
vető célja e fejlettebb komplex termelési technológia bemutatása és annak be
vezetése volt. 

A fejlett termelési (komplex, összetett komplex) technológia elterjedése, gya
korlattá tétele után lehetőség nyílt arra, hogy a versenyeken a szakmunka 
egyes elemeinek a finomítása legyen a további cél. Az új versenyszabályzatban 
a munkacsapatok együttes munkájának értékelése helyett az egyén képességé
nek, szaktudásának, rátermettségének értékelésére irányult a figyelem. Az új 
versenyforma fentieken túl lehetővé teszi a fakitermelési munkának, mint szak
munkának a nagyközönséggel történő megismertetését. Ráirányítja a figyelmet 
e munka nehézségeire és szépségeire egyaránt, s ez együttesen a fakitermelési 
munka társadalmi megbecsülését segíti elő." 

Jl-p Cac T.: 3HA^EHHE COPEBHOBAHHH JlEC03ArOTOBHTEJlEH 
3HaweHHe npoBeaeHHoro oceHbio npomjioro róna B BniuerpaAe copeBHOBaHHH j i e c o 3 a r o T O B H T e j i e ií Ha nep, 

6HCTB0 CTpaHbl npOHBHJIOCb B MHOrOIHCJieHHblX BbICKa3bIBaHHHX. OueHHBaiOT BbICOKO nOATOTOBKy K COpeBHO-
aHHio, KOTopaH 6e3ycjiOBHO S j i a r o n p H H T H O B03AeftcTB0Baj ia Ha HaxoflHmHxcH Ha OTöope K copeBHOBaHHH) 
lacTHHKOB: pacuiMpeHHe Kpyro3opa HX, BocnpHHjrrae n o j i e 3 H o r o onbr ra . T a K H e AieponpnaTHa Bbi3biBaioT y 
ojiofle>KM H H T e p e c K cneuHajibHOcTH, a TaKwe o S m e c T B e i m o e npH3HaHHC c n e i n i a j i b n o c ™ . 

Dr. Szász, T.: THE SIGNIFICANCE OF THE NATIONAL RACE OF TIMBER FELLING 
WORKERS. 

The significance of the last autumn timber feliing worker's race is to be observed in many 
respeets. The developing effect of the exercises and the preparations for the race during .the 
choioe o f the competitor.s, as well a s the horizon's expanding effect of the participation in the 
race, the exchange of experiences, the interest o f the youth aroused for forestry profession by 
it, and finally the generál public acknowledgement of the forestry profession are all very highly 
estimated. 

Nemesített mag és egyéb szaporítóanyag termelése 
— FAO tanulmányút Magyarországon — 

D E . S Z Ű N Y I L Á S Z L Ó 

Az Egyesült Nemzetek Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Szervezetének (FAO) 
Magyarország 1968 óta tagja. A fagazdaság területét érintő problémákat a 
F A O Magyar Nemzeti Bizottsága Erdészeti és Faipari Szakbizottsága kereté
ben koordinálják. A Szakbizottság javaslatára a világszervezet Rómában szé
kelő központja több éves közös programot dolgozott ki. Ezek sorában java
solta, hogy az első közös megbeszélést a Nemesített mag és egyéb szaporító
anyag termelése tárgykörben szervezzék meg. Elsősorban az erdeifenyő mag 
plantázsban való megtermeléséről, a nyár szaporítóanyag megtermeléséről volt 
szó, amely területeken Magyarország mind a kutatás, mind a termelés tekin
tetében a nemzetközi vélemény szerint is figyelemre méltó eredményeket ért 
el. A Szakbizottság javaslatára a F A O római központjának egyetértésével és 
támogatásával 1970. szeptember 6—16. között megrendezett tanulmányúton, 
valamint az azt követő tudományos üléseken három világrész 17 államából 60 
szakértő vett részt. Képviseltette magát a FAO római központja és az Erdé
szeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szövetsége (IUFRO), a fagazdasági műszaki 
fejlesztés két nagy világszervezete. Az előkészítést ad hoc szervező bizottság, 
a technikai lebonyolítást az Országos Erdészeti Egyesület, a tartalmi előkészí
tést az ERTI, az Erdészeti és Faipari Egyetem, a bemutatók előkészítését a 
program során érintett Erdő- és Vad-, illetve Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságok 
látták el. A program magas társadalmi szintjét jelzi, hogy a megnyitó előadá
sok a Magyar Tudományos Akadémián hangzottak el, a zárófogadást pedig a 



F A O Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, dr. Kazareczki Kálmán minisz
terhelyettes adta. 

