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RAKK TAMÁS

Szarvasállományunk átteleltetésének
egyik fontos feladata, hogy az életfunkci-
ókhoz szükséges minimális vízmennyisé-
get a fagyos napokon is biztosítsuk.

Ha mi ezt nem tesszük, akkor a szar-
vas arra kényszerül, hogy saját maga
szerezze meg a szükséges vízmennyisé-
get, a szükséges tápanyagokkal együtt.

A hóval fedett, fagyos mezôgazdasá-
gi területeken és erdôkben ezt nem tud-
ja másként, mint a száraz, elérhetô haj-
tások, rügyek millióinak lerágásával,
esetleg kéreghántással és (ha van) a je-
ges hó alatt telelô ôszi vetések és egyéb
növények dézsmálásával.

A szarvas vízhiányát mérséklô téli
rügy- és hajtásfogyasztás nem nagyon
feltûnô, az erdôgazdák ritkán reklamál-
ják ezt a károsítást, pedig ez is komoly
mértékû lehet, ha fiatal erdôben, újula-
tokban, magas vadlétszám mellett évrôl
évre ismétlôdik.

Amikor aztán a télen kiéhezett és „ki-
szomjazott” szarvasunk nekiesik a cse-
metések és fiatal fácskák tavaszi friss
hajtásainak, a kár sokkal látványosabb.

Az ilyenkor felgyorsult életfunkciók –
agancsnövesztés, szôrváltás, a magzatok
növekedési ütemének erôsödése – a téli
hiányok pótlásának igyekezetével együtt
különösen intenzív táplálkozást indukál
és a szarvaslétszámtól függôen, a legtöbb
esetben érzékeny károkat okoz.

A károk mértékének, értékének
megállapítása és megtérítése örök vita a
mezô-, erdô- és vadgazda között.

A Zárt Rendszerû Vadgazdálkodás
keretében ez a vita talán kizárható.

De hogyan lehet elérni azt, hogy a
magas szarvaslétszám ne kényszerüljön
élôhelyének sivárrá zabálására és idô-
vel ne kerüljön szembe életerejének
csökkenésével?

Válasz: a „Teljes értékû Takarmá-
nyozást Télen” – minél teljesebb meg-
szervezésével.

(Vannak vadaskertek, ahol a szarvas
„kapaszkodómagasságáig” sajnos nem
marad ép a fák lombkoronája, és eltûnik
a cserje és a lágy szárú növényzet is.)

A Zárt Rendszerû Vadgazdálkodáson
belül mi az elmúlt 5 év során a követke-
zôket tettük, hogy a három T fokozato-
san megvalósuljon.

A téli takarmányozás legfontosabb

elemének még most is sokan az erôta-
karmányok biztosítását tartják.

Én úgy gondolom, és az 5 éves tapasz-
talat is egyre jobban azt mutatja, hogy a
nedvdús takarmányok jelentôsége meg-
elôzi az erôtakarmányokét. Különösen
akkor igaz ez, ha jó minôségû, nagy szem-
tartalmú kukoricasilót tudunk biztosítani
télen, lehetôleg korlátlan mennyiségben.

Mi az utóbbi két évben a Mátyás ki-
rály vadaskertben évente 12–14 ezer
mázsa kukoricasilót etettünk meg.

Ez a jó minôségû kukoricasiló novem-
ber második felétôl március végéig, április
elejéig – 1-2 nap kihagyással – folyamato-
san a szarvasaink rendelkezésére állt.

A szárazanyag-szükséglet döntô hánya-
dát, valamint egyéb tápanyagokat, lucerna-
szénával és nem túl nagy mennyiségû erô-
takarmánnyal biztosítottuk. A lucernaszéna
folyamatosan, az erôtakarmány idôszako-
san állt a szarvasállomány rendelkezésére.

Továbbá a Mátyás király Vadaskert-
ben lévô erdôk kezelôjével olyan meg-
állapodást sikerült kötni, hogy a fahasz-
nálatok, nevelôvágások 80–90%-át a
tél végi idôszakban végzik. Ezzel a le-
döntött fák rügyei, ágai, kérge is a szar-
vas természetes táplálkozásának ren-
delkezésére áll, az úgynevezett „kiéhe-
zett”, „kiszomjazott” idôszakban.

Vadföldgazdálkodásunk arra a szintre
emelkedett 2002 végére, hogy a termény
összetételének közel 70%-át lucerna és
lucernás, füves keverék tette ki.

