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A fenyőmagtermelő ültetvények (plantag.e) létesítésének alapja a 
haladó szovjet biológia egyik alapvető tételének felismerése: a szaka
szos fejlődés elméletének gyakorlati alkalmazása. A szovjet biológiai 
tanítások alapján hasonló termőhelyre szánt magtermelés oéljából át
örökítő képességében és fejlődésének magtermő szakaszában lévő idős 
állomány elit törzseit választjuk anyafákként. A z oltógallyat ezekről 
vesszük. H a az ültetvény mag termése eltérő klimatikus és termőhelyi 
viszonyokkal rendelkező területek erdősítését fogja szolgálni, akkor az 
oltógallyakat fiatal, éppen teremni kezdő, tehát még nagyfokú plaszíi-
citással rendelkező fákról szedjük és figyelembe vesszük a vegetatív 
hibridizációval járó lehetőségeket is. A magtermelő ültetvényeknek 
három főcélja van: 

1. Erdészeti növénynemesítés. Ismeretesek azok a hatalmas eredmé
nyek, amelyeket a mezőgazdasági növények és a gyümölcsfák nemesí
tése terén a haladó világ biológusai elértek. A z erdei fák nemesítése 
terén eddig csak az első lépéseknél tartunk. Erdőgazdasági vonatkozás
ban a mezőgazdaságban leggyakrabban alkalmazott nemesítő mód: a 
generatív hibridizáció igen szűk keresztmetszetként jelentkezik. A z erdei 
fák magas magzókora és általában az erdőgazdaság évtizedeikre, sőt év
századra szóló gazdálkodása szinte lehetetlenné teszi a megfigyeléseket 
A magtermelő ültetvény létesítésekor azonban önként kínálkoznak a ki
választással és a vegetatív hibridizációval járó nemesítési lehetőségek, 
amelyeknek hatását az igen korán elérhető magterméssel és utódneve
léssel ellenőrizni is lehet. 

2. A korai és jó minőségű magtermelés fontossága közismert. Szo
cializmust építő erdőgazdaságunknak jó minőségű fát kell termelnie. 
Ennek egyik alapfeltétele a jó minőségű mag. Minden termőhelyre 
a legmegfelelőbb fajta, biztos származás, kiváló tulajdonságok örök-
löttségc: ezek a maggal szemben támasztott főkövetelmények. 

3. A magtermelés önköltségének csökkentése. Magtermelósünk során 
eddig elhanyagoltuk az önköltségcsökkentés lehetőségeit. Forradalmi 
változás következik be ezen a téren, ha a gyümölcsösszerűen kezelt, ala
csony fákról gyüjthetjük a magot, kihasználva az ültetvény méretei
hez mérten a nagyüzemi gazdálkodás minden előnyét. 

Ez a három célkitűzés olyan nagy perspektívát tár fel, hogy a 
magtermelő ültetvény sikeres létesítése új fejezetet nyithat erdőgazda
sági mag termelésünk történetében. 

1951. évi munkánkat még kezdeti eredménytelenségek jellemzik. 
Március végén kezdtük el az ültetvény létesítését, ez pedig már késői 
idc'pont volt az induláshoz. A fenyőoltásnak ugyanis elég hosszú időt 
kívánó előkészületei vannak: előző évben szükséges a cserepezés, janu-



