A SEFAG Zrt.
Erdőrendezés és termőhelyfeltárás
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-2022-00149

Képzés óraszáma:

Erdőrendezés, üzemtervezés ismertetése az állami erdészetek
területén és
termőhelyfeltárás a dombvidéki lösztalajokon
található erdőállományokban.
Az erdőrendezés jogszabályi hátterének és az ehhez kapcsolódó
üzemtervezési
feladatok
megismerése,
koncentrálva
a
Somogyvári, Igali, Kelet-Zselici erdőtervezési körzetekre. A
Külső-Somogyi löszterületek termőhelytípus változatainak
bemutatása, megismerése. Komplex üzemtervezés.
Gazdag László
Káldi Lajos
Veréb Krisztina
előadás: 2 óra
gyakorlat: 4 óra

Képzés helyszíne:

SEFAG Zrt. Marcali erdészet, Somogyvári erdőgondnokság

Képzés időpontjai:

2022. június 09. 10.00 óra

Képzés tárgya:

Képzés célja:

Képzés előadói:

Képzés min./max. létszáma:
Részvételi díj:

min. 40 fő / max. 60 fő
SEFAG Zrt. jogosult erdészeti szakszemélyzete és a Társaság által
meghívott erdészeti szakirányítók számára meghirdetett képzés.
-

II. A kiegészítő képzés tematikája

II.1. Szakmai tartalom és ütemezés
Tananyagrész / témakör
Előadás
Az erdőtervezés jelenlegi jogszabályainak ismertetése. Miért van szükség az
erdőtervezés mellet az erdőgazdálkodóknak az üzemtervezésre? Ez milyen
feladatokkal jár, milyen új ismeretekre van szükség az elvégzéséhez, milyen
sajátosságai vannak az erdőtervezéshez képest.
Gyakorlat
Külső-Somogy főként lösszel borított területein megtalálható termőhelytípus
változatok megismerése helyszíni talaj vizsgálati jegyzőkönyv felvételével, a
labor vizsgálathoz szükséges minták tényleges begyűjtésével. Komplex
üzemtervezés.

II.2. Alkalmazott oktatási módszer és a résztvevők tevékenységformái

Óraszám
2 óra

4 óra

Előadás: Erdőrendezés és üzemtervezés

-

az erdőtervezés jelenlegi jogszabályainak megismerése,
az üzemtervezés sajátosságai az edőtervezéshez képest,
kerületvezető erdészek, ágazat vezetők, erdőgondnokok feladatainak ismertetése az
üzemtervezés szempontjából
előadás, ismeretanyag számonkérése konzultáció formájában

Gyakorlati, terepi bemutató: Termőhelyfeltárás és az üzemtervezés gyakorlati bemutatása

-

-

Ténylegesen kiásott talajszelvények mellet a löszön kialakulható talajok,
termőhelytípus változatok ismertetése, bemutatása
A termőhely feltárási útmutató, a kapcsolódó kódjegyzék és mellékletek
bemutatása, ezek segítségével termőhely feltárási jegyzőkönyv kitöltése.
A kiásott talajszelvények tényleges terepi felvétele, a szintek meghatározásától a
minta vételig bezárólag.
Terepi, gyakorlati bemutató az egyes tevékenységek elvégzésére jellemző
talajszelvényekben; Interaktív, konzultáció keretében történő számonkérés, a helyi
sajátságok mellett egyéb tapasztalatok megosztása; nyomtatott és digitális
segédanyagok erdőrészletenként
Komplex üzemtervezési feladat törzskiválasztó gyérítés és/vagy véghasználat korú,
a tájra, a tájrészletre jellemző erdőállományokban

II.3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák
A megszerzett ismeretek elősegítik rövidtávon és távlatokban is az üzemszintű tervezést, illetve
elősegítik az adott tájegységben a termőhelytípus változatok könnyebb felismeréstét közvetett
módon is.
III. A képzés teljesítésének feltételei
A képzést Társaságunk munkatársai részére szervezi, nem nyilvános, a részvétel csak meghívás
alapján történhet.
Az előadás a feltételezett és előre jelzett járványügyi helyzet figyelembe vételével személyes
formában tervezett, a gyakorlati-terepi továbbképzés pedig tekintettel a létszámra személyes
jelenléttel megvalósítható forgószínpadszerű, három-négy helyszínes megoldással.
A meghívottak számára kötelező a részvétel és jelenléti ív aláírása, konzultációs készség a
gyakorlati feladatok szintjén.

