
R homoki értékakáeré! 
B A B O S I M R E 

a mezőgazdasági tudományok d o k t o r a 

Egyre gyakrabban foglalkoztatnak bennünket, homokfásítókat Szőnyi 
László értékakácfái. Lépten-nyomon fel kell rájuk figyelnünk s egyre jobban 
tisztulnak a lehetőségek, amelyeket rajtuk keresztül érvényesíthetünk. Ehhez 
a vitára bocsátott kérdéshez szeretnék néhány gondolattal társul szegődni. 

Az értékakácok szerepe elsősorban a gyengébb termőhelyeken kidombo
rodó. A sokak által ismert Malec-fenyves mellett lendül a magasba Kunada-
cson a „Sinai-hegy", Jellegzetes kunadacsi tájtípusú, terebélyes, széleshátú 
homokbucka. Tetejét fennsíkszerűen képezte ki a szél. Szélárnyékos oldala 
enyhébb lejtésű (15°). Alsó harmadában alig 1,5 m szintkülönbségű teknő mé
lyed a lejtőbe. Az egykori, téves felfogást követve ültették az alsó buckahar
madra a feketefenyőt s föléje a száraz homokhátakon termőhelyeállónak vélt 
akácokat. A jelenlegi 34-es tag erdőtelepítését az eiső világháború munkáshiányos 
esztendeiben kellett végrehajtani. A mélyen fordított területen 3 X 0,5 öles 
hálózatban ültették el a csemetéket. A 34/g erdőrészletben az akácosokat fogta 
egybe az erdőrendező. Az előbb említett teknő az akácültetés területébe esik. 
A 34/h erdörészletbe a feketefenyves került. Ennek egy kis foltján váltakozó 
sorokkal cserélik egymást az akácok s a fenyők. A fenyő érdekében pár év 
múltán tőre vágták az akácokat úgy, hogy ma 7 év a korkülönbség a fenyők 
s az akácok között. 

Az akácos és az akáccal elegyes fenyves beszögelésében kihasítható 1 ha-os 
területen 2 talajszelvény tanúskodik arról, hogy a gyengén humuszos homok 
nem az akáctelepítés számára való. Az enyhe lejtésű domboldal a néhány esz
tendeje mért mikroklíma kiértékelésével megerősíti ezt a megállapításunkat. 
Egyedül a teknő környezethatása kedvezőbb a tág hálózatban ültetett, ma 40 
éves akácos számára. 

A kihasított 1 ha-os terület azonban igen alkalmas az egykori akácülteté
sek összehasonlító kiértékelésére. Három állományfelvétellel igyekeztem a 
gyenge, homoki termőhelyen az értékakác kérdését tisztázni. 

1. ábra. A három kunadacsi állományfelvétel leírási 



Az I. felvételi hely a 3 X 0,5 öles hálózatban a teknőbe telepített akácos
ban van kitűzve. Mint a fényképen is látható, a soha, semmiféle ápolásban 
sem részesült akácos a minőségileg értéktelen, torzonborz böhöncök gyüleke
zőhelye. A teknőhatás következményeként a termőhely a fák magassági növe
kedése alapján a Fekete-féle fatermési táblák V. osztályába sorozható. A vég
zett törzselemzések szerint —> valószínűleg a tág hálózat hatására — az első 

2. ábra. A 34/g erdőrészlet teknőjében ápolatlanok, 
böhöncjellegűek a tág hálózatban ültetett értékakácok. 
Háttérben a III. állományfelvétel akáccal elegyes fe
ketefenyvesek. Jobbról a II. állomány felvétel emelkedő 

termőhelye 

10 év magassági és vastagsági növekedése egyenletes, egymással lépést tartó. 
A következő években .a termőhelynek megfelelően a magasság növekedése ella
posodik. Annál erőteljesebb a már 3 m magasságban koronába bomló, tág nö-
vőterületű törzsek vastagodása. Az még ma is tart. Időben végrehajtott, szük
ség szerint megismételt nyesésekkel legalább 5—6 m hosszú, 20—30 cm vas
tag iparifát lehetett volna a teknők törzsein nevelni. Az összes fatömeg 91%-át 
az értékakácok szolgáltatják (a törzsszám 58%-a), iparifa kihozataluk feltű
nően alacsony (23%). 

A II. felvétel a teknő és a feketefenyves közötti, mindössze 1,5 m-rel ma
gasabban fekvő, enyhe bukkanó elegyetlen, átlagosan 25 éves, nagyrészt sarj-



akácosában készült. A hálózat itt is 3 X 0,5 öles. Az értékakácok a fatömeg 
68%-át képviselik, azt az összes (törzsszám 48%-án növelték meg. A teknő kör
nyezethatásának a hiányában az azonos szelvényű talajtípuson már csak a 
VI. termőhelyi osztályba sorolható állomány jöhetett létre. Jól elkülöníthetők 
az átlagot képviselőktől az értékakácok. Növekedésük egybevetése a majd
nem azonos futású hossznövekedés mellett a vastagodás alapvetően más jel-
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3. ábra. Az I. és a II. állományfelvételek törzselemzései 
és jellemző talajadatai 

legére hívja fel a figyelmet. Az átlagakác kétféle növekedése majdnem egybe
vágó irányú, az értékakác vastagodása magasan a hosszúnövekedés fölé ívelő. 