Ez olyan lehetôséget biztosított, hogy
tél végétôl, tavasz kezdetétôl 53 hektár
lucernás, füves keverék és 70 hektár lu-
cerna – mint friss, zöld legelô – állt a
szarvasok rendelkezésére. Aztán amikor
elkezdôdtek az ellések és malacozások,
akkor további 110 hektár lucernát szaba-
dítottunk fel az elektromos védelem alól.
Ezért aztán kedvére legelhetett az agan-
csát növesztô bika-, a borjait nevelô te-
hénállomány. De a nagy agyarú vadkan,
a malacait vezetô koca és minden egyéb,
a rendszerben élô állat is megmártózha-
tott a lucernalegelés élvezetében.

A lucernaföldjeink nagysága és vi-
szonylag jó hozama olyan kedvezô
helyzetet teremtett, hogy a rendszerben
élô vadállomány – a téli széna elkészíté-
se mellett – nem gyôzte lelegelni a kép-
zôdött zöldlucerna-mennyiséget.

Ez arra ösztökélt, hogy a nagy
mennyiségû, feleslegesnek látszó lucer-
nából tegyünk el zölden minél többet a
téli, nehezebb hónapokra.

Így jutottam el a légmentesre csoma-
golt zöldlucerna-bálakészítés megszer-
vezésének elhatározásához.

A technika és technológia adott
volt, hisz Nyugaton már régebb óta ké-
szítenek szelíd állatoknak és vadon
élôknek ilyen nagy értékû télen fo-
gyasztható takarmányt.

A magyar mezôgazdaság is bevezet-
te néhány helyen ezt a módszert.

Úgy gondoltam, hogy korszerû és

Zárt Rendszerû Vadgazdálkodás a
három „T” szolgálatában 

(Teljes értékû Takarmányt Télen)

Tömörített zöld bála
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hasznos, ha a Zárt Rendszerû Vadgaz-
dálkodásban is alkalmazzuk ennek a
teljes értékû takarmánynak téli etetését.

Ezért 2002-ben – részben saját erô-
bôl, részben támogatásból – megvásá-
roltuk a zöldbálázáshoz és csomagolás-
hoz szükséges speciális gépeket.

– Wolagri R–12–155 hengeres bálá-
zót, hálós és soros zsinegkötözéssel +
kötözô automatával

– KP 646-os bálacsomagolót
– Ferro-Flex PB–12 fóliázott bálafogót
Ez év május végén pedig próbabálá-

zást és csomagolást végeztünk. Hamar
megtapasztaltuk, hogy ennek az érté-
kes takarmánynak az elkészítése jó
technikát és igen nagy technológiai fe-
gyelmet kíván.

Ennek betartásával az idei télre már
nagy mennyiségû ilyen takarmányt is
készítünk.

Remélem, hogy ezzel a módszerrel
kiegészített takarmányozási rendsze-
rünk igen közel kerül a három T célki-
tûzése maradéktalan megvalósításához.

Remélem továbbá, hogy ez a téli
zöldtakarmány-etetés hamar érzékelteti
eredményét, azaz a zárt rendszerben lé-
vô élôhelyek a magas vadlétszám mellett
is megôrzik és betöltik azt a funkciót,
amely zárt rendszerben, de mégis vadon
élô állatok optimális fejlôdéséhez, zavar-
talan szaporodásához szükséges, az álta-
lunk biztosított táplálékok mellett.

Az utóbbi években egyre több okta-
tási intézmény látogat el hozzánk, ta-
nulmányozni az itt elért eredményeket.

Egyik egyetemünk két professzorá-
val az idén tavasszal a következô be-
szélgetés alakult:

– „Lehetünk hozzád ôszinték?” – így
a kérdés.

– „Hát persze!” – volt a vidékies vá-
lasz.

– „Két évvel ezelôtt jártunk itt, ugyan-
ebben az idôben, és hazafelé menet egy-
más között arról beszéltünk, hogy az
élôhely érzékelhetô túlhasználata lát-
szik. Ezt akkor nem akartuk elmondani
neked. Most, két év után, ahogy végig-
jártuk a kertet, nem láttunk túlhasznála-
tot. Talán lényegesen csökkentettétek a
szarvasállományt?”...

A kérdés után egy pillanatra csend
ült közénk.

Aztán szerencsére mosolyogva
mondhattam, hogy a szarvaslétszám lé-
nyegesen több a két évvel ezelôttinél.
Az is igaz viszont, hogy a vadföldjeink
terményösszetétele, mennyisége és
produkciója elérte az optimális szintet,
és a terület vízellátottsága is – a szélsô-
séges viszonyok ellenére és ennek kor-
látai között – az optimum felé közelít.

Kedves barátaim elôször meglepôd-
tek és hitetlenkedtek, aztán a tények
részletesebb bemutatása, ismertetése
után együtt örültünk ezeknek az ered-
ményeknek.

