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DR. ERDÕS LÁSZLÓ

Az akác szerepe és 
megítélése a múltban

Aki ma az akácról, annak további
területnövelésérõl beszél, az szembe ta-
lálja magát a környezetvédõk, „zöld”
szervezetek elutasító magatartásával,
ugyanúgy a hivatalos erdészeti állás-
ponttal is.

Tekintsük át, hogyan gondolkodott a
múltban az akácról az erdészeti politika.

Vadas Jenõ – a neves selmeci pro-
fesszor – 1911-ben megírta „Az akáczfa
monográfiája” c. könyvet. Ebben az
akácot a „legmagyarabb” fának nevezi,
mert tenyészeti viszonyai hazánkban
szinte optimálisak, egyben összeforrt a
nép lelkével.

Az 1909. évi erdészeti Kormányjelen-
tésben (l.) a kísérleti ügynél olvasható:
„...folytatta az akác gazdasági szerepére
vonatkozó kutatásokat... ...jelenleg már
csak az akác kémiai tulajdonságaira il-
letve biofiziológiai területeire vonatko-
zó kutatások vannak hátra.” Látható te-
hát, hogy az erdõben aránytalanul gaz-
dagabb akkori ország mekkora jelen-
tõséget látott az akác fafajban.

A Kaán Károly részérõl indított Al-
földfásítási program a talajadott-
ságoknak megfelelõ kemény-
lombos fafajokat helyezte
elõtérbe. Nagy szerepet kapott
az akác az utak, birtokhatárok,
major- és tanyafásításokban. Az
ingyenes akáccsemetével fõleg
a paraszti gazdaságok éltek, ez-
zel biztosítva a tûzifa- és szerfa-
szükségletüket.

Az 1930-as években az erdé-
szeti irányítás az akácot lényegi-
leg megtûrt fafajnak tekintette,
mivel az üzemterv szerint kezelt
erdõkben kevés jelentõséggel
bírt.

Az 1950-60-as évek nagyüte-
mû telepítései is fõleg a fenyõt
és a nyárféléket helyezték
elõtérbe. Az akác igazi térhódí-
tása csak ezt követõen – az
ERTI, dr. Keresztesi B. – kutatá-
saival vette kezdetét. Ezek a ku-
tatások, felismerve az akác ter-
mesztésének kiváló hazai adott-
ságait és agrárpolitikai összefüg-
géseit, nemzetközi mércével
mérve is korszakalkotónak
minõsíthetõk. A kutatás anyagi

forrásaihoz sajátos módon a hazai mé-
hészek is hozzájárultak.

Az akácállományok és a 
gazdálkodás jellemzõi

Az ÁESZ adatai szerint (2003.01.01.)
406,6 ezer ha az akácerdõ, az összes
erdõterület 22,3%-a. Ezzel a fafajok
tekintetében már az elsõ helyen áll.
Az élõfa-készlet tekintetében azon-
ban a részesedés szerényebb, mind-
össze 12,2%. Ez összefügg a sarj ere-
detû állományok magas – 64% – ará-
nyával, a gyenge termõhelyi adottsá-
gokkal és a nem állami erdõkben
folytatott korábbi gazdálkodási hibák-
kal (legeltetés, rendszertelen szálalá-
sok, tûzesetek stb.).

Ami az akácerdõk tulajdonviszonyait
illeti, azok döntõen – 65,6% – magántu-
lajdonba kerültek. Minden bizonnyal
összefügg ez a 300 ezer ha nem rende-
zett gazdálkodású erdõterülettel. Ha itt
értékes véghasználati állományok áll-
nának, érthetõen lenne bejegyzett gaz-
dálkodó.

Az OESZ adattára a fatermési osztá-
lyok megoszlásáról az alábbiakat közli:

Jó  (I.-II.) 3,4%
Közepes (III.-IV.) 43,0% 
Gyenge (V.-VI.) 53,6%

100,0%

Az adatok szerint az akácosok több
mint fele gyenge termõhelyen áll, illet-
ve korábbi gazdálkodási hibáktól ter-
helt. 

