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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!

Koczka Zoltán
erdõgazdálkodási osztályvezetõ,

KEFAG Zrt.
(Folytatjuk)
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Erdõsítési szezon a Kiskunságban
2013 tavaszi helyzetkép 

Fenyõ csemete ültetõ brigád
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A tavaszi erdõsítéseket az idén március elején kezdtük meg
a KEFAG Zrt. vagyonkezelt területein. „Tél tábornok” két
utolsó nagy, hónap közepi kirohanása ellenére a feladatok
teljesítése viszonylag jó ütemben halad.

Dr. Barányi László Bedõ-díjas erdõmérnök 1984-es kecske-
méti Vándorgyûlésen elhangzott szavait tovább idézve: „ So-
kan  vitatják, hogy  szükséges-e egyáltalán a homokfásítás,
miért költünk pénzt erre az igen nehéz, sok bizonytalanság-
gal járó munkára. Talán azt válaszolnám, hogy ezen kár vi-
tatkozni, ez a vita már réges-régen eldõlt. Ha ezek a kétke-
dõk átéltek volna egy-két homokvihart, amikor az örvénylõ
kristályszemcsék csipkézték ki az arcbõrt, amikor a délelõtti
órákban a gépkocsik csak tompított fénnyel tudtak közleked-
ni a város belterületén, amikor az örvénylõ homok átfúváso-
kat és kisebb torlaszokat alkotott a közutakon, akkor talán
tudnának fogalmat alkotni arról, hogy milyen lehetett, ami-
kor a szél még akadálytalanul süvöltött a fátlan homokten-
geren. A tüdõbaj azon gócain, ahol rettegtek a szülõk, hogy
16-18 éves gyermekeiket mikor ragadja el tõlük ez az átko-
zott kór, amelynek két alapvetõ oka az alultápláltság és a le-
vegõ porszennyezettsége volt, ma már egy egészséges generá-
ció nõtt fel. A két alapvetõ okot ugyanis sikerült megszüntet-
ni, és nem látunk olyan sírokat, amelyekbe a szülõk sorban
temették 16-17 éves gyermekeiket egy-egy év eltéréssel. Jó pár
ilyen tbc-tömegsírt lehet még találni az alföldi temetõkben.
Ha nem többet, csak ezt értük el, már mondhatnánk, hogy
megérte! 

Akik az alföldfásítás jelentõségét, gazdasági eredményeit
felelõtlen kijelentéseikkel minimalizálni szándékoznak, ki-
mondottan az alföldfásítás, de ugyanekkor a magyar erdõ-
gazdálkodás ellendrukkerei, még akkor is, ha zöld kalapot
hordanak, és csak akkor válhatnak erdészekké, ha a kalap
alatt szív is lesz. Ezt én, aki 30 éve dolgozom ezen a tájon,
úgy hiszem, nyugodtan megmondhatom!”

Az Alföldön az erdõfelújítás módját a természeti környezet
és klíma mellett elsõsorban a felújítás elõtti erdõállomány fa-
fajösszetétele határozza meg. Természetesen újul gyökér-
sarjról a fõ állományalkotó fafajok közül a fehérnyár, az akác,

viszont nincsenek meg a természetes magról való felújulás
feltételei az erdei- és a feketefenyõ számára. Ráadásul ez
utóbbi fenyõk alkotják az erdõterület több mint 50%-át a tör-
téneti áttekintésben idézett helyzet következtében.

Jóllehet azóta az erdõvel és az erdõgazdálkodással szem-
beni társadalmi elvárás sokat, mondhatni gyökeresen meg-
változott, ezek a többségében elsõgenerációs erdõk a tájra és
a klímára vitathatatlanul kedvezõ hatással vannak és tájöko-
lógiai szempontból még akkor is rendkívül értékesek, ha ja-
va részük nem õshonos fafajból áll!

A mára kiható hátrányuk, hogy nagy többségük természe-
tesen nem újul, a mesterséges erdõfelújítások pedig elképzel-
hetetlenek tuskózás és teljes talaj-elõkészítés nélkül. A száraz
termõhelyeken a mélyforgatással lehet kedvezõen befolyásol-
ni a talaj vízgazdálkodását. Az általános csapadékhiány és az
uralkodó kedvezõtlen talajszerkezet miatt az ültetett csemeték
életbemaradását egyedül a mélyforgatással tehetjük biztossá.
Ez a kedvezõ hatás bizonyítottan 5-6 évig tart, éppen addig,
amíg a fiatal erdõsítés megerõsödik. Mélyforgatást pedig csak
tuskózott területen lehet végezni. Emiatt a mesterséges felújí-
tás rendkívül energiaigényes, költséges, de elhagyhatatlan te-
vékenység. Ezt hosszú évtizedek keserves tapasztalata már ré-
gen bizonyossá tette az itt dolgozó szakembereknek.

A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 56 ezer hek-
tár állami vagyonkezelésben lévõ területen gazdálkodik. A
vagyonkezelt erdõink fele fekete- és erdeifenyõ, kerekítve
20-20% akác és fehérnyár, azután vannak nemesnyárak a fo-
lyók mentén és egy-két százalék kocsányos tölgy, meg az
egyéb fajok.

