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SZAKMAI FÓKUSZ – ÜLTETVÉNY- ÉS ERDÕTELEPÍTÉS

Erdeink, ültetvényeink többsége mag-
termelõ állományok alól gyûjtött mag-
ból származik, amelyek közül a legis-
mertebbek a ’PUSZTAVACSI’ és ’NYÍR-
SÉGI’ körzetben kijelölt magtermelõ ál-
lományok. Üdvözlendõ volna, ha az
eredmények büszke emlegetése mellett
az akácgazdálkodásban fokozatosan
nagyobb teret kapnának a magas
genetikai értékû nemesített akác-
fajták, ezzel emelve az állomá-
nyok minõségét és a kitermelé-
sekben az értékesebb választékok
arányát. E célnak elengedhetetlen
alapfeltétele a versenyképes áron
beszerezhetõ nemesített szaporí-
tóanyag.

Az akác hazai nemesítésének
történetét számos munka feldol-
gozta már. Sokan az ’ÁRBOC
AKÁC’ fajtacsoportot azonosítják az
akácnemesítés legfontosabb ered-
ményeivel, gondolok itt többek kö-
zött az ’ÜLLÕI’ vagy ’NYÍRSÉGI’ faj-
tákra. A legújabb fajtákat, az elmúlt
30 év nemesítõi munkájának ered-
ményeit már talán kevesebben is-
merik. Dr. Rédei Károly és az ERTI
munkásságának köszönhetõen szá-
mos új fajta áll jelenleg is fajtaelis-
merés valamely szakaszában. Dr.
Kapusi Imre az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézetben, majd késõbb ön-
állóan is folytatta nemesítõi tevé-
kenységét, melynek alapgondola-
tát az akác fiatalkori gyors növekedésé-
ben rejlõ elõnyök kihasználása és a cél-
zott szelekciós tevékenység adta. Külön
cikket érdemelne a nemesítési folyamat
és a négy fõbb egymásra épülõ szakasz-
ra tagolható fajtaelõállító szelekció leírá-
sa, helyszûkében itt csak a leglényege-
sebb pontokat emeljük ki.

A nemesítés kiindulási alapanyagát
magtermelõ állományokból származó –

ún. ’Kiválasztott’ kategóriájú – magcse-
meték adták. 20 alföldi csemetekertben
hét év alatt kiválogatásra kerültek a ki-
ugróan jó növekedésû egyedek (elsõ
szelekció). A kiválogatott 116 000 nyír-
ségi és 24 000 pusztavacsi magtermelõ
állományokból származó csemetét
összesen 40 hektár kísérleti erdõsítés-

ben ültettek ki 13 községhatárban.
Ezekben az állományokban szelektált
tovább a nemesítõ, ennek során 125 ki-
ugróan jó növekedésû és legalább elfo-
gadható-jó törzsalakú törzsfát jelöltek ki
(második szelekció). A 125 törzsfa
törzskönyvezésre került. A nemesítési
folyamat ezen a ponton kettévált. 86
gyökérdugvánnyal jól szaporítható
törzsfaklónt választottak ki (harmadik

szelekció) és kihelyeztek klónkísérle-
tekbe, emellett a 125 törzsfa magonc
utódaiból több helyszínen utódvizsgá-
latokat létesítettek. A törzsfa utódnem-
zedékek visszatérõ felvételezése és ér-
tékelése alapján a 125 törzsfa közül ki-
választották azokat, amelyek mag- (ge-
neratív szaporítású) csemetéi a legna-
gyobb faanyagproduktumot adták az
utódvizsgálatokban (negyedik szelek-
ció). A 8 legjobb utódnemzedékkel
rendelkezõ törzsfa klónjaiból (oltvá-
nyaiból) állították össze a ’TURBO’ faj-
tát. A ’TURBÓ’ fajta egy ún. magter-
mesztõ klónösszeállítás, amelynek fizi-
kai megjelenése egy magtermesztõ ül-
tetvény, azaz a gyakorlatban elterjedt
szóhasználattal magtermesztõ plan-
tázs.

Felismerve a nemesítés eredmé-
nyeiben rejlõ lehetõségeket, Né-
meth Jenõ, a Silvanus cégcsoport
tulajdonosa és ügyvezetõje megál-
lapodást kötött dr. Kapusi Imrével,
és megvásárolta a 125 törzsfa és a
törzsfák utódnemzedékeinek hasz-
nosítási jogait. A legjobb nyolc
törzsfa vegetatív felszaporításával
nyert klóncsemetékbõl 2012-2013
folyamán a Silvanus 30 hektáron
magtermesztõ ültetvényt létesített
Zala megyében azzal a céllal, hogy
mind a hazai, mind a nemzetközi
piacra vizsgált kategóriájú, elit ter-
mesztési fokozatú, fémzárolt ’TUR-
BO’ akác magot és ebbõl nevelt
magonc csemetét tudjon elõállíta-
ni. A plantázsban felhasznált kló-
nokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalánál bejelentették növény-
fajta oltalomra, elkerülendõ a jogo-
sultak körén kívüli illetéktelen sza-
porítást és hasznosítást.

