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Bevezetés
A fehér akác (Robinia pseudoacacia L.)
a legjelentõsebb gyorsan növõ, kemény
lombos fafaja hazánk erdeinek. Közel
400 ezer hektáron tenyészik, s az
elkövetkezendõ évtizedek erdõtelepíté-
seiben aránya a 35 %-ot is elérheti.

Ismert tény ugyanakkor, hogy az
akáctermesztés számára fontos sík vidé-
ki régiókban – így a Duna–Tisza közi
homokháton és az Észak-Bácskai lösz-
háton – a fatermesztést alapvetõen befo-
lyásoló tényezõk egy része lényegesen
kedvezõtlenebbé vált (talajvízszint mé-
lyebbre húzódása, elégtelen mennyisé-
gû csapadék a vegetációs idõszakban).
Mindezek a szempontok tették indokolt-
tá olyan, a megváltozott feltételekhez is
alkalmazkodni tudó új akácklónok, faj-
ták szelektálásának szükségességét,
amelyekkel a jövõ minõségi csemeteter-
melését segítõ táji magtermesztõ ültetvé-
nyek (plantázsok) hozhatók létre, illetve
a már meglévõk bõvíthetõk. A magter-
mesztõ plantázs(ok) létesítésének, illet-
ve bõvítésének elsõdleges célja ugyanis
az elõállítandó szaporítóanyag genetikai
értékének fokozatos emelésében fogal-
mazható meg.

A fentebb említett szelekciós prog-
ram keretében ígéretes törzsfa-klónokat
is elõállítottunk, amelyekkel – ha majd
a nagyüzemi és ökonómiailag rentábilis
vegetatív szaporítási eljárásaik rendel-
kezésre állnak – magtermesztõ állomá-
nyok is létrehozhatók.

A vizsgálatok helye, módszere
és eredményei

2000 tavaszán öt, szövettenyésztéssel
elõállított klónnal (’KH 56A 2/5;’ KH 56A
2/6;’ MB 12D ‘ CsT 61A 3/1’ és ‘MB 17D
4/1’ jelûek) létesítettünk két klónkísérletet
Kecskemét, illetve Isaszeg határában. A
kecskeméti klónkísérletet 2002 tavaszán
további nyolc klónnal (‘PV 233A/1’, ‘PV
201E 2/4’, PV 201E 2/1’,’MB 15A 2/3’, ’PV
201E 2/3’, ’PV 35B/2’, ’’MB 17 D3/10’ és
’MB 17D 3/4’ jelûek) bõvítettük .

Megkezdtük Pilis község határában
egy akác magtermesztõ ültetvény kivite-
lezését is, ahol elsõ ízben kerül sor
oltványklónok helyett szövettenyésztés-
sel elõállított csemeték alkalmazására.

Az 1. ábrán a Kecskemét-ERTI cse-
metekertben 2000 tavaszán létesített (I.
fázis) klónkísérlet 6 éves korban mért

mellmagassági átmérõ, magassági vala-
mint a megmaradási %-ára vonatkozó
adatokat mutatjuk be.

A 2. ábrán a 2005 õszén 4 éves
klónok (II. fázis) mellmagassági átmé-
rõ, magassági és a fák megmaradási %-
ára vonatkozó adatai láthatók. 

Az ábrák adatai alapján megállapít-
ható, hogy a faegyedek megmaradási
aránya mind a 4., mind az 6. évben igen
jónak mondható (70–94 % között válto-
zik a parcellaátlagok alapján).

A magassági növekedés vonatkozá-
sában 6 éves korban a két kéleshalmi
klón (‘KH 56A 2/5’ ‘KH 56A 2/6’), 4
éves korban pedig a ’Pusztavacs201E
2/3’ (’PV201E 2/3’) és a ’Mikebuda 17D
3/4’ (‘MB 17D 3/4’) jelû klónok adták a
legmagasabb értékeket. P=5%-on szig-

nifikáns különbséget 6 éves korban a
’Kéleshalom 56A 2/5’ (fajtajelölt), illetve
a ’Mikebuda 12D’ jelû klón között.

