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A kései meggy elterjedésének törté-
nete ismert. Elõször mint ritkaságot
az arborétumokba, parkokba ültet-
ték. Az erdõgazdálkodás is „felfedez-
te” és az igényes szakmai feladat meg-
oldását – az akácosok második koro-
naszintjének kialakítását – kívánták
az elegyítésével megvalósítani.

A kései meggy ismerten korán termõre
fordul, rendszeresen nagy termést hoz.
A madarak gondoskodnak a magvak
minél intenzívebb terjesztésérõl. Ha-
zánk homok alapú talajain a kései
meggy gyakorlatilag mindenütt elter-
jedt és tovább terjed, minden szinten
veszélyezteti egyéb faállomány létét,
produktivitását.

A károsítás fõ oka a talajban a rizosz-
férában bekövetkezõ változással ma-
gyarázható. 

A kései meggy gyökérváladékai aka-
dályozzák az akác gyökérzetén zajló
specifikus folyamatokat. A kései meggy
allelopátiája az akác fejlõdõképtelensé-
gét, végezetül az akác pusztulását
okozza (1., 2. kép).

A mellékelt képek is igazolják, hogy
az Álmosd 9B erdõrészlet 20 éves kései
meggyes akácos állományában az akác
átlagos átmérõje 10 cm, a kései meggy
elegyfák 17 cm átlagúak (3. kép). 

Kirívó és felkiáltó az a kép, ahol a
korábbi – levágott, 35 éves – akácos 32
cm-es tuskója mellett 8 cm-es akácsarj
és 24 cm-es kései meggy egyedek áll-
nak, mindkettõ 20 éves. A múlt és a je-
len kiált és célszerû beavatkozást sürget
(4. kép).

A probléma megoldása
A kései meggyet az ország területérõl
kiirtani nem lehet. A kialakult helyzet
hasonló a parlagfû-problémához. Tu-
domásul kell venni, hogy akácost csak
úgy lehet eredményesen nevelni, ha a
kései meggyet az akácosból kiirtjuk. A
mechanikai irtás csak a néhány éves
csemeték gyökerestül való kihúzása és
megsemmisítése esetén eredményes. A
nagyobb kései meggy fák kivágása után
a kihajtó tuskók célzott glifozáttal való
permetezése látszik eredményesnek. A
csupán fakivágás nem vezet eredmény-
re. A védekezést rendszeresen ismétel-
ni kell, különben számolni kell az aká-
cos visszamaradásával és végezetül a
pusztulásával. Ha akácrönköt is aka-
runk termelni és nem csak rúdfát, akkor
ki kell irtani a kései meggyet.

A leírt felismerés nem új keletû, so-
kat beszéltünk róla, de a problémát ez
ideig nem oldottuk meg.

Befejezésül köszönet illeti az Álmos-
don tevékenykedõ szakembereket – Ba-
csa Lászlót, Baranyi Tamást és Pekár Ti-
bort –, akik a probléma felvetésében és
megoldásában segítettek, valamint tisz-
telettel emlékezem Gyurkó Pálra, aki-
nek az akácrizoszféra-kutatása segítette
a probléma mélyebb megértését.

Nagy Antal

Eltûnt erdõk
Mindössze öt év alatt, 2000 és 2005 kö-
zött tûnt el a világ erdõségeinek összte-
rületébõl, a 32 688 000 km2-bõl 1 millió
km2-nyi erdõ. Ennek egyharmadát az
északi erdõk tették ki, ezt követik a tró-
pusi vidékek egyszervolt erdõségei. A
trópusi vidékek esõerdõinek összterü-
lete 11,5 millió km2. Az itt elszenvedett
veszteségek a teljes csökkenés 27%-át
teszik ki, azaz a világ esõerdeinek 24
százaléka veszett el a vizsgált öt évben.
A meleg éghajlati öv száraz vidékeinek
erdõi (a világ teljes területének 21,8%-a)
2,9%-kal csökkentek, ez a teljes veszte-
ség 20,2%-a. Végül a Föld teljes erdõte-
rületének 16,1 százalékát (5,2 millió
négyzetkilométernyit) kitevõ mérsékelt
égövi erdõk 3,5%-ban pusztultak el, ez-
zel 18,2%-ban járultak hozzá a teljes
veszteséghez.

(MTI)

Az akác és a kései meggy
Akácosok pusztulása

1. kép. A 29 éves ültetett akácosban spon-
tán kialakult a kései meggy második ko-
ronaszintje, mely az akácos növekedésé-
nek leállását, majd az állomány pusztu-
lását okozza

3. kép. A kései meggyel elegyes akácosban
a kései meggy az akácnál sokkal vasta-
gabb

4. kép. Álmosd 9B erdõrészlet. Az elõzõ
állomány 32 cm átmérõjû tuskója, a 8
cm-es akácsarj és a 24 cm-es kései meggy
20 éves

2. kép. Az idõsebb akácos csúcsszáradttá
vált a kései meggy második korona-
szintjének károsító hatásától




