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MSZ 12170

MAGYAR SZABVANY
D

fszfai skolai term6kek kovetel m6nyei

Az MSZ 1217Q:1986 6s az MSZ 12171:1986 helyett

Ornamental tree-nursery products. Specification

E nemzeti szabv6nyt a Magyar Szabvdny0gyiTestUlet a nemzeti szabvdnyosit6srol sz6l6 1995.6vi XXV|ll.
torv6ny alapjdn teszi kozz6. A szabv6ny alkalmazAsa e t6rv6ny alapj6n onk6ntes, kiv6ve, ha jogszabdly
kdtelez5en alkalmazand6nak nyilv6nitja.
A szabvdny alkalmaz{sa elcitt gyc5z6dj6n meg arr6l, hogy nem jelent-e meg modositdsa, helyesb(t6se, nincs-e
visszavonva, tov6bb6 hogy k6telez6 alkalmaz6sdt jogszab6ly nem rendelte-e el.

E szabvdny t6rEya az drutermel6 diszfaiskol6ban szaporitott 6s tov6bbnevelt, valamint tovdbbnevel6sre vagy
kert- 6s t6j6pftesi 6s kdzterulet-f6sft6si c6lra forgalomba hozhato diszfaiskolai term6kek.
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Az 1 995. 6vi XXVlll. t6rvdny 5. S (5) bekezdese 6rtekndben a nemzeti szabvenyt - a meg,elen6s ,ormaiat6l
f0ggetleniil - csak a Magyar Szabvenyrlgyi Testiilet enged6ly6vel szabad ,orgalmazni 6s te0esaeni.

(9 oldal)

Arkategoria:
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MSZ 12170:1997
1. Fogalommeghat6roz6sok

Sz5rmaz6s: diszlaiskolai szaporit6-alapanyagnak
vagy szaporft6anyagnak bizonyithat6 szermazasi

Alany: generativ vagy vegetatfv 0ton szemz6s

helye.

vagy oftas c6liara szaporitott lds nov6ny vagy n0v6nyi r6sz.
Bokorfa: kozvetlenul a lold telett elagazo egyvagy tobbtozs0 ta.

Buitv6ny: a bulasi m6dok valamelyik6vel meggydkereztetett, majd az anyan6v6nyr6l levalasztott. ondll6 eletre kepes novenY.

Cserepesn6v6ny: 2 litern6l kisebb t6rfogatu ter
meszt5ed6nyben (cellaban stb.) nevelt gyokeres

Megtegyz6s

termek szarmazhat: tozskonyvezetl anyanov6nyr6l, 0zemi tOrzs0ltetv6nyb6l, ki,elolt anyan6v6nyr6l vagy

a a''isiiisxota,

ellen6tz6tt allomanyrol.

Talaitalo15 ntiv6ny: a talaiielszinen eltertil6. alacsonlan vagy lapoian nov6 las nov6ny, amely a
talaj boritasera alkalmas.
Termesa6ed6nyes niiv6ny: a cserepes 6s a
kont6neres n6v6nyek gyUjt6 neve.

nov6ny.

cserie: torzsel nem nevel6, rendszerinl tobbegas
fas n6veny.

Oisztaiskola: olyan dlszfaiskolai termel6enge-

d6llvel rendelkez6 mez6gazdasagi 0zem. ahol lorgalrirazdsi c6lra diszfaiskolai term6keket allitanak
el6.

Dugv6ny: anyanov6nyr6l levalasztott, leldarabolassat k6izitett, gyok6rtelen, a novenyt reprodukalni k6pes n0v6nyi resz.

Fa: olyan ids szair0 nov6ny, amelynek torzse 6s

2. Altaldnos min6s6gi k6vetelm6nyek
A toroalomba hozott fas n6v6ny ieleljen meg a k0-

vetke;5 min6s6gi kovetelm6nyeknek:
- legyen laj-, illetve fajtaazonos;
- felel;en meg az 6rv6nyben l6v6 nov6nyeg6szs6g0gyi el6lrdsoknak;
- legyen 6letk6pes;
- s6rul6st5l, fagykart6l mentes legyen;
- tovebbnevel6sre, ki0ltet6sre alkalmas allapot0
legyen;

korondia van.

Fdsdugviny: megiesodott, lombtalan szdrr6szb6l

-

meglelel6 m6retfi re vagott dugvany.