A vastagsági növekedés (mellmagas-
sági átmérõ) vizsgálata alapján 6 éves
korban ugyancsak a két kéleshalmi
klón, 4 éves korban pedig a ’Mikebuda
17D 3/10’ és a ’Mikebuda 17D 3/4’ jelû
klónok érték el a legjobb eredményeket.

A magassági és vastagsági növeke-
désben megmutatkozó különbségek a
kísérleti terület mozaikszerûen változó
talajviszonyain túlmenõen részben a
szárazságtûrési hajlamra is utalhatnak,
amit a párhuzamosan folyó terepi mû-
szeres vizsgálatokkal fokozatosan re-
gisztrálunk.

A 6 éves kori morfológiai értékelés
alapján legjobb törzsalakkal a ‘CST 61A
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Az akác szelekciós nemesítésének
újabb eredményei

1. ábra. Szövettenyésztéssel elôállított akácklónok hatodik éves mellmagassági átmérô, ma-
gassági és a faegyedek megmaradási %-adatai (parcellaátlagok)

2. ábra. Szövettenyésztéssel elôállított akácklónok negyedik éves mellmagassági átmérô, ma-
gassági és faegyedek megmaradási %-adatai (parcella-átlagok)
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3/1’, valamint a ‘KH 56A 2/5’ és a ‘KH
56A 2/6’ jelû klón rendelkezik. A lomb-
fakadás intenzitása és a lombozat sûrû-
sége tekintetében a ‘KH 56A 2/5’ jelû
klón kapta a legmagasabb értékeket. A
villásság és az ágasság mértéke a
klónok többségénél közel kiegyenlített
volt, 1,4–1,5, illetve 2,0–2,2 értékekkel. 

A 4 éves kori értékelés alapján, a törzs-
alak tekintetében az ugyancsak fajtajelölt
klónok (‘PV 233 A/1’, ‘PV 201 E 2/1’, ‘PV
35 B/2’ és ‘MB 17D 3/4’ jelûek) kapták a

legjobb minõsítést. A többi, az elõzõek-
ben is említett morfológiai tulajdonságok
vonatkozásában az egyes klónok átlagér-
tékei közel kiegyenlítettek.

Az egészségi állapot tekintetében
minden klón és a kontroll, közönséges
akácegyedeit is kisebb-nagyobb mér-
tékben károsította az akácaknázó
hólyagosmoly (Parectopa robiniella) és
az akáclevél aknázómoly (Phyllonor-
cycter robiniella). Abiotikus károsítást
nem észleltünk a kísérletekben.

Köszönetnyilvánítás
A szerzõk e helyen is köszönetüket
fejezik ki az Országos Tudományos
Kutatási Alapnak (témaszám: OTKA
T043321), a Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztériumnak (téma-
szám: 43109/2004) és az ÁESZ Kecs-
keméti Igazgatóságának, hogy az
elõzõekben bemutatott kutató-
fejlesztõ munkánk eredményes végre-
hajtásához pénzügyi forrásokat bizto-
sítottak.

A Nyírerdõ Zrt. Baktalórántházi Erdé-
szete a házigazdája az ÁPV Zrt. Agrár-
gazdasági és Vagyonkezelõ Igazgatósá-
gához tartozó 19 erdõkezelõ társaság
vezérigazgató-helyettesi értekezleté-
nek. Csütörtökön – a kétnapos találko-
zó elsõ napján – szakmai elõadásokat
hallgattak meg a résztvevõk. 

Kaknics Lajos, a Nyírerdõ Zrt. vezér-
igazgatója a nyíregyházi székhelyû társa-
ságot bemutatva szólt a tavalyi vihar-
károk felszámolására tett erõfeszítések-
rõl, kiemelte a közjóléti beruházások sze-
repének felértékelõdését, illetve a köz-
munkaprogram fontosságát. A Nyírerdõ
már hetedik alkalommal vesz részt köz-

munkaprogramban: idén mintegy 600 ál-
lástalant foglalkoztat a cég kettõ vagy hat
hónapon keresztül.

