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Bevezetés
A nemes nyárak eredményes ültetvény-
szerû termesztésének egyik elõfeltétele
a teljes talaj-elõkészítés alkalmazása. Ez
azonban maradéktalanul csak az ültet-
vényszerû nyárasok elsõ generációs te-
lepítése esetében valósítható meg. A
teljes talaj-elõkészítés ugyanis az elsõ
generációs nyárasok kitermelése után a
tuskóirtás elvégzését, a tuskók eltávolí-
tását, valamint a vágásterület letakarítá-
sát foglalja magában. Bizonyos feltétele-
zések szerint ugyanis a tuskóirtás mel-
lõzése következtében a visszamaradt
tuskók gyökerein különféle károsítók
telepedhetnek meg – mint például a Sa-
perda, Armillaria, Dothichiza sp. –, ami
veszélyes lehet a fiatal nyárfák egészsé-
gi állapotára. Ugyanakkor ismeretes,
hogy a tuskóirtás elvégzése rendkívül
költséges, és számos egyéb nehézség-
gel jár. A betegségekkel szemben ellen-
álló nyárak esetében a számukra opti-
mális termõhelyeken – egyes tapaszta-
latok szerint – a tuskóirtás nélküli, ún.
részleges talaj-elõkészítés jelenthet
megoldást a második generációs ültet-
vényszerû nyárasok eredményes ter-
mesztése esetében. Egyes nézetek sze-
rint ez az eljárás mindenekelõtt az elsõ
generációs nyárasok felújításánál jöhet
számításba, míg a második generációs
nyárasoknál ezt a felújítási módot álta-
lánosságban már nem javasolják. Ugyan-
akkor azonban nem zárják ki teljesen
ebben az esetben sem a nemesnyára-
sok részleges talaj-elõkészítéssel törté-
nõ telepítését, amit viszont csak néhány
évi szünet után, a területen mezõgazda-
sági termelést, esetleg ugar alkalmazá-
sát követõen tartják megvalósíthatónak.

A kísérleti terület ökológiai 
jellemzése

A kelet-szlovákiai síkságon számos ül-
tetvényszerûen termesztett és vágáskort
elért ’I-214’ nyáras kitermelése és felújí-
tása vált idõszerûvé. Kísérleti területün-
kön a vágáskort elért és különbözõ há-
lózatban ültetvényszerûen telepített ’I-
214’ nyáras kitermelése után elvégeztük
egy második generációs ’I-214’ nyáras
telepítését. A telepítésnél az eredeti, vagy-

is az elsõ generációs nyáras erdõsítési
módszereit alkalmaztuk azzal a különb-
séggel, hogy ebben az esetben – más
lehetõség nem lévén – teljes talaj-elõké-
szítés helyett részleges talaj-elõkészítést
alkalmaztunk. Kísérletünket Szlovákia
területén, a Felsõ-Bodrogközben létesí-
tettük, mely terület földrajzilag az Al-
föld északkeleti nyúlványát képezi,
melynek tengerszint feletti magassága
107 méter.

Éghajlati szempontból ez a terület
meleg, gyengén száraz, aránylag hideg
téllel és hosszan tartó napsugárzással
jellemezhetõ. A levegõ évi átlagos kö-
zéphõmérséklete 9,4 °C, míg a vegetá-
ciós idõszakban 16,5 °C . A vegetációs
napok száma 200-220 körül van, az évi
napsütéses órák száma pedig 1916 órát
tesz ki. A napfényre és melegre igényes
’I-214’ nyár eredményes termesztése
ebbõl a szempontból megfelelõnek
mondható. Az évi átlagos csapadék-
mennyiség 597 mm, amelybõl a vegetá-
ciós idõszakra mintegy 362 mm esik,
ám a talajpárolgás évente elérheti a 450
millimétert is. A területen a meghatáro-
zó genetikai talajtípus az idõszakos víz-
hatású, jó levegõ- és vízgazdálkodású
vályogos barnaföld, mely gyengén sa-
vanyú kémhatású. Az altalaj szintje a
vegetációs idõszakban 2,5 méter körül
mozog, ami a vízrendezés elõtti idõ-
szakhoz viszonyítva megközelítõleg 0,5
méteres süllyedést jelent. Az említett
ökológiai tényezõk az ’I-214’ nyár ültet-
vényszerû eredményes termesztését
minden tekintetben lehetõvé teszik. 