F6lcserie: olyan cserje, amelynek hajtasai csak

a termesA6ed6nyes nov6nyek gyokeaete legal6bb 112 r6szben sz6je at a rendelkez6sre all6
termeszt6 kozeget, de a termeszt6ed6nyb6l ne
n6jon ki;
a mikroszaporit6sb6l szarmaz6, tovebbnevel6sre 6s ki0ltet6sre szant csemete megfelel6en
edzett legyen.

r6szben fasodtak meg, a ha,tas fels6 r6sze tobbnyire elhal vagy t6len visszafagy.
Fiildlabda: az a formezott, gyokerekkel gazdagon
atsz6tt 6s Osszetartott foldtomeg, amit szabadfoldben nevelt n6v6nyek kitermel6sekor a nov6nnyel
egytilt emelnek ki.

-

Hait6sdugv5ny: leveles n6v6nyi reszekb6l k6szult

mdnyek

3. R6szletes min6s6gi 6s m6retkaivetel-

dugvany.

ldSsfa: legalabb haromszor iskolezott, 20 cm
totz skorm6retn6l vastagabb

3.1. Gyiik6r n6lk0li szaporit6 alapanyagok

la.
Lombos t6s niiv6nyek

Kont6neres n6v6ny: legalebb 2 literes ed6nyben

3.1 .1.

nevelt 6s begyokeresedett nov6ny.

A szemzdhaitds legyen:
6p, 6rett, kifejlett rugyfi;
kell6keppenmegfdsodoft;
csonkra metszett lev6lnyel[i;
a hancs, a kambium 6s a lar6sz elhalt vagy
bamult iottok n6lkilli.
A szemz6hajtas h6ja nem lehet rancos.

Ktisz6 6s kapaszkod5 cserie: olyan lds nov6ny,
amelynek saiatos noveked6si tulaidonsaga, hogy
ellekizik vagy lelk0szik vagy lelkapaszkodik 6s tdmaszkodik.

PatKa 2?o cm-n6l alacsonyabb torzsii

koronas

Sorta: legalabb 220 cm t0zsU, tobbszor etiskolezott, szabalyos noveked6sU, egyenletes agelosztds0 koronds fa.

S6v6nycserie: olyan noveked6si tulajdonsagokkal rendelkez6 cserie, amely rendszeres nyirdssal
s6v6nyek kialakitasara alkalmas.

Suhring: egyenes sudari koronaagak n6lktili {5v6
nevelhet6 fiatal nov6ny.

-

Az olt'vesszd legven:

-

teljesen be6rett;
meglasodott;
6p, kilejlett, nyugalmi ellapot0 rilgyekkel rendeF

kez6i
a hancs, a kambium 6s a far6sz elhalt vagy
barnult foltok n6lk0li.
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A fdsdugvdny legyen:
be6rett, megfasodott, Iegaldbb 16 cm hossz0 6s
8 mm-n6l vastagabb dtm6r5j(, (v6konyabb csak
azoknal a nov6nyekn6l lehet, ahol ez fajtajelleg);
6letk6pes rLlgyekkel rendelkezcl.

-

-

Lombos-fes novenyek
A gyokeres hajtasdugvdny legyen:
kifejlett gyokerLi;
be6rett szoveti szerkezetLi;
a szdron legalabb k6t 6letk6pes r0ggyel rendei-

-

3.1.2. Feny6r6l6k
Az olt6vessz6, olt6ga y legyen:
nyugalomban 16v6, kifejlett 6p rijgyii:
tajtara jellemz5 kiillemu;
be6rett, kellSk6ppenmegfesodott;
elhalt vagy barnult r6szt6l mentes;
sudaras nov6sU teny6 eset6n a f6rugy mellett
legalabb harom oldalruggyel rendelkez6.

-

A gyokeres fAs dugvdny, a bujtvdny 6s a sarj legyen:

-

a faitara jellemz6, de legalabb harom 1 mm-n6l
vastagabb, 6 cm-n6l hosszabb gydker0;

k6tharmad reszben rirett vessz5jLi;
6letk6pes rilgyri.

A leny6tdl6k gyakeres dugvdnya legyen:
6letk6pes rirgy(;

3.2. Gy6keres szaporit6 alapanyagok

-

3.2.1. Szabadgy<ikerf n6v6nyek

A

a

1,ajlera jellemz6,

de legalebb n6gy 1 mm-n6l

vastagabb 4 cm hosszri gy6ker6.

szabadgyok6rrel forgalomba ker0l6 dugvdny
gyokere legalabb 213 r{szben be6rett legyen.

3.2.1.1. Magcsemete

Az alanynak nevelt magcsemete

kez6.

gyok6rnyaka

egyenes 6s eldgaz6das-mentes legyen.