A nemesítési folyamatot a Silva-
nus cégcsoport nem fejezte be a
’TURBO’ klónok hasznosításával.

Saját üzemi körben továbbfolytatta azt a
125 törzsfa utódnemzedékében végzett
egyedszelekcióval, melynek célja im-
máron a gyors növekedés mellett a ki-
váló törzsalakkal és faminõséggel ren-
delkezõ fák kiválasztása volt (ötödik
szelekció). A kijelölt törzsfák és vegeta-
tív utódaik alkotják a ’TURBO-OBE-
LISK’ fajtacsoportot. A jelenleg is folyó
K+F tevékenység legfontosabb feladata

’TURBO’ akác magtermesztõ ültetvény 
30 év akácnemesítési eredménye 30 hektárba sûrítve

Szabó Gábor – okleveles erdõmérnök, erdészeti üzletág vezetõ, Silvanus Csoport Kft.

Magyarország az akácgazdálkodásban és az akác nemesítésében is a világ

élvonalába tartozik. Ezt a tényt mind hazai, mind nemzetközi fórumokon elõ-

szeretettel emlegetjük, és méltán lehetünk büszkék az elért eredményekre.

Ha összehasonlítjuk a rendelkezésre álló fajtaválasztékot és a hazai akác-

gazdálkodásban alkalmazott nemesített szaporítóanyagok arányát, akkor

már sokkal árnyaltabb képet kapunk, hiszen akácerdeinkben, ültetvényeink-

ben alacsony százalékban találunk magas nemesítési fokozatú szaporító-

anyagot és abból fejlõdött állományokat. 

‘TURBO' akác utódvizsgálati állomány, jobbra
'TURBO' sor, balra kontroll
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az új fajták tesztelése és a ’TURBO-
OBELISK’ vegetatív szaporítóanyag
üzemi léptékû elõállításának kidolgozá-
sa az önköltségek fokozatos csökkenté-
sével. A cél: versenyképes árú, magas
genetikai értékû vegetatív szaporítóa-
nyag elõállítása és kísérleti ültetvények
létesítése. A K+F munkát az Új Széche-
nyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív
Program keretében az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap és a magyar állam
is támogatja a GOP-1.1.1-11-2012-0084
számú pályázati konstrukcióban. A pro-
jektet a Hungaroplant Kft., a NAIK Er-
dészeti Tudományos Intézet és a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem által létre-
hozott konzorcium valósítja meg.

Cikkünkben a rövid nemesítési és
történeti bevezetõt követõen elsõsor-
ban a ’TURBO’ magtermesztõ ültet-
vény elõkészítése és létesítése során
összegyûlt szakmai tapasztalatokat
szeretnénk megosztani, bemutatva a
fásítás, ültetvénylétesítés olyan külön-
leges területét, amellyel a mindennapi
erdészeti gyakorlatban csak ritkán ta-
lálkozik az erdõmûvelõ, erdõgazdál-
kodó.

Magtermesztõ ültetvény a NÉBIH Er-
dészeti és Energetikai Szaporítóanyag
Felügyeleti Osztálya (növénytermeszté-
si hatóság) által jóváhagyott kiviteli terv
szerint létesíthetõ. A létesítés során a
hatóság folyamatosan ellenõrzi az elõí-
rások betartását a kiindulási szaporítóa-
nyag genetikai tisztaságától és megfele-
lõ minõségétõl kezdve az elkészült
plantázs hatósági átvételéig. A helyszíni
hatósági ellenõrzést  követõen a nö-
vénytermesztési hatóság az ültetvényt
nyilvántartásba veszi, és az ültetvény

felkerül az erdészeti szaporítóanyag-
források nemzeti jegyzékére. Ezután az
ültetvényrõl származó szaporítóanyag
már forgalomba hozható. A vetõmag
származásigazolását és fémzárolását
ugyancsak a növénytermesztési hatóság
végzi. A szaporítóanyag – a fajtaelisme-
rési vizsgálatok befejezéséig – ’Kiemelt’
(Qualified) kategóriában, ’TURBO’ fajta
megjelöléssel kerülhet forgalomba.

Egy 30 hektáros magtermesztõ ültet-
vény szaporítóanyag-igénye még az itt
alkalmazott 4x4 méteres hálózat esetén
is 20 000 vegetatív szaporítással nyert
klóncsemete. Gyökérdugványozással a
8 törzsfa ilyen léptékû felszaporítása le-
galább négy-öt évet vett volna igénybe,
így elõször a laboratóriumi mikroszapo-
rítás, majd – annak alacsony kihozatali
százaléka miatt – oltványok nevelése
mellett döntöttünk. A törzsfákról és a
korábban génarchívumba helyezett olt-
ványaikról gyûjtött oltógallyakkal sike-
rült a szükséges mennyiségû konténe-
res ’TURBO’ oltvány csemetét elõállíta-
ni. A klónok önálló színkódot kaptak, és
az utónevelés, szállítás során elkülönít-
ve kezeltük õket.

