az ún. magtermelő állományok is. A törzsültetvényeket a hatóság engedélyezi, nyilvántartja és rendszeresen ellenőrzi.
A szaporítóanyag forgalomképességének minimuma a begyűjtés helyének (erdőrészlet, erdőgazdasági táj, származási körzet) beazonosítása
– ez a származás-azonosíto kategória. Ha a
szaporítóanyag-forrást a rendeletben meghatározo követelményrendszer szerint választo ák ki külső megjelenése alapján, akkor
állomány szintű szelekció esetén kiválaszto ,
egyedi szintű szelekció esetén kiemelt kategóriájú szaporítóanyagról beszélünk. Ha a szaporítóanyag-forrás gene kailag meghatározo
többlethasznossága (kedvezőbb fahozam, minőség, ellenálló képesség, stb.) meghatározo
módszertan alapján összehasonlító kísérletekkel is bizonyítható, akkor a belőle származó szaporítóanyag vizsgált kategóriájú. Az
ültetvényes gazdálkodásban használt erdésze
és energe kai célú államilag elismert fajták is
ebben a kategóriában kerülnek forgalomba.

Szaporítóanyag-forgalmazás
feltételei
Erdésze szaporítóanyag akkor forgalmazható, ha a Nemze szaporítóanyag-forrás jegyzékben bejegyze szaporítóanyag forrásról
gyűjtö ék vagy termelték és besorolható
a már részleteze kategóriák valamelyikébe.
Valamennyi szaporító alapanyag származását a hatóságnak vagy megbízo jának kell
igazolni, amiről alap származási igazolványt
kell kiállítani. Csak a hatóság által minősíte
és hatósági alapigazolvánnyal elláto (cerfikált) szaporítóanyag hozható forgalomba.
A forgalomba hozo és felhasznált tételekről
az engedélyes szaporítóanyag termelő, illetve
forgalmazó köteles szállítói származási bizonylatot kiállítani és azt a vásárló részére átadni.

Mire figyeljünk szaporítóanyag
vásárlásakor, felhasználásakor?

Tájékoztató

A Vidékfejlesztési Minisztérium új erdőtulajdonosok számára készíte kiadványai részletesen
tárgyalják az erdősítési alapismereteket, i
csak néhány prak kus tanácsra szorítkozunk:
Mindig tartsuk szem elő , hogy a tervező által
javasolt és az erdésze hatóság által jóváhagyo terv alapján a termőhelynek legjobban
megfelelő faj illetve ültetvényes termesztés
esetén fajta minőségi szaporítóanyagát válaszszuk, mert ez alapvetően hatással van a létesíte erdő illetve ültetvény megmaradására és
hozamára.
• Csak szakmailag ellenőrzö , engedélyes
csemetekertben nevelt, szállítói származási
igazolvánnyal kísért csemetéket használjunk erdősítésre.
• A megrendeléskor világosan kössük ki a fajra, fajtára, származásra, méretre és minőségre vonatkozó kívánalmainkat és ezt az
átvételkor ellenőrizzük.
• Ne fogadjunk el szemmel láthatóan sérült,
beteg, kiszáradt, megindult rügyű vagy kizöldült, méreten aluli, rossz gyökér-szár
arányú csemetét.
• Szállításkor, tároláskor, erdősítés elő és
közben védjük a szaporítóanyagot a fagytól, a szél és a napsütés okozta kiszáradástól, vermeljünk gondosan.
Végül, de nem utolsósorban, akinek erdősítési
szándéka van, forduljon erdész szakemberhez,
aki szakismeretével megkímélhe sok keserves csalódástól. A szakmai követelmények
betartása mindenkinek érdeke, s így nem csak
örömet lelhetünk az erdő üde zöldjében, árnyékában, de anyagi hasznot is remélhetünk a
faanyagban, e megújuló erőforrásban.

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
portal.nebih.gov.hu • ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

Az erdészeti
szaporítóanyagokról
Nemze Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növénytermesztési és Kertésze Igazgatóság

Az erdőgazdálkodásban egyszerre találkozhatunk nemesíte fajtákkal létesíte , 15-35 éves
termesztési ciklusú faültetvényekkel és természetes jellegű erdőállományokkal, amelyek
életciklusa 80-120 (150) év is lehet. Az ültetvényes gazdálkodás inkább a síkvidékhez, a gyorsan növő (nyár-, fűz-, akác- és egyes fenyőfa
fajok) fafajokhoz kötődik, míg a természetszerű
erdő- gazdálkodás jellemző helyszíne a domb
és hegyvidék, jellegzetes fafajai, a bükk és a
tölgyek. Az ültetvényes erdőkben mindig, de
a természetes jellegű erdőkben is gyakran kell
emberi beavatkozással, azaz vetőmag vetésével vagy csemete ültetésével új erdőt létesíteni.
A megfelelő minőségű szaporítóanyag kiválasztása során sok szempontot kell figyelembe venni, ebben próbál segíteni ez a kiadvány is.

