
Beszámoló a FAO Nemzetközi Nyárfabizottságának 
jugoszláviai XI. ülésszakáról 

K O P E C K Y P E R E N C — S Z Ű C S F E R E N C 

A FAO 1947-ben, Párizsban alapított Nemzetközi Nyárfabizottsága XI. ülését 
1962. VIII. 28—IX. 7-e között Jugoszláviában tartotta meg. A tanácskozáson 21 nem
zet 75 erdészeti és faipari szakértővel képviseltette magát. 

A nyárfabizottság, valamint a különböző munkabizottságok zágrábi tanácskozá
sain a főtitkáron kívül az egyes munkabizottságok számoltak be a végzett munkáról, 
majd az egyes nemzetek képviselői ismertették országuk nyárfatermesztéssel kapcso
latos problémáit ós az elért eredményeket. 

A Nemzetközi Nyárfabizottság belgrádi megnyitó ülését, — amelyen G. Giordano 
professzor elnöki beszámolójában az idén tavasszal megjelent „A magyar nyárfater
mesztés" című könyvet is elismerő szavakkal méltatta, — tanulmányút követte. En
nek során vendéglátóink új alapokon szervezett nyárfagazdálkodásukat mutatták be 
a Duna, a Száva és a Dráva árterében, valamint néhány fafeldolgozó üzembe vezet-
tek_ei bennünket. 

Jugoszlávia területe túlnyomó részben hegyvidék. A síkságok és a folyóvölgyek 
összes területének mintegy 30%-át foglalják el. Erdősültsége 33,8%, 8 800 000 ha. Erdő
területét illetően Jugoszlávia az európai államok között az ötödik, az egy lakosra eső 
erdőterület tekintetében a negyedik, élőfakészlete alapján pedig a harmadik helyen 
áll. Utóbbi tekintetben csak Svédország és Finnország előzi meg. A termesztett fa
fajok közül a legnagyobb területet (52%) a bükk foglalja el. A fafaj összetételben a 
fenyők 29, a tölgy 13%-ot képviselnek. Az egy évre eső fatömegtermelés 22 millió m 3, 
ezt a gazdasági fásításokkal 30 millió m3-re kívánják emelni. Üzemterv alapján tör
ténő gazdálkodást az erdők 50%-án folytatnak. 

A kitermelt hatalmas fatömeggel fafeldolgozó iparuk nincsen arányban. A fej
letlen faipar, — különösen a cellulóz- és papíripar — következménye, hogy a felhasz
nálás százaléka ipari nyersanyagként igen alacsony. Az egy főre eső iparifa terme
lés tekintetében Jugoszlávia Európában a tizedik helyen van, cellulóz- és papír elő
állítás és felhasználás terén pedig a legutolsók egyike. 

A lakosság számának növekedése a gazdasági fejlődés és az életszínvonal gyors 
emelkedése a jugoszláv fafeldolgozó ipar, különösen a cellulóz- és papíripar elé, azt 

Elsőéves olasznyár telepítés paprika köztessel 



a feladatot tűzte ki célul, hogy az elkövetkezendő 15—20 év folyamán termelését a 
jelenleginek többszörösére fokozza. Minthogy az erdők és erdőterületek 70%-a álla
mi tulajdonban van, lehetővé vált, hogy a népgazdasági célok megvalósításához szük
séges faipari nyersanyagbázist a gyorsnövésű fafajoknak — főként a nyaraknak.— 
ültetvényes termesztésével biztosítsák. 

A múltban a jugoszláv nyárfagazdálkodást a külterjesség jellemezte. A telepítés
hez nem válogatott, egyéves korai-, kései- és óriásnyár gyökeres dugványokat hasz
náltak. A nyarakat elő nem készített, vagy sekélyen megszántott talajba, sekély 
ültető gödörbe, sűrű hálózatban ültették. Ápolásukat kevés gonddal végezték és leg
többször a természetre bízták. A sűrű hálózat korai és gyakori gyérítést követelt volna. 
Ezzel azonban általában rendszerint elkéstek. A gyakori gyérítés szükségessége a 
gyakorlati szakembereket arra ösztönözte, hogy ritkább hálózatba ültessenek. Egy 
ideig a 6 X 2 m-es hálózatot alkalmazták és a sorok közé második szintként ameri
kai kőrist, zöld juhart, mézgás égert stb. vittek be. 1946—1958. közötti időszakban 8500 
ha nemesnyár állományt telepitettek. 

