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A magtermelő állományok berendezésével az utóbbi évek során sok 
cikk foglalkozott a Lesznoje hozjajsztvo hasábjain. A nagykiterjedésű 
erdősítési, valamint talajjavítási munkák a jó minőségű mag iránti keres
letet erősen fokozták, ezért az erdei magtermesztés megjavítására külön 
rendszabályok láttak napvilágot. Utasítások kötelezik az erdőgazdasági 
üzemeket a főbb fa- és cserjefajok magvai begyűjtésének bázisait jelentő 
magtermelő állományok kijelölésére és berendezésére. Ezek az utasítások 
azonban csupán általános jellegűek. Erdeifenyő erdőkben általában 
15—30 éves állományok kijelölését ajánlják azzal, hogy az azokban elő
forduló növekedésben visszamaradt, vagy nem megfelelő alakú fákat cél
szerű kivágni. Az utasítások rámutatnak arra, hogy a magtermelő fák 
terméshozamát fokozni kell, például a záródás megbontásával, a talaj 
ápolásával. Nem határozzák meg azonban ezeknek a műveleteknek az in
tenzitását, egymásutánját és alkalmazásuknak pontos időpontját, nem 
szabályozzák a magtermelésre kijelölt erdeifenyő állományokban fen-
tartandó záródás mértékét sem. 

Nem lehet csodálkozni ezek után, hogy a gyakorlati erdészek a vég
rehajtás során gyakran figyelmen kívül hagyják a növények örökletes 
tulajdonságainak a külső környezeti viszonyok befolyására történő meg
változása törvényszerűségeit. Így például A. M. Szlovcov „Erdei mag
termelő gazdaságok berendezése" c. cikkében (Lesznoje hozjajsztvo, 1950. 
7. sz.) kijelenti, hogy a magtermelő állományok kijelölését „ . . . tölgyer
dőkben 6—10 éves korban, tűlevelű erdőkben pedig akkor kell végrehaj
tani, amikor a fiatal fákon valamennyi ágörv zöld". Majd tovább: „ . . .egy 
ha-n legfeljebb 300 magtermelő fát szabad hagyni. Ezeket a fákat egyen
letesen elosztva (legjobb sakktáblaszerűen) egymástól 6 m távolságra 
kell meghagyni." Szlovcov ezek szerint tűlevelűek esetén fiatalos állomá
nyok kijelölését ajánlja, továbbá azt javasolja, hogy az egyes fákat gyü
mölcsöskerthez hasonlóan egymástól elkülönítve, ritka állásban nevel
jük fel. 

A. M. Szlovcov ezzel a nézetével nem áll egyedül. Sok erdészeti 
szakember vall hasonló nézeteket, melyeket erdeifenyő esetében nagy
jából a következőkben foglalhatunk össze. 

A kijelölendő állományok korára nézve általános a 15—30 év, he
lyesebbnek vélik azonban az ennél fiatalabb, 5—7 éves állományokat ki
jelölni. A kijelölt állományok záródásának olyan mértékű megbontását 
javasolják, aminek alapján a magtermelésre kiválasztott fiatal erdeife
nyők szabad állásba kerülnek. A szabad állásban nevelt fákat részesítik 
előnyben, a magtermelő fákat alacsony növésű, földig ágas, terebélyes 
koronájú fákká nevelni javasolják. A kijelölt állományban (már fiatalos 
korban is) kivágatják a magtermelésre ki nem jelölt fákat, hogy a talajt 
fel lehessen szántani és be lehessen vetni csillagfürttel. Végül ezeknek a 
szempontoknak érvényesítésével ajánlják a magtermelő állományok mes-
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térséges telepítését erdeifenyő csemetéknek ritka hálózatban való ülte
tésével. 

