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Az ültetvényszerû fatermesztés gazdasá-
gi célja, rendeltetése a fatermesztés tech-
nológiai színvonalának olyan mértékû
emelése, amely adott nagyságú terüle-
ten, s az ökológiai feltételek szabta hatá-
rokon belül a legnagyobb fatermést és
ebbõl következõen a legnagyobb tiszta
jövedelmet eredményezi minél rövidebb
idõtartamon belül, ugyanakkor minél ki-
sebb befektetéssel és kockázattal.

Az ültetvényszerû fatermesztés felté-
telrendszerének legfontosabb ismérvei
a következõkben foglalhatók össze:

• elõre meghatározott célválaszték
elõállítása nagy mennyiségben és azo-
nos minõségben, 

• viszonylag zárt termesztés-techno-
lógiai rendszer alkalmazása az erdõsí-
téstõl a véghasználatig, amelyre  a rész-
beni belterjesség is jellemzõ (pl. gyor-
san növõ fafajok, illetve fajták mono-
kultúrái, intenzív nyesési rendszer stb.),
továbbá

• a faállományok felújítása általában
csak mesterséges úton lehetséges.

A jellegzetesen ültetvényszerû fater-
mesztési technológiai rendszerben ter-
mesztendõ nemesnyárasokon kívül e ter-
mesztési mód alkalmazható még az arra
alkalmas termõhelyeken az akácosok, a
fehérnyárasok, s részben a vöröstölgye-
sek és feketediósok esetében is. Ide so-
rolhatók továbbá a közönséges diósok is,
de ezek erdõgazdasági jelentõsége elha-
nyagolható. Ugyancsak ültetvényszerû
gazdálkodást lehet folytatni a homoki er-
dei- és feketefenyvesekben is, de ezek az
állományok méretes, minõségi rönkter-
melésre általában nem alkalmasak.

A fentebb felsorolt fafajok közül el-
sõként a fehérnyárasokra vonatkozóan
készítettük el a méretes, minõségi, fa-
anyag, illetve az ún. tömegfa választé-
kok elõállítására alkalmas  faállomá-
nyok erdõnevelési, illetve kor-növõtér-
célátmérõ modelljeit az ERTI Ültetvény-
szerû Fatermesztési Osztályán. 

Fehérnyárasok egyszerûsített
erdõnevelési modellje

Az ültetvényszerûen termeszthetõ állo-
mányalkotó fafajaink közül egyre foko-
zódó szerepe van a fehér- és szürkenyá-
rasoknak (továbbiakban fehérnyára-
soknak). A fehérnyárakból jelenleg

döntõen még nem klónokat és fajtákat,
hanem mag- vagy sarjeredetû populá-
ciókat termesztünk. A köztermesztés-
ben, illetve egy-két termesztési kísérlet-
ben található néhány  fehér nyár fajta,
pl. a ’Villafranca’ (’I-58/57’), vagy a ’Ho-
moki’ (’H 425-4’) állományainak neve-
lésével kapcsolatban a modellkészítés-
hez még nem áll rendelkezésünkre
megfelelõ számú felvételi adat és ta-
pasztalat. Egyelõre ezen fajták esetében
is az ismertetett modelltáblák adatainak
figyelembevételét javasoljuk. 

Az 1. táblázat a fehérnyárasok egy-
szerûsített erdõnevelési (fatermesztési)
modelljét tartalmazza, melynek meg-
szerkesztéséhez 70 hosszú lejáratú fa-
termési és erdõnevelési kísérleti parcel-
la adatát használtuk fel. Az ültetési há-
lózatot az ültetési anyag minõségétõl és
a termõhelytõl függõen szükséges meg-
választani. A nevelõvágásokat (növõ-
tér-bõvítéseket) akkor kell elvégezni,
amikor a törzsszám megközelítõleg
megegyezik a táblázat nevelõvágás
elõtti törzsszámra vonatkozó adatával. 

A 3x3 m-es hálózatba ültetett fajták
esetében tisztításra általában nincs
szükség, kivéve ha a fiatalos nem
egyöntetû növekedésû. A 3x2 m-es
vagy az ennél szûkebb induló hálózatú
(3x1m, 2,5x1m), klóncsemetével létesí-
tett ültetvényekben egy, illetve két nö-
võtér-bõvítõ tisztítás elvégzése ajánlott.
A gyérítések tervezésénél ugyancsak az
1. táblázat adatai a mérvadóak. 