Remélem a csomagolt, zöld lucernaké-

szítéssel és téli takarmányláncba helyezé-
sével újabb lépést sikerült tenni annak a
célnak elérése felé, hogy a téli takarmá-
nyozás teljesebbé tételével kímélni tudjuk
a vad természetes élôhelyét. És remélem,
hogy ez a különösen értékes téli takar-
mány gyorsítja vadállományunk minôsé-
gének tempósabb javulását, valamint sta-
bilizálja a Zárt Rendszerû Vadgazdálko-
dás pozitív gazdasági eredményeit.

A megszerzett tapasztalatainkat ter-
mészetesen minden érdeklôdôvel szí-
vesen megosztjuk.

Fakéregbôl
gyógyszer
A kameruni és madagaszkári erdôkben
szálanként megjelenô afrikai meggy
(Prunus africana) kérgébôl nagy menny-
iséget exportálnak európai és amerikai
gyógyszergyártó cégeknek. A kéregbôl
készített kivonat kiváló gyógyszert szol-
gáltat az idôs férfiakat sújtó prosztatabán-
talmak elhárítására. A fáknak azonban
pusztulást jelent, ha élô példányairól lefej-
tik a kérget, és a faj is kipusztulhat. Ezért
az érintett lakosságot arra ösztönzik, hogy
erdôn kívül ültetvényeket telepítsenek a
jó hasznot adó termék elôállítására. Már
dolgoznak ennek kisüzemi és nagyüze-
mi módszerén. Számítások szerint a
meggykéreg ha-ankénti haszna közelít
az eukaliptusz fájának jövedelmezô-
ségéhez, de elônye, hogy köztesként akár
a kukoricatermesztéssel is párosítható.
Ráadásul nemesítéssel még a hatóanyag-
tartalmat is növelni lehet.

A faji sokféleség megôrzése fontos,
mert létezhetnek még fel nem ismert
hasznú növényfajok, akár nálunk is.

Ref.: Dr. Szodfridt István

A csomagolás (Fotók: Rakk Tamás)

A szentpéterföldi vadászház (Fotó: Szakács László)
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Az idén tovább gyarapszik a hazai er-
dôk területe: tavasszal csaknem 9500
hektárt telepítettek, ami még csak 63
százaléka az idei tervezettnek – mondta
a Világgazdaság érdeklôdésére Bará-
tossy Gábor, az FVM Erdészeti Hivatalá-
nak (EH) elnöke. Elmondta: az eredeti-
nél szûkebbre szabott támogatás miatt
az új ültetvény területe várhatóan csak
úgy éri el a tízéves erdôtelepítési prog-
ramban elôirányzottat, hogy jövôre már
uniós források is rendelkezésre állnak.

Az erdôtelepítés az 1994. évi 4 ezer
hektáros mélypontról indulva 2000-ig
elérte a 12 ezer hektárt, majd – az idô-
közben elfogadott 10 éves telepítési
program révén – 2001-ben és 2002-ben
egyaránt meghaladta a 15 ezer hektárt –
mondta a hivatal elnöke. Tavaly ôsszel,
amikor a 2003-ra szóló erdôtelepítési
pályázatot a hivatalban összegezték,
úgy tûnt, hogy teljesíthetô a program-
ban ez évre kitûzött 15 ezer hektár, hi-
szen az erre elôirányzott 6,9 milliárd fo-
rint támogatás, ha szûken is, de futotta
volna a munkálatokra.

Az idei költségvetésben viszont a

2002-es 6 milliárddal szemben mind-
össze 5,54 milliárd forintot fogadott el a
parlament erre a célra. Ez valószínûsíti,
hogy a program idei célkitûzése nem
vagy nehezen teljesül. Így késôbb telje-
sülhet az Európai Unió által is elvárt me-
zôgazdasági szerkezetátalakítással össze-
függô koncepció, amelynek része, sürge-
tô feladata az ökológiai adottságokhoz
jobban alkalmazkodó földhasználat.

Arra a kérdésre, hogy a telepítési
program megvalósítása a szigorodó jö-

vô évi költségvetés mellett folytatható-
e, esetleg az egyéb forrásokból finan-
szírozható-e, Barátossy Gábor elmond-
ta: a feltételek ugyan szigorodnak, de új
elemként jelenik meg az uniós társfi-
nanszírozás. Ennek révén megvalósul-
hat a mezôgazdasági területek erdôsíté-
sénél a jövedelempótló, kiegészítô tá-
mogatás, s ez jelentôsen javíthatja a
gazdálkodók helyzetét. Jövôre ebben a
konstrukcióban 8000 hektárt akarnak
telepíteni, ezenfelül a tisztán nemzeti
források felhasználásával is mód nyílik
az erdôterület gyarapítására.