árban már meg kell kezdeni az üvegházban a fűtést, hogy az élei a 
csemetékben meginduljon, március végéig az oltógallyakai keli bizto
sítani. Ezekből még, semmisem volt előkészítve. Legelőször megfelelő 
mennyiségű és minőségű cserép beszerzése volt a feladat. Legalkalma
sabbnak a 14-es mélyített cserepet találtuk. Felső átmérője 14 cm, alsó 
átmérője 10 cm, magassága 18—20 cm. Ez a eserépméret teljesen meg
felelőnek ígérkezik, mert nagy cserépben elsősorban a gyökér fejlődik 
a földfeletti rész rovására mindaddig, míg az egész cserepet körül nem 
futja. Az oltványok készítéséhez már a cserepezés utáni első tavaszon 
erőteljes nedvkeringésben lévő szárra van szükségünk. Végül kisebb 
cseréppel az üvegház jobb helykihasználása is biztosítható. A fenyők 
eserepezését augusztusban szokás végrehajtani. Ekkor a fenyők tenyé
szetében egy viszonylagos időszak végén vagyunk. Ilyenkor földlab
dával könnyen — gondos ápolással földlabda nélkül is — átültethetek. 
Szeptember-október folyamán a fenyőknek egy második, erőteljesebb 
fejlődési szakasza következik be, amely csaknem minden ősszel újabb 
hajtást hoz létre. Jól megfigyelhető volt ez 1950 őszén az erdeifenyő-
cseimetéken. A z egyéves csemeték csaknem akkorát hajtottak, mint 
tavasszal. A földfeletti rész fejlődésével együtt, sőt azt megelőzően a 
gyökerek is indulnak. Ezt használjuk ki az augusztusi; cserepezéssel. 
A z őszi gyökórhajtás elég arra, hogy a cserepet befussa. A jó gyökér-
fejlettség rendkívül fontos azért, hogy tavasszal teljes erővel indulhas
son a hajtás és a lehető legnagyobb fokú nedvkeringés legyen a szár
ban. Említettük, hogy 1951-ben, március végén cserepeztük be a fenyő-
csemetéket, tehát a begyökeresedés elmaradt, illetőleg a hajtás rovására 
akkor kezdődött meg, mikor utóbbi is megindult. Ez a tavaszi rögtön
zött cserepezés a szabadföldi átültetéshez hasonló és ez többnyire a 
szárfejlődés visszaesésével jár. 

A kertészeti gyakorlat a fenyőoltásokat mindig üvegházban hajija 
végre. Szabadföldi fenyőoltásról nem olvastunk az irodalomban, sike
res kísérletezésről is egyízben hallottunk. Biológiai magyarázatát ma 
még nem ismerjük, de a gyakorlat feltétlenül és világosan mutatja az 
üvegházi oltás előnyét. Talán gyantásodás miatt kell az összeforradás 
idejét a lehető legrövidebbre szorítani. 

December végén, január elején kell a cserepezett fenyőalanyokat 
fokozatosan fűtött üvegházban elhelyezni. Itt a hajtás 4—5 hét alatt 
bekövetkezik, tehát már február folyamán oltani lehet. Ilyenkor a tel
jes téli nyugalomban lévő oltógally a szedés után közvetlenül használ
ható, tárolási ideje a legrövidebb időre korlátozható. A kései cserepe
zés miatt a hajtás ideje április második felére tolódott ki. Addig nem 
várhattunk az oltógallyszedéssel, mert közben kihajtottak az anyafák, 
A gally tárolására semmi korábbi tapasztalattal nem rendelkeztünk. 
Kis jégvermet építettünk és ott tároltuk az április 6-án leszedett galy-
lyakal. Ez a módszer jónak bizonyult, nem észleltük a 3—4 hétig tárolt 
i fallyal végzett oltás hátrányát a frissen szedett oltógallyal szemben. 
Elz vezetett arra a gondolatra, hogy megkíséreljük a szabadban való 
oltást, minthogy az üvegházi oltás idejére, április végén a szabadban 
is hajtanak a csemeték. 

