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A FAGAZDASÁG NÉPGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE 
ÉS AZ ERDÉSZETI KUTATÁS 

Hetvenöt éve áll már az erdészeti kutatás a magyar erdőgazdálkodás fejlesz
tésének szolgálatában, ezzel az ERTI nemcsak hazánk, de a szomszédos országok 
egyik legrégibb erdészeti kutatási intézménye. A magyar erdészek ezzel a legel
sők között ismerték fel a szükségességét a kísérletügy, az erdészeti kutatás lét
rehozásának, amely a gyakorlati gazdálkodás állandó fejlődésének forrása lett. 
Ez a tény jogos örömmel töltheti el az erdészek szívét, akiknek munkáját, ered
ményét, hasznát sokszor csak a következő nemzedékek tagjai élvezik. 

A jubileumi ünnepség jó alkalom arra, hogy röviden áttekintsük a fagazda
ság, közelebbről az erdőgazdálkodás jelentőségét, népgazdasági szerepét és be
számoljunk arról, mit tett ennek fejlesztése érdekében a jubileumát ünneplő er
dészeti kutatás. 

A fával és a faipari termékekkel a gazdasági élet minden fontosabb területén 
találkozunk. Mint építőanyag a világ bármely részén folyó építkezés egyik té
nyezője. Mint csomagolóanyag az áruforgalmazás egyik legfontosabb eszköze. 
A kulturális élet, az emberi haladás nem képzelhető el az egyik legfontosabb 
fatermék, a papír nélkül. A világ fa és fatermék termelésének értéke ma már 
meghaladja az 50 milliárd dollárt. 

Az acél, a szén és az olaj mellett a fa a világ legfontosabb nyersanyagai közé 
tartozik; az egyetlen közöttük, amelynek mennyisége nem véges, újratermel
hető. A fa viszonylag hosszú — 30—90 évig, vagy annál is hosszabb ideig ter
jedő — termelési ciklusa, az erdők sokoldalú jelentősége már régebben is szük
ségessé tette az állami szabályozás és az üzemi tervezés különféle formáinak al
kalmazását. Ma már népgazdasági méretekben is egyre kiterjedtebben foglal
koznak — elsősorban a gazdaságilag fejlett államokban — a hosszú távra szóló 
hipotézisek és prognózisok kidolgozásával, annak érdekében, hogy ez a fontos 
nyersanyag a gyors ütemben szaporodó következő nemzedékek számára is biz
tosítva legyen. A szocialista államok most dolgozzák ki az 1990. évig terjedő 
időszakra hosszú távú terveiket; ezek egyeztetése a közeliövőben kezdődik meg. 

Európa az ötvenes évek óta növekvő mértékben fában deficites térség. A tér
ben távolodó importpiacok miatt a termelés infrastrukturális költsége, valamint 
a szállítási költség állandóan fokozódik, ami a fa és a fatermékek árának nö
vekvő tendenciáját vonja maga után. 

Ez a körülmény indokolja a hazai termelés növekedésének szükségességét, 
illetőleg a növelés lehetséges forrásainak feltárását. Iparifa-fogyasztásunk ma 
6 millió m : !, a prognózis szerint ez 2000-ig 10 millió m ; i-re növekszik. Ezért 
indokolt az erdőtelepítések és fásítások jelenlegi ütemének fenntartása, illetve 
fokozása, amelyeken belül a nyár- és fenyőtelepítést célszerű előtérbe helyezni, 
ott, ahol a termőhelyi viszonyok lehetővé teszik és jó minőségű, méretes anyag 
nyerhető a telepítésekből. A prognózisok az évezred végére világszerte a fa-
szükséglet megkétszereződésével számolnak, ugyanakkor ugrásszerű szükséglet
növekedés tapasztalható az erdő, mint az emberi környezet természetszerű álla
potában leginkább megmaradt része iránt. A z urbanizált társadalomnak az er
dővel szembeni igényei az erdőgazdálkodás történetében új korszakot nyitották. 
Ez idő szerint azt az erdőgazdálkodást tekintjük korszerűnek, amely a legna
gyobb mennyiségű, legjobb minőségű fa és egyéb erdei termék tartamos és 
gazdaságos termelése mellett következetesen számol az erdő jóléti és esztétikai 



hatásaival, az erdőt nem csupán faanyagforrásnak, hanem az ember természetes 
életkörnyezete egyik legfontosabb részének tekinti, s eszerint óvja, neveli és 
hasznosítja az egész társadalom érdekében. 

