
mok létesítésére kell törekedni, melyek egy-egy adott körzet minden fellel
hető faanyagforrását — a felesleges szállítás kiküszöbölésével — a körzeten 
belül egy helyre koncentráltan, feldolgozzák. A jövedelmezőség fokozásának 
másik fontos eszköze lehet a technológia felesleges fázisainak kiküszöbölése, 
pl. a cellulózipar esetében a szárítás kiejtése, a nedves pépnek a cellulóz
üzemből közvetlenül a papírgyárba történő szállítása és feldolgozása. 

— Egyértelmű megállapítása volt a szemináriumnak végül az, hogy a jövedel
mezőség növelésére irányuló, minden erőfeszítés mellett a fejlesztés — nem
zetközi viszonylatban is — sem az erdőgazdálkodásban, sem a faiparban 
egyelőre nem nélkülözheti az állami támogatást. Erre a pénzügyi forrásra 
többek között a kiegészítő, egyelőre kevésbé jövedelmező nyersanyagforrá
sok bekapcsolására, a hulladékok hasznosítására való ösztönzés érdekében 
is szükség van. 
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A NEMZETKÖZI NYÁRFABIZOTTSÁG HARMINCÉVES 

A Nemzetközi Nyárfabizottság, alapítása 30. évfordulójának megünneplését 
az Olasz Köztársaság Földművelési és Erdészeti Minisztériumának Erdő- és 
Hegyvidéki Gazdálkodási Főigazgatósága és az Olasz Nemzeti Nyárfabizottság 
(V. BENVENUTI főigazgató, a bizottság elnöke) szervezte meg. Az ünnepsé
get Rómában, a főigazgatóság G. Carducci utcán levő új, korszerű épületének 
tanácstermében tartották. Részt vettek rajta a nemzeti nyárfabizottságok el
nökei és a Nemzetközi Nyárfabizottság (IPC) végrehajtó bizottságának tagjai. 
Előadást tartottak: V. BENVENUTI, J. POURTET (Franciaország), R. FON
TAINE (FAO), F. BOCCALARI (Olaszország), E. GIORDANO (Olaszország), az 
IPC elnöke, M. VIART (Franciaország) az IPC alelnöke, G. GIORDANO (Olasz
ország), H. A. VAN DER MEIDEN (Hollandia) és KERESZTESI B. Az előadá
sok közül bemutatjuk J. POURTET előadását, aki 30 éve megszakítás nélkül 
tagja az IPC végrehajtó bizottságának és a magyar felszólalást, amelyhez az 
ERTI nyárfakutatói adtak részanyagokat. 

JEAN POURTET: A Nemzetközi Nyárfabizottság 30 éves története 

A francia kormány kezdeményezésére 1947-ben április 19—26-ig, Párizsban 
nemzetközi nyárfahetet rendeztek, mellyel kapcsolatban tanulmányutat is szer
veztek. Ezen a francia szakértők mellett 8 ország képviselői vettek részt. Ennek 
a rendezvénynek a végén elhatározták a FAO védnöksége alatt Nemzetközi 
Nyárfabizottság létrehozását, melynek jogállását és működési szabályzatát az 
Olaszországban, 1948-ban tartott második összejövetelen hagyták jóvá. 



Az alapítótagok sorában a következő 7 ország szerepelt: Belgium, Francia
ország, Olaszország, Hollandia, Egyesült Királyság, Svédország és Svájc (vala
mennyi Nyugat-Európához tartozik). Első elnöknek PHILIPPE GUINIERt (Fran
ciaország) választották meg. 

A szerény kezdet után a Nemzetközi Nyárfabizottság gyorsan fejlődött és 
kilépett a kezdeti európai keretből, a tagországok száma fokozatosan növekedett, 
míg elérte a mostani 30 tagországot (NSZK, Argentína, Ausztria, Belgium, Bul
gária, Kanada, Dél-Korea, Spanyolország, USA, Franciaország, Magyarország, 
Irán, Írország, India, Olaszország, Japán, Libanon, Marokkó, Pakisztán, Hol
landia, Portugália, Szíria, Egyesült Királyság, Egyiptom, Románia, Svájc, Tu
nézia, Törökország, Jugoszlávia és Űj-Zéland), valamint Görögország, Irak és 
Svédország, mely utóbbiak időszakonként vesznek részt a bizottság munkájában. 
A felsorolt országok az öt világrészben vannak, de lehet őket csoportosítani 
a nagy földrajzi övek szerint, amelyek a nyárfatermesztésre elsősorban szóba 
jöhetnek és amelyek északon és délen a 30. és 55. szélességi körök között talál
hatók: 

— Nyugat-Európa 11 ország 
— a dunai országok 4 ország 
— a Közel-Kelet és a mediterrán tengerpart 8 ország 
—• a déli félgömb 2 ország 

v 
— Távol-Kelet 2 ország 

A vázolt általános földrajzi fejlődés mellett meg kell jegyezni, hogy Svéd
ország és Norvégia kilépett a bizottságból, mivel csak a rezgőnyár termeszté
sében érdekelt, amivel a bizottság csak kismértékben foglalkozik. 

