A FAGAZDASÁG FEJLESZTÉSE
ÉS AZ ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEMEN FOLYÓ KUTATÁSOK
DR. GÁL

JÁNOS

A fagazdaság csak akkor tud a hazai gazdaság stabilizálásában, minőségi
fejlesztésében ráháruló feladatoknak eleget tenni, ha a tudomány legújabb
eredményeire épülő termelési technológiák képezik munkájának alapját.
A
hatékonyabb termelés és gazdálkodás tudományos megalapozása közös célfel
adatként jelentkezik az oktatási-kutatási és termelésfejlesztési intézmények
és vállalatok számára, szükségessé téve a három terület összehangoltabb te
vékenységét. Ez a felsőoktatási intézményeken belül a oktatás és kutatás
elismertsége mellett a termelésfejlesztés fokozottabb fejlesztését teszi szüksé
gessé. A z egyetemi kutatómunkának kell elsősorban megteremtenie az or
szágban a legszélesebb, átfogó tudományos bázist és gondoskodni arról, hogy
minden szükséges területen folyjék kutatás. A felsőfokú oktatás minőségi fej
lesztése során az intézményeknek sajátos arculat kialakításával, a termelő
ágazat szellemi központjává kell válniuk. Be kell építeni az oktatás folyama
tába az alap-, alapozó és alkalmazott kutatások eredményeit, amelyek ezáltal
közvetlenül is hatnak a termelésre.
A megújulási folyamatban a felsőoktatásnak azért is kiemelkedő a szerepe,
mivel multidiszciplináris jellege révén olyan összetett kutatási feladatok meg
oldására is alkalmas, amelyeknek megszervezése más intézmény útján nem
lehetséges.
Az egyetemi kutatóhelyek anyagi és technikai ellátottsága az elmúlt idő
szakban nem fejlődött olyan mértékben, ahogyan azt ezeknek a kutatóhelyek
nek a programokban betöltött szerepe, a felsőoktatási intézményekben ren
delkezésre álló szellemi kapacitás megkívánta volna. Ennek oka részben az
egyetemi kutatások nem kielégítő anyagi, technikai ellátottsága, másrészt az a
tény, hogy az ágazatot érintő kormányszintű és tárcaprogramok keretében
folyó kutatómunka szinte kizárólagosan a közvetlen termelésfejlesztést szol
gálja, az alapkutatás a felsőoktatási kutatóhelyeken folyó kutatómunkának
viszonylag kis hányadát adja. Ugyanakkor ennek a tevékenységnek az erő
sítése éppen az alkalmazott kutatások jövője érdekében feltétlenül indokolt
lenne.
A MÉM 1988—1990. évekre kidolgozott munkaprogramja a fagazdaság min
den területén a minőség javítását célozza: hatékonyabb fejlesztést, gazdaságo
sabb fahasznosítást, jobb szervezőmunkát. Javítani kell az erdők egészségi ál
lapotát és fatermő képességét. A fafeldolgozás során magasabb feldolgozási
szintet elérni és csökkenteni a feldolgozás során jelentkező veszteségeket. Je
lentősen növelni tervezzük az erdőtelepítések területét és mennyiségileg és mi
nőségileg növelni az erdőfelújítási tevékenységünket.
E nagyarányú munkaprogram megvalósításához az Erdészeti és Falpari Egyetem
az oktatás tartalmi korszerűsítésével, a kutatás eredményességének fokozásával és az
eredmények gyakorlatba való, gyors átültetésével kíván hozzájárulni.
A következőkben azon kutatási eredmények címszavas felsorolását adjuk
meg, amelyek véleményünk szerint a gyakorlatban megvalósíthatók és segít
hetik a fagazdaság stabilizációs és kibontakozási programjának megvalósítását.
— Fahulladékok energetikai hasznosítása
- Különféle választékok kérgezésének műszaki-technológiai
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Alacsony értékű faanyagok aprítása ipari-energetikai célra
Fahulladékok hasznosítása brikettálással
A csemetekerti gépesítés fejlesztése, mezőgazdasági gépekre alapozottan
Nagy teljesítményű erdőgazdasági gépek tüzelőanyag-fogyasztásának kér
dései
Erdőgazdasági gépek üzembiztonságának növelése
Erdőgazdasági és faipari gépek munkavédelmi minősítése
Alsóbbrendű utak tervezése, keresztszelvény-táblázatokkal
Homoki erdőterületek feltáróútjainak pályaszerkezete
Fakitermelési és anyagmozgatási munkarendszer-változatok értékelése
Művelési időnormák meghatározásának gyors módszere
Fatermési és tervezési nomogramok és függvények
Erdőállomány-prognózis
Hozamszabályozás lineáris programozással
Élőfakészlet-meghatározási módszerek minősítése
Vágásérettségi szakaszok meghatározása"
A z erdő természetes vadeltartó értékének meghatározása új módszerek
segítségével
Vadkárelhárítás erdészeti és mezőgazdasági kultúrákban
Erdészeti termőhelyértókelés és szakvélemény-készítés
Mikorrhiza-oltások
Laskagomba törzsek előállítása
Magtermelésre kijelölt faállományok kezelése és a magtermőképesség
alakítása
Rontott faállományok átalakítási tervének előkészítése
Kocsánytalantölgy-pusztulás következtében kigyérült faállományok keze
lésére vonatkozó javaslat készítése
Szennyvíztisztítás, szennyvíziszap és hígtrágya-elhelyezés, erre a
célra
létesített faültetvényekben
Fűrészipari szerszámkészlet karbantartása, szakszerű kezelése és előké
szítése a termeléshez
Fűrészipari technológia fejlesztésével kapcsolatos kutatási eredmények
átadása, részvétel fejlesztési kérdések megoldásában

