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A fenyöállományok nevelésének egyszerűsítése 

A papír, a farost és a forgácslemez felhasználás az utóbbi időszakban roha
mosan növekedett. A fafeldolgozó ipar kapacitását a szükségletek emelkedése 
miatt tovább bővítették. Mindez lehetővé tette a nevelővágások során kiterme
lésre kerülő vékonyabb fának a korábbiaknál nagyobb arányú hasznosítását. 
A papírfa, a rost- és a forgácsfa keresett, sőt gyakran hiánycikké vált a piacon. 
Ezzel egyidőben Európa fiatal, rudas és középkorú faállományaiban olyan tar
talék fakészletek keletkeztek, amelyek kitermelésére, a nevelővágások gépesíté
sének alacsony színvonala miatt nem kerülhetett sor. Súlyos ellentmondás jött 
így létre. 

A kialakult ellentmondások feloldásának kulcskérdése az előhasználati fa-
készletek maradéktalan kitermelése és a fafeldolgozó üzemekbe való eljuttatása. 
Ezek a tényezők helyzeték a nevelővágások gépesítését napjaink erdőgazdasági 
feladatainak homlokterébe. Európa szerte fellendült az erdőnevelési és a fater-
méstani kutatás. Azok az államok járnak az élen, ahol a fafeldolgozás színvona
la és kapacitása magas. A fellendülés egyik fő oka tehát a fenyő erdőnevelés 
közismert célkitűzései közül a fanyerés, ami elsősorban a jelen időszak fahiá-
nyának egyhítését szolgálja. Mindez természetesen elősegíti az erdőnevelés hosz-
szútávú céljainak megvalósítását is. 

A fenyőfafeldolgozást és a hasznosítást ma még az 5 cm-nél és főleg a 10 cm-
nél nagyobb átmérőjű fákat illetően tartják gazdaságosnak. Ezért az erdőneve
lők olyan eljárások kidolgozására törekszenek, amelyek lehetővé teszik azt: 

— hogy csökkenjen az előhasználati fatömeg vékonyfa aránya, 
— hogy az iparilag hasznosítható fa már az első nevelővágások alkalmával 

olyan méretű legyen, hogy a nevelő vágást gazdaságossá tegye, 
— hogy a termelési folyamatot gépesítsék. 
A felsorolt törekvésekre általánosan jellemző, hogy az egyes feladatok meg

oldását a legegyszerűbb módon kívánják elérni. A racionalizálás, a hatékonyság 
növelése az erdőnevelés állandó célkitűzései között szerepel. 

Hazai fenyő erdőnevelési feladataink közül kiemelkednek a nagyarányú fe
nyőerdősítések következtében a tisztítások. E témában végzett' kutatásaink 
eredményeiről már többször beszámoltunk. A fenyőerdők nevelésének további 
egyszerűsítésére újabban a következőket ajánlhatjuk: 

1. A termőhelyi viszonyok és a várható feldolgozási lehetőségek figyelembe
vételével fenyőerdeinket erdőrészletenként a termelési célkitűzések alapján két 
csoportba célszerű sorolni: 

Az I. csoportba a méretes értékfát termelő erdei- és lucfenyvesek tartoznak, 
amelyek vágásfordulója meghaladja a 60 évet, véghasználati átlagos átmérője 
a 25 cm-t, magassága a 20 m-t, a javafák ágtiszta törzshossza pedig a 6 m-t. 

A II. csoportba a kisebb méretű választékot főleg rostfát termelő erdei-, feke
te- és lucfenyvesek tartoznak, amelyek vágáskora és méretei nem érik el az I. 
csoportba tartozókét. 

2. A termelési cél konkrét meghatározása után erdősítés esetén ennek meg
felelően kell már az ültetési hálózatot megválasztani. Ez szolgáltat alapot az 
erdőnevelés további racionalizálásához. A meglevő fenyőerdők nevelését helyes 
úgy tervezni, hogy szükség szerint a soron levő nevelővágásokkal a célnak meg
felelő átmenetet megteremtsük. 



3. A kutatás első szakaszában elkészítettük az erdősítési hálózatra és az er
dőnevelési modellre vonatkozó általános javaslatunkat. A MÉM Erdészeti és 
Faipari Főosztálya ezeket kiadta. Az ismert modell-táblázatok konkrét számso
rokkal nyújtanak eligazítást a hagyományos hálózatban telepített fenyvesek 
nevelésére. A várható fatermés alapján három csoportba sorolják a fenyőállo
mányokat és ennek megfelelően differenciáltan írják elő a nevelővágásokat. Át
menetet képeznek ezáltal a hagyományos és a termelési cél szerinti erdőnevelés 
között. 

4. Az újabb kutatási eredmények az erdőnevelés racionalizálásának további 
lehetőségeit tárták fel. Első javaslatunk a hálózatra vonatkozott, amely szerint 
a termelési cél ismeretében az erdeifenyő és a feketefenyő erdősítések hálózatát 
értékfa termelés esetén 2,8X0,6-ra, rostfa termelés esetén 2,8X1,4 m-re lehet bő
víteni. 