Hároméves olasznyár telepítés szója köztessel 

A nemesnyárasok gyakori pusztulása, a termesztett iparifa mennyiségében és. mi
nőségében mutatkozó hiányosságok, betegségek és károsítok fellépése, a hosszú vá
gásforduló, új és hatásos intézkedéseket, gyökeres változást sürgettek a nyárfagazdál
kodás politikájában és módszereit illetően. A jugoszláv nyárfagazdálkodás korszerű
sítését az 1956. tavaszán alakult nemzeti nyárfabizottság kezdeményezte és szervezi. 
Munkájában hatékonyan támogatják az erdészeti kutatóintézetek, különösen az ál
tala 1958-ban létesített újvidéki nyárfakutató intézet. 

A nemzeti nyárfabizottság által 1959-ben Belgrádban összehívott tanácskozás ha
tározatai értelmében Jugoszlávia szakított a régi „erdőszerű" nyárfatermesztéssel és 
helyette az ültetvényes, mezőgazdasági köztesművelésű, rövid vágásfordulójú nyárfa
termesztést vezette be, amelyre az alábbi irányelvek mérvadók: 

1. A nyárasokat gyors növésű, betegségekkel szemben ellenálló, jó technológiai 
tulajdonságú, ipari fát biztosító fajta válogatott és egészséges ültetési anyagával kell 
telepíteni, amelynek magassága 5—8 m, kora 3A (3 éves gyökéren 2 éves törzs). 

2. A fákat 4-es, vagy 6-os kötésben, legalább 80 cm mélyen kell ültetni úgy, hogy 
távolságuk egymástól kb. 6—7 m legyen. 

3. A talajt előzetes vizsgálat után, a megfelelő hidro- és agrotechnikai, valamint 
agrokémiai előírások szerint kell előkészíteni. 



4. A nyarak sorközeit, az első néhány évben, az állandó talaj megmunkálás, a te
rület gazdaságos hasznosítása és az üzemi költségek csökkentése érdekében mezőgaz
dasági növényekkel (elsősorban kapásokkal) célszerű hasznosítani. 

5. A talaj minőségétől, a fatermesztés belterjességi fokától és az ültetvény ren
deltetésétől függően a vágásforduló tartama 7—15 év. A tervezett évi átlagnövedék, 
belterjes gazdálkodás esetében 30 m3/ha, amelynek legalább 80%-a iparifa. 

A nyárültetvények telepítéséhez kezdetben óriás-, francia- és kprainyárat hasz
náltak. Ma már azonban egyre nagyobb mennyiségben olaszinyár fajtákat I—154, 
I—455, „Jacometti" és főként I—214-et használnak fel. Az első néhány I—214 dug
ványt 1955-ben hozták be Olaszországból. 1957-ben azonban már 10 000 db, 1960-ban 
pedig 250 000 db dugványt importáltak. A jövőben tűlnyomórészben ezt a fajtát kí
vánják elszaporítani, valamint az óriás- és francianyárat. A késeinyárat rozsdagomba 
és Dotchichiza iránti érzékenysége miatt a további termesztésből teljesen kizárták. 
A korainyárat pedig csak a sűrű hálózatú, külterjesen, hosszú vágásfordulóban kezelt, 
„erdőszerű" nyárasok telepítésére használják fel. 

Az olasznyárral az eddig telepített ültetvényekben mindenütt kitűnő eredménye
ket értek el. Gyors növekedése, ellenállóképessége a betegségekkel szemben, első he
lyet biztosított számára az euramerikai nyárhibridek sorában. 

Az ültetési anyagot is az olaszoktól átvett módszer szerint állítják elő. Teljesen 
felhagytak a dugványok anyatelepeken történő termesztésével és azok sűrű hálózat-

Kétezer ha-os nyárfatelepítés napraforgó köztessel 

ban történő gyökereztetésével. A dugványokat 120 X 10 cm-es hálózatba dugványoz-
zák. A meggyökeresedett dugványokat a nyugalmi időszakban kiemelik és tőre visz-
szavágják. A levágott vesszőket dugványnak darabolják fel, a gyökeres csonkokat 
pedig 150—180 X 70—80 cm-es hálózatba ültetik ki és 2 éven át növesztik. Az ülte
tési anyag termesztési folyamata tehát 2 részre tagozódik: gyokereztetésre és növesz
tésre. 

A talaj művelésére és az ültetési anyag védelmére korszerű gépeket vezettek be. 
Nehéz- és könnyű traktorokat a mélyszántásra és a talaj felszíni művelésére, továb
bá tuskókiemelő gépeket és gödörfúrókat stb. A csemetekertek és az állományok az 
erdővédelmi szakemberek állandó ellenőrzése alatt állanak. A károsítok és betegsé
gek ellen időben megelőző rendszabályokat foganatosítanak. 

