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VADKÁRELHÁRÍTÁS ÉS 
NÖVEKEDÉSSERKENTÉS 
ERDŐSÍTÉSBEN -

VARGA GÁBOR 

Tuley, G. (Nagy-Britannia) kísérletei azt bizonyítják, hogy az 
erdősítésben fóliacsőben nevelt tölgycsemete közel háromszoros 
növedéket ad, szemben a hagyományosan nevelttel. A fóliacső 
a növekedés serkentése mellett több éven át védelmet nyújt az 
erdei vad ellen is. Jelen tanulmány beszámol az 1981-ben, ha
zánkban megkezdett ez irányú kísérletekről. 

A lehető leggondosabban végrehajtott erdősítés is sikertelen lehet, ha az 
erdei állatok elpusztítják. Angliában a legnagyobb gondot az üregi nyúl és az 
őz okozza. Ez ellen egyedi védekezéssel is küzdenek. A csemete mellé karót 
ütnek, amelyhez — a csemetét körülkerítve — dróthálót erősítenek. További 
gondot okoz, hogy a fóliaházban nevelt csemeték nehezen viselik el az át
ültetéssel járó sokkot, amit a dróthálóra borított átlátszó műanyag fóliaborí
tással kívánnak csökkenteni. A z ily módon nevelt csemeték a második évtől 
kezdve jelentős magassági növekedést mutatnak. A harmadik év végére ma
gassági növekedésük közel háromszorosan múlja felül a szabadon neveltekét. 

A z ezzel kapcsolatos kísérletekről G. Tuley számolt be 1980-ban. Jelen cikk 
szerzője 1981-ben megtekintette White-szigetén a félüzemi kísérleteket, amely
ről a gyakorlati szakemberek is igen kedvezően nyilatkoztak. 1981- és 1982-ben 
G. Tuley ismét publikált, beszámolva arról, hogy a kísérleteket több fajra, 
magvetésre és kiültetett csemetékre is kiterjesztették, több fóliacső-magas
ságot, -átmérőt és fóliaanyagot alkalmazva. A kísérletek a legtöbb fajnál 
biztatóan jó eredménnyel zárultak. A z 1982. év tavaszán mi is megkezdtük 
az ezzel kapcsolatos kísérleteket. Tekintettel az eltérő éghajlati viszonyokra, 
az angoltól eltérő fóliaszerelvénnyel próbálkoztunk. 

A KÍSÉRLET LEÍRÁSA 
y 

A z ország négy pontján, eltérő termőhelyi viszonyok között létesítettük a 
kísérleteket. 

A kísérlethez 1 éves magágyi kocsánytalan tölgy csemetéket használtunk. 
A csemetéket olyan populációból választottuk ki, ahol az átlagos gyökfő feletti 
magasság 16,4 cm és az átlagos gyökérhossz 19,3 cm volt. A kiválasztott 
csemeték fenti átlagértékektől 10%-nál nem több eltérést mutattak. A túl ké
sői kiültetés miatt a csemeték egy része már leveles volt, ezért kiültetéskor 
azokat visszavágtuk. 

A kísérleti helyeken ugyanazon kezeléseket (szerelvénytípust) alkalmaztunk 
ugyanabban a kísérleti elrendezésben (négyszeres ismétlésű, teljes véletlen). 
Ez alól a Sopron (Brennbergbányán) létesített kísérlet tért el, ahol eggyel 
több kezelést állítottunk be (ötszörös ismétlésű, teljes véletlen elrendezésű) —• 
lásd a 2. táblázatot. Továbbá itt két kezelés egy-egy ismétlésének eredeti cél-
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ját megszüntettük és ezen szerelvényekkel a csapadékgyűjtő képességet mér
tük. A z ásotthalmi kísérletet a kísérleten kívül álló okok miatt 1982 augusz
tusában megszüntettük. 

