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Dr. Tomcsányi Pál, 
Zsombor Ferenc 

ERDÉSZETI NÖVÉNYFAJTÁK 
MINŐSÍTÉSÉNEK ALAPELVEI 

A tudományos és műszaki haladás időszerűvé tette, hogy az erdészetben is 
nemesített növényfajták lépjenek a vegyes populációk helyébe. 

A MÉM az Országos Mezőgazdasági Fajtakísérleti Intézetet megbízta az erdé
szeti növények fajtaminősítési munkájával, alapozva az Intézet más fás növény
fajták értékelésével kapcsolatos tapasztalataira. Ezzel Magyarországon indult 
meg először a hivatalos állami erdészeti fajtaminősítés. 

Tisztában kell lennünk mindenekelőtt azzal, hogy mit értünk erdészeti nö
vényfajtán. Ezt a Fajtaminősítési Szabályzatban (1970), így definiáltuk: „Erdé
szeti növényfajták — a minősítés szempontjából — a klónként fenntartható 
és ivartalanul továbbszaporítható növényegyedek utódai, illetve meghatározott 
ivartalanul — esetenként ivarosán — fenntartott és ivartalanul elszaporított 
szülőnövény egyedek ivaros utódhemzedékének populációi." A klón, akár gene
ratív úton, akár szomatikus mutánsként jött létre, amennyiben vegetatív úton 
szaporítják, prototípusát képezi az arboreszcensz kultúrák fajtafogalmának. A z 
erdészeti növényeknél — elsősorban a heterózis hatás kihasználására — elkép
zelhető olyan eljárás, hogy definiált szülőnövények generatív utódnemzedékét, 
tehát magoncait használjuk fel erdőtelepítésre. Ebben az esetben azonban a 
szülőnövények állandósága és megbízhatósága alapvető és azok általában klón
ként tarthatók fenn. 

A fajta kritériumainak megfelelő növényanyag előállítása után kerül sor a 
fajtajelölt regisztrálására, vagyis a nemesítőtol független szerv által történő 
elismerésére. A fajta regisztrálása és jogi védelme nélkül a nemesítői tevékeny
ség erköcsi és anyagi megbecsülése sem következhet be. Megfelelő ösztönzés 
hiányában a nemesítés sem fejlődhet olyan fokra, mint ahogy azt az erdészet 
fejlődése és a biológiai tudományok vívmányai indokolttá teszik. 

Erdészeti növények fajtaválasztéka még nem alakulhatott ki és csak egyes 
fajokból folyik fajtaelőállító nemesítés, ami lehetővé teszi a szabályozott fajta
szaporítást. A z erdészeti fajtaszortimentek kialakítása érdekében minden olyan 
faj esetében, melyből kultúrfajta (cultivar) alakítható ki, minél hamarább át 
kell térni fajták alkalmazására és az új erdőtelepítéseknek fajtatisztának, vagy 
megfelelő fajtakombinációnak és nem vegyes populációnak kell lenni. Ameddig 
fajtaválaszték nem alakul ki, addig viszonylag egyszerű az új fajta bevezetése. 
Ilyenkor elbírálásra kerül a fajtajelöltek ökológiai alkalmazkodóképessége, va
lamint az, hogy ökonómiailag elérik-e az eddig termesztett populáció teljesít
ményét. 

Ha valamely erdei növényfajból már fajtákkal rendelkezünk és újabb fajtára 
van szükség a választék bővítésére (pl. más felhasználási célra, vagy nagyobb 
fatömeghozamú, vagy más termőhelyre alkalmas fajtát keresünk stb.), úgy a 
már termesztett fajtákkal való összehasonlításra van szükség, aminek során a 
fajtaválasztékot differenciáló tulajdonságok minőségi vizsgálatára kell a súlyt 
helyezni. Amennyiben pedig már kialakult fajtatípus javításáról van szó, úgy 



a mennyiségi, vagy minőségi többletteljesítmény statisztikai igazolása szüksé
ges. A minősítéshez szükséges információk tehát sokéves parcellakísérlet 
sorozattól egészen az egyszerű megfigyelésekig (bizottsági bírálat) terjedhetnek. 