A korszerű erdőgazdálkodás és a környezet 

Szokás a korszerű erdőgazdálkodást környezetalakító erdőgazdálkodásnak is 
nevezni, ezzel aláhúzva az egész tevékenység kiemelkedő szerepét az egészséges, 
harmonikus, szép életkörnyezet fenntartásában és kialakításában, a talaj, a víz, 
a levegő tisztaságának megőrzésében. A z utolsó 50 évben az ipar robbanásszerű 
fejlődése a gépek óriási tömegét, a vegyianyagok hatalmas mennyiségét állította 
a civilizáció szolgálatába. Ebben az időszakban az ember a bioszférát — földünk 
felületének vékony burkát, ahol az élet folyik — különösen a sűrűn lakott he
lyeken megzavarta és aggasztóan elszennyezte. Ezek a változások a bioszféra 
funkcionális egységei közül eddig az erdei ökoszisztémákat, az erdőterületeket 
viszonylag a legkevésbé érintették. 

A jóléti erdőgazdálkodás lényege az erdő több célú hasznosítása. Ennek meg
felelően az erdőgazdálkodást általában az erdő három funkciójának — a terme
lésnek, a védelemnek és az üdülésnek — az egybehangolásával folytatják, s 
mindegyiket bizonyos mértékben úgy igazítják és módosíthatják, hogy a többi 
használatot ne sértse. A z erdő termelési funkciói közé soroljuk a fatermelést, va
dászatot, legeltetést és egyéb mellékhaszonvételt; a védelmi funkciók közé a ter
mészetvédelmet, a víz káros hatásai elleni védelmet és víztermelést, a szélerózió 
elleni védelmet, a levegő szennyeződése elleni védelmet és oxigéntermelést, a zaj
ártalom elleni védelmet; végül az erdők üdülési funkciója az emberek napi, heti 
szabadsága alatt, gyalogos és autós turisztikai igényeinek kielégítését szolgálja. 

A több célú hasznosítás döntő előnye az, hogy az erdővagyon a lakosság szük
ségleteinek kielégítésében anyagi, egészségügyi és kulturális szinten egyaránt a 
legtöbbet nyújtja. A helyesen alkalmazott több célú hasznosítás az egyoldalúsá
got megszünteti és lehetőséget ad az erdészetnek a lakosság jólétéhez fokozot
tabb mértékben való hozzájárulásához. 

A több célú hasznosítás igen sok kihatással jár az elkövetkező időszak kuta
tásaira is, hiszen az egyes problémák megoldását ezentúl nem kizárólag a fa-
termesztés, hanem valamennyi hasznosítási lehetőség szempontjából kell meg
közelíteni, s ez a körülmény sajátos követelményeket támaszt az erdőtelepítés
sel, erdőműveléssel, az erdőfeltárással, s a gépesítéssel szemben. 

Töretlen, gyors fejlődés 

A z erdészet az eltelt időszakban — de különösen a felszabadulás óta — töret
lenül és gyors ütemben fejlődött. Jelentősen megnőtt az erdők területe. Ennek a 
szervezett munkának az eredménye, hogy az ország erdősültsége ma már 16%-
ra emelkedett. Jelenleg az erdők 76%-a állami, 23%-a termelőszövetkezeti és 
állami gazdasági, 1%-a magántulajdonban van. A z erdők területének — a fel
szabadulás előtti időszakhoz viszonyított — 30%-os növekedésével egyidejűleg 
tervszerűbbé és intenzívebbé vált az egész erdőgazdálkodásunk. Nőtt a fenyő
félék, a gyorsan növő lombos fafajok, különösen a nemesnyárak területe és ará
nya, ugyanakkor csökkent a gyengébb minőségű faanyagot adó sarjerdők része
sedése. Jelentős eredmény, hogy sikerült megoldani az erdőterület, az élőjakész
let, a növedék és a fakitermelés egyidejű növelését. Míg a két világháború kö
zötti időszakban átlagosan 3,5 millió bruttó m 3 fát termeltek ki évente, a leg
utóbbi években a fakitermelés elérte és meghaladta a 6 millió m 3-t . A követke-



zetes és céltudatos fejlesztés eredményeképpen megteremtődtek az erdőgazdál
kodásban a bővített újratermelés alapfeltételei. 

