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MAGTERMELŐ ÁLLOMÁNYOK GÉPI NYILVÁNTARTÁSA 

A z 1930-as évek elejétől osztályozott csemetékkel folytatott kísérletek a 
kutatókat meggyőzték arról, hogy csak megfelelő minőségű csemetét szabad 
felhasználni az erdősítésekben. A belterjesebbé váló erdőgazdálkodás* követ
keztében egyre több és jobb magra lesz szükség. E kettős (mennyiségi és mi
nőségi) követelményt csak megfelelően kiválasztott és kezelt magtermelő ál
lományok, illetve nemesített anyaggal telepített magtermesztő ültetvények 
(plantázsok) tudják kielégíteni. 

A hazai kijelölési munkálatok a felszabadulás után a következőképpen ala
kultak: 

— 1948-tól Mátyás Vilmos kezdeményezésére indult meg a magtermelő ál
lományok kijelölése. Azonban a termés begyűjtését nem oldották meg, 
így ezek az állományok nem feleltek meg a célkitűzéseknek. 

— 1965-ben, a revízió során a genetikai érték megőrzését tekintették mérv
adónak (génrezervátumok). 

— 1980-tól több felterjesztés és vitaülés sürgette a magtermelő állományok 
új, országos felmérését. 

— 1982-ben megtörtént az új rendszer kidolgozása, és bizottságok hónapo
kig tartó terepi munkája nyomán, a magtermelő állományok végleges 
osztályba sorolása az OECD-normákhoz igazodva. 

A magtermelő állományokat nemcsak kijelölni szükséges, hanem azok kor
szerű nyilvántartását is meg kell oldani. A z új törzslapok tartalmazzák az 
állomány azonosításához szükséges adatokat, a termőhely legfontosabb ténye
zőit, a fatermési, faállomány-szerkezeti és minőségi jellemzőket, az állomány 
besorolását és a kezelési teendőket. 

A z adatállományok kezelése legcélszerűbben számítógépekkel oldható meg. 
A z esetleges OECD-tagság esetén különösen nagy jelentősége volna a válto
zások gyors és pontos átvezetésének, az adatok napra kész tárolásának. A 
cikkben ismertetett programmal vagy — a végleges irányelvek lefektetése 
után —: annak továbbfejlesztett változatával a számítógépes nyilvántartás 
megoldható. 

A program az Erdészeti és Faipari Egyetem IBM 5110 számítógépén készült, 
BASIC-nyelven. A továbbiak megértéséhez annyit tudni kell a gépről, hogy 
központi egysége 64 K-s, s háttér memóriaként mágneslemezt használ. Maga a 
program teljes egészében több mint 64 Kbyte, így egyszerre nem lehetne 
betölteni. Ezt a problémát úgy oldottam meg, hogy a programot szétbontottam 
az egyes funkciók elvégzésére képes részprogramokra, és az így kialakult hal
mazt procedúra fiZe-okkal kötöttem össze. Ezzel a megoldással a részprogra
mok egységes egészként kezelhetők. A z adatok rekordorientált, kulcsos fiié
ban helyezkednek el, így bármelyik állomány adatsorához közvetlenül hozzá 
lehet férni. 
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A z elkészült program jelenleg a következő feladatok elvégzésére képes: 

Adatlapok nyomtatása 

A programhoz készült felvételi adatlapok némileg különböznek a bizottság 
által kidolgozottól. A z eltérés a lap formájában és a kódszámoknak kijelölt 
hely meglétében mutatkozik. A kódolást azért tartottam szükségesnek, hogy az 
adatállomány minél kisebb tárterületen elférjen. A kódolásnál a gyakorlat 
által ma is használt és már megszokott számokat kell használni. Természete
sen vannak olyan rovatok is, ahol új kódszámokat kellett bevezetni (pl. mag
termelő állomány kategóriája) és vannak olyan rovatok, amelyeknél nem tartot
tam célszerűnek a kódolást (kezelési teendők). 

Adatok lemezre írása 

A funkció a felvett állományok adatait bekéri és mágneslemezre írja. Az 
adatbekérés olyan formátumban történik, mint ahogyan az adatfelvételi lap 
néz ki, mivel véleményem szerint így csökkenthető a téves adatbeírás. Égy 
adatsor hossza 540 karakter, ami 0,53 Kbyte, így egy mágneslemezen akár 
2000 állomány adata is elhelyezhető. 

Adatok javítása 

A program az adatbevitel során elkövetett hibák kijavítására és az állo
mány újrafelvétele esetén a megváltozott adatok felülírására ad lehetőséget 
anélkül, hogy a teljes adatsort újra be kellene gépelni. A z esetlegesen meg
szűnt állományok adatai is ezzel a programmal törölhetők. 

Fatermésí adatok feldolgozása 

A z adatlap II . részében — F A T E R M É S Í ÉS F A Á L L O M Á N Y - S Z E R K E Z E T I 
A D A T O K —• szerepelnek olyan jellemzők, amelyek nem határozhatók meg 
közvetlenül. A programrész a kor, a mintaterület nagysága, a vastagsági osz
tályok osztályközepének, az osztályok gyakoriságának és az osztályokban mért 
minden n.-fa magasságának ismeretében, átlagmagassági görbét szerkesztve, 
kiszámítja az állomány átlagmagasságát, átlagos mellmagassági átmérőjét, hek
táronkénti törzsszámát, körlapösszegét, élőfakészletét, átlagnövedékét. 

