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DR. RÉDEI KÁROLY

Az ültetési hálózat hatása az akácfia-
talosok faállomány-szerkezetére és
fatermésére

Bevezetés
Az ültetési hálózat megválasztása a
mesterséges erdôfelújítási és erdôtele-
pítési technológiák egyik kiemelten
fontos mûveleti eleme. Az ültetési háló-
zatnak az akácfiatalosok faállomány-
szerkezetére és fatermésére gyakorolt
hatásáról nagyobb számú szabatos kí-
sérlet hiányában igen kevés megbízha-
tó adat áll rendelkezésünkre. A fafaj ter-
mesztésfejlesztésével kapcsolatos tö-
rekvések egy része a napjaink gyakorla-
tában leginkább elterjedt 2,4x0,7–0,8
m-es hálózat szûkítését szorgalmazza,
más részük viszont a nemes nyára-
sokéhoz hasonló, tág hálózatú variáci-
ókban gondolkodik.

Az ültetési hálózat megválasztásakor
mindig mérlegelni kell, hogy a sûrûbb
hálózat:

• nagyobb kezdeti bruttó fatérfoga-
tot jelent,

• jobb a törzsek természetes ágfel-
tisztulása, a faállomány gyorsabban zá-
ródik,

• az elgyomosodás veszélye kisebb,
• jobban érvényesülhet a természe-

tes szelekció, de
• kisebb az átlagos átmérô,
• többe kerül a késôbbi erdômûvelô

munka, és a kitermelt faanyag a kisebb
átmérô miatt kevésbé gazdaságosan ér-
tékesíthetô,

• bizonyos munkamûveletek (pl. ta-
lajápolás) nehezebben gépesíthetôk.

Ritkább hálózat esetén:
• kisebb lesz a kezdeti bruttó fater-

més,
• fokozottabb lesz az ágasodás, a fa-

állomány lassabban záródik,
• nagyobb az elgyomosodás veszé-

lye, de
• nagyobb az átlagos átmérô, és va-

lamivel rövidebb lehet a vágásforduló,
• kevesebb lesz az erdônevelés költ-

ségráfordítása, és jobban értékesíthetô
a kitermelt faanyag,

• egyes munkamûveletek jobban
gépesíthetôk.

Az akác termesztésfejlesztésével
összefüggô kutatómunkával kapcsolat-
ban – ahogy azt a bevezetôben már em-
lítettük – viszonylag kevés, a fenti terve-

zési szempontokat is figyelembe vevô
hálózati kísérlettel rendelkezünk. Ezek
egyikének 7 éves kori értékelését mu-
tatjuk be a következôkben, azzal az el-
sôdleges szándékkal, hogy újabb isme-
reteket nyújtsunk egy nagyon fontos
technológiai elemnek, az ültetési háló-
zat megválasztásának az akácfiatalosok
faállomány-szerkezetére gyakorolt ha-
tásáról.

A vizsgálatok helye és 
módszere

Az ismertetésre kerülô, hosszú távú tudo-
mányos vizsgálatokra is alkalmas akác
hálózati kísérletet Németkér 87A erdô-
részletben (Tengilici homok) létesítettük.
Az erdôrészlet termôhely-típusa: erdôs-
sztyepp klímában többletvíz-hatástól
független humuszos homok, középmély
termôréteggel, homok alapkôzeten.

A kísérlet véletlen elrendezésû, egy-
tényezôs, a kezelések (ültetési hálózat-
variációk) és az ismétlések száma is 3.

A kísérletben alkalmazott alapháló-
zati variációk a következôk voltak:

1. 2,4x1,0 m,
2. 2,4x0,7 m,
3. 1,2x1,0 m.

A vizsgálati eredmények 
és értékelésük

A 7 éves korban mért fôbb faállo-
mány-szerkezeti és fatermelési adatokat
a jobb szemlélhetôség érdekében grafi-
kus formában adtuk meg az 1–9. ábrá-
kon. Az ábrák felett számokkal is meg-
adtuk a kezelésátlag-értékeket. Elvé-
geztük a kezelésenként számított átla-
gos famagasság (H) és az átlagos mell-
magassági átmérô (D1,3) varian-
caanalízisét is.