Fehérnyárasok kor-, növõtér-,
célátmérõ modelljei

Az ültetvényszerûen termeszthetõ fafa-
jok állományainak nevelése során ki-
emelt jelentõsége van a növõtér-bõvíté-
sek idõbeni ütemezésének, vagyis a kor
és a termõhelyi adottságok (fatermési

osztály) függvényében az adott célvá-
laszték elõállításához vagy célátmérõ
eléréséhez szükséges, optimálishoz kö-
zelálló törzsszám (növõtér) fenntartásá-
nak. A termõhelyi (ökológia) tényezõk
alapvetõen határozzák meg a termeszté-
si célt, vagyis azt, hogy méretes, minõsé-
gi faanyag (lemezipari rönk, fûrészrönk)
vagy pedig csak vékonyabb méretû ún.
tömegfa-választékok (kivágás, rakodó-
lap és ládaipari alapanyag, papírfa, fa-
rost-, forgács- és lemezipari alapanyag)
megtermelésére van lehetõség. 

Megjegyzés az erdõnevelési modell
használatához:

– Az átlagos famagasságra vonatkozó
értékhatárok – ugyanazon korban – lehe-
tõvé teszik a fatermési osztályok (Rédei,
2007) hozzávetõleges meghatározását. 

– A gyérítések tervezése során, minél
jobb a becsült fatermési osztály, annál
jobban kell közelíteni a nevelõvágás
utáni törzsszámhatárok alsó értékéhez. 

– Az V–VI. fatermési osztályú fehér-
nyárasok nem képezik a minõségi fater-
mesztés tárgyát.

A  fehérnyárasokra vonatkozóan a
növõtér-modellezés alapösszefüggése
az alábbi egyenlettel írható le:

N = e8,75483-0,83879lnD
1,3

ahol: N = a fõállomány törzsszáma 1
ha-on, D1,3 = a fõállomány körlapból
számított átlagos mellmagassági átmé-
rõje (cm-ben).

A 2. táblázat adatsorai azt mutatják,
hogy minõségi, méretes rönktermelésre
döntõen az I-III. fatermési osztályú fehér-
nyárasokban van lehetõség. A IV. fater-
mési osztályú fehérnyárasokban – 30 éves
átlagos vágásérettségi kort figyelembe vé-
ve – a 18 és 20 cm-es célátmérõ tervezhe-
tõ nagy bizonyossággal. A fenntartható 1

Ültevényszerû homoki fehérnyárasok
termesztési modelljei

1. táblázat: Fehérnyárasok egyszerûsített erdônevelési modellje

* tud. tanácsadó, az MTA doktora, ERTI. 



ha-ra esõ törzsszám a fatermési osztály
függvényében 320-560 db között változik. 

A 3. táblázat azt mutatja, hogy a tö-
megfa-választékok elõállítására a IV., V.
és 10-12 cm-es tervezhetõ célátmérõ ese-
tén esetlegességgel még a VI. fatermési
osztályú fehérnyárasok is alkalmasak le-
hetnek. Ugyanakkor ez utóbbi két fater-
mési osztályban a gazdálkodás az esetek
döntõ többségében veszteséges, így nem
is képezhetik az ültetvényes fatermesztés
tárgyát. A gyengébb ökológiai feltételek
között tenyészõ fehérnyárasokban a  ter-
vezhetõ vágásérettségi kor is rövidebb
(általában 25-30 év közötti). A fenntart-
ható törzsszám 620-920 db/ha között vál-
tozik a fatermési osztály függvényében.
Ezekben a fehérnyárasokban – fatermési
vizsgálataink alapján – a 15-17 éves kor
után elvégzett törzsszámcsökkentés
(gyérítés) sem jár számottevõbb vastag-
sági növekedés-többlettel.    

Az ültetvényszerû fehérnyárasok ter-
mesztés-fejlesztése a sík vidéki erdõgaz-
dálkodás jövõjét illetõen egyre jelentõ-
sebbé válik. Ennek figyelembe vételével
készült a tanulmány is, a fehérnyárasok-
ban megtermelhetõ faanyag értékkihoza-
talának növelését elõsegítõ újszerû terve-
zési segédletek közreadásával. 