A kámoni telepen 368 db erdei fenyőcsemetét március 24-én és 25-én 
cserepeztünk és ebből 100 db oltására április 9-én, a többire május 3-án, 
4-én került sor. A z oltógallyakat a pornóapáti és szentpéterfai erdőben 
kiválasztott elit-törzsekről szedtük. Ezeket sajnos nem jelöltük meg, 



így ma már ismeretlenek. A megeredés várhatóan igen alacsony volt, 
az őszi megmaradás még, tovább csökkent. Megeredi 73 db. Ezeket jú
nius folyamán a szabadba helyeztük és ott cserepestől földbe süllyesz
tettük. Őszre 51 db maradt meg, ezeket októberben a kantoni csemete
kertben szabadföldbe ültettük. Bekerített helyen, állati károsítóktot 
mentesen teleltek, csupán némi hónyomás volt rajtuk tavasszal észlel
hető. Jelenleg 47 db él, tehát az eredeti oltásnak mindössze 13 száza
léka. Ez év tavaszán rendkívül jó fejlődésnek indultak, megmaradásuk
hoz, felnevelhetőségükhöz minden remény megvan. Megemlítendő, hogy 
idén tavasszal szépen virágoztak. E z azért érdekes, mert az idén a 
vasmegyei erdeifenyőallományokban is bőséges a virágzás. 

A szabadföldi oltások végrehajtásához a jáki alsóerdő csemete
kertjének kétéves iskolázott erdeifenyő csemetéit választottuk ki. Fölé
jük melegágyi ablakokat helyeztünk, hogy a meghaJLásokai siettessük, 
továbbá az oltványokat a csapadék ellen védeni tudjuk, miután a víz 
beszivárgása a friss oltási sebbe nem kívánatos. Ezt a leüvegezést már
cius 3-án végeztük el. Alatta a fenyők két hét alatt meghajtottak, 
úgyhogy április 20-án már oltani lehetett. Beoltásra került 401 darab. 
A megeredés igen jónak mutatkozott. Sajnos valamennyi fanyőoltvány 
a Pissodes notatus, és a kisebb kenderbogár áldozata iott. 18 csemete 
még pár hétig sínylődött, de a rágás sebeit nem tudták kiheverni. Ér
dekes, hogy a, környező erdő sem azévi, sem régebbi ültetéseiben nem 
észleltünk ormányos károsítást. Feltehető tehát, hogy a környék vala
mennyi elszórtan jelenlevő ormányosát csalogatta oda az oltványok 
friss gyantaillata. A kudarc értékes tapasztalatot adott, amennyiben a 
jövőben, ha sikerül kikísérletezni a szabadföldi oltás megfelelő eljárá
sát, az oltványokat állandó felügyelet alatt kell tartani, mert a káro
sítás veszélyének fokozottan ki vannak téve. A jáki szabadföldi kísér
letből, egyetlen oltvány sem maradt életben. Megemlítem, hogy a sza
badföldi oltási kísérleteket továbbfolytattuk. 20 példányon végeztünk 
1951. májusában és augusztusában oltást, melyek közül néhány siker
rel járt. Jelenleg 3 db szabadföldi oltványunk él, a biztos eredménnyel 
járó oltásnak, valamint az oltások gondozásának módjára korai volna 
megállapítást tennünk. K i kell hangsúlyoznom a helyes szabadföldi ol
tások kikísérletezésének fontosságát. Óriási a melegházi oltásokkal 
szemben a költségkülönbözet, ugyanakkor elképzelhetetlen, hogy az 
egy évig tartó melegházi nevelés után teljesen új külső körülmények 
no hagynának maradandó nyomot az oltványok további életében. A 
melegház környezeti hatásai bizonytalanná tehetik az öröklöttséget, 
pedig állandósága, illetve tudatosan irányított változása rendkívül 
fontos. 

