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A PROFILM Kft. Erdôismeret sorozatá-
ban „Szaporítóanyag-elôállítás az erdé-
szetben” címmel 90 perc terjedelemben
kiváló szakmai anyag készült, mely a
témával foglakozó szakembereknek és
oktatási célra egyaránt ajánlható, de
örömét leli benne az érdeklôdô laikus
is. Nyári László szakértô irányításával
készült film méltó rangra emeli ezt az
utóbbi évtizedekben elhanyagolt szak-
területet. Egyben azt a reményt kelti,
hogy a növekvô szakszerûség eredmé-
nyeképpen nagyobb hozamú, jó minô-
ségû erdôk nôhetnek mesterséges er-
dôsítéseink nyomán. A nemzeti erdôte-
lepítési program és a csemetekert-fej-
lesztési támogatások megkövetelik,
hogy e téren az ismeretszint emelked-
jen a jövôben. Tehát a videofilm éppen
jókor érkezett.

A négy részre tagolódó anyag elsô-
ként a szaporítóanyagokkal foglalko-
zik. Ismerteti a szaporítóanyag fogal-
mát, fajtáit, a termésbecslés rendszerét,
a maggyûjtést, a magvak jellemzôit,
kezelését, tárolását. Érdekes képeket
láthatunk például a vadgyümölcsök
magjainak kinyerésérôl, a fenyô-mag-

pergetésrôl. Definíciószerûen ismer-
kedhetünk meg a csírázási erély, csí-
rázóképesség, víztartalom, ezermag-
tömeg, használati érték, vetôérték fo-
galmával.

A második részben dr. Bach István,
az OMMI Kertészeti és Erdészeti Fôosz-
tályának vezetôje mutatja be az OECD
és EU erdészeti szaporítóanyag rend-
szerekhez illeszkedô magyar viszonyo-
kat, jogszabályokat, a certifikáció fogal-
mát. Megtudjuk, hogy speciális az erdé-
szetben a szaporítóanyag-kategóriák
sokrétûsége, s ezek hierarchiáját meg is
ismerhetjük.

A harmadik rész a csemetekerttel fog-
lalkozik. Szó esik a hely kiválasztásáról,
az engedélyezési eljárásról, a szükséges
infrastruktúráról. Láthatjuk, hogyan és
mikor készül a szemlejegyzôkönyv, a
származási bizonyítvány. Szó esik a cse-
metekerti talajmûvelésrôl, talajfertôtle-
nítésrôl, tápanyag-utánpótlásról. A cse-
mete és a gyökeres dugvány nevelése
alfejezetben bemutatásra kerülnek a ve-
tés elôtti elôkészítés (áztatás, csávázás,
szkarifikálás, rétegelés), a vetés mód-
szerei és eszközei, az elvetett magvak

és kikelô csemeték védelme a madarak-
tól, fagytól, napfénytôl. Érinti az anyag
a növényvédelmi és ápolási vonatkozá-
sokat. Késôbb tárgyalja a vegetatív sza-
porítást, iskolázást, gyökér alávágást,
nagyméretû csemete-elôállítást. Részle-
tesen foglalkozik az öntözés eszközei-
vel.

A negyedik fejezet az egyes fafajok
csemetenevelésének specialitásait mutatja
be mindenütt felvillantva a növényvé-
delmi vonatkozásokat és bizonyos „mes-
terfogásokat”. A megtermelt csemete
szakszerû kezelésérôl, osztályozásáról,
kötegelésérôl, vermelésérôl vagy hûté-
sérôl tanulságos képeket láthatunk.

A film végén szó esik még a genetikai
erôforrások védelmét biztosító génmeg-
ôrzés fontosságáról. Ezzel nemcsak a fa-
termesztés minôségi szaporítóanyag-
szükségletét, de a veszélyeztetett fafajok
fennmaradását is biztosíthatjuk. A
nagymúltú magyar kertészeti ismeretter-
jesztés legszebb hagyományaihoz méltó-
an villannak fel képsorok az oltás, szem-
zés egyes erdôgazdálkodásban is alkal-
mazott fajtáiról. Végül a film felvillantja a
témával foglalkozó szakirodalmat.

A praktikus és tudományos ismerete-
ket tartalmazó videofilmet jó szívvel
ajánlom minden e téma iránt érdeklôdô
kollégának.

Bús Mária

Videofilm a szaporítóanyag-
elôállításról

Általános benyomás,
vélemény

A több évszázados erdészeti szakok-
tatás már régóta hiányát érezte egy
rendszerezett, a felhalmozott tapaszta-
latokat elemzô és felhasználó szakmód-
szertani munkának.

Dr. Firbás Oszkár erdômérnök tanár,
egyetemi adjunktus ezen a helyzeten
változtatott, amikor megírta ennek a
tankönyvsorozatnak az elsô kötetét, az
Általános szakmódszertant.

Most ennek folytatásaként készült el
ez a második kötet, amely az erdészeti
szakma középfokú oktatásának mód-
szertani kérdéseivel foglalkozik rendkívül
szerteágazó aspektusból megközelítve.

A 429 oldalas munka híven tükrözi
az író több évtizedes szaktanári, egyete-
mi oktatói munkásságának hatalmas,
gazdag tapasztalatát, az elhivatottság, a
szakma és a pedagógus pálya iránti

elkötelezettség és szeretet megnyil-
vánulásait.

Dr. Firbás Oszkár úttörô munkát
végzett az erdészeti szakmódszertan
alapjainak a lerakásában ezzel a
tankönyvvel, amely a példatár alcímet
méltóan viselve nagyon nagy segítséget
ad elsôsorban a mérnöktanár és a szak-
oktató-jelölteknek, de a kezdô, szakmai
pedagógusoknak is. A történeti háttértôl
a didaktikai tényezôkön át a tudomány
szerepéig, illetve a nevelési aspektusok
kihangsúlyozásáig ível ez a 14 fejezetbôl
álló munka. Nem készült még el eddig
hasonló terjedelmû, több tudomány
(erdészeti, neveléstudomány) törvény-
szerûségeit alkalmazó módszertani
tankönyv. Egyfelôl tehát ez a tankönyv
jelentôsége, másfelôl ez nehezíti az
összevetést, az összehasonlítást ezen a
területen. Összességében jól sikerült
mûnek tartom ezt a könyvet, amelynek a
kiadását javaslom.

A tankönyv erényei, 
pozitívumai

1. Igazi módszertani gyûjtemény,
példatár

2. Több aspektus érvényesül és har-
monizál benne

3. Széles szakmai, tudományos
alapokon, gazdag tanítási tapasztala-
tokon alapszik

4. Óra- és táblavázlatai precízek,
szakszerûek, igényesek

5. Az egész tankönyv szellemisége
önmagában is motiváló hatású

6. Kellô szakmódszertani rendsz-
erezést, összefoglalást, osztályozást is
megjelenít 

7. Gazdag példatára és példái
átfogják az erdészszakma számos
területét, tantárgyát

8. Ábrái, táblázatai informatívak,
igényesek

Dr. Lükô István
tanszékvezetô egyetemi docens

Dr. Firbás Oszkár „Erdészeti szakmódszertan
tankönyv és példatár” címû munkájáról


