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Kulcsszavak: kedvezõtlen adottságú
területek, szántóföldi fatermelés, export
árualapok, rentábilis földhasználat,
munkahelyteremtés.

Összefoglaló megállapítások,
következtetések, javaslatok

Az ültetvényerdõk elterjedését az erdõk
szociális, jóléti szolgáltatásai iránti igé-
nyek idézték elõ. Ma világszerte elter-
jedt a fenyõk, nyárak, Eucalyptus minõ-
sített fajtáinak mezõgazdasági földeken
agronómiai módszerekkel való termelé-
se. A világ hengeresfa-ellátásának egy-
harmada az összes erdõterület 3-5%-át
kitevõ ilyen ültetvényekbõl származik.
Hazánk klímája kedvezõ az akác és a
nyárak telepítésére. A tanulmányban
közölt kísérleti eredmények meggyõzõ-
ek az eljárás hazai bevezetéséhez. Az
évi fanövedék hektáronként azonos 4-5
t búza árával, a belsõ kamatláb 7,4-8,7%.
A kitermelt faanyag különbözõ meg-
munkálások után versenyképes export
árualap, komparatív elõnyökkel, kedve-
zõ RCA indexszel. Nagy szerepet kaphat
az akác az energiatermelésben is.

Az agrár-szerkezetváltás igénye már
folyamatosan felmerült. Az AKI teszt-
üzemi vizsgálatai szerint a vetésterület
közel harmada az agrártámogatások
mellett is veszteséges. Az élelmiszerek

világpiaci helyzetét és az agrártámoga-
tások rendszerének változásait figye-
lembe véve az AKI 450-650 ezer ha
szántón mûvelésiág-változást tart szük-
ségesnek. A kivonásra kerülõ földek
mintegy fele alkalmas az akác és a ne-
mes nyár ültetvényszerû telepítésére. A
telepítések hozadéka tovább növelhet-
né a fatermékek exportját. Az állomá-
nyok fejlõdésével lehetõség nyílik a fa
kémiai (cellulóz, metanol stb.) feldol-
gozására. Az ültetvényerdõk intenzív

kultúrának tekinthetõk, ahol magas élõ-
munkaigény jelentkezik. Itt az alulkép-
zett munkaerõ, fiatal és idõs korúak
foglalkoztathatók. A távlati földhaszná-
lattal kapcsolatos döntések meghozata-
lához gazdaságossági számítások, kü-
lönbözõ hatékonysági vizsgálatok mi-
elõbbi megindítása kívánatos. A rentá-
bilis földhasználat kialakításához a vi-
dékfejlesztési forrásokból évi 20-25
ezer ha erdõ telepítése célszerû.

Az ültetvényerdõk kialakulása, 
technológiai feltételei, hozamai

Az ültetvényszerû fatermesztést az erdõk
szerepének társadalmi megítélésében
bekövetkezett változások hozták létre. A
természet megõrzésének igénye, az em-
beri környezet javítása világméretû jelen-
ség, ami az erdõk használatának a szabá-
lyozásával, a fakitermelések korlátozásá-
val járt. Elõtérbe került az ún. természet-
szerû, természetközeli erdõgazdálkodás
(immateriális javak funkciói, õshonos fa-
fajok, biodiverzitás stb.). Az erdõkrõl és
az erdõk védelmérõl szóló 1996. évi LIV.
törvény az erdõk védelmi rendeltetését
helyezi az elsõ helyre. Ugyanekkor a vi-
lág fafelhasználása 1990-2010 között vár-
hatóan háromszorosára emelkedik. A fa-
nyersanyag a folyamatosan korszerûsö-
dõ feldolgozással egyre szélesebb körû
társadalmi igényeket elégít ki. Napjaink-
ban pedig az energiatermelés kap fontos
szerepet. Az említett okok folytán alakul-
tak ki Észak- és Dél-Amerikában a fa-
nyersanyag elõállításának új eljárásai. A

Az Erdészeti Lapok novemberi számá-
nak 375. oldalán, „Célban a vagyontör-
vény” címmel ismertettük a 2007. évi
CVI. törvény nyomán addig megvaló-
sult, az állami erdõvagyon kezelését (is)
érintõ szervezeti változásokat. Tájékoz-
tatást adtunk a Nemzeti Vagyongazdál-
kodási Tanács és a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelõ Zrt. (MNV Zrt.) megalakítá-
sáról, valamint az új szervezetekben a
már megnevezett vezetõ tisztségvise-
lõkrõl, munkatársakról.