A fajtaminősítés rendszerét, módszereit nem lehet sematizálni. Jóformán 
minden esetben más és más eljárást kell alkalmaznunk, szem előtt tartva, hogy 
minden fajtajelöltnél a leggazdaságosabban oldjuk meg a vizsgálatot. Támpon
tot ad a vizsgálati módszer megválasztásához a fajtahasználat időigénye. Erdé
szeti vonatkozásban a növényegyed hosszú életciklusa lehetetlenné teszi tény
leges kísérletek vágásérettségi korig történő végzését, sőt megismétlését egy 
emberöltőn belül. A fajta biológiai életciklusa (az az időtartam, ameddig a fajta 
megtartja jellemző tulajdonságait, leromlása nem következik be) indokolttá 
teszi hosszú élettartamú fás növények esetében a folyamatosan, újonnan szelek
tált alapanyagok elszaporítását. Gyakorlatilag ez a termesztett fajta leromlás 
előtti, időben történő leváltását, lecserélését jelenti. A gyorsabban előállítható 
fajták gyorsabban leváltásra is kerülnek. Tehát a fajta előállítás (nemesítés, 
honosítás) időigénye is megköveteli a minősítő munka meggyorsítását. 

A fajtaminősítési eljárás a fajtajelölt bejelentésével kezdődik meg. A z Orszá
gos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Tanács Erdészeti Szakbizottságának határo
zata alapján csak olyan fajtabejelentés elfogadása javasolható, melynek előze
tes elismerésére a már megindított, vagy elvégzett nemesítői (honosítói) vizs
gálati munka alapján, 8—10 éven belül lehetőség van. 

A bejelentett fajtajelölt növényanyagát át kell adni egyidejűleg az Orszá
gos Mezőgazdasági Fajtakísérleti Intézet számára, ahol azt úgynevezett regisz
tergyűjteményben helyezik el. Itt vitás esetekben a fajták önállóságát, priori
tását is vizsgálni lehet. Részben a beadott anyag, de hosszú élettartamú kultú
ráknál inkább a nemesítő növényanyaga alapján kerül sor a fajta első, hely
színi vizsgálatára. 

A fajtaminősítési eljárás első lépése a növényanyag helyszíni bizottsági bírá
lata. A bizottság tagjait a Fajtakísérleti Intézet kéri fel, a szóban forgó növény
faj legjobb specialistáit összegyűjtve. A bizottság tagjai kollektíven szemlélik 
meg a növényanyagot, de mindenképpen titkosan és személyenként bírálják azt 
el. A helyszíni bírálat nem a mérhető tulajdonságok megállapítására irányul, 
hanem elsősorban a fajta önállósága, szükségessége tekintetében kell a meg
hívottaknak a bírálólapon nyilatkozni. Javaslatot tesznek a bejelentés elfoga
dására, a kísérletbe állítás módjára, vagy szükségességére is. A helyszíni bírá
lat során kétféle bírálólapot alkalmazunk. A z általános bírálólap a szakértők 
véleményét alternatív kérdések formájában tisztázza, amelyekre igen vagy nem 
válasz adható. Ezek az állásfoglalások a kísérletileg nem vizsgálható tulajdon
ságok megítélése szempontjából nagy jelentőségűek. Emellett a pontozólappal 
az a célunk, hogy a bíráló felhívhassa a figyelmet az egyes tulajdonságok jelen
tőségére. A megtekintett növényanyag alapján maximálisan 100 értékpont ad
ható. A pontozás fokozatait a szakértő bíráló határozza meg négy tulajdonság 
csoporton belül: a mennyiségi hozamra, ellenállóképességre, minőségi hozamra, 
30—30 pont adható, míg az elszaporíthatóságra 10 pont. A vizsgált fajtajelölt
től függően a mennyiségi hozam lehet fatermés, vagy díszítőérték, a minőségi 
hozam a fa tulajdonságaiban, hibamentességében stb. nyilvánulhat meg. A z ellen
állóképesség vonatkozhat ökológiai tűrőképességre, vagy betegségekkel szem
beni rezisztenciára egyaránt. A z ilyen pontozás csak kiegészítő jellegű a méré
sekkel végzett vizsgálatok mellett. 

A fás növények fajtakísérleti rendszerének egyik alapelve, hogy a nemesítői 
kísérletek adatait a fajtaminősítéshez fel lehet használni. Ez megkívánja egy
részt, hogy a nemesítő (honosító) valóban mélyreható és a minősítés igényei-



nek megfelelő kísérleteket végezzen, másrészt vizsgálatait (kísérleteit) a Fajta
kísérleti Intézet munkájába beilleszthető módon egyeztetett módszerek szerint 
szervezze meg. A bejelentést követő új kísérletek beállítása és kivárása sem 
költség, sem időigény szempontjából nem volna gazdaságos. 