3.2,2. Cserepes n6v6nyek

A cserepes (cellas stb.)

magcsemete, vegetativ
szaporit6anyag minden param6ter6ben leleljen
meg a szabad gyokeni szaporit6anyag kovetelm6nyeinek, a gyok6eete a rendelkez6sre ello termeszt6 kozeget sz6je at, 6s abb6l ne n6j6n ki.

A lombos fds novenyek magcsemet6je legyen:
a gyok5rnyaknal legalebb 2 mm dtmer5lu;
a f6gyokereken kivul legalabb 3 db oldalgyok6r
haiszelgyok6zettel rendelkez6 (kiv6telt kepeznek a kar6gy0ker( fajok, amelyeken enn6l kevesebb oldalgyok6r is lehet: pl. Aesculus, Catalpa,
Sophora, stb.);
be6retl6s megl6sodott vessz6jf (kiv6telt k6peznek a fagy6rz6keny tajok 6s f6lcserj6k, amelyek
legalabb 1/3-ad r6szben be6rett 6s megf6sodott);

/parkok, kertek, utak, utcak stb./ kiultet6sre)

-

ultetett.

-

-

a vesszcin elegend6 6letk6pes rugyr.i;

iskoliiz6s vagy alevagas nelk0l leg{eljebb ket
6vig nevelt.

Az iskol6zas 6s alaivdgds n6lkul nevell magcseme-

te legkisebb magassdga 15 cm, a torpe, vagy
gyenge n6veked6suek6 legalabb 10 cm legyen.

3.3. K6szterm6kek (ras d[sznovenyekzold{elUleti
3.3.1. Lombos f6k
A suhang, a bokorfa, a magastorzsu fa legyen leg-

alabb k6tszer at0ltetett, a 20 cm tozskorm6retn6l
vastagabb fa eset6n pedig legalabb heromszor aL
A tobbszor iskoldzott fa eset6n a faira, failara jellemz6 habitus kifejl6d6shez szuks6ges t6rallasban
nevelt legyen.

A Betula, Fagus, Juglans, Magnolia, Liriodendron.
Parrotia, Platanus, Ouercus nemzets6g taiait 6s

A tenyd magcsemete legyen:

faitait kizar6lag foldlabd6val vagy kont6nerben

-

szabad torgalmazni.

szabadgyoker0 magcsemet6k eset6n legalAbb
harom olyan hossz0 gyok6rrel rendelkez6,

a

gyok6rnyakt6l a gyok6r cs[cseig
amelynek
m6rt hossza a n6v6ny magassagenak a 213-a;

a

-

gyok6rnyaknal legalabb 3 mm vastag dtm6rciiti
legalabb 5 cm magassagi;
a

be6rett hajtessal, kifejlett 6letkepes rugyekkel
rendelkezzS;

iskolezas, vagy al6vdgds n6lkul legfeljebb k6t
6vlg nevelt.

3.2. 1.2. Vegetativ szaPorit6anyagok

A vegetativ szaporftasu gyokeres szaporit6anyagok iakoldzas n6lk0l legfeliebb 2 6vig nevelhel6k.

A tovebbnevelt 6s id6s liikat fait6l firggetlenul c6l-

szer( f oldlabdaval {orgalomba hozni.
A gyok6rzet legyen:
eg6szs6ges, a nov6ny l6ld feletti r6sz6vel aranyos m6reto;
roncsolt, t6pett gyok6ragak n6lkiili.
kitermeleskor elvagott gyok6r metszteli.llete
1 ,5 cm atm6r6n6l ne legyen nagyobb.

A

A foldlabdas la foldlabddia legyen:
6p, gyokdrzettel i6l dtsz6tt, szilerd;
foldben ket 6v alatt elmell6 csomagolo anyaggal
bontott.

-
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tdzs legyen:

A

-

egyenes, a t6rzs6tm6ron6l nem nagyobb 96rbUlettel ne rendelkezzen;
tr5sarjaktol 6s/vagy vadhajtdstol mentes;
s6rul6smentes 6s a metsz6si felUlet a t6rzs6tmdro 50%-dt ne haladla meg, legaldbb f6lig
beforrott.