— A fenyőkiváltással kapcsolatos tanácsadási készség
— Nemesített nyár- és akácfajták, klónkeverékek tulajdonságainak vizsgá
lata
— Por- és forgácshalmazok fizikai, mechanikai tulajdonságainak vizsgálata,
a tárolótartályokból való kitárolása
— Fűrészüzemi rönkök átmérőjének és hosszának mérése elektronikus úton.
Meglevő és új berendezésekre való felszerelési készség
— A hazai erdőtalajokon termesztett és korábban nem vizsgált faanyagok
fizikai-mechanikai tulajdonságainak meghatározása, különös tekintettel
a homoki erdei- és feketefenyőre, vöröstölgyre, egzótafenyőkre, nemesnyárakra és a károsult területekről származó kocsánytalan tölgyekre
— Rövid, gyenge minőségű fűrészipari anyagok gazdaságos feldolgozásának
korszerű technológiája
— A fűrészipari termelés optimalizálásának lehetősége
gépek alkalmazásával
— Különbözően megmunkált fafelületek
vizsgálata

személyi számító

egyenetlenségének,

érdességének

— Göngyölegek és különböző csomagolóeszközök gyártása, illetve fejlesztése
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Bár az egyetemünkről kikerült növendékekkel oktatóink gyümölcsöző kap
csolatot tartanak fenn, mégis fejlesztőtevékenységünk leggyengébb pontja ku
tatási eredményeink
értékesítése,
gyakorlati bevezetése. A z eredmények álfalában szervezeti érdekeltségi okok miatt nem jelennek meg a termelésben,
s így az innovációs folyamat végigvitele a fagazdaság területén is hiányos.
Szükségesnek tartjuk ezért, hogy egyetemünk szervezetileg is beépüljön az
erdészeti termelésfejlesztési,
innovációs stb. társaságokba és integrációkba.
A z 198S—90-es évekre előirányzott kutatási feladatok

