
4. ábra. Kunadacs, Vacó, Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság. 
Állandó talajvíz hatás alatt álló homokos réti talajon telepített fa alakú 

fűzklón kísérleti terület. Négyéves Salix Sepulchralis Simk. 

j ó . Törzse feltűnően egyenes. Nagyon kevés, de vastag ágakat hoz létre. A z 
éves törzsszakaszok majdnem ágmentesek. Jó minőségű törzset nevel. Felhasz
nálását ültetvényes termesztésben tartjuk célszerűnek. Vegetációs időszaka 
hosszabb, mint a hazai és jugoszláv klónoké, de rövidebb, mint a S. sepulchralis 
Simk. és S. humboldtiana Willd. klóné. Kisebb mérvű fagyérzékenysége tele
pítésben nem okoz gondot. 

Salix alba L. Valenza cv. 'I—4/59'. Neme: hímivarú. Olaszországból, a Pó 
síkságáról, úgyszintén Valenza Po környékéről származik. Szaporítóanyagát a 
Novi Sad-i Nyárfakutató Intézettől szereztük be. Törzse feltűnően egyenes. T e 
lepítésben minőségi törzset várunk tőle. Vegetációs idejének tartama hasonló 
az előbbihez. Kisebb mérvű fagyérzékenysége nem káros. 

A nemesnyárak termesztése a somogyi homokvidéken 
D R . A D O R J Á N J Ó Z S E I 

A somogyi homokvidéken a nemesnyárasok 80%-a az elmúlt 10 év során 
létesült. Jelenleg 3500 ha a nemesnyárak által elfoglalt terület. Ezek az ál lo
mányok növekedés és „termőhely" szerint a következőképpen csoportosíthatók: 
A nemesnyárasok 25—30%-a olyan gyenge termőhelyre került, ahol már a 
kezdeti növekedés sem kielégítő, 25—30%-ának kezdeti növekedése még ki
elégítő volt, de 4—5 év elteltével növekedésükben visszaestek. A nemesnyára
sok 40—50%-a 4—5 év elteltével továbbra is egyenletes j ó növekedésű maradt. 

A nagyarányú eredménytelen nyárasítás nyomán sok erdészeti szakember
ben felvetődött az a gondolat, hogy Somogyban nem is lehet eredményesen 
nyárasítani. Nagyrészt ennek a szemléletnek a következménye, hogy 1970-ben 
az Erdőgazdaság mindössze 20,0 ha-t erdősített nemesnyárral. A mezőgazdasági 



nagyüzemek cellulóznyár telepítése is visszaesett. Hogy a nemesnyár számára 
megfelelő, vagy kevésbé megfelelő egy termőhely, ezt a kérdést csak azokkal 
az állományokkal dönthettük el, amelyek a kultúrfafajnak kijáró gondozást, 
agrotechnikát és az igényelt növőteret megkapták. A termőhelyek értékelésé
nél éppen ezért különválasztottuk a megfelelő ápoltságú és gyérítettségű ál lo
mányokat a gondozatlan, elégtelen növőterű áUományoktól, és az előbbiekkel 
értékeltük a termőhelyeket, majd szembeállítva egymással a hasonló termőhe
lyen élő megfelelő és elégtelen növőterű állományokat, meghatároztuk a jó nö
vekedéshez szükséges növőteret. 

Termőhelyi viszonyok 

A somogyi homokvidék a s.zubmediterrán klíma hatása alatt áll. A hőmér
sékleti ingadozások viszonylag alacsonyak, a telek enyhék. A legmelegebb hó
nap július, középhőmérséklete 20—22 °C. A leghidegebb hónap január, közép
hőmérséklete —1 "C. A csapadék bő és általában egyenletes eloszlású. A z évi 
átlagcsapadék 750 mm. A napfényes órák száma 2100. A levegő párateltsége 
júliusi átlagban 14 órakor 58%o. A táj éghajlata a nemesnyár-kultúra számára 
tehát kedvező. A dombok enyhe emelkedése és csekély magassága következ
tében a kitettségnek a somogyi homokvidéken nincs jelentősége. 

