
Magyar nyárfatermesztés 
(Mezőgazdasági K i a d ó , Budapes t , 1962) 

Mint egyik erdőben legszegényebb országban — Magyarországon is — a gyorsan
növő fafajok termesztése jelenti a faanyagszükséglet kielégítésének kulcskérdését. 
Így terjedt el és honosodott meg a múlt század elején az Amerikából behozott akác és 
vált rövid idő alatt szinte nemzeti jelképpé. Viszonylag lassabban terjedt el a nem 
sokkal későbben megismert nemesnyárak termesztése. Az akác fája a kisüzemi mező
gazdaság igényeit teljes mértékben kielégítette, az ipar fejletlensége pedig nem igé
nyelte nagyobb mértékben a celulózzá könnyen feldolgozható faanyagot. Merőben 
megváltozott ez a helyzet a felszabadulással. Rohamos fejlődésnek indult az ipar, ki
alakultak a mezőgazdasági nagyüzemek és általánossá vált a gépek használata. Egy
szerre megnőtt és ugrásszerűen emelkedett a papiros, lemez és különféle fapótló 
anyagok gyártásához nélkülözhetetlen nyárfaanyag iránti igény. 

Az igények jelentkezését részben megelőzte, majd követte a termesztésre vonat
kozó ismeretek megszerzése, a termelés megszervezése. Az Egyesült Nemzetek Élel
mezési és Mezőgazdasági Szervezete által létrehozott Nemzetközi Nyárfabizottság 
1949. évi kongresszusán keresztül bekapcsolódtunk a világszínvonalú kutatómunkába 
és a Bizottság 1957. évi párizsi konferenciáján tapasztaltak adták az indítékot az or
szágos méretű szervezésre. Mind a kutatómunka, mind a termesztés gyakorlata az el
telt rövid idő alatt hatalmas eredményeket hozott. Ezeket a tudományos eredménye
ket, gyakorlati tapasztalatokat gyűjtötte össze és adja közre Keresztesi Béla a mező
gazdasági tudományok (erdészet) doktora, az Erdészeti Tudományos Intézet igazga
tója, az általa szerkesztett és a Mezőgazdasági Kiadó gondozásában megjelent MA
GYAR NYÁRFATERMESZTÉS című, 590 oldal terjedelmű munkában. 

A könyv a teljesség igényével tárgyalja a termesztés tudományos alapjait, a nya
rak botanikáját, biológiáját, a nemesítés, szaporítás, telepítés és felújítás, nevelés 
majd a védelem kérdéseit, ismerteti a faterméstani kutatások eredményeit, a gazdasá
gossági vizsgálatok adatait és közli nyárfatermesztésünk néhány kimagasló eredmé
nyének a leírását. A rendkívül bő anyagot negyven szerző dolgozta fel, az ország 
negyven legjobb nyárszakértője adja benne tudásának legjavát. 

A mű bevezetésében az itt felhalmozott hatalmas ismeretanyagot dr. Balassa 
Gyula miniszterhelyettes, az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője fegyverül kí
nálja mindazoknak, akik részesei a népgazdaság faanyaggal való ellátásáért folyó 
harcnak. Az első fejezetben dr. Keresztesi Béla ad általános áttekintést nyárfatermesz
tésünk helyzetéről és fejlesztési feladatairól. Nagy vonalakban ismerteti a termesz
tésnek nálunk kialakult irányelveit és konkrét adatokkal bizonyítja a távlati nyárte
lepítési terv várható eredményességét. 