A z 1952. évi oltásokhoz rendszeresebben tudtunk előkészülni. 1951. 
nyarán már beszereztük az ismertetett méretekre készített cserepeket, 
kiválasztottuk a cserepezésre legalkalmasabb csemetéket. A kétéves 
magágyi erdeifenyő-csometék mutatkoztak a legmegfelelőbbnek. A z is
kolázottal szemben az az előnyük, hogy sima, egyenes, ágasodástól men
tes a törzsük, ami az oltást nagyban megkönnyíti. A nagyon göcsös, 
görbe alanyok egyáltalán nem valók oltásra. Nem szükséges a túlsá
gosan nagy gyökér, mert a cserepezett csemeték figyelmes gondozásá
val a megeredés biztos. A nagy- gyökér hátrányos, mert nem lehet meg
felelően cserépbe helyezni. Legalkalmasabb alanyok azok a csemeték, 
amelyek az oltás helyén 5—6 mm vastagok. Ez a gyökfő felett 5—10 



cm-re tehető, jóllehet akárhol olthatunk, ahol a törzsön üde és sima 
kérgű, mintegy 5 em hosszú szakaszt találunk. A cserepezés és az oltás 
ideje között a csemeték tovább vastagodnak, és oltás idejére, 6—8 m m 
vastagok lesznek. A z oltógallyak nem egyforma vastagok, oltáskor az 
alanyokat az oltógallyak vastagsága szerint megfelelően válogatni kell. 
A vegetatív hibridhatásokra való tekintettel a jövőre nézve az a törek
vésünk, hogy az alanyok is ismert elit-fákról származzanak. 

A cserepezést augusztus elejére terveztük. Számításunkat a tavalyi 
rendkívül száraz időjárás keresztezte. A kiszemelt csemeték részben a 
sárvári, részben a sajtoskáli csemetekertekben meglehetősen kötött tala
jon állottak, kiszedésük lehetetlen volt. Vártuk az esőt, de ez egyre 
késett. Kényszerhelyzetünkben augusztus 28-án a gyengébb minőségű, 
de lazább talajon levő jelihálási csemeték kiszedését és eserepezését 
kezdtük meg. A z 1951. őszi szárazság oly nagyfokú volt, hogy az erdo'-
fenyő-csemeték őszi fejlődése, amely 1950. őszén olyan szembetűnően jó 
volt. most teljesen elmaradt. A szárazság tehát késleltette a cserepezé-
sfinket és a természetnek ezt a szárazság okozta kedvezőtlen megnyil
vánulását a gondos kertészeti ápolással sem lehetett ellensúlyozni. A z 
öntözés nem pótolta az esőt. 

Feltűnő volt az őszi meghajtás szempontjából a kedvezőtlen időjá
rású őszön az egyes fafajok eltérő viselkedése. A lucfenyő, bár közel-
sem olyan mértékben, mint az előző években, elfogadhatóan meghajtott 
és gyökere megkezdte a cserép befutását. Ezzel szemben az erdeifenyő-
csemeLék elenyésző kis százalékán lehetett észlelni a meghajtást. 1951. 
őszén a, cserepezés terén tehát két fontos tapasztalatot szereztünk: 

1. A z időjárás változékonysága miatt az augusztusi cserepezés biz
tos sikerére nem lehet alapozni, 

2. az augusztusi átültetés nem kedvez minden fafajnak: a lucfenyő 
esetén elfogadható, az erdeifenyő esetén semmiképpen sem javasolható. 

Levontuk tehát a következtetést: lehetőleg, minden fafaj, de külö
nösen az erdeifenyő esetén a tavaszi cserepezés a biztos és helyes. A z 
1953. február-márciusában oltásra kerülő alanyokat 1952. április-máju
sában cserepeztük. Most is kétéves magágyi csemetéket választottunk, 
de inkább a vékonyabbakat válogattuík. A z eddigiekkel ellentétben 
jövőre háromévesek lesznek az oltásra kerülő alanyaink. A. cserepezés-
hez keverékföldet használunk. A kísérletek hosszú sorára lesz még szük
ség, hogy fafajonként megtaláljuk a legmegfelelőbb cserepező földet, 
amelyben az illető fafaj a legjobb, legüdébb fejlődést éri el. A kísérle
tek eredményeképpen emelni lehet majd az oltások megeredési száza
lékát. A jelenleg használt keverékföldünk összetétele: hattized rész 
kertiföld, kéttized rész homok és kéttized rész, komposzt. A fenyők cse-
repezése a kertészetben közismert szabályok szerint történik. Huzamo
sabb idő multán a cserépben levő föld megkeményedik és bemohásodik, 
emiatt feltétlenül ajánlatos a felszínt időnként meglazítanunk. 