A szintkülönbség a homokhátak és völgyek között nem igen haladja meg a 
3—6 métert. A z éger borította völgyek és teknők mélye legtöbb esetben ta
vasszal a talajvíz szintjét is jelenti, ezért a talajvíz a táj legnagyobb részén a 
felszínhez közel, a nemesnyár részére kedvező mélységben megtalálható. Át lag
csapadékos években a talajvíz áprilisban tetőzik, majd a 'nyár folyamán a csa
padékosságtól függően szeptember—októberig 1,0—1,5 m-t süllyed. 

A talajvíz átlagos áprilisi magasságának megfelelően a somogyi termelőhelye
ket a következő vízellátási, hidrológiai típusokba sorolhatjuk: 

Vízzel borított, felületi vizes típus. Ezek a termőhelyek csapadékos években 
különböző magasságú felületi vízborítást kaphatnak. A mézgáséger termőhe
lyei ezek a teknők, medencék. Nemesnyár termesztése itt nem jöhet számításba. 

Szivárgó, mozgóvizes típus. Ez a hidrológiai típus az éger, de egyúttal a 
nemesnyár részére is az egyik legkedvezőbb vízellátást biztosítja. Patakok, csa
tornák, vízfolyások mentén nagyon szép nemesnyár-állományokat, fasorokat 
találunk. A talajvíz ingadozása a szivárgó, mozgóvizes típusban a legcseké
lyebb. Száraz években sem haladja meg az 1,0 m-t. Átfo lyó víz a nemesnyár 
tenyészetét nem zavarja. 

Felszínig nedves típus. A talajvíz áprilisban 40—80 cm-ig feljátszik. 
Állandó talajvízhatású típus. A talajvíz áprilisban 80 cm-nél feljebb nem 

emelkedik, de 1,5 m-en belül megtalálható és így száraz években is hat a ter
mőrétegben. 

Időszakos talajvízhatású hidrológiai típus. A talajvíz áprilisban 1,5—2,0 m 
között megtalálható. Száraz években 3,5 m mélyre is süllyedhet a talajvíz. 
Ilyenkor csak a vegetációs idő első felében beszélhetünk talajvízhatásról. 

A talajvíz hatásától független termőhelyek. Itt a talajvíz áprilisban 2,0 m 
alatt található. 

Kovárványhatású termőhelyek. Kedvező vízhatást idéznek elő az 1 és 2 m 
között elhelyezkedő kovárványcsíkok, vaskőpadréteg vagy rétegek, esetleg vas
tagabb vályogréteg, amelyek a felettük levő homokban vagy vályogos homok
ban kisebb, nagyobb fokú hasznos víztöbbletet hoznak létre. Nagyobb esőzés 



után ezek felett a rétegek felett szivárgó vízfolyás észlelhető. A vízvisszaduz-
zasztó réteg felett rozsdás elszíneződés, a rétegekben fekete, fonalas vaskiválás 
vehető észre. 

A vashidroxidtól összeállt rozsdaszínű összefüggő zárt vaskőpadrétegek l e 
folyástalan teknőben és lápon pangóvizet okozhatnak és ilyen formában ká 
rossá, talajhibává válnak. 

A termőhely jóságát a hidrológiai viszonyok mellett döntően a talajviszo
nyok határozzák meg. A z egyes genetikai talajtípusok a domborzat szintjén ala
kultak ki. A dombhátak tetején gyakran találunk gyengén humuszos homokot , 
kovárványos barna erdőtalajt, ritkábban rozsdabarna erdőtalajt. A z oldalakon 
többnyire rozsdabarna erdőtalaj, vagy anyagbemosódásos rozsdabarna erdőtalaj 
alakult ki. A domboldal alsó felén gyakran megjelenik a rozsdabarna erdőtalaj 
réti talajon és a réti erdőtalaj. A domblábnál homokos réti talaj, ritkábban 
iszapos, vályogos réti talaj jelentkezik, gyakori a réti öntéstalaj. A legmélyebb 
részeket a réti talajok és síkláptalajok, valamint ezek kombinációi foglalják el. 
Öntésből származó gyengén humuszos homokot mélyebb szinten is találunk. 