A korona rendelkezzen:

-

bokorfdk eset6n legaldbb

-

3 db, 60

cm-n6l
hosszabb, ar6nyos elosztds0 vessz6kkel;
parkfiik 6s sorf6k eset6n legal6bb 4 db 40 cm-n6l
hosszabb, ardnyos elosztisu vessz6kkel;
sudaras korondj0ak eset6n avez6r a t6rzs folytatAsa eset6n egy er6teljes vez6rhajtdssal 6s
legaldbb 4 db 40 cm-n6l hosszabb, ar6nyos
eloszl6sri oldaldgakkal ;
a tovdbbnevelt 6s id6sf6k eset6n a fajra, fajtdra
jellemz6, ardnyosan fejlett 69rendszerrel;
koron6ba oltott gOmb- 6s csung6 koron6j[ fajtdkndl legal6bb 4 db 25 cm-n6l hosszabb, fajtdra
jellemz6, arAnyosan fejlett koronavessz6vel.

A t6zs 6s a gy6k6zet teleljen meg az 1. t6bl6zat
szerinti e16ir6soknak.

A vesszcik sz6ma legalAbb hArom (kiv6ve az Acer
campestre, Carpinus betulus, Comus mas, Crataegus coccinea, C. prunifolia, Elaeagnus angustifoliJ, Euonymus europaeus, Hippophae rhamnoides'

Prunus spinosa, Sambucus nigra, S' racemosa,

Tamarix lajokat amelyek legal6bb egy er6telies tcihajt6ssal 6s a fajra jellemzci oldaleldgazdssal rendelkezzenek);
A termeszt6eddnyes diszcserj6k ed6nye legfeljebb

2 I rlirtartalm0 legyen. A gy6k6rzet sz6je 6t a foldlabda paldstiat, de a termeszt6ed6nyb6l ne n6j6n
ki.

A kont6nerben nevelt kapaszkodo cserje tdm mellett nevelt legyen 6s csak kar6val egyUtt szabad
forgalomba hozni.
A szabadgyOkerfi cserj6k mincis6gi k6vetelmenyeit
a nOveked6si er6ly fuggv6ny6ben a2. t6blAzat irja

el6'

Noveked#

N6v6nymagassag

Vessz5szdm

legaldbb,
cm

legaldbb
db

legal6bb
db

legaldbb

legaldbb

cm

cm

15

2

4

10

15

20
25

Fo[hbda

Gyokerdg

dtmero

si er6ly

1. t6bl6zat
T6zsmagasM6ret<Ovetelm6nyex

z.l6btazat

sag

T6zsk6r-

Gts€rzd- Hdabda-

mdret

dtm6ro

iitm616

Gyenge
Kozepes

30

.,

.+

't5

Er6s

40

4

4

15

legaldbb, cm

A lomblevelfi 6rdkz6ld fajokat 6s fajtdkat, valamint
a nehezen gyokeresed6 vagy ig6nyes cserj6ket

80',

6

Bokorla

60

I

40

30

Parkfa

150

8

45

35

Tovdbbnevelt
parkla

150

12

45

40

Buddleia alternifolia) f6ldlabddval vagy kont6nerben kell forgalomba hozni.

Sorfa

224

10

50

45

3.3.3. Feny6f6l6k

Tov6bbnevelt sorfa

220

16

55

50

A feny6ket csak

Suhdnq

1

ldosta

20

60

'N6v6nymagassdg

A kont6neres f6k m6retk6vetelm6nye megegyezik
a f6ldlabdds f6k6val.

3.3.2. Lomblevel6 diszcserj6k, sriv6nycserj6k,

krisz6- 6s kapaszkodo nov6nyek
A lomblevelU d[szcserje, a s6v6nycserje, a k0sz66s kapaszkod6 n6v6ny legyen:
legaldbb egyszeri 6tultet6ssel a fajnak 6s fajtdnak megfelelcj t6rdll6sban nevelt;
be6rett vessz6j0, amely 314 r6sz6ig megfdso-

-

dott;

-

a fajra, fajtAra jellemzci alak0 6s egyenletesen
fejlett;
oltds, szemz6s hely6n tdk6letesen 6sszeforrott,
vadhajtas 6s friss metsz6si hety n6lkuli.

(pl. Paeonia, Clematis, Fuchsia

magellanica,

fOldlabd6val vagy kont6nerben
hozni.
logalomba
szabad
A feny5 legyen:

-

legaldbb n6gy6venk6nti iskol6z6ssal nevelt;
a fajtdnak megfelelclen a f6ldt6l, de legal6bb a
n6v6nymagassdg 15%-6nak megfelelS t6rzsmagass6gt6l dgas;
a lombozat 6s a habitus a fajra, fajt6ra jellemzo;
6rv6s el6gaz6s eset6n a k6z6ps6 hajt6s a korondba dtmenci;
6rv6s dgcsoport eset6n 6p cs0csrugy0;

deformdl6dott formdtol mentes (oltv6nyokndl a
korona kev6sb6 szabdlyos is lehet).