Adatok kinyomtatása 

A tárolt adatokat a felvételi adatlaphoz hasonló formátumban helyezi el és 
így nyomtatja ki (lásd az ábrát). 

Adatok vizsgálata 

A programrésszel három feladatot lehet megoldani. Egyrészt maximum hét 
feltétel megadása esetén megadja a feltételeknek megfelelt állományok sor
számait. Így azok visszakereshetők és az előző pont alatt ismertetett prog
rammal kinyomtathatók. Második funkcióként korrelációs táblát készít leg
feljebb öt korlátozó feltétel mellett. A táblázat elkészítése során az egymásnak 
megfelelő adatpárokat a háttérmemóriában rögzíti, s ezek a gyári statisztikai 
programcsomag segítségével értékelhetők. Harmadik esetben a vizsgált jel
lemzőre nézve elkészíti a legfontosabb matematikai-statisztikai mutatókat, a 
gyakorisági hisztogramot, s az adathalmazt 5%-os tévedési valószínűség fel
tételezése mellett t-próbával ellenőrzi. 



„Az erdő a közegészségügyben" címmel, mintegy félszázoldalnyi, a témát illetően 
egyedülálló témadokumentáció jelent meg az AGROINFORM gondozásában. Szer
zője dr. Szőnyi László. A témadokumentáció erdészeti tárgyú külföldi közlemé
nyekre épült. A válogatás az utolsó 4—5 esztendő terméséből származik. Az egyes 
fejezetek címe: A z erdő szerepe a fizikai környezet megjavításában; Az erdő egész
ségügyi hatásának nagysága és értéke; A védő erdők kijelölése és kezelése; Az er
dők berendezése mozgássérültek részére. A témodakumentációt gazdag irodalom
jegyzék egészíti ki. Az időszerű, új ismereteket nyújtó, hiánypótló és úttörő téma
dokumentáció joggal tarthat érdeklődésre számot szakközönségünk körében. 

(Ref.: Dr. Csötönyi J.) 

A KISZ KB Értelmiségi Fiatalok Tanácsa, a MÉM KISZ Bizottsága, az 
ÉDOSZ, a MEDOSZ. a Magyar Agrártudományi Egyesület, a Magyar Élelme
zésipari Tudományos Egyesület és az Országos Erdészeti Egyesület 

szakmai pályázatot 

hirdet. 
A pályázat célja, hogy a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a fagazdaság 
előtt álló feladatok megoldásában a fiatalok alkotó kedve és ereje, jobbító 
szándéka minél nagyobb mértékben felszínre kerüljön. Pályázni az. e terüle
teket érintő témakörökben lehet. Célszerű azonban az alábbi, kiemelkedően 
fontos témakörökre koncentrálni: 

— az ágazat bármely területe gazdaságos exportjának, illetve exportképessé
gének növelése a belső források felhasználásával; 

— importanyagok, eszközök, alkatrészek, berendezések azonos értékű gazda
ságos kiváltása; 

— új, gazdaságos és színvonalas hazai csomagolóanyagok, technológiák kiala
kítása és alkalmazása; 

— a szerves- és hígtrágyakezelés, felhasználás eredményes és racionális mód
szereinek kidolgozása; 

— a hazai élelmiszerellátás javítására, a választék bővítésére új technológiák, 
új szervezeti és munkaformák kidolgozása; 

— a kiemelt üdülőkörzetekben, elsősorban a Balaton térségében az erdők 
üdülési funkciójának bővítése egyszerű, racionális módszerekkel; 
— az ökológiai szemléletű erdőgazdálkodás módszereinek fejlesztése. 

A pályázatra minden 35 éven aluli fiatal jelentkezhet. A bíráló bizottság 
olyan egyéni vagy csoportmunkával készült pályaműveket fogad el, amelyek 
más pályázaton még nem szerepeltek, és nyomtatásban sem jelentek meg. 
A pályaművek terjedelme kötetlen, de a lényegre törő, koncentrált megfogal
mazás követelmény. 

A pályázat jeligés. A pályaműveket zárt, „Élelmiszergazdaság" feliratú bo
rítékban kell beküldeni, két példányban, mindkét példányon feltüntetve a 
pályázó jeligéjét. Egy külön zárt, jeligés borítékban kell beküldeni a pályá
zóik) nevét, születési évét, munkahelyének pontos címét és telefonszámát, a 
pályamunka címét. A pályaművek beküldési határideje: 1983. december 31. 
Cím: KISZ KB Értelmiségi Fiatalok Tanácsa, 1133 Budapest. Űjpesti rakpart 
37—38. 

A pályázatokat az egyes témakörök elismert szakértőiből és a meghirdető 
szervek képviselőiből álló bizottság fogja elbírálni. Minden kategóriában ki
osztható egy darab 10 000,— Ft-os díj. A bíráló bizottság fenntartja a jogot 
a díjak átcsoportosítására. Eredményhirdetésre az 1984. évi Forradalmi If
júsági Napok keretében kerül sor. A díjazott pályamunkáknak a szaksajtó
ban — a szokásos honorárium ellenében — történő megjelentetéséről a meg
hirdető szervek gondoskodnak. A nem díjazott pályamunkákat a készítőnek 
visszaküldik. 


