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Barackos gazdát keres
Augusztus 21-én Kulcsár Lász-
ló kertészmérnökkel és gyümöl-
csésszel felmértük az önkor-
mányzat által hat éve telepített 
gyümölcsöst. Hozzá kell tenni, 
hogy már a lepapírozás sem volt 
egyszerű, mert a telepítést köte-
lező módon megelőzendő talaj-
vizsgálatok, illetve az azokra ké-
szített talajvédelmi terv sem ké-
szült el annak idején. A földrész-
let nem volt kimérve, a földhasz-
nálati szerződés kusza volt - el-
lentmondásokat tartalmazott, 
amely a mellette lévő szántó mű-
velésű önkormányzati terüle-
tekre irányult. Az év elején meg-
kezdtük a háttérmunkát, a te-
rületet kimérettük, alrészletek-
re bontottuk, megállapítottuk a 
gyümölcsös területét, és a mel-
lette lévő szántóét, így a föld-
használati szerződést pontosí-
tottuk, belőle lehúztuk a gyü-

mölcsöst- majd az alrészlet be-
került a közfoglalkoztatás ter-
vezésébe. A talajból mintát vet-
tünk, majd elkészítettük a talaj-
védelmi tervet. Mivel ennek a te-
lepítést megelőzően kellett vol-
na elkészülnie, így megfizettük 
a büntetést is. Azután beadtuk 
földalapú támogatásra az igényt, 
amelyet az elkövetkező években 
már be tudunk nyújtani. A papír-
munkák és legalizáció, csak ré-
sze a problémának. Most szem-
besültünk azzal, hogy rettentő 
sok pénz és munka megmenteni 
a gyümölcsöst. A helyzet sokkal 
rosszabb, mint azt tavasszal gon-
doltuk. Ebben az évben a tava-
szi fagyok nem kedveztek a kaj-
szinak, így kicsit lazára fogtuk a 
rendbetételt. Azt hittük, elég el-
kezdeni egy tudatos gazdálko-
dást, majd szépen megmetsze-
ni, és akkor előbb-utóbb helyre 

kerül minden. De sajnos ez nem 
így van. Kulcsár László szerint 
a tervezésben sok év lemaradá-
sát kell helyrehozni, úgy, hogy a 
baktériummal erősen fertőzött 
fákat ki kell emelni a többi közül, 
az esetleges tovább terjedés mi-
att, ez mintegy körülbelül 300 fát 
érint, majd ezek helyett újat kell 
telepítsünk. Nyilván ez csak elő-
zetes becslés, a pontos számok a 
terület bejárását követően a fák 
egyedeinek megjelölése után de-
rülnek ki. Ezeket ki kell gyöke-
restül forgatnunk, majd helyére 
újat szükséges ültetni- úgy beta-
karmányozni, hogy ne alakuljon 
ki a „talajuntság” betegsége, ami 
jellegzetes újratelepítési beteg-
ség. Közeli faiskolával fel kell ve-
gyük a kapcsolatot, hogy készít-
sék tavaszra elő az ültetendő cse-
metéket. Már látjuk, hogy jövőre 
a közfoglalkoztatást kizárólag a 

barackosra szükséges tervezni, 
ha azt szeretnénk, hogy ott vala-
mi legyen. Őszi feladat a lombko-
rona csurgó tápanyag ellátása, a 
komplex talajba juttatása, bedol-
gozása. Tavasszal szükséges tá-
poldatozni is, valamint március 
első dekádjában metszeni és ki-
alakítani a szerkezetet. Nagyon 
örülnénk annak, ha találnánk egy 
olyan embert, aki szívén viseli a 
gyümölcsös sorsát, mert ugyan 
László elvállalta a jövő évben a 
technológia összeállítását, a met-
szést, de életkora miatt szívesen 
betanítana valakit, aki továbbvi-
szi ezen az ültetvényen a tudását, 
időnként ránézne az állományra, 
kapcsolatot tartana vele, és meg-
tanul metszeni, sebkezelni. Bí-
zunk abban, hogy lesz valaki kö-
zülünk, aki szeretné beleásni ma-
gát a témába, amely hosszú távon 
anyagi javakkal is jár. 
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