' 2. táblázat 
Az alkalmazott szerelvények néhány mérete 

A szerelvény típusa 

F T L — 1 F T L — 2 F T L — 3 F T L — 4 A T L - -1 F T --1 K 
Cső hossza (cm) 150 150 110 110 120 159 — 
Cső átmérője (cm) 7,3 10,5 7,3 10,5 7,3 7,3 — 
Lábzsák van van van van van — — 
Esőgyűjtő lent — — — — van — — 

fent van van van van — van — 
K a r ó van van van van van van van 

K jelű: kontrollkezelés. A csemetét a többivel azonos módon ültettük, mel
lé karót ütöttünk a földbe. 

FT—1 jelű: az elültetett csemete mellé karót ütöttünk a földbe, amire 
fóliából készült, 150 cm hosszú és 7,3 cm átmérőjű csövet húztunk úgy, hogy 
az a csemetét is magába foglalta. A cső felső, 35 cm-nyi részét felhasítottuk. 
A felhasítot részt a karóra keresztben felerősített lécre, kb. 45 fokos szögben 
kifeszítettük. Ez képezte a mintegy 850 cm 2 -nyi csapadékgyűjtő ernyőt. 

FTL—1 jelű: a csemetét 30 cm hosszú fóliacsőbe, ún. „lábzsákba" ültet
tük úgy, hogy a cső kb. 10 cm-nyire a talajfelszín fölé nyúlt. A karót a láb
zsákon keresztül ütöttük bele a talajba, amire az FT—1-gyel megegyező sze
relvényt húztunk (lásd: az ábrát). 

FTL—2, FTL—3 és FTL—4 jelű: az előzőhöz hasonló, csupán a csövek mé
reteiben (hossza és átmérője), és így a csapadékgyűjtő felület nagyságá
ban van különbség. 

ATL—1 jelű: a csemetét a már leírt módon lábzsákba ültettük, azonban 
a lábzsák hossza 65 cm volt, melynek felső 35 cm-ét felhasítottuk és az 
FTL—1 típusnál leírt módon csapadékgyűjtőnek kifeszítettük, majd a karó
ra 120 cm magasságú 7,3 cm átmérőjű fóliacsővet húztunk. (Ezt a kezelést 
csak Sopron—Brennbergbányán alkalmaztuk. Megjegyzendő, hogy kivitele 
még kísérleti körülmények között is igen körülményes.) . 

Brennbergbányán az FTL—1 és az FTL—4 kezeléssel egy-egy ismétlésnél 
nem ültettünk el csemetét, hanem a fóliacső alá —. a földbe süllyesztve — 



tartályt helyeztünk el, amelybe a két különböző alapterületű csapadék
gyűjtő vizét belevezettük. Ennek célja az volt, hogy a közelben elhelyezett 
szabadtéri csapadékgyűjtő adataival a mért értékeket összevethessük. A z 
FTL—1-nél mért értékek hibásnak bizonyultak, ezért elhagytuk értékelé
süket. 

A csemeték magasságát három alkalommal mértük, 0,5 cm pontossággal: 
ültetés után közvetlenül, a vegetációs időszak alatt (júniusban, a János napi 
hajtásképzés előtt) és a vegetációs időszak végén. Esőzések után megmértük 
a tartályokba összegyűlt vizet, ml pontossággal. 

A csemeték az ültetést követő 2—.3 héten belül (a visszavágást követően) 
ismét hajtást hoztak. Június végén, július elején sok csemetén megjelentek 
a János napi hajtások. Néhány csemete augusztusban ismét növekedésnek 
indult. 

KÖVETKEZTETÉSEK 

A szárhalmi kísérlet esetében az egyes kezelések között az első évi növe
kedést tekintve nincs szignifikáns különbség, míg Visegrád és Brennberg-
bánya esetében 5%-os valószínűségi szinten szignifikáns különbség mutat
kozott. 

