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A tavaszi erdõsítéseket az idén márci-
us elején kezdtük meg a KEFAG Zrt.
vagyonkezelt területein. „Tél tábor-
nok” két utolsó nagy, hónap közepi ki-
rohanása ellenére a feladatok teljesí-
tése viszonylag jó ütemben halad.

Jelentõs változás az az elõzõ két évhez
képest a csapadék idei alakulása. 2011-
ben egész évben mindössze 357 mm,
2012-ben 345 mm csapadék hullott.  A
tavalyi rendkívül aszályos év elsõ há-
rom hónapjában összesen 54 mm csa-
padékot mértek. Szinte porszáraz talaj-
ba voltunk kénytelenek ültetni a cse-
metéket. Ebben az évben viszont rend-
kívülien javult a helyzet, a lehullott csa-
padék március végéig már meghaladta
a 250 mm-t a homokhátságon, ami min-
denképpen biztató az erdõsítések meg-

eredése szempontjából. A megyében
sok belvizes terület van, de a homokta-
lajú erdeinkben ilyen szempontból
semmi probléma nincsen.

Természetesen a lomb csemeték je-
lentõs részét már õsszel elültettük, a
talaj-elõkészítések a mesterséges erdõ-
felújításokban szintén elõzõ év elejétõl
folyamatosan zajlottak, a mostani tava-
szi fenyõ erdõsítésekhez pedig két év-
vel ezelõtt kezdtük a csemeték nevelé-
sét a 2011 tavaszi magvetésekkel. Az er-
dõsítési munka ezen a tájon folyamatos. 

Biztosan sokan látták már, meg isme-
rik is, egyesek csodálják, mások kétkedve
szemlélik, a természetvédõk pedig egy-
szerûen nem értik az alföldi erdészke-

dést. Tény, hogy ez speciális klímában
(erdõssztyepp), szélsõségesen gyenge
termõhelyi viszonyok között (javarészt
szerkezet nélküli meszes homoktalajon)
végrehajtott olyan erdõgazdálkodás,
melynek egyes mûveletei (pl. az erdõfe-
lújítás) határozottan eltérnek a természet-
közelebbi erdészeti tájak hasonló tevé-
kenységétõl. Tehát akik ismerik, vagy
csodálják, nézzék most el nekem, ha is-
métlésekbe bocsátkozom, de röviden fel-
vázolnám a homoki erdõsítés rövid törté-
netét, folyamatát.

A Duna-Tisza közi homokhátság er-
dõgazdasági táj mai 21%-os erdõsültsé-
gének kialakulásához elengedhetetle-
nül szükség volt a tájra jellemzõ teljes
talaj-elõkészítéses, mélyforgatásos er-
dõsítési technológiára, amely a máso-
dik világháborút követõ államosítással

egyidejû állami erdõgazdasági szerve-
zetek keretei között teljesedett ki.

Dr. Barányi László Bedõ Albert-díjas
erdõmérnök, részvénytársaságunk jog-
elõdjének évtizedeken át tevékenykedõ
elsõ számú vezetõje a szakma akkori
„hõskorában” tevékenykedõ erdészek
elhivatott munkáját az 1984. évi Kecske-
méten megrendezett Erdészeti Vándor-
gyûlésen a következõképp summázta:

„A döntõ változás mennyiségben és
eredményességben a gépi mélyforgatás be-
vezetésével kezdõdött, amelynek idõpontja
1952–1953-ra tehetõ. Az erdõgazdaság
jogelõdje ekkor már erdõtelepítésben és
mesterséges vágásfelújításban eléri az évi
ezer hektárt. 1955–60 között sikerült telje-

sen megoldani a gépi mélyforgatás proble-
matikáját és kidolgozták a csemetenevelés
technológiáját, elsõsorban a fenyõcseme-
te-nevelés terén. 1962-ben sikerült megin-
dulni a gépi ültetéssel. Az elsõ év 2 ha-os
teljesítménye után, három éven belül elsõ
kivitelû erdõsítéseinket 98% gépi erdõsítés-
sel oldottuk meg. 1970-tõl tértünk át erõ-
teljesen a gépi ápolásra, a TL 30 típusú
traktorokkal évi 10 000 hektár alapterüle-
ten végeztünk ápolási munkákat.

Ezen munkák mellett és közben, új el-
járások kerültek kidolgozásra, amelyek
a helyi szakemberek tevékenységéhez
kapcsolódnak. Ilyen a bugaci árkos ülte-
tés, az altalaj-trágyázásos csemetekert, a
többsoros, félintenzív fenyõcsemete-ter-
mesztés, a szélvédelem tûzdeléssel, a
mélyforgatással egy menetben vég-
zett ültetés, a sávos erdõsítések a boró-
kásokban, sávos rozsvetések a szélvéde-
lemre, vágóéllel felszerelt ekék alkalma-
zása, rotációs kapával történõ ápolás a
keskeny sorközû erdõsítésekben, a tuskó-
zás és az ezt követõ talaj-elõkészítési
munkamûveletek kialakítása. Ha most
visszatekintünk az elmúlt 35 évre, doku-
mentálhatjuk az erdõgazdaság terüle-
tén 56 500 ha erdõ létrehozását, amely-
bõl 30 753 ha erdõtelepítés, 20 617 ha
mesterséges vágásfelújítás, 5100 ha sar-
jaztatás volt. Ez a mennyiségû telepítés
azonban nem lett volna elegendõ ah-
hoz, hogy a megye erdõsültsége 16% fö-
lé emelkedjék.

Igen eredményes fásító munkát végez-
tek a megye termelõszövetkezetei és álla-
mi gazdaságai is, elsõsorban a cellulóz-
nyárasok létrehozása során, a 60-as
évektõl. Az erdõgazdaság ehhez igyeke-
zett a maga részérõl minden segítséget
megadni, elsõsorban a csemeteellátás te-
rén. Különbözõ fajtájú csemetékbõl több
mint 150 milliót nyújtottunk társszekto-
rok részére ezen idõszakban, sõt, a ter-
melõszövetkezetek területén több mint
ezer hektár erdõtelepítés erdõgazdasági
kivitelezésben jött létre. Ebben a jó
együttmûködésben kiemelkedõ szerepe
volt és van az erdõfelügyelõségnek. Az
összefogás eredménye, hogy ma nyugod-
tan mondhatjuk, Bács megyében van
annyi erdõ, mint gabona-termõterület,
duplán annyi, mint szõlõ és gyümölcsös!
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