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A Dalerd Rt. 1997-ben a Dunaker Kft.
megkeresésére összehasonlító fajtakí-
sérletet állított be a Kiszombori Cseme-
tekertben. Ez a csemetekert az erdôgaz-
daság hullámtéri talajadottságait jól
képviseli: öntés réti talaj, mély termôré-
teggel. A csemetekert mentes a hullám-
térre jellemzô káros hatásoktól – mint a
téli jégtörés, idôszakosan magas árvízi
elöntés, tartós vízborítás –, ezért a fajta
adottságainak kiértékelésére kifejezet-
ten alkalmas.

A kísérlet beállítására való felkérés
váratlanul ért bennünket, így a terület
talaj-elôkészítését az üzemi gyakorlat-
ban használt mélyforgatással nem tud-
tuk elvégezni. Az ültetést ôszi 25 cm
mélyen szántott területen végeztük
GF–600-as gödörfúróval, 1997 márciu-
sában mintegy 40 cm mélységben 5x5-
ös hálózatban. A rendelkezésünkre bo-
csátott gyökeres dugvány szárrészét ka-
ródugványként felhasználták, így csak a
tôrészt tudtuk elültetni. A vegetációs év
folyamán három alkalommal végeztünk
sorközi tárcsázást, egyszer tányérozás-
sal egybekötött egyszálra metszést. A
nyár folyamán – ami aszályos volt – a
gyomosodás megakadályozására sorka-
szálást hajtottunk végre. 1998 tavaszán

a kísérleti parcel-
lák 2/3-át mintegy
30 cm-es belvíz
borította el a kora-
tavasz folyamán. A
belvíz levezetése
után jelentôs pusz-
tulást nem tapasz-
taltunk sem a
„Luisa Avanzo”,
sem a kontrollként
ültetett I–214 par-
cellákban, de a
mai napig látható
mintegy 10%-os
visszaesés a növe-
kedésben. Pótlást
a belvíz miatt csak
1999-ben végez-
tünk kb. 10%-os
mértékben. A kí-
sérleti területek
ápolását az erdé-
szeti gyakorlatnak
megfelelôen évi 2-
3-szori sorköztár-
csázással, illetve

sorkaszálással oldottuk meg. Az állo-
mány 2 éves kora után évente egyszeri
korona, illetve törzsalakító nyesést haj-
tunk végre a téli idôszakban. Megfigye-
lésünk alapján a fajtajellegbôl és a tág
hálózatból adódóan évente
egy alkalommal feltétlenül
nyesni kell. Az erdei körül-
ményeknek megfelelôen
sem tápanyag-utánpótlást,
sem öntözést, sem növény-
védelmi munkát nem végez-
tünk. 2001 telén a –27 °C fa-
gyok hatására károsodást
nem tapasztaltunk.

Fazekas József
termelési igazgató

Az olaszországi nemesíté-
si fajták közül a Dunaker Kft.
1996 tavaszán a nemesítést
végzô olasz állami intézettôl
megvásárolta a „Luisa
Avanzo” klón kizárólagos
magyarországi szaporítási és
forgalmazási jogát. Az olasz-
országi rendkívül kedvezô
termesztési tapasztalatok – a
gyors növekedés és nagy
fatömegproduktum – azzal a

reménnyel kecsegtetnek, hogy egy, az
eddigi termesztésben lévô fajtáknál
gyorsabb növekedésû és nagyobb fatö-
meget produkáló, intenzív fajtával bô-
víthetjük a jelenleg rendelkezésre álló
fajtaválasztékot.

Hazánkban egyre több földtulajdo-
nos kerül abba a helyzetbe, hogy dön-
tenie kell, miként hasznosítsa földterü-
leteit.

A Kiszombori Csemetekertben meg-
rendezésre kerülô bemutató célja, hogy
beszámoljunk a nemesnyár-telepítések
és az alternatív földhasznosítási lehetô-
ségek iránt érdeklôdô földtulajdono-
soknak, erdôgazdálkodóknak a „Luisa
Avanzo” kísérletek eredményeirôl.
Konkrétan bemutassuk az új klón növe-
kedési erélyének a standard fajtához vi-
szonyított fölényét a kiszombori kísér-
leti területen.

Ezen a bemutató helyen jó termôké-
pességû és kiváló vízgazdálkodású tala-
jon állnak a kísérleti parcellák. A jó ter-
môhelyi adottságok mellett évente
többszöri tárcsázást végeztünk a terüle-
ten. A jó termôhely, a gondos ápolás,
valamint a fajta tulajdonságai összhatá-
saként kiváló növekedést ért el a „Luisa
Avanzo” klón.

A „Luisa Avanzo” gyors növekedése
miatt azoknak a gazdáknak is ajánlha-

„Luisa Avanzo” nemesnyár-klón
szakmai bemutatója
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tó, akik maguknak és nem a követke-
zô generációnak akarnak erdôt telepí-
teni.

Az Európai Unió a tagországainak
napjainkban is jelentôs támogatást biz-
tosít az erdôtelepítések és faültetvé-
nyek létrehozásához. Ez a politika vár-
ható a csatlakozni kívánó országok
esetében is. A „Luisa Avanzo” az OMMI
minôsítô rendszerében megkapta a kí-
sérleti fajta címet, ennek következté-
ben pályázat útján ugyanúgy részesül
az erdôsítési támogatásból, mint a töb-
bi nemesnyár-fajta, tehát erdôsítésre
tervezhetô és állami támogatás vehetô
igénybe az erdôsítés megvalósulása
után.