Az er6s hajt6snOveked6s0 lenyo az utolso 6vi haj-

tiisig hidnytalanul dgas legyen, az dgOrvek k6z0tti
tdvolsdg 6s az utols6 evi hajtds hossza megfelel6
ar6nyban 6lljon az eg6sz n6v6ny hossz6val
6s/vagy magassdgival.
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A f eny6k m6retkovetelmenYei

-

cm-ig

20
20 cm felett 40
40 cm telett
100 cm

:

a legkisebb m6ret 40 cm legyen, kiv6ve a torpe

-

n0veked6s(eket;
elterul6 6s k[sz6 noveked6sriek legaldbb 3 db
egyenk6nt 25 cm-n6l hosszabb agb6l alljanak,

5 cm-enkent,

cm-ig

100-ig
felett

10 cm-enk6nt,

20 cm-enk6nt,
25 cm-enk6nt

6s a nov6ny a talait legalabb a legnagyobb sz6less6ge 2y3-eban takarja;

6s a vessz6k darabszdma alapj6n:

a loldlabda m6rete a nov6ny m6ret6nek megfe-

A feny6f6l6ket a nov6nymagassaguk szerint,

lel6en aranyos legyen;

2,314, 5n,8i 12 kell csoportosftani.
elf

kitermel6skoraz elvagott gyok6r metslelulete a
10 mm atm6r6t ne haladia meg.

az

ekv6ket a nov6nydtmdrdlUk alapjan:
100

cm-ig

'100 cm telett 200

200 cm

4. Osztdlyoz6si 6s kiitegel6si el6ir6sok

lelett

20 cm-enkent,

cm-ig 25 cm-k6nt,
50 cm-k6nt kell csopor-

tositani'
A torpeleny6ket eft6l elt6r6en is lehet csoportosita-

4.1. Osaelyozes

ni

A forgalomba kerul6 diszlaiskolai term6keket feiletts6g0kt6l ftrgg6en m6retkateg6riank6nt kell oszt.ilyozni.

4.2. Kritegel6si el6ir6sok

n0v6nyek osaelyozesanel a m6retkovetelm6nyekben meghaterozottak szerint kell eljarni, tgy,
hogy egy kotegben az adott m6retfokozatnak meglelel6en minden egyednek el kell 6mie a legkisebb

A

m6rt6ket.
A magassegot a talaj felszin6t6l kell m6rni.
A tozs ker0letdt 6s/vagy atm6r6jet a talal felszin6t6l 1 m magassagban kell m6rni.

Tobbtorzsri fas nov6nyek eset6ben az osszes
torzsker0let az egyes tdzsek kerulet6nek ossze-

Az azonos fejletts6gu szapor[t6 alapanyagot, szaporit6anyagot 6s Ultetesi anyagot fajtenk6nt, azonos v6g0kkel egy ininyba kell kotegbe rakni.
A szabadgyokerfi szaporit6anyagokat fejlens6gukt6l, m6rettrkt6l lugg6en 5, 10,25,50, 100 darabonk6nt, falonk6nt, fajtank6nt, azonos term6k- 6s m6-

retkateg6rienk6nt kell kotegelni.
A cserJ6ket, a suhilngokat, a sorfakat fejlets6guK6l
10gg6en 3, 5, 10 darabonk6nt kell kotegelni.

5. Mintav6tel, vizsgelat, min6sit6s

ge.

magcsemet6ket, a gyokeres dugvAnyokat, a
bujtvanyokat 6s a sarjakat feilettsegukt6l ftigg6en
a nov6nymagassaguk alapjen:

A

cm-ig

20
20 cm {elett 40
40 cm felett

5 cm-enk6nt,

cm-ig

100-ig

10 cm-enk6nt,

20 cm-enk6nl,
100 cm lelett 1 50 cm-ig 25 cm-enk6nt,
50 cm-enk6nt
150 cm

felett

6s a gyok6rnyak atm6r6ie alaplan:
213, 314, 4/6, 6/8, 8/10, 10/12 mm-enk6nt kell

csoportosftani.
A lomblevel0 diszf6kat a t0rzskorm6ret alapian:

cm-ig

2 cm-enkent,
0 cm felett 20
20 cm lelett 50 cm-ig 5 cm-enk6nt,
10 cm-enkent
50 cm telett
(Pl. 6-8-as, 25-30-as) kell csoportositani.