A 10 napos program során a résztvevők 7 napon át bemutatókon, 3 napon 
át előadásokon, szakmai vitán vettek részt. A Magyar Tudományos Akadémián 
elhangzott 3 bevezető előadás Magyarország fagazdasága, az erdészeti nemesí
tés, valamint ennek oktatása helyzetét, eredményeit és terveit ismertette. Az 
ezt követő tanulmányúti program során a legkiemelkedőbb erdészeti nemesí-
tési üzemi területeket tekintették meg: a Gödöllői Arborétumot, a zalaerdődi 
gyorsan növő fenyő bemutató és kísérleti területet, az ERTI sárvári kísérleti 
állomását és a bajti csemetekertet, a kámoni arborétumot, a Szombathelyi Er
dő- és Fafeldolgozó Gazdaság salköveskuti fenyőmagtermelő ültetvényét, va
lamint az Erdészeti és Faipari Egyetem több tanszékét és kísérleti területeit. A 
tanulmányút során alkalom nyílt kiemelkedő értékű magyar üdülőtájak (Bu-

A tanulmányút útvonala 

dapest, Balaton) bemutatására, nemzeti kultúrkincseink ismertetésére. A 15 
előadásból 6—6 foglalkozott a lombos, illetve a fenyő fajok nemesítésével, ter
mesztésével, 3 pedig a kutatási eredmények gyakorlati bevezetésével, a ter
melésfejlesztési programokkal, a fajtaminősítéssel. Az aktív részvételt meg
könnyítette, hogy a résztvevők megérkezésük alkalmával a teljes írásos anya
got megkapták. 

Lehetőség nyílt széles körű tapasztalat- és véleménycserére is. A résztve
vők az időt és lehetőséget ki is használták. Ennek eredményeként hamarosan 
nyilvánvalóvá vált, hogy a szaporítóanyag termelés rendezése több oldalról 
közelíthető meg és oldható meg. Ennek magyarázata az egyes államok eltérő 
természeti adottsága, gazdasági helyzete, fejlettségi foka, kutatási-fejlesztési 
színvonala, módszere és eredménye. A z volt a benyomásunk, hogy több szocia
lista állam, köztük a témát illetően mindenekelőtt Magyarország a legutóbbi 
két évtized során nemzetközi elismerést élvező különleges eredményeket, bi
zonyos mértékben hegemóniát ért el. Ez az alapja azoknak a megállapítások
nak, amelyek szerint Magyarország a néhány vezető állam között tartható szá
mon, amelyekben a szaporítóanyag termeléssel foglalkozó kutatás, a vonatkozó 
fejlesztés irányelvei a legmagasabb szintet érték el. Mindezt alapvetően meg
határozta, hogy az erdők társadalmi tulajdonban vannak, a népgazdaság és az 
annak fejlesztését szolgáló kutatás következetes irányelvek kereteiben fejlődik. 

A tanácskozás és tanulmányút résztvevői legnagyobb részben kutatók, kisebb 
hányadban termelési szakértők voltak. Ennek ellenére éles gyakorlati hang
vétel volt az uralkodó, amely közgazdasági mutatókkal kifejezett választ ke
resett a tudományos úton megközelíthető kérdésekre. Ez a magyarázata annak, 



hogy a legtöbb kérdés akörül merült fel, vajon mi a nemesítés gyakorlati célja, 
mi az ehhez vezető leggazdaságosabb út? 