A z elmondottak rávilágítanák arra, hogy a hazai erdőgazdálkodás — a nép
gazdasági lehetőségek határai között — igyekezett eleget tenni azon célkitűzé
seknek, amelyek a fa nép- és világgazdasági jelentőségéből, s a több célú hasz
nosítás követelményeiből erednek. A magyar erdők gyakorlatilag a hatvanas 
évekig nem játszottak lényeges szerepet az ország iparifa ellátásában. Azonban 
a nyártelepítések kiszélesítése, a fenyőerdők telepítésének fokozása, és számos 
más intézkedés lehetővé tette, hogy a hazai erdőgazdálkodás fokozatosan meg
felelő nyersanyagbázist teremtsen a feldolgozó iparágak fejlesztéséhez. 

Vizsgáljuk meg, hogyan járult hozzá a magyar erdészeti kutatás az erdőgaz
daság fejlődéséhez. 

A kutatás szerepe a fejlődésben 

A z eltelt időszak kutatómunkája — s ez különösen a felszabadulás utáni sza
kaszra vonatkozik •— az erdőgazdálkodás legfontosabb kérdéseinek megoldását 
szolgálta, s az eredmények jelentős mértékben elősegítették az erdőgazdálkodás 
nagyarányú fejlődését. 

A felszabadulás előtt erdészeti talaj- és termőhelykutatás gyakorlatilag nem 
volt. A z 1949-ben megindult talaj- ill. termőhelykutatás eredményeként az er
dészeti üzemi gyakorlat ma már termőhelyvizsgálat alapján, az intézetben ki
dolgozott értékelést alkalmazva választja meg a telepítésre kerülő célállomá
nyokat, az ehhez kapcsolódó felújítási, telepítési technológiát. 

Meghatározták a mai gépesítési, vegyszerezési lehetőségeinknek megfelelő fel
újítási technológiákat. A z erdészeti munkákban az erdőművelés gépesítése ren
delkezik a legtöbb, ERTI által kidolgozott és bevezetett munkagéppel. Ennek 
eredményeként a gépi munkában alkalmazható sortávolságokat is ki lehetett 
alakítani. A Tormona arboricid vegyszer ma már a gyakorlatban bevezetésre 
került és egyes felújítási technológiai soroknak szerves része. A 20 éves termő
helykutatás összefoglaló eredménye a termőhelytípusokra, erdőtípusokra épülő 
célállomány megválasztás, az ehhez kapcsolódó erdőfelújítási, telepítési tech
nológia, az állományok mérhető irányszámokra alapozott nevelési rendszere és 
az ezekhez kapcsolódó erdővédelmi előírások. 

A hazai cellulózipar legfontosabb nyersanyag bázisa a nemesnyár. A nyarak 
szelektálása, nemesítése, honosítása jelentős eredmény. A klónkísérletek, popu-
létumok, fajtaösszehasonlító kísérletek alapján ma már a nagyhozamú klónok
kal, főleg I—214 olasznyárral és óriásnyárral történnek a telepítések. Ezek sza
porítóanyagának koncentrált termesztési elvei és eljárásai is kialakításra kerül
tek. A cellulóznyár termesztési programnak egész termelési folyamata, gyakor
latilag az állandóan fejlődő magyar nyárfatermesztés a kutatás újabb és újabb 
eredményeire épül. 

A termelési célok gazdaságos megvalósítása érdekében kidolgozták a nevelő
vágások átfogó rendszerét, valamennyi fő állományalkotó fafajunkra vonatko
zóan. A z áttekintés megkönnyítése érdekében az erdőnevelési szempontból leg
fontosabb állományszerkezeti tényezőket táblázatokba foglalták össze. A fater
mési kutatások az állományszerkezeti kutatásokkal párhuzamosan folytak. Er
deink jelenlegi és várható fatermésének meghatározása érdekében végzett ku
tatások eredményeit új hazai fatömeg és fatermési táblák formájában adták át 
a gyakorlatnak. A fatömegtáblák az egyes fák, a fatermési táblák pedig a faál
lományok fatermési adatainak az eddigieknél pontosabb és részletesebb megha
tározását teszik lehetővé. 