Tisztában kell lennünk azzal, hogy a nemesítés nem csupán az újtípusú nö
vényanyag alkotó előállítása, hanem annak bizonyítása is, hogy ez a növény
anyag a meglevő fajtáknál vagy populációnál értékesebb és így bevezetése indo
kolt. Enélkül az értékelő fázis nélkül a nemesítői munka nem befejezett és sok 
esetben téves következtetések levonására adna alapot. 

A fajtajelölt jellegétől függően is eltérő a megkívánt kísérlet módja. A z Erdé
szeti Szakbizottság határozata szerint irányadó az a törekvés, hogy a fajtaminő
sítés hozamkülönbségek megítélése tekintetében statisztikailag értékelhető ne
mesítői kísérletekre épül. Díszítőértékű erdészeti növények esetében nem fel
tétel a statisztikailag értékelhető nemesítői kísérlet, hanem szükséges a javasolt 
fajtajelölt erdészeti környezetben való kipróbálásának igazolása. 

A z OMFI erdészeti növények esetében az alábbi minősítési, illetőleg engedé
lyezési fokozatokra tehet a Fajtaminősítő Tanácsnak javaslatot: 

1. Hazai fajta nemesítése esetében 
aj előzetesen elismert fajta, 
b) államilag elismert fajta, 

2. Külföldi fajta honosítása esetében 
a) előzetesen forgalombahozatalra engedélyezett fajta, 
b) forgalombahozatalra engedélyezett fajta. 

Az előzetes elismerés (l/a, 2/a) a helyszíni bírálat, a nemesítői kísérleti ered
mények és bizonyos kiegészítő vizsgálatok alapján megtörténhet. A z elismerés 
második fokozata már termesztési tapasztalatokat is kíván, mely az első üzemi 
kiültetésekből adódik. 

A minősítési javaslatokhoz szükséges információk mennyisége adott esetben 
több, vagy kevesebb lehet. Irányelv az, hogy a minimális információ mennyi
ség alapján, mely már megengedhetővé teszi a fajtajelölt bevezetését, intéz
kedni kell a minősítése iránt. 

Ha az Országos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Tanács elfogadja az OMFI kellő 
bizonyításával alátámasztott javaslatát a fajtajelölt minősítésével kapcsolat
ban, akkor az új fajtává minősül. A z új fajta jogi védelemben, a nemesítő 
(honosító) erkölcsi és anyagi elismerésben részesül. 

A z erdészeti fajtaminősítés megindulása óta a nyár és fűz alapszortiment ki
alakítása már megtörtént, amelynek tagjai: 

Nyár alapszortiment 
Populus x euramericana T—214' (Olasznyár), 
Populus x euramericana 'O.P.229', 
Populus x euramericana 'robusta', 
Populus x euramericana 'marilandica'. 

Fűz alapszortiment 
Salix alba 'Bédai egyenes', 
Salix alba 'Csertai', 
Salix alba 'Pörbölyi ' , 
Salix alba T—1/59' (Olaszfűz), 
Salix humboldtiana Willd. (Argentin fűz). 

További erdészeti fajokon belül kívánjuk az alap fajtaválaszték tagjait meg
állapítani és a jövőben új fajtákkal a választékot bővíteni. 



Néhány mondatban kívántuk az erdészeti fajtaminősítés sarkallatos alap
problémáit vázolni az erdész szakemberek tájékoztatása céljából. Egyben remé
nyünket fejezzük ki, hogy a fajtaminősítés ismertetésével az erdészeti nemesí
tés fontosságára is felhívjuk a figyelmet és eredményeink elterjedését is elő
segítjük. 

a-p Tojmami n., WomOop <t>.: nPMHLJMnbl KBAJlMOHKAliMH COPTOB JlECHblX PACTEHHH 
AKTyajibHbrM 0Ka3biBaeTC«, qToObi cejieKUHOHHbie copTa H B jiecoBOflCTBe 3aiiíijiH MCCTO CMeiuaHHbix nonyjin-

UHÍÍ . Od»(|)Huna^bHaH KBa.nH(t)HKau.Mfl copTOB jiecHbix pacTeHHfl BnepBbie naqajiacb B BeurpHH. MeTOfl 3a(J)MKCH-
pOBaH B ,,riOJTO>KeHHM 0 KBajlH(J)HKaUHH COpTOB'' (1970). llOKa C(|)OpMHpOBajlCH TOJlbKO OCHOBHOH COpTHMeHT 
COpTOB TOnOJlH H MBbI, B OTHOUJCHMH OCTajlbHblX JiecHblX flpeBecHblX nopOJI pacLUHpeHHe COpTMMCHTOB HaxOflHTCÍl 
B cTaAHH ocvmecTB-neHHH. 

