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VÁGÁSÉRETTSÉG GAZDASÁG I 
ERDEINKBEN 

D R . SZENTKUTI FERENC 

A „vágáséret tség" fogalma az á l lománynak olyan ál lapotát jelenti , amikor az 
a termesztés céljául kitűzött végtermék kibocsátására alkalmas mennyiségi és 
minőségi ér te lemben egyaránt , más szóval, amikor a letermelése már vagy még 
gazdaságos. Ez a növénytermesztésben igen könnyen megállapí tható időhatá
rok között (maximum egy hónap) tervezhető. A fatermesztésben ez korántsem 
ilyen egyértelmű. A vágáséret tség megál lapí tásában itt két nehézség merül fel: 

— igen hosszú időtávlatot átfogó gazdaságossági számítás szükséges hozzá, 
melynek alapjai csupán sztochasztikus összefüggések, hosszú távú prog
nózisok; 

— a lassú növekedés következtében hosszú, esetenként több évtizedes idő
közt jelent tervezési lehetősége. 

Mindezen nehézségek ellenére, megállapítása elengedhetetlenül fontos, hi
szen a ta r tamos hozamok tervezésének alapvető információja. 

Erdőrendezési rendszerünkben tervezése erdőrészlet szinten történik, mely
hez a tervező háromféle információt használhat fel: 

— a faállomány pil lanatnyi állapotát, 
— az erdőállomány korszerkezetét a helyi irányelvi jegyzőkönyv alapján, 
— olyan, kuta tók által készített táblázatokat , melyek ajánlott vágásérettségi 

korokat tar ta lmaznak. 
A tervezőnek önmagának nincs ideje és módja — sokszor felkészültsége sem 

— arra, hogy gazdaságossági számításokat végezzen és alkalmazzon a terve
zésnél. 

Az optimális vágásérettségi kort meghatározó modellekről Horváth Zoltán 
írt részletes ismertetést Az Erdő 1985. évi 4. számában, ezért erre ki térnem 
felesleges. Már a fenti ismertetésből is kiderül , hogy az egyes modellek op
t imumai nagy szórást muta tnak . 

Nem reális tehát egyetlen optimális vágáscrettségi kort feltételezni, csak 
többféle szempontú opt imumok által a látámasztot t 

vágásérettségi szakaszt. 

A vágásérettségi szakasz a hozamba sorolható korosztályokat tar talmazza. Ez 
olyan mozgásteret jelent a vágáséret tségi kor tervezésénél, amely lehetővé t e 
szi az egyes erdőál lományok szerkezetéhez, korosztály-eloszlásához való igazo
dást anélkül, hogy ökonómiailag helytelen következményekkel járna . A tervez
hető vágásérettségi korok a szakasz alsó határa , plusz 10 év és a szakasz felső 
ha tára között mozoghatnak. 

Vizsgálatot végeztem a vágásérettségi szakaszokkal kapcsolatban, mer t úgy 
vélem, jó segítséget jelent a tervezőnek egy olyan táblázat, amely a termelési 
célonkénti javasolt vágásérettségi szakaszokat tartalmazza. Felhasználása első
sorban hosszú távú prognózisoknál és az előzetes hozamszabályozásnál célszerű, 



valamint jól alkalmazható a helyi irányelvi jegyzőkönyv vágásérettségi kor 
ajánlásaihoz. A vizsgálatot valamennyi olyan fafajra elvégeztem, amelyik fa-
termési táblával rendelkezik — kivéve a nemesnyárakat . A vizsgálatnál fel
használt modellek a következők vol tak: 

B = maximális b ru t tó bevétel. Zéró kamatmodell . A teljes termelési cik
lus legnagyobb — brut tó — bevételének időpontja. 

AB = maximális átlag bru t tó bevétel. Zéró kamatmodell . A bevétel és kor 
hányadosának max imuma. 

N = maximális net tó bevétel. Idősoros modell. A bru t tó bevétel és a fel
kamatozott erdősítési ráfordítás különbségének max imuma. 

AM = maximális átlag net tó bevétel. Idősoros modell. A nettó bevétel és 
a kor hányadosának max imuma. 

R = maximális vastagrönktermelés időpontja. Naturál is modell. 
A B-modellnél számoltam az opt imum 90%-át is. Fenti modellek a minőségi 

és al ternat ív termelési célú erdők vágásérettségi szakaszainak meghatározására 
szolgálnak. 

A mennyiségi termelési célú erdőknél az átlagnövedék max imuma adja az 
optimális vágásérettségi kort . A maximumtól való 5%-os eltérést vet tem a 
vágásérettségi szakasz ha tá rának . A vizsgálat alapját a fatermési táblák szol
gál tat ták. Ezek tar talmazzák azon állományjellemzők növekedésmenetét , me
lyekből az árbevétel kalkulálható. 

Meghatároztam az egyes időmetszetek bevételi adatsorának regressziós gör
béit és a görbék csúcspontjait, vagyis az árbevételi maximumokat . Az adat
sorok másodfokú parabolára illeszkedtek, miu tán a fatermési táblák növeke
désmenetei is ehhez a görbéhez idomulnak. A kor és árbevétel közti kapcsolat 
szorossága és a regressziós függvényhez való illeszkedés rendkívül erős volt 
minden esetben. Megfigyelési t a r tományunk felső ha tá rá t a fatermési táblák 
időhatárai korlátozzák, így a B - és R-modelleknél legtöbb esetben extrapolál-
ni kellett, minthogy azonban a parabola-regresszió alkalmazásának volt lo
gikai alapja, várható volt, hogy az extrapoláció, ha nem is statisztikailag, de 
logikailag megfelelő eredményt ad. 

Az egyes modellek egymáshoz való viszonylatban minden fafajnál azonosan 
viselkedtek. A B- és R-modellek adták a leghosszabb vágásérettségi korokat, 
az AB- és AN-modellek a legrövidebbeket. Ez utóbbiak parabolái laposabbak 
voltak. Az opt imumok között nagy, esetenként 60—80 év különbség is adó-
io t t . Ez felhívja a figyelmet arra , hogy 

bizonyos optimális vágásérettségi korról beszélni nem reális. 

Minőségi termelési célnál a vágásérettségi szakasz felső ha tá rakén t a B- és 
R-modellek optimumai szolgáltak, alsó ha tá rként az N-modell, illetve a B-mo-
dell op t imumának 90%-a. Az al ternat ív termelési célnál az AB- és AlV-model-
lek adták az alsó határ t . 

Az optimumok fatermési osztályok szerinti változása különböző tendenciá
kat mutatot t , ez vonatkozásba hozható az egyes fafajoknak a termőhely rom
lásával kapcsolatbani különböző viselkedésével. így előfordult, hogy a fater-
mő képesség romlásával az optimális korok nőttek, de ennek az elenkezője is, 
valamint az is, hogy az opt imumok nagyjából azonos szinten mozogtak min
den fatermési osztálynál. 

A vizsgálat táblázatos eredményei megtalálhatók az Erdészeti és Faipari 
Egyetem erdőrendezéstani tanszékén, valamint az Erdőrendezési Szolgálat köz
pontjában. 


