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AZ ERDŐGAZDASÁGI 
MUNKARENDSZEREK 
FEJLESZTÉSÉNEK FŐ IRÁNYAI 
I. RÉSZ 

Dr. Bondor Antal 

A mezőgazdasági gyakorlatban elterjedt termelési rendszerszemlélet viszonyla
tainkra való átültetése — egyrészt a folyamatgépesítés megvalósításával, más
részt a térségintegrációval kapcsolatos törekvéseink során — több-kevesebb 
bizonyossággal legtöbb szakemberünkben felvetődött. Érthető viszont, hogy 
az erdőgazdasági sajátosságokra való tekintettel az ott kialakult gyakorlatot 
— megfelelő fenntartások nélkül — nem lehet átvenni. 

A kibontakozás elősegítése végett ült össze Sárvárott, 1976-ban az első szer
vezett vitaértekezlet. 

Ügy vélem, a témakörrel kapcsolatban rá kell mutatnunk arra a lényegi kü
lönbségre, amely a mezőgazdasági és erdőgazdasági termelési rendszerek között 
fennáll. Amíg a mezőgazdaságban a termelési rendszer valamennyi munkamű
velete a rendszerhez tartozó, nemesített vetőmagból kibúvó, ugyanazon növény
egyedre irányul, addig az erdőgazdaságban — az egyes fafajokra szabott ter
melési rendszer keretei között — ma olyan állományokat kell kitermelni, ame
lyeket nem a rendszerre jellemző paraméterek betartásával telepítettek. Más 
oldalról viszont, a rendszer kiindulópontját jelentő szelektált szaporítóanyag
gal most kialakításra kerülő állományok kitermelési technikáját ma még nem 
ismerjük. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a hosszú termesztési szakaszban 
az időben egymástól távol álló műveleteket (szaporítóanyag-termelés — fa
használat) a technika mindenkori szintjén és belátható horizontján belül kell 
megoldani, illetve az időben különálló, egymásra épülő folyamatokat műszaki 
nézőpontból egy körbe kell venni, azokat össze kell hangolni. 

Az így kialakított sorokat, az előbb említett lényegi különbség ismeretében 
és tudatában — az építőkocka elv alapján — össze lehet rakni, és kialakítható 
a mai és a tervezett állományokra vonatkozó, de a ma ismert technikára épí
tett fatermelési rendszer. így beszélhetünk fenyő, nyár, akác stb. fatermelési 
rendszerről. 

Az eddigi okfejtésekből kitűnik és a mezőgazdasági szakkifejezéssel való 
egyezőség érdekében érthető, hogy a termelési rendszer növényfajokra, tehát 
fafajokra lekötött fogalom. 

Ezért nem helyes „szaporítóanyag-termelési rendszerekről", „hosszúfás" rend
szerekről beszélni, mert ezek a munkafolyamatok magának a termelési rend
szernek az építőkövei. 

A nemzetközi irodalomban használt nomenklatúrával való egyezőség érdeké
ben is célszerűbb ezeket munkarendszereknek nevezni. 

A munkarendszerek tovább bonthatók: 
— változatokra (variánsokra), ezek pedig 

— folyamatokra, 
— folyamatszakaszokra, 
— műveletekre stb. 



A fafajokhoz kötött termelési rendszerszemlélet használható 

— a tudományos kutatás területén, 
— a képzésben, oktatásban, 
— a vállalati hosszú távú faállomány-fejlesztési tervekben (a termelési cél

kitűzések meghatározásánál), 
— a középtávú műszaki fejlesztési koncepciók kialakításánál stb. 

A munkarendszerekkel való foglalkozás viszont a mindennapok gyakorlata. 
Egy adott erdőrészletben való állományátalakítás során nem az akáctermelési 
rendszer és a fenyőtermelési rendszer jelenik meg, hanem az akáctermelést 
rendszer fahasználati munkarendszere és a fenyőtermelési rendszer erdősítési 
munkarendszere. 

Ezekben — a fafajoktól elvonatkoztatott — munkarendszerekben tükröző
dik a technika mindenkori színvonala, és így fejlesztésükhöz alapos gazdasági 
érdekeink fűződnek. 