A párizsi értekezlet után GUINIER elnök a világ nyárfatermesztése megjaví
tásának és fejlesztésének programját a következőkben vázolta: 

1. Meghatározni a termesztendő fajokat és hibrideket, valamint megfelelő 
nomenklatúrát kialakítani. 

2. Kiválasztani a termőhelyeknek és a fapiac igényeinek megfelelően a leg
jobb kultivárokat. 

3. Ha szükséges, új hibrideket szelektálni vagy létrehozni. 

Ezt a programot részletesen az 1948. évi II. nyárfakongresszus dolgozta ki, 
amely egyúttal kötelezte a tagországokat, hogy belátásuk szerint hozzanak lát-
í e nemzeti nyárfabizottságokat, melyekben képviselve vannak a kutatók, a ter
mesztők és a fafelhasználók. Ezzel a bizottság világosan kinyilvánította, hogy 
nem kívánja tevékenységét elméleti kutatásokra korlátozni, hanem olyan konk
rét eredmények elérésére törekszik, melyek a gyakorlati szakemberek, csemete
kertészek, erdőművelők, fafelhasználók és fakereskedők által jól hasznosíthatók. 
A nemzeti bizottságoknak ajánlotta: 

— Szervezzék meg a szaporítóanyag ellenőrzését, kísérjék figyelemmel a be
tegségeket, a rovarkárosításokat, valamint a termesztett fajtáknak érzé
kenységét, ill. ellenállóképességét a légköri károsításokkal szemben (fagy, 
aszály, szél stb.). 

Végrehajtó bizottságot hoztak létre, mely választott és kooptált tagokból 
áll, figyelembe véve a tagországok földrajzi megoszlását. A tagokat az orszá
gok javasolják, de a megbízás személyre szóló. A végrehajtó bizottság egy el
nököt és egy elnökhelyettest választ. Kezdetben 8 tagból állott, 6 évre válasz-
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tották, jelenleg 17 tagja van és 4 évre választják. A végrehajtó bizottság meg
újítása többször megtörtént, a régebbi, azóta elhalt tagok közül PH. GUINIER, 
G. HOUTZAGERS és G. PICCAROLO a bizottság tiszteletbeli elnökei. Egészé
ben, mintegy 40 szakértő vett részt 17 különböző országból több-kevesebb ideig 
a végrehajtó bizottság munkájában, az elnökök és alelnökök azonban az eltelt 
30 év alatt csak Franciaországból, Olaszországból és Hollandiából kerültek ki. 

Az alapszabály megengedi munkacsoportok, albizottságok létrehozását, melyek 
nagy szerepet játszottak a bizottság tudományos és műszaki tevékenységében. 
A következő munkacsoportokat, albizottságokat hozták létre: 

— nomenklatúra albizottság, 
— betegségek munkacsoport, 
— rovarkárosítások munkacsoport, 
— nemesítési ,,ad hoc" bizottság 
— fakitermelési és fahasznosítási munkacsoport. 

Az alapszabály 3. cikkelye a Nemzetközi Nyárfabizottság feladatává tette 
tanulmányutakkal egybekapcsolt kongresszusok szervezését, ennek megfelelően 
1947—53-ig évenként, 1955—59-ig kétévenként, ezután háromévenként rendez
tek kongresszusokat, összesen tizenötöt, 12 különböző országban. Mindegyiken 
50—150 szakértő vett részt, akiknek számára fontos szakmai dokumentáció
kat adtak át, általában a szervezet három nyelvén, angolul, franciául és spanyo
lul. A kongresszusoknak a fele nyitva volt a nem tagországok számára is. 