A nemesítés célja a következő állományok tulajdonságainak megjavítása. A 
következő állománytól elsősorban nagyobb fatömeget és a környezeti ténye
zőkkel (emberi beavatkozások, károsítok stb.) szembeni nagyobb mértékű eZ-
lenállóképességet kívánnak. Még néhány évvel ezelőtt az egyes beltartalmi tu
lajdonságok (rosthosszúság, gyantatartalom stb.) megjavítását tekintették el
érendő célnak. Ma világos, hogy a faanyag termelés körülményei lényegesen 
kisebb határok között módosíthatók, mint a fafeldolgozó iparé. A nemesítés
től várható eredményjavulás 1 0 % körül mozog, akkor, amikor az ipar még azt 
sem tudja sok esetben megmondani, hogy bizonyos tulajdonságok (pl. rosthosz-
szúság) megváltozása az ipari termék (pl. bizonyos minőségű papír) tulajdon
ságait milyen mértékben befolyásolja. 

Az előadások színhelye 

Az erdőt ma már mindenki egyedekre (egyes törzsekre, facsoportokra) fel
bontva látja és értékeli. A kiválasztás során az őshonos erdőkben gazdag (USA, 
Kanada) államokban egymástól esetenként 15—20 km távolságban levő fákat 
jelölnek ki és ezeket sokféle (Kanadában 25) tulajdonság szerint értékelik. In
kább az idősebb állományban válogatnak törzseket. A kiválasztott fát leoltják 
és klóngyűjteményekben őrzik meg, vizsgálják. Egyes államokban a klóngyűj
teményeket nemzeti archívumként kezelik és állományát külföldi származású 
anyagokkal is gazdagítják. A munka lassú, ezért javasolják a jó egyedekből 
álló állományokat fenntartani (törzskönyvezett — magtermelő állományok), il
letve ellenőrzött felújításukról gondoskodni. 

A klónvizsgálat több évtizedet igényel és különböző fokozatokból áll. Első
sorban azt vizsgálják, milyen mértékben szaporítható a klón és vajon az utó
dok mennyiben örökítik a szülők tulajdonságait. Magyarország e téren érte el 
a legnagyobb eredményeket. Az erdeifenyő klónokat például három egymást 
követő — egyenként 15—50 éves — időszak folyamán értékelik. Első időszak 
végén a szaporíthatósági, a második végén a termeszthetőségi, végül a harmadik 
időszak végén a különböző fatulajdonságokat értékelik. Minden egyes időszak 
végén csak azokat a klónokat vizsgálják tovább, amelyek az előzőekben vizs
gált tulajdonságokat illetően megfelelőnek bizonyultak. Az eljárás hosszadal-



mas és költséges, ezért a munka kezdetekor több államban alapos gazdaságos
sági elemzést végeznek. A kiválogatás alkalmával értékelik a törzs egyes tu
lajdonságait, becslést végeznek, vajon annak javításával, illetőleg az új állo
mányban az ezzel rendelkező egyedek bevezetésével milyen gazdasági ered
mény érhető el. Ha ez a kutatási költségeket fedezi, sőt ezen felül is hasznot 
biztosít, a munkát megkezdik. Egyöntetű volt a vélemény, hogy a Magyaror
szágon alkalmazott, elsősorban maghozamot (továbbszaporíthatóságot) értékelő 
munka eredményesebb, a magtermesztés tervezhető. 

A magtermesztés jövőjét fenyő esetén a magtermelő plantázsban látják. A 
magyar erdeifenyő magtermelő ültetvény nagy és egyenletes maghozama min
denkit elismerő meglepetéssel kötött le. A magyar módszer és eredmények lát
tán több állam revízió alá veszi programját, mások fokozott hangsúlyt kí
vánnak adni az üzemi plantázs létesítését megelőző alapos klónértékelésnek. 

A bemutató területeken 

A z üzemi magtermelő ültetvénytől megkívánják, hogy nagysága, talajának ál
lapota, az oltványok hálózata nagyfokú gépesítést tegyen lehetővé, a begyűjtés 
és a feldolgozás egységeit időben, a szélsőségesen kis- és nagyhozamokra, a tá
rolásra egyaránt méretezetten építsék ki. A magyar magtermelő ültetvények te
rületi megoszlását, méreteit védelmi okokból is jónak minősítették. 