Beeserepezés után a csemetéket azonnal a földbe kell süllyeszte
nünk, hogy a túlságos és gyakori kiszáradásnak elejét vegyük. A to
vábbi ápolás fafajok szerint eltérő öntözésre és árnyalásra szorítkozik. 
A téli fagyok beállta előtt a osemeték közeit alommal vagy szalmával 
takarjuk, hogy a föld átfagyását megakadályozzuk. Innen ugyanis 
december végén, január elején a cserepeket ki kell emelnünk, s ez fa
gyott földből lehetetlen. 



A fenyőmagtermelő ültetvényeik létesítésének egyik legdöntőbb fel
adata az. oltógallyakat szolgáltató anyafák kiválasztása. Hosszabb fon
tolgatás után Szentpéterfára esett a választás. Itt az erdeifenyő felte
hetően őshonos, de feltétlenül több évszázados múlttal rendelkezik és 
különlegesen szép állományokat találunk, jelenleg is. A legalkalmasabb
nak talált erdőrószletben kiválogattunk 50 db elit-törzset, ezeket szá
mokkal megjelöltük. A kijelölt fák kb. 100 évesek, az állomány mint
egy 80 százalók sűrűségű, elegyetlen erdeifenyő. A z elegyetlenség elle
nére is feltűnő a kiválasztott törzsek feltisztulása, 15—20 méterig telje
sen ágmentesek. A z átlagos famagasság kb. 30 méter. Talaja vízátnem-
eresztő, nagyon kötött agyag. V a s megyében a legtöbb erdeifenyő-tele-

1. kép. 

pítésünknek hasonló lesz a talaja. E z volt a döntő ok, amiért Szent
péterfán kerestük az anyafákat és ez indokolja, az aránylag idős állo
mány választását; mert elsősorban stabil öröklöttségű magra lesz szük
ségünk. A z állomány egyedeinek alakja különféle származásra vall. A 
legészakibb erdeifenyő-típus laza lombozattal, kúpos koronával, most 
is kivehető vezérhajtással, a koronán végigkövethető törzzsel, hegyes 
szögben felfelé álló ágakkal, teljesen vékony, sima kéreggel, szép szám
ban fordul elő. A z átmeneti típusok mellett megtalálható a középeuró-
pai fajta is, sőt néhány egyed a déli típust juttatja jellegzetesen ella
posodó pinea-koronájával eszünkbe. Érdekes, hogy az egyes fák tobozai 
is teljesen elütő külsejűek. Ugyanannak a faegyednek a tobozai viszont 
teljesen hasonlók annyira, hogy 8—10 fa tobozát könnyen szét lehet 
válogatni akkor is, ha összekeverednének. A z ősrégi erdeifenyő-állomá
nyok faegyedei alakra, tobozalakra sokkal egységesebbek. Nem tudjuk, 



hogy ez a megfigyelés összefügg-e az őshonossággal. Figyelemmel szán
dékozunk kísérni, hogy az oltványok toboztermése hogyan viszonyul 
majd az anyafákéhoz, mind fizikai, mind biológiai tulajdonságaik 
szeriül. 

Valamennyi kijelölt anyafa idei toboztermését begyűjtöttük. A ma
gokat faegyedenként elkülönítve kezeljük. 

Soronkövetkező feladat az oltógallyak begyűjtése. Két kérdésié kell 
felelnünk: 1. melyek a legmegfelelőbb oltógallyak; 2. hogyan történik 
az oltógallyszedés. 