A világ egyes régiói nyárfatermesztésének speciális kérdései arra indítot
ták a Nemzetközi Nyárfabizottságot, hogy a tagországok egy-egy csoportja szá
mára regionális nyárfakonferenciákat szervezzen. Közel-Kelet 1954-ben és 1962-
ben, Latin-Amerika 1956-ban, Nyugat-Európa 1964-ben. Végül 1973-ban Hol
landia szervezett regionális konferenciát ,,A nyarak fájának felhasználása Nyu
gat-Európában, s ennek kihatása a termesztésre és kutatásra" címen. 

Minden kongresszuson megvitatták a nemzeti nyárfabizottságok tevékeny
ségét, ami a világ nyárfatermesztéséről, annak fejlődéséről átfogó panorámát 
gyújtott (sok nem tagország is tájékoztatást nyújtott nyárfatermesztési mun
kájáról). 

Minden rendezvényhez tanulmányút kapcsolódott, melyek lehetővé tették 
jól kiválasztott, konkrét példák és gondosan összeállított dokumentáció alapján 
a meglátogatott ország nyárfatermesztési és fahasznosítási eredményeinek meg
ismerését. E tanulmányutak során nyárfát feldolgozó üzemeket, esetenként 
kisebb üzemeket is látogattak meg. A nyárfatermesztők sokat tanultak az ilyen 
tanulmányutak során. De a kongresszusok és tanulmányutak ezenkívül lehető
vé tették a szakértők között személyes kapcsolatok kialakítását, ami távoli or
szágok között nem kevésbé fontos. Megtekintett üzemben vagy nyártelepítés
ben az eszmecserék sokkal szabadabbak és gyakran hasznosabbak, mint a kong
resszusi termekben. Ezeket gyakran levelezés követi vagy egyéni utazások, me
lyek alapvető szerepet játszottak a nyárfatermesztés fejlesztésében. 

A Nemzetközi Nyárfabizottság szorosan csatlakozott a FAO műszaki segítség
nyújtási tevékenységéhez a nyárfatermesztés fejlesztése érdekében, különösen 
a Közel-Keleten. A FAO és az olasz papíripar segítségével adta ki a végrehajtó 
bizottság az első kollektív nyárfakönyvet „A nyarak szerepe a földhasznosí
tásban és a fatermesztésben" címen, mely 1957-ben jelent meg franciául, majd 
ezután angolul és spanyolul. Nagy érdeklődést váltott ki és több nyelvre i« 
lefordították. 



A bizottság patronálta 1961-ben Róma közelében, Tivoliban a mediterrán 
populétum létrehozását, mely a mediterrán országokban termesztett nyarakat 
gyűjtötte össze (295 klónt) és 1966-ban a kölni populétumot, a mérsékelt égövi 
európai országok számára (56 klón). Mindkettő rendszeresen beszámol tevékeny
ségéről a bizottságnak és ellátja kiinduló szaporítóanyaggal az érdeklődő orszá
gokat. 

Így megállapítható, hogy 30 éves működése alatt a Nemzetközi Nyárfabizott
ság jó munkát végzett és a világ nyárfatermesztésének a fejlődése számottevő 
részben ennek köszönhető. így többek között: 

— A nyárfélék jobb megismerése és leírása. 
— A nyárféléket fenyegető betegségek, károsítások megismerése és az ellenük 

való védekezés. 
— A nyárfélék elterjedésének statisztikai nyomon követése és fahozamuk 

megismerése. 
— A nyárfélék fájának megismerése és legcélszerűbb felhasználásának fel

tárása. 
— Lehetőség teremtése sok-sok szakértő számára, mintegy 18 ország meg

látogatására, s információk rendelkezésre bocsátása rendszeresen a világ 
nyárfatermesztéséről. 

Ezek az eredmények jó szándékú együttműködés következtében voltak el
érhetők a FAO támogatásával, olyan szakemberek közreműködésével, akik 
közül mindegyik elvitte tégláját, illetve dugványát a közös épület felépítéséhez. 

A Nemzetközi Nyárfabizottság hatása a magyar nyárfatermesztésre 

A nyárfatermesztés fejlesztése nálunk az 1950-es években került előtérbe. 
Nagy segítséget jelentett ehhez bekapcsolódásunk a Nemzetközi Nyárfabizottság 
(IPC) munkájába. 

Az 1957. évi franciaországi IX. nemzetközi nyárfakongresszuson szerzett ta
pasztalatok figyelembevételével építettük ki a nyárfakutatási szervezetet, ala
kítottunk ki a hazai viszonyok között hatékony termesztési módszereket. Szak
embereink alapvető irodalomként használták „A nyárfák a fatermesztésben és 
a földek hasznosításában" című FAO-kiadványt, valamint JEAN POURTET 
.Nyárfatermesztés" című könyvét. 

