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A cseri talajokon folytatott gazdál-
kodás sok nehézséggel jár
együtt, amelyek elsôsorban az

erdô életében amúgy is kritikus idô-
szakra esnek. Ezek a felújulás/telepítés
idôszaka, valamint az idôs állományok
állékonysága, egészségi állapota a ked-
vezôtlen idôjárású években, évtizedek-
ben. Az elmúlt évtizedben a már „meg-
szokott” mértéket túllépte ezen problé-
mák nagyságrendje (kényszertermelé-
sek, átadatlan felújítási területek), így
mind a gazdálkodói, mind pedig a felü-
gyeleti oldalról felvetôdött annak igé-
nye, hogy az eddig alkalmazott fafaj-
összetételen, illetve technológiai eljárá-
sok mellett esetlegesen mást is kipró-
báljunk. A nagy kérdés természetesen
ilyenkor az, hogy mit változtassunk és
hogyan. A kérdés megválaszolását sze-
retnénk elôsegíteni a következôkben
felvázolt munkával, amelyben egy kí-
sérletet állítottunk be.

Kísérleti területnek a TAEG Rt. Iváni
Erdészete területén fekvô Iván 72 A er-
dôrészletet választottuk ki, amelynek
területe: 5,3 ha. A részlet termôhelytí-
pus változata a következô: kocsányta-
lan tölgyes, ill. cseres klímájú, több-
letvízhatástól független hidrológiájú,
igen sekély termôrétegû, homokos vá-
lyog fizikai féleségû gyengén cementált
kavicsos váztalaj.

A fafaj-összehasonlító kísérletben azt
vizsgáljuk, hogy a kiválasztott négy fa-
faj hogyan reagál az alkalmazott ülteté-
si technológiákra, illetve kezelésekre. A
következô tölgyfajokat választottuk ki:

– A csertölgyet (Quercus cerris),
amely a jellemzô klíma egyik névadó
karakterfaja, és az ilyen sekély talajokat
jól elviseli és alkalmazkodik az ilyen ta-
lajokon idôszakosan elôforduló szára-
zabb állapotokhoz is.

– A kocsányos tölgyet (Quercus
robur), amely szintén jól elviseli az
agyagos talajokat és karógyökere segít-
ségével képes áttörni a kavicspadot is,
ezáltal eljutni a talajvízhez, így lehetô-
séget teremt önmaga számára az aszá-
lyos idôszakban is a megfelelô mennyi-
ségû víz felvételére.

– A kocsánytalan tölgyet (Quercus
petreae), amely jó növekedést mutat a
sekély, köves talajokon és elviseli a
hosszabb száraz periódusokat is.

– Valamint a magyar tölgyet

(Quercus frainetto), amely mediterrán
vonásai miatt a köves gyenge termôere-
jû talajokat és a kedvezôtlen száraz idô-
járást egyaránt képes tolerálni.

Az elôbb felsorolt fafajok négy
blokkban helyezkednek el, amelyek-
ben különbözô talaj-elôkészítést és ta-
lajjavítást alkalmaztunk.

Kétféle talaj-elôkészítési módszerrel
készítettük elô a területet két részre
osztva. Az elsôben tárcsáztunk, ami a
szokásos felújítási eljárásnak felel meg.
A második részben a tárcsázás mellett
altalajlazítást is végeztünk, amelynek az
a legfontosabb hatása, hogy áttöri a ce-
mentálódott kavicsréteget, így a növé-
nyeknek lehetôségük van gyökereikkel
mélyebbre hatolni és így többletvízhez,
ill. tápanyaghoz jutni.

Talajjavításként meszezést és mûtrá-
gyázást alkalmaztunk. A meszezéssel
kialakított talajszerkezet tartós lesz, hisz
a talaj pH-ját növelve megszûnik a vas-
és alumínium-hidroxidok vándorlása,
cementáló hatása. A talajszerkezet ked-
vezôbbé válása miatt javul a talaj leve-
gô- és vízgazdálkodása. Meszezés hatá-
sára megváltozik a növények kalcium-
ellátottsága is, a kalciummal antago-
nista elemek (elsôsorban a kálium) fel-
vétele, megváltozik továbbá a talaj mik-
roelem-készletének felvehetôsége, va-
lamint foszforgazdálkodása és a bioló-
giai nitrogénkötés mértéke.