5.1. Mintavdtel
A mintat
kozvetlenhelyszinivrzsgalatra;
ellen6zS termesa6sre vagy laborat6riumi vizsgalatra lehet venni.

-

A kivett minta mennyis6ge a t6tel mennyis6g6nek

kis mennyis6gti
(1000 db alatti) vagy kiegyenlftetlen term6k vizsgalatahoz enn6l tobb is lehet.

legalebb 1%-a legyen,

de

Ellen6126 kitermesa6sre laitank6nt legalabb 5 db
mintdt kell venni.

A mintav6telr6l hivatalos mintav6teli jegyz6konyvet kell lelvenni, amely tartalmazza a termel6 (lorgalmaz6) 6s a mintavevS, valamint a fajta 6s a
t6tel adatait, a minta rendeltet6s6t, a mintav6tel
hely6l es idei6t.
A mintat azonosfthat6 m6don meg kell jelolni.

A lomblevel6 diszcserj6ket, a k[sz6- 6s a kapaszkodo nov6nyeket a fellettsegtdl friggSen a n0v6ny-

A minta szellitdsa 6s csomagolesa olyan legyen,
hogy a minta minds6g6ben 6s mennyis6g6ben a
vizsgalat megkezd6s6ig valtoz6s ne kovetkezzen

magassag alapjan:

be.
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A jefiablen fel kell tUnietni:

5.2. VizsgSlat
vaA tetel vtzsqalatakor a mlntaveteli JegyzSkOnyv'
vizsgalatok adalait Kell trgyelembe

i"r.r

venni.

"i

"jeii'r

A vizsgalatok soran m6rni kell:
a nOv6ny magassagat a gyok6rnyaK6l a csics-

-

rugyig;

-

a gy6k6rnYak vastagsaget;

a torzskormdretet (a 150 cm-n6l alacsonyabb
tozsoeket a totz smagassag fel6n6l);
a Jasdugvany vastagsegat - koz6pen az izkoz'
ben.

soran meg kell szdmolni a

hajtasoA vrzsoalat
amelyek
be
katvves-szcjket (csak azok szamithat6k
alapaytaitara jbttemzd m6retet e16rik vagy meghaladJAk).

A disztaiskolai term6kek min6s696nek vizsgalatafor a t6s r6szek 6s r0gyek Sllapotat' 6letkepess6-

q6t, serutesef, x5rosii6f 6s elettani betegs6gek
ivomat. vatamint a tajtaazonossagot kell vizsgalni'
A vizsodlatot a nov6ny-eg6szs6gilgyi szemle lrgyelem.'bevetel6vel kell elv6 gezni

SzUks6o eset6n kiegeszit5 nov6ny-eg6szsdgLigyi

viisqdla-tot is meg

fell rendelni a

6s telepa termel6 (laiskolai engedelyes) nev6t

-

szerint)i
a fai, fajta botanikai nev6t (taitaiegyz6k

hely6t;
ka-

szaporitd alapanyagoknal azok szermazasi
tegoriaiet (M1 . feiezet szerint);
a term6kkateg6ria jel6t 6s a m6retiel6l6seket

-

(M

a haitesok hosszat darabonk6nt;

-

-

nbv6ny-egesz-

-

l. fe,ezet szerint);

ed6nyes nov6nyekn6l a termesa6 ed6ny terfogatat;

kotegelt nov6nyekn6l a csomagoldsi egys6gben
l6v6 nov6nYek darabszamal;
valamint azl, hogy az OMMI altal min6sitett term6k (szemleieqE6konyv alapjdn)'

A ieftabla tartos anyagb6l k6sztilion' a meglel0l6."i iJojara.atto"x 66 ;dl olvashatoak legyenek'
A jetabla feler6sit6se tart6s legyen'

Lerakatokban, az arusitasra ielkinalt term6keken
.inOen eoveOre ielt6bldt kell elhelyezni' az osz.l!e'
iuorott eJ(ot"gdlt szabadgyoker0 szaporit6anyapeiig xotegenx6nt vagy csomagolasi
,io[
"t"ten
drategek. csomagolasi egys6ge\
Eovseoenreirt.
eset6n ;rinden egyedet jeltablaval

rnijg-dr.,tatu
kell ell6tni.

s6gugyi szakhat6sagt6l.