A z erdeifenyő — általában valamennyi Pinus-faj — ágait ós hajlá
sai! vizsgálva érdekes megfigyeléseket tehetünk. A vezérhajtás nem 
hoz virágot. A korona középső és felső részén az ágvégeken levő, vezér 
hajtás jellegű ezévi hajtások csúcsán jelennek meg a nővirágok. A nő-
virágos hajtás tövén a legritkább esetben van hímvirág. A hím virág 
mindig másodrendű, növekedésében már visszaeső hajtás tövén nyílik, 
főleg, a korona alsó részén. Vannak — aránylag csekély száminál, 
leginkább a korona belsejében —• alig fejlődő, virágot hozó hajtások. 
A fejlődés, illetőleg degradálódás szempontjából világosan elkülönít
hető a hajtásoik négy csoportja. A virágzás sorrendje így alakul: 1. 
még nem virágzó, — 2. nővirágú, — 3. hímvirágú, — 4. már nem vi
rágzó hajtás. 

A magtermelés céljából való oltásra legalkalmasabb a nővirágoí 
hozó gally. Elkerülhetetlen azonban, hogy az oltógallyak közé hím
virágú ne kerüljön. A hímvirágú oltvány alig hajt valamit a nővirágú 
példány erőteljes hajtásával szemben. Kérdés, hogy a későbbi években 
visszanyeri-e a jelenben hímvirágos gally a nővirágzó jelleget, ós hoz 
hat-e az oltvány hímvirág után nővirágot? Ez a fejlődési visszalépés n 
természetiben nem szokott előfordulni. Annak a vizsgálata — továbbá, 
hogy van-e összefüggés a megfelelő stádiumos állapodhoz kötött két -
nemű virágzás és a kétlakiság kialakulása között — a következő évek 
feladata. 

A z oltógallyak begyűjtési technikája azonos a toboz gyűjtésével. 
Rendszerint magas fákról történik, megfelelő mászóeszköz használata 
elkerülhetetlen. Eddig kétféle mászóeszközt alkalmaztunk: a Pojtinger-
félét és a Wolfgangi mászóvasat. A Pojlinger-féle mászó előnye, hogy 
kíméletes, hátránya, hogy lassú. A Wolfgangi mászóvas gyorsasága 
mellett erősen sebzi a fát, különösen ha vékonyabb kérgű az erdei
fenyő. Igen csúnya sebet okoz, ha véletlenül megcsúszik. Már most erős 
gyanta folyás észlelhető azokon a fákon, amelyeket idén tavasszal ezzel 
másztunk meg. Ezt meg kell erdővédelmi szempontból vizsgálni, meg-
állapítva, hogy- mely állományok esetén és milyen mértékben enged
hető meg a sebzés. E g y kb. 30 m magas fa koronájába a wolfgangi vas
sal 3—5 perc alatt, a Pojtinger-félével pedig 30—45 perc alatt jut fel 
a gyakorlott famászó. A z időszükséglet közel tízszeres. A z e téren 
elérhető önköltségcsökkentés semmiképpen sem mehet az állomány 
egészségének rovására. A z öt éven belül vágásra kerülő, továbbá a na
gyon durva kérgű fákon 1—2 ízben megengedhető a gazdaságosabb 
volfgangi mászóvas használata, egyébként inkább a kíméletesebb P o j 
tinger-mászó ajánlható. Létrával kombinált használata 15—20 százalék
kal rövidíti meg a mászás időszükségletét. A z oltógallyakat valamivel 
hosszabbra kell hagyni, mint amekkora oltásra kerül. Általában 15—20 
cm-es gallyakat szoktunk szedni, lehetőleg a korona középső és felső 



részén levő ágvégekről. A z oltógially ezévi vagy multévi hajtásán legyen 
4—5 cm-es egyenes, simakérgű, üde szakasz, a metszéslap számára. Ölvan 
anyafákról szedjük a gallyakat, melyek gyakran teremnek és azokat 
vágjuk le, melyeken az idei toboz felett kis toboz is van. A válogatás
sal esetleg kiküszöbölhetjük az időszakos termést. A tavasszal szedett 
oltógallyakat az oltásig hó között tároltuk. 