A Nemzetközi Nyárfabizottság kiadványai, rendezvényei hozzásegítettek ben
nünket széles körű és gyümölcsöző nemzetközi kapcsolatok kialakításához. Az 
Erdészeti Tudományos Intézet jó kapcsolatokat épített ki az olaszországi, fran
ciaországi, belgiumi, hollandiai, romániai, jugoszláviai és csehszlovákiai nyárfa
kutató intézményekkel, de közvetlen kapcsolatba kerültünk időnként egye-
észak-amerikai intézményekkel is. A kölcsönös segítség és együttműködés ered
ményeként hozzájutottunk számunkra egyéb módon szinte elérhetetlen neme-
sítési alapanyagokhoz. A magyar nyárfakutatók és nyárfatermesztési gyakorlati 
szakemberek közvetlenül tanulmányozhatták az IPC tagországaiban a kutatási 
és termesztési módszereket, eredményeket. 

Fajtagyűjteményünk fejlesztéséhez a nagy nyárnemesítők — HEIMBURGER, 
HOUTZAGERS, JABLOKOV, MUHLE LARSEN, PEACE, PICCAROLO stb. — 
siettek segítségünkre, küldtek szaporítóanyagot a termesztett fajtákból. Jó-
íészt ennek eredményeként, ma mintegy 1200 fajt, fajtát meghaladó klóngyűj
teménnyel rendelkezünk. A kapott segítséget tőlünk telhetően viszonoztuk. Az 



általunk küldött P. alba virágporral HEIMBERGER kiváló P. grandidentata X P. 
alba fajhibridet hozott létre. MUHLE LARSEN és utóda STEENACKERS számos 
P. deltoides X P. nigra keresztezést végzett az általunk küldött virágporral. 
Róma környékén, a mediterrán populétumban az általunk küldött P. alba 
csemeték igen jó növekedésűek és szép, egyenes törzset neveltek. ZSUFÁval és 
MAYjal, egyhetes expedíció során számos kiváló Salix álba törzsfát szelektál
tunk a Duna és Tisza árterében. 

A párizsi kongresszust követő tanulmányúton látott vineulli populétum min-
lájára létesítettük a külföldi fajtákkal és saját faj- és fajtahibridekkel beállított 
klónkísérleteket, melyek alapján az Országos Mezőgazdasági Fájtaminősítő Ta
nács több fajtát elismert és engedélyezte termesztését. 

A Nemzetközi Nyárfabizottságnak köszönhetjük, hogy 1973—74-ben csatlakoz
hattunk a nyárfélék nemesítésével foglalkozó albizottság (R. KOSTER) koor
dinálásával indított Populus trichocarpa és Populus deltoides származási kísér
letekhez. Oregon és Washington államokból 34 P. trichocarpa, Mississippi, 
Missouri, Ohio, Iowa és Illinois államokból pedig 41 P. deltoides magszármazást 
kaptunk, melyekből mintegy 80 000 csemetét neveltünk. A belőlük létesített 
származási kísérletek lehetővé teszik az új nemesítési program kidolgozását, a 
magyar nyárfanemesítés, -termesztés korszerűsítését. Az első értékelés alapján 
mintegy 2000 klónt szelektáltunk. 

Az Aigeiros-nyárak közül a P. deltoides-ek a legalkalmasabbak ellenálló tu
lajdonságuk révén hazai vonalakba történő bevitelére. Felhasználásukkal szá
mos, betegségekkel szemben ellenálló klónt sikerült előállítanunk, mint pl. az 
új fajtajelöltjeink közt szereplő P. deltoides X P. nigra H 490—3. 

A Leuce-nyárakkal kapcsolatos nemesítői munkánkban a legjobb eredményt 
az ugyancsak nemzetközi kooperáció segítségével előállított P. alba X P. gran
didentata H 422—1 'Favorit' szürkenyár adta, mely igénytelenségével, a levél- és 
kéregmegbetegedésekkel szembeni ellenállóképességével, jó növekedésével és 
nagy díszítőértékével tűnik ki. 

Az 1957. évi, franciaországi IX., az 1959. évi, olaszországi X. és 1962. évi, 
jugoszláviai XI. nemzetközi nyárfakongresszuson elfogadott irányelvek hatá
sára tértünk át a hagyományos szilvikultur jellegű nyárfatermesztési módszer
ről az intenzív, ültetvényszerű termesztésre. Elsősorban a kongresszusok alkal
mával rendezett bemutatók győzték meg a hazai szakembereket tágabb háló
zat alkalmazásának szükségességéről, korszerű termesztési módszerek (talaj-
előkészítés, mélyültetés, megfelelő minőségű ültetési anyag) bevezetésének cél
szerűségéről. 