Az ültetési anyag szállítási költségeinek csökkentése érdekében a csemetekerte
ket vagy a felhasználási területen, vagy annak közvetlen közelében létesítik. Az 
évente kiültetett kb. 3 millió sorfát több mint 30, korszerűen felszerelt csemetekert
ben nevelik. 

1961—1965 közötti ötéves tervidőszakban 10 000, összesen 50 000 ha nyáras telepí
tését tervezik. A távlati fejlesztési tervben a gyors növésű fafajok telepítésére 500 
ezer ha ültetvényt és 60 ezer km fasor létesítését irányozták elő A jövőben fokozot
tabb gondot kívánnak fordítani a Leitce-nyárak ós a fa alakú füzek termesztésére is. 

A nyár és a fűz nyersanyag felhasználására Mitrovicán cellulóz- és papírgyárat 
építenek. 

A nemzeti nyárfabizottság hatalmas szervező munkáját, amelyet a jugoszláv 
nyárfagazdálkodás korszerűsítésének kiterjesztése érdekében végez, az újvidéki nyár
fakutató intézet kutató munkájával hathatósan támogatja. 



Az intézet a következő irányú nyárfakutatást végzi: 
1. ültetvényes termesztésre alkalmas, a betegségeknek ellenálló nyár- és fűzfaj

ták nemesítését; 
2. táplálkozásfiziológiai vizsgálatokat a nyarak és füzek növekedésének meg

gyorsítása érdekében; 
3. az ültetvényes nyárfatermesztés gépesítésének előmozdítása céljából az ülte

tési anyag termesztés, telepítés és művelés technológiai folyamatainak racionalizá
lását; 

4. a biológiai, gépesítési és gazdasági szempontok figyelembevételével az ültetvé
nyes nyárfatermesztésnek legmegfelelőbb mezőgazdasági köztesművelés tanulmányo
zását ; 

5. nyárfakárosítók és betegségek biológiájának kutatását, a preventív védekezés 
érdekébein; 

6. az ültetvényekben termesztett faanyag műszaki tulajdonságainak tanulmányo
zását és az ipari felhasználási módszerek javításának kutatását; 

7. az ültetvényes nyárfatermesztés gazdaságosságának vizsgálatát. 

3/2 éves ültetési anyag Száva menti 28 éves nemesnyáras 

Az intézet tudományos munkája mellett nemcsak szaktanácsokat ad a gyakorlat 
számára, hanem az intézetnek juttatott 3000 ha területen a legújabb kísérleti ered
mények propagálására és bemutatáséra mintagazdaságot szervez. 

Jugoszláviában ma mintegy 20 tudományos kutató foglalkozik a nyár és fűz ku
tatásának kérdéseivel. 

A FAO kongresszus, kapcsán Jugoszlávia nyárfatermesztő vidékein rendezett ta
nulmányút tapasztalatai, valamint a nyárfakutató intézetben, néhány mezőgazdasági 
és faipari kombinátban látottak meggyőztek bennünket arról, hogy itt a nyár- és fűz-
termesztésnek, az ország igen jelentős faexportja ellenére is, rendkívül nagy jelentő
séget tulajdonítanak. 

A bemutatott hatalmas kiterjedésű, korszerűen telepített és kezelt nyárültetvé
nyek, a dolgozók lelkesedése és lendületes munkája nem hagynák kétséget afelől, 
hogy a nemzeti nyárfabizottság elképzelései és tervei valóra válnak. A legnagyobb 
elismerés hangján kell megemlékeznünk a korszerű nyárfatermesztés szervezőiről, 
akik határtalan lelkesedéssel nemcsak az erdészeket sorakoztatták fel a népgazdaság 



céljainak megvalósítása érdekében, hanem a mezőgazdaságot is csatasorba tudták ál
lítani. A mezőgazdaság szakemberei a kezdeti sikerek láttán ma már elismerik a 
nyárfatermesztés fontosságát és természetesnek tartják, hogy a Vajdaság legjobb ku
korica termőföldjein, a köztes terményekkel együtt, nyárfa is terem, mert a népgaz
daság érdekei ezt kívánják. 

A Kongresszus és a tanulmányút rendezése kifogástalan volt. A magyar küldött
séget megkülönböztetett vendégszeretetben részesítették. 

