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2009. november 5-én, egy borongós na-
pon, a Erdõhasználati Szakosztály de-
rûs és jókedvû csapata, egy szakmai sé-
tán vett részt a Kelebia melletti Fõdijá-
rás erdészkerület erdõségeiben, a KE-
FAG Zrt. Dél-Kiskunsági Erdészetének
szervezésében. Szakosztályunk már rég-
óta tervezgette ezt az utat a Kiskunság e
részére. A program iránt az elõzetes vá-
rakozásainknak megfelelõen nagy volt
az érdeklõdés, tagjaink nagyon kíván-
csiak voltak az itt folytatott erdõgazdál-
kodásban, fahasználatban rejlõ lehetõ-
ségekre, újdonságokra. A meghívottak
a megadott koordinátákat megtalálva,
vidáman üdvözölték egymást az öreg
tölgyek alatt álló, szemerkélõ esõtõl vé-
dõ sátorban.

Az erdészes, évfolyamtársi, balek-fir-
más, de mindenképpen protokollmen-
tes vendéglátói üdvözléseket Tóth Attila
erdészetvezetõ kezdte. Ismertette az er-
dészet felépítését, ágazatonkénti tevé-
kenységét, azok minden mutatószámára
kiterjedõen, ill. bemutatta a megjelen-
teknek az erdõgazdaság jelenlévõ kollé-
gáit. A sort Gõbölös Péter erdészetveze-
tõ-helyettes, fahasználati mûszaki vezetõ
folytatta, röviden ismertetve a résztve-
võkkel az itt található erdõvonulatok
trianoni határok elõtti és utáni történetét,
hiszen nem egy klasszikus erdõs tájon
találhatóak az erdészet erdõségei. A
gondolatmenetet Koczka Zoltán erdõ-
gazdálkodási osztályvezetõ vitte tovább
a napi aktualitásokig, aki összefoglalva
mutatta be a KEFAG Zrt. összes tevé-
kenységét, kiemelve a sikereket és a ne-
hézségeket is. 

Házigazdáink rendkívül színvonalas,
jól elõkészített terepi programmal készül-
tek. A szakmai bemutató 12 állomásból
állt. A séta során, a térségre jellemzõ fõ-
és elegyfajajok, állománytípusok, az elõ-
használati módokhoz illeszkedõ korosz-
tályonként voltak megtalálhatók. A sétán
látható volt a térségben alkalmazott erdõ-

felújítási módok szinte mindegyike is. Az
útvonalon három talajszelvény gödör ke-
rült bemutatásra, így összehasonlíthatóvá
vált a termõhelyi lehetõségek, a célállo-
mánytípusok megválasztása, és a késõbbi
állománynevelések végrehajtásának ideje
és módja közötti összefüggések is. Az er-
dészet célja annak a bemutatása volt,
hogy a Duna-Tisza közi homokhátságon
sem sémák szerint folyik a gazdálkodás.
A felújítási módok meghatározása és a fa-
fajok megválasztása, az esetek többségé-
ben sikeres eredménnyel jár, de bizony
elõfordul, hogy a legnagyobb körültekin-
tés mellett is szakmai kudarcot hoz. A
mozaikos termõhely miatt, a talajhibák
hatásai is változatosan jelennek meg az
állományok fejlõdésében, amit az utóbbi
évtizedekben egyre gyakrabban elõfor-
duló, csapadékban szélsõségesen sze-
gény évek csak tovább súlyosbítanak.
Ezen a talajtípuson (humuszos homok
kombinációi) rendkívül fontos a törzs-
szám optimális beállítása az állományok
egészséges fejlõdése érdekében. A sarjaz-
tatható állományok esetén lényeges az
optimális véghasználati kor meghatározá-
sa, nemcsak a véghasználati famennyiség
és faanyagminõség miatt, hanem a biz-
tonságos sarjaztathatóság miatt is.

Az „erdõmûvelõi hangvételû”, de
azért ízig-vérig fahasználati sétán részt-
vevõk elértek a Kelebia 92 D véghasz-
nálathoz, ahol ismertetésre került a ter-
melésben alkalmazott vágásrend, az
elvárt választékösszetétel, ill. a Dél-Kis-
kunsági Erdészet fahasználati ágazatá-
nak munkája, vállalkozói összetétele,
termelési és értékesítési gyakorlata.

Szél Tamás erdõgazdálkodási osz-
tályvezetõ helyettes részletesen tájé-
koztatott a KEFAG Zrt. fahasználati ága-
zatának mennyiségi és pénzügyi
számairól, fakitermelõ vállalkozói állo-
mányáról, faanyag-szállítmányozási te-
vékenységérõl.

Szél Tamás ismertette továbbá – az
Erdõhasználati Szakosztály által
nagy figyelemmel és érdeklõdés-
sel kísérten – a részvénytársaság-
nál bevezetésre került terepi in-
formatikai rendszert és az ehhez
kidolgozott napi erdészkerüle-
tenkénti készletkezelési gyakor-
latot is, a hozzá kapcsolódó er-
dészet- és erdõgazdasági szintû
adatfeldolgozást.

Jó ötleteket és fontos hozzászó-
lásokat hozott a felszínre a bio-
massza-projektek tapasztalatainak

az ismertetése. Gõbölös Péter egy korábbi
és már befejezett tuskóaprítási projektrõl
számolt be, Koczka Zoltán a Zrt. teljes te-
rületén egy jelenleg is folyó és mûködõ vá-
gástakarítási technológiai sort ismertetett.
Az elmondottakhoz kapcsolódva, többen
a saját tapasztalataikat is elmondták.

A fahasználók csapata éhesen érkezett
meg a kelebiai Agrárkereskedelmi Cent-
rumba, ahol kellemes vendéglátás mellett
folytatták a kinti eszmecseréket. A pro-
gram végén Baksa Gábor, az Erdõhasz-
nálati Szakosztály titkára összefoglalta a
látottakkal kapcsolatos tapasztalatokat,
megköszönte a helyi szakemberek szer-
vezõ munkáját. Az egyes állomáshelye-
ken alföldi kollégáink részletesen bemu-
tatták a homokháti erdõgazdálkodást,
megismerhettük az erdészet állományvi-
szonyait, a termõhelyi adottságokat. Bele-
kóstoltunk több itt alkalmazott fahaszná-
lati technológiába, közösen tárgyaltuk
meg az e téren tapasztalt problémákat,
eredményeket. A nap folyamán hasznos
ismeretanyagot szerezhettünk a fahasz-
nálat (termelés, választékolás, készletke-
zelés) területén nemcsak fahasználati, ha-
nem erdõmûvelési szempontból is érté-
kelt bemutatók elemzésével. Nemes Zol-
tán, a Erdõhasználati Szakosztály elnöke
szintén összegezte a szakmai bemutató
kapcsán felmerülõ észrevételeket, végül
kötetlen beszélgetést kezdeményezett. A
találkozót záró társalgás sajnos már nem
tartott sokáig, mivel a programon résztve-
võk többségének még hosszú utat kellett
megtenni hazáig.
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Szakmai séta a kelebiai erdõkben