A nemesnyárak termőhelyigénye, növőtérszükséglete 

A nemesnyárak j ó növekedéséhez j ó termőerejű talajra és egyenletes, bősé 
ges vízellátásra van szükség. A z egyes genetikai talajtípusok különböző szin
teken fordulnak elő, ezért általában mindegyikhez meghatározott hidrológiai 
típus tartozik. 

Nagyon jó növekedésűek a nemesnyárak a szivárgó vizes, a felszínig nedves 
és az állandó talajvízhatású hidrológiai típusban. Ezek között a vízellátási v i 
szonyok között a lápos réti talaj, homokos réti és a réti öntéstalaj fordul elő. 
A z állandó talajvízhatású típusban megjelenik a réti erdőtalaj és a rozsda
barna erdőtalaj réti talajon, esetleg az agyagbemosódásos rozsdabarna erdő
talaj . 

Jó növekedésűek a nemesnyárak az erős kovárvány hatású (szivárgó víz
hatású) mély termőrétegű kovárványos barna erdőtalajokon, az időszakos ta
lajvízhatású agyagbemosódásos rozsdabarna és Ramann-féle barna erdőtala
jokon. 

Gyenge növekedésű a nemesnyár azokon a kovárványos barna erdőtalajo
kon, ahol a kovárványhatás kismértékű, a rétegek felett számottevő víztöbblet 
nem alakul ki. Gyenge növekedésű még a nemesnyár az időszakos talajvíz
hatású és a talajvízhatás nélküli rozsdabarna erdőtalajokon. Igen gyenge n ö 
vekedést érnek el a nemesnyárak az állandó talaj vízhatású és az alig ková r -
ványhatású gyengén humuszos homokon. A z időszakos talajvízhatású és a ta
lajvízhatás nélküli gyengén humuszos homokon a nemesnyárak mindegyike 
néhány évi sínylődés után elpusztul. Ugyanez a sorsa a nemesnyáraknak a 
pangóvizes, lefolyástalan teknőkben. 

A nemesnyárak gyökérzetének tömege szoros összefüggésben van a talaj 
termőerejével. Gyenge minőségű talajokban a gyökérzet gyéren hálózza be, j ó 
termőerejű talajokban sűrűn szövi át a termőréteget. Jó 'talajokban tehát se
kélyebb termőréteg is elegendő, gyengébb talajokban viszont jóval mélyebb 
termőrétegre, illetve nagyobb növőtérre van szükség hasonló növekedés el
éréséhez. Ezt bizonyítja a nagy növőterű, gyengébb termőhelyen tenyésző ne
mesnyárak és az optimális termőhelyi körülmények között szorongó, elégtelen 
növőterű nemesnyárak viszonylag jó növekedése. 

A z intenzív növekedéshez nem elegendő az optimális termőhely és az abban 



kifejlesztett nagy gyökértömeg. A z erős, nagy tömegű gyökérzethez megfelelő 
nagyságú asszimilációs felületnek is kell tartoznia, amelyet csak az elegendő 
nagyságú növőtérrel érhetünk el. 

A tágabb hálózat, a telepítéskor juttatott nagy növőtér viszonylag ellensú
lyozza a termőhely mostohaságát. A szorongó állásban tartott nemesnyárak 
mindegyike növekedésében erősen visszaesik. A későn juttatott növőteret csak 
a nagyon jó és jó termőhelyeken élő nemesnyárak képesek hasznosítani. A 
szorongás következtében elvesztett és ki nem alakult asszimiláló felületet az 
'I 214' tudja leghamarabb pótolni, mivel növekedése a legerősebb, de minél 
idősebb korban jut nagyobb termőtérhez, annál nehezebben és a méretes, ér
tékes növedékveszteség annál nagyobb lesz. Az óriásnyár a megfelelő növőtér 
hiányában teljesen elrákosodik és a későn juttatott növőtér nem segíthet rajta. 