A kezelésátlagok értékelése alapján a
következô fôbb megállapítások tehetôk:

• A ha-onkénti törzsszámalakulást az
1. ábra szemlélteti. Az alaphálózatokhoz
viszonyított hiányzó törzsszám megkö-
zelítôleg a hálózatsûrûséggel arányos.

• A hálózat nem befolyásolja lénye-
gesen a magassági növekedés alakulá-

sát. P=5%-os szinten nincs szignifikáns
differencia a magassági értékek között
(2. ábra).

• A mellmagassági átmérô alakulásá-
ra lényegi hatást gyakorol az ültetési
hálózat. P=5%-os szinten szignifikáns
különbség van az 1. és 2., valamint az 1.
és 3. hálózati variáció között. A növeke-
dés mértékére jobban hat a fácskák sor-
bani egymástól való távolsága, mint a
soroké (3. ábra).

• A ha-onkénti körlapösszeg (G) és
az élôfakészlet (Vélô) tekintetében a ha-
onkénti darabszám (N) hatása csak a
legsûrûbb hálózatnál érvényesül. Az 1.
és 2. hálózati variáció esetében, ugyan-
olyan sortáv mellett, a nagyobb tôtáv
nagyobb átmérô-növekedést eredmé-
nyez, melynél a faállományok a kisebb
törzsszám ellenére is valamivel na-
gyobb hektáronkénti körlapösszeget és
fatérfogatot hoznak létre (4. és 5. ábra).

• Az összes fatermés (Vössszes) vizsgála-
tánál hasonló megállapítások tehetôk,
mint amit az élôfakészlet esetében tet-
tünk. Az átmérô-növekedésnek a fatérfo-
gatra gyakorolt meghatározó jelentôségé-
nél fogva, a kontrollnak tekintett 1,2x1,0
m-es hálózatnál a hektáronkénti törzsszá-
mot 100%-nak véve, 2,4x1,0 m-es hálóza-
tú fiatalos – 46%-os törzsszámmal – a
kontrollkezelés összes fatermésének
megközelítôleg 80%-át érte el (6. ábra).

• A növôtér és a mellmagassági át-
mérôértékek közötti összefüggés szo-
rosságára utal az átlagfa-térfogati érté-
kek hálózati variációkénti alakulása (7.
ábra). P=5%-os szinten szignifikáns dif-
ferenciát találtunk az 1. és 2., illetve az
1. és 3. hálózati variáció között.

• A száradéknak (Vsz) az összes fa-
terméshez viszonyított arányát (2,9, 6,9
és 7,2% a sûrûbb hálózatok irányában)
a hálózat mellett a fácskák egészségi ál-
lapota is befolyásolta (8. ábra).

• Az összes kezelésben – a hálózat-
tól függôen – 8–10 t/ha/év élônedves
súllyal számított föld feletti dendro-
massza-értéket mértünk (9. ábra).

Következtetések
A bemutatott hálózati kísérlet értéke-
lése azt mutatja, hogy az akácerdôsí-
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tések induló hálózatát – az adott ter-
môhelyi feltételek között – nem indo-
kolt 4500–5000 db/ha csemeteszám
fölé emelni. Ez a törzsszám megköze-
lítôleg 2–2,2 m2/egyed növôteret je-
lent, ami a jelenleg legelterjedtebb
2,4 m-es sortávolság mellett 0,8–1,0
m-es tôtávolságot feltételez. A fenti-

ekben javasolt egyedszámmal – a
szükségszerû mortalitás mellett is –
kialakítható az erdôsítések befejezés-
kori állapotában (legkésôbb a 4. év-
ben) megkívánt egyenletes törzs-
szám-elosztás és záródás. Az újabb
gyakorlati tapasztalatok alapján a sor-
távolság csökkentésével (1,8 m) és a

tôtávolság növelésével (1,2 m) a fen-
tiekben említett növôtér kedvezôbb
egyedfejlôdési feltételeket tesz lehe-
tôvé. A keskenyebb sortávolság ese-
tén is megoldható a gépi talajápolás,
mint ahogy azt a Nyírerdô Rt. terüle-
tén üzemi kísérletekben már igazol-
ták.

Akác hálózati kísérlet eredményei (Németkér 87A, kor: 7 év)


