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A z Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőtelepítéstani Tanszékének több éves 
kutatómunkája ismeretében a Paksi Állami Gazdaság vezetősége 1970 decem
berében felkérte a tanszéket, hogy — a Gazdaság biritópusztai kertészeti be 
rendezéseinek felhasználásával — az erdeifenyő nagyüzemi csemetenevelést 
osli tőzegen vezesse be. A tenyészidő végén most értékelhetjük a 28 db, egyen
ként 70 m 2 -es (2,8 X 25 m) ikerágyban, 1960 m 2 összterülettel és 228 m 2 nettó 
üvegházi felületen sikerrel zárult, hazánkban újnak számító módszer üzemi 
eredményeit. 

Csemetetermelésünk belterjessé tételének egyik alapeleme, hogy a termelést 
koncentráljuk, mégpedig úgy, hogy az összpontosításban ne annyira a termő
helyi adottság, hanem a termelés egyéb feltételei vigyék a főszerepet. A termő
helyi adottságot ugyanis mesterségesen hozhatjuk létre. Ezt a luctűavaros és 
osli tőzeges eljárás is igazolja. A fenyőtűavar hazai viszonyaink között azon
ban igen szűkösen áll rendelkezésre, ezért különös jelentőséget kell tulajdoní
tanunk a savanyú, osli tőzeg felhasználásának. A későbbiekben ismertetett meg
oldással a többi, többnyire meszes tőzegünket is bevonhatjuk a termesztésbe. 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Minthogy a viszonylag nagy volumenű munka beindítása kissé megkésett 
és a szükséges mennyiségű tépett osli tőzeget nem tudtuk beszerezni, elsősor
ban a korlátlanul rendelkezésre álló meszes, bonyhádi tőzegre kellett a ter
mesztést alapoznunk. Ennek megfelelően a következő vetési változatokat ter
veztük. 

Üvegházban (Ü): 
1. Alul 10 cm vastag bonyhádi tőzegréteg, felette 5 cm osli tőzeg, a techno

lógiai előírásból ismert ásványi tápanyagok adagolásával (mészpor nélkül); ta
karás perlittel; a tőzeg aljzata tetőcserép. 

2. U. a. perlitbe vetve és durvaszemcsés homokkal takarva. 
3. U. a., csak az aljzat az üvegház döngölt földje, takarás homokkal. 
4. U. a., átlyuggatott fólia aljzaton, takarás homokkal. 
Vetés mind a négy változatban március 2—4. 

Hollandi ágyban (H) 
1. 15 cm-es tiszta bonyhádi tőzeg az ágy talajára helyezve, ásványi trágyák

kal (mészpor nélkül). A z ásványi trágyákat minden tőzegágyba azonosan ada
goltuk. 



2. 15 cm-es osli tőzeg, talajon. 
3. Alul 10 cm-es bonyhádi tőzeg, felette 5 cm-es osli tőzeg, talajon. 
4. A 15 cm-es szubsztrátum fele-fele részben bonyhádi, illetve osli tőzeg egyen

letes keverékéből áll, az ágy talajára terítve. 
5. 2 / 3 rész bonyhádi tőzeg, y 3 rész osli tőzeg egyenletes keveréke, talajon. 
6. y 3 rész bonyhádi tőzeg, 2 / 3 rész osli tőzeg egyenletes keveréke, talajon. 
Az 1-—6. változat vetése március 22—26. 
A további változatokat a H—3. és H—1. kezelés több ágyasban, későbbi idő

pontban való megismétlése, illetve nem talaj, hanem lyuggatott fólia aljzat, 
valamint helyi talajba való vetés jelentette, következők szerint: 

7. Mint H—3, 1—2 héttel későbben vetve, talajon. 
8. Tiszta bonyhádi tőzeg, mint H—l.-nél, 4—5 héttel későbben vetve, PE fó 

lián. 
9. Mint H—3, négy héttel későbben vetve, PE fólián. 
10.—11. Saját vályogos homok talajba, 20 cm-es széles, keresztben futó baráz

dákba teljes vetés, a barázda szélek között ugyancsak 20 cm-es közök kihagyá
sával. Takarás is saját talajjal. 

