
ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a selmeczbányai m. kir. 
központi erdészeti kísérleti állomás kebelében létesített erdeimag
vizsgáló intézet részére 38558—1908. sz. a. a következő szabály
zatot hagyta jóvá: 

A selmeczbányai  m.  kir.  központi  erdészeti  kísérleti  állomás  erdei 
magvizsgáló intézetének  szabályzata. 

I. 
1. Az állomás a mintákat rendszerint a beérkezés sorrendjé

ben veszi vizsgálat alá. Megokolt esetekben „sürgős" jelzéssel 
beérkezett mintákat soron kivül vizsgálunk meg. 

2. A felek értesítése „Értesítés" vagy „Szakvélemény" utján 
történhetik. Mind a kettő a vizsgálat befejeztével lesz kiállítva. 
Előzetes értesítést külön kívánatra díjmentesen küldünk a beküldő 
által kívánt határnapokon, de ezek postaköltségeit a fél viseli. 

3. Az „Értesítés" csak a beküldött minta tulajdonságaira, 
ellenben a „Szakvélemény" az egész készletre vonatkozik, amelyből 
a minta vétetett. 

4. Szakvéleményt csak oly mintáról adunk, melyet vagy 
állomásunk kiküldöttje vett hivatalos mintavétel utján vagy amely 
az 1895. évi XLVI. t.-cz. végrehajtási rendeletének 13., illetőleg 
11. §-ában előirt módon és mennyiségben vétetett és szabály
szerűen csomagolva és lepecsételve érkezik hozzánk. 

5. A vizsgálat eredményéről rendszerint csak a beküldőt 
értesítjük, az értesítés vagy szakvélemény másolatát azonban 
kívánatra más érdekeltnek is kiadjuk, ha erre a beküldő az 
állomást felhatalmazza. 

II. 

1. A vizsgálathoz a következő mennyiségű mag beküldése 
szükséges: 

Betula_._ 50 gramm. 
Acer, Alnus, Carpinus, Coniferae (kivéve 

a Pinus Cembra), Fraxinus, Morus, 
Robinia, Tilia, Ulmus . . . 100 „ 



Fagus, Pinus Cembra 
Quercus _ _. ... 

250 gramm. 
1500 „ 

Aesculus, Castanea, Juglans, Carya . . . 500 szem. 
2. A térfogati suly meghatározására bármely magból legalább 

1—5 liter. 
3. Az itt fel nem sorolt fajokból a hozzá súlyban és nagy

ságban legközelebb álló szerint veendő a próba mennyisége. 
4. Elfogadunk kisebb mennyiséget is vizsgálatra, de ez eset

ben nem kezeskedhetünk az eredmény megbízhatóságáról. 
5. A beküldendő minták száraz, szilárd tartókba csomagolan-

dók. Hibás csomagolásból nagyobb sérülések erednek, aminek 
következtében a tisztaság és a használati érték szenvedhet. 

1. A küldött próba a magkészletnek átlagát kell hogy adja, 
amiért kellő gondossággal és a következő szabályok betartása 
mellett veendő és lepecsételve küldendő. 

2. Ha nyílt rakásokban fekszik a mag, az egész készletet 
lapáttal jól össze kell keverni és ennek legalább 15—20 külön
böző helyéről alul-felül próbát venni, ezeket jól összekeverni és 
ezekből átlagmintát venni. 

3. Ha zsákolt áru vizsgálandó, akkor minden zsákból veendő 
három-három próba a zsák aljából, közepéből és felső részéből, 
összesen legalább 2 kg.  Ezek a próbák jól összekeverendők és a 
keverékből veendő az átlagminta. 

4. Hiteles — a szakvélemény alapját képező — minták véte
lére az 1895. évi XLVI . t.-cz. végrehajtási rendelete irányadó. 

5. Meg nem felelő eljárással vett mintákért az állomás nem 
vállal felelősséget. 

6. A fél kívánságára állomásunk a mintát kiküldött közege 
által véteti. 

7. Fel van tételezve, hogy a beküldő a beküldött mintával 
azonos minőségű és mennyiségű, előírás szerint vett és lepecsételt 
próbát fenntart esetleg különbözeti vizsgálatra száraz, fűtetlen fagy
mentes helyiségben. Kívánatra állomásunk elvállalja az ily minta 
gondozását legfeljebb egy évi időtartamra, mely esetben a fent 
felsorolt mennyiségek kétszerese küldendő be. 

III. 



8. Beküldött mintákat nem adunk vissza. 
9. A beküldött mintacsomaghoz a következő adatok melléke

lendők, illetőleg azzal egyidejűleg beküldendők: 
a) A beküldő pontos neve és lakhelye. 
b) A vizsgálat czélja (1. alább a 4. fejezetet). 
c) A szabályszerű vizsgálati dij. 
Kívánatos még a mag származási helye és a szedés éve, 

továbbá a származáshely tengerszin feletti magassága, talaja és az 
anyafák leírása is. 

10. Olyan magvakat, amelyek csak az elvetés után következő 
évben szoktak kicsirázni (pl. tiszafa, havasi fenyő, közönséges 
kőris, gyertyán, hárs, berkenye részben a juharok stb.), az állomás 
nem fogad el csiráztatásra, de a beküldő kívánságára a mag 
tulajdonságaira nézve tájékozást nyújtó metszési próbát végez 
rajtuk. 

IV. 