1. A szaporítóanyag-termesztés munkarendszerei 

A szűkös munkaerő és a vetőmagellátási nehézségek az erdészeti szaporító
anyag-termesztésben is az egyre intenzívebb, élőmunka- és vetőmag-takarékos 
technológiák kialakítását sürgetik. Emellett teljesen újszerű szaporítóanyag ne
velésére késztet bennünket a munkaerőhiány következtében gyökeresen átala
kuló erdősítési technika. A szezonális munkacsúcsok széthúzására és az erdő
ápolási teendők kiiktatására való törekvés olyan minőségű szaporítóanyag előál
lítását feltételezi, amelyik jól tűri az átültetéssel járó megrázkódtatást, és mé
reteiben olyan, hogy számottevő erdőápolási munka nélkül is elviseli a felverődő 
gyomvegetáció nyomását. 

A szaporítóanyag-termelés munkarendszereit (1. táblázat) három nagy cso
portba lehet sorolni 

— hagyományos (szabadföldi, szabad gyökérzetű), 
— félintenzív (hidegágyas, szabad gyökérzetű), 
— intenzív (termesztőberendezésben előállított szabad vagy burkolt gyökerű 

csemete). 

Az első csoporton belül a fafaj, a második csoportban a szubsztrátum össze
tétele és a harmadik csoportban a burkolóanyag minősége, formája szerint le
het a további osztályozást végezni. 

A hagyományos szabadföldi termesztés elsősorban területi koncentrációt kö
vetel. Csak optimális területi méreteknél van lehetőség a célszerű gépesítésre 
és csak ebben az esetben nyílik lehetőség a szociális létesítmények (feltáróút, 
öntözőberendezés stb.) gazdaságos megvalósítására. 

A vállalati elképzelések ebben a tekintetben helyes irányt tükröznek. Ha az 
1970-ben üzemeltetett 719 csemetekertet 100 %-nak tekintjük, akkor 1976-ban 
már csak 35 %-a üzemelt, és 1985-ben 15 %-a, azaz 109 csemetekert fog üze
melni, gyakorlatilag területi csökkenés nélkül. Ez azt jelenti, hogy a csemete
kertek átlagos nagysága az 1970. évi 2,52 ha-ról 14,9 ha-ra nő. Még ez a szám 
is korszerű területi átlagnak csak úgy fogadható el, hogy az intenzív csemete
kertek viszonylag kis területi kiterjedése a szabadföldi kertek területi átlagát 
lerontja. 



A szaporítóanyag-termelés munkarendszerei 1. táblázat 

SZABADFÖLDI 
(szabad gyökérzetű) 

FÉLINTENZÍV 
(hidegágyas, szabad gyökérzetű) 

INTENZÍV 
(termesztőberendezésben, 

burkolt gyökérzetű) 

Fenyő Lombos N. nyár Fenyő L o m b j s Fenyő Lombos 

Egedál v. 
Rath-

Egedál 
gépsor 

• yetőgép 
• iskolázógép 

kultivátor 
vibr. esem. kiem. 
osztályozó és 
kötözőgép 
vermelőgép 
petrmetezőgép 

Hazai 
gépsor 

Különösebb gépesítést nem igényel! 
Csak magágyi minőségű v. 

továbbnevelésre szánt csemeték 
termesztéséhez 

— mezőgazdasági munkagépek 
— esem.- v. suhángkiemelő 
— dugványvágó 
— permetezőgép 

magágykészítő borona 
univerzális magvetőgép 
magtakaró 
árokkihúzó 
iskolázógép 
kultivátorok 
vibrációs csemetekiemelő 
kötözőgép 
permetezőgép 

A szubsztrátum: 

— fenyőtűalom 

— tőzeg 

— perlit 

- PAPERPOT-
gépsor 

• NISULA-gép 
• Tasakológép 

• Tasakológép 

• NISULA-gép 

A burkolóanyag: 

— papírcella 

— alucella 

— tőzegcserép 

— tőzegkocka 

— műanyag tasak 

— műanyag fólia 

A burkolóanyag: 

— műanyag tasak 

— műanyag fólia 



A félintenzív, hidegágyas munkarendszer átmenetet képez a hagyományos és 
intenzív termesztési rendszerek között. Lényege, hogy az 1 éves csemetét mes
terségesen összeállított szubsztrátumban — a termesztőberendezés nélkül —• hi
degágyban nevelik meg. Az 1 éves csemetével kedvező termőhelyeken erdősít-
hetnek, mostohább feltételek közé vagy továbbnevelik a kiültethető méret el
éréséig (kevésbé jó megoldás) vagy iskolázzák. Az iskolázás történhet szabad 
földbe vagy valamilyen burkolóanyagba. 