Az ágazati program keretében:
ÁP. 4.1.1. ökológiai alapkutatások az erdei ökoszisztémák stabilitását szol
gáló törvényszerűségek feltárása céljából (fitocönológiai, fenológiai, populáció
genetikai, szukcesszió, vízháztartás, rovarbiológiai, tisztítási, gyérítési stb. vizs
gálatok).
ÁP. 4.1.2. Rövid vágásfordulójú aprítéktermelő faültetvények értékelése (ap
ríték ipari célú alkalmasságvizsgálata, szaporítóanyag-termesztés gépesítésének
fejlesztése, biomassza-hasznosítás kérdései, termesztési, feldolgozási, gépfej
lesztési alapkutatások stb.).
ÁP. 4.1.3. Erdészeti gépek funkcionális vizsgálata (elterjesztésre javasolt fa
kitermelési munkarendszer-változatok, kíméletes fakitermelési technológiák,
l'elkészítőtelepek gépei és technológiái stb.).
ÁP. 4.1.4. Nagyvadgazdálkodás (vadállomány helye és szerepe az ökoszisz
témában, a vadkár és a vadban okozott kár, vadgazdálkodás tervezése, gaz
dálkodás elemzése, zárt téri nagyvadtartás vizsgálata, vadtakarmányozás fej
lesztési lehetőségei).
ÁP. 4.1.5. Gyökérszimbionta és szaprofita szervezetek, valamint erdei fák
kapcsolatának vizsgálata (bükkösök, gyertyános tölgyesek, lucfenyvesek talaj
élettani vizsgálata az erdőművelés hatására).
ÁP. 4.1.6. A fotogrammetria korszerű módszereinek kutatása az erdészeti gya
korlat különböző területein (színes ortofotó kiértékelése, analóg és analitikus
módszerek, különböző információhordozók összehasonlító vizsgálata).
ÁP. 4.1.7. Erdőrendezési kutatások (az erdőállomány-gazdálkodás elméleti és
gyakorlati problémáinak általános vizsgálata, a termőhely és a fatermő képes
ség kapcsolatának kutatása, faterméstani modell előállítása, különböző erdő
nevelési eljárások eredményeinek prognosztizálására, az élőfakészlet-meghatározási eljárások megválasztásának feltételrendszere, faállomány-értékelési el
járások kidolgozása).
ÁP. 4.1.8. Faipari gyártmányok és gyártástechnológiák fejlesztése (a fa- és
fa alapú szerkezetek fiziko-mechanikai vizsgálata, faipari gépek vizsgálata, ra
gasztott rétegelt szerkezetek gyártásának kérdése, fűrészelt felületek felületi
minőségjavítása stb.).
A MÉM—MŰFA

keretében pályázattal elnyert kutatási témák:

— A nemesített nyár- és akácfajták, klónkeverékek anatómiai és műszaki
tulajdonságainak, ipari felhasználásának vizsgálata.
— Fabázisú hulladékok különféle energetikai hasznosításának összehason
lító műszaki-gazdasági értékelése.
OTKA keretében pályázattal elnyert kutatási témák:
— Fa- és fa alapanyagú szerkezeti anyagok forgácsolásmechanikája, új for
gácsolási eljárás keresése.
— A fitomassza, mint új ipari nyersanyag használati lehetőségeinek feltárása.

— A z erdőállománnyal való gazdálkodás optimális szabályozási stratégiájá
nak megalapozása.
— Préselési eljárások mechanikája és energetikája (biobrikett).
A z MTA Ökológiai
hére folyó kutatások:

és Botanikai

Kutatóintézetp

megbízásából

— A Fertő-tó bioszféra-rezervátum vegetációjának vizsgálata
módszerekkel.
— ökofaunisztikai és erdőhigiéniai kutatások a Fertő-tájban.
— Szárhalom bioklimatológiai vizsgálata.

OTKA ter
távérzékelési

OKTH—ERTI-megbízás:
— A kocsánytalantölgy-hervadás járványának terjedése és erősségének ala
kulása.
A FAKI koordinálásában az ÁP. 4.3.-hoz kapcsolódó kutatások:
— A fűrészüzemi rönkosztályozás korszerűsítésének vizsgálata tölgy és bükk
fafajok feldolgozására.
— Faforgácslapok gyártási folyamatában a szabad formaldehid kiválásának
csökkentése.
— A vegyszeres kezelés hatása az építőipari szerkezeti fűrészáru szilárd
sági tulajdonságaira.
— A károsodott faanyagok kémiai összetételének vizsgálata.
— A z ipari hulladékok felmérése, energetikai jellemzőinek meghatározása.
— A fanyagszárítás energiatakarékos feljesztési lehetősége.
KGST-együttműködés

keretében folyó kutatási témák:

— Herbicidek és arboricidek alkalmazása a KGST-tagországok erdőgazdál
kodásában.
— Az ökoszisztémák és a táj védelme.
OKTH-megbízatás

keretében:

