
Tisztelt Kollégák! 

 

Az alábbiakban egy rövid összefoglalót olvashatnak az Erdészeti és Energetikai 

Szaporítóanyag Terméktanács 2017.03.22-i szakmai továbbképzésén elhangzott A 

klímarezisztens fafajok kérdései, szaporítóanyag választás új szempontok szerint és azok 

alkalmazásának támogathatósági kritériumai című előadásról, melyet Dr. Rasztovits Ervin, a 

NAIK ERTI tudományos főmunkatársa tartott meg.  

Az előadás 3 fő pontból tevődött össze.  

Az első pontban a klímarezisztens szaporítóanyag-források kidolgozásáról, 

tudományos hátteréről esett szó. 

A klímarezisztens szaporítóanyag-források meghatározásának fontos szempontja volt, hogy a 

lehatárolás nem földrajzi, hanem ökológiai szempontok alapján történt. A megalkotó, Dr. 

Rasztovits Ervin a térképes keresőben a 2050-es állapotot célozta meg. Az adatbázis 

elkészítésekor kompromisszumokat kellett kötnie, és határozott célja volt, hogy ne menjen túl 

messzire az időben, mert az azt is jelentené, hogy bizonyos területek gazdálkodói nem 

találnának hazánkban számukra megfelelő szaporítóanyagot. 

A második pontban online felületen bemutatta a térképes kereső működését, mely a 

www.erti.hu címen található. Szintén ezen az oldalon megtalálható a kereső pontos használati 

útmutatója is. 

Záró pontként sor került az igazolás menetének megvitatása, valamint a kérdések 

megválaszolása. 

Sok kérdés érkezett a helyszínen és előzetesen is síkvidéki gazdálkodóktól. Jelenleg a 

pályázat csupán a bükk, cser, kocsánytalan és kocsányos tölgy fafajokat támogatja, így sajnos 

akác, nemesnyár, stb. fafajokra a támogatás nem igénybe vehető. A megbeszélés során az a 

megegyezés született, hogy ezen helyzettel kapcsolatban a Minisztérium felé lenne érdemes 

kéréssekkel fordulni.  

Szó esett a fafajcsere kérdéséről is, melyre lehetőség van, a program támogatja. A térképes 

kereső felületen a kék információs gomb alatt bővebben olvashatnak róla.  

Olyan kérdés is érkezett, hogy megoldható lenne-e, hogy ne csak a gazdálkodó keressen rá a 

klímarezisztensnek minősített szaporítóanyag-forrásra, hanem a termesztő is megnézhesse, 

hogy az ő szaporítóanyaga rendelkezik-e ezen minősítéssel? Ervin elmondta, hogy ő és 

munkatársai ez idáig nem tervezték ilyen funkció bevezetését, azonban megfontolják kérdést 

és elképzelhető, hogy a jövőben ez a funkció is megjelenik a holnapon.   

http://www.erti.hu/


Amennyiben valaki külföldről (EU-s vagy 3. országból) kívánja behozni a szaporítóanyagot, 

úgy a FOREMATIS (http://ec.europa.eu/forematis/) oldalán keresheti meg az igazolt 

forrásokat. Sajnos a területek pontos beazonosítása rendkívül nehézkes, mivel egyes országok 

meglehetősen pontatlanul adták meg a területek koordinátáit. Ilyen esetben Ervin vállalta, 

hogy levélben való megkeresés esetén (rasztovitse@erti.hu) 10 munkanapos határidővel segít 

felderíteni ezen területeket.  

 

További információk a www.erti.hu oldalon találhatóak, valamint Kollégáimmal készséggel 

állunk rendelkezésükre. 
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