A hidegágyas munkarendszer alapvető fejlesztése — távlati szaporítóanyag
struktúránk kialakítása szempontjából — nem elsődleges. Gyakorlatilag kiin
duló alapanyagot szolgáltat a szabadföldi iskolázásokhoz, a méretes v. a bur
kolt gyökérzetű anyag előállításához. Ilyen értelemben a szabadföldi csemete
kertek vagy termesztőberendezések tartozéka. 

Az intenzív csemetetermelést elsősorban a termesztőberendezések jellemzik. 
A termesztőberendezés alatt mesterségesen összeállított szubsztrátumban sza
bad vagy burkolt gyökérzetű csemete nevelhető. A burkolt gyökérzetű csemeték 
között — a burkolóanyag minősége szerint — beszélünk 

— papírcellás (PAPERPOT) 
— alucellás 
— tőzegcserepes 
— tőzegkockás (BRIKA) 
— műanyag tasakos és 
— műanyag fóliás (NISULA-féle) 

burkolt gyökérzetű csemeték előállításáról. 

Arra a kérdésre, hogy a szaporítóanyag-termesztés munkarendszerei között 
milyen legyen a célszerű arány, csak az erdősítési feladatok mennyiségi és 
minőségi (műszaki fejlesztési) ismeretében adható válasz. 

Az V. ötéves tervben gondoskodnunk kell 
110 000 ha I. kiv. erdőfelújítás és 

45 000 ha I. kiv. erdőtelepítés, 

összesen 155 000 ha I. kiv. erdősítés megvalósításához szükséges, jó minőségű 
csemete előállításáról. 

A VI. ötéves tervben 
122 000 ha I. kiv. erdőfelújítás és 
40 000 ha I. kiv. erdőtelepítés, 

összesen 162 000 ha I. kiv. erdősítési munka feladatával kell számolnunk. 

A szaporítóanyag-termelés mértékének meghatározásánál nem elhanyagol
ható a pótlások mértéke. 

Az erdősítési munkaráfordítás a mesterséges erdősítésekben — a gazdasági 
erdőkben — egyre-másra 1,6—1,7 ha. A különleges rendeltetésű erdőkben ennél 
magasabb, 1,9 ha. 

Ha az előbb említett erdősítési feladatból levonjuk a természetes újulat (mag. 
sarj) területi arányát, de figyelembe vesszük a pótlások mértékét, akkor 200— 
210 ezer ha mesterséges erdősítési feladat jelentkezik tervidőszakonként. 

Az erdőgazdálkodó vállalatok — gyakorlatilag változatlan mértékű I. kivitelű 
erdősítések mellett — növekvő mennyiségű (280—330 millió) szaporítóanyag 
termelését tervezik. 
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A tendenciából arra kell következtetni, hogy a termelésirányítók 
— nem számolnak újszerű szaporítóanyaggal, 
— korszerű erdősítési technikával és 
— legkevésbé pótlás nélküli erdősítésekkel, 

amely tényezők jelentősen csökkentenék a tervezett szaporítóanyag-termelés 
mennyiségét. 

Az említett, helytelen elképzelésekből okszerűen következik szaporítóanyag
termelési struktúránk egészségtelen összetétele. 

Valljuk és mondjuk, hogy a burkolt gyökérzetű szaporítóanyag előállításával 
oly mértékben kell előrehaladnunk, amilyen mértékben csökken az erdősítések
hez rendelkezésre álló munkaerő, következésképp, amilyen mértékben meg kell 
hosszabbítani az erdősítési idényt, széjjel kell húzni a szezonális munkacsú
csokat. 

Az erdőművelésben foglalkoztatott munkaerő az utóbbi években 5 %-kal 
csökkent. Szélső esetben az is feltételezhető, hogy ilyen alapon erdőművelő 
munkáslétszámunk négy tervidőszak alatt teljesen elkopik. 

Ebben a helyzetben — a FAGOK-hoz tartozó vállalatok — 
1976-ban 1,5 %, 
1980-ban 3,4 % és 
1985-ben 5,9 % burkolt gyökérzetű csemete nevelésével számolnak. Ilyen 

nagyságrendű, burkolt gyökérzetű szaporítóanyag előállításával a kieső mun
káslétszám pótlása, a munkacsúcsok jelentős széthúzása nem biztosítható. 

A tétel — a dolog természetéből következően — úgy is felállítható, hogy 
olyan mértékű gépesítést kell megvalósítani, olyan gépparkot kell létrehozni, 
amellyel — nyilván kevesebb munkaerővel, de szabad gyökérzetű csemeté
vel — a munkák hagyományos időintervallumban kivitelezhetők. 

Mielőtt erre válaszolhatnánk, át kell tekinteni az erdősítések munkarend
szereit. 