Erdõsítéseinkhez a csemetét saját kertjeinkben neveljük. A
lombok (fehérnyár, akác) egy, a fenyõk (erdei- és feketefe-
nyõ) két év alatt érik el a szabványnak megfelelõ kiültethetõ
méretet. A már említett állományszerkezetbõl eredõen, vég-
használt fenyõállományainkat csak mesterségesen, teljes
talaj-elõkészítést követõen tudjuk felújítani. Ez a tuskókieme-
lést, a tuskó letolást vagy a tuskó lehordást és 70-80 cm-es
mélyforgatást jelenti.

A csemete ültethetõ mélyforgatással egy menetben vagy
klasszikus ERTI egysoros (EÜ-1) ültetõgéppel, melyekkel
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Erdõsítési szezon a Kiskunságban II.
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Challanger mélyforgató erõgép Fenyõcsemete-ültetés ERT EÜ-1 ültetõgéppel



Erdészeti Lapok CXLVIII. évf. 5. szám (2013. május) 139

SZAKMAI MINDENNAPOK

kapcsolatban a következõket érdemes megemlíteni. A mély-
forgatással egy menetben végzett ültetés lényege, hogy a
mélyforgató eke által húzott barázda falára helyezzük a 60+
szabvány méretû egyéves magágyi csemetéket, amelynek
gyökerei így kerülnek a legideálisabb helyzetben a talajba
mélység és elhelyezkedés tekintetében egyaránt. A követke-
zõ menetben az ekét húzó erõgép, amely az esetek nagy ré-
szében lánctalpas traktor, egy újabb barázdát borít a cseme-
tékre, betakarva ezzel a gyökérzónát. Fontos részlete a mûve-
letnek, hogy a csemeték elhelyezkedése a barázda dõlésszö-
ge miatt nem függõleges, hanem attól 40-45 fokkal eltér, ami
azt eredményezi, hogy föld alá kerülõ száruk kigyökeresedik,
így a geotropizmusból eredõen az aktív gyökérzóna megnö-
vekszik és ezzel is javítja a csemeték kritikus aszályos idõ-
szakban életben maradásának esélyét. A módszert tudomá-
nyos alapú kidolgozója dr. Horváth László bugaci erdõmér-
nök fejlesztette ki, melyet azóta is teljes sikerrel alkalmazunk.
A mélyforgatás bármennyire is drasztikusnak és természetel-
lenesnek tûnik, a homoki erdõmûvelésnek elengedhetetlen
és szükséges mûvelete. Erdõssztyepp klímában, száraz ter-
mõhelyeken a mélyforgatással lehet javítani, a növények
számára kedvezõbbé tenni a talaj vízgazdálkodását. Ökonó-
miailag is ez a legtakarékosabb módszer, mert általa már nem
merül fel további gépi költségigénye az ültetésnek. A cseme-
ték a mélyforgatással egy idõben kerülnek a fellazított talaj-
ba, az ültetés szántást követõ újabb gépi mûveletére már ez
esetben nincs szükség. Meg kell jegyezni, hogy korábban Bu-
gacon a fenyõ-erdõsítéseket is sikeresen ültették ezzel a
módszerrel. Ehhez azonban hosszabb gyökerû csemetékre és
fõként nagy gyakorlattal rendelkezõ ültetõ személyzetre volt
szükség. 

A fenyõ-erdõsítéseket õszi mélyforgatás után tavasszal a
már jelzett kerekes traktorra függesztett ERTI egysoros ültetõ-
gépekkel, 4-5 fõs ültetõ brigáddal végezzük. Ketten az ültetõ-
gépen helyezik földbe a csemetéket, hárman pedig elõkészí-
tik a csemetéket, valamint utólagosan elvégzik a szükséges
igazításokat, betaposást.  

Szólni kell még természetes felújításainkról, amiket teljes
egészében sarjadztatással végzünk a jó és közepes növeke-
désû fehérnyár és akác véghasználataink után. Ezeknek az
erdõrészeknek a véghasználata vegetációs idõn kívül törté-
nik. Akác célállomány esetében 15-20 cm mély gyökérszag-
gatást végzünk a gyökérsarjak képzõdésének elõsegítésére, a
tuskósarjakat pedig az erdõsítés befejezésig 2-3- alkalommal
eltávolítjuk. Nagyságrendileg erdõfelújításaink egyharmada

(cca. 400 ha) történik természetes módon, kétharmada (cca.
700 ha) mesterségesen. A mesterséges lomb célállományokat
õsszel (cca. 300 ha), a fenyõket (cca. 400 ha) tavasszal újítjuk
meg.

Az utóbbi négy évben mesterséges lomb erdõsítéseink kö-
zel harmadát, évente mintegy 100 hektárt fenyõ, vagy akác
után létrehozott õshonos fehérnyár célállományokra cserél-
jük EMVA erdõszerkezet-átalakításos pályázati forrásból.

Idén tavasszal a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari
Zrt. 415 ha mesterséges elsõ kivitelû fenyõ célállományú er-
dõfelújítást és sajnos a már említett tavalyi aszálykár miatt 200
hektár pótlást végez, elõdeink örökségének szakszerû és tar-
tamos kezelése jegyében. 

Lánctalpas mélyforgató Rába mélyforgató erõgép

Ültetés mélyforgatással egy menetben
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