A kísérleti terület létesítésének
körülményei

A vágásterület letakarítása után a kiter-
melt nemesnyáras sorközeiben altalaj-
lazítást végeztünk olyan mélységben,
ahogyan azt a tuskók gyökerei lehetõvé
tették. Egyidejûleg a volt nyárfasorok-
ban kézi talajlazítást végeztünk. Mivel a
kitermelt nemesnyárast szabályos, 3x2,
4x4, 5x5, valamint 8x4 méteres hálózat-
ban telepítettük, ugyanilyen hálózato-
kat alkalmaztunk az új nyárfaültetvény
létesítésénél is. Az ültetéshez ’I-214’
nyár egyéves, egészséges, jó minõségû
csemetéit használtuk fel, 80–100 cm
mély ültetõ gödrökbe történõ mélyített

ültetés alkalmazásával. Az alkalmazott
hálózatok közül a 3x2 méteres speciális
ültetvényben az elsõdleges termesztési
cél farostfa, míg a 4x4 méteres, 5x5 mé-
teres és 8x4 méteres induló hálózatú kí-
sérleti területeken lemez-, illetve fûrész-
ipari rönk elõállítása volt. A telepítéstõl
számított 8 éven át évente sorközi tala-
jápolást végeztünk kétszer a vegetációs
idõszakban, míg a sorokban évente
ugyancsak két alkalommal kézi talajla-
zítást végeztünk kapálással három éven
át. A negyedik évtõl kezdõdõen koro-
naalakítást, majd pedig a szükségletnek
megfelelõen nyesést végeztünk vala-
mennyi nyárfán. Tekintettel az induló
hálózatokra, gyérítést csupán a 3x2 mé-
teres hálózatnál alkalmaztunk 50 száza-
lékos eréllyel, kombinált módszer al-
kalmazásával, s így a hálózatot 3x4 mé-
teresre bõvítettük.

A termesztési kísérlet értékelése
A tizedik tenyészeti év végén, a vegetá-
ciós idõszak befejeztével a különbözõ
hálózatú kísérleti területek minden
egyes nyárfaegyedén megmértük a ma-
gasságot és a mellmagassági átmérõt. A
mérések által szerzett növekedési ada-
tok alapján számítottuk az egész állo-
mány átlagos magasságát (H/m), vala-
mint átlagos átmérõjét (D1.3/cm).
Ugyancsak kiszámítottuk a vastagfa és
az összesfa térfogatát (V/m3/ha), annak
átlagfa térfogatát (v=V/N/dm3/fa), a fa-
térfogat átlagnövedékét (Vb/m3/ha),
valamint a körlapösszeget. Az egészál-
lomány fatérfogatát a Mecko-féle nyár
fatömeg (fatérfogat) táblák alapján álla-
pítottuk meg (Mecko,1993). 

A különbözõ hálózatú kísérleti terü-
letek állományainak növekedési viszo-
nyairól az 1. táblázat adatai tájékoztat-
nak. A táblázatban a növekedési adatok
számbeli értékelésén kívül azok száza-
lékos értékelését is elvégeztük oly mó-
don, hogy a 100 százalékot minden
egyes tényezõnél a 4x4 méteres háló-
zatban telepített kísérleti terület adatai
képviselik. A növekedési adatok össze-
hasonlításának értékelésébõl kitûnik,
hogy a 4x4 méteres hálózatba telepített
nyáras termesztési technológiájának al-
kalmazása kedvezõ hatással volt az
egészállománynak több fontos ténye-

Az ültetvényszerûen termesztett 'I-214'
nyárasok részleges talaj-elõkészítéssel
történõ felújítása (szlovákiai tapasztalatok)
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zõjére, úgy mint annak átlagos magas-
ságára, az 1 hektárra esõ fatérfogatára
és a fatérfogat átlagnövedékére, mind a
vastagfa, mind pedig az összesfa vonat-
kozásában. Ugyancsak ennél a hálózati
variációnál volt a legnagyobb az egész-
állomány 1 hektárra esõ körlapösszege
is. Százalékos értékben kifejezve ez a
különbség a 4x4 méteres hálózat és a
többi alkalmazott hálózat között az átla-
gos magasság esetében 0,5 –45,0 között
volt. Ugyanakkor ez a különbség a vas-
tagfa – térfogat esetében százalékos ér-
tékben kifejezve – 7,3–34,3, míg az
összesfa esetében 2,7–40,6 százalék kö-
zött mozgott. Ugyancsak lényeges szá-
zalékos különbséget találtunk az egész
állomány körlapösszege esetében is,
amely a 4x4 méteres, valamint a többi
alkalmazott hálózat között 0,4–37,0
volt. A ritkább, vagyis az 5x5, illetve 8x4
méteres hálózatra alkalmazott techno-
lógia viszont kedvezõ hatással volt az
egészállomány átlagos átmérõjére, vala-
mint a vastagfa és az összesfa átlagfájá-
nak térfogatára. Ez a különbség azon-
ban nem jelentett többlethozamot a 4x4
méteres hálózatban telepített nyárasok-
hoz képest.