Nyilvánvaló mindkét gyenge termőképességű akáctermőhelyen •— a 
„hy" %-ok összege 200 cm mélységben mindössze 35,8—40,6 —, hogy az ele-
gyetlen akácos nevelésére alkalmatlan. A meglévő értékakácok figyelembevé
telével kialakított, feketefenyővel elegyes állomány céltípus 75—78%-kal na
gyobb fatömeget, 300%-kal magasabb iparifa kihozatalt biztosíthatna a nép-



gazdaság számára. És nem feledkezhetünk el a termőhely javításáról sem, 
amit az elegyetlen, perjefüves akácossal szemben az akáccal elegyes "fekete-
fenyvesektől remélhetünk. 

A III. felvétel az akáccal sorokban elegyített, feketefenyvesben készült. 
Az előbbivel (II.) azonos környezethatású, valamivel alacsonyabb lejtfekvésű 
állományban sem volt a múltban ápolás. Ennek „köszönhető", hogy az akác sorok 

4. ábra. Az enyhe lejtésű szélárnyékos oldal még a 
környezet-hatásában sem kedvező termőhely az ele
gyetlen akácos számára. A II. állomány felvétel helye. 

megszakadtak, az egyenként állók növekedése nem kielégítő. A kis csoportba 
verődöttek nyesés hiányában erősen elágasodtak, a böhöncjellegű akácok minő
sége kifogásolható. Ennek ellenére 61—370%-kal nagyobb az állomány céltípus 
1 ha-ra vonatkoztatott fatömeghozama és 300—400%-kal magasabb a termel
hető iparifa kihozatala. 

Vitatható, hogy mennyiben helyes a két megtervezett, lehetséges állo
mány szerkezeti felépítése. Kifogásolható a fenyves-akácos elegyítésének a 
módja. Szándékosan vettem át azonban az értékakácok tényleges elhelyezke
dését, egészítettem ki az üresen maradó területrészeken olyan méretű fekete
fenyőkkel, mint amilyenek az akácos tőszomszédságában találhatók. 

A három állományfelvétel alapján a következők rögzíthetők: 



1. Az értékakác a jelent képviseli. Értékakácnak a már meglévő, jobb nö
vekedésével a többiek — az átlagot képviselők és az átlag alattiak — közül 
szemmel láthatólag kiugró, elkülönülő egyedeket nevezzük. 

2. A gyérítések előtti értékakácokból az adott termőhelyeken okszerűen 
'fenntartható akácegyedek törzsszámára következtethetünk. Ennek megfelelően 
ugyanott az akác vállalható elegyarányszámát is az értékakácok határozzák 
meg. 

6. ábra. A III. állomány}elvétel ápolatlan akácos-
feketef.nyvese 

3. Az értékakácok magassága jó termőhelyeken (I.—II. t. h. o.) a talaj ter
mőképességét maximálisan hasznosítani képes egyedek jobb növekedése, 
gyenge termőhelyeken (V—VI. t. h. o.) az életképtelenek lemaradása miatt 
általában kiugró. Minél kevesebb az egységnyi területre eső értékakácok 
száma, annál szembetűnőbb ez a magasságeltérés, míg jó termőhelyeken egybe
olvad az az uralkodó koronaszinttel. Közepes termőhelyeken az érték- és átlag
akácok magassági növekedése kiegyensúlyozottabb. 

4. Mindenkor meggyőző és jellemző az értékakácok erősen felfelé ívelő 
vastagodása, ennek megfelelően még rövidebb törzshossz esetén is a vasta
gabb választékok kihozatala. Előtérben áll a minőség kérdése. 

5. Hasonló termőhelyeken hasonló az értékakácok iparifának hasznosít-



ható törzsmagassága és vastagsági növekedése. Ez a táji erdőművelés kereté-
ban a választékok céltermesztését könnyíti meg. 

6. A kezdettől fogva tágas növőtér esetében nagy a tényleges böhöncösö-
dés veszélye. Egyremegy, hogy azt az ültetés tág hálózatára — pl. a legelő
erdők kialakítására — vagy a lemaradó, kipusztuló társakácok rovására kell 
írnunk. Ellene csak az időben megkezdett és folytatott ápolással-nyeséssel, a 
hézagok más fafajokkal — a termőhely jóságától függően nyárral, erdei- vagy 
feketefenyővel — történő benépesítésével védekezhetünk. 
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5. ábra. A 34/h erdőrészlet akáccal elegyes fekete-
fenyvesének termőhelyi és törzselemzési adatai 

7. Az értékakácok törzsszámaránya a termőhelyjóság függvénye. Jó ter
mőhelyen a fák 70—75%-a értékakác. Gyenge termőhelyen ez az arányszám 
21%-ra is csökkenhet. Minél kevesebb: annál szembetűnőbb és jellemzőbb az 
előfordulásuk. 