Az elmúlt évben megjelent új „Alaprendelet az erdei magtermelő 
gazdaságok berendezéséről és feladatairól", valamint az „Utasítás az er
dei magtermelő gazdaságokban és egyes állandó magtermelő állományok
ban alkalmazandó ápolóvágások végrehajtására" című utasítások a fen
tiekkel szöges ellentétben álló intézkedéseket rendelnek el. Azt hittük, 
hogy ezeknek a rendeleteknek a kiadása a kérdést lezárja. Ennek elle
nére a Lesznoje hozjajsztvo 1952. évi 10. számában V. V. Ogijevszkij pro
fesszornak „Erdeifenyő magtermelő állományok berendezése" c. cikkében 
újra helytelen irányelveket találunk. A szerzőtől azt vártuk, hogy olyan 
magastörzsű magtermelő fák nevelésének célszerűségét bizonyítja be, 
amelyeket a legjobb alakú és legszebb növekedésű fák közül választottak 
ki, melyek nem hajlamosak szerteágazó terebélyes korona és villás törzs 
képzésére. Ogijevszkij professzor ezzel szemben a kérdést igen egyéni 
módon tárgyalja: „Mélyen leeresztett koronájú, racionálisan elhelyezett 
fák nevelésével olyan magtermelő állományt kell létesíteni, amelyről a 
tobozok könnyen leszedhetők. . . . Az állományoknak mind az első, mind 
a második telepítési módja lehetővé teszi, hogy a tobozgyűjtő munkás 
horog, vagy más eszköz segítségével a földön állva szedje a tobozt." Ezek
ről aztán igazán el lehet mondani, hogy jó erdeifenyő „magtermelő állo
mányok!" 

V. V. Ogijevszkij és A. M. Szlovcov cikkeivel nem érthetünk egyet 
Ha jó örökletes tulajdonságokkal rendelkező, kiváló minőségű erdeifenyő 
magot akarunk nyerni, akkor magtermelésre a legjobb állományokat kell 
kiválasztanunk. A magtermelő fák magas, egyenes, ágtiszta, hengeres 
törzsűek legyenek, magasra feltóit koronával. Ilyen egyedeket csak jó 
záródású (legalább 0,7, 0,8) állományokban lehet nevelni. Ezért magterme
lésre jó záródású fiatal erdeifenyveseket ajánlatos kijelölni és az állo
mányápolások egész rendszerével jó növekedésű és fejlődésű, bőventermő 
állományokat nevelni belőlük. 

Szabadállásban nőtt fákat magtermelőnek kiválasztani helytelen. 
Ilyen fák kiválasztását azzal szokták indokolni, hogy azok nem nagyon 
magasak, koronájuk sűrű és melyen leeresztett, ami a tobozszedést meg
könnyíti. Ezekről a tobozszedés valóban közvetlenül a földről végezhető, 
a magtermelő fáknak ilyen kiválasztása azonban a micsurini agrobiológia 
szerint gyenge minőségű erdők nevelésének szándékos előkészítését je
lenti. Az erdeifenyő új nemzedéke a tenyészeti körülmények hatására 
sok örökletes, távolról sem kívánatos tulajdonságot (alacsony növés, ágak-
rabomló, erősen sudarlós törzs stb.) vesz fel. Olyan fontos tényezőt, mint 
amilyen a környezet, elhanyagolni nem szabad, és nem lehet remény
kedni abban, hogy kiváló minőségű magot nyerünk csak azért, mert jó 
volt a mag, amelyről a magtermelő fákat neveltük. 

7. V. Micsurinnak tanítása alapján — mely szerint a növények örökle
tes tulajdonságai a környezet hatására megváltoznak — a szabad állás
ban nőtt, alacsonynövésű fákat magtermelésre alkalmasaknak nem tart
hatjuk. Ilyen fákat kiválasztani csak azért, mert azokról a tobozgyűjtés 
könnyű, a legkisebb ellenállás irányában való haladást jelenti. A toboz
gyűjtés megkönnyítése gépesítéssel is elérhető, és ez ennek egyedüli és 
legjobb módszere. 