A fafajok, ezen belül a fenyőfélék termőhelyigényének vizsgálata már 1953 
óta folyik az intézetben. Ennek eredményei már kellő alapot adnak a fenyőter
mesztés biológiai szempontból alkalmas termőhelyeinek meghatározására. Je
lentős eredmények születtek az erdeifenyő nemesítésében, az ültetvényes mag
termesztésben, a csemetetermelés korszerűsítésében, valamint az egzóták hono
sításában, s a 12° feletti hajlásszögű területek keskeny- és szélespadkás művelé
sének kialakításában is. A z elért eredményeket a termelő üzemek részben már 
alkalmazzák, részben fejlesztését igénylik. 

A z intézet 1961-ben kezdte el a hosszú lejáratú erdőnevelési és faterméstani 
kísérletek metodikájának kidolgozását és a kísérleti területek létesítését. Ez 
ideig az egész országot behálózó, több, mint 2000 kísérleti területet tartalmazó 
hosszú lejáratú kísérleti bázist sikerült kiépíteni, amelynek 40%-át a fenyőkí
sérletek alkotják. Ezek alapján új hazai fatermési táblák készültek többek k ö 
zött erdei-, fekete-, luc- és vörösfenyőre. Kidolgozták a fenyőállományok neve
lésére vonatkozó erdőnevelési irányelveket, s a gyakorlat által jelenleg már szé
leskörűen alkalmazott fafajonkénti erdőnevelési modelleket alakítottak ki. 
A fenyőtisztítások racionalizálására az élőmunka 30%-os csökkentését lehetővé 
tevő technológiát fejlesztettek. Törzselemzések, növekedésvizsgálatok útján 
megállapították az erdei-, a fekete- és a lucfenyő növekedési menetét, ami elő
segítette a nevelővágások és a növekedési menet közötti összhang biztosítását. 

A fenyvesek védelmének kutatásában kiemelkedő eredménynek számít a Lo-
phodermíum pinastri elleni védekezés technológiája. Jelenlegi szintjén nagy 
biztonsággal elégíti ki a gyakorlati igényeket. A rovarkártevők elleni védekezés 
terén az intézet erdővédelmi kutatóinak munkájához fűződik a forgatással egy
bekötött talajfertőtlenítés gépesített megoldása, s a fenyőtelepítéseket leginkább 
károsító cserebogár elleni védekezés részben a felszíni vegyszerezés, részben egy 
új rendszerű aerosol generátor alkalmazása révén. 

Az erdészeti gazdaságtani kutatások területén több fafajra kitermelési érték
táblázatokat, majd az állományok minőségi változásának nyilvántartására mód
szert dolgoztak ki. Kialakították az erdők ökonómiai osztályozásának egyszerű
sített módszerét, s eljárást dolgoztak ki az erdő- és fafeldolgozó gazdaságok, va
lamint az erdészetek összehasonlíthatóságára. Elemezték a csemetetermelés, az 
erdőtelepítés és felújítás területét, a létszám, a munkaidő és a keresetek alaku
lását, a vállalati általános költségek szerkezetét. Részletes vizsgálatokat végeztek 
az erdőművelési költségigénnyel kapcsolatosan, amelynek alapján kidolgozásra 
került az erdőművelési munkák finanszírozásának új rendje. Altalános beveze
tésre került javaslatot dolgoztak ki az eredmény tervezés és az eredmény javítási 
érdekeltség fejlesztésére. Vizsgálták a korszerű matematikai módszerek alkal
mazásának lehetőségeit, s a lineáris programozással, illetőleg hálódiagramos 
eljárással erdőművelési, fahasználati és anyagmozgatási problémákat oldottak 
meg. 

A fahasználati kutatások egyik legfontosabb eredményeként a méretcsoport 
választéktervezési eljárás kidolgozását lehet megemlíteni. Kialakították a fa
használati munkák munkahely, munkaszervezet és technológiai típusrendszerét. 
Mintegy 30 fahasználati munkaműveletre műszaki teljesítménytáblázatokat dol
goztak ki. Kikísérletezték több fagyártmány szalagfűrészes termelési technoló
giáját. Védősisakot, valamint munka- és védőruhákat alakítottak ki, s közremű
ködtek az erdészeti balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabály kialakítá
sában. 