A második fejezet a nyarak botanikáját adja. Nemky Ernő a biológiai tudomá
nyok kandidátusa, egyetemi tanár, a soproni Erdőmérnöki Főiskola növénytani tan
székének vezetője és Vancsura Rudolf egyetemi adjunktus közös tanulmányban ismer
tetik a Magyarországon termesztett, termeszteni javasolt, valamint a nemesítés szem
pontjából jelentős nyarakat. A nyarak általános botanikai jellemzését megfelelő ha
tározókulcs és tizenkilenc faj, kereszteződés, illetve gazdasági fajta részletes leírása 
követi. A leírást ügyesen egészíti ki a legismertebb nyarak elnevezésének tizenhárom 
országra vonatkozó idegen nyelvű kulcsa. A fejezet második része a nemesítéssel fog
lalkozik. Kopecky Ferenc tudományos főmunkatárs, az ERTI sárvári Nyárfakutató Kí
sérleti Állomásának vezetője a gyakorlati szakemberek részére is hozzáférhető módon 
ismerteti a különféle nemesitési módszereket, közli a kombinációs nemesítés alapjait 
képező, eddig kijelölt 151 törzsfa jellemző adatait, az országos populétumokban te
lepített 100 fajta jegyzékét és a hazai nemesítési munka eredményeit. 

A harmadik fejezet a nyarak termőhelyével foglalkozik. Papp László tudományos 
munkatárs ismerteti a hazai és nemes nyarak igényét az éghajlattal szemben, kimu
tatja Magyarország éghajlatának kedvező voltát a nyarak termesztése tekintetében. 
Minden előforduló klímaegységnek megvan a leginkább megfelelő nyárfajtája. Járó 
Zoltán tudományos főmunkatárs, az erdőtalajok kiváló ismerője a nyarak talajigényé
vel foglalkozik. Részletesen ismerteti a levegő, víz és tápanyagtartalom iránti igényt, 
az erre vonatkozó kutatásainak eredményeit, majd részletesen meghatározza az egyes 



genetikai talajtípusokra — altípusokig lebontva — telepíthető nyárfajokat. A könyvnek 
ez a része kétségkívül egyike a leghasznosabbnak, legértékesebbnek. A fejezet a to
vábbiakban a két legfontosabb nyárelőfordulás — az ártéri és homoki termőhelyek 
— tipológiai rendszerezését adja meglehetősen bő terjedelemben Kárpáti István a bio
lógiai tudományok doktora, tudományos osztályvezető és Tóth Imre a Dunaártéri Ál
lami Erdőgazdaság erdőművelési csoportvezetője, másrészt Babos Imre a mezőgazda
sági tudományok (erdészet) doktora, tudományos osztályvezető tollából. 

A negyedik fejezettel kezdődően a termesztő gyakorlati munkája kerül előtérbe. 
A fejezet maga a nyarak szaporítását tárgyalja. Elsőnek dr. Marjai Zoltán tudomá
nyos munkatárs, az ERTI ráckevei Magvizsgáló Állomásának vezetője ismerteti a 
nyármag biológiáját, csírázásfiziológiáját és tárgyalja ennek alapján a gyakorlati mag
gazdálkodást. Dr. Babos Imre foglalkozik a hazai nyarak magtermelő állományainak 
a kijelölésével és törzskönyvezésével, ad útmutatást a nyármag származási-felhaszná
lási kérdéseiben. A magcsemetetermelést gyakorlati tapasztalatai alapján Bakkay 
László erdőmérnök, az Országos Erdészeti Főigazgatóság főelőadója írja le. Hivatott-
ságát biztosítja az a körülmény, hogy egyike azoknak, akik a termesztésnek ezt a kér
dését üzemi méretekben elsőknek oldották meg. A rezgőnyár különleges magcsemete
termesztési sajátosságaival Sólymos Rezső tudományos osztályvezető egészíti ki ezt a 
részt. A nyarak vegetatív szaporítása — ami a nyarak rendkívüli fajtagazdagsága és 
könnyű kereszteződése folytán különös fontosságú — Harkai Lajos tudományos mun
katárs és Partos Gyula erdőmérnök, az ERTI volt igazgatója feldolgozásában a fejeze
ten belül jelentőségéhez méltó teret kapott. 