2. Az erdősítés munkarendszerei 
• 

Az erdősítési munkarendszerek áttekintését a 2. táblázat tartalmazza. A mun
karendszerek közötti, tervezett arányokat a 3. táblázat szemlélteti. 

A 3. táblázat áttekintésénél feltűnő lehet, hogy nem változik, nem csökken 
a kézi munka (8. munkarendszer) aránya. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyez
nünk, hogy a vágásterületek és erdőtelepítésre kerülő területek lejtviszonyai
nak átlaga viszonylag állandó. A vágásterületek 40 %-a, az erdőtelepítésre át
vett területek 15—20 %-a 15 %-nál meredekebb lejtésű, szaggatott terepes, 
amely erőgépekkel nem vagy nehezen járható. Leszámítva a természetes fel
újítások területét, a mesterséges erdősítési feladatnak ezek jelentik a 26, ha a pót
lási munkákat is számítjuk (mert a pótlási munka nehezen gépesíthető), akkor 
46%-át. 

Ebből következik, hogy 10 éven belül a legteljesebb gépesítés sem nélkülöz
heti — az említett lejtős területeken és pótlási feladatoknál — az élő munka
erőt. 

Az ilyen jellegű munkák racionalizálása érdekében fokozni kell 
— a vegyszeres talaj-előkészítéseket, 
— a különböző típusú, hordozható tányérozó gödörfúrók vagy az 
— egyszerű, de a hagyományos eljárásoknál lényegesen termelékenyebb 

munkaeszközök (POTTIPUTKI stb.) 
— de mindenekelőtt a méretes és burkolt gyökérzetű szaporítóanyag haszná

latát. 



2. táblázat 

Az erdősítés munkarendszerei 

I. Természetes felújítás II. Mesterséges felújítás 

15 % lejtő alatt 15 % lejtő lelett 

tuskó nélküli ter.-en tuskós területen tuskó nélküli ter.-en tuskós területen 

3. 
(gépi tuskózás) 

FORGATÁS 
teljes, ter.-en 
gépi ültetés 

4. 
(gépi tuskózás) 

FORGATÁS 
részleges ter.-en 

gépi ültetés 

5. 
TELJES 

talaj-elők. 
tárcsázással, 
gépi ültetés 

RÉSZLEGES 
talaj-elők. 

(ERTI-mód-
szerrel) 

gépi ültetés 

7. 
GÉPI 

P A D K Á Z Á S 
V. GÉPI 

TERASZOLÁS 
gépi ültetés 

KÉZI 
TALAJ-ELÖK. 
(v. hordozható | 
gödörfúrók) 

KÉZI 
ÜLTETÉS 



Az erdősítési munkarendszerek tervezett arányai 

A munkarendszer megnevezése 1980 

% 

1985 

I. Természetes felújítás 
1. magról 10 12 
2. sarjról 10 10 

II. Mesterséges felújítás 
3. (gépi tuskózás), forgatás teljes területen, gépi ültetés 30 20 
4. (gépi tuskózás), forgatás részleges területen, gépi ültetés 5 5 
5. tuskós területen teljes talaj-előkészítés 2 4 
6. tuskós területen részlges talaj-előkészítés 14 18 
7. lejtős (15 % feletti) területen gépi padkázás, teraszkészítés 3 5 
8. lejtős területen hagyományos kézi vagy hordozható 

gödörfúrók stb. használata 26 26 

összesen: 100 100 

A kérdés gyökeres megoldását a padka és teraszkészítő gépek jelentős to
vábbfejlesztése fogja adni (rotációs tuskómarók stb.), amelyek lejtős, tuskós 
vágásterületeken is használhatók lesznek. Ezek kialakítása és üzemszerű al
kalmazása azonban csak a 80-as évek közepén várható. 

Az ápolási munkák csökkentése és kiiktatása — még az egyébként géppel 
ültetett erdősítésekben is — számottevő mértékben ugyancsak a burkolt gyö
kérzetű szaporítóanyagtól várható. 

Az elmondottakból okszerűen következik, hogy a vállalatok által tervezett 
5,9 % részarányú burkolt gyökérzetű szaporítóanyag nem elégíti ki a követel
ményeket, ezért fokozott ütemű előállításuk gyakorlati szükségszerűség. 

Vélelmezhető, hogy a csemetetermelési munkarendszerek célszerű arányai 1985 
körül az alábbiak szerint alakulnak: 

— hagyományos munkarendszer: 60 %, 
— félintenzív munkarendszer: 10 %, 
— intenzív munkarendszer: 30 %. 