A külső feladatokkal egyidejűleg a melegházban is folyik a munka. 
Január elején megkezdődik az üvegházak fűtése. Nagyszámú alany ese
tén a cserepeket a melegházba december végétől február végéig folya-
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marosan hordjuk be, nehogy egyidőben túlsók meghajtott alany mia'l 
összetorlódjék az oltás. A z üvegházat 18—20 fokra fűtjük fel és egyen
letes hőmérséklet tartására törekszünk. Ha a hőmérséklet emelkedne, 
szellőztessünk. A z üvegházi nevelés alatt fontos az öntözés és az árnyé
kolás. Mindkét munkánál a fafajok különböző igényére kell tekintettel 
lennünk. A z optimális öntözővíz mennyiségét a cserép vízkapacitásának 
százalékában lehetne megállapítani. Gyakorlatilag nincs sok haszna, 
mert a cserepek kiszáradása nem egyforma. Gyakorlott szakmunkás a 
helyes vízadagolás legjobb biztosítéka. Oltán után három hétig, csak a 
töveket öntözzük, ne érjen a víz a sebhez. 

A z állati károsatokkal szemben üvegházban nikotin elpárolog! a tu
sával védekezünk. Cipőkrémes doboz fedelét félig töltjük nikotinnal, 
aztán előzetesem megtüzesített vasra helyezzük. A z üvegházat résmen
tesen lezárjuk. Különös óvatosság szükséges, mert a nikotin-gőzök em
berre is mérgezők. E műveletet este végezzük és reggel jól kiszellőztet-



jük az üvegházat. Megfigyelésünk szerint az eljárás mindenféle állati 
károsítóval szemben eredményes. 

A z alanyok oltását akkor lehet megkezdeni, mikor már 2—3 em-es 
friss hajtásuk van. A z oltás a kertészetben ismert »rálapolás«. 

Fontos az éles, tiszta késpenge. A vágáslapok teljesen simák legye
nek. A metszés hossza 3—4 cm lehet. A metszéslapok készítésekor 
ügyelni kell arra, hogy az összeillesztés után a kambiumok lehetőleg 
teljes hosszban fedjék egymást. A háncskötést egészen szorosan meg 
kell húzni, hogy a vágáslapok között levegőző rész ne maradhasson. 

Ezév tavaszán a sárvári ós a kámoni üvegházainkban beoltásra 
került: 

6667 darab erdiefenyő jelenlegi ímegeredése mintegy 80% 
149 darab Pinus maritima jelenlegi megeredése minteg5' 90% 
63 darab Pinus rigida jelenlegi megeredése mintegy 65% 

216 darab lucfenyő jelenlegi megeredése mintegy 90% 
505 darab Picea omorifca jelenlegi megeredése mintegy 75%, 
405 darab vörösfenyő jelenlegi megeredése mlintegy 40%. 

A z oltványok indulását az oltás után 3—4 héttel várhatjuk, az 
alany friss hajtásait hetente fokozatosan visszacsipegetjük. Eddig, csak 
az oltás utáni tavaszon távolítottuk el teljesen az alany oltás feletti 
részét. Idén, mihelyt az oltvány a meghajtás után elegendő asszimiláló 
felülettel rendelkezett, kísérletet tettünk az azonnali teljes visszamet-
szésre. Az eljárás jónak Ígérkezik. 

Május végén az oltványok cserepestül lesüllyesztve a szabadba 
tehetők. További kezelésük, árnyalásuk, öntözésük a cserepezés utáni 
neveléshez hasonló módon történjen. 