Dunaker Kft.

Fatérfogat (m3), 4 éves korban

Ismétlés ArányFajta
1 2 3 4 

Összeg Átlag
%

LUISA AVANZO 0,174 0,105 0,169 0,097 0,545 0,139 413 

I–214 0,031 0,045 0,033 0,023 0,131 0,033 100 

Ismétlésösszeg 0,205 0,149 0,202 0,120 0,676 0,169 

Ismétlésátlag 0,103 0,075 0,101 0,060 0,338 0,085 256 

Fatérfogatszámítás

Fajta Kor Egyedszám Átlagfa Fatérfogat Éves átl. növ. I–214-hez Átlagátmérô Növôtér
év db/ha m3 m3/ha m3/ha/év % cm m2

LUISA AVANZO 4 279 0,139 38,7 9,7 420 15,9 36 (25) 

I–214 4 279 0,033 9,2 2,3 100 8,7 36 (25) 

Kiszombori kísérleti adatok:
Átmérô (cm), 4 éves korban (lásd fotók)

Ismétlés ArányFajta
1 2 3 4 

Összeg Átlag
%

LUISA AVANZO 17,9 14,1 18,0 13,6 63,6 15,9 183

I–214 8,3 9,8 8,7 7,8 34,7 8,7 100

Ismétlésösszeg 26,2 23,9 26,7 21,4 98,3 24,6 

Ismétlésátlag 13,1 12,0 13,4 10,7 49,2 12,3 141 

Rendezô: Országos Erdészeti Egye-
sület

Helyszín: NYME Roth Gyula Gyakor-
ló Szakközépiskola és Kollégium, Sop-
ron

Az Országos Erdészeti Egyesület ver-
senyt hirdet erdésztechnikusok számára.

A verseny célja a szakma népszerûsí-
tése, baráti kapcsolatok erôsítése.

A verseny 2 évente kerül megrende-
zésre.

Az idei vetélkedô gyôztese a „2002.
Év Erdésze” címet, egy szakmai tanul-
mányúton való részvételt és az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Elnökének ván-
dorserlegét kapja.

A versenyen minden magyar állam-
polgárságú erdésztechnikus részt vehet.

A verseny kétfordulós. Az elsô fordulót
a helyi csoportok, illetve a magánerdô-
gazdálkodók szervezetei rendezik. A má-
sodik fordulónak (országos döntônek)
ebben az évben a Soproni Erdészeti Tech-
nikum ad otthont, 2002. május 21–23-án.

A háromnapos versenysorozat alatt
felismerési és írásbeli versenyen, kispus-
ka és trapp lövészeten választékolással,
valamint terepi versenyszámokban mé-
rik össze tudásukat a nevezett erdészek.

A verseny elsô három helyezettjének
a díjakat az Országos Erdészeti Egyesü-
let elnöke ünnepélyes keretek között,
mindenkor a vándorgyûléseken adja át,
ez évben Baján, 2002. június 29-én.

Káldy József
elnök

Sikeresen befejezôdött a „Dialógus az
erdôrôl” címû rendezvénysorozat. Úgy
vélem, hogy a sorozat elérte célját: a
rendezvényeken átlagban kb. 40 fô
vett részt, s ami talán fontosabb, leg-
alább 10 rádió- és tv-interjú született a
dialógus ötlete nyomán. Ezzel remél-
hetôleg sikerült elérni a sorozat alap-
célját: kicsit jobban ráirányítani a fi-
gyelmet az erdôk és az erdôgazdálko-
dás problémáira, valamint közelebb

hozni egymáshoz az erdôket kezelôket
és az erdôkért aggódó különbözô más
érdekcsoportokat.

Ezúton is szeretném megköszönni
mindenkinek, aki részt vett a dialógus-
ban, a vele járó idôt és fáradtságot is
vállalta, és hogy aktív szerepet vállalt
egy kultúrált, a témára koncentráló pár-
beszédben.

Üdvözlettel:
Somogyi Zoltán

A szerkesztôbizottság
Ismét eltelt négy év. A száznegyven éves
alakulását ünneplô Erdészeti Lapok éle-
tében nem nagy idô, de a Szerkesztôbi-
zottságnak egy teljes ciklust jelent. Ha
mérlegre kívánjuk tenni az elmúlt négy
évet, nem kell mást tennünk, mint fella-
pozni mind a negyvennyolc számot. A fe-
kete-fehér mûszaki tartalommal megjele-
nô lap beszínesedett. Az Elnökség elhatá-
rozását, hogy emelni kell a lap színvona-
lát, megközelítôleg sikerült teljesíteni. A
számtalan melléklet, a cikkek sokszínû-
sége az igényeiben meglehetôsen eltérô
olvasókat próbálta szolgálni. A visszajel-
zések alapján elmondható, hogy nem-
csak a szakmabéliek, hanem a társszak-
mákban dolgozók, a családtagok is talál-
nak a lapban olvasnivalót. Anyagi lehetô-
ségeinkhez mérten elmondhatjuk, hogy
nem végeztünk rossz munkát. Kívánjuk,
hogy az elkövetkezendô négy év is töret-
len fejlôdést hozzon a lap életében.

Versenyfelhívás!
Az Év Erdésze címre

„Dialógus az erdôrôl”

Ülnek balról jobbra: Járási Lôrinc, Szikra
Dezsô, Király Pál; állnak: Bartha Dénes,
Oláh Tibor, Pápai Gábor, Répászky Miklós,
Dévai Péter