Az erdõtelepítések 30-35%-át folya-
matosan az akác képezi, ami döntõen
magántulajdonú. Az erdõfelújításokban
az akác aránya 37%, ami közel fele-fele
arányban oszlik meg az állami és a ma-
gántulajdonú erdõkben.

Az akáckitermelés az utóbbi évek-
ben folyamatosan 1,4 millió brm3, az
összes kitermelés 20-21%-a. Az üzem-
terv szerinti kihasználás az állami
erdõkben meglehetõsen magas, 76-
82%, míg a magántulajdonú erdõkben
stagnálóan alacsony, 56%. Ez összefüg-
gésben van a magántulajdonú erdõk –
már említett – alacsonyabb értékû állo-
mányaival. 

Az akác kitermelések során a tûzifa
aránya meghaladja a 60%-ot, a fûrész-
ipari rönk mindössze 10-12%. A mara-

dék egyéb ipari fa, fõleg oszlop
és tám-félék. Korábban a fa-
gyártmány-üzemekben jelentõs
szerepet kapott az ún. feldolgo-
zási fa, ahol bányászati választé-
kok és a szõlõkaró mellett foko-
zatosan megjelent a parkettfríz,
donga és bútorléc.  

Az 1960-as évek közepétõl
sikeres kezdeményezések
folytak az akácfelhasználás ki-
szélesítésére a Faipari Kutató
Intézet, a Típustervezõ Intézet
és a Felsõ-Tiszai Erdõgazdaság
közös munkájával (födém- és
tartószerkezetek, szerszám-
kamra, istállók, tárolók, né-
hány sikeres belsõépítészeti
megoldásra is van példa). Eze-
ket az Országos Tervhivatal-
ban dr. Madas András az
erdõgazdálkodás vertikális in-
tegrációja szellemében támo-
gatta. A bátor kezdeményezé-
sek azonban fokozatosan el-
sorvadtak,  elsõsorban a
minõségi rönk hiánya és az
adott idõk beruházási, érde-
keltségi viszonyai miatt.

Új irányok és lehetôségek a hazai
akáctermesztésben

A kísérleti állomány 5 éves képe
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Az akáctermesztés bõvülõ
lehetõségei és fejlesztési 

irányai
A rendszerváltozás és az EU-csat-
lakozás a hazai agrár- és erdészeti poli-
tikát merõben új feladatok elé állította,
illetve új lehetõségek nyíltak az ország
számára. Az agrártermelés szigorúan
kvótákhoz kötött (gabona-, fehérje-,
olajos- és rostnövények), tej, marhahús,
juh stb. Ezen termékek elõállításához
szükséges un. referencia-terület azon-
ban messze alatta marad a jelenleg mû-
velt szántóknak. Így hazánkban is mó-
dosulnia kell az agrárstruktúrának, illet-
ve alternatív hasznosítási módokra van
szükség. Ezt a problémát a korábban
belépõ országok (Spanyolország, Por-
tugália, Anglia, Írország) az erdõterület
jelentõs növelésével – együtt közel 2,5
millió ha – vezették le. Döntõen fenyõ
és a mediterrán országokban eukalyp-
tus-telepítéseket végeztek EU-s forrá-
sokból. Ezt követõen rövid idõn belül
lehetõség nyílt korszerû fafeldolgozó
kapacitások létesítésére, ami további
munkahelyeket teremtett, javította a
belsõ faellátást és exportbõvüléssel is
járt. A mûvelésiág-váltással növekedett
az egységnyi terület árukibocsátása,
ami kedvezõen befolyásolta a termelé-
kenységet és a GDP-t. 

Ha a hazai agrárvezetés felismeri egy
ilyen extenzív földhasználatban rejlõ
lehetõségeket – az erdõtelepítések EU
támogatása 80%-os, amihez egyéb támo-
gatások is járnak – úgy a gyorsan növõ
fafajokkal több százezer hektár új telepí-
tés vehetné kezdetét. Természetesen a
földhasznosítás iránya lehet egyéb is,
mint az ökológiai vagy a biotermelés,
energianövények, gyepesítés stb.