A kísérleti területeken a növekedési
és fatermési tényezõkön túlmenõen ér-
tékeltük az ’I-214’ nyár egészségi álla-
potát is, természetesen szintén 10 éves
korban. Különös figyelmet szenteltünk
a levélrozsda (Melampsora ssp.), a
nyárlevél foltosító-gomba (Marssoniqa
brunnea), valamint a nyárkéregfekély

(Dothichiza populea) elterjedésére. E
megfigyelés eredményeként megállapí-
tottuk, hogy az említett károsítók eddig
nem befolyásolták negatívan az ’I-214’
nyár egészségi állapotát. Lényegében
inkább csak a sûrûbb, 3x2 méteres tele-
pítési hálózatú területeken fordultak
elõ, ám ott is csak elszórtan, s így nem
jelentettek nagyobb veszélyt.

Összefoglalás
Tanulmányunkban az ’I-214’ nyár növe-
kedését, fatermését, valamint egészségi
állapotát értékeltük második generációs
kísérleti területen, a Felsõ-Bodrogköz
szlovákiai termõhelyi viszonyai között,
10 éves korban. A kísérleti terület létesí-

tésekor a vágáskort elért és különbözõ –
3x2, 4x4, 5x5 és 8x4 méteres hálózatban
ültetvényszerûen termesztett ’I-214’ nyá-
ras kitermelése után a tuskókat nem tá-
volítottuk el. A vágásterület letakarítása
után a volt sorközökben ún. részleges
altalajlazítást végeztünk, míg a volt
nyárfasorokban kézi talajlazítást alkal-
maztunk. Mivel a kitermelt nemesnyá-
rast a már említett szabályos hálózatok-
ban telepítettük, ugyanilyen hálózatokat
alkalmaztunk az új nyárfaültetvény léte-
sítésénél is. Az értékelések azt mutatták,
hogy a közepes, vagyis a 4x4 méteres
hálózatban létesített nyáras termesztési
technológiájának alkalmazása pozitívan
hatott az egészállomány átlagos magas-
ságára, az egy hektárra esõ fatérfogatra,
annak átlagnövedékére, valamint a kör-
lapösszegre. Az 5x5, illetve 8x4 méteres
induló hálózatra alapozó termesztési
technológia viszont kedvezõ hatással
volt az átlagos átmérõre, és a vastagfa
átlagfájának térfogatára. Ez a tény azon-
ban nem jelentett többlethozamot a 4x4
méteres hálózatban telepített nyárasok-
hoz képest. Az ’I-214’ nyár egészségi ál-
lapotának értékelésekor megállapítot-
tuk, hogy az elszórtan elõforduló káro-
sítók nem befolyásolták a nyárfák
egészségi állapotát, ami elõreláthatólag
– tekintettel, hogy rövidesen elvégezzük
a nevelõvágásokat – a vágáskorig meg-
marad. Eredményeink kiértékelése
alapján megelégedéssel nyugtáztuk,
hogy az ’I-214’ nyár ültetvényszerûen
termesztett állományainak kitermelése
után elõreláthatólag elegendõ lesz a má-
sodik generáció létesítésénél a tuskók
eltávolítása nélküli részleges talaj-elõké-
szítés, ami jelentõs költségmegtakarítást
jelent majd a teljes talaj-elõkészítéssel
szemben.

Az ültetvényszerûen termesztett ’I-214’ nyáras részleges talaj-elôkészítéssel 
történt második generációs adatai 10 éves korban

Megjelent...
...az Acta Silvatica & Lignaria Hun-
garica legújabb száma. 

A periodikában néhány, a gyakorlat
számára is érdekes cikket olvashatunk,
melyekre – a teljesség igénye nélkül –
hívjuk fel a figyelmet.

Rédey – Meilby: A gyérítés hatása a
mellmagassági átmérõ növedékére akác-
állományokban.

Lakatos – Molnár: A bükk (Fagus sil-
vatica) tömeges pusztulása Délnyugat-
Magyarországon.

Nahlik – Sándor – Tari – Király: A
gímszarvas területhasználata és mozgá-
saktivitása egy magas erdõsültségû és
egy mozaikos erdei élõhelyen.

* * *
A Kelet-Mecsek erdészeti fõvárosa

Kárász címmel jelentette meg történelmi
visszatekintését dr. Tóth Aladár fõerdõ-
mester. A szerzõ, aki a térségben szolgált,
a legszükségesebb leíró rész után a haj-
dani erdészet területén dolgozókról ad
közre kimutatást az erdészetvezetõktõl
az adminisztrátorokig. Vagyis mindenki-
rõl, aki az erdészetnél dolgozott. A szer-
zõ alaposságát ismerve az eljövendõ ku-
tatók bizton támaszkodhatnak adataira.
A helytörténészek pedig az „Ez is Kárá-
szon történt…” fejezetben lejátszódott ese-
ményekkel ismerkedhetnek.

* * *
A vándorgyûlés programja elérhetõ

a www.vandorgyules.hu honlapon.