1. A vizsgálat rendszerint a használati érték megállapítására 
terjed ki, értve ez alatt a mintában talált azonos és ép magvak 
százalékának, valamint a tiszta mag százalék szerinti csírázó képes
ségének együttes tekintetbe vételével nyert eredményt. 

2. Külön kívánságra a vizsgálat evvel együtt vagy külön is 
kiterjedhet a következőkre: 

3. A tisztaság megállapítása külön az azonos és ép magvak 
°/o szerint való kimutatásával. 

4. A csirázóképesség meghatározása külön. (Ezt külön csak 
abban az esetben állapítjuk meg, ha a beküldő szavatosság mellett 
csak ép, tiszta és azonos magot küld.) 

5. Térfogat-suly (Hektoliter-suly). 
6. Csirázási energia. 
7. Csirázási kísérleteknél a vizsgálat tartama 3—6 hét. 
8. Metszési próbát az erre alkalmas fafajok magjain a csiráz-

tatás befejezésével rendszerint díjmentesen végezünk és annak 
eredményét közöljük; mint önálló vizsgálati eljárást azonban csak 
a beküldő külön kívánságára alkalmazzuk. 

9. A vizsgálat eredményeért a szabályszerű magmennyiséggel 
végzett próbánál a következő hibahatárokon belül felelünk: 



a) Tisztaság: 5° / 0 oly magvaknál, melyek tisztasága 90%-on 
felül, 8 % ellenben olyanoknál, melyek tisztasága 90%-on alul van. 

b) Csirázóképesség: 2 % oly magvaknál, melyek csirázó-
képessége 90°/o-on felül van, 3°/o olyanoknál, melyek csirázó-
képessége 5 0 — 9 0 % között van. 

cj Használati érték: 6 % oly magvaknál, melyek használati 
értéke 90%-on felüli, 9 % olyanoknál, melyek használati értéke 
90-en alul van. 

V. 

Vizsgálati dijak. 

1. A fent részletezett vizsgálatok és egyéb munkákért magán
felek a következő dijakat fizetik, melyek mindig a mintával egy
idejűleg küldendők állomásunkhoz. 

2. Állami erdő és más hatóságok (kivéve az 1895. XLVI. t.-cz. 
végrehajtásával megbízottakat) általában a gazdák (gazdasági 
egyesületek, gazdakörök) községek az esetben, ha az illetékes 
járási erdőgondnokság utján fordulnak az állomáshoz az erdei 
vetőmagvak azonosságának, tiszaságának és csírázó képességének 
megállapításáért vizsgálati dijat nem fizetnek. 

3. Használati érték. (Tisztaság és csirázóképesség megállapítása) 
az azonos és ép magvak, valamint a tiszta magvak csirázóképes-
ségének % szerinti kimutatásával 4 K. 

4. Tisztasági vizsgálat, az azonos és ép magvak % szerinti 
kimutatásával 2 K. 

5. Csirázóképesség megállapítása (a 4. fej. 4. pont alatt emii
tett megszorítással): 

a) csiráztatás utján 2 K, 
b) metszési próba utján (csak külön kívánságra, 1. 4. fej. 

8. pont) 1 K. . 
6. Idegen alkotórészek (idegen, léha vagy korhadt mag, 

szemét, polyva, pikkelyek stb.) százalék szerinti külön kimutatása 
tekintet nélkül az alkotórészek hányféleségére 2. K. 

7. Azonossági vizsgálat: 
aj a mag nemének és fajának, esetleg alfaj és változatnak 

megállapítása, (amennyiben ez magvizsgálás utján lehetséges) 
minden egyes faj után 1 K, 



b) termelési kísérlet utján 10 K. 
8. Abszolút suly meghatározása 1 K. 
9. Térfogatsúly „ 1 K. 
10. Csirázási energia meghatározása 1 K. 
11. Mintavétel az állomás kiküldött közege által (annak úti

költségeinek és esetleg napidijainak megtérítésén felül) és a szak
vélemény kiállításáért 20 K. 

12. Értesítés vagy szakvélemény másodpéldányért 40 f. 
13. Előforduló egyéb vizsgálatok diját az állomás vezetője 

szabja meg. 
14. Előfizetés. Oly magkereskedések és vállalatok, amelyek 

az állomásnál nagyobb számú vizsgálatot végeztetnek, előfizetés 
esetében a magvak azonosságára (ha ez egyszerű vizsgálat utján 
lehetséges) továbbá használati értékére, illetőleg csirázóképességére 
és tisztaságára vonatkozó vizsgálatoknál a következő díjmérsék
lésben részesülnek: 100 előre fizetett vizsgálat dija 50 K, meg
jegyezvén, hogy ez esetben egy minta csirázóképességének meg
állapítása 3 vizsgálattal (1 K 50 f.) tisztaságának megállapítása 
2 vizsgálattal (1 K) számítódik. 

15. Ólomzárolás. Állami ólomzárolás alkalmával a m. kir. 
földmivelésügyi miniszter urnák 1903. évben 97646/1V—3. sz. a. 
kiadott szabályzata irányadó. 

M. kir. központi erdészeti kísérleti állomás. 

Selmeczbánya, 1906. évi október hó 1-én. 
Vadas s. k. 

Jóváhagyom. 

Budapest, 1908. évi május hó 7-én. 

A miniszter helyett Ottlik  Iván  s. k., államtitkár. 
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