A magtermesztõ ültetvény térbeli el-
rendezése során a jogszabályi  elõírá-
soknak megfelelõen az egyenletes
klónelrendezésre törekedtünk. A terü-
letet 100 x 16 méteres parcellákra osz-
tottuk, így egy parcellán belül 100 cse-
mete ültethetõ ki 4 x 4 méteres hálózat-
ban, a sorok között 2 méteres eltolással
az egyenletesebb növõtér érdekében. A
parcellák sarokpontjait, valamint a 100
méteres oldalak felezõpontjait földmé-
rõ segítségével GPS készülékkel tûzet-
tük ki. Az ültetés gépi gödörfúrást kö-

vetõen konténeres oltvány csemetékkel
történt. 

Az ültetvény létesítése során meg
kellett szervezni az oltványok leszállítá-
sát, a helyszíni elkülönített tárolását,
majd a napi ültetési mennyiség terület-
re juttatását. A végleges ültetési hálóza-
tot ki kellett tûzni, az ültetõ gödröket
kifúrni, majd megszervezni az ültetést,
állandósítást, elkészíteni a végleges
klónelrendezés alapján a 180 parcella
egyedi térképét. Az elõkészítéssel
együtt összességében a munka két és
fél hónapot vett igénybe, néha esõszü-
netekkel és hózivatarral tarkítva.

A végleges hálózat kijelöléséhez kitû-
zõ zsinórokat és mész-hidrátot használ-
tunk. A négy 4 méterenként megjelölt 50
méteres zsinór még kezelhetõ hosszúsá-
gúnak bizonyult, így 3 mérõszalaggal 5
fõ egy parcellát viszonylag rövid idõ alatt
ki tudott jelölni. A mész-hidrát még több
napig tartó esõzés után is jól látható ma-
radt, így a gödörfúró gond nélkül tudott
dolgozni. A traktorra függesztett, 30 cm
átmérõjû gödörfúró naponta 900-1200
ültetõ gödröt tudott elkészíteni.

Néhány adat az ültetési logisztikával
kapcsolatban: a 20 000 konténeres
klóncsemete leszállítása összesen
három 22 tonnás nyerges vontatót vett
igénybe. Rekeszekbe tízesével elhe-
lyezve, CC-kocsik segítségével viszony-
lag egyszerûen kézi erõvel megoldható
volt a fel- és leterhelés. A helyszíni
készletezõ hely és a plantázs céljára ki-
jelölt földterület közötti 9 kilométeres
távolságon a napi ültetési mennyiséget
(600-1200 csemete) egy 3,5 tonna te-
herbírású utánfutóval és terepjáróval
közúton és jól járható földutakon oldot-
tuk meg. 
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Kiültetésre váró 'TURBO' oltványok 2013 õszén

Beültetett 'TURBO' oltvány színkóddal
ellátva
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A plantázsban egy-egy parcellában
a nyolcféle törzsfaklónból rendre azo-
nos arányban kerültek kiültetésre a
csemeték. A parcellán belül véletlen-
szerûen szétosztott, de az egyes par-
cellákban azonos arányban ültetett
klónok biztosítják majd a nyolc törzsfa
genetikai állományának egyenletes
keveredését a beporzás során. A kló-
nokból rendre 3-9-9-9-12-17-18-23 da-
rabot kellett egy-egy parcella közepé-
re lehelyezni, azt onnan az ültetõ göd-
rökhöz vinni, és elvégezni a szakszerû
beültetést. Mind a napi ültetési
mennyiség fel- és lerakásánál, mind a
parcellákon belüli szétosztásnál nagy
fegyelmezettség és folyamatos szaki-
rányítói jelenlét szükséges a keveredé-
sek és hibák elkerülésére. A csemeték
egyedi jelölése és annak tartóssága ki-
emelten fontos feladat, mivel ennek
hiányában azonnal komoly fennaka-
dások jelentkeznek a munkában – hi-
ányzó fajtajelölésnél az egész parcellát
újra kell leltározni, több hiányzó jel
esetén pedig már szinte esély sincs a
komponens klónok pontos meghatá-
rozására.

A plantázs parcelláiról kézi felvétele-
zéssel egyedi térkép készült, mely digi-
talizálást követõen lehtõvé teszi min-

den egyes klón helyének pontos beazo-
nosítását. A csemeték helyét 100 cm-es
karókkal állandósítottuk, a vadkár meg-
elõzésérõl kerítés és a helyi vadásztár-
saság gondoskodik. A területre 3 kapun
lehet bejutni.

2014 tavaszától a plantázs fenntartá-
si és ápolási feladataival szembesü-
lünk. A tág hálózat miatt a lombkoro-
nák teljes kifejlõdéséig és záródásukig

folyamatos gyomkontroll szükséges. A
maximális terméskötés érdekében a
nagy fénykoronát koronaalakító met-
szésekkel alakítjuk ki. A harmadik ve-
getációs periódust követõen már be-
gyûjthetõ mennyiségû terméssel szá-
molunk, ennek gazdaságos betakarítá-
sa újabb – mûszaki szempontból sem
érdektelen – kihívás elé állítja a gazdál-
kodót. 
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Befejezett, mûszakilag átadott 'TURBO' magtermesztõ ültetvény