Fehér István (Világgazdaság)

Uniós pénzek erdôsítésre

– Erdeinkben évente mintegy 11 mil-
lió bruttó köbméter új famennyiség ter-
melôdik, miközben az erdôtervek 9 mil-
lió köbméter kivágását célozzák meg. A
valóságban kitermelt fa mennyisége en-
nél is kisebb: mintegy 7 millió bruttó
köbméter, tehát a folyónövedék és a
tényleges kitermelés között mintegy 4
millió bruttó köbméter a különbség,
amely az erdôk élô anyagának természe-
tes szaporulata. Ennek a folyamatnak
szab gátat a tûzifa erômûvi alapanyag-
ként történô felhasználása, amelynek le-
hetséges volumenét – ugyanúgy, mint az
erdôk mûvelése során a gyérítések, kivá-
gások ütemét – kizárólag ökológiai szem-
pontok határozzák meg. Az Egererdô Rt.,
hasonlóan a térségben található erdésze-
ti társaságokhoz, tízéves tüzelôanyag-el-
látási szerzôdést kötött a Borsodi Hôerô-
mûvel, amely így Magyarország elsô je-
lentôs megújuló villamosenergia-terme-
lôjévé válik. A tûzifa alapú energiaterme-
lés arra is lehetôségeket kínál, hogy a
mezôgazdaságilag felhagyott, gazdasá-
gosan nem mûvelhetô, vagy uniós csatla-
kozásunk miatt pihentetésre szoruló te-
rületek erdôtelepítésével bôvítsük erdô-
ségeinket, tovább növelve azok szén-di-
oxid-elnyelô képességét.

(o) (Déli Hírlap)

Az erdôket világszerte sokféle rendsza-
bály védi, amelyek különböznek egymás-
tól. Mi a magyar szabályozás alapfelfogása
az erdôkrôl és a fakitermelésrôl? – kérdez-
tük Jung Lászlótól, az Egererdô Rt. vezér-
igazgató-helyettesétôl.

– Az erdôben képzôdô faanyagra
mint folyamatosan újratermelôdô, kör-
nyezetbarát anyagra szükségünk van,
sôt nem kívánatos a faanyag-fogyasztás-
ra irányuló igény visszaszorítása (mû-
anyaggal, olajjal, gázzal történô helyet-
tesítése), melyeket sok esetben álter-
mészetvédelem, lobbiérdek és hozzá
nem értés gerjeszt.

Világméretû egyezmények
– A természet csodái közé sorolható a fo-
toszintézis, amely a növényi anyag terme-
lôdésének alapja.

– Lehet energiatárolásnak is hívni, hi-
szen a növények a Nap energiáját nagy
energiatartalmú szerves vegyületek for-
májában kötik meg, egyben lehetôséget
adva, hogy ezeket az anyagokat fejlettebb
élôlények mint tápanyagot közvetlenül

felhasználhassák, vagy felszabadítva a
megkötött energiát, energiához juthas-
sunk általuk. Ez utóbbi használatnál be-
szélhetünk megújuló energiaforrásról.

Világméretû egyezmények, kötelezett-
ségvállalások születtek, melyekhez Ma-
gyarország is csatlakozott. Nyilván az
egyik lehetséges alternatíva, hogy csök-
kenteni kell a szén-dioxid-kiáramlást (a la-
kások fûtését, a közlekedést, az ipari ter-
melést és a villamosenergia-felhasználást),
amirôl igen nehezen mondunk le, mert
szinte az élet minden pillanatát az energia-
felhasználás jellemzi.

A másik lehetséges válasz, hogy olyan
energiatermelési módszereket alkalma-
zunk, amelyek nem károsítják a természe-
tet, és amelyek alapjai lehetnek a megúju-
ló energiaforrások (víz, szél, biomassza
stb.).

Hosszú távú szerzôdések
– Az eddigi tapasztalatok alapján azt hi-
szem, okkal kérdezhetjük, várható-e ná-
lunk valamilyen elmozdulás, jelenleg Ma-
gyarország merre tart?

Mit jelent a tüzelôanyag-váltás
az energiaiparban?

MAXWALD
traktorra szerelhetô rönkmozgató berendezések

Kötélcsörlôk 2,5 tonnáig
Támlás kötélcsörlôk 10 tonnáig

Rönkfogók: megfogó erô 4500 kg
Drótkötélpályák: max. 300 m, 1000 kg

Képviselet: VIKING’S Bt.
6500 Baja, Szent Antal u. 48.

Tel./Fax: 79/426-269 • Mobil: 30/6065-594