Rendszeres tájékoztatást kaptunk a Nemzetközi Nyárfabizottságban a nyárfa 
felhasználásáról, piaci helyzetéről, ennek megfelelően dolgoztuk ki a megfelelő 
nevelési modelleket. Mivel a nyárfa iránti kereslet az elmúlt három évtizedben 
gyakran változott, több modellt (rövid vágáskorú, vékony ipari faféleségek elő
állítására; rövid vágáskorú, vastag ipari faféleségek előállítására és végül a 
hosszú vágáskorú, vékony és vastag ipari faféleségek előállítására egyaránt 
alkalmas modellt) alakítottunk ki. 

A kifejtettekből megítélhetően, a Nemzetközi Nyárfabizottság információs 
és szervező tevékenységével jelentős hatást gyakorolt a hazai nyárfatermesztés 
fejlesztésére irányuló szervezési, elméleti és gyakorlati munkákra egyaránt. 
Részben ennek is köszönhető, hogy Magyarország az utóbbi két évtizedben 
az egyik legjelentősebb nyárfatermesztő ország lett Európában. Ezt a segítsé
get a Nemzetközi Nyárfabizottságtól, illetve tagországaitól további munkánk
ban is igényeljük. Örömmel várjuk az alkalmat, hogy a nyárfatermesztési ku-



tatás és gyakorlat terén elért eredményeinket a Nemzetközi Nyárfabizottsággal 
— a tőle kapott segítség szerény elismeréseként is — közvetlenül megismertet
hessük. 

A FAO Nemzetközi Nyárfabizottsága fennállásának 30 éves évfordulóján va
lamennyi magyar nyárfatermesztő őszinte tisztelettel, hálás szívvel gratulál 
a bizottságnak és kíván az elmúlt 3 évtizedhez hasonló, eredményes munkát. 

* * * 

A jubileum alkalmából kiadták az IPC által regisztrált, valamint az Erdé- ' 
szeti Fafajták Olasz Nemzeti Regiszterébe felvett nyárfajták jegyzékét és le
írását. 

A Nemzetközi Nyárfabizottság által leírt és regisztrált 28 klón a következő: 
Populus nigra var. thevestina cv. 'R—103' 
Populus deltoides cv. 'Chautagne' 
Populus nigra var. thevestina cv. 'TR—56/52' 
Populus nigra var. thevestina cv. 'TR~—56/75' 
PopulusXeuramericana cv. 'Blanc du Poitou' 
PopulusXeuramericana cv. 'Brabantica' 
PopulusXeuramericana cv. 'Celei' 
PopulusXeuramericana cv. 'Eckhof 
PopulusXeuramericana cv. 'Eugenei' 
PopulusXeuramericana cv. 'Flachslanden' 
PopulusXeuramericana cv. 'Forndorf 
PopulusXeuramericana cv. 'Gelrica' 
PopulusXeuramericana cv. 'Grandis' 
PopulusXeuramericana cv. 'Harff 
PopulusXeuramericana cv. 'Heidemij' 
PopulusXeuramericana cv. T—154' 
PopulusXeuramericana cv. 'I—214' 
PopulusXeuramericana cv. 'I—262' 
PopulusXeuramericana cv. 'I—455' 
PopulusXeuramericana cv. 'I—45/51' 
PopulusXeuramericana cv. 'Leipzig' 
PopulusXeuramericana cv. 'Lingenfeld' 
PopulusXeuramericana cv. 'Löns' 
PopulusXeuramericana cv. 'Neupotz' 
Populus'Xeuramericana cv. 'Robusta' 
Populus'Xeuramericana cv. 'Steckby' 
PopulusXeuramericana cv. 'Tardif de Champagne' 
PopulusXeuramericana cv. 'Virginie de Frignicourt' 

Az Erdészeti Fajták Olasz Nemzeti Regiszterébe felvett 15 nyárfajta pedig 
a következő: 
PopulusXeuramericana (Dode) Guinier 'I—214' 
PopulusXeuramericana (Dode) Guinier 'I—262' 
PopulusXeuramericana (Dode) Guinier 'I—455' 
PopulusXeuramericana (Dode) Guinier 'I—154' 
PopulusXeuramericana (Dode) Guinier 'I—45/51' 
Populus deltoides 'Harvard (I—63/51)' 
Populus deltoides 'Lux' (I—69/55) 
PopulusXeuramericana 'S. Martino' (I—72/58) 
Populus deltoides 'Onda' (1—72/51) 