Irodalom: Rédei K. szerk. (2007): Ho-
moki fehérnyárasok termesztés-fejlesz-
tése. ERTI-Agroinform Kiadó, Buda-
pest, pp 55. 
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2. táblázat: Minôségi rönktermelésre alkalmas fehérnyárasok kor- célátmérô adatsora

3. táblázat: Tömegfa-választékok elôállítására alkalmas fehérnyárasok  kor- célátmérô adatsora 

Nagy Csaba: Erdészeti növénytan. –
FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szakta-
nácsadási Intézet, Budapest, 2009, 152

oldal

Régóta váratott magára a szakközépiskolai
növénytani tankönyv megújítása, amit a fel-
sõoktatás részérõl is – a továbbtanuló hall-
gatók munkáját megkönnyítendõ – több éve
szorgalmaztunk. Ez természetesen nem je-
lenti azt, hogy a Jereb Ottó, Kondor Antal és
Tuskó Ferenc erdõmérnök kollégák által
elõször 1953-ban összeállított, majd 1979-
ben Jereb Ottó által módosított, egyszerûsí-
tett könyvük (Erdõmûveléstan I.) nem felelt
meg egyáltalán az igényeknek, mindössze a
botanika terén elért új eredmények átvétele
vált szükségessé. Ezt az aktualizálást most
elvégezte Nagy Csaba, a Roth Gyula Szak-
középiskola tanára.

A tankönyv címe kissé megtévesztõ,
mert az erdészeti növénytannak csak két
ágából merít: 1. részletes dendrológiai, 2.
növénytársulástani ismereteket ad. Hiá-
nyoznak az általános növénytani témakö-

rök, továbbá a lágyszárúak, alacsonyabb-
rendû növények, gombák a mûbõl. Mindez
természetesen az oktatás struktúrájából fa-
kad. A fás szárú fajok bemutatása didaktikai
és esztétikai szempontból is kifogástalan. A
szerzõ még arra is ügyelt, hogy az egymás-
sal könnyen összetéveszthetõ fajok egymás-
sal szembe, lappárokra kerüljenek. A könyv
kiemelkedõ értéke az a sok fotó, ami elsõ-
sorban a mûvészien fényképezõ szerzõtõl
származik. Ez a fajok felismerését – a koráb-
bi kötetek rajzaival ellentétben – nagyban
könnyíti. Pedagógiai szempontból fontos,
hogy a fajok bemutatása után ellenõrzõ kér-
dések, ill. a fontosabb csoportok végén ellen-
õrzõ fotók is vannak. Ehhez a terjedelme-
sebb dendrológiai fejezethez – jobbító szán-
dékkal – két észrevételt tennék. Egyrészt
szerencsésebb lett volna a bevezetõ részt
részletesebben megírni, hogy a fajok ismer-
tetõ bélyegeit általánosságban is magyaráz-
zuk, az egyes kategóriákat értelmezzük.
Másrészt nem került be valamennyi ritkább
fás szárú növényfajunk, amelyekrõl ha rész-
letes ismertetésre nem is telhet, de egy-két

mondatos megemlítés – az egyre jobban
erõsödõ természetvédelmi szempontok
miatt – ide kívánkozott volna.

A növénytársulástani fejezetben örven-
detes, hogy az erdõtervezési gyakorlatba is
már bevonult 24 erdõtársulás-csoport kerül
ismertetésre, ami kompatibilis az erdõmér-
nök-képzéssel és a biológus-ökológus kép-
zéssel is. Kis ellentmondás van abban, hogy
az erdõtípusjelzõ növényeket nem ezekhez,
hanem a Majer-féle 14 faállomány-típushoz
rendeli összevontan (!), nem is a típusokra
lebontva.

Ezen ismertetést összeállító egyetemi ok-
tató irigykedve tartja kézben ezt a rendkívül
esztétikus, jól szerkesztett, tartalmas mûvet,
amellyel az egyszerû kivitelû egyetemi jegy-
zetek korántsem vetekedhetnek. Abban is
reménykedem, hogy a szakközépiskolákból
az erdõmérnöki szakra kerültek könnyeb-
ben veszik majd a dendrológia buktatóit, to-
vábbá a gyakorlati életben az erdõmérnö-
kök és az erdésztechnikusok ezen szakmai
alapja nem különbözik majd. A tankönyv to-
vábbfejlesztéséhez továbbra is szívesen
adunk segítséget, akár szerzõtársként vagy
akár lektorként is.

Dr. Bartha Dénes
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