Az ötödik fejezet a könyv legterjedelmesebb része, csaknem száz oldalon át tár
gyalja a nyarak telepítését és felújítását. Az árterek munkáját Tóth Imre bajai erdő
művelési csoportvezető, a láptalajok nyár kultúra ját pedig Balsay László erdőmérnök, 
a kapuvári erdészet vezetője ismerteti. Gál János a mezőgazdasági tudományok (er
dészet) kandidátusa, az Erdőmérnöki Főiskola igazgatója tárgyalja a nyárfának fasor
ban, mezővédő erdősávban való alkalmazását. A különleges legelővédő erdősávoknak 
nyárral kapcsolatos kérdéseit dr. Benkovits Károly erdőmérnök, nyugállományú tudo
mányos főmunkatárs fejti ki. A nyárasok telepítését szikesen és kötött talajon, vala
mint a nyarak telepítését csatornák és vízfolyások mentén Tóth Béla tudományos 
munkatárs dolgozta ki. Az előhasználati nyárállományokról Kocsárdy Károly valkói 
erdészetvezető és Rimler László a Gödöllői Állami Erdőgazdaság erdőrendezési fel
ügyelője számol be gyakorlati munkájuk tapasztalatai alapján. Dr. Babos Imre a te
lepítés és felújítás homoki sajátosságaival, Kouócs Nagy Zsigmond a Hajdúsági Ál
lami Erdőgazdaság erdőrendezési felügyelője pedig a sekély termőrétegű talajok kü
lönleges telepítési módszerével, a bakhátas telepítéssel foglalkozik. Ebben a fejezetben 
jutnak leginkább érvényre az eddigi gyakorlat már leszűrhető tapasztalatai, ezen a 
területen mérhető le leginkább az a fejlődés, amit a nyarak elterjesztése terén elér
tünk. Különös jelentőségűek azok a tanulmányok, amelyek a nyaraknak erdőterüle
ten kívüli telepítésére vonatkoznak. Legélesebben világít rá erre az a megállapítás, 
hogy csupán a mezővédő erdősávok elérhető kialakítása évi több mint egymillió m 3 

faanyag termelését teszi lehetővé. Az erdészet tudósai által kialakított és ebben a fe
jezetben közreadott telepítési elvek nagy segítséget nyújtanak az erdészeten kívüli 
szervek ilyenirányú feladatának teljesítéséhez. 

A hatodik fejezet a nyárasok fatermésével foglalkozik. Sopp László tudományos 
munkatárs közel 8000 törzs adata alapján részletesen feltárja a hazai és nemesnyárak 
fatömegviszonyait és adja meg saját szerkesztésű fatömegtábláit a fehér és szürke-, a 
fekete, a rezgő-, korai-, kései-, valamint az óriásnyárra vonatkozóan. Dr. Magyar János 
egyetemi tanár, a soproni Erdőmérnöki Főiskola erdőrendezéstani tanszékének veze
tője a nyárasok fatermésével foglalkozva bemutatja az általa szerkesztett ideiglenes 
faterméstáblát és legalább a három fajtacsoportra nézve — a fehér és szürkenyárra, 
a korai és késeinyárra, valamint az óriásnyárra — az újabb igényeknek megfelelő táb
lák szerkesztését sürgeti. 

A hetedik fejezet a nyárasok nevelését tárgyalja. Dr. Magyar János a nemesnyá
rasok korszerű nevelésének céljául minél több első osztályú lemezipari rönk terme
lését állítja és ennek érdekében már korán — 3—6 éves korban — jelölteti ki a véghasz
nálatig fenntartandó fákat, ezeknek minden előnyt megad, hogy minél előbb érjék el 
a kívánt méretet és minőséget. A körzővel és vonalzóval szerkesztett irányelveket 
Szodfridt István tudományos munkatárs Koltay György volt Kossuth-díjas nyárfatu
dósunk által alapított gyérítési kísérletek eddigi eredményeinek értékelésével, majd 
Bakkay László a hazai nyárasok nevelésére vonatkozó megállapításokkal egészíti ki. 
Mindketten figyelemmel vannak már a népgazdaságnak farost- és cellulózfa igényére 
is. A fejezetet Koltay Györgynek, a mezőgazdasági tudományok kandidátusának és az 



ERTI volt osztályvezetőjének — nyárfakutatásunk úttörőjének és első modern mű
velőjének — a nyarak nyesésére vonatkozó tanulmánya zárja le. 