A szerzõ felhasználva a nyárfater-
mesztés terén szerzett hazai és külföldi
tapasztalatait, kísérletet kezdett az
akácnak egy intenzív, ültetvényszerû
termesztés vizsgálatára. Az akác válasz-
tása azért látszott biztatónak, mert a
mûvelésbõl kivonásra kerülõ alacsony
AK értékû homoki földek, valamint a
dombvidéki adottságú barna erdõtalajú
szántók nagyobb hányada alkalmas az
akác termesztésére.

Egy ilyen formájú akáctermesztésre
már akad hazai példa is. Ez az eljárás a
gróf Forgách nyírségi uradalmában
(Mándok, Tornyospálca) alakult ki az
1900-as évek kezdetén.

Lényegileg tág hálózatú telepítés,
mezõgazdasági köztes mûveléssel, vég-
használat 20 éves korban, tuskózás, ezt
követõen 5 évig mezõgazdasági hasz-
nálat. Tehát váltógazdálkodásról van

szó, amit abban az idõben az
Erdõtörvény engedélyezett. Dr. gróf
Forgách B. (2.) errõl részletes leírást kö-
zöl és 1939-ben az OEE debreceni köz-
gyûlésén elõadást is tartott. Egyidejûleg
a telepítéseit is bemutatta, amelyek
nagy feltûnést keltettek. Az akác váltó-
mûvelés ilyen formáját az Alföldön né-
hány nagybirtokon is alkalmazták.

Róth professzor Sopronban az
erdõmûveléstan oktatása során ezt az
eljárást ismertette és könyvében (3.) ez-
zel részletesen is foglalkozik.

A homoktalaj adottságait és az akác-
nevelés igényeit figyelembe vevõ eljá-
rás részleteivel érdemes közelebbrõl is
megismerkedni. A futóhomokon álló 2-
3 AK értékû gyenge birkalegelõket a te-
lepítés elõtt istállótárgyával vagy csil-
lagfürt-zöldtrágyázással feljavították. A
telepítést – Vadas ajánlása szerint –
„öles” hálózatban, illetve 4,0x1,0,

késõbb pedig háromszög-kötésû iker-
sorban 4,0-4,0 m-es sortávolságban ásó-
val végezték (2500-2800 csemete/ha). A
köztes mûvelésnél az 1-3 évben kapás-
növényeket (tök, tengeri, burgonya)
vetettek és azt háromszor kapálták.
Egyidejûleg a fák tövét is kapálták, a
törzseket pedig utasítás szerint nyesték.
Elsõ év végén a fákat „ostornyélre”
nyesték fel. Õsszel a földet felszántot-
ták. A kapásnövényekhez esetenként
fészektrágyázást is alkalmaztak. A ne-
gyedik évben rozsot vetettek, azt júni-
usban learatták és a tarlót lebuktatták.
Az állományban késõbb különbözõ
perjefélékbõl jó minõségû gyep alakult
ki, amit kaszáltak, az idõsebb állomá-
nyokban esetenként legeltettek is.

Állománynevelés: tisztítás, a növeke-
dés szerint 2-3 évente, optimális záró-
dás 0,7-0,8 alatt.

Véghasználat: 20 éves korban: tus-
kózás, 5 évig mezõgazdasági mûvelés.

A vállalkozók a részes mûvelés során
a termés 2/3-át kapták, a véghasználat
után pedig annak felét. A szántást és a
fogatos munkákat az uradalom végezte.

Az eredményrõl ezt közli „..a telepítõ
biztos már 15 év múlva visszakapja a be-
fektetett tõkéjének és munkájának, de az
idõközben elmaradt mezõgazdasági hasz-
nának is többszörös értékét.” Egyidejûleg
az akácerdõ annyira megjavítja még a leg-
soványabb homoktalajt is, hogy az 6-8
éven át szinte bácskai terméseket ad. A ki-
termelési adatokból 14-16 m3/ha átlagnö-
vedék számítható, ami döntõen tûzifát és
kevés szerfát szolgáltatott. Megállapítja,
hogy az Alföld homokján ez az akácerdõ-
váltógazdaság jelenti nemcsak a legna-
gyobb gazdasági jövedelmezõséget, de
egyúttal a homokvidéken elérhetõ legma-
gasabb földkultúrát is.

