
Minden bizonnyal információs tevékenységet is fog folytatni és hasznos össze
kötő lehet a vidéki vállalatok és a budapesti, vagy külföldi üzleti partnerek 
között. 

Befejezésül elmondhatnánk, hogy amint az ismertetett problémakör kontúr
jaiból látjuk, a marketing magasabb fokú szervezési módot, egyben tökélete
sebb szervezettséget is jelent. Egyes szerzők szerint korunk ipar i és kereske
delmi fejlődésének egyik számottevő vívmányát reprezentálja. Mindenesetre a 
gazdasági vezetésnek, a „management"-nek ma a legkorszerűbb formája. 

Megkezdjük az erdészeti növények lajtaminősítését 
A növénytermesztés valamennyi ágazatában a hozamok mennyiségi fokozá

sát és a termék minőségi fejlesztését egyre nagyobb mértékben a növényne
mesítés biztosítja. A nemesítés eredményeként létrehozott növényfajtáknak 
(kultivároknak) gazdasági hatása nehezen érvényesül a fajtahasználat állami 
szabályozása és a fajták jogi oltalma nélkül. Ezért világszerte egyre nagyobb 
jelentőségre tesz szert a fajtaminősítés és az ettől elválaszthatatlan fajtakísér
letezés és íajtajog. 

A fajtaminősítés azon alapszik, hogy csak az állam által megvizsgált és a l 
kalmasnak talált fajták szaporíthatok; a minősített fajtákért az állam díjat f i 
zet a nemesítőnek és jutalékot biztosít a fajta fenntartójának. Érvényes jog
szabályaink lehetőséget adnak a kizárólagos szaporítási jog megszerzésére és a 
fajták szabadalmazására is. 

Már hagyományos, hogy Magyarország úttörő munkát végez a fajtaminősí
tés terén: néhány évvel ezelőtt ünnepeltük a magyarországi fajtaminősítés 75 
éves és az ezzel foglalkozó intézet 50 éves jubileumát. A jelenlegi minősítési 
rendszer 1951-ben alakult k i , alapjaiban ezt terjesztették k i a kertészeti k u l 
túrákra, majd a világon elsőként az állatfajták minősítésére. Ismereteink sze
rint az erdészeti növények fajtaminősítése is hazánkban indul meg elsőként. 

A 2/1969. MÉM rendelet kiterjesztette a fajtaminősítést az erdészeti növény
fajokra és ennek valóraváltására megalakult az Országos Mezőgazdasági Fajta
minősítő Tanács Erdészeti Szakbizottsága. A z első feladat a „Fajtaminősítési 
szabályzat" kibővítése lesz az erdészeti növények által támasztott speciális igé
nyeknek megfelelő fejezettel. Ezután rövidesen végbemehet az eddigi nemesi-
tői eredmények számbavétele, értékelése. Legelőször az várható, hogy a nyár-
és fűznemesítés eredményeképpen meghatározásra kerüljenek a szaporítható 
és telepíthető klónfajták, melyek a nyár- és fűztermelés hozamát még tovább 
fokozhatják. 

Erdészeti növényfajtaként — az eddigi jogszokás és javaslat szerint — el
ismerésre kerülhetnek a megkülönböztethető, homogén, állandósult és nagyobb 
gazdasági értékű tiszta klónfajták, illetve a hasonló kritériumoknak megfelelő, 
klónozással fenntartott szülőnövényegyedek magoncpopulációi. Elsősorban te
hát ott van lehetőség a fajtaminősítésre, ahol nemesített klónfajtákkal rendel
kezünk, majd mindenütt, ahol a magtermő plantázs, mint szaporítási lehetőség, 
fennáll. 

A nemesítői kísérlet eredménye alapján fajtabejelentés az Országos Mező
gazdasági Fajtakísérleti Intézethez tehető. A z intézet vizsgálata alapján az Or
szágos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Tanácsnak tesz javaslatot annak Erdészeti 
Szakbizottságán keresztül. A fajtabírálatba az ezzel megbízott intézet az eg
zakt vizsgálatok mellett a szakemberek nagyobb körét vonja be. 