8. Időben és folyamatosan kell elegyes állományokban a beépült értékaká
cok növőterét biztosítanunk. Csak ezzel szabályozhatjuk az évgyűrűk lehető
leg egyenletes szélességét, kerülhetjük el a szorongás éveinek vastagsági növe-
dékveszteségét. 

9. A korai, alacsonyan elágazó koronaképződés a gyenge akáctermőhelyek 
jellemzője. Ezen csak a megfelelően kézbentartott záródás szabályozásával, ele-



gyítéssel és az ágnyeső fűrésszel segíthetünk. Enélkül biztosra vehető állomá
nyunk minőségromlása. 

10. Az akác villásodása elsősorban annak a következménye, hogy törvény
szerűéi elfagy a vezérhajtásoknak a nyárutólján megnyúlt része. Ez alól az 
értékakácok sem kivételek. Tagadhatatlan azonban, hogy a gyorsabban maga
sodó értékakácok hamarabb kinőnek a késő tavaszi, talajmenti fagyhullámok 
levegőrétegéből. 

11. Kézenfekvő, hogy az értékakácok az egyedekben rejlő genetikai adott
ságok és a termőhely helyhez kötött optimumának találkozóhelyein állnak. 
Gyenge, homoki termőhelyeken valószínű kiegészíti azt a szárazság jobb elvi
selése is. Ezért a legjobb V-fa jelöltek az egyébként természetesen '\nem kije
lölendő értékakácok. Belterjes ápolásuk-nevelésük, továbbtenyésztésük a mi
nőségi szelekció útvonalán haladó hálás, nemesítéssel egybekötött, erdőműve
lési feladatunk. 

12. A termőhely jóságával változóan mindig nagyobb számú értékakác 
igazoltan a több és vastagabb fatömeg mennyiségi, megfelelő ápolás esetén 
egyben minőségi hordozója. Az országos viszonylatban is kis számú pluszfa 
olyan kiváló fenotípus, melynek átörökítő készségét az utódlás vizsgálatán 
át még bizonyítani kell. Az ugyancsak a jövőt képviselő, a további mennyiségi 
és minőségi növekedésüktől függően a vágáskor végéig fenntartandó V-fákhoz 
hasonlóan egykor valószínű a pluszfákat is az értékakácok soraiból fogjuk ki
jelölni. 

— — — f ^ M — 

Hozzászólás 
Kopecky Ferenc nyárfagazdálkodási c ikkéhez 

Egy-két gondolattal kívánom kiegészíteni a cikket. 1950—51-ben Tolnán Koltay 
György javaslatára végzett és A nyárfa könyv írásakor figyelembe is vett dugvá-
nyozási kísérleteim szerint a legkedvezőbb gyökérzetet középkötött talajon; a 15 c m 
körüli dugványhosszúság alkalmazásával érjük el. A megeredést is számításbavéve 
azonban leggazdaságosabb a 18—20 cm-es dugványhosszúság. A dugvány vastagsá
gával nő a megeredés biztonsága és a belőle fejlődött gyökeresdugvány tömege 
(mérete); 7 m m - i g rohamosan, attól kezdve jelentéktelenül. A tágabb hálózatban 
dugványozott és gondosan rügy, felett metszett 20 mm-es dugvány csonkját ás be
forrta az egyéves hajtás. Anyatelepeink dugványanyagát tehát egyéves suháng-
nevelés céljából 15 m m vastagságig, erdősítéshez helyszíni dugványozásakor 25 m m 
vastagságig nyugodtan kihasználhatjuk. (A gyakorlat általában a 6—9 mm-es dug
ványt a lkalmazza a legnagyobb tömegben az aprítás bérezési normája miatt.) 

A dugványgyökereztetésben a hálózat és magassági növekedés közötti össze
függésre vonatkozó kísérleteim n e m egyeznek a c ikkben írottakkal: 0,10 m2 és 
0,075 m2 növőtónrel végzett kísérletben a kimagasló csemeték átlagé ' :sebb. növő-
tér esetében volt magasabb 5—10%-kal, 2,5—3 m között m i n d a dug\ hosszúság, 
mind a dugvány vastagság függvényében. A z összes csemeték átlagmaguísága azon
ban az elnyomottak miatt valóban alacsonyabb 15%-kal, mint a ritkább hálózatban. 

A 0,15 m2 növőterű csemete átlagsúlya kétszerese volt a másikénak, tehát a 
növőterét tökéletesen kihasználta. 

Suhángnevelési módszerként helyeslem Bokor Rezső által 1951-ben irodalmi 
adatok alapján már javasolt olasz módszert, amit Jugoszláviában is széles körben 
alkalmaznak. A z egyéves, kellő növőterű gyökeresdugványt helyben hagyva, tőre 
metszve 2 éves gyökerű 1 éves felsőrészű suhángot vagy sorfát nyerünk. A z i lyen 
anyag a két esztendeje helyenként katasztrófát okozott kéregelhalással szemben 
előnyösen viselkedik nemcsak gyökérszár aránya miatt, hanem azért is, mert e l 
hatalmasodott fertőzés n e m lehet rajta. A költséges anyatelepek egy részét is 
nélkülözni lehet az első évi visszametszés dugványanyaga révén (Suba János ész-