Termôhely: gyengén humuszos homoktalaj.
Humusztartalom: 0,43%

A nyesések idôbeni elvégzése meghatározó a faanyag késôbbi értékét illetôen
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Az eljárásnak a leírtak szerinti alkal-
mazására napjainkban azonban már
nem kerülhet sor, részben az 1945 után
bekövetkezett társadalmi változások
miatt, részben az 1935. IV. Erdõtörvény
eltörölte a váltógazdaság ilyen formáját.

A kísérleti terület és az állo-
mánynevelés ismertetése

A kísérlet helye: Mikebuda 40/B Duna-
Tisza-közi homokhát. 3,7 ha, 5 éves sa-
ját tulajdonú akáctelepítés. 

A terület korábban a Ceglédi Állami
Gazdaság kezelésében mezõgazdasági
mûvelés alatt állt (szõlõ, kalászos gabo-
na), földminõség 6,5 AK/ha.

Telepítés 1992-ben, egyéves pusz-
tavacsi csemetével, gépi ültetéssel,
2,5x0,8 hálózatban.

Még ebben az évben a telepítést kár-
pótlásra jelölték ki, így további ápoláso-
kat (egyszálazás, talajápolás) nem ka-
pott.

Termõhelyi adottságok.
Gyengén humuszos (0,43%) homok

talaj, többletvízhatástól független,
középmély termõréteg. A 2001-ben ké-
szült talajvizsgálat (Kiskunsági Erdésze-
ti és Faipari Rt.) a fontosabb makroele-
meket az alábbiak szerint értékelte.

Nitrogén igen szegény
Foszfor jó közepes
Kálium közepes.
Javasolt célállomány: erdeifenyõ,

akác (gyenge).

Az állománynevelési eljárásnál szük-
séges meghatározni a kívánt faválaszté-
kokat, azok méreti és minõségi paramé-
tereit. Ezek piaci ára, többletbevétele áll
szemben az intenzív termesztés ráfordí-
tásaival. Esetünkben termelési cél a mé-
retes és minõségi hengeres fa, gyakor-
latilag a bútorléc célra alkalmas rönk-
anyag. A termelési cél természetesen le-
het egyéb méretû faanyag is, mint a
faapríték vagy más méretû termékek.
Az energiaerdõ témái itt nem kerülnek
ismertetésre.

A modern faipar technológiai folya-
matai (mûszárítás, táblásítás, töm-
bösítés, termikus nemesítés) alkalmaz-
hatók a jó minõségû akác-fûrészárúnál
is. Tehát mind az épületasztalos-, mind
a bútoripar területén. Ehhez viszont
minõségi rönk szükséges (szabályos és
koncentrikus évgyûrûk, göcsmentes,
szabályos rostszerkezet stb.). Ilyen
minõségû faanyag azonban csak tág tér-
állásban és gondos nyesésekkel kezelt
állományokból nyerhetõ. Az viszont ter-
mészetes, hogy itt az alacsonyabb mére-
tû faanyag minõsége és értéke is maga-

sabb, ugyanígy innen lényegesen maga-
sabb rönkhányad nyerhetõ.

A tisztításoknál itt messzemenõen ér-
vényesült az akác fényigénye illetve a
0,7-0,8  alatti záródás folyamatos bizto-
sítása. Az elsõ tisztítás után a traktorral
végzett talajápolás, a szûk és szabályta-
lan sorokban érzékeny törzs-sérülése-
ket okozott. Ezért a következõ évben
minden harmadik sor kivágásra került.
Egyidejûleg ez tette lehetõvé a rendsze-
res gépi talajápolásokat – évente két-
szer –, továbbá az anyagmozgatás és a
tápanyagpótlás lehetõségét. A vissza-
maradó tuskókat a sarjak lefojtása céljá-
ból Roundup-pal kezeltük.

A tisztítások ütemét és a visszamara-
dó törzsszám alakulását az alábbi tábla
ismerteti. 