Erre a hálózatra építve az értékfát termelő fenyő erdőkben a nevelővágások 
száma 70—90 éves vágáskor esetén a korábbi 9-ről 5-re csökken. Az első tisztí
tás a böhöncök és a beteg fák kitermelésére szorítkozik, a második már ipari
lag hasznosítható fát ad. Ez alkalommal 2 m-ig, majd az első gyérítéskor 4—6 
m-ig kell a legkiválóbb fákon a száraz ágakat felnyesni. A felnyesett fák száma 
a véghasználati törzsszámnak legalább a kétszerese, (hektáronként 900 db) le
gyen. Az egy hektáron várható véghasználati fatömeg 450 m3. 

A rostja termelő erdőkben a szorosabb értelemben vett tisztítás elmarad. Az 
első nevelővágásokra 20 éves kor után kerül sor, amikor a faállomány átlagos 
mellmagassági átmérője a 10—12 cm-t meghaladja. Az 50 éves vágásfordulóban 
kezelt, fenyvesekben a termelési célt három nevelővágással el lehet érni. A 
várható véghasználati fatömeg hektáronkint 300 m 3, 750 darab fa fenntartása 
mellett. 

A lucfenyő termesztésben az erdősítési hálózatot tovább lehet bővíteni úgy, 
hogy a hektáronként elültetett csemeték száma 2500—3000 db legyen. Ebben az 
esetben a tisztítás elmarad, de megszűnik a karácsonyfa termelés lehetősége is. 
Az első nevelővágásra 25 éves kor után kerül sor. 

A tágabb hálózat, a későbben, ritkábban és erőteljesebben végzett nevelő
vágások, csökkentik a károsítok fellépésének, mindenekelőtt a Fomes annosus-
nak a veszélyét. Kivétel a vad, amelynek károsítására kedvezőbb lehetőségeket 
nyújt ez az eljárás. A faállományban ugyanakkor könnyebben dolgozhatnak 
az erdővédelmi gépek is. 

Az egyszerűsítés magasabb technológiai fegyelmet igényel a nemesített, vagy 
az ismert származású, kiváló minőségű szaporítóanyag felhasználásától a vad
kárelhárításig. A gépesítési lehetőségek és a gépek által okozható károk lehe
tőségei is megnövekszenek. Mindez arra figyelmeztet, hogy az erdőnevelést 
irányító és végző szakembereknek a helyszínen tovább nő a szerepe. A szakmai 
irányítást és ellenőrzést a hagyományosnál magasabb színvonalon, széles körű 
ismeretek birtokában kell végezni. A korszerű erdőnevelési eljárásoktól csak 
így várhatunk a hagyományosnál nagyobb eredményeket. 

Befejezésként érdemes áttekinteni erdőnevelésünk fejlesztésének fontosabb 
szakaszait: 

Az első időszakot az OEF Erdőnevelési utasítása fémjelzi. Erre esik erdőne
velésünk korszerűsítésének kezdete. Az 1957—1967 közötti évtizedben rend
kívül intenzív erdőnevelés folyt, amelynek még a helyenkénti túlzásai is ked
vezők voltak a helyes szakmai szemlélet kialakítására. 

A második időszak az erdőnevelési modelltáblák, az új hazai fatermési táb
lák megjelenésére, az 1967—1977 közötti évtizedre esik, amikor a nevelésre 



kerülő állományokat ökonómiai szempontból differenciáltuk, az előhasználati 
fatömegeket erőteljesen növeltük és a nevelővágások számát az előző 10—12-ről 
6—9-re csökkentettük. 

A harmadik szakasznak éppen a kezdetén vagyunk, amikor a nevelővágások 
komplex gépesítése mellett a termelési cél függvényében határozzuk meg az 
erdőnevelés optimális eljárásait. A nevelővágások száma — ha a hálózatot is 
bővítjük —' 3—5-re csökken. Az első tisztításra később kerül sor, vagy a rostfa 
termelés esetén elmarad. 

A felsorolt fejlesztést a kutatás és a gyakorlat kedvező együttműködése tette 
lehetővé. A soron levő harmadik szakasz a fatermelési rendszerek keretében 
ígéri a legtöbb eredményt. 
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Nemesített lucfenyők vegetatív szaporítása 

Egyik legértékesebb fafajunk — a lucfenyő — termesztése hazánkban kis 
területre, mindössze 12 500 ha-ra korlátozódik. Éghajlati és földrajzi adottságaink 
miatt nagymérvű változás a jövőben sem várható. Nem közömbös, hogy a ren
delkezésre álló területet hogyan hasznosítjuk. 

Az erdőgazdálkodásban is bevezetésre kerülő termelési rendszerek során a 
mennyiségi és minőségi hozamfokozás előfeltétele a nemesített szaporítóanyag 
alkalmazása. A plantázstelepek létesítésére alapozott nemesítési program azon
ban, mely erdeifenyő esetében igen jól bevált, lucfenyőnél egyelőre egész 
Európában nem hozta meg a kívánt eredményeket. Több országban hírt adtak 
arról, hogy 10—15 éves oltványok még egyáltalán nem, vagy csak szórványo
san teremtek. Becslések szerint csak 20 éves kor után várható kielégítő virág
zás és magtermés. A nemesítési munka, a nemesített szaporítóanyag átadása a 
gyakorlatnak ez esetben igen hosszú időt venne igénybe. Szükségessé és indo
kolttá vált a korábban kialakított nemesítési program felülvizsgálata. 1972 
óta foglalkozunk a lucfenyő autovegetatív szaporításával, azaz egyéves hajtá
sok gyökereztetésével. A kezdeti eredmények biztatóak voltak, így az eljárást 
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