Visszatérve az erdősítési munkarendszerekre, a következőket szükséges meg
említeni : 

1. munkarendszer. A természetes felújításokról az utóbbi időben kevés szó 
esett szakkörökben és a makktermések hiánya, a csökkenő munkaerő mellett, 
ennek az érdektelenségnek is betudható, hogy arányuk 20 %-ról 10 %-ra 
esett vissza. Ez a részarány nem egyeztethető össze bükköseink 7, tölgyeseink 
23 és csereseink 14 %-os, mindösszesen 44 %-os területi arányával. 

Hangsúlyozni szükséges, hogy 
— a korszerű fahasználati gépek és eszközök lehetővé teszik a minden eddigi

nél kíméletesebb vágásterületi munkát, 
— a fahasználati költségek emelkedése tekintetében legfeljebb a kisebb fa

anyag-koncentrációból és többszöri felvonulásból eredő költségeket lehet 
említeni, 



— ezzel szemben csökken a szaporítóanyag-termeléshez, a talaj-előkészítés
hez, erdősítéshez és az erdőápoláshoz szükséges munkáslétszám és ezáltal 
az erdőművelés felvonulásával, szállításával, ellátásával kapcsolatos ezer
nyi tennivaló. 

Az ötvenes évek híres felújítóvágásaiban jócskán végeztünk bozótirtást, 
gyökérszaggatást, makkbekapálást stb. A fogyó munkáslétszám arányában er
ről könnyen lemondtunk, és nem gondoskodtunk megfelelő gépi eszközökről, 
amelyekkel a kézi munkához hasonlóan, megfelelő magágyat és magtakarást 
készíthetnénk. (A természetes felújításokban és a munkarendszerekben használ
ható technikai felszereltségről a későbbiekben adunk részletes tájékoztatást!) 

A 2. munkarendszer akácosok és hazai nyárasok felújításánál jöhet szóba. 
Területi aránya jelentős, amelynek megfelelően műszaki felszereltségét is fo
kozni kell. 

A 3. munkarendszer jellemzője a teljes területen történő forgatás. Ez ter
mészetesen — a vágásfelújítások esetén — feltételezi a tuskózás végrehajtását. 

Volt egy időszak, amikor az erdősítés és erdőápolás gépesítésének előfeltéte
lét jelentette a tuskózás és a teljes terület forgatása. Ma már vannak olyan 
technikai berendezések, amelyek lehetővé teszik a tuskós vágásterületek gépi 
talaj-előkészítését, ültetését, ezért a tuskózást és forgatást csak akkor szorgal
mazzuk, ha a termőhelyi feltételek vagy az intenzív, nemesített fajta különö
sen indokolttá teszi. 

A 4. munkarendszernek elsősorban nemesnyárasok felújításánál van jelentő
sége, ahol a tág hálózat lehetővé teszi, hogy csak meghatározott sorokat 
tuskózzunk és forgassunk meg. 

Az 5. munkarendszer hazánkban eddig nem alkalmazott technológia. Lénye
ge, hogy a tuskós vágásterületeket súlyos, nehéz tárcsákkal művelik meg és 
teszik alkalmassá erdősítésre, erdősítőgépek alkalmazására. (A technikai beren
dezések ismertetésére a későbbiekben visszatérünk.) 

A 6. munkarendszer alatt ma általában ,az ERTI mélyművelős (altalajlazítá-
sos) módszerét értik. Ide tartozik azonban minden olyan megoldás, amikor 
a tuskós vágásterületeken pasztákat, sávokat, árkokat, bakhátakat, foltokat 
stb. készítenek. Technikai berendezései sokfélék. Nemzetközi viszonylatban is 
az 5. és 6. munkarendszer erőteljes fejlesztése és térhódítása várható. 

A 7. munkarendszer az ERTI (Vilcsek-féle) padka és teraszkészítő gépsorát 
íoglalja magába. Ezeknek a gépeknek hazai és nemzetközi továbbfejlesztése 
íogja adni a 8. munkarendszer korszerű megoldását. 

Dr. A. Bondor: THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AIMED AT THE W O R K SYSTEMS 
OF FORESTRY. 

The Production System approach extended in the Agriculture could not be transplanted 
into Forestry. The systems are ermarked by the name o£ a certain crop; that is a tree 

species in Forestry. The System approach in that respect can be used in Research, education, 

long term and médium rangé planning. In the management only the parts oí those systems, 

the Work Systems appear. The terms recommended are: Work System for Producing Propaga-

tion Matériái, Work System of Rorrestation, etc. 
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