A vetés módja — H 10.—11. kivételével — mindenütt teljes, kézi. A z erdei
fenyő mag a Zalalövői Állami Gazdaságtól származik. Fontosabb vizsgálati 
adatai: 

ezermagsúly: 6,36 g 
tisztaság: 94% 
max. csírázóképesség: 86% 
csírázási erély: 64% 

A z Ü 1.—4. és H 1.—6. változatokba a vizsgálati adatok alapján m 2 -enként 
1,3 dg magot vetettünk, vagyis 1670 db-ot. 60%-os kihozatali terveztünk, s 
m 2 -enként 1000 db csemetét akartunk nevelni. A H 7.—11-. változatban, a 
kockázatosabb későbbi vetés miatt 1,5 dg-ot adagoltunk m 2 -enként, vagyis kb. 
1925 db csírázó maggal kalkuláltunk. Ezzel, a tenyészidő végén 1000 db cse
metét tervezve m 2-enként, 52%-os növénykihozatalt tételeztünk fel. 

A z öntözés naponta 2—3 alkalommal 5—10 percig tartott a jól porlasztó szó
róberendezés segítségével. Ez kb. 10 1 vizet jelentett m 2-enként. A hőmérséklet 
maximálisan 35 °C-ra emelkedett, de nyáron szellőztetéssel sem lehetett elke
rülni, hogy a déli órákban rövid időre ne emelkedjék az üvegházi hőmérséklet 
40 °C-ig. 

A z üvegházi ágyasokban augusztus elején 1600 db csemetét számoltunk m - e n 
ként s ez 95%-os kelésnek felel meg. A csemeték azonban kezdtek nagyon fel-
nyurgulni, ezért a tervezethez közelálló darabszámig ritkítást végeztünk. 

A télre való előkészítést VIII. 16-án kezdtük meg foszfor és káli műtrágya 
1%-os oldatával, két hetenként háromszor megismételve. Négyzetméterenként 
15 g műtrágyát adagoltunk. 

A II. ágyasban március végén szórványos Fusarium fertőzést észleltünk, ami 
ellen •— két hetes ismétléssel — 1%-os Orthocid permetezéssel védekeztünk. 
Május 10,-e körül az l-es ágyasban lépett fel erősebb dőlés, amit 2 % Orthocid 
permetezéssel sikerült megállítani. A z egész üvegházi kultúra június 11-én 2 
százalékos Maneb oldatot kapott. 

A z időjárási viszonyok miatt a hollandi ágyakban majdnem három héttel ké
sőbben tudtuk elkezdeni a vetéseket. Itt is minden nap háromszor végeztünk 
5—10 perces permetező öntözést, műanyagcsövekbe csavarozott szórófejek se
gítségével. Vetés után 2%-os Orthocid oldattal és kelés után ugyanezen vegy
szer 1%-os oldatával végeztük el a talaj fertőtlenítést. 



A z „ A " táblában levő hollandi ágyakban V. 16.-án és 24.-én 1%-os pétisós 
íejtrágyázást alkalmaztunk, 15 g vegyszert számítva m 2-enként. Ezt a fejtrá
gyázást VI. 14.-én és VIII. 6.-án a Győr-Sopron megyei Talaj erőgazdálkodási 
Vállalat által gyártott savanyú pH-jú tápsóval megismételtük. Maneb-bel VII. 
í 6.-án kezeltük le a tábla hollandi ágyait. Foszfor és káli műtrágya 1%-os 
oldatával VIII. 9.-én, VIII. 26.-án és IX. 7.-én permeteztünk. 

A kelés és a kultúra egyenetlenségeit a fagyott, darabos tőzeg miatti egyen
lőtlen tápsóeloszláson kívül a nagymértékű lótetű és vakondok károsítás okoz
ta. A melegágyak hosszú ideig használaton kívül álltak, így az ágyasokban visz-
szamaradt komposzt eltávolítása ellenére is számottevő károsítás lépett fel. Kü
lönösen nagy volt a lótetű károsítás az I. ágyasban. Később ugyanitt a vakon
dok jelentkezett nagy számmal. Ekkor a lótetű eltűnt, de a túrások tetemes 
kárt okoztak. Szénkénegezéssel, illetve kiásással, folyt a védekezés. A z „ A " 
táblából összesen 56 vakondokot ástak ki. 