2007 decemberében távozott posztjá-
ról Koleszár István, az MNV Zrt.-be be-
olvadó ÁPV Zrt. erdészeti ügyekért fele-
lõs ügyvezetõ igazgatója – helyettese,
Gémesi József pedig nyugdíjba vonult.

2008. január 1-tõl, az MNV Zrt. szerve-
zetében az erdõgazdálkodás ügye Bene-
dek Fülöp, az ún. agrárportfólióért fele-
lõs vezérigazgató-helyettes irányítása
alatt, Horgosi Zsolt erdõgazdasági ügyve-
zetõ igazgató feladatkörébe tartozik. 

(Az MNV Zrt. kiadott Szervezeti és
Mûködési Szabályzata a Magyar Közlöny
2007. évi 171. számában olvasható.)

Az új ügyvezetõ igazgató munkáját he-
lyettese, Klemm József erdõgazdasági ügy-
vezetõ igazgató-helyettes, valamint Kár-
olyi Noémi vezetõ portfolió menedzser,
Dalvári Vince, Dobó László portfolió me-
nedzserek, Pintér Zoltán és Tölgyesi
Krisztina menedzserek segítik.

(Forrás: MNV Zrt.)

Felállt az állami erdõvagyon
kezelésének új szervezete

Ültetvényerdõk szerepe a távlati
földhasználatban

Tizenöt éves állomány
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modern biológia felhasználásával a fe-
nyõk, nyárak és az Eucalyptus új klónjait
állították elõ, majd az adott célra legalkal-
masabb fajtákat szántóföldön, optimális
víz-, tápanyagellátás, növényvédelem
mellett termesztik. Ez az eljárás rövid idõ
alatt nagy mennyiségben azonos minõ-
ségû faanyag elérését teszi lehetõvé. Ma
a világ faellátásának egyharmadát - az
összes erdõterület 3-5%-át kitevõ - ilyen
ültetvények fedezik.

Az ültetvényerdõkben a termelési cél
a méretes, minõségi hengeres fa vagy a
faapríték. Ez utóbbi aránya az energeti-
kai célú felhasználás és a kémiai feldol-
gozásból eredõen rohamosan emelke-
dik. A faaprítéknak mint homogenizált
árunak a tengeri szállítása rendkívül
kedvezõ. Pl. a rotterdami olajfinomítók-
hoz a pelletet Kanadából és a Dél-Afri-
kai Köztársaságból szállítják.

A nemes nyárak és az Eucalyptus ter-
mesztése Európában ilyen gyakorlattal
honosodott meg. Hazánkban a nyárfa-
termesztésnek az 1960-as években egy
félintenzív formája indult meg a mezõ-
gazdasági cellulóznyár-telepítésekkel.
Az idõk folyamán a kutatás, a nemesítés
és a technológia fejlõdése alakította ki a
mai nyárfatermesztés gyakorlatát. Az
akácot illetõen is volt ilyen kezdemé-
nyezés korábban néhány nagybirtokon.

A fatermékek piaci helyzete
A növekvõ fafogyasztás nem értelmez-
hetõ általánosan minden fafajra vagy fa-
termékre. Adott térségek gazdasági,
pénzügyi viszonyaitól függõen ez gyak-
ran változik. A nemes nyár minõségi
rönknél folyamatos a keresleti piac.
Alátámasztják ezt az ország déli megyé-
iben bérelt szántókon létesített olasz ér-
dekeltségû telepítések. Az alacsony mé-
retû faanyagot pedig a csomagoló-
anyag-, forgácslap- és falemezipar hasz-
nálja fel.

Az akác jelentõsége és piaci helyzete
– a környezetvédõk negatív megítélése
ellenére is – fokozatosan emelkedik. A
trópusi faimport visszaesése hozta elõ-
térbe a korábban fõként tûzifának, bá-
nyafának és mezõgazdasági szerfának
használt fafajt. A modern faipar techno-
lógiai folyamatai (mûszárítás, szélességi
és hossztoldás, termikus nemesítés) tet-
te lehetõvé az épületasztalos és a bútor-
iparban való felhasználását.