Az új vezetőség megválasztásával a FAO Nemzetközi Nyárfabizottsága tanácsko
zását azzal zárta be, hogy a legközelebbi ülés helyéül Japánt vagy Koreát jelölte ki. 

Ültetvényszerű nyárfatermesztés Jugoszláviában 
A jugoszláv nyárfabizottság hivatalos kiadványa — a Topola — ezévi július1— 

augusztusi összevont számában, a Nemzetközi Nyárfabizottságnak ebben az időben 
megtartott XI. ülésével kapcsolatban, általános tájékoztatást nyújt a jugoszláv nyár-
íatermesztés legfontosabb kérdéseiről. Jugoszláviát — a miénkhez hasonlóan — a 
papír termelés és fogyasztás rendkívül alacsony volta kényszeríti a cellulóz alap
anyag termelésének nagymértékű kiterjesztésére. Ez készteti őket az eredetileg 
Olaszországban kidolgozott és a nyugati államokban széltében alkalmazott belterjes, 
mezőgazdasági köztestermeléssel egybekapcsolt nyárfatermesztés bevezetésére, erőtel
jes propagálására. 

Az eljárás nagyüzemi bevezetésére több mint tíz éves kísérleti eredmények jogo
sítanak fel. Ezek az eredmények még a miénknél jóval kedvezőbb klimatikus és 
talaj adottságok figyelembevételével is rendkívül elgondolkoztatóak. Dimitrije Bura 
mérnök szerint az ültetvényszerű termesztés kedvező körülmények között a hagyo
mányos erdőgazdasági termesztési móddal szemben 5—10-szeres fatömegprodukciót 
mutat fel. A belgrádi erdőgazdaság területén ilyen módszerrel 11 éves állományban 
az elért hektáronkénti fatömeg 418 m3-t, az átlagos évi növedék 38 m'Vha-t tesz ki. 
A pancsovai erdőgazdaság területén 8 éves állományban a hektáronkénti élőfatömeg 
282 m 3, az átlagos évi növedék 35 m3/ha. 

Az eddig legjobb eredménnyel telepített nyarak Jugoszláviában: az 1—214 és 
I—154 olasznyár klőnok, az óriásnyár, a korainyár és az amerikai feketenyár „angu-
lata" alfaja. Az ültetvényszerű telepítéseket 60—80 cm mélyszántásba hektáronként 
200—300 db. 2/3 éves suhánggal végzik 6—7 méteres kötésben. Az ültetvényen az 
első években mezőgazdasági köztestermelést folytatnak. A nagyobb eredmény érde
kében a talajba előzetesen hektáronként 8—15 q műtrágyát juttatnak. • Az eddig leg
eredményesebbnek mutatkozó köztes a tengeri. A kísérleti telepítések átlagtermése 
1960-ban 8,3 q, 1961-ben 5,3 q volt hektáronként, de a legkedvezőbb esetben elérte a 
10,8 q-t is. Jó termést adott a cukorrépa is, de alkalmazása hátrányosnak mutatko
zott a nyár termesztésére. A lapban Drasko Dobronic mérnök beszámol azokról a 
vizsgálatokról, amelyek a . fák árnyalásának a mezőgazdasági termelésre való befo
lyása megállapítására irányulnak. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a besu
gárzás minden 1%-os csökkentése a tengeritermés 2,4%-os csökkenését vonja maga 
után. A megfigyelések alapján a szerző a következő köztesművelést ajánlja. 

a talaj előkészítést követő két éven át tengeri; 
a telepítést követően három éven át tengeri; 
a telepítést követő negyedik és ötödik évben gabonaféle; 
a hetedik és nyolcadik évben fű-here keverék. 
Az ültetvényszerű nyárfatermesztéshez az ültetési anyagot nagyrészt készen hoz

zák be külföldről, de saját maguk is kiterjedt nemesítő tevékenységet folj'tatnak. 
Az újvidéki nyárfakutató intézetet 1958-ban alapították, munkáját a lapban 

Vojin Vasilic mérnök ismerteti. Az intézet a termesztés és faanyaghasznosítás min
den vonatkozásával foglalkozik, szabadföldi munkáját 3000 ha kiterjedésű kísérleti 
területen folytatja. Az intézet munkájának folyományaként 1962-ben a telepítések 
céljait szolgáló csemetekertekben már legnagyobbrészt csak ellenőrzött, szelektált 
anyag található. Ivo Herpka mérnök rámutat a lapban arra, hogy az ültetvényszerű 
nyárfatermesztés legfontosabb feltétele az, hogy kiváló tulajdonságú klónt alkalmaz-