A kutatás és a termelés kapcsolata sokszor keltett kellemes meglepetést. A 
kísérleti és bemutató egységek területének méretei, ápoltsági foka, erdőgazda
sági tájak szerinti elosztása, üzemszerű kivitele általános elismerésre találtak. 
Rendkívül jól eseti az a figyelem, hogy a bemutató egységek legmagasabb ve 
zetői is megjelentek az alkalmakon és a résztvevők a beszélgetések során köz
vetlenül kaphattak választ az eredmények bevezetését, a realizálást érintő, v i 
lágszerte égető probléma magyarországi helyzetéről. 

Egyöntetű vélemény volt, hogy Magyarországon a szaporítóanyag termesztés 
sürgősen és igen nagy mértékben fejlesztendő. Erdeifenyő vonatkozásában pl. 
1 kg magból 100 000 db csemete megnevelését, 1 ha-on 2000 (—5000) db cse
mete ültetését, a magyarországi telepítési-felújítási szükséglet fedezésére a j e 
lenleg felhasznált magmennyiség 5%-át számították ki és jelölték meg korsze
rűként. Elmaradottságainkat a fenyőmagtermelő ültetvények mellett kialakí
tandó szaporítóanyag termelő egységek létesítésével, a felújítási technológia 
korszerűsítésével tartják lehetségesnek felszámolni. 

A j ó toimesztési tulajdonságokkal rendelkező helyi mag nagy értékét több
ször hangsúlyozták, ennek ellenére jelentős eredményeket várnak a szárma-



zási kísérletektől is. E téren különösen az erdeifenyő vonatkozásában keresték 
a közismerten értékes idegen származások jelenlétét. E hiányosság pótlását a 
magyar erdészeti kutatás egyik nagy feladatának jelölték meg. 

A fajtaminősítés magyarországi rendszere, helyzete a külföldi erdészek leg
nagyobb része számára elérhetetlen vágyálom. A világos fafajpolitika, a célkitű
zés elérését könnyítő területhasznosítási technológiai rendszer, mindenekelőtt 
azonban a szaporítóanyag termelési program szakmai és hatósági ellenőrzése, 
összpontosítása osztatlan elismerést váltott ki. 

A lombos fafajok nemesítése terén elért eredmények különösen olyan fa
fajok esetében váltottak ki érdeklődést, amelyekben Magyarországon haladtak 
legtovább. Az akácnemesítés tekintetében nemcsak a szelektált anyag fájának 
a köztermesztésben levőnél kétszer nagyobb értéke ragadta meg figyelmüket, 
hanem az is, hogy az állományok mellékterméke, a méz, értékben az évi nö-

vedék ériékének felét éri el. A fafaj eredeti állományait jól ismerő amerikai 
szakértő érdeklődéssel figyelte a legjobb, Magyarországra került klónjaikat meg
haladó tulajdonságokkal rendelkező magyar szelektált fajtákat. A bükk feno-
típusok leírása, az erdők nevelésében várható szerepe ugyancsak mély benyo
mást keltett. 

A tanulmányút a magyar erdészet legnagyobb nemzetközi eseménye volt az 
1936. évi II. Erdészeti Világkongresszus óta. A résztvevők minden kérdésükre 
bemutató területeken szemléltetve kaphattak választ, a viták javarésze az el
térő természeti körülményekből fakadó tapasztalatokból eredt, azok mindvégig 
magas színvonalúak, kölcsönösen gondolatébresztők, ösztönzők voltak. A ven
dégek nemcsak a magyar erdészetet ismerték meg, de a tanulmányút során 
felfedezhették Magyarországnak azokat az értékeit is, amelyeket az idegenfor
galmi propaganda nem volt képes feltárni. A magyar erdő, a magyar táj, a 
nagy létesítmények és a bennük élő emberek megismerése nyomán többek ál
lapították meg, hogy először, de távolról sem utoljára jártak nálunk. 

A tanulmányút különös értéke pedig az, hogy a magyar erdészet nemzet
közi hírnevét, hitelét tovább erősíthettük, s alkalmas volt arra, hogy további 
kapcsolatok épüljenek ki a magyar erdészet szellemi kincsének gazdaságosabb 
gyümölcsöztetésére. 

A bajti csemetekert új dugványtárolója 


