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Január
Részlet az Országos Erdészeti Egye-

sület 1903. évi december hó 20-án Bu-
dapesten tartott rendes közgyûlésének
jegyzôkönyvébôl (40 – 50. p.)

„Az alapszabályok értelmében a köz-
gyûlésnek áll jogában a jövô évi köz-
gyûlés helye és ideje iránt intézkedni.
Ez idô szerint az elnökséghez még aján-
lat a jövô évi közgyûlés helyét illetôleg
nem érkezett. Méltóztassék ehhez hoz-
zászólni.

Ajtay Sándor: Igen t. közgyûlés! Ab-
ban a nézetben vagyok, hogy ha az Or-
szágos Erdészeti Egyesülethez meghí-
vás nem is érkezik az igazgató választ-
mánynak foglalkozni kell azon kérdés-
sel, hogy a közgyûléseket meghívás hi-

ányában is a vidéken tartsuk meg. Erre
nézve az ország különbözô pontjai kö-
zött lehetne választani olyan helyet,
ahol a közgyûlés alkalmasan megtart-
ható lenne. De, igen t. közgyûlés, még
tovább is kell mennünk: nézetem sze-
rint nagyon üdvös volna, ha bizonyos
évi cziklusokban külföldre is mennénk
a külföldi erdôgazdaságot megnézni. A
szomszédos részek közül ajánlom
Boszniát és Herczegovinát, továbbá a
dalmát tengerpartokat; a külföldiek kö-
zül pedig elsôsorban Svéd- és Norvég-
ország erdeinek a megtekintését.”

Az Erdô 1953. évfolyama
4. szám, december

Szemle: Roth Gyula nyolcvan éves.
(382 - 383.p.)

„Az egész magyar erdésztársadalom
szeretettel gondol Roth Gyulára, a ma-

gyar erdômûveléstudomány nesztorára,
aki ez év szeptemberében töltötte be
életének nyolcvanadik évét jó egész-
ségben és teljes szellemi frissességben.

...A szálalóerdô gondolata Magyaror-
szágon Fekete Lajos óta egészen Róth
Gyula fellépéséig szinte elaludt. Ô ka-
rolta fel ismét 1904-ben és azóta is élen-
járó hirdetôje ennek az új erdôgazdasá-
gi eszmének. A legújabb külföldi ered-
mények bizonyították be, hogy
mennyire helyes volt ilyen irányú mun-
kássága. Vonalas szálalóvágásos rend-
szerét nagy érdeklôdéssel fogadták kül-
földön is. Ma a szálalás fellendülésének
korszakában élénk figyelemmel kísérik
munkája újabb eredményeit.”

A kordokumentumokat kifürkészte,
válogatta és  lejegyezte:

Riedl Gyula és dr. Sárvári János

Helye: ELTE Növényélettani Tanszék
elôadója, Budapest, 1117. Pázmány Péter
sétány 1/C. 

Idôpontok: 
Alapfokú tanfolyam: 2004. január 31.,

február 7., 14., vizsga: február 28.
Középfokú termesztôi tanfolyam:

2004. április 3., 10., 17., 24., május 8., 15.,
22., 29., vizsga: június 5. 

A foglalkozások szombatonként 10
órakor kezdôdnek.

A tanfolyam díja: 
I. szemeszter: 15 000+5000 Ft vizsgadíj
II. szemeszter: 30 000+5000 Ft vizsgadíj

ALAPFOKÚ  SZARVASGOMBÁSZ
SZEMESZTER

2004. január 31.
10.00 - Megnyitó
10.10-11.45 Bevezetés a gombák

világába I.
11.45-12.30 Ebédszünet
12.30-16.00 Föld alatti gombák rendszer-

tana I-II.

2004. február 7.
10.00-11.45 Erdôtípusok, cönológia
11.45-12.30 Ebédszünet
12.30-16.00 Föld alatti gombák rend-

szertana III-IV.

2004. február 14.
10.00-11.45 Termôhely- és talajismeret
11.45-12.30 Ebédszünet

12.30-13.45 A gyûjtés szabályai
14.00-16.00 Szarvasgombák gasztronó-

miai felhasználása, feldolgozása 

2004. február 21.
Terepgyakorlat Jászapáti, Jászszent-

andrás

Alapfokú vizsga tehetô az eddigi
elôadások anyagából. Vizsga idôpont-
ja: 2004. február 28. 10 óra

KÖZÉPFOKÚ TERMESZTÉSI
SZEMESZTER

(Csak alapfokú szarvasgombászat vizsgá-
val rendelkezôknek)

2004. március 13.
Fakultatív terepgyakorlat Buják és kör-

nyékén

2004. április 3.
10.00-16.00 A gazdanövény felépítése,

élettana (fotoszintézis, anyagfelvétel,
stressz, szimbiózis)

2004. április 10.
10.00-16.00 A talaj (fizikai és kémiai sa-

játságok, talajok genetikai osztályozása, a
talaj mikrobiológiája)

2004. április 17.
10.00-16.00 A szarvasgomba-termesz-

tés környezeti igényei (talajigények, ég-
hajlati igények, humán hatások)

2004. április 24
10.00-16.00 Mikorrhizált csemeték elô-

állításának módszerei (hagyományos cse-
metekerti módszerek, modern biotechno-
lógiai megoldások)

2004. május 8.
10.00-16.00 Az ültetvény kezelése (te-

lepítés, talajmûvelés, a gazdanövény met-
szése és növényvédelme, öntözés)

2004. május. 15.
10.00-16.00 A szarvasgomba értékesí-

tése (minôsítés, tárolás és feldolgozás,
forgalmazás külföldi és magyarországi
törvények ismertetése)

Vizsga: 2004. május. 29. 10.00 ELTE
Növényélettani Tsz. elôadótermében

Jelentkezés  2004. jan. 31-ig  dr. Bratek
Zoltánnál az alábbi telefonszámon: 06-
20-9-151547, vagy az alábbi e-mail címen:
bratek@ludens.elte.hu vagy Kamoncza
Istvánnál az alábbi telefonszámon: 06-30-
555-0557.

Mirôl írtunk 100 éve, 50 éve?

Szarvasgomba-termesztési
tanfolyam programja


