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Bevezetés
Az akác jelentôs szerepet tölt be a Du-
na-Tisza köze erdôgazdálkodásában,
ugyanakkor a mezôgazdasági növény-
termesztés számára rentábilisan nem
hasznosítható földterületek erdészeti
hasznosításakor e fafajnak a jövôt illetô-
en is meghatározó szerepe lesz (az er-
dôtelepítések megközelítôleg 40-50%-
át akácosok alkotják majd).

Az alábbiakban ismertetett és több
éve eredményesen folyó akác szelekci-
ós nemesítési programnak célja kettôs:
egyrészt tevôlegesen elôsegíteni a táji
akác szaporítóanyag-elôállítás minôségi
fejlesztését, másrészt pedig új, a kedve-
zôtlenül megváltozott ökológiai feltéte-
lek között is eredményesen termeszthe-
tô akácfajták elôállításával bôvíteni a
táji fajtaszortimentet. 

A szelekciós folyamat lépései a kö-
vetkezôk: populációk kiválasztása –
törzsfák kiválasztása – maggyûjtés a ki-
választott törzsfákról – magcsemete elô-
állítása – az utódnemzedékek szelekci-
ója fiatal korban is megkülönböztethetô
jellegek alapján – kiválasztott kategóri-
ájú magcsemeték gyûjteményének lét-
rehozása – a gyûjteményben elhelye-
zett egyedek rendszeres növekedés-
vizsgálata és fenológiai megfigyelése és
növekedésvizsgálata – klónok elôállítá-
sa szövettenyésztéses szaporítással –
klónkísérletek létesítése – magtermesz-
tô ültetvény (plantázs) létesítése – ma-
gas genetikai értékû mag, illetve mag-
csemete elôállítása  – üzemi erdôsítés.

Eredmények
Törzsgyûjtemény létesítése szelektált
akáccsemeték klónos elszaporítására

1997 tavaszán az 1996-ban kijelölt 27
db törzsfa utódnemzedékébôl az elsô
ütemben magassági növekedésük és
fenotípusuk alapján 120 db egyedet
szelektáltunk az ERTI kecskeméti kísér-
leti csemetekertjében. A gyûjteményt,
amelynek ültetési hálózata 2,5 x 2,0 m,
20 db kontroll (pusztavacsi származá-
sú) magcsemetével egészítettük ki, így
összesen 140 db egyed fenológiai meg-
figyelését, s növekedésvizsgálatát tud-
juk folyamatosan elvégezni.

A csemeték negyedik vegetációs
idôszakára vonatkozó fenológiai
(lombfakadás- és részben virágzás in-

tenzitás), morfológiai (törzsalak) és a
magassági növekedés vizsgálata alap-
ján a következô jelû egyedeket vontuk
szövettenyésztéses szaporításba: Csá-
szártöltés 61A /3/1, Mikebuda 17D/4/1,
Kéleshalom 56A /2/5, Kéleshalom
56A/2/6, Kéleshalom 56A /2/10,
Mikebuda 12D 1/1, Pusztavacs 210E2/1,
Pusztavacs 210E 2/4, Mikebuda 27G
1/1, Mikebuda 15A 1/1, Mikebuda 17D
3/10, Kéleshalom 56A 1/1, Mikebuda
15A 2/3, Pusztavacs 201E 2/3,
Pusztavacs 210A 2/1, Mikebuda 27G
2/1, Mikebuda 27G 2/1 és Kéleshalom
56A 2/2.

Az akác törzsgyûjteményben (Kecske-
mét, ERTI kísérleti csemetekert) kivá-
lasztott egyedek mûszeres szárazságtû-
rés tesztelése.

A bevezetôben már említettük, hogy
a Duna-Tisza közi homokháton a fater-
mesztést alapvetôen befolyásoló ökoló-
giai (termôhelyi) tényezôk egy része
kedvezôtlenebbé vált. Szárazságtûrésre
utaló tulajdonságokat (hajlamot) vizs-
gálhatunk laboratóriumban (mestersé-
ges környezeti feltételek megteremtésé-
vel) és szabadföldi kísérletekben. Sza-
badföldi kísérletek esetén ugyancsak
lehetôség van helyszíni mûszeres vizs-
gálatok elvégzésére, valamint a száraz-
ságtûrésre utaló leggyakrabban hasz-
nált tényezôknek, mint a megmaradási
%-nak és a magassági növekedés mér-
tékének meghatározására. Szelekciós
munkánk során a szabadföldi aszálytû-
rés vizsgálatára a Kecskeméti Szôlészeti
és Borászati Kutatóintézettel közös
munkaként a xilém vízpotenciál ϕ mé-
rést alkalmazzuk. 

