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A bazaltvidékektõl a dolomitokig
Szakmai tanulmányút a Keszthelyi-hegységben
Az OEE Nagykanizsai Helyi Csoportja
szakmai tanulmányút keretében a Bakonyerdõ Zrt. Keszthelyi Erdészetének
területére látogatott 2016. május 31-én.
A szép, napos, tavaszi idõben elsõként
a Zalahalápi Parkettagyárat tekintettük
meg, ahol a nemrég kialakított új bemutatóteremben Horváth Iván, a Bakonyerdõ Zrt. termelési és kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, az OEE Pápai
Helyi Csoport elnöke fogadott és köszöntött bennünket.
Röviden tájékoztatott a parkettagyár
történetérõl, az elmúlt idõszakban végrehajtott fejlesztésekrõl, a piaci viszonyokhoz alkalmazkodó technológiai
újításokról és a jövõbeli elképzelésekrõl. 2005 tavaszán, az országban elsõként itt kezdték meg a PanLoc rendszerû, önzáró készparketta gyártását. A
napjainkban évente több mint 730 ezer
négyzetméter parkettát gyártó üzemben
2011-ben átadott felület-elõkészítõ és
felületkezelõ gépsor kapacitását már a
távlati tervekben elképzelt 1200 ezer
négyzetméter parketta termeléséhez
igazították. Az antibakteriális bevonatrendszerrel ellátott parketta, ma már
minden termékük ilyen tulajdonságú,
2011-ben Magyar Termék Nagydíjas lett.
Ezt követõen Somogyi Imre gyárigazgató vezetett körbe minket a gyárban,
és az alapanyag-kezeléstõl kezdõdõen
a méretre vágáson, daraboláson, osztályozáson, ragasztáson, préselésen és felületkezelésen át valamennyi technológiai folyamatot részletesen bemutatta.
Visszaérkezve a bemutatóterembe, a
frissítõ elfogyasztása után elköszöntünk
vendéglátóinktól, majd busszal folytattuk utunkat a Keszthelyi Erdészet terü-
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letére. Elsõként a Sarvalyi-pihenõhöz
érkeztünk, ahol Szakács István erdészetigazgató köszöntött bennünket,
majd tájékoztatott az erdészet természetföldrajzi és gazdálkodási viszonyairól.
Ezután Hoffman Pál erdõgondnok
vezetésével megtekintettük a Zalaszántó 52 F erdõrészletben folyó erdõfelújítási munkákat. A természetvédelmi és
Natura 2000 rendeltetésû erdõrészletben a kimagasló mennyiségû makktermés miatt kb. 50%-os erélyû ernyõs
bontást hajtottak végre, a megjelenõ
kocsányos tölgy újulatot lisztharmat elleni permetezéssel, helyenként bozótirtással és folyamatos ápolással védik,
mindezt kiegészíti a vadkár megakadályozására létesített panelos kerítés.
A továbbiakban Sümeg községhatárban tekintettünk meg két bükkös felújítóvágást, ahol Horváth Attila erdõgondnok vezetésével a korábbi években
gyenge erélyû bontásokat végeztek. A
második bontást
már a megjelenõ
újulatfoltokra alapozva végezték, s
ahol a feltételek
megengedték, az
erdõtervi lehetõségek függvényében
a végvágás is megtörtént. A legfontosabb erdõmûvelési
feladat az újulatfoltok ápolása.
A bazaltrégiót
elhagyva utunkat
délnek folytattuk a
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dolomitrégióba, ahol egészen más
összetételû faállományok alkotják az
erdõtársulásokat. A pályázati forrásból
(Országos Kékkör fejlesztése) kialakított Bélapi-pihenõben felfrissülve terepjáró kisbuszokkal indultunk a Balatongyörök feletti, ugyanazon pályázat
révén megvalósult Batsányi-kilátóhoz,
ahonnan pazar kilátás nyílik a Balatonra és a környezõ tanúhegyekre.
A meredek domboldalakon tenyészõ
természetvédelmi és parkerdõ rendeletetésû erdõk Natura 2000 oltalom alatt is
állnak. Az elmúlt idõszak kedvezõtlen
idõjárása következtében a feketefenyvesekben nagymértékû száradások jelentkeztek, emiatt egészségügyi fakitermeléseket és egyenletes bontásokat végeztek,
melynek hatására az állományok kezdenek átalakulni virágos kõris és molyhos
tölgy alkotta erdõkké. A sérült egyedek
visszavágásán kívüli erdõmûvelési feladat az elsõ kivitel és a pótlás, a fakitermelések során pedig a feketefenyõ folyamatos eltávolítására törekszenek.
Miután a kilátóból megcsodáltuk az
elénk táruló gyönyörû tájat, a szakmai
nap utolsó állomására érkeztünk Nemesvitára. A festõi környezetben fekvõ
Csali Szõlõbirtokon Varga László, a Bakonyerdõ Zrt. vezérigazgatója fogadta
és köszöntötte a helyi csoportunk tagjait. Vendéglátóink jóvoltából a tartalmas szakmai programot követõen a Balaton-felvidék gasztronómiájába is belekóstolhattunk, és a napközben látottakat baráti beszélgetés közben oszthattuk meg egymással. Köszönjük!
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