A kijuttatandó mész hatóanyag-
mennyisége a kicserélhetô savanyúság
alapján 3 t/ha, a ténylegesen kijutandó
mennyiség az általunk használt cukor-
gyári mésziszap hatóanyag-tartalmát fi-
gyelembe véve 5 t/ha.

A mûtrágyázás hatására az egyéb-
ként tápanyagszegény cseri talajon a
növények gyorsabban indulnak meg.
Ennek eredményeképpen gyökereik
hamarabb átjutnak az áttört kavicspa-
don a vízben gazdagabb szintekig, ami-
nek következtében az állomány növe-
kedése felgyorsul. A gyorsabban felho-
zott állomány jelentôs anyagi elônnyel
jár amellett, hogy a talaj, illetve a biocö-
nózis a fakitermelés okozta káros hatá-
sok után gyorsabban tud regenerálód-
ni.

A tápanyag-vizsgálati eredmények
alapján a területre a kijuttatandó kombi-
nált mûtrágya (NPK 15–15–15) mennyi-
sége 1 t/ha.

A kísérleti területen végzett munkák semati-
kusan

CS, 1 CS, 3 CS, 5 CS, 7
MAT, 1 MAT, 3 MAT, 5 MAT, 7
KTT, 1 KTT, 3 KTT, 5 KTT, 7
KST, 1 KST, 3 KST, 5 KST, 7
CS, 2 CS, 4 CS, 6 CS, 8
MAT, 2 MAT, 4 MAT, 6 MAT, 8
KTT, 2 KTT, 4 KTT, 6 KTT, 8
KST, 2 KST, 4 KST, 6 KST, 8

Fafajok:
CS Csertölgy (Quercus cerris)
KST Kocsányos tölgy (Quercus robur)
KTT Kocsánytalan tölgy (Quercus

petreae)
MAT Magyar tölgy (Quercus frainetto)
Kezelések:
1 Tárcsázás
2 Tárcsázás és mélylazítózás
3 Tárcsázás és mûtrágyázás
4 Tárcsázás, mélylazítózás és mû-

trágyázás
5 Tárcsázás, meszezés és mûtrá-

gyázás
6 Tárcsázás, mélylazítózás, mesze-

zés és mûtrágyázás
7 Tárcsázás és meszezés
8 Tárcsázás, mélylazítózás és me-

szezés

A fenti kezelések után megtörtént az
ültetés. Az ültetés után bekerítettük a
kísérleti területet, hogy a vadkár ne be-
folyásolja a kísérleti eredményeket.

A tavalyi aszály komolyan veszélyez-
tette az erdôsítés megmaradását, ezért
kénytelenek voltunk visszavágni a cse-
metéket. Ennek ellenére erdôsítésünkben
jelentôs mértékû pótlást kell végrehajtani.
A visszavágás következtében az augusz-
tusi növény-mintavételtôl eltekintettünk,
így az elsô növény-tápelemtartalom vizs-
gálatokat az idén tervezzük végrehajtani.
A késôbbiekben talaj- és növényvizsgála-
tokkal, valamint állományparaméterek
rendszeres felvételével szeretnénk nyo-
mon követni az állományok fejlôdését.
Összehasonlítani a tölgyfajok növekedé-
sében megmutatkozó eltéréseket, vala-
mint a különbözô talaj-elôkészítési eljárá-
soknak a növekedésre gyakorolt hatását.

A kísérletet OTKA és FVM támoga-
tással hoztuk létre, és végezetül szeret-
nénk megköszönni a TAEG Rt.-nek, va-
lamint Iváni Erdészetének a kísérlethez
nyújtott sokrétû támogatását.

BIDLÓ A.–KOVÁCS G.–LÁSZLÓ R.–SZODFRIDT I.

Fafaj-összehasonlító kísérlet 
beállítása a cseri talajokon


