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Legfontosabbnak ítélt szakmai eredménye: erdészeti genetikai laboratórium kiépítése és az
első eredmények publikálása. Ez olyan technológiák első hazai adaptációiját jelenti, amelynek
segítségével tudományosan alapozhatjuk meg erdeink genetikai erőforrásainak tartamos
használatát, amelynek alkalmazásával újrafogalmazhatjuk a minőségi szaporítóanyag
előállításának kritériumait, elősegítve a genetikai tartamosságot is biztosító gazdálkodási
eljárásokat, az erdők alkalmazkodási folyamatainak megértését.
Nemzetközi szinten jegyzett tudományos eredménye a Kárpát-medence tölgyfajainak
numerikus módszerekkel történő elkülönítése. További újdonságértékű eredménye a
szélsőséges klimatikus feltételekhez történő alkalmazkodás egyes genetikai vonatkozásának
feltárása, a különböző erélyű gyérítések génkészletére gyakorolt hatásának kimutatása és a
magtermesztő ültetvényekben termelt szaporítóanyag genetikai értékelése.

Jelenlegi tudományos témák és projektek:
Gyorsan növő fafajok nemesítése vonatkozásában az egzóták honosításában és a
nyárnemesítésben vesz részt. Ennek során az Intézet Arborétumaiban folyó honosítási
munkákat irányítja, megszervezi és koordinálja az Arborétumok fenntartását és fejlesztését.
A nyárnemesítésen belül a hazai nyárak esetében populációgenetikai vizsgálatokat végez, a
genetikai erőforrásainak feltárása és tartamos módon történő hasznosítása érdekében. Részt
vesz új nemesnyár fajták előállításában, különös tekintettel a rövid vágásfordulóban
kezelhető, elsősorban biomassza előállítását célzó ültetvényekben való alkalmazhatóságukra.
Lassan növő őshonos fafajok génmegőrzésével kapcsolatban vizsgálja az erdőnevelési
beavatkozások erdők genetikai szerkezetére gyakorolt hatásait. Ennek során azt kutatja, hogy
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kimutatható-e kapcsolat a nevelővágások erélye és az erdőállományok genetikai
változatossága között kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy és bükk állományokban? Részt
vesz a tölgy magtermesztő ültetvények termesztés-technológiai fejlesztésben, a minőségi
szaporítóanyag előállítása és a genetikai tartamosság érdekében. Beteg és egészséges tölgy
fapárok összehasonlító genetikai elemzését végzi, annak érdekében, hogy kimutatható-e
ellenálló genotípus a tressztényezőkre vonatkoztatva? Vizsgálja a bükk és a kocsánytalan
tölgy genetikai változatossági mintázatát és kapcsolatot keres a különböző klímatényezőkkel
annak érdekében, hogy a jövő környezeti feltételeihez történő alkalmazkodás genetikai
aspektusait megismerje. Részt vesz az erdészeti génrezervátumok kijelölésében és a bennük
végzendő genetikai vizsgálatok metodikájának kidolgozásban.
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