Mi tekinthető erdésze
szaporítóanyagnak?
A szaporítóanyag lehet ivaros szaporítású vetőmag, vagy az abból nevelt csemete, valamint
ivartalan szaporítással előállíto – vegeta v –
szaporítóanyag, mint például dugványok, oltványok, mikroszaporíto növények, stb. Ami
megkülönbözte az egyszerű magot vagy termést a vetőmagtól, vagy a „vadon nő ” fácskát a csemetétől, az a lényeges „nem látható”
tulajdonság, hogy ismerjük annak származását,

a szaporítóanyag gene kai minőségét. A genekai minőség alapvetően meghatározza, hogy
a kis fácskából év zedek múlva milyen értékű
fa lesz. (Ha lesz egyáltalán, és nem pusztul ki
időnek elő e – egy rossz választás következményeként.) Az erdésze szaporítóanyagokról
– szigorú jogszabályi előírások szerint – mindig
kell, hogy legyen származást igazoló bizonylat, ami egyértelmű információkat biztosít a
vevő részére, hogy kitől és milyen szaporítóanyag-forrásból származó fafaj vagy nemesíte
fajta vetőmagját, csemetéjét vagy dugványát
vásárolta meg.

A látható és nem látható
minőség
A szaporítóanyagok minőségét két szempontból közelíthetjük meg. A „látható” – külső –
minőség ala a szaporítóanyag méretbeli, alaki, szemmel látható és egyszerű eszközökkel
mérhető tulajdonságainak összhatását értjük
(például tőátmérő, gyökérhossz). Megítélésében szabványok és szakmai követelmények
segítenek.
A „nem látható” – belső vagy más néven
gene kai – minőség ala fajták esetében
a fajtaazonosságot, fajta sztaságot és az
ezáltal meghatározo fajtatulajdonságok öszszességét értjük. Természetszerű szaporító-

Az egyes fajok származásai alaki megjelenés és teljesítmény szerint erősen diﬀeren- ciálódnak – ami kiemeli a származások jelentőségét. A képeken síkvidéki széles koronájú és hegyvidéki keskeny koronájú fenyők láthatóak.

anyag-források (például erdők, facsoportok)
esetén a származás hatása, a begyűjtés helyén
fellelhető populáció átörökítő képessége a fő
szempont. A nem látható minőség szavatolására jö ek létre a hazánkban is alkalmazo
szaporítóanyag minősítési rendszerek. A külső és belső minőség jelentősége egyformán
nagy, de szavatolásának nehézségei mia a
szaporítóanyag minősítési rendszerek a „nem
látható” – gene kai – minőség szavatolásának
módszereire helyezik a hangsúlyt.

Miért van szükség
származásigazolásra és a
nyomon követhetőség szavatolására?
A származásigazolás történelmi indoka elsősorban a sok évszázada zajló, szabályozatlan magkereskedelem okozta nagy területű
károsítások (pl. hótörések), erdőpusztulások
és az ezekből eredő gazdasági károk voltak.
Erdésze szakemberek származási kísérletekkel bizonyíto ák, hogy azonos faj különböző
származású állományai közö szembetűnő
növekedésbeli eltérések tapasztalhatók. A külső megjelenés és a termőhelyhez való alkalmazkodás képessége eltérő teljesítmény- és
hozamjellemzőkben mutatkozo meg a gyakorlatban. Magyarországon – ahogy a legtöbb
európai országban is – kijelölték a szaporítóanyag-származási körzeteket. A származási
körzeten belül az ado fafaj állományai hasonló tulajdonságokkal bírnak, ezért az onnan
származó szaporítóanyagok erdőgazdálkodási
értéke ismertnek tekinthető. A szaporítóanyag felhasználására azonban nincs kötelező
előírás. Minden erdőkezelőnek, erdő-tulajdonosnak saját szakmai ismeretei alapján kell
döntenie, milyen származású vagy fajtájú szaporítóanyagot használ fel. A szaporítóanyag
minősítési és forgalmazási rendszer hatósági
ellenőrzési és nyomon követési eljárásaival

biztosítja a „nem látható” minőség azaz a származás, faj- és fajtaazonosság követelményét.

A szaporítóanyag-minősítési
rendszer jogi há ere és főbb
jellemzői
A szaporítóanyag-felügyele és fajtaelismerési
rendszert a NÉBIH Növénytermesztési és Kertésze Igazgatóság Erdésze és Energe kai
Szaporítóanyag Felügyele Osztály működte
és felügyeli, mint a Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete alá tartozó kijelölt nemze
hatóság. A vetőmag- és szaporítóanyag minősítés, valamint a fajták regisztrációja a 2003.
évi LII. törvény által szabályozo . Az erdésze
és energe kai célú szaporítóanyagok minősítése és elismerése esetében a 110/2003.
(X. 21.) FVM rendelet (az erdésze szaporítóanyagokról) előírásait kell alkalmazni.

A szabályozás főbb jellemzői
A minősítési és származásigazolási köteleze ség csak a gazdaságilag jelentősebb fafajokra
– számuk 46 – áll fenn. A fafajok szaporítóanyagainak a nemze jegyzékben regisztrált szaporítóanyag-forrásból kell származnia, ami lehet
magforrás, erdőállomány illetve törzsültetvény.
A törzsültetvény elsődlegesen szaporító alapanyagok (mag, dugvány, stb.) előállítására
létesíte növényállomány, amelyet a kibocsáto szaporítóanyag jellege (mag, dugvány,
sarj, stb.), szaporítási fokozata (szuperelit, elit,
cer fikált), leszármazási szintje (nemesítői
törzsanyag, közpon -, üzemi törzsültetvény) jellemez. Törzsültetvény az anyatelep,
amelyről főleg a nyár, fűz és akác fajták dugványai nyerhetők; a magtermesztő ültetvény
(plantázs), amelyben többnyire kiválaszto
törzsfák oltványai teremnek magot. Törzsültetvény rangban vannak a kiválaszto kategóriájú, magtermelésre kijelölt erdőállományok,