Kor /év Törzs/ha
5 5000 (eredeti állapot)  
6 3000  fõállomány  
7 2000  
8 2000  
9 2000  
10 1400  
11 1400  
12 900  
13 900  

Nyesések
Az elsõ tisztítás során kivágásra ke-

rültek az egyszálazás elmaradása miatt
kifejlõdött erõs tõsarjak, továbbá az ol-
dalágak 1,5 m magasságig. Ezek he-
lyenként elérték az 5-6 cm  vastagságot
is, így a levágás után maradandó fahi-
bák (kéregbenövés, gombásodás) ke-
letkeztek. A továbbiakban még egy al-
kalommal került sor nyesésre, teleszkó-
pos nyéllel 3,5-4 m magasságig.

Tápanyagpótlás.
Az ültetvényszerû állománynevelés-

nél nem kerülhetõ meg a tápanyagpót-
lás kérdése. A gyorsan növõ fafajoknál
a kezdeti erõs fejlõdés 10-12 év után le-
lassul. Célszerû ezért az ültetvény-

erdõkben 10 éves kor után 3-5 évente
valamilyen tápanyagpótlást végezni.

Mivel igen alacsony termõképességû
talajról van szó, a kezdetben alkalmazott
vegyes mûtrágyázás (gyümölcsösöknél
szokásos mértékû hatóanyagokkal) ki-
mutatható többlet növedéket nem hozott,
esetenként még vissza is vetette a
fejlõdést. Felhasználva a homoktalajok
mûvelésénél alkalmazott ismereteket (4.),
szerves trágyázásra került sor. 2001-ben
és 2002-ben 22 t/ha kiszórása történt,
amit a K+F pályázat is segített. A szerves
trágyázás hatása az eddigi mérések sze-
rint a magassági növekedésben nem
jelentõs, az átmérõ esetében az elsõ év-
ben – 5 mm többlet – jelentkezett. Ennek
megbízható értékeléséhez azonban
hosszabb idõszak és több klimatikus
tényezõ ismerete szükséges.  A szerves
trágyázás érzékelhetõen javította a talaj
vízgazdálkodását, nedvesség-megtartást,
továbbá a talaj biológiai életét.

A tápanyagpótlásnál természetesen
olcsóbb megoldások is lehetségesek. A
vágástéri hulladék, kéreg, szõlõk, gyü-
mölcsösök, sövények nyesedéke, kerté-
szeti hulladékok, esetleg a szennyiszap
komposztálásával hasonló eredmény
várható. Természetesen ehhez eszköz és
technológia szükséges. A magánerdõ-
gazdálkodás és a vállalkozások fejlõ-
désével ezek a külföldi példák várhatóan
hazánkban is elterjednek. Az ilyen
ökoeljárások bevezetéséhez egyébként
számos pályázati lehetõség is van.

Fatermési eredmények.
A növedék mérésére fokozatosan
bõvülõ kísérleti parcellák szolgálnak.
Egy parcella területe 200-300 m2, tör-
zsek száma parcellánként 15-25 db.

Az átlagfaméretek, törzsszám, körlap
és a folyónövedék évenkénti alakulását
az alábbi táblázat tünteti fel.

Mindenekelõtt feltûnõ a magassági
növekedés, ami 9 éves korig 0,9-1,3 m,
ezt követõen 0,5 m vagy ennél is ki-

FATERMÉSI MUTATÓK  MIKEBUDA 40B  

Kor Parc. Vizsg Átlag Faméret N/ha G Folyó Fõállomány  
év száma törzs  h d db m2 növedék        

db m cm m3/ha

7 4 100 9,6 10 1020 8,2 16,5   

8 6 142 11,8 11,3 1030 9,9 21,7

9 9 201 12,5 12,2 1060 12,1 17   

10 4 80 13,3 13 1000 13 19,5          

6* 119 13,5 13,5 900 12,6 21,3   

11 8* 150 14,3 14,6 880 14,8 23,4   

12 9 164 14,5 15,4 860 15,8 23,9

* Szerves trágyázás 22 t/ha 
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sebb. Az átmérõ-növeke-
dés 0,8-1,3 cm között vál-
tozott, függõen a csapa-
déktól, záródástól és az
állományban végzett tisz-
títási munkáktól.

A kísérleti adatok
meglepõek lehetnek, ha
azt valamelyik akác fater-
mési tábla mutatóival
(fõállomány) vetjük
össze. Erre a célra alkal-
masak:

Dr. Rédei K. Mag és
sarj eredetû akácosok I.
FTO

Dr. Sopp L. Mag erede-
tû akácállományok II.
FTO

Ültetvényszerû állománynevelés (kí-
sérlet).