A vagyonkezelõ szerint a 19 állami
erdészeti társaság jól vezetett, kézben
tartott vállalatcsoport: tavaly nettó 5,7
milliárd forintot fizetett be a költségve-
tésbe, miközben az agráriumban egyet-
len cégcsoport sem ért el pozitív ered-
ményt – jelentette ki az ÁPV Zrt.
ügyvezetõ igazgató-helyettese.  A há-
rom éve folyó erdõkezelési közmunka-
programokról szólva Gémesi József el-
mondta: 2004-ben 672 millió, tavaly
1,07 milliárd, idén pedig 1,6 milliárd fo-
rint jut erre a területre.

Idén várhatóan átlépi a kétmillió hek-
tárt az erdõk nagysága Magyarországon:
jelenleg 1 983 000 hektár erdõt tartanak
számon idehaza, az erdõsültség aránya
19,9%-os; az állami társaságokhoz tartozó
erdõterületek aránya pedig 48% felett van
– hívta fel a figyelmet Klemencsics And-
rás, az FVM Erdészeti Fõosztályvezetõje.
A szakember arról is beszélt, hogy eldõlt:
az erdészet továbbra is az Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz
tartozik, és nem került át a környezetvé-
delmi tárcához.

A klímaváltozás regionális érvényesü-
lését mérséklõ erdõgazdálkodási és fa-
feldolgozási lehetõségekrõl dr. Führer
Ernõ, az Erdészeti Tudományos Intézet
fõigazgatója tartott elõadást. Aláhúzta a
szakszerû, minõségi fatermesztés, az
erdõtelepítések és a termõképesség op-
timális hasznosításának fontosságát, de
kiemelte a fatermékek széles körû elter-
jesztésének és a biomassza energetikai
célú hasznosításának kérdését is. Úgy
fogalmazott: Magyarországon mintegy
400 ezer hektár olyan terület van, ahol
erdõsíteni lehetne. 

Sándor István, a Hortobágyi Nemze-
ti Park igazgatója a természetvédelem
és az erdészet kapcsolatáról – egy kol-
légáját idézve – azt mondta: a két terü-
let szövetséges, mert mindkettõ nagy-
birtokos. Szakmailag és emberileg kell
találkozni, mert vannak közös célok, és
ezek megérdemlik, hogy egymás tenye-
rébe csapjunk, másképp nem megy –
jelentette ki Sándor István.

A program második napján, pénte-
ken a résztvevõk erdõmûvelési, fahasz-
nálati, fagyártmány-termelési és logisz-
tikai bemutatókon vettek részt a Bak-
talórántházi Erdészet területén.

Vereb István

Erdészeti vezetôk találkoztak
Baktalórántházán

ERFA-TOURS Kft. 2006. II. félévi utazási ajánlatai:

ERFA-TOURS szálláslehetõségeket kínál a LIGNO NOVUM – WOOD TECH Szakkiállításra!

CSOPORTOS SZAKMAI TANULMÁNYUTAK (minimum csoportlétszám: 20 fõ)
· augusztus 18–23. BALTIKUM 
· szeptember 13–16. GaLaBau Kiállítás látogatás, Nürnberg
· szeptember 26–29. FachPack Kiállítás látogatás, Nürnberg
· december 1–4.        ADVENT Bécsben

VÁROSLÁTOGATÁSOK
Repülõs utak  (minimum csoportlétszám: 20 fõ), irányár: 149 000,- Ft/fõ
· szeptember 22–25. RÓMA
· október 12–15. MADRID
· október 27–30. PÁRIZS

AUTÓBUSZOS UTAK (minimum csoportlétszám: 20 fõ), irányár: 79 000,- Ft/fõ
· október  2–5.  PRÁGA;  
· október  6–9.   BÉCS  
Jelentkezési határidõ: 2006. július 31.

EXKLUZIV ajánlatok DÉL-AFRIKA és NAMIBIA folyamatosan, IZLAND egyénileg
folyamatosan, csoportosan október 5–12.

A részletes programot  igény szerint küldjük meg.
Továbbra is várjuk szállás megrendelésüket a LIGNO NOVUM  és WOOD  TECH

Szakkiállításokra