5.3. Min6sit6s

dislaiskolai term6k m6rete 6s min6sdge akk6r megfelel6, ha a vizsgalt minta. ezen term6kszabvdriy el6iresainak megfelel, 6s a t6tel

A vrzsoalt

nem megfele16 darabjainak szama 57o alatt van'

7. T6rol6s, csomagoles, sz6llitas
7.1. TirolSs

A szabadgyokeru 6s a loldlabdas novenyeket.a

iriiforaniil

a laiskolai lerakatban vagy a telepit6s

Giyon izonnat tarol6ban vagy vermel6ben kell el-

6. Megnevez6s, megielail6s
6.1. A term6k megnevez6se
A term6k megnevez6s6nek a kovetkez6 adatokat
kell tartalmaznia:
a term6k botanikai nev6t (fai, fajta' klon stb')l

-

szarmaz6sat:
a term6k- 6s a nevel6si kategoria rovidit6s6t az
M1 . Iejezet szerint;

am6retmegielol6seket.

6.2. Megieltil6s
A kereskedelmi forgalomba ker0l6 novenyekel ielteblaval kell ellatni.
A kotegelesre szant n6v6nyeket az osztelyozas es
a fOte-oetes utan kOtegenkent vagy csomagolasi
egysdg;nk6nt jeltdblaval ketl ellatni

helyezni.

Az elhelvez6s olvan legyen, hogy a t6telek egymisot elxrlonftj6nek 6s megkozelithet6ek legyenek.

A tarolas olvan legyen, hogy annak

id6tartama

alan a nov6riyexoen min6s6gromlds ne kOvetkezzen be, eletk6pess6ge megmaradjon'

Tarolni h0t6hazban, ledett tarol6ban, szabadioldi
3s iaeigtenes vermel6ben lehet' A szabadloldi ver,!O-x-or"q" le gyen rogmentes' a gyokereket.h6-

,rorn"ni""-"n t6i1e, a gyoxezona m6lys6g6ben
rori"r"to""n necives legyen, a sz0ks6g szennti

oniozesr5l vagy a telesleges csapad6kviz elvezet6s616l gondoskodni kell.
Az ideiolenes vermel6ben a tarolast a kitermel6stol

,i.irifiasio

vaov az ultet6st megel6z6en 0gy kell

etueqezni, 6ogii gyokezet 6s a tOrzs egyharmada n-edves takarokozeggel ledetl legyen'
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7.2. Csomagol6s

A diszfaiskolai term6kek csomagol6sa olyan

legyen, hogy megv6dje a nov6nyeket a sz6llitds alatt
a mechanikai s6r0l6sektcil, a kiszArad6st6l, a fagydstol, az 6letk6pess6g romldstol 6s a ferl<jz6s-

t6l.

Csomagoldsra

a

n6v6nyeket fagymentes helyen

kell el6k6szfteni.

CsomagolAsra minden olyan anyag felhaszn6lhato, amely a n6v6nyeket nem k6rosftja.
A csomagolds sor6n a n0v6nyek korondj6t ugy kell
Osszekotni, hogy a szdll(t6st megk6nnyftse.

A cserj6k kotegel6s6n6l a koteget legaldbb k6t helyen kell osszek6tni - a gydk6rnyakndl es a veszszcin.

7.3. Szdllitds
A 7 .2. szakasznak megf elel6en cso magolt nov6nyanyagot szab6lyozott l6gterti j6rm0vel, z6rt vas[ti
kocsival, ponyvdzott teheraut6val lehet szdllftani
0gy, hogy a szdllltott ndv6nyanyagot a kdrosod6stol, kiszirad6stol vagy mds kdros behatAstol v6dett legyen.

MSZ 12170:1997
Mell6klet
(t6j6koztatds)

Term6kkateg6ri6k 6s ielol6s0k

M1. A ntiv6ny- 6s term6kkateg6riSk
neve 6s iele
MCS
1. Magcsemete
1/0
- Magcsemete 1 6ves
- Magcsemete 1 6ves' t0zdelt 1x0
- Magcsemete 2 6ves, magdgYi' 2lO
iskolAzatlan
2 6ves, egyszer
- Magcsemete1 6vig
tovdbbnevelt 1/
iskoldzott,

2.

u

gvdnY)

Gy0keres hait6sdugv6nY

Oltohajtds

OH

Oltovesszti

ov

OltvAnY

OL

-

!
I

I

l

Oltv6ny, 1 6ves

xl1l0

Oltv6ny, 2 6ves

flz0

8.

Gy6k6rnemes

GYN

9.

Cserje

CS
SU

11. Bokorfa

BF

12. Parkfa

PF

ZD

13. Sorfa

SF

GYZD

14. Tovdbbnevelt fa (bokorfa, Parkfa,

-

Gy6keres hajtAsdugvdnY, 1 6ves ol1l0

-

Gy6keres hajtasdugvdnY, 2 6ves ol2lo

3.

