NEFAG Zrt.
Kihívások és eredmények az erdőnevelési, erdőhasználati munkák terén a
NEFAG Zrt. Monori és Pusztavacsi Erdészeténél
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:

Képzés tárgya:

Képzés célja:
Képzés előadói:

VKK-2022-00137
Gépi fakitermelést követő számbavételezés módszerei és a
biztonsági előírásai, hazai nyárasok előhasználatának módjai és az
ideális véghasználati tőszám meghatározása, nemesnyár
fajtakísérlet tapasztalatai és eredményei, cseres tölgyesek jégkár
utáni helyreállítása.
A Társaság kezelésében lévő erdők erdőnevelési és erdőhasználati
módszereinek ismertetése, a felmerülő problémák és megoldásuk
megvitatása.
Hatos Tamás
Papp Krisztián

Képzés óraszáma:

előadás: 2 óra

Képzés helyszíne:

Pusztavacs, Monor

Képzés időpontjai:

2022.május 25.

Képzés min./max. létszáma:

50 fő. A NEFAG Zrt. jogosult erdészeti szakszemélyzete és a
Társaság által meghívott erdészeti szakirányítók számára
meghirdetett képzés.

Részvételi díj:

nincs

gyakorlat: 4 óra

II. A kiegészítő képzés tematikája

II.1. Szakmai tartalom és ütemezés
Tananyagrész / témakör
Előadás
Hatos Tamás

-

-

A Pusztavacsi Erdészet területén működő gépi fakitermelés
biztonságtechnikai előírásainak ismertetése. A máglyázott
faanyag számbavételének szakszerű lebonyolítása, a felmerülő
problémák, hibalehetőségek és azok kiküszöbölésének
ismertetése, megvitatása.
A Társaság kezelésében lévő hazai nyárasok szakszerű
előhasználatainak ismertetése, az ideális véghasználati tőszám
beállításának kérdésköre és a sematikus gyérítési módszerek
alkalmazási lehetőségeinek bemutatása.

Papp Krisztián

Óraszám
2 óra

-

A Monori Erdészet területén működő nemesnyár hálózati -és
fajtakísérletek módszereinek, eredményeinek és jövőbeli
kilátásainak, alkalmazási lehetőségeinek ismertetése.

Gyakorlat
Hatos Tamás

-

-

4 óra

A máglyázott faanyag terepi megtekintése, és az alkalmazott
felvételezési metódus bemutatása, betanulása, biztonságtechnikai
bemutató.
Előhasználattal érintett hazai nyárasok megtekintése, az
alkalmazott használati mód megvitatása és ötletbörze.

Papp Krisztián

-

Nemesnyár hálózati -és fajtakísérlet megtekintése

II.2. Alkalmazott oktatási módszer és a résztvevők tevékenységformái
Élőszavas interaktív előadás, szakmai háttér ismertetése az előadás anyag diasoros vetítésével.
Gyakorlat során terepi szemrevételezés, máglyázott anyag felvételezése, jegyzőkönyv készítés.
II.3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák
Biztonságtechnikai ismeretek elsajátítása, számbavételezés szakszerű kivitelezésének elsajátítása
máglyázott faanyag esetén. Speciális előhasználatok metódusának, irányelveinek megismerése.
Alkalmazható nemesnyár klónok megismerése.
III. A képzés teljesítésének feltételei
Kötelező részvétel az előadásokon és a gyakorlatokon.

