilike, a mi kis tündérként májusban
múlt 3. Mindketten élnek-halnak az erdei
kirándulásokért, sátrazásokért. Már mind
a két gézengúznak van egy-egy fája, amit
együtt ültettünk el... Dávidkával közösen
egy páfrányfenyôt ültettünk el és nevez-
tük ki az ô fájának, amit azóta is külön

gonddal ápolunk, óvunk vadtól, aszály-
tól... A Lilike csemetéje pedig egy szép
szelídgesztenye, amit saját magunk ne-
veltünk.”

Eddig az idézet. Az ötlet az, hogy mi-
ért ne lehetne minden fiatal, családala-
pítás idôszakát élô pályatársunknak ha-
sonló tette. Ha nincs hozzá saját terület,
talán az Állam Bácsi nem haragszik meg
azért az 1–2 m2-nyi területért, amit
erdészcsemeték fácskái, majdan faóri-
ássá cseperedô terebélyes fái foglalnak
el. S hogy az elbitorlás vádja se érhes-
sen senkit, talán a helyi OEE-csoport
ezekrôl a fákról még valami leltárt is
kezdeményezhetne.

Nos, röviden ez az ötlet. Talán ter-
mékeny talajra talál és lesz, aki követi
Maci Laciékat.

Dr. Szodfridt István

Egy közelmúltban közzétett tanulmány
szerint az FSC termékek holland piaca
gyorsan növekszik. 1999-ben kb. 327 000
m3 gömbfa-egyenértékû tanúsított fa-
anyag került a piacra, mely a teljes fa- és
fatermék-felhasználás négy százaléka.
Ezenfelül 70–100 ezer darab FSC-tanúsí-
tott kerti bútort importáltak. 1998-hoz ké-
pest a kínálat csaknem megkettôzôdött.
2000-ben kb. 550 000 m3 FSC fa piacra
kerülésével számolnak, mely az összes
fogyasztás hat százaléka, míg 2001-re 700
000 m3-re számítanak (nyolc százalék).

Az AIDEnvironment által készített
tanulmány valószínûsíti, hogy a Goed
Hout! (Jó Fa!) Alapítvány, mely az
„Erdô és Kereskedelem Hálózat”
(Forest and Trade Network – FTN)
holland szervezete, meg tudja valósí-
tani azt a célkitûzését, mely szerint
2006-ra Hollandia faanyagfogyasztá-
sának fele FSC-tanúsított forrásból
származna. E cél eléréséhez Hollan-
dia területének megfelelô erdôterüle-
tet kell tanúsítani.

(Hírlevél)

FSC-termékek Hollandiában

Értékes
élôhelyek
pusztulása
Fakitermelô vállalatok több unikálisnak
tartott, csaknem érintetlen erdôterületet
tettek tönkre Norvégia déli részén. A
tarvágásokat a legértékesebb élôhelyek
egy részén az elmúlt nyáron hajtották
végre. A WWF norvég szervezete erre
faanyag-leltárak áttanulmányozása, va-
lamint 2000 augusztusában az Aust-
Agder régió több erdôterületén elôzetes
bejelentés nélkül tett terepi vizsgálata
után jött rá.

A kérdéses erdôk a Nidarå
Tømmersalgslag nevû erdôbirtokossági
társulás területén találhatók, mely 1998-
ban ISO 14001 tanúsítványt kapott. 2000
májusában ezt az ISO tanúsítási rend-
szert – a norvég „Élô Erdô Szabvány”-
nyal kombinálva – a Pán-Európai Erdô-
tanúsítási Rendszer (PEFC) jóváhagyta.

(Hírlevél)

A mahagóni
megmentése
– tanúsítással
A TRAFFIC a WWF vadon élô növény-
és állatfajokkal folytatott kereskedelmet
figyelô programja, új tanulmánya sze-
rint az Egyesült Államok mahagóni im-
portja veszélyezteti az amazonasi esôer-
dôket. „Az összes általunk elemzett adat
arra vall, hogy a nem túl távoli jövôben
a nagylevelû mahagóniból nem marad
gazdaságosan kitermelhetô mennyi-
ség”, mondta Chris Robbins, a tanul-
mány szerzôje. Ha ez a trend folytató-
dik, akkor nem lesz többé, ami az érté-
kes fafajokkal történô tartamos gazdál-
kodásra ösztönözne. Ennek az lesz a
következménye, hogy az erdôket me-
zôgazdasági mûvelésbe vonják vagy le-
gelôvé alakítják. A fafaj megmentése ér-
dekében a tanulmány azt javasolja,
hogy kizárólag FSC által tanúsított ma-
hagónit importáljanak. Jelenleg két
amerikai cég importál FSC védjeggyel
ellátott mahagónit. Az Egyesült Államok
elsôsorban Brazíliából és Peruból vásá-
rol mahagónit bútoripari célra.

(Hírlevél)


