
A Belgium, Hollandia és az NSZK-ba szervezett tanulmányút 
tapasztalatai 

Az állami gazdaságok irányítóit a Belgium—Hollandia—NSZK terüle tére 
szervezett t anu lmányú t lé trehozásában az a felismerés vezette, hogy az 
adott termőhelyi körülmények között a biztonságos és eredményes nyárfa
termesztés jövőbeli záloga mindenekelőt t a termőhelyi adottságokhoz szé
lesebb skálában alkalmazkodó fajtaválaszték, továbbá a hagyományos te r 
mesztési technológiák továbbfejlesztése. 

A három ország nyárfanemesí tő intézményei rendkívül gazdag genetikai 
bázissal rendelkeznek. Ennek egy része saját gyűjteményeikben, más ré 
sze az észak-amerikai feketenyár (P. deltoides) és a balzsamosnyár (P. tri-
chocarpa) őshonos elterjedési területein áll rendelkezésükre. Ezek tulajdon
ságait részletesen fel tárták, és így a siker reményében végzik előre meg
határozot t célt kielégítő, újabb hibr idek előállítását. Az északnyugat-európai 
nyárfatermesztés jellemzője a kevésbé optimális termőhelyeken, kevésbé in
tenzív, egyszerűbb, olcsóbb módszerek alkalmazása. Ehhez különösen sokat 
ígérőnek muta tkozik a balzsamosnyáraknak a nyárfatermesztésbe való be
vonása, elsősorban a P. deltoides és a P. trichocarpa származékok kereszte
zésével előállított, ún. „ in teramer icana" hibr ideké. A belga, holland és a 
nyugatnémet nyárfanemesí tő intézmények évente igen nagy tömegű, több 
tízezernyi hibr idmagoncot ál l í tanak elő, melyeket azonban mesterséges fer
tőzések alkalmazásával igen erőteljesen szelektálnak. Ennek e redményekép
pen csak igen kevés egyedet — mintegy 1,5%-át — kiónozzák le. Ezekkel 
klónkísérleteket létesítenek a különböző betegségekkel szemben tanúsí tot t re
zisztencia, a gyökeresedési készség, a növekedési és alaki tulajdonságok, a 
termőhelyigény, te rmőhelytűrés megfigyelése céljából. 

Máris rendelkeznek néhány egészen kiváló rezisztenciájú és tel jesí tményű 
hibriddel, amelyek egyre inkább terjedőben vannak a köztermesztésben, és 
mind inkább há t t é rbe szorítják a korábban csaknem kizárólagosan a lkalma
zott ór iásnyárat és egyéb, régebbi fajtákat. (Ény-Európában az 'I—224' olasz
nyár soha nem tudot t döntő jeletőségűvé emelkedni különféle há t rányos tu 
lajdonságai, mindenekelőt t az erőss Marssomna-érzékenysége folytán.) A leg
jobbak közül megemlí thet jük az alábbi deltoides X trichocarpa keresztezése
ket : RAP, Barn, Donk (holland), Unal, Beaupré, Boelare, Raspalje (belga), a 
Mühle Larsen t r ichocarpa hibridet . Ezek többsége már szerepel a magyar 
országi nyár klónkísérleteinkben is. 

A megtekin te t t 10—12 éves kísérleti telepítésekben ezek a klónok az óriás
nyár növedékét 100—150%-kal lépték túl . 

A balzsamosnyárak. ill. hibridjeik nagy előnye, hogy eredményesen ter
meszthetők az euramer ikai és a deltoides nya rak termesztésére már nem, 
vagy csak korlátozottan alkalmas dombsági-hegylábi erdőtalajokon, pionír 
fafaj jelleggel, egyes nyers talajok, roncsolt területek, bányahányók rekul 
tivációs fásításaiban előhasználati nyárkén t , lombos és tűlevelű fafajok 
közé elegyítet ten; a lkalmasak a lassan növő lombos fafajok és a tűlevelűek 
ál lományaiban keletkezett lékek (pl. széldöntött foltok) pótlásszerű beerdő-
sítésére; elviselik a sűrűbb, erdőszerű állományállapotot, az oldalárnyalást . 

Jó vízellátást igényelnek, de elviselik a pszeudoglejes erdőtalajok idő
szakos vízbőségét, ill. a változó vízgazdálkodását is; megelégszenek közepes 
termékenységű talajokkal is. Az ökonómiailag optimális vágáskort Nyugat -
Európában 30—40 év körül ál lapí tot ták meg, de 50—60 éves korig is tú l -
tar thatók. 