Populus'Xeuramericana 'Triplo' (I—37/61) 
PopulusXeuramericana (Dode) Guinier 'Boccalari' (I—CB2) 
PopulusXeuramericana 'BL Costanzo' (I—BL) 
PopulusXeuramericana 'Gattoni' 
PopulusXeuramericana (Dode) Guinier 'Cappa Bigliona' 
PopulusXeuramericana (Dode) Guinier 'Branagesi' 

A Nemzetközi Nyárfabizottság 3.. rendkívüli ülése 

A rendkívüli ülés az 1961-ben érvénybe lépett, a Nemzetközi Nyárfabizott
ságnak FAO keretébe való felvételéről szóló határozat 6. cikkelye 2. §-ának 
és 7. cikkelye 2. §-ának a módosításával foglalkozott. 

A módosításokat a francia kormány kezdeményezte. Előterjesztésében egy
részt megállapította, hogy a bizottság ülései között eltelt időszakok nem felel
nek meg a határozatban előírt két évnek és javasolta azt négy évre módosítani. 
Másrészt rámutatott, hogy a FAO-konferencia 17. ülésszaka (Róma, 1973) a FAO 
testületeiben való részvétel jogát kiterjesztette a nem FAO-tagállamokra is. 
Korábban ez a jog csak azokra a nem tagállamokra korlátozódott, akik tagjai 
az ENSZ-nek. Ezt a jogot 1973-ban kiterjesztették azokra az államokra is, 
melyeg tagjai az ENSZ valamelyik szakképviseletének vagy a Nemzetközi Atom
energia Ügynökségnek. Ez elősegíti a FAO-tevékenység egyetemességének ma
gas fokát. Ezért javasolta a francia kormány a FAO-konferencia indítványát 
a Nemzetközi Nyárfabizottságra is kiterjeszteni. 

A rendkívüli ülés mind a két javaslatot elfogadta. 
Figyelmet érdemel a FAO képviselőjének, L. E. HUGUET-nek a felszólalása, 

aki utalva a FAO tevékenységében bekövetkezett súlypontáthelyezésekre, kifej
tette, hogy bár igen nagyra értékelik az IPC munkáját, a jövőben az eddigi 
anyagi támogatást nem tudják számára nyújtani. 

V. BENVENUTI tájékoztatást adott az előkészítés alatt álló, új olasz 10 éves 
erdőtelepítési és fásítási tervről. Az Európában várhatóan bekövetkező fa-
lánnyal, valamint a meglevő út- és községfásítások kiöregedésével, fogyásával 

indokolta az új, nagy terv parlamenti előterjesztését. A tervezett új erdőtele
pítésekben, fásításokban nagy szerepet szánnak az új nyárklónoknak. 

H. A. VAN DER MEIDEN hasonló holland tervről számolt be. Hollandia, fél
ve a várható európai fahiánytól, gyors ütemben növelni készül erdőterületeit.' 
Megemlítette, hogy a világ két nagy faexportőrjének — a Szovjetuniónak és 

anadának — az összes mostani fűrészáru- és cellulózexportját megvenné Ja
pán, ha neki adnák. Számolni kell Kínával is, mint faimportőrrel. A nyolc
vanas években az egy lakosra jutó szovjet papírfogyasztás eléri a jelenlegi euró
pai átlagot, ami a belső fafelhasználás nagymértékű növekedését hozza majd. 
Az Európai Gazdasági Közösség országaiban az importban az olaj után a fa 
következik, amit figyelembe kell venni a nyersanyagtermelési politika meg
határozásakor. Hollandiában a fatermesztésben továbbra is kiemelkedő szere
pet szánnak a nyaraknak. Részletesen kifejtette a nyarak tájökológiai és táj
esztétikai szerepét. 

C. E. D'OULTREMONT hasonló érvekkel indokolta Belgiumban az UNAL 
grammonti nyárfakutató intézet hosszú évek óta tartó válságának rendezését, 
a nyárfakutatás állami támogatását. 

A kifejtettek szem előtt tartásával nálunk is célszerűnek tűnik felülvizsgál
ni az új erdőtelepítések évi volumene csökkentését. Nagyobb gondot kellene 
fordítani a különböző okok miatt mindinkább megfogyatkozó mezőgazdasági, 
valamint út- és községfásításaink pótlására is. 



