SEFAG Zrt.
Az átmeneti üzemmódra való átállás előkészítése a nevelővágások
végrehajtása során
címmel
a 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet szerint akkreditált választható kiegészítő képzést hirdet a
jogosult erdészeti szakszemélyzet részére.
I.A kiegészítő képzés alapadatai
Képzés akkreditációs száma:

VKK-2022-00136

Képzés óraszáma:

Törzskiválasztó és növedékfokozó gyérítések elméleti és
gyakorlati
ismeretei
a
Belső-Somogyi
Homokvidék
erdőállományaiban.
Ismeretátadás elméleti és gyakorlati képzési módszerekkel a
gyérítések (TKGY, NFGY) szakszerű végrehajtása, az
erdőállományok természetes felújításának és a fatermesztés
eredményességének távlati céljával.
Káldi Lajos
Rohonczi Adorján
Stix Józsefné
Pál László
előadás: 2 óra
gyakorlat: 4 óra

Képzés helyszíne:

SEFAG Zrt. Barcsi Erdészet

Képzés időpontjai:

2022. május 18. 9.00 óra

Képzés min./max. létszáma:

20 fő

Részvételi díj:

-

Képzés tárgya:

Képzés célja:

Képzés előadói:

II. A kiegészítő képzés tematikája

II.1. Szakmai tartalom és ütemezés
Tananyagrész / témakör
Előadás
Erdőállomány viszonyok a Belső-Somogyi Homokvidéken. A törzskiválasztó
és növedékfokozó gyérítések alapismeretei. Fatermesztési és erdőfelújítási
feltételek az állandó erdőborítás tükrében.
Gyakorlat
A javafa kiválasztása, az elegyfafajok, a korona szintezettség és a cserjeszint
kezelése, jelölési tematika. Jelölések gyakorlati végrehajtása. Közelítőnyomok
kijelölése. A természetmegőrzés és védelem szempontjai.

II.2. Alkalmazott oktatási módszer és a résztvevők tevékenységformái
Előadás: Gyérítés jelölés a térség jellemző célállományaiban

-

Erdőállomány viszonyok a Barcsi Erdészet területén,

Óraszám
2 óra

4 óra

-

Az egyes fafajok (KST, GY, CS, EF, MÉ) erdőállományi jellemzői, viszonthatások,
A törzskiválasztó és növedékfokozó gyérítések alapismeretei,
Fatermesztési és erdő-felújítási feltételek az állandó erdőborítás tükrében,
Természetvédelmi szempontok, jelölő élőhelyek és fajok,
Jövőkép, hatékony megoldások, újabb trendek

Gyakorlati, terepi bemutató: A gyérítés jelölés gyakorlati alapjai

-

két-két kijelölt helyszín: elegyes kocsányos tölgy erdőállományok,
forgószínpad kisebb létszámú (10 fős) képzési csoportokkal,
Javafák kiválasztása, az elegyfafajok, a korona szintezettség és a cserjeszint
kezelése, jelölési tematika. Jelölések gyakorlati végrehajtása. Közelítőnyomok
kijelölése. Mintaterületek becslése, a becslés alapján fatömeg elemzés, értékelés,
kontroll jelölés.

II.3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák
A megszerzett ismeretek elősegítik az erdőgazdálkodás céljainak (fatermesztés, magtermés
növekedés, erdőfelújítás, folyamatos erdőborítás) hatékony megvalósítását.
III. A képzés teljesítésének feltételei
A képzést a SEFAG Zrt. dolgozói részére szerveztük, speciális jellege miatt nem nyilvános.
Az előadás elsősorban személyes formában tervezett, a gyakorlati-terepi továbbképzés pedig
tekintettel a létszámra, személyes jelenléttel megvalósítható forgószínpadszerű kiscsoportos
megoldással.
A képzésen részt vevők számára kötelező a jelenléti ív aláírása, a gyakorlati feladatok végrehajtása.