A kísérleti helyeken a csemeték átlagosan 5,8 cm-t növekedtek (lásd: 3. 
táblázat). A kezelések közül a legjobb eredményt az FTL—1 és az . FTL—4 
mutatták fel (9,7 cm és 11,1 cm). Megjegyzendő, hogy az FTL—4 szárhalmi 
21,3 cm-es kiugró érték egyetlen csemete következménye, amely egy év 
alatt közel 60 cm-t növekedett. A legalacsonyabb növekedést csaknem min
denütt a kontrollkezelés adta. Visegrádon a 4 db kontrollcsemetéből 2 db 
az év végére elpusztult. A kontrollhoz hasonló, rossz növekedést még az 
FT—1, az FTL—2 és a csak egy helyen beállított A T L — 1 kezelés adott. 



Az egyes kezelések által elért éves növedék a különböző kísérleti 
helyeken, 1982-ben 

A kísérlet helye N ö v e d é k (cm) 
F T L - 1 F T L - 2 F T L - 3 F T L - 4 FT-1 K Át l ag A T L -

Ásot thalom A k í s é r l e t m e g s z ű n t 
Visegrád 2,8 1,9 0 1,8 .0,5 0 1,2 — 
Szárhalom 13,5 3,5 8,4 21,3 8,3 7,3 10,4 — 
Brennbergbánya 12,7 2,2, 7,1 10,2 0,8 1,7 5,8 2,5 

Á T L A G : 9,7 2,5 5,2 11,1 3,2 3,0 5,8 

A z FTL—4 szerelvénnyel mért csapadék-összegyűjtés eredményét a 4. táb
lázat szemlélteti. 

4. táblázat 
A szabadtéri és az összegyűjtött 

csapadék mennyisége 

Összes csapadék mennyisége (mm) 
1982. V . 1. és 1982. V I I I . 31. között 

F T L — 4 típusnál 559,1 
Szabadtéren 378,6 

A szerelvény mintegy 50°o-kal több csapadékot juttat a csemetének a sza
badtéri méréshez (378,6 mm) Viszonyítva. Ez ebben a mért esetben 559,1 
mm csapadéknak megfelelő mennyiségű volt június, július és augusztus hó
napokban összesen. 

A csemeték egészségi állapota minden kezelésnél kielégítő volt. Összesen 
3 db csemete pusztult el az első évben, ebből 2 db a visegrádi kontroli-
kezelésben és 1 db ugyanott, az FTL—4 esetében. A leveleken fülledés, per
zselés nyomai nem mutatkoztak, a hajtások nem fagytak el — még az augusz
tusban hajtott csemetéké sem. 

TOVÁBBI KUTATÁSI PROGRAM 

A használt műanyag fólia szerelvények nem időjárásállók, jelen kísérlet
ben tervezett funkciójukat csak részben tudták betölteni, ezért az FTL—1 
és az FTL—4 szerelvény méreteinek megtartásával új szerelvények és anyag 
felhasználásával, 1983 őszén a fentiekben ismertetett kísérleti helyeken több 
fafajjal és nagyobb kísérleti ismétléssel folytatódtak a kísérletek. 

A kísérlet folyamán gyomirtás és talajművelés nem történt. Várható, 
hogy a csemeték felgyorsított növekedése következtében a gyomvegetáció 
konkurrenciájának jelentősége csökken. A z esetleg szükségessé váló gyom
irtást földi vegyszeres védekezéssel a vegetációs időszakban is el lehet v é 
gezni bármilyen hatású szerrel, tekintettel a szerelvény védő hatására. Vár
ható, hogy a gyorsított növekedés következtében az erdősítés korábban 
befejezhető és a szerelvény 3—4 éves erdősítési korig biztonságos vadvédel
met jelenthet. A szélsőséges termőhelyeken a helyesen megválasztott sze
relvény nagymértékben fokozhatja a csemeték megmaradását és emeli az 
erdősítés minőségét. 