A prognózis során egy vagy két  al-
kalommal további szerves trágyázás
elõirányozva.

Az ültetvényszerû állomány valójában
egy IV. FTO  termõhelyen áll, ahol 12 éves
korban az átlag-faméret (Sopp) h= 11 m,
d= 10,3 cm messze alatta marad, a törzs-
szám viszont több mint kétszerese az ültet-
vénynek. A többlet-növedéket az agro-
technikai eljárások idézték elõ, mint a talaj-
szellõztetés, részleges gyommentes álla-
pot, tápanyagpótlás. Viszont nem elhanya-
golható szempont, hogy a mezõgazdasági
mûvelés során a talajban tápanyagok ak-
kumulálódnak. Ezt az erdészek figyelmen
kívül hagyják, holott évrõl évre egyre jobb
minõségû földek kerülnek telepítésre. Ez a
megállapítás már régóta indokolja a
Babos–Járó-féle termõhelyi táblázatok fe-
lülvizsgálatát. Az adatokból lemérhetõ,
hogy az intenzív termesztési eljárások be-
vezetése mekkora tartalékokat szabadíthat
fel a fanyersanyag-termelésben.

Kitekintés, javaslatok.
A bemutatott kísérlet szerény kezdemé-
nyezés egy alternatív földhasználati for-
ma, az un. szántóföldi fatermesztés (5.)
bemutatására. Ez az eljárás a földet ter-

mészeti erõforrásnak tekinti és az agro-
ökológiai potenciál kihasználásával
gazdasági célokat szolgáló (árutermelõ)
telepítésekben gondolkodik.

Tekintsük át mi indokolja és mi hát-
ráltatja egy ültetvényerdõ-program
megvalósítását.

Az akáctermesztés hazai kedvezõ
ökológiai adottságairól már történt em-
lítés. Hazánk klímája és talajaink termé-
kenysége a keménylombos fafajok ter-
mesztésére a nemzetközi átlagnál na-
gyobb fatermés elérését teszi lehetõvé.

A termelés-technológia terén elsõ-
sorban a nemesítés (genetikai alapok)
felhasználása elõre nem látott eredmé-
nyeket hozhat. A mezõgazdasági hoza-
mok növelésében ennek a hatását 60%-
ra becsülték. A hazai akácnemesítés
már hosszú múlttal és kiemelkedõ ered-
ményekkel rendelkezik. Az ERTI, majd
a Felsõ-Tiszai EFAG munkája eredmé-
nyeként számos új fajta került elisme-
résre. Ezek azonban a köztermesztés-
ben még alig vannak jelen. Szerepet ját-
szik ebben az elmúlt évtizedekben ki-
alakult akácellenesség és közömbös-
ség. Ez az ellentmondás azért is sajnála-
tos, mivel Magyarországot a világ szá-
mos országában az akáctermesztés
zászlós hajójának tekintik.

Egy megjegyzés kívánkozik az új faj-

ták minõsítésével, utód-
vizsgálataival kapcsolat-
ban. A szakirodalom sze-
rint a kísérleti parcellákat
szûk hálózatban telepítik
és nevelik. Az ERTI fajta-
kísérleteiben I. termõhe-
lyi osztályú talajon, 15
éves korban 1500-2000
db tõszám található.
(d=12 cm). Milyen lehet-
ne itt a fejlõdés, ha egy tá-
gabb hálózatban növe-
kednének a törzsek. (6.)