— A környezet fokozódó savanyodásával kapcsolatos komplex kutatások.
— A meliorációs munkák következtében beállott új hidrológiai viszonyok
hatása az erdőre.
— Környezetvédelmi információs rendszer felhasználhatóságának kiterjesz
tése és gyakorlati kipróbálása.
A z egyetemi kutatás egyik fő célja, hogy az oktatók megfelelő kutatói ta
pasztalatokra és a művelt szakterület bizonyos fokú mérnöki gyakorlatára
tegyenek szert az általuk oktatott tárgyak körében. Ennek érdekében szüksé
ges a diszciplináris kutatások végzése, tehát kutatási szakembereket képző tu
dományfejlesztő és oktatáskorszerűsítési tevékenység. A z egyetem erdőmérnöki
karán 27, faipari mérnöki karán 7, földmérő és földrendező főiskolai karán
pedig 11 diszciplináris kutatási témában folyik széles körű, metodikai, szak
irodalmi, sok esetben a gyakorlatot szolgáló kutatási-fejlesztési tevékenység.
A terjedelemnél fogva célszerű volna ezekről külön cikkben beszámolni.
Fontos szerepet töltenek be az egyetemi kutatásban a kutatási szerződések
(KK) révén vállalt feladatok, amennyiben azok a tanszékek kutatási terüle
tére, illetve ezzel összefüggő alkotásokra, valamint alkotó jellegű tervezésre
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vagy szerkesztésre vonatkoznak. Sajnos az egyetemek ez irányú tevékenysége
az utóbbi időben visszafejlődőben van, amelynek okát a KK-munkák kedve
zőtlen pénzügyi elszámolási rendszerében látjuk.
A felszabadulás óta fejlődött ki az egyetemeken a tudományos
diákköri
tevékenység,
amelynek jelentősége kutatóiskolák létrehozásában, az önálló al
kotómunkára való nevelésben, a kutatási metodika elsajátításában és sok eset
ben jelentős tudományos eredmények elérésében jelentkezik. A kétévenként
megrendezett országos tudományos diákköri konferenciák kiemelkedő esemé
nyei az egyetemi életnek. Ugyancsak hasznosak a szocialista országok rend
szeresen megtartott TDK-konferenciái is, ahol a legkiemelkedőbb pályamun
kákkal vesznek részt a küldöttek.
Országunk méreteiből, valamint a rendelkezésre álló kutatási feltételek kor
látozottságából adódóan, a felhasználható tudományos eredmények jelentős
hányada várhatóan a jövőben is külföldön születik majd meg, ezért fontos,
hogy az eddiginél nagyobb szerepet kapjon egyetemünk munkájában az adap
tációs kutatás és a nemzetközi
együttműködésben
rejlő nagy lehetőségek foko
zottabb mérvű kihasználása. A K G S T közösségébe tartozó országok szervezett
együttműködése mellett e téren jelentősek egyetemünk kapcsolatai a göttingeni, freiburgi, helsinki, hamburgi, bécsi, zürichi, Nancy-i egyetemek erdé
szeti fakultásaival.

KUTATÁSFEJLESZTÉS AZ ERDÉSZETI TUDOMÁNYOS INTÉZETBEN
DR. BONDOR

ANTAL

Jelen történések gazdasági kihívásainak tükrében érezhetően új dimenzió
kat kap a tudomány, ezért többnyire az egész világon, de különösen Európá
ban a nemzeti tudománypolitikák átértékelés alatt állnak. A hazai tudomány
politikában is olyan változásokra van szükség, amelyek felvázolják
a gazdasági
kibontakozás
feltételeit
és megteremtik
a gazdasági fellendülés
tartós
alapjait.
A magyar erdőgazdálkodás is (az elsődleges fafeldolgozással együtt) napja
inkban eljutott abba a fejlődési szakaszba, amikor a továbblépés a legújabb és
legkorszerűbb kutatási, fejlesztési eredmények felhasználása nélkül nagy ne
hézségekbe ütközik. Ez a tény nagy felhajtóerőt képvisel a szellemi termékek
keresletében, és igényes felkészítést követel mind a kutatásban, mind a foga
dókészséget jelentő gyakorlatban.
Ebből kövtekezik, hogy egyre több szó esik az innovációs
láncról,
amikor
a kutatás, fejlesztés,
termelés-feldolgozás
és értékesítés
egyre szorosabb
kap
csolatrendszert
képez.
Az erdőgazdaságok, nem kevésbé az állami gazdaságok és a termelőszövet
kezetek is, felismerve a folyamatos technikai-technológiai megújulásban való
érdekeltségüket számosan vesznek részt közvetlen gazdasági célú kutatások
ban, fejlesztésekben. A z Erdészeti Tudományos Intézetben a hosszú távú és
központi előírású témák mellett 60—80 témában végzünk szerződéses kuta
tást évente az ágazaton belüli, de azon kívüli vállalatok részére is.
Az intézetben elért kutatási eredmények nagy része ma már élő gyakorlat.
A magplantázsok területe meghaladja a 100 ha-t. A z erdészeti nemesítés ered
ményeként a fajtaminősítésbe vont 8 fafaj (akác, nyár, fűz, szil, erdei-, luc-,
fekete- és vörösfenyő) az ország erdőterületének 40%-át borítja. Mértéktartó