A tanulmányút 

A háromnapos tanulmányút bemutatta a nyárfakutatás és -termesztés leg
újabb eredményeit Umbriában, Lombardiában és Piedmontban. 

A tanulmányút fő szervezője a Mezőgazdasági és Erdészeti Társulás volt, mely 
az Állami Cellulóz- és Papíripari Egyesülés keretében azzal a céllal működik, 
hogy elősegítse a gyorsan növő fafajok, főként a nyár-, eukaliptusz- és fenyő
félék elterjesztését. A társulás fő célkitűzései: a csemeteellátás, erdősítési ter
vek készítése, valamint segítségnyújtás az erdősítési, erdővédelmi, erdőnevelési 
és fakitermelési munkák végrehajtásához. Minden régióban van szervezete, 
melyek együttesen 4200 ha-on főként csemetetermeléssel, termesztési kísérletek
kel 72 technikust és 700 munkást foglalkoztatnak. A társulás biztosít szaporító
anyagot az összes, gyorsan növő fafajokból létesített erdőtelepítés 80 %-ához. 

A tanulmányút során jártunk Umbriában (Assisi közelében), a társulás 
Castellaccio és Feccioli Gazdaságában, ahol kísérleti nyárfatelepítéseket mu
tattak be. A Castellaccio Gazdaság a mezőgazdáknak ingyenesen ad műszaki 
segítséget az ültetés elvégzéséhez mélyfúró, valamint a nyárkárosítók elleni 
védelemhez 441-es típusú, 35 lóerős Mercedes-Benz—Unimog traktorra szerelt, 
speciális permetezőgép és speciálisan kiképzett szakszemélyzet rendelkezésre 
bocsátásával. A Feccioli Gazdaságban érdekes Populus'Xeuramericana, Populus 
deltoides klónkísérleteket, valamint minirotációban végzett nyemesnyár-sarjaz-
tatási kísérleteket láttunk. A nyarak minirotációban történő sarjaztatásának 
vizsgálatára nálunk is célszerű beállítani kísérleteket Szombathely, Mohács és 
Vásárosnamény térségében. Kontrollként szükséges hagyományos sűrű és új
szerű tághálózatú szálerdőt is telepíteni. 

A Castellaccio Gazdaság központjában adott fogadáson nagy pohárköszöntőt 
mondott M. VIART, az IPC alelnöke. Kifejtette, hogy a modern nyárfa-
aemesítés és -termesztés Olaszországban alakult ki. Casale Monferrato a nyarak 
Rómája. Az 1929-ben G. JACOMETTI által szelektált 1—214 csinálta a legna
gyobb karriert az erdészeti növényfajták közül. Az olasz nyárfakutatók és 
-termelők mindenben, mindenkinek rendelkezésére álltak és állnak. Térítés
mentesen ellátták az I—214 és más új fajták kiinduló szaporítóanyagával az 
egész világot. Ez a jubileum 30 éves munkájuk eredményének az összegezése. 

Számomra a tanulmányút második napja volt a legérdekesebb, amikor a Po 
folyótól északra elterülő lombardiai síkságon utaztunk keresztül. A Po-síkság 
szívében van ez a táj, az Alpok lába és a folyó között. Az évi középhőmérséklet 
13,8 fok, az átlagos évi csapadék 891 mm, tavaszi és őszi maximumokkal. Az 
Alpokból leszálló nagy folyók, melyeket csatornák egészítenek ki, lehetővé te
szik a mezőgazdaságban az öntözést. Általában nagyobb kiterjedésű, 80—100 
ha-os farmok gazdálkodnak a tájon. A földek nagyobb részét a lóhere foglalja 
el, vetésforgóban a búzával és a kukoricával. A nyugati részeken a rizsföldek 
dominálnak. Mintegy 10—20 %-ot foglalnak el a „marcitá"-k, olyan rétek, 
melyeket viszonylag meleg források vizével öntöznek, ami lehetővé teszi a 
csaknem egész éven át megszakítás nélküli takarmánytermesztést. A hektáran
kénti termésátlagok rendkívüliek: 

45 q búza a gabonaföldeken; 
120 q széna a réteken; 

800—1000 q fű a „marcitá"-kon; 
50—60 q rizs a rizsföldeken; 

100 q kukorica a kukoricásokban. 