SZH

10. Suh6ng

Dugvdny

Gyokeres hajtdsdugv6nY, 1 6ves,
0/1x0
egyszer iskol6zott
Gy6keres hajt6sdugvdnY, 2 6ves,
egyszer iskoldzott, 1 6vig tov6bbol111
nevelt

-

Szemzcihait6s

1

Magcsemete 3 6ves, egyszer
iskoldzott, 2 6vig tovAbbnevell 112

Hajtdsdugv6nY (zOldd

4.
5.
6.
7.

Gy6keres hajtAsdugvdnY, 3 6ves,
elyszer iskoldzott, 1 6vig tovdbboru1
nevelt

F6s dugv6nY (sima)

FD

Gy6keres i6s dugvdnY

GYFD

*
-

Gy6keres fds dugv6nY, 1 6ves

ol1

Gy6keres fds dugv6nY' 2 6ves

ol2

Gydkeres fds dugvdnY, 2 6ves,
egYszer iskolAzott, 1 6vig tovebbol111
nevelt

sorfa)hdromszoriskol6zott

T + BF,
PF, SF

M2. A nevel6si kateg6ri6k neve 6s iele

1.

lskol6zott

2.
3.
4.

1xi

k6tszer iskol6zott

2xi
CEL

Cserepes 6s kised6nYes

CSP

Kont6neres

KONT

M3. A kitermel6si kateg6ri6k neve 6s
jele
SzabadgY6ker0

SZGY

Foldlabdds

FL

GY6D

-

Gy6k6rdugv6nY 1 6ves, gY6keres

-1l0

M4.

-

Gy6k6rdugvdnY 2 6ves, egyszer
iskoldzott, 1 6vig tovAbbnevelt

-111

1. T6rzskdnyvezettanyanbv6nyrSl
2. Uzemit6rzsultetv6nYb6l
3. Kijel6lt anYan6v6nYr6l
4. Ellen6rz6tt 6llom6nYr6l

Bujtv6nY vagY sarj,

BVS

1 6ves

1lo

2 6ves, egyszer iskoldzott. 1 6vig
tov6bbnevelt

-111

f

egyszer iskoldzott

Gydk6rdugvdnY (sima)

i

l

i

Cell6s

1.
2.

I

A szdrmazAsi kateg6ri6k (szaporit6
alapanyagokn6l) neve 6s iele
KT

Uf
KN

EA

i
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P|.40-60 cm magas cserje,
vagy 220-230 cm magas tozsLj fa

4H0

T6rzskdrm6ret, cm-ben
pl. 10-12 cm t6rzskerulet

o

4.

Hajtiis- vagy vesszc5szdm (dg)
pl. 3-4 elAgazdsu

e

5.

Hajt6s- vagy vesszcihosszusdg,
cm-ben
pl. 20-30 cm-es

M5. A m6retielol6sek neve 6s iele

1. Atm6rci
Gyok6rnyak vagy tdrzsdtm6ro,
mm-ben
pl. 3-4 mm-es
N6v6ny6tm6 rcj cm-ben (elte ru lci
n6veked6sriekn6l)
p|.40-60 cm dtm6r<5jri n6v6ny

2.

T6zs- vagy nov6nymagassdg
(felfele novc5kn6l), cm-ben

221230

a
3.

a3l4

s40{0

1(F12

HE
20-30

A szabvdnnyal kapcsolatos minden vdltozdst a Magyar Szabvdnyogyi Test0let a Szabvdnyugyi K6zl6nyben hirdet meg. A Szabvdnyugyr
bdrmely hirlapk6zbesitc, postahivatalban,-a Posta hfrlapuzleteiben 6s a Hirtap-ei6fizet6si 6s Lapell6t6si Jrod6ban lff gf-r-fll
{o-z-]Ony

el6fizehet6, a Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky ut 76. szem ahtti Hirhpboltban megvdsdrotnato. A helyesbitci, modosito indftudnyokat 6s
eszrev6teleket megfelelci indokldssal a Magyar Szabv6ny0gyi Testuiethez, Budap6st, lX., 0ll6i 0t 25. (lev6lcfm: Budapest, pl. 24. t4so.
telefax:218 5125) lehet benyrjltani. A szaOviny beszerezhetcj a Szabvdnyboltban, Budapest, lX., Ull6i ut 25. (lev6lcim: Budapest, Pf. 24.
1 450).
Kiadja: a Magyar Szabvdnyrjgyi Testolet.