A nyolcadik fejezetben kapott helyet a nyárasok védelme. Dr. Haracsi Lajos egye
temi tanár, az Erdőmérnöki Főiskola erdővédelemtani tanszékének vezetője az egyes 
termőhelyi tényezők kedvezőtlen alakulásával kapcsolatos károkat, azok megelőzésé
nek módjait ismerteti és rámutat, hogy a biotikus kártevők fellépését az abiotikus té
nyezők kedvezőtlensége készíti elő. A növényi és állati károsítókkal Győrfi János a 
mezőgazdasági tudományok kandidátusa, a nyárfarák kérdésével Szilágyi László tu
dományos munkatárs, a nyárfa álgesztjével és bélkorhadásával pedig Pagony Hubert, 
a biológiai tudományok kandidátusa, az ERTI erdővédelmi osztályának vezetője fog
lalkozik. Az országszerte legsúlyosabban jelentkező vadkárosítással, elhárításának 
kérdésével kapcsolatban dr. Bencze Lajos az ERTI soproni erdővédelmi állomásának 
a vezetője nyújtja azt, amit mai tudásunk mellett adni lehet. 

A kilencedik fejezetben Madas András a mezőgazdasági tudományok (erdészet) 
kandidátusa, az Országos Tervhivatal mezőgazdasági osztályának vezetője értékeli a 
nyárfatermesztés gazdaságosságát és kimutatja a nyárfatermesztés versenyképességét 
az átlagos ipari és mezőgazdasági cikkek termelésével szemben is. A nyarak fájának 
rövid anatómiai és kémiai ismertetése, majd a faanyagválasztékok érvényben levő 
szabványainak közlése után nyárfatermesztésünk néhány kimagasló eredményével 
találkozhatunk a kötetben. Tóth Károly erdőrendezési felügyelő a Szolnokmegyei Áll. 
Erdőgazdaság területén végzett telepítésekről számol be, Vida László főmérnök a 
Csongrádmegyei áll. Erdőgazdaságnak országos hírű nyártermesztési eredményeit is
merteti és Horváth László erdőművelési csoportvezető az országban legnagyobb múltra 
visszatekintő felsődunaártéri nyártermesztésbe ad rövid betekintést. 

A művet bőséges irodalomjegyzék egészíti ki és jól szerkesztett név és tárgymu
tató könnyíti meg benne az eligazodást. Az 590 oldal, a 291 igényesen válogatott és ki
fogástalanul nyomott ábra tartalmazza mindazt, amit ma a nyárfatermesztésről tudni 
kell és írásban rögzíteni szükséges. Ezek nagy része nem ismeretlen az irodalommal 
lépést tartó szakembernek, összegyűjtésük és egységes szemléletű közreadásuk mégis 
rendkívüli jelentőségű mind a termelési színvonal megfelelő biztosítása, mind a to
vább haladás szempontjából. Szakirodalmunknak előkelő reprezentánsa ez a mű. 

Jérome René 

S c h w e r d t f e g e r , Fritz: Das Eichenwickler-Problem. — Az Észak-Rajna — 
Westfalen tartomány élelmezési, mezőgazdasági és erdészeti minisztériuma mellett 
működő, mezőgazdasági kutatási, oktatási és tanácsadási választmány, a Forschung 
und Beratung című kiadványai C sorozata 1. füzetként adta közre a göttingeni egye
tem neves erdészeti-patológiai tanárának beszámolóját a Tortrix viridana L. fellé
pése és a vele szemben való védekezés kérdésének 10 éves tanulmányozása eredmé
nyeiről. 

