Államilag elismert fajta
Új nemesnyár-klón ajánlható!
A Dunaker Kft. honosítási tevékenysége révén az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet 2005. januárjában új nemesnyár-klónt részesített állami elismerésben, melynek neve ’Luisa Avanzo’. A klón nõivarú. A szülõk:
Populus deltoides 3479/958 anya és Populus nigra (Bagni di Tivoli, Róma) apa. Az intenzív növekedési típusú fajta az igazán kiváló nyár termõhelyeken érzi jól magát. A lápi, öntés, réti és csernozjom talajokon a
’Luisa Avanzo’ növekedése az I-214 fajtáét mintegy 5–10%-kal felülmúlja.

Populus x euramericana
‘Luisa Avanzo’
(Fajtajelölt 1996 óta)
Bejelentõ: Dunaker Kft. Barcs
Nemesítõ: Centro de Sperimentazione Agricola e Forestale, Via Casalotti 300, I-00166 Roma, Italy
Honosító: Dunaker Kft., 7570 Barcs
Köztársaság u. 7-9.
A honosítási munka szakmai vezetõje: Palaczki Józsefné erdõmérnök
Nemesítés kezdete: 1963, a honosítás
1996-ban történt.
Bejelentés idõpontja: 1996.03.19.,
282/1996. nyilvántartási számon
Fajtafenntartó: S.A.F., S.P.A. (Societa
Agricola e Forestalieper le Dante Cellulosa e da Carta, Róma) és a vele kötött
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megállapodás alapján a magyarországi
jogok tulajdonosa a Dunaker Kft.
Származás: Olaszországban, 1963ban szabad beporzással létrejött hibrid.
Nemesítõje a Mezõgazdasági és Erdészeti Kísérleti Központ, Róma.
Nemesítõi kódjele ‘Giorgone’ volt. Az
országba szaporítóanyag-csere keretében került.
Genetikailag módosított szervezet
(GMO): Nem transzgénikus fajta
Leírás:
Nõivarú klón.
Törzse többé-kevésbé egyenes, a
koronában végig követhetõ, rendkívül
erõteljes növekedésû. Koronája közepén szétterülõ, de nem terebélyes, az
ágak egymástól távol esõ álörvekben
helyezkednek el.

Közepesen vastagodó ágak jellemzik, amelyek kissé felállóak.
A kéreg világos, barnásszürke,
késõbb enyhén repedezik. A törzs felsõ
részén sima marad.
Lomfakadása korai, idõszaka az ‘I214’-ével majdnem együtt van, annál
mintegy 4 nappal késõbb fakad. A levelek vörös vagy bronzvörös színben
fakadnak. Lombhullása közepes, október második felében jellemzõ.
A levelek közepesen nagyok vagy
nagyok, a levél válla enyhén szív alakú.
A levélcsúcs széles, hosszan kihegyesedõ. A levélnyél és a fakadó levelek sötétvörösek. A levél késõbb kizöldül, de a levélnyél vörös színe õszig
megmarad. A levelek hossza és szélessége közel azonos. A lombozata laza,
világos zöld árnyalatú.
A csemete erõteljes növésû, szára
egyenes. A szár felsõ harmadában szögletes, paraléces, vörösbarna árnyalatú.
A középsõ szárrész átmeneti, az alsó
rész hengeres formájú, erõsen oldalágas. A rügyek a csemetén közepes méretûek, ághoz simulóak, sötétbarnák.
Az idõsebb növényen a rügyek ághoz
simulóak.
Fajtajelleg: Intenzív, ültetvényes
fatermesztésre alkalmas nyárfa hibrid.
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Tisztelt Olvasók, volt Diákjaink !
Az erdészképzés 1955-ben került Szegedre
Debrecen-Pallagról. Szeretnénk ezt a jelentõs eseményt,
az eltelt

50 ÉVET
méltóan megünnepelni. A jubileumi megemlékezés helyszíne:
a Szegedi Ifjúsági Ház (Szeged, Felsõ Tisza-part), ideje
2005. április 29. 10,00 óra,
melyre volt diákjainkat és az érdeklõdõket nagy tisztelettel
várjuk.
A jubileumi rendezvények mellett ÉVKÖNYV megjelentetését
és KIÁLLÍTÁS megszervezését is tervezzük.
A rendezvények pénzügyi bonyolítója a
KISS FERENC ALAPÍTVÁNY AZ ERDÉSZETI OKTATÁSÉRT.
Kérjük, hogy amennyiben cégek, illetve magánszemélyek
szeretnének hozzájárulni a jubileum lebonyolítási költségeihez,
azt az alapítvány támogatásával szíveskedjenek megtenni,
melynek adatai:
KISS FERENC ALAPÍTVÁNY AZ ERDÉSZETI OKTATÁSÉRT
6721 SZEGED, JÓZSEF A SGT. 26.
SZÁMLASZÁM: 10402805-28014944.
Támogatásukat elõre is köszönjük.
Tisztelettel:
Halápi Nándor
igazgató, a kuratórium elnöke
Erdészeti Lapok CXL. évf. 3. szám (2005. március)

93