Az akáctermékek
piaci lehetõségei

Az akác iránt egyre fokozó-
dó kereslet jelentkezik. Mértékadó faex-
portõrök szerint kevés az akác és alig van
jó minõségû akácfaanyag. A kereslet a
hengeres és fûrészelt karó- és oszlopfélé-
ken kívül már az értékes szelvényárura,
palástmart és különbözõ megmunkálású
félkész-termékekre is kiterjed. A termikus
nemesítés (nyomás alatti gõzölés)
lehetõvé teszi az épületasztalos és bútor-
ipari különbözõ színárnyalatokban való
felhasználását. A nyers bútorléc ilyen ke-
zelések után Olaszországból és Szlovéniá-
ból mint konyha- és szobabútor kerül
vissza a hazai kereskedelembe. A jó
minõségû faanyag iránti keresletre utal a
közel 2 ezer hektár nemesnyár-telepítés,
amit olasz érdekeltséggel létesítettek bé-
relt szántókon, továbbáa holland faipari
cégek akáctelepítési lehetõségek iránti
érdeklõdése. További keresletnövekedés
várható a keménylombos faanyagok pia-
cán, a trópusi faimport csökkenése és a
certifikációs rendszerek fokozódó érvény-
re jutása során. Az ültetvényszerû ter-
mesztés bevezetése elõnyökkel jár majd a
fafeldolgozó üzemek számára is. A klóno-
zott szaporítóanyag és az egységes állo-
mánynevelési eljárások mintegy standard
rönkminõséget biztosítanak, lehetõvé té-
ve egy automatizált feldolgozást is.

Az akácfaapríték-termeléssel széles
körû lehetõség nyílhat a hõenergia és a
villanyáram elõállítás terén, a megújít-
ható energia felhasználásában. A kül-
földi CO2-kvóta kivásárlások kedvezõ
hatásai máris érzékelhetõk az ágazat-
ban. További lehetõség az akác cellu-
lózipari felhasználása, ami a trópusi tér-
ségekben  már régóta mûködik.

A telepítések agrárpolitikai és
nemzetgazdasági elõnyei

Egy nagyütemû akáctelepítési program
elsõsorban a racionális földhasználat te-
rén hozhat átütõ eredményeket. A

Rédei I. FTO Sopp II. FTO Kísérlet
Kor 12 év

h     m 16 15,8 14,5
d     cm 13 14,7 15,4
N    db/ha 900 1125 860
G    m2 12 19,1 15,8

Kor 25 év    * prognózis
h    m 24 22 20
d    cm 25 25 29
N    db/ha 400 567 420
G    m2 19,6 26,2 26,4  

Tápanyagpótlás szerves trágyával
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mezõgazdaság hozamai
az 1970-80-as évek szint-
jén is – néhány növény
kivételével – elmaradtak
az EU-s átlagoktól. Ezt
számos szakértõi véle-
mény nem az alkalmazott
fajtákkal vagy a termelés
technológiai hiányossá-
gaival, sokkal inkább az
ún. határtermõhelyek
tarthatatlanul magas ará-
nyával magyarázta. A be-
következett versenyhely-
zetben az agrártermelés
csak a jó és a legjobb föl-
dek mûvelésére fog a
jövõben szorítkozni. A kiesõ területe-
ken végzett akáctelepítések éves növe-
déke – mezõgazda szemlélettel befeje-
zetlen termelésnek tekinthetõ –, annak
realizálása a véghasználat során jelent-
kezik. A különbözõ feldolgozott és
megmunkált fatermékek a világpiacon
mint versenyképes árúk jelennek meg,
tisztes hasznot nyújtva a termelõnek. 

Az MTA Közgazdaság-tudományi In-
tézete részletes vizsgálatokat végzett az
EU-ba irányuló termékek komparatív
elõnyeit illetõen.(7.) Meglepõ módon a
fa- és fatermék a 26 cikk között a negye-
dik helyen szerepel, kedvezõ input és
output mutatókkal. A fatermékek export-
ja (bútoripar nélkül) közel 500 M USD
(FAGOSZ), ami az élelmiszer-export 12-
15%-át teszi ki. Céltudatos fejlesztésekkel
ez növelhetõ, így mint komplementer
termék távlatilag pótolhatja az egyre zsu-
gorodó élelmiszerexportot. Az ültetvény-
erdõ-program a külkereskedelmi mér-
legre is kedvezõ hatású lesz.

Egy átgondolt telepítési program
kedvezõen érinti a vidéki foglalkoztatás
helyzetét. Az ültetvényerdõk intenzív
kultúrának tekintendõk, ahol folyama-
tosan magas az élõmunka-igény. Itt a fi-
atal és az idõs korúak, az alulképzett
munkaerõ is foglalkoztatható. A telepí-
tési lehetõségek éppen azokban a régi-
ókban vannak, ahol a munkanélküliség
országosan is a legmagasabb.