A műszaki fejlesztés egyik alapvető ágát képviselő gépesítési kutatás kidol
gozta az erdőművelés és az erdőhasználat géprendszereit, meghatározta az al
kalmazandó gépekkel szemben támasztott követelményeket. Csupán az erdő-



műveléshez mintegy 20 féle — túlnyomórészben azóta sorozatban gyártott — 
gépet és eszközt dolgozott ki. Minősítő vizsgálatokkal ellenőrizte a külföldről 
behozott, vagy hazailag kifejlesztett gépek alkalmazhatóságát, s a legmegfele
lőbb típusok bevezetésében maximálisan közreműködött. Tevékenysége szorosan 
csatlakozott a külföldi, elsősorban a KGST-országok gépesítési kutatásához, 
aniely a nemzetközi géprendszer kidolgozásában, összehasonlító gépvizsgálatok 
szervezésében nyert kifejezést. 

A további töretlen fejlődés: népgazdasági érdek 

A fagazdaság fejlődése nem volt arányos az elmúlt negyedszázad alatt. Egyen
letesen és töretlenül csak az erdőgazdaság fejlődött. A z erdőterület és az élőfa-
készlet növelésében, az erdőtelepítési, felújítási és fakitermelési technológiák, 
módszerek és eszközök kidolgozásában és bevezetésében az elmúlt időszak er
dészeti kutatása elévülhetetlen érdemeket szerzett. 

A z erdőgazdálkodás már említett sajátosságai, mindenekelőtt azonban a hosz-
szú újratermelési időszak, s az erdőkhöz fűződő népgazdasági érdekek helyes és 
következetes szolgálata szükségessé teszi, hogy az eddigi fejlődés töretlenül 
folytatódjék. Feladataink sokrétűbbek és összetettebbek lesznek, mint az elmúlt 
időszakban. Mindez egyenes következménye az egész népgazdaságunk eddigi 
fejlődésének, elért színvonalának és további fejlődési irányainak. 

Nyilvánvaló, hogy a magyar erdőgazdálkodásnak növekvő szerepet kell vál
lalnia a hazai faellátás biztosításában. Ez szükségessé teszi mind a közvetlen er
dőgazdasági munkák, mind a feldolgozás teljes korszerűsítését. A z alkalmazott 
módszereknek és eszközöknek biztosítaniuk kell a munka termelékenységének 
olyan növekedését, ami lehetővé teszi, hogy az erdőgazdaság lépést tartson a 
termelékenység általános növekedésével az országban. Ha ezt nem tesszük, az 
erdei munkások java el fogja hagyni az erdőgazdaságokat, s az egyébként he
lyes fejlesztési célkitűzések realizálása illuzórikussá válik. 

Jelenlegi elképzeléseink szerint az elkövetkező 15 évben az erdősültséget 17— 
18%-ra szeretnénk növelni, a mezőgazdasági cellulóznyárasokkal és egyéb fásí
tásokkal együtt. A fatermő bázis szélesedésével változások lesznek a fafajössze
tételben. Például a bükk és a gyertyán területe gyakorlatilag változatlan marad, 
de aránya csökken. Ezzel szemben növekszik a tölgyesek és a fenyvesek területe 
és aránya. Még nagyobb mértékű lesz a növekedés a nemesnyárasok esetében. 
A z erdők rendeltetésében a legjellemzőbb változás az üdülő (pihenő, kiránduló) 
erdők területének növelésével várható. 

Tudományos alkotó munka 

A fagazdaság fejlesztésében kezdettől fogva fontos helyet foglal el a tudomá
nyos alkotó munka. Széles körű kibontakoztatásának előmozdítására, különösen 
a felszabadulás óta, hazánk — anyagi és szellemi erőforrásaihoz mérten — je 
lentős tudományos és műszaki fejlesztési bázist hozott létre. E bázis az elmúlt 
két évtizedben alapjában véve egészségesen fejlődött és alkalmassá vált arra, 
hogy a társadalmi-gazdasági fejlődés során felmerült fontos és aktuális tudo
mányos problémákat eredményesen megoldja, s ezzel segítse elő társadalmi
gazdasági céljaink elérését. 