A 174 lapon, 51 ábrával, szép kivitelben megjelent beszámoló bevezetésében a 
szerző elmondja, hogy ez a legutóbb 1950-től 1959-ig folytatott kutatás rövid idő 
alatt már a harmadik, amely a németországi tölgyesek egyik legmakacsabb kártevő
jének, a tölgyiloncának a leküzdési lehetőségét tűzte ki vizsgálata céljául. — A be
számoló nem kíván a Tortrix viridana L. monográfiája lenni, ezt a feladatot Gasow, 
H. 1925-ben már elvégezte. — Szerző azt is hangsúlyozza, hogy a kérdés korántsem 
tekinthető lezártnak. A beszámoló csak visszatekintés kíván lenni 10 év munkájára: 
az eddigi eredmények felmutatása és ösztönzés mind a gyakorlati erdészetnek, mind 
a tudományok művelőinek. — A könyv négy részben tárgyalja a kérdést. 

Az első rész rámutat a tölgyilonca elterjedési területére, megállapítja, hogy a 
károsító az őshonos tölgyerdőket is évszázadok óta pusztítja. Vannak vidékek, ahol 
a rágása állandó, ha nem is mindig egyenlő mértékű: vannak vidékek, ahol a töme
ges elszaporodását és kártételét hosszabb-rövidebb rágásmentes évek szakítják meg; 
végül vannak vidékek, ahol a rágása sohasem válik gazdaságilag érezhetővé annak 
ellenére, hogy állandó jelenléte megállapítható. Ezek a permanens, gradációs és látens 
vidékek nem szigorúan elhatároltak, hanem egymásba folynak. 

A második rész tárgyalja a károsítás mibenlétét. Első helyen a terméskiesés, 
második helyen a növedékveszteség áll, ez utóbbi évenként és hektáronként 2—4 
tömör köbméter fának felel meg. Tárgyalja még az újulatban, az aljnövényzetben je
lentkező károkat is. A harmadik részben a szerző igen érdekesen fejti ki és szem
lélteti azt az összefüggést, amely a tölgyilonca hernyóinak kibújási ideje és a gazda
növénynek, tehát a tölgynek a rügyfakadási ideje közt fennáll. A gyakorlati meg
figyelésekre támaszkodva, Schwerdtfeger szinte cáfolhatatlanul szögezi le tételét, 
amely szerint a hernyók kibújásának és a rügyfakadásnak időbeli egybeesése szük
ségképpen tömeges elszaporodáshoz —, időbeli különválása viszont szükségképpen, a 



tölgyiloncanépesség csökkenéséhez vezet. Ehhez képest ott permanens a károsodás, 
ahol állandónak mondható a tölgyilonca hernyók kibújásának és a tölgyek rügye-
zésének időbeli egyezése; ha viszont gyakori ugyan a tölgyek oly időben való kihaj
tása, amikor még vagy már nincsenek jelen a megfelelő fejlődési korban levő her
nyók, de időnként a kibújó hernyók megtalálhatják a megfelelő rügyeket, akkor áll 
fenn a gradáció veszélye; ha pedig mindig csak néhány elkésett hernyó találkozik az 
alkalmas fejlődési korban levő rüggyel, akkor beszélünk látens állapotról. 

Erre az alaposan indokolt tételre építi fel a szerző beszámolójának negyedik ré
szét. E szerint vannak alkalmas, alkalmatlan és még eléggé ki nem próbált védeke
zési eljárások. — Hangsúlyozza, hogy a kevésbé alkalmas védekezési módok megfe
lelő együttes alkalmazása is biztosíthat bizonyos eredményt, de egymagában véve pl. 
az elegyes erdő éppen úgy nem biztosít védelmet mint a csekély számú madárállo
mány. Javasolja a fokozott madárvédelmet (legalább 40—50 fészket habként), a de
nevérek és hangyák telepítését, a paraziták és kórokozók kihelyezését, — de mind
ezt csak kisegítő intézkedésnek tartja. Szerző szerint jelenleg két hatásos módja van 
a védekezésnek: egyik a DDT-s ködpermetezés, mint azonnal ható, gyors eljárás —, 
de számolni kell ennek a biológiai hátrányaival. A másik a messzibb tekintő eljárás, 
nevezetesen a későn hajtó tölgyfajokkal történő telepítés és felújítás. A tölgyilonca 
leküzdésének a lényegét abban látja, hogy olyan tölgyfajokat kell telepíteni (e tekin
tetben a szlavóniai tölgyekre is céloz), amelyek olyan későn hajtanak, amikor a tölgy
ilonca hernyói már nincsenek a helyszínén. A tölgyilonca akklimatizálódását nem 
tartja valószínűnek. 

