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SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÕMÛVELÉS

A fasorok kivágásával nyitott, széles
nyiladékszerû vágásrészekben a nyárfa
tuskóin megindult a sarjképzõdés, ami
tuskónként 10-50 szál vesszõ növeke-
dését is jelentette. 

E jelenségnek csekély hasznát és
többnyire káros következményeit is ta-
pasztalhattuk. Haszonként jelentkezett
a megnyitott felületek részleges talajár-
nyalása, minimális vadtakarmány ter-
melõdése, és igen kivételes esetekben,
hosszas engedélyezési eljárás utáni sza-
porítóanyag-gyûjtés lehetõsége.

Hátránya elsõsorban abban mutat-
kozott, hogy az élõ tuskókon fejlõdõ
sarjak továbbra is tápanyag- és vízfo-
gyasztó konkurenciát jelentettek a
visszamaradó állomány részére. Másod-
sorban, a sarjak a gyérítés után 6-8 évre
bekövetkezõ véghasználati idõre is
életben tartották a gyérítési tuskókat.
Ezért az ültetvény felújításakor nem a
véghasználati törzsszámnak megfelelõ,
hanem közel telepítési mennyiségû tus-
kó felszámolását kellett megoldani.

E hátrányok megszün-
tetése érdekében keres-
tük a gyérítési tuskók „va-
kításának” lehetõségeit.

Számos megoldási le-
hetõség közül a tuskók
forgácsolásával történõ
felszámolását annak ma-
gas költségigénye és a
mûveletre alkalmas gépi
kapacitás szûkös volta
miatt elvetettük.

A különbözõ ismert
vegyszeres kezelési
megoldásokat is kizár-
tuk, mert kívánatosnak
tartottuk a kemikáliák tá-
vol tartását az erdõtõl.
Biológiai megoldásként
a szaprofiton életmódú gombákat hív-
tuk segítségül.

Ezek a gombák energiaszükségletük
(szénforrás) megszerzésére fajspecifi-
kus enzimkészletük segítségével a fa-
anyag alkotóelemeit (lignint, cellulózt

és más poliszacharidokat) egyszerûbb
vegyületekké bontják és beépítik szer-
vezetükbe. E bontási mechanizmus
olyan hatékony, hogy egyéb nagy mo-
lekulasúlyú szerves vegyületek igen
erõs C-H kötéseit is képesek megbonta-
ni. Ismeretes a laskagomba polisztirol/
poliolefim, dibenzo-furán stb. bontóké-
pessége is. E tulajdonságát iparilag
szennyezett talajok mentesítésére is
használják.

Tuskón termelhetõ és fõleg cellulóz-
faló gombák alkalmazási lehetõségeirõl
számos irodalmi adattal rendelkezünk.
Sikeres oltási és termesztési kísérletek
folytak már a téli laskagomba, ízletes
tõkegomba, téli fûlõke, gyûrûs tuskó-
gomba stb. fajokkal. Pagony H. és Kiss
L: már az 1970-es években felhívták a fi-
gyelmet a laska lehetséges szerepére a
nyárasok felújításában és a hulladékfa
hasznosításában. Az egyes farontó
gombák korhasztó tevékenységét és er-
dõvédelmi kockázatát vizsgálva figye-
lembe vettük Igmándy Z. – Pagony Ha-
racsi L. és Nyuen Van Thong vonatkozó
közleményeit.

Alternatív lehetõségek nyárültetvények 
erdõmûvelésében

Korábban létrehozott nemesnyár-ültetvényekben leggyakrab-
ban 3x4, 4x4-es telepítési hálózatot alkalmaztunk. Termõhely-
tõl és klóntól függõen az állomány 8-14 éves korában növe-
dékfokozó – gyakorlatilag törzsszámfelezõ gyérítést hajtot-
tunk végre. Ez a munka azonban nem a hagyományos törzsvá-
logatással, hanem a kor divatja szerint „racionalizált” formá-
ban, minden második fasor kivágásával valósult meg. Unikum-
nak számított, ha egyedi válogatással vagy átlós irányú ki-
emeléssel biztosították a véghasználati 25-40 m2 törzsenkén-
ti növõ teret.
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2. sz. kép
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Végül üzemi méretû kísérleteinkhez
az összes számításba vehetõ faj közül a
legaktívabb bontósebességgel bíró és
szigorúan szaprofiton életmódú lepke-
taplót (Trametes versicolor) és a gom-
batermés értékesíthetõsége szempont-
jából eredõ gazdaságosság]: tényezõ
miatt a laskagombákat (Pleorotus) vá-
lasztottuk.

Kísérleteinknél próbálkoztunk a las-
ka több – általunk elérhetõ – oltóanya-
gával, de élõ tuskón a téli laskagomba
vad alanyáról nyert szaporítóanyaggal
értük el a legjobb eredményeket.