Hajdan igen sok fasor volt a tájon, főleg fűzekből, melyek fonófűzet és rőzsét 
szolgáltattak. Az utóbbi évtizedekben ezek visszaszorultak, s elterjedtek a ne-
mesnyárasok, melyek ma már jellegzetes tájelemnek számítanak. Az intenzív 
módszerekkel létesített nyárkultúrák az Alpokból leereszkedő mellékfolyók 
mentén és főként a Po partján találhatók. Jártunk a tájon a Mezőgazdasági és 
Erdészeti Társulás Carpaneta Gazdaságában Mantova közelében, a Burgo Pa
píripari Társaság mantovai üzemében, valamint Casale Monferratóban, a nyár
fatermesztési kutatóintézetben. 

A Carpaneta Gazdaság csemetekertjeiben minden munkaműveletet gépesítet
tek a simadugvány ültetésétől a csemete kiemeléséig, illetve a felhasználási 
helyig történő szállításig. A 6 m-es, óriás csemetéket több mint ezer kilométer 
távolságra is képesek úgy elszállítani, hogy nem történik bennük a megeredést 
befolyásoló károsodás. A szállított csemeték, hála az intenzív növényvédelemnek, 
teljesen egészségesek, jól fásodottak. A csemetekertekben jelenleg az 'I—214', 
a 'San Martino', a 'Boccalari' és a 'Gattoni' klónokat termesztik. A gazdaságban 
mutatták be a társulás által a csemetetermelésben és erdősítésben használt 
géprendszert. A bemutatott gépek közül a csemetekerti dugványültető, az 
Unimogra szerelt mélyfúró és az Unimogra szerelt, egyes fák permetezésére 
szolgáló permetező nálunk is ígéretesnek látszana, ezért javasoltuk a FAGOK 
vezérigazgatójának, hogy vásároljanak belőlük kísérleti célra, intézetünk szá
mára. 

A Burgo Papíripari Társaság mantovai üzemében megismerhettük a „Burgo-
komposzt" készítését. Az üzemben évente 21 ezer tonna hulladék képződik (11 
ezer tonna nyárfakéreg, 7,5 ezer tonna centrifugavízből leülepedett iszap és 
2,5 ezer tonna mechanikus cellulóziszap). Ebből szerves trágyát (komposztot és 
humuszt) készítenek. A berendezés létrehozásához 1972-ben a Földművelési és 
Erdészeti Minisztérium adott kölcsönt. Az eljárást, melyet szabadalmaztattak, a 
Piccarolo-intézet dolgozta ki (920755. számú olasz szabadalom: „Procedimento 
per la fabbricazione di un fertilizzanti agricolo organico"). Lényege: miután 
a nyárkérget kalapácsos malomban megőrölték, komposztálás céljából 200 m 
hosszú, 20 m széles, 7 m magas rakásokba halmozzák, melyeket a rakások köze
pén rendszeresen mért hőmérsékleti, szellőzési és pH-értéktől függően, 12 hó
nap leforgása alatt hatszor megforgatnak. A forgatásra egy hatalmas, emelő
szerkezettel egybeépített, síneken mozgó siló szolgál, mely 40 tonna anyagot 
képes egyik halomból a másikba átvinni. Négyféle készterméket állítanak elő; 
mulch-ként használt komposztot, szerves trágyaként használt komposztot, nyár
kéreghumuszt és állati hígtrágyával dúsított nyárkéreghumuszt. A megfelelő 
ipari berendezéseket 1972-ben építették. Ez idő szerint évente 10 ezer tonna 
szerves trágyát értékesítenek, s fokozatosan elérik a célul kitűzött 20 ezer 
tonna termelést. A piac a termékeket kedvezően fogadta, Olaszországban a szer
ves trágyák általában egyre nagyobb szerepet kapnak a mezőgazdaságban. 

A tanulmányút utolsó napján, késő délután Casaléból gépkocsival utaztam 
Milánóba. A mintegy 80 km-es úton jó képet kaptam a Pó to l északra elterülő 
síkság nyárasairól. A sok-sok kisebb-nagyobb nyárfaültetvény a meghatározó 
tájelem. Végig nyárfás tájon halad az autó. S bár a táj a mi Alföldünknél 
s o k k a l kedvezőbb talaj- és éghajlati adottságokkal rendelkezik, s mindenütt 
szakszerűen telepített, gondozott nyárfaerdőket látunk, a megfelelő termőhelyre 
ültetett alföldi nyárasaink k i á l l n a k az összehasonlítást az itteniekkel. 

Keresztesi Béla 


