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A vadalma Közép- és Kelet-Európa fá-
ja, hazánkban is él. A nemes alma mes-
terségesen elõállított kultúrfaj, amelyet
szinte az egész világon termesztenek,
hazánkban a legjelentõsebb almaültet-
vények a Nyírségben találhatók. Sajná-
latos, hogy az ültetvények nagyarányú
kitermelésekor általában nem gondos-
kodnak kellõ mértékben az értékes fa-
anyag igényes hasznosításáról. A ne-
mes és vadalma között a faanyag
tekintetében különbség nincsen, de a
vadalmák általában sûrûbb évgyûrû-
struktúrájúak és finomabb szövetûek.

A fatest mikroszkópos jellemzõi
Szórtlikacsú fafaj. A korai pásztában a
tágüregû edények gyakoribbak, ezért
az évgyûrûhatár szembetûnõ. Az edé-
nyek áttörése teljes, az edények falán
spirális vastagodás is elõfordulhat. A bél-
sugarak sûrûn követik egymást, általá-
ban 1–3 sejtsor szélesek, magasságuk
1–30 sejt között változik. Az alapállo-
mányt rosttracheidák alkotják, melyek
fala igen vastag, üregük szûk. Fájában
nincsenek farostok (libriform rostok).
A parenchimasejtek vastag falúak, dif-
fúz-apotracheális elrendezõdésûek, né-
ha rövid, húrirányú sorokba rendezõd-
nek. A geszt edényeiben ritkán
fagumi-lerakódás található. A bélsugár-
és a faparenchimákban egyaránt elõ-
fordulhatnak prizmatikus kristálylera-
kódások (idioblasztok).

A fatest makroszkópos jellemzõi
A törzs rövid, többnyire görbe, gyak-
ran ormós. Kérge szürkésbarna, pikke-
lyesen repedezõ. Szórt likacsú fája fe-
hér, vörösesfehér, széles szíjáccsal

rendelkezik, a geszt valamivel söté-
tebb, vörösesbarna. Az évgyûrûhatárok
elmosódottak, hullámosak. Az apró
edények szabad szemmel nem látha-
tók. A bélsugarak is esetleg a sugár-
metszeten ismerhetõk fel. Jellegzetes-
sége a keskeny barna csíkok
formájában látható bélfoltok a sugár-
metszeten. A húrmetszeten a hullámos
évgyûrûk kellemes, finom rajzolatot
eredményeznek. 

Fahibák, károsodások, tartósság
A fahibák közül a korhadást kell ki-
emelni, gombák és rovarok támadásá-
val szemben kevésbé ellenálló, a szí-
jács különösen alacsony tartósságú Az
almafa fáját nagyszámú farontó gomba
kedveli, így idõsebb korban igen gya-
kori a bélkorhadás. Hajlamos a vete-
medésre, repedésre.

Fizikai és mechanikai
tulajdonságok

Nem tartozik a kiemelkedõen szilárd
fákhoz; rideg, kevésbé rugalmas, ke-

ménysége viszonylag magas értékû (a
tölgyekéhez hasonló). Az alább ismer-
tetett mûszaki jellemzõk középértéke-
ket adnak meg. Az értékek szórása
(szélsõértékek) számos tényezõtõl
függhet, mint például a minta törzsön
belüli pozíciója, növekedés során fenn-
álló környezeti hatások, esetleges ke-
zelések stb.

Sûrûség (kg/m3):
• légszárazon (u = 12%): 600–720
Zsugorodás (max., %):
• sugárirányú: 5,6
• húrirányú: 10,1
• rostirányú: 0,3
• térfogati: 17,6
Szilárdsági értékek (rostokkal pár-

huzamosan, MPa, u = 12%):
• nyomó: 41
• hajlító: 75
Keménység (Brinell, MPa, u = 12%):
• oldal: 45–49
• bütü: 63
Statikus hajlító rugalmassági modu-

lus (MPa, u = 12%): 8200
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Az almafélék (Malus) egy 25 fafaj-
ból álló alcsaládot képeznek a Ró-
zsafélék (Rosaceae) családjában.
A faanyag szempontjából két fajnak
van jelentõsége: a vadalmának
(Malus sylvestris vagy Pyrus ma-
lus) és a nemes almának (Malus
domestica).
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Dr. Bak Miklós1, Dr. Börcsök Zoltán2,

Prof. Dr. Németh Róbert1

1 SOE-SKK, Faanyagtudományi Intézet
2 SOE-SKK, Innovációs Központ

1. ábra Vadalma kereszt- (bal), húr- (közép) és sugármetszete (jobb) (Schoch és mtsai. 2004)

2. ábra A vadalma fájának húr- (bal) és sugármetszete (közép), valamint kérge (jobb)
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A virágos kõris az Év fája 2018-ban!
Az Országos Erdészeti Egyesület és az Év Fája Kuratórium 2013 után idén ismét lehetõvé tette, hogy az

Egyesület ágazati hírportálján és az Év fája tematikus weblapon keresztül szavazzanak erdész tagtársaink, erdész
kollégáink és a szakmán kívüli érdeklõdõk a jövõ évi Év fájára, amivel a 2018-as esztendõ fafaját választhatták

meg a résztvevõk.
Ebben az évben is élénk érdeklõdés mellett, az Erdõk Hete rendezvényeivel együtt elindulva, négy héten

keresztül zajlott folyamatosan a szavazás, amelyen összesen 1543 érvényes szavazatot adtak le a szavazók a
megadott határidõig.

Köszönjük a korrekt voksokat, az aktív részvételt!
Az alábbiakban adjuk közre a hivatalos végeredményt.

OEE, Év Fája Kuratórium

Rezgõ nyár 
(Populus tremula) 
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Megmunkálási sajátosságok
Mechanikai megmunkálása kedvezõ,
különösen jól esztergályozható, faragha-
tó. A faanyag szakszerû kezelésére, tá-
rolására, gyors feldolgozására a fülledé-
kenység és a tartóssági problémák miatt
nagy figyelem fordítandó. A fûrészárut
célszerû gõzölni, ennek hatására vörö-
ses színárnyalatú lesz. Szárítása a vete-
medési és repedési hajlam miatt lassú,
óvatos menetrendeket igényel. Ragasz-
tása és felületkezelése problémamentes.
Elõnyösen pácolható, fényezhetõ. Jól
szegezhetõ, csavarozható.

Felhasználási területek
Az almafából megfelelõ rönkméretek
esetén esztétikus késelt furnér is ké-
szíthetõ. Fáját kedvelik az esztergá-
lyosok, fafaragók, faszobrászok. Feke-
tére pácolva ébenfa helyettesítésére is
felhasználják. Készítenek belõle kisebb
bútorokat, felhasználják furnérját szin-
tén a bútorkészítésben, de gyártanak
belõle gyalupadot, dísztárgyakat, fa-
tömegcikkeket, rajztáblákat, vonalzókat,
sõt pipákat is. Korábban fáját szívóssá-
ga, kopásállósága miatt órafogaskere-
kek fogaihoz és meghajtómûvekhez

használták, a kocsigyártás során pedig
nagyon tartós szántalpakat készítettek
belõle.
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Virágos kõris 
(Fraxinus ornus)  

Fehér fûz  
(Salix alba)  