Vannak azonban egy ilyen programnak
ellenzõi is. Az agrárszakemberek többsége
az erdõgazdálkodást különösebb haszon
nélküli tevékenységnek tekinti, ahol meg-
határozóak a környezetvédõk szempont-
jai. Hosszú évtizedeken át érvényesült a
„föld védelme”, illetve a szántók csökken-
tésének a tilalma. Részben ilyen megfonto-
lások, de ösztönös idegenkedés is meg-
nyilvánul a földek átengedésével szem-
ben. Egy korábbi szakértõi tanulmány (9.)
a kiesõ szántókat döntõen gyep mûvelési

ágba kívánja áthelyezni. Legnagyobb
ellenzõi azonban az ilyen telepítéseknek
az un. „zöld” szervezetek, akik az õshonos
fafajok, biodiverzitás hiánya stb. indokok
alapján emelnek gátat a gyorsan növõ fafa-
jok telepítése ellen.

Ezen a téren még számos kérdés tisz-
tázatlan a természeti erõforrásaink
hasznosítási szerkezete, illetve átalakí-
tása, azoknak az ökológiai, ökonómiai
és társadalmi összefüggéseire vonatko-
zóan (8.). A vidékfejlesztés cél-, eszköz-
és intézményi rendszereit illetõen tár-
gyilagos elemzések, számítások, a le-
hetséges következmények bemutatása
szükséges. A szerkezeti átalakítás öko-
nómiai kérdéseit illetõen interdiszcipli-
náris kutatások végzése szükséges.

Azonos minõségû talajokon a
mezõgazdasági és fatermesztéssel
történõ hasznosítás esetén a fennálló ho-
zam (növedék), ráfordítás, jövedelem,
eszközhatékonyság, tõkemegté-rülés,
likviditás stb. részletes elemzése az EU-s
és a nemzeti agrártámogatások figyelem-
be vételével. Ez az agrár- és az erdészeti
mûhelyek közös feladatát képezi.

Az is kétségtelen, hogy az ültetvény-
erdõk elfogadása változtatást igényel az
Erdõtörvényben, a finanszírozásban, a te-
lepítések mûszaki-technológiai elõírá-
saiban, végül a bürokrácia és az ellen-
õrzés EU harmonizációs gyakorlatában.

A „Pro silva” mozgalom hosszú évek
óta sikeresen mûködik és elfogadott a ha-
zai erdõgazdálkodásban. Kevesen ismerik
azonban fel, hogy éppen ennek hatására
az egész világon rohamosan növekszik az
agro-erdõgazdálkodás, a faültetvények
szerepe. Napjainkban a világ hengeresfa
felhasználásának 35%-át az összes
erdõterület mindössze 5%-át kitevõ
ültetvényerdõk biztosítják (10.). Nem el-
lentétes tehát a gyorsan növõ fafajok tele-
pítése a környezetvédelem érdekeivel.
Ezek a telepítések részt vesznek a CO2 le-

kötésben, a levegõ-, víz
t i s z t a s á g á n a k
megõrzésében, az üveg-
házhatás csökkentésében,
ugyanakkor a mezõgaz-
daság szerkezet-átalakítása
során fontos gazdasági sze-
repet játszanak.

Abstract
In Hungary black locust
(Robinia pseudoacacia L.)
is the most wide-spread
tree species. It covers the
22 percent of the whole
forest land area. The cli-
matic of the country is al-

most optimal for its character.
The demand for black locust is boom-

ing on the world market: support system
of vineyards and fruit farms, shelters
from avalanche, coastal defence, equip-
ment of social welfare, etc. Merchantable
grade lumber worked by the processes
of modern wood product industry (dry-
ing, semi-manufacturing, improval by
steaming) is suitable for carpenters and
furniture factories.

The study describes a plantation
tending method on sandy soil and its
technological elements: wide growing
space, soil improvement, nutrients
recycling into the soil, pruning.

A result of this, the growth per year
os twice as much than with the tradi-
tional method. Its spreading offers ben-
efits in agricultural policy and profits in
economy.
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