Elsőrendű maganyag nyeréséhez biztosítani kell a magtermelő állo
mányokban az egyedek jó fejlődését. A gyakorlati szakemberek ezért 
aligha helyeselhetik azt, hogy ezekben az állományokban (különösen fiatal 
korban) a magtermelésre kijelölt fák kivételével minden egyéb fát kivág
janak. Az ilyen ritkítás folytán bekövetkezett új körülmények hatására 
a fiatal fák asszimilációjának típusa rosszabbodhat, ami azután az állo
mány rosszabbodásához vezet. Hektáronként 300 fiatal — különösen 5—7 
éves — erdeifenyőt szabad állásba helyezve egyáltalában nem kívánatos 
eredményt kaphatunk: a korábbi viszonyok között önkénytelenül felfelé 
növekedés helyett a fiatal fák növekedése az új körülmények között las
súdni kezd. Az oldalhajtások tenyészőcsúcsainak tevékenysége a főhajtás 
élettevékenységének csökkenésével megélénkül, s ennek következménye
ként a törzs ágakra bomlik és erősen sudarlóssá válik. 

A fiatalosokban az állományt a szokásos módon kell ápolni. Intenzí
vebb gyérítéseket a magtermelésre kijelölt fáknak termőre fordulása 
után célszerű csak végezni, azonban még ekkor sem engedhető meg a nem 
magtermelést szolgáló fáknak egyszerre történő teljes kiszedése. 

V. V. Ogijevszkij professzor V. D. Ogijevszkij tapasztalataira hivat
kozva azt állítja, hogy a fiatal erdeifenyők minden tekintetben megfe
lelő magot hoznak, egyetlen hátrány csupán az, hogy magjuk rövidebb 
ideig csírázóképes. V. V. Ogijevszkij professzor a kérdést véleményünk 
szerint túlságosan leegyszerűsíti. Ha figyelembe vesszük, hogy erdeife
nyőnél a fiatalosok közé az I. és II. korosztályú állományok tartoznak, 
érthetővé válik, hogy hasonló általánosítás aligha engedhető meg. A fia
talosok határosak a középkorú állományokkal és a magérettség normális 
záródású erdeifenyő állományoknál az átmenet határán (vagy ahhoz kö
zel) következik be. Gyengébb záródás mellett a fiatalos korcsoportba tar
tozó 10—12 éves erdeifenyvesek is hoznak termést, de milyenek ezek a 
magok? Sajátságuk nem csak az, hogy rövidebb ideig csírázóképesek, ha
nem súlyuk is sokkal kisebb, mint a középkorú állományokban gyűjtött 
magvak súlya. A kis magoknak természetesen kevesebb a szervesanyag 
készlete, csíranövényük ezért kicsi és gyenge, természetes viszonyok kö
zött nem tud megfelelő gyökeret ereszteni, sem az almon keresztül a vi
lágosságra törni. Ezeknek a magvaknak a csírázóképessége nem megfe
lelő. A. P. Tolyszkij adatai szerint a borovói kísérleti erdőgazdaságban 10 
éves erdeifenyőkről gyűjtött magok csírázóképessége mindössze 37% volt. 

Minden alapot nélkülöznek ezek szerint a fiatal erdeifenyőről tör
ténő maggyűjtésre vonatkozó javaslatok. Semmi szükség sincs erre, hi
szen a Szovjetunióban elegendő középkorú állomány van. Ezek az állo
mányok az önfelújítási érettséget elérve nagy mennyiségű, elsőrendű 
magot teremhetnek. A legszebb fiatalosokból sokkal célszerűbb magtermelő 
állományokat nevelni. Biztosítani kell ezeknél a környezeti hatás alkal
mazásával a magtermelésre kijelölt fák törzsnövekedésének fokozását, 
teljes mértékű kifejlődését, a törzs minőségének javulását. A magtermelő 
fák időelőtti termőre fordulása (lelassúbbodott növekedés esetén) a fajta 
tulajdonságainak (az örökletességnek) csak ártalmára lehet. 




