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Az OEE Szolnoki Helyi Csoportja
egy jól sikerült rendezvényt tartott
1999. november 4-én Jászfény-
szaruban. A rendezvény apropóját
az a szomorú, s mégis örömteli tény
adta, hogy a tavaly elhunyt erdômér-
nök kollégánk, Kauzli Kálmán úr
emlékezetére emlékoszlopot avat-
tunk, egyúttal róla neveztünk el egy
mintegy 300 ha-os erdôtömböt.
Kauzli úr Jászfényszaruban és kör-
nyékén 1000 ha erdôsítést végzett,
melybôl 500 ha volt az erdôtelepítés.
Különösen értékes ez a munka, mi-
vel az erdôben legszegényebb
Jász–Nagykun–Szolnok megyében
történtek ezek az erdôsítések. Mint
TSZ erdész, egymaga tervezte, szer-
vezte és irányította a szövetkezetnél
folyó erdôgazdálkodási munkákat.
Kauzli Kálmán emlékoszlopa a
Jászfényszaru 31–34 Erdôrészletben
található. Az emlékoszlop avatása-
kor Fekete József erdôfelügyelô
mondott megindító beszédet. Meg-
emlékezett Kauzli úr teljes életútjá-
ról, munkásságáról. A negyvenfôs
hallgatóság fôlehajtva tisztelgett az
elhunyt emléke elôtt.

A rendezvényen két elôadást is
meghallgattunk. Egyrészrôl
Bagaméry Gáspár OMMI fôfelügyelô
beszélt igen szemléletesen a homoki
nyárgazdálkodás idôszerû kérdései-
rôl. Megtudhattuk a „nyár” szó eti-
mológiai eredetét, beszélt az egyes
nyár szekciók tulajdonságairól, a
Duna-Tisza közi homokhát talajai-
nak kialakulásáról, különös tekintet-

tel a jászsági területekre. Összeha-
sonlította a termesztésbe vont
klónok termôhelyi igényét, növeke-
désbeli és a betegségekkel szembe-
ni ellenálló képességét. Felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a nyárfát csak
tápanyagban gazdag, talajhiba-men-
tes, többletvízhatással rendelkezô
területekre érdemes (volna szabad)
ültetni a nyár termesztéstechnológia
maradéktalan betartása mellett. Be-
leértve az intenzív ápolást, szaksze-
rû nyesést, a gomba és rovar kárte-
vôk elleni védekezést. Így hozha-
tunk létre jó minôségû homoki nyár
állományokat.

Kiemelte annak jelentôségét,
hogy nem szabad egyetlen klónból
álló több száz ha-os tömböket kiala-
kítani, mert egy esetleges kórokozó,
károsító tömeges megjelenésekor
óriási károk keletkezhetnek. 3–5
ha-os tömbökben jó elegyíteni az
egyes klónokat.

Bagaméry úr beavatott a nemes-
nyár zöldnyesési kísérleteinek ta-
pasztalatairól. A július 15-ig elvégzett
zöldnyesés sebei a vegetációs év vé-
gére teljesen beforradtak, míg a ké-
sôbbiek nem vagy csak részlegesen.
Azonban a leghelyesebb a tavaszi
lombfakadást közvetlenül megelôzô
idôszak a nyesések elvégzésére.

Bagaméry úr kívánatosnak tartaná,
ha a nyárfatermesztôk a legveszélye-
sebb nyárfakárosítókra ható feromon
csapdákat helyeznének el, és megosz-
tanák egymással a repülô rovarok raj-
zásának idejét, erôsségét.

Ezután Vadas Ferenc, a NEFAG
Rt. Monori Erdészetének erdômûve-
lési ágazatvezetôje tartott elôadást a
Monori Erdészetnél immár 14 éve
folyó nemesnyár fajtaösszehasonlító
és hálózati kísérleteinek eredmé-
nyeirôl. Monoron az alábbi nemes-
nyár fajtákkal végeztek kísérleteket:
I–214, Pannónia, Ag–F, Triplo, Su-
dár, Kornik–21, BL, Villafranca,
I–45/51, Koltay, Beupré, Unal,
Raspalje. Az eddigi tapasztalatok
alapján a gyenge-közepes, 12–18
m3/ha-os átlagnövedékû termôhe-
lyeken üzemi méretekben legjob-
ban az I–214, Pannónia, Ag–F,
Triplo fajták állták meg legjobban a
helyüket. További tapasztalat, hogy
a sorközi ápolást a lehetô legtovább
kell folytatni. Minél gyengébb a ter-
môhelyn, annál inkább.

A hálózati kísérletekben a sortávot
4–5–6, a tôtávot 2–2,5–3 m összes
kombinációjában kipróbálták több faj-
tával és több ismétlésben. Az erdészet
az 5·2 és az 5·2,5-ös hálózat mellett tet-
te le a voksot, melybôl egy-két nevelô-
vágással kialakítható az 5·4 vagy 5·5-ös
véghasználati hálózat.

Tapasztalataik szerint a nevelôvá-
gásokat idôben el kell végezni. Hiba
lenne azért kitolni a nevelôvágás idô-
pontját, hogy a kikerülô faanyag érté-
kesíthetô faválasztékot adjon. A neve-
lôvágást akkor kell elvégezni, ha a zá-
ródás 70% fölé emelkedik.

A külföldön (Olaszország, Francia-
ország, Belgium) látott véghasználati
hálózatban (7·7, 8·8) ültetett nemes-
nyár csak a nyárfa számára ideális ter-
môhelyen lehetséges. A homoki nyár
termôhelyeken a nyár erdôsítéseket
sûrûbbre kell ültetni, idôben elvég-
zett válogató jellegû nevelôvágással
kombinálva.

Ceglédi István erdôfelügyelô hoz-
zászólásában kiemelte a megfelelô
minôségû, minimum 60 cm mély
mélyforgatás, a jó minôségû szaporí-
tóanyag, az ültetés és az elsô évek jó
ápolásának jelentôségét.

A rendezvény zárásaként fehér
asztal mellett egy kellemes baráti
beszélgetés mellett megbeszéltük a
nap folyamán hallottakat, valamint
a mindennapok problémáit, sikere-
it.

A résztvevôk nevében szeretném
megköszönni Jászfényszaru Önkor-
mányzatának és a Béke MGTSZ-nek,
hogy jó házigazdái voltak a rendez-
vénynek.
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