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium feladatának tekinti annak 
biztosítását, hogy az erdészeti kutatás — mind mélyrehatóbban megismerve és 
feltárva a természet és a társadalom mozgástörvényeit és fejlődési tendenciáit — 



hatékonyan szolgálja a szocialista társadalom teljes felépítésének érdekeit és 
konkrét céljait. A tudomány társadalmi szerepéből fakadóan, az erdészeti kuta
tómunkának is kettős szerepe van: egyrészt elő kell mozdítania a konkrét és ak
tuális feladatok megoldását, másrészt az előbbiekkel szerves egységben, a tu
dományok belső fejlődéséből fakadó kutatási feladatok megoldásával, a f igyel
met a távlati célokra kell irányítania, előkészítve ezek kitűzését és megoldását. 

Azt világosan kell látnunk, hogy olyan kis ország, mint Magyarország nem 
fejleszthet ki olyan kutatóbázist, amely lehetővé teszi, hogy minden ágazatban, 
teljes keresztmetszetben fejlesszük a tudományt. Itt tehát a hazai kutatások to
vábbi fokozása mellett négy irányban kell továbbfejlesztenünk eddigi eredmé
nyeinket : 

— Meg kell gyorsítanunk a külföldön már jól bevált kutatási eredmé
nyek átvételét, adaptálását. Ez a munka semmivel sem kisebb értékű, mint 
egy-egy témával 10—15 évig való önálló foglalkozás, kisebb, hasznosítható 
részeredményekkel és egy reménybeli végeredménnyel egy évtized múlva. 

— Jobban ki kell szélesítenünk a baráti államok kutatóintézeteivel való 
kapcsolatainkat, hogy kihasználhassuk a nemzetközi munkamegosztás elő
nyeit ezen a területen is. Hasznos együttműködés építhető ki a fejlett erdő
gazdálkodással rendelkező nyugati államok kutatóintézeteivel is. 

— Jobban támogatni kell a gyakorlati életben dolgozók tudományos
kísérleti munkáját és be kell vonni őket a rendszeresebb, módszeresebb 
munkába. 

Mindez a kutatóbázis jelentős kiszélesítését jelentheti, az eredmények 
gyorsabb átadását a gyakorlat számára. 

— Végül a kevés számú, de intézményben dolgozó kutatóink munkáját 
célratörőbben kell koordinálni. 

A jövő feladatai 

A jövő kutatási feladatai között fontos helyet kell elfoglalniok az ökonó
miai kutatásoknak. Ennek nincs még meg az igazi helye a kutatással 

" foglalkozó intézményeinkben. Szükséges lesz a különböző helyeken f o 
lyó, ilyen jellegű kutatásokat a jövőben határozottabban koordinálni és a nép
gazdasági távlati, valamint üzemi közép és rövid távú problémák megoldására 
összpontosítani. 

2 A z erdőgazdaságok előtt álló legfontosabb feladat a következő években 
a munkatermelékenység állandó növelése, olyan korszerű közelítési és 

' szállítási technológiák kialakítása, amelyek lehetővé teszik az egyes mun
kaműveletek gépesítéséről a teljes folyamatok komplex gépesítésére való átté
rést. Ebben a tudomány és gyakorlat most kezdi áttörni a régi technológia 
frontját. Itt határozott előremutatást, konkrét segítséget várunk a különböző 
intézményekben (ERTI, Egyetem) dolgozó kutatóktól. Nagyon fontos a kutatók 
tevékenységének koordinálása ezen a területen is. 

3 A fenyő célprogram eddigi eredményeit összesíteni kell. A program ed
digi vizsgálatai, eredményei azt mutatják, hogy a magyar erdészeti ku-

' tatás 75 éves tapasztalatai végeredményben eddig is helyesen óvtak a 
meggondolatlan méretű fenyvesítéstől és ezt az újabb vizsgálatok is alátámasz
tották. Nekünk nem mindenféle méretű és minőségű fenyőre van szükségünk 
minden áron, hanem fűrészrönk méretű, jó minűségű, elsősorban erdeifenyőre, 
vagy azzal azonos minőségű fenyőre. Ha a kutatás már annyi eredményt hozott, 
hogy a vizsgálat tervezett időtartamú volumene túlméretezett, akkor menet 



közben meggondoltan, de határozottan módosítanunk kell kutatási célkitűzé
seinket, és a kutatásokat a szükséges időpontban le kell zárni és a helyes k ö 
vetkeztetéseket le kell vonni. 