Dr. Tomcsányi, P . — Z s o m b o r , F.: PRINCIPLES FOR CLASSIFIKATION OF FOREST PLAN-
It is seasonable to change the m i x e d populations with imporved plantarts in forestry. Hungary 

was the first. where o f f l c l a l forest sort certification had been introduced. T h e method Is d e s c r i b -
ed in the "Regulation" for "Forest Sort Certification" (1970). Until now axe the ground col -
lections f o r poplars a n d willows ready, for other plantarts the work is on the way. 

/ M á t y á s , K. dr.: Az erdei utak gazdasági tervezése 

(ökonomische Planung von Waldwegen, 
Bayerischer Landwirtschaftsverlag, Mün
chen, 1964. 108 oldal, 48 ábra, 9 táblázat.) 

„Megfelelően kiépített szállítórendszer 
nélkül korszerű és belterjes erdőgazdál
kodás nem képzelhető el" írja e kitűnő 
könyv előszavában a nálunk sem isme
retlen, csehszlovák szakember, Mátyás 
professzor. Ugyanekkor azt is megállapít
ja, hogy mind a szállítóhálózat tervezé
sében, mind az egyes szállítási folyama
tokban a gazdasági tényező egyre na
gyobb szerephez jut, mivel a belterjes 
erdőgazdaságban az anyagmozgatás fej
lesztésére fordított beruházások az állo
mányérték 20—50%-át teszik ki. 

Mátyás professzor könyve ezeknek a 
gondolatoknak jegyében készült és nem
csak a feltárás fejlesztésével közvetlenül 
foglalkozó szakemberek számára jelent 
segítséget, hanem olvasása a fagazdaság 
különböző ágazataiban dolgozó mérnökök 
és technikusok számára is hasznos gon
dolatot adhat. 

A könyv tizenhárom fejezetből áll, me
lyek a következők: I. Az úthálózat és 
egyes útvonalak tervezésének általános 
szempontjai. II. A szállítás alapvető elvei 
és fogalmai. III. Külső hatások a feltáró
hálózat kialakítására. IV. Az erdei szállí
tás módjai. V. Erdei útkategóriák. VI. Er
dei utak technikai tulajdonságai (ter
vezési elemek). VII. A rakodók, mint az 
úthálózat tartozékai. VIII. Az erdei út
hálózat tervezése terepalakulatok szerint. 
IX. A z útsűrűség. X . A szállításhoz szük
séges vonóerő. X I . Gazdaságossági szá
mítások. XII . A szállítási központok gaz
daságos összekapcsolásának speciális 

problémái. XIII . Az erdei úthálózat ter
vezésének elméleti és gyakorlati menete. 

A könyvhöz a gazdag ábraanyag mel
lett kilenc kétszínnyomásos térkép, táblá
zat csatlakozik, melyek az úthálózatter
vezés különböző megoldásait mutatják be 
szemléletes módon. 

A szerző részletesen foglalkozik a köz
ponti felkészítő helyek időszerű problé
májával is. A többi között a következő
ket írja: „ A rakodók és központi felké
szítő helyek a feltárás részeit képezik. 
Bizonyos mértékben a szállítás a felkészí
téssel összekapcsolódik és a fakitermelés 
zárt rendszerét alkotja. A gépesítés e té
ren új lehetőségeket tár fel, másrészről 
új követelményeket támaszt. A munka 
koncentrálódása nélkül a gépesítésnek 
nincs előnye. Ha a munka koncentráció
ját illetőleg a nagy tarvágásoktól eltekin
tünk, úgy közép-európai viszonyok között 
erre egyedül a munkának a felkészítő te
lepekre való koncentrálása nyújt lehető
séget." 

A későbbiekben rámutat a szerző arra, 
hogy „a féltárástervezés a legmagasabb 
szakmai szinten végzendő munka, amely 
általános népgazdasági és üzemtani isme
reteket, az erdészet minden ágában meg
felelő tapasztalatot és műszaki ítélőké
pességet, valamint az egyes építmények 
tervezésében való biztonságot kíván." 

Bár a könyv 1964-ben került kiadásra, 
egy-két kisebb kivételtől, mint a burko
latméretezés módszerei, ma is érvényes, 
értékes megállapításokat tartalmaz és kü
lönös érdeme, hogy az olvasó számára a 
kérdés átfogó képét és egységes szemlé
letét nyújtja. 

Dr. Pankotai Gábor 