Az egyéves oltványokat a végleges helyükre, az ültetvénybe szán
dékozunk kitenni. Erre sincs külföldi adatunk. Szó lehet tavaszi-, őí.zi-, 
esetleg augusztusi kiültetésről is. A kiültetés, mivel földlabdával törté
nik, majdnem százszázalékos sikerrel jár. Gondosan meg kell választani 
az ültetvény helyét, állati károsító — különösen a csimasz — ne legyen 
jelen. Arra is figyeljünk, hogy a közelben — gyakorlatilag 1 km-en 
belül — ne legyen azonos vagy rokon fajú állomány, faegyed, mert az 
idegen beporzással káros hibridizáció keletkezhet. 

A közelmúltban nagyfokú érdeklődés nyilvánult meg a fenyőmag
termelő plantage létesítése iránt. A z ország minden részéről jöttek 
Sárvárra és Kámonba az érdeklődők. Legtöbbjük azzal a komoly elha
tározással, hogy megyéjükben is elkezdik a plantage-létesítést. Ilyen 
nagyfontosságú, sok körülményt mérlegelő, szaktudást igénylő, nagy
részt kísérleti stádiumban levő munka, nem lehet az erdőművelők mel
lékfeladata. E g y külön szervezet életrehívása szükséges, melynek egye
dül a magtermelő ültetvény létesítése lenne a feladata. A központi irá
nyítású szervezet a feladatokat telepenként pontosan megszabná. 

Kezd átmenni a köztudatba az a felfogás, hogy a magtermelő 
ültetvény már 5—6 éves korában terem. Idézem a plantage-létesítésben 
előttünk járó svédeket: » A z első tömeges oltást nem lehet 1958 előtt el
kezdeni, az első magtermő ültetvény csak 1962-ben létesíthető. A z 1984. 
évvel kezdődően a magtermések olyan bőségesek lehetnek, hogy a mag
termő ültetvények saját üzemi költségeiket fedezni tudják a bevételek
ből.« Kétségtelen, hogy az oltvány már első éves korában teremhet. 



Kétséges, mikor fog annyit teremni, hogy az erdőgazdaságiiag szá
mottevő legyen. 

A plantage-létesítés további gyakorlatias és hasznos lehel őségé a 
külföldi fafajok szaporítása. Elsősorban a Douglas-fenyöre gondolok. 
Egyetlen termőhelyét sem láttam, ahol ne mutatott volna rendkívüli 
növekedést. Zákány homokján, Telekesi vályogon, Japlánpuszta agyag
ján egyformán kiemelkedik a környező lúc- és erdeifenyő-állományból. 
Külföldről nem lehet magot várnunk. A Német Demokratikus Köztár
saságnak van ugyan magterrmő Douglas-állománya, de a magot maguk 
is fel tudják használni. Felbecsülhetetlen értéket jelentene, ha a meg
lévő, már akkumatizálódott, csíraképes magot termő, kevés számú 
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Douglas-törzsünket szaporítanánk, és a belőlük létesített ültetvényekről 
évről évre nagyobb mennyiségű magot nyernénk. 

Erdőgazdaságunkban a maggazdálkodás a múltban mostohagyerek 
volt. A magkereskedők uralma ugyan befejeződött, de a tervszerű mag-
gazdálkodástől messze járunk. 

A z okszerű, és a mai gazdasági követelményeknek megfelelő erdé
szeti maggazdálkodásnak kél útja van. 

A z egyiken már elindultunk. A magtermelő állományok ki vannak 
jelölve. Most már csak szervezés kérdése, hogy a mag tényleg arról az 
állományról elkülönítve legyen begyüjtve, olt kerüljön felhasználásra, 
ahol azt a biológiai törvények diktálják. 

A másik út a magtermelő ültetvényeken keresztül vezet. Hiszem, 
hogy ez az út legalább olyan fontos, mint a másik és néhány évtized 
múlva ma még felbecsülhetetlen értékű — fajtanemes, olcsó erdei mag
gal gazdagítja szocialista erdőgazdaságunkat. 