A módszer részletesebb ismertetésé-
tôl e helyen eltekintve, az 1999 – 2000.
évi mérések alapján, relatíve szárazság-
tûrôknek tekinthetôk  (-2...-5 ϕ értékek-
kel) a MB 27G 2/1, a MB 17D 3/10 és a
KH 56A 2/5 jelû egyedek (klónok). A
vizsgálatokat a következô években is
folytatni kívánjuk, a mind megalapozot-
tabb következtetések levonása végett.

Akác törzsfa-klónok elôállítása szövet-
tenyésztéses szaporítással

Kutatás-fejlesztési programunknak
megfelelôen, a tervezett új akác mag-
termesztô ültetvény (Pilis község hatá-

rában) létesítéséhez új törzsfa-klónokat
is fel kívánunk használni. E célból jelöl-
tünk ki 1997-ben három kiváló fenotí-
pusú akácegyedet a Pusztavacs 233A
erdôrészletben lévô árbocakác állo-
mányrészben (Pusztavacs 233A 1, 2 és
4 jelûek). A kiválasztott egyedek
gyökérdugvánnyal történô szaporítása
eredménytelennek bizonyult, ezért
döntöttünk ez esetben is a szövette-
nyésztéses szaporítási eljárás mellett.
1999-ben  Pusztavacs 35B erdôrészlet-
ben további két (Pusztavacs 35B  1, 2
jelûek), valamint Kéleshalom 56A er-
dôrészletben további egy (Kéleshalom
56A 4 jelû) törzsfát jelöltünk ki szövet-
tenyésztéses szaporításra. Az Érdi Gyü-
mölcs- és Dísznövénytermesztési Kuta-
tó-Fejlesztô Intézettel közös fejlesztô-
munka eredményeképpen 2000-ben a
Pusztavacs 233A/1 és A/2 jelû klónok-
ból több száz , a kiinduló faegyedek
genetikai készletét teljes egészében
megôrzô csemetét állítottunk elô
klónkísérletek létesítése és bôvítése
céljából.

Akác klónkísérlet kivitelezése, akác
magtermesztô ültetvény létesítésének
elôkészítése

2000 tavaszán hat klónnal (Kéles-
halom 56A 2/5, Kéleshalom 56A 2/6,
Kéleshalom 56A 2/10, Császártöltés 61A
3/1, Mikebuda 17D 4/1 és Mikebuda
12A 1/1 jelûek) létesítettünk két
klónkísérletet Kecskemét, illetve
Gödöllô határában.Megkezdtük a már
említett magtermesztô ültetvény  terve-
zését is, ahol elsô ízben kerül sor olt-
vány- klónok helyett szövettenyésztés-
sel elôállított csemeték alkalmazására.

A táblázaton a Kecskemét határában
(ERTI akác bázisgyûjtemény) létesített
klónkísérlet elsôéves adatait mutatjuk
be, amely a csemeték megmaradási
arányára, az elsôéves magassági növe-
kedés mértékére, valamint a csemeték
egészségi állapotára terjedt ki. A cse-
metéket a kiültetést követôen vissza-
vágtuk.

Bár elsô éves felvételi adatokból
messzemenô következtetések levoná-
sára még nincs lehetôség, az alkalma-
zott szaporítási eljárás mindenképpen
indokolja néhány megjegyzés megtéte-
lét. A táblázat adatai alapján megállapít-
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ható, hogy a 2000. évi rendkívül száraz
vegetációs periódus ellenére a cseme-
ték megmaradási aránya igen jónak
mondható (84-100% között változik a
parcella-átlagok alapján). A magassági
növekedés vonatkozásában a két kéles-
halmi szelekció (KH 56A 2/5, KH 56A
2/6) adta a klónok közül a legjobb érté-
keket. A magassági növekedésben
megmutatkozó különbségek a kísérleti
terület mozaikszerûen változó talajvi-
szonyain túlmenôen részben a száraz-
ságtûrési hajlamra is utahatnak, amit a
párhuzamosan folyó terepi mûszeres
vizsgálatoknak még igazolniuk kell. Az
egészségi állapot tekintetében minden
klónt és a kontroll-csemetéket is ki-
sebb-nagyobb mértékben károsította az
akácaknázó hólyagosmoly (Parectopa
robiniella) és az akáclevél aknázómoly
(Phyllonorycter robiniella).

A bemutatott, valamint a Gödöllô ha-
tárában (Isaszeg 8D erdôrészlet)
klónonként 150 db csemetével létesített
másik klónkísérlet elsôéves felvételi
eredményei meggyôzôen bizonyítják a
szövettenyésztéses szaporítási eljárás-
nak az akác szelekciós nemesítésében
való eredményes felhasználhatóságát.