4 Fokozottabb figyelmet kell viszont fordítanunk a lombos fafajok további 
vizsgálataira. 

Alapvetően fontos feladatunk az erdei munkások képzésének fejlesztése. 
Ez is tudományos feladat. A z erdei szakmunkások versenyeinek immár 

nemzetközileg is elismert kiváló megszervezése nagymértékben öregbí
tette az ERTI hírnevét. Ezt a munkát most már szélesebb alapokon tovább kell 
folytatni. 

A keménylombos fafajokkal kapcsolatban — hosszú távon is — kiemel
ten kell kezelni a nemesítési kutatásokat. Folytatni kell a magtermelő 

' állományok ültetvényeinek értékelését, meg kell oldani a magtermést ká
rosító rovarok elleni védelmet. Foglalkozni kell a termés fokozását szolgáló és 
a terméshozam egyenletességét biztosító eljárások kipróbálásával. Vizsgálni kell 
a csemetetermelés és a trágyázás kérdéseit, folytatni kell az optimális állomány
szerkezeti mutatók meghatározását és a korszerű erdőnevelési eljárások kidol
gozását. A legveszélyesebb lombfogyasztó rovarkártevők és gombakárosítók el
len hatásos védekezési technológiát kell kidolgozni. A hosszú lejáratú erdőneve
lési és faterméstani kísérletek az, egyes időszakok végére lehetővé teszik a kü
lönböző természeti eljárások kritikai vizsgálatát, az egyes eljárások számszerű 
mérését is. Valamennyi időszakban érvényesülnie kell a gazdaságosságra való 
fokozott törekvésnek. 

A lombfatermesztésen belül a nyarak és a füzek jelentősége gyors növekedé
sük, kiváló ipari felhasználhatóságuk miatt a jövőben sem fog csökkenni. 

Kívánatos lenne, hogy a következő kutatási időszakban a „nyár célprogram" 
kerüljön kialakításra. Ennek keretében új, nagy hozamú fajták létrehozása mel
lett szárazságtűrőbb és főleg betegségekkel szemben ellenálló, extenzív gazdál
kodásban is jól növekvő fajták nemesítése az elsődleges cél. 

Ügyeljünk arra, hogy a legújabb európai tapasztalatok alapján ne lőjünk túl 
a célon. 

A fenyő és nyár fontos fafajaink, de nekünk mindenekelőtt olyan erdőket kell 
teremtenünk a meglevők helyébe, amelyek az erdő hármas funkciójának a leg
harmonikusabban felelnek meg, a betegségekkel szemben ellenállóak. 

A felszabadulással megváltozott politikai, társadalmi és gazdasági viszonyok 
korábban soha nem remélt mértékben adtak módot az erdőgazdálkodás fejlesz
tésére. A z elmúlt időszak alatt olyan jelentős eredmények születtek az erdő
gazdálkodásban, amelyekre az erdészek méltán büszkék lehetnek. Az eredmé
nyek elérésében az erdészeti kutatás felbecsülhetetlen szerepet játszott. 

A szocialista gazdálkodás nem képzelhető el a kutatás eredményeire való ala
pozás nélkül. Ez a felismerés indokolta, hogy a háború előtti, néhány gyéren fel
szerelt kísérleti állomás helyett ma már az erdészet számottevő kutatóbázissal 
rendelkezik. Napjainkban a technika, a termelőerők rohamos fejlődése idősza
kában a tudomány is forradalmibb korszakot ért meg. A szükségletek kielégíté
sének dinamikája ma már olyan fejlesztést tesz szükségessé, amelyet csakis tu
dományosan megalapozott kutatások támaszthatnak alá. 

Kérem a kutatásban működő szakembereket, tegyenek meg mindent a jövő 
elvárásainak maradéktalan megvalósításáért. A z előttünk álló bonyolultabb, az 
eddiginél jóval nehezebb célkitűzések realizálása méltó feladata lehet a fejlő
désében kiteljesedett Erdészeti Tudományos Intézetnek, s általában az erdészeti 
kutatásnak. 