Optimális termőhelyen mindegyik nyárfajta jobban elviseli az ápolás elma
radását és a növőtér hiányát. 

A z 'I 214' és a 'H 381' nyár termesztése leginkább indokolt. A z 'I 214' ugyan 
minden termőhelyen a legjobb növekedésű, de oldalágai vastagok, nyesése nem 
hanyagolható el. A z óriásnyár és a 'H 381' vékony ágakat hoz még tág háló
zatban is. Ez a körülmény és a jelenlegi munkaerőhiány indokolja az óriás
nyár további termesztését. 

A tág hálózatú és 'H 381' nyár szinte kínálja köztesként a karácsonyfa ter
mesztés lehetőségét, mint a leggazdaságosabb területkihasználást. 

Az 'I 214'-nek, óriásnyárnak és a 'H 381'-nek egyaránt meg kell adni. 4—5 éves 
korban a 16—20 m 2 -es, 8—10 éves korban a 25—30 m 2 -es növőteret. A jelenlegi 
3 X 3 m-es ültetési hálózat esetén a belenyúlást az óriás és 'H 381' nyár ese
tében 5 és 10, az 'I 214' esetében 4 és 8 éves korban célszerű végrehajtani. 

A z első tisztítás csak a nagyon j ó termőhelyeken ad olyan értékű anyagot, 
mely a tisztítási munka költségeit fedezi. Éppen ezért gazdaságosabb lenne, 
ha a telepítéskor már megadnánk a 16—20 m 2 -es növőteret, amelyet egyetlen 
8—10 éves korban végzett belenyúlással véghasználatira, 30—40 m 2 - re lehetne 
tágítani. Ezzel munkaerőt, ültetési anyagot, ültetési és nyesési költséget takarí
tunk meg és nagymértékben növekedne az értékes, méretes fatömegnövedék. 
Emellett az óriásnyárnál elkerülhető lenne az elégtelen növőtér okozta el-
rákosodás. 

A fajtaösszehasonlító kísérleti területeken az 'I—214' növekedésben minden 
más fajtét megelőz. A z óriásnyár és a 'H 381' az 'I 214'-nél 15—20%-kal gyen
gébb átmérőjűek, de magasságban alig maradnak le. Majd a holland, a fran
cia, a korainyár következik alig csökkenő növekedési sorrendben. 

A betegségeknek teljesen ellenálló, immúnis nyárfajtát n e m találtunk. Mind
egyik nyárfajta .fertőződik. A növekedés intenzitása elsősorban az, amivel a 
nyár a fertőzésen úrrá lesz. Optimális termőhelyi adottságok esetén mindegyik 
nyárfajta egészséges; gyenge, rossz termőhelyeken, de évekig tartó szorongó 
állásban még jó termőhelyen is mindegyik elrákosodik. 

Legkevésbé érzékeny mégis az 'I 214', 'H 381' és a korainyár. Az egyenletes 
j ó növekedést, a károsítok visszaszorítását a megfelelő vízellátású, jó termő
erejű talajok megválasztásával, az 'I 214' és 'H 381' nagyobb arányú telepítésé
vel és nem utolsósorban a rendszeres gyomtalanítással és a szükséges növőtér 
biztosításával érhetjük el. A nemesnyárak termesztéséhez a kedvező termőhelyi 
adottságokat csak úgy tudjuk megválasztani, ha minden egyes nemesnyáras te
lepítését alapos termőhelyvizsgálat előzi meg, annál inkább, mivel a homoki 
termőhelyek minősége esetleg 10—20 m-enként is változik. 