Dr. Győrfi János 

Jablokov, A . Sz . : Jegenyenyárak. (Piramidal'nue topoli) Goszleszbumizdat, Moszk
va—Leningrád, 1956, 58. pp. 

Jablokov, A. Sz. akadémikus a Leninről elnevezett össz-szövetségi mezőgazdasági 
akadémia erdészeti osztályának elnöke, a pusikinói erdészeti kutató intézet (VNIILM) 
nemesítési osztályának vezetője, több nagynevű tudóssal együtt az erdei fák nemesí
tésének, főleg a nyárnemesítésnek úttörő kezdeményezője volt a Szovjetunióban. 
Több évtizedes munkássága során számos könyvet írt a nyártelepítés és nemesítés 
kérdéséről, valamint az erdei fák genetikájának kutatásában elért eredményeiről. 

A Jegenyenyárak című brossúrája a keskeny koronájú nyárfafajtákat nép
szerűsíti. 

A Szovjetunióban a jegenye alakú nyárnak három fajtaváltozata fordul elő: a 
bollenyár (Populus alba L. cv. 'bolleana'), a jegenyenyár (Populus nigra L. cv. 'ita
lica') és a tiszaháti nyár (Populus nigra L. cv. 'thevestina'). 

Ezek a nyárfajták keskeny koronájuk folytán igen szélállóak. Hatalmas, mélyen 
a talajba hatoló gyökérrendszerük állja a versenyt a füves növényzettel és szárazság
tűrésüket is nagymértékben fokozza. Keskeny koronájuk alig vet árnyékot, ezáltal a 
szomszédos mezőgazdasági kultúrában nem okoznak terméscsökkenést és a tájba is 
jól beleillenek. Zárt állományban, különösen a terebélyes koronájú fákkal elegyesen, 
nem jól érzik magukat. Valószínűleg azért, mert keskeny koronájuk miatt sűrűn tele
pítik őket. Déli származása miatt azonban mindhárom fajta rendkívül fagyérzékeny. 

A szerző szélesebb körű telepítésük lehetővé tétele érdekében több új fajtát ne
mesített, főként a fagyállóság fokozására. 

Ezek közül különösen jól beváltak a fehér- és bollenyár keresztezése révén elő
állított ún. moszkvai fehérnyár, a rezgő- és bollenyár keresztezés eredményeként ka
pott Jablokov-nyár, valamint a fekete- és jegenyenyár hibridje a pionyer-, sztali-
nyec- stb. nyarak. 

A Micsurin módszereivel nemesített hibridnyárak fagyállósága annyira fokozó
dott, hogy 1939—1940. év telén Moszkva környékén a —45 C° hideget is átvészelték. 

A brossura befejező részében a szerző a vegetatív szaporítás módszereit — zöld 
dugványozást, fás dugványokkal végzett dugványozást, bújtást, oltást, gyökérsarjról 
szaporítást — ismerteti és értékes gyakorlati tanácsokat ad. Az útbaigazítás annyira 
részletes és alapos, hogy a jegenye alakú nyarak vegetatív szaporítását — még a zöld 
dugványozást is — mindenki könnyűszerrel elsajátíthatja. 

A szerző a könyvecskét főként a gyakorlati szakemberek számára írta azzal a 
céllal, hogy a sík tájba olyan jól beleillő jegenyenyár fasorok telepítését minél széle
sebb körben előmozdítsa. 

Kopecky Ferenc 