A z intézményes fajtaminősítés azonban nemcsak a fajták elbírálását, de ne
mesítését is közüggyé teszi. Nemesítésnek tekintik ugyanis a tájban felkuta
tott értékes növényanyagok kiemelését, szelektálását is. Ebben minden erdé
szeti dolgozó érdekelt lehet, sőt csak az erdő állományát legjobban ismerők 
képesek i lyen nemesítésre. A z állam az egy-egy fajtáért fizetett 20—100 ezer 
Ft-os díjjal erősen ösztönzi az i lyen irányú tevékenységet. A nemesítésbe tar
tozik a kiemelt pluszvariáns-típus vizsgálata is, és ha erre a fajtajelölt felku
tatója nem képes, akkor társulhat a további munka végzésére tudományos i n 
tézettel, egyetemi tanszékkel. 

Külföldi erdészeti növényfajták, illetve növényanyagok és egzóták is beje
lenthetek fajtaminősítésre, hasonló feltételek és előnyök mellett, hogy minden 
lehetőséget kihasználjunk a magyar erdők értékének fokozására. 

A z erdészet gyorsan növekvő jelentőségű területe a parkerdők létesítése, majd 
későbbiekben a művelésből kimaradó területeken üdülési célú zöldfelületek 
kialakítása. A fajtaminősítés az ehhez szükséges növényanyag előkészítését 
feladatának tekinti és foglalkozik a díszítő értékű erdészeti növények vizsgála
tával és bevezetésével is. A lombjukkal, virágjukkal, termésükkel, ezek színé
vel, illatával, az őszi lombszíneződéssel és alakjukkal ható növények, elsősor
ban a szegélyekbe és aljnövényként telepíthető cserjék és kisebb fák jöhetnek 
itt számításba. Erdeink termőhelyi adottságainak legmegfelelőbb anyagot a ha
zai szelekció adhat, de a honosítás lehetősége is fennáll az erdészeti dísznövé
nyek tekintetében. A z elsősorban fahozamra értékelt fajta jelöltektől eltérően a 
díszítő értékűekkel kísérleteket nem kel l végezni, de nélkülözhetetlen az erdei 
környezetben való kipróbálásuk. 

A z erdészeti fajtaminősítésnek az erdészeti növényfajta-választék nagyfokú 
gazdagítását, kultúrnövény-szortiment jellegűvé tételét kel l megoldani. Ebben 
a munkában feladat jut kiváló hivatásos erdész növénynemesítőink mellett jó 
formán minden erdész szakembernek. Elsőrendű célunk fagazdaságunk foko
zódó ökonómiai és technológiai igényeinek kielégítése, ezzel egyidejűleg azon
ban erdeink kulturális, egészségügyi és esztétikai értékét is növeljük a növény
nemesítéssel és fajtaminősítéssel. 

Dr . Tomcsányi Pál 

S Z A L A Y MIKLÓS: Biológia a mérnöki gyakorlatban. 

— Műszaki Könyvkiadó 1967. — 

A Biológia a mérnöki gyakorlatban című könyv az általános mérnök szempontjá
ból foglalkozik az élővilággal, melyet létesítményei sokszor alapvetően megváltoz
tatnak, melyek megbontják annak életközösségi egyensúlyát és sokszor kiszámítha
tatlan kárláncolatnak a kiindulásává válnak. A z élővilággal, mely életműködésével 
a beépített építőanyagokat szétroncsolja, csővezetékeit eltömi, és melyekkel sokszor 
sokkal gazdaságosabban el tudja érni a kívánt műszaki és gazdasági célt. Nyugod
tan mondhatjuk, hogy az erdészet, mely élőanyaggal dolgozik, a mérnökbiológiának 
valán a legnagyobb ága, s szinte minden tevékenysége e tárgykörbe tartozik. A z 
erdészek vol tak az elsők, ak ik műszaki létesítményeikben először tudatosan a l k a l 
maztak biológiai (mérnökbiológiai) megoldásokat. Számunkra ezért érdekes a könyv. 

A könyv első fejezetében az élő természet és a mérnöki létesítmények kölcsönha
tásaiban az ember és természet ellentmondásos viszonyát tárgyalja, s felteszi a kér
dést, hogy valóban fennáll-e ez az ellentmondás, vagy ezt az ellentmondást fel le -