Aprítékon viszont a Gyurkó-féle hib-
ridek, a C-751-es és a florida típusok is
jól teljesítettek.

A gyérítések elvégzése és a vágástér
takarítása után haladéktalanul elvégez-
tük a tuskók oltását és takarását, majd
november elején a tuskókat a takarás-
ból kibontottuk. A 1. képen jól látható,
hogy a kb. hat hónapos idõtartam alatt
a tuskókat a gombamicéliumok jól át-
szõtték és csak csenevész sarjképzõdés

indult, ami a késõbbiekben már élet-
képtelenné vált.

Az elsõ hideghatások után a tuskófe-
jeken és a fõgyökerek mentén megje-
lentek az áruképes termõtestek (2. és 3.
kép). A sikeres átszövetés után a faállo-
mány alatti sarjak nélküli gyérítési tus-
kók szinte kivilágítanak az erdõbõl (4.
kép). Az oltást követõ második év
õszén jelentkezett a gombatermés zö-
me és tuskómérettõl függõen a harma-
dik-negyedik évben már a gomba telje-
sen felélte táptalaját. A tuskókat a rova-
rok után kutató madarak elforgácsolták,
vaddisznó feltúrta (5. kép).

Az állomány véghasználata után a
gyérítési tuskósorokon Vibrolaz 80 és
JumboBuster altalajlazítók segítségével
talajelõkészítést végeztünk (6. kép).
Munkánk során igyekeztünk megta-
pasztalni, hogy a lazítókkal milyen mér-
tékben közelíthetjük meg a V1-I tuskó-
kat. Azaz milyen széles lazított sávokat
tudunk kialakítani. Reméltük, hogy a
mélyfúrásos technológiával telepített
fák gyökérzetében a felszín közeli gyö-
kérzet mérsékeltebben fejlõdik ki. E te-
kintetben várakozásainkat a gyökérfel-

táró vizsgálataink nem igazolták. A 7.
kép mutatja, hogy a tápanyag gazda-
gabb talajrétegekben a dugványon erõ-
teljes gyökérképzõdés indul. Megállapí-
tottuk, hogy az élõ tuskóktól 1,5 m tá-
volságra elakadás és géptörés nélkül
biztonságosan végezhetõ a több soros
talajlazítás. A létrehozott 4-5 méter szé-
les lazított sávokba akár két sor gödrös
vagy mélyfúrásos felújítást végezhe-
tünk. Egyidejûleg leoltásra kerültek a
véghasználati tuskók, amiket az oltást
követõ harmadik évben nehéztárcsák-
kal végleg a talajba dolgoztunk. Az idõ-
sebb (méretesebb) fák tuskóit a negye-
dik tenyészidõ után már akár mélyszán-
tással is felszámolhatjuk.

Részletes technológiai leírásokat és
költségelemzéseket terjedelmi okok
miatt nem közlünk, mint ahogy az aprí-
ték hasznosítása is külön beszámoló té-
mája. Tapasztalataink szerint a tuskó-
korhasztás zökkenõmentesen beilleszt-
hetõ a nemesnyárasok komplex neve-
lési és erdõfelújítási folyamatába. Jelen-
tõs energiamegtakarítása és mellékha-
szonvételi potenciájából eredõen alter-
natív megoldási lehetõségeket kínál el-
sõsorban a magán-erdõgazdálkodás
számára.

Dr. Darabos István, em. - 
Dr. Farkas László, em. 
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„A MI ERDÕNK”
A MI NYARASUNK?

Érdekes mûsor fut szombat reggelenként a Te-
levízióban a fenti címen. Örvendetes, hogy így
népszerûsítjük az erdeinket, ismertetjük az
eredményeinket. (Olyan jó kezekben vannak az
erdeink, hogy jobb kezekben már nem is lehet-
nének.) Nincs ezzel semmi baj, dicsekedjünk
bátran, ha van mivel. Ám anyanyelvi mûveltsé-
günkkel sajnos már kevéssé dicsekedhetünk,
mi több, szégyenkezni vagyok kénytelen. Szé-
gyenkezni azoknak a kollégáknak a nevében,
akik a mûsorban „nyarakat”, „nyarasokat” emle-
getnek. Ilyen szavak vannak ugyan a nyelvünk-
ben, de a nyarak egy évszaknak a többes
száma, a nyaras pedig a halak korát van hivat-
va jelezni. A jelek szerint egyetemi oktatásunk-
nak is nagy fogyatékossága, hogy miközben
nagy alapossággal megtanítják a fafajok tudo-
mányos nevét, nem ismertetik viszont a magyar
elnevezés ragozott, képzett alakjait. Kedves, a
médiában szereplõ kollégák! Szíveskedjetek a
szakmai mûveltségetek mellé az anyanyelvi is-
meretekbõl is fel emelkedni.

Reményfy László
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