Az eljárás általánosságban megfogal-
mazott elônyeinek és hátrányainak fel-
sorolása mellôzésével annak csak há-
rom, az akácnemesítés eredményeinek
gyakorlati hasznosításával összefüggô
alkalmazási területét emeljük ki e he-
lyen:

• klónok, törzsfaklónok, fajták elôál-
lítása;

• magtermesztô ültetvények (plan-
tázsok) szelektált ültetési anyagának
elôállítása;

• idôs, reliktum jellegû akácegyedek
génmegôrzése.

A bemutatott kutatás-fejlesztési
program és annak bôvítése reményeink
szerint  hozzájárul majd a Duna-Tisza
közén az akác szaporítóanyag elôállítás
minôségi továbbfejlesztéséhez, és új faj-

ták termesztésbe vonásával a táji fajta-
szortiment bôvítéséhez.

Köszönetnyilvánítás
A több éve tartó, s az elôzôekben is-

mertetett kutató-fejlesztô munkát az
OTKA (témaszám: T029021), valamint
az Állami Erdészeti Szolgálat Kecskemé-
ti Igazgatósága is támogatja, amelyért ez-
úton is köszönetünket fejezzük ki.

Szövettenyésztéssel elôállított csemetékkel létesített akác klónkísérlet    elsô éves adatai (Kecskemét, 2000)

Klón neve Parcella Magasság Magasság Csemete Csemete-
száma (m) (m) megmaradás megmaradás 

(parc. átlag) (db) (%) (parc. átlag, %)

Mikebuda 12D 4 0,9 16 100
(MB 12D 1/1) 7 1,4 1,0 16 100 100

11 0,7 16 100

Kéleshalom 56A 2/5 1 2,0 13 81
(KH 56A 2/5) 9 1,8 1,6 13 81 85

18 1,4 15 94

Kéleshalom 56A 2/6 2 1,8 14 88
(KH 56A 2/6) 12 2,1 1,6 14 88 84

15 0,8 12 75

Mikebuda 17D 4/1 3 1,0 14 88
(MB 17D 4/1) 13 1,1 1,0 12 75 88

16 0,8 16 100

Császártöltés 61A 3/1 5 1,0 15 94
(CST 61A 3/1) 8 1,4 1,0 14 88 92

14 0,7 15 94

Kontroll 6 1,8 16 100 
(1.é. pusztavacsi 10 1,0 1,5 14 88 96
akác) 17 1,7 16 100

Érdekes, hogy a tudomány sokszor
újra felfedez rég elfeledett dolgokat, il-
letve igazol népi megfigyeléseket, ta-
pasztalatokat.

A 2001. márciusi „Erdészeti Lapok-
ban” a fenyôtûben lévô „C”-vitamin fel-
fedezésérôl jelent meg egy rövid cikk.

Angol tudósok fedezték fel újra a fe-
nyôtû „C”-vitamin-tartalmát, pedig erre
pont Angliában évszázados tapasztalatok
voltak. A nagy felfedezések korában, mi-
kor megindult a hosszú távú hajózás, fô-
képp a rendkívül értékes távol-keleti fû-
szerek megszerzéséért, és ide csak Afrika
megkerülésével lehetett eljutni, a hajók
legénysége közt nagy volt az embervesz-
teség. Nem ellenség, kalózok, viharok
okozták a bajt, hanem egy alattomos be-
tegség, a skorbut. A magukkal vitt élelmi-
szer sózott húsból állt, ezt ették sokszor
hónapokon keresztül. Ez az étel nem tar-
talmazott vitaminokat, így könyörtelenül
fellépett a betegség, melynek kiváltó oka
a „C”-vitamin hiánya.

Egy hajóorvos szabadsága alatt be-
utazta a koldusszegény skót felföldet és
észrevette, hogy a rendkívül rossz táp-
lálkozási viszonyok közt is meglepôen
jó a parasztság egészségi állapota.

Megfigyelte, hogy mivel nem volt
más, nagyon sok fenyôtûbôl készült teát
fogyasztottak. Gyanakodott, hogy ez a
tea lehet az egészség forrása, így magával
vitt hajójára egy nagy csomó fenyôtût, az
ivóvizes hordókba tette, és ennek hatásá-
ra a hajón többé nem fordult elô skorbut.
E tapasztalat alapján elrendelték a többi
hajón is a kötelezô fenyôtû-áztatást, ezzel
dúsított víz fogyasztását.

Késôbb az útba esô szigeteken, támasz-
pontokon kötelezték a helyôrségeket a ha-
jók számára friss zöldség termesztésére.

A fentiek alapján látható, hogy nem
érdemes legyinteni sok népi szájhagyo-
mányra, a természeti népek évszázados
tudására.

Cebe Zoltán
erdômérnök, ny. fôfelügyelô

A „C”-vitamin


