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2009. június 4-én a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt. Hidegkúti konferenciaköz-
pontjában tartotta az erdõvédelmi szak-
osztály „Növényvédelmi technológi-
ák alkalmazása a gyakorlatban” cí-
mû szakmai rendezvényét. A vártnál je-
lentõsen nagyobb számú, közel 70 fõs
érdeklõdõnek is kényelmes elhelyezést
biztosított a kiválóan felszerelt, igénye-
sen kialakított új konferenciaterem. Dél-
elõtt a gyakorlatban dolgozó szakem-
berek számoltak be az erdészeti nö-
vényvédelmi tapasztalataikról, míg dél-
után a terepi bemutatókra került sor. 

A szakmai napot Kató Sándor, az er-
dõvédelmi szakosztály elnöke nyitotta
meg, majd vendéglátóink nevében a
Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigaz-
gatója, Kronekker József köszöntötte a
résztvevõket, és röviden bemutatta az
erdõgazdaságot. 

A szakmai elõadások sora az „Új ká-
rosítók és kórokozók megjelenése a ha-
zai erdõkben” címû elõadással kezdõ-
dött. Dr. Csóka György és dr. Koltay
András az ERTI Erdõvédelmi osztályá-
nak kutatói színes, vetített elõadásban is-
mertették azokat az új rovar- és gomba-
fajokat, amelyek az utóbbi idõben jelen-
tek meg a hazai erdõkben. Az elõadás-
ból egyértelmûen kitûnt, hogy az új ká-
rosítók tömeges megjelenése és elterje-
dése, általában összefüggésbe hozható a
klímaváltozással, illetve a globalizáció
káros hatásaival. Mivel a nemzetközi ta-
pasztalatok alapján várható, hogy az új
fajok megjelenése és elterjedése felgyor-
sul, a jövõben a kutatóknak és a gyakor-
lati szakembereknek egyaránt kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani az új típusú károk
elõrejelzésére, felmérésére. 

A legújabb kárformák bemutatását kö-
vetõen Varga Péter a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt. erdõmûvelési csoportvezetõje
számolt be „Erdészeti növényvédelem vé-

dett és nem védett
erdõterületeken” cí-
mû elõadásában a
vegyszeres növény-
védelem gyakorlati
alkalmazásának le-
hetõségeirõl a gaz-
daság területén. Ki-
emelte, hogy a vé-
dett és nem védett
állományok kezelé-
si technológiái éle-
sen elválnak egy-
mástól, hiszen az
Õrségi Nemzeti
Park területén lévõ
erdõkben rendkívül korlátozottak az al-
kalmazható növényvédelmi eljárások. Ez-
zel szemben a nem védett területeken jó
hatékonysággal mûködnek a hosszú évek
tapasztalatait felhasználva folyamatosan
megújuló növényvédelmi technológiák.
Az elmondottak alapján egyértelmûvé
vált, hogy a védett területeken nagyobb
ráfordítással és kisebb hatékonysággal vé-
gezhetõk csak el az ápolási munkák, ame-
lyek plusz költségeit „természetesen” sen-
ki nem hajlandó elismerni.

Az elõadást követõen Tímár József, a
SEFAG Zrt. munkatársa, majd Kelemen
Csaba, a HM VERGA Zrt. mûvelési mû-
szaki vezetõje ismertette a somogyi, illet-
ve a bakonyi erdõkben jelentkezõ erdõ-
védelmi problémákat és az ellenük al-
kalmazott növényvédelmi technológiá-
kat. Az elõadások során számos hasznos
és konkrét gyakorlati információhoz jut-
hattak a kollégák. Kendõzetlenül esett
szó nemcsak a sikerekrõl, hanem a ked-
vezõtlen tapasztalatokról is. 

A szakmai elõadások sorát Szidonya
István, az SM Consulting Kft. vezetõje
zárta. A szakmai körökben jól ismert, er-
dészeti növényvédelemmel foglakozó
cég gyakran szembesül azzal a problé-

mával, amit a mû-
velõ kollégák is
több esetben ki-
emeltek, miszerint
az erdészeti nö-
vényvédelemben
alkalmazható en-
gedélyezett vegy-
szerek és hatóa-
nyagok száma
rendkívül korláto-
zott. Ezt tovább
szûkíti, hogy a leg-
újabb Európai uni-
ós szabályozás szá-

mos, korábban széles körben alkalma-
zott, jól bevált hatóanyag és vegyszer
felhasználási engedélyét visszavonta.
Ugyanakkor az új szerek, hatóanyagok
erdészeti felhasználásra vonatkozó en-
gedélyezési eljárása a magas költségek
és a relatíve kisebb felhasználói piac
miatt nem, vagy csak lassan halad. A ko-
rábbi és jelen gyakorlat szerint az enge-
délyokirattal nem rendelkezõ vegysze-
reket eseti engedéllyel lehet felhasznál-
ni, amely egy évre és csak elõzetesen
meghatározott területre érvényes. Az
elõadó vázolta milyen új lehetõség nyílt
meg ezen a területen. Egy elõkészítés
alatt álló project keretében, un. „Címkén
kívüli felhasználás” engedélyezhetõ egy
adott felhasználói körnek – akár erdõ-
gazdaságoknak –, amely alapján elõze-
tes bejelentés nélkül végezhet a felhasz-
nálói kör a kiadott engedéllyel kezelése-
ket a növényvédõszer engedélyokiratá-
nak lejártáig. Ilyen, az elsõ körben elõ-
készítés alatt lévõ általánosan használt
és ellenõrzött kísérletekkel rendelkezõ
vegyszerek: a makkvetések, csemeteül-
tetések gyomirtására szolgáló Lumax, a
tölgy, cser, bükk folyamatos erdõsítések
gyomirtására szolgáló Folar. Emellett a
tölgy-, cser-, bükkerdõsítésekben sze-
derirtásra szolgáló Tomigan, valamint
az akác elleni gyomirtásra szolgáló Lon-
trel. Szidonya István jelezte, hogy a fel-
használói kör szervezése folyamatban
van és az engedélyeztetési eljárás is ha-
marosan befejezõdik. 

Az elõadások után, a helyben elejtett
alapanyagból készült, ízletes ebéddel
vendégelte meg az erdõgazdaság a
résztvevõket. Az étkezést követõen a
terepi bemutatókon a gyakorlatban is
megtekintettük a növényvédõs, mûvelõ
kollégák eredményeit.

Dr. Koltay András
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