Az ilyen célokra alkalmas minõségû
hengeres fát azonban a hagyományos er-
dõgazdálkodás csak igen kis hányadban
tudja biztosítani. Nagyobb tömegben ez
a minõség csak az ültetvényerdõkbõl
nyerhetõ. Az alacsonyabb méretû és mi-
nõségû faanyag pedig mint szõlõ-, gyü-
mölcsültetvények támrendszere, víz-, la-
vina-, partvédelem és rekreációs célokra
keresett termék. Ezek exportja mintegy
45 ezer m3-re tehetõ. Néhány exportõr
rendkívül aktív marketingjével lettek is-
mertté és váltak keresetté ezek a termé-
kek, melyek akár hungarikumnak is ne-
vezhetõk. A forgalom már nemcsak a
mediterrán országokra terjed ki, hanem
az igényesebb megmunkálású áruk (ma-
rás, gyalulás stb.) Európa számos orszá-
gában megjelentek. Ez utóbbiak ára 600-
900 €/m3 (6-8 t búza intervenciós ára). Az
ültetvényerdõkbõl származó termékek
valós lakossági igényt elégítenek ki,
egyúttal igen jelentõs export lehetõsége-
ket is kínálva. Az energiaerdõk telepíté-
sénél tág lehetõségeink vannak a tûzifa
és a faapríték termelésére. Az EU-s támo-
gatási lehetõségek ehhez – információim
szerint – 2007-ben nyílnak meg. Az ener-
giaerdõkbõl származó faanyag várhatóan
oldja majd a feszültséget, ami a hõerõ-
mûvek és a forgácslap-, farostlemez-üze-
mek között élesen fennáll. A faapríték to-
vábbi lehetõségeket nyújt a fa kémiai fel-
dolgozására, metanol, vegyipari termé-
kek elõállítására.

A rentabilitás
Ilyen adatokkal egyelõre nem rendel-
kezünk, mert hazánkban ültetvényer-
dõkre vonatkozó vizsgálatok eddig
nem folytak. Tájékozódásul szolgálhat-
nak azonban a szerzõ vizsgálatai, egy
15 éves akác ültetvényerdõ költség-ho-
zam adataira épülõ prognózissal.

A kísérleti terület (Mikebuda 40B) ta-
lajadottságai: száraz adottságú, gyen-
gén humuszos (0,43%) homoktalaj, 6,5
AK/ha, 6. földminõségi osztály.

A kísérleti bevételt a táblázat ismerteti.
Termelési ciklus a termõhelytõl függõen
25 vagy 30 év. A bevétel egyharmadát a
3-5 évente ismétlõdõ ápolóvágások ad-
ják, a nagyobbik részt a véghasználati ki-
termelés képezi. A számításokat az Erdé-
szeti Tudományos Intézet Ökonómiai
Osztálya végezte. A közvetlen költsége-
ket (anyag, energia, fizikai élõmunka)
15%-os általános költség terheli.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Stratégiai Terv prioritásai között elsõ he-
lyen a versenyképesség fokozása áll, ezt
követi lényegesen kisebb elõirányzattal a
környezetgazdálkodás, a vidékfejlesztés,
ami az erdõtelepítéseket is tartalmazza
(22). Kétségtelen, hogy a hazai mezõgaz-
daság termelés-technológiai ellátottsága
fejlesztésre szorul, ez a versenytársakhoz
való felzárkózást szolgálja. A vidékfej-
lesztési elõirányzat viszont figyelmen kí-
vül hagyja, hogy az alacsony hozamú föl-
dek mûvelésbõl való kivonása - alterna-
tív használata - is javítja a versenyképes-
séget, nõnek a fajlagos hozamok, csök-
kennek a fajlagos ráfordítások. Ugyanek-
kor az ültetvényerdõkbõl hektáronként
évi 4-5 tonna búzával azonos értékû
nyersanyag, energia képzõdik. Javasol-
ható ezért az említett elõirányzatok felül-
vizsgálata, különös tekintettel az EU
energiaerdõ-ajánlásait illetõen.

A földhasználatot illetõ döntések
azonban gazdaságossági számításokat,
különbözõ területekre kiterjedõ hatás-
vizsgálatokat igényelnek. Ezeknek mi-
elõbbi megkezdése kívánatos, a tanul-
mányban felvetett gondolatok ennek
csak a vázlatát tartalmazzák.

Kép és szöveg: Erdõs László dr.
ny. erdõmérnök

A 2007-re meghirdetett pályázat II.
díjban részesített pályamunkájának
szerkesztett változata.

*(2005. évi vágástéri árak)

Táblázat. 1 ha akác ültetvényerdô várható bevétele

Hirdessen az
Erdészeti Lapokban!