Az újabb euramerikai klónokban is igen nagy a választék, a legjobb ered
ményeket muta tó faj ták: Ghoy, Primo, Gaver (Belgium), Spijk, Dorskamp, 
Flevo (Hollandia). Ezek szintén szerepelnek az ERTI nyár klónkísérleti rend
szerében. 

Az NSZK-ban kiváló eredményeket hoztak a rezgőnyár-hibridizációk. Egyes 
hibridek növekedés, törzsalak tekintetében a legjobb nyárfaklónok közé so
rolhatók és alkalmazásuk nagy lendületet ad a hegyvidéki nyárfatermesztés
hez, ill. az egyéb fafajú hegyvidéki erdők hozamának növeléséhez. Mivel a 
rezgőnyárfélék a szokásos vegetat ív úton eredményesen nem vagy csak nagy 
nehézségek á rán szaporíthatok, szövetkultúrás szaporítási eljárást dolgoztak 
ki. Ezt ma már üzemszerűen, gazdaságosan alkalmazzák a gyakorla tban. 

Ma már tisztázódtak a különféle nyárfajcsoportok térbeli- termőhelyi el
helyezésének a megfelelő lehetőségei. Az euramerikai nyaraka t és egyes del-
tiodes X trichocarpa h ibr ideket a kevésbé kötött síksági, alluviális te rmőhe
lyeken, más deltoides X trichocarpa hibrideket és a balzsamosnyár-hibride
ket a kötöt tebb erdőtalajokon, erdőkben elegyfaként és pótlásként, pionír jel
legű fásításokban, dombsági, alacsony hegyvidéki területeken, a rezgőnyár
hibrideket pedig a 300 m tszf. magasság feletti hegyvidéki termőhelyeken 
lehet célszerűen és eredményesen termeszteni. 

Általános vélemény, hogy a nyárfatermesztés fejlesztésében a nyárfaklónok 
megfelelő megválasztásának nagyobb a jelentősége mint bármilyen termesz
téstechnológiai művelet bevezetésének, vagy a meglevők tökéletesítésének. 
Jóllehet, egyes újabb nyárfahibr idek a tanulmányozot t országokban eseten
ként egészen kiugró tel jesí tményt muta t tak , a termőhelyi , különösen pedig 
a kl imatikus eltérések nagyfokú óvatosságra intenek. Hazai bevezetésére csak 
alapos ellenőrző vizsgálatok és a termesztési kísérletek kedvező, megnyug
tató eredményei alapján kerülhet sor. 

A jelenlegi általános tiszta klónú (egytelén telepítésen belül egyetlen klón-
nal kivitelezett) nyárfatelepítés helyett Belgiumban újabban a kevert klónú 
telepítési módot javasolják. Ezzel egyazon telepítésnél is csökkenteni k íván
ják a vára t lan járványos károsodások veszélyét. Egy-egy ilyen klónkeve
rékbe (klóncsoportba) csakis olyan nyárfaklónokat szabad bevinni, amelyek
nek a vegetációs periódusa, a termőhelyigénye, a növekedési r i tmusa és mér
téke, a vágásérettségi kora közel azonos. Ezek megnyugta tó meghatározása 
meglehetősen bonyolult és hosszadalmas feladat. 

Hollandiában optimális ültetési hálózatnak a 4X4 m-t tar t ják . Ebből egy
szeri törzsszámfelező gyérítéssel kapják a véghasználati növőteret . Belgium
ban az ipar elsősorban a vastagabb mére tű faanyagot keresi, ezért az ül te
tési növőteret a tervezett véghasználati választék függvényében határozzák 
meg. A nyesést mindhárom országban elengedhetetlen művele tnek tekintik, 
a törzseket kb. 8 m magasságig nyesik. 

A mini vágásfordulójú nyárfatermesztéssel — az amerikai példák nyo
mán — mindhárom országban kísérleteznek. Ez a mód azonban a 6—7 éves 
korban nyert 25—30 m 3 /ha /év növedék ellenére is, eddig ráfizetésesnek 
mutatkozot t . A ráfizetés oka, hogy magasak a ráfordítási költségek, a ter
melő fokozottan ki . van szolgáltatva a feldolgozóiparnak, továbbá csak nagy 
termőképességű, optimális nyárfa termő helyeken folytatható. 

Összefoglalásul megállapítható, hogy a megnövekedet t nyárfelújí tásoknál kí
vánatos az engedélyezett újabb fajták termesztésbe vonása. Ugyancsak kí
vánatos a legjobbnak minősülő külföldi fajtákból szaporítóanyag beszerzése 
és kipróbálása. 
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