A hollandi ágyakban a Fusarium károsítás kis mértékű volt. Az A / I X — X . 
ágyasokban augusztus elejéig erős vöröses színeződés jelentkezett, ami a sop
roni-tápsós öntözés hatására megszűnt. A ,,B" tábla ágyasaiban, a későbbi ve 
tésekben ugyanezeket a permetezéseket alkalmaztuk. A esemetedőlés kis mér
tékű volt, de a lótetű- és vakondokkár itt is jelentős. 

A B/III. ágyasból 11 m 2 Pi perlit takarást kapott. Itt a kultúra egyenletesebb 
mint a tábla többi ágyasaiban. 

A „C" tábla ágyasaiban, elsősorban a késői vetés miatt, legnagyobb volt a 
Fusarium károsítás. Lótetű és vakondok itt is volt. Különösen erősen jelent
kezett a csemetedőlés a saját talajba történő vetésben ( IX.—X. tábla), jóllehet 
Orí7rociddel gyakran permeteztek. A nitrogén-fej trágya ellenére, a csemete 
színe egész évben és jelenleg is vörös, illetve rozsdabarna. Ezt a színt még a 
tiszta bonyhádi tőzegen sem észleljük, még átmenetileg sem. 

TERMESZTÉSI EREDMÉNYEK, 
KÖVETKEZTETÉSEK 

Üvegházban az 1.—2. vetési mód között nem volt lényeges különbség. A cse
metéknek átlagos 2,2-—2,4 mm-es tővastagsága és 10—13 cm-es gyökérhossza 
nem éri el az M S Z 20 210/2—1971. V. szabványjavaslat szerinti két éves mag
ágyi csemete méret előírását (3 mm, illetve 25 cm). A csemeték meglehetősen 
aránytalanok. 

A 2. változatban talán a magot körülölelő perlit jó víztartó képessége követ
keztében, a gyökér kb. 3 cm-rel rövidebb, de gazdagon elágazó. 

A 3. számú változat csemetéi a 2. kezeléssel egyeznek meg. A cserép és a 
döngölt föld egyformán jó aljzat, mert az altalajjal a kapcsolat megfelelő és 
így nem lépnek fel a PE fóliánál észlelhető káros jelenségek (4. kezelés). 

A z üvegházi csemeték kb. 20%-a (40 ezer db) ültethető ki közvetlenül az er
dősítés helyére, elsősorban a dús gyökérzet következtében. 

Az üvegházi kultúra mindenütt egyenletes. Egy éves csemetekerti iskolázás 
után remélhetőleg elérik a három éves iskolázott erdeifenyő csemete méretét. 

Vastagabb, minimálisan 20 cm-es tőzegágy alkalmazásával, m 2 -enként 900 db 
körüli csemete nevelésével és az öntözés megfelelő szabályozásával szép, ará
nyos csemeték nevelhetők üvegházban, de csak értékes exótáknál fizetődik ki 
ez a berendezés. 

A fólia aljzatot nem javasoljuk, mert nem biztosított a tőzegágyak kellő szel-



lőzése, a fölös víz az átlyuggatás ellenére foltokban összegyűlik, a tőzegágy ked
vezőtlenül felmelegedhet. Ennek befülledés, erősebb csemetedőlés lesz az ered
ménye. A fólia alátéttel készült I—Il.-es ágyás (Ü—4 kezelés) csemetéi voltak 
a leggyengébbek. Itt az átlagos csemete 2 m m tővastagságot és 11 cm gyökér
hosszúságot ért el. 

A z „A" táblában levő hollandi ágyakban lefolytatott H 1—6-os jelű kísérlet
sorozat bizonysága szerint legjobb a tiszta osli tőzegből álló vetőágy (H—2. 
kezelés). A z innen kikerülő csemeték átlagos 3,8 mm-es tővastagságukkal, 24 
cm-es gyökérhosszukkal és 19 cm törzsmagasságukkal szinte maradék nélkül 

Erdeifenyő-csemete hollandi ágyakban szeptember végén 

elérik a két éves iskolázott erdeifenyő csemete méretét. A tiszta bonyhádi tő
zegben (H—1.), a réteges szubsztrátumon (H—3.), és a különböző keverési ará
nyú tőzegágyakban (H 5.-—6. változat) nevelt csemete fejlettsége is nagyobb 
részt megfelelő a kiültetéshez. 

A márciusi vetésű, ablakkal takart fenyővetések tehát minden alkalmazott 
tőzegágyon j ó eredményt adtak. A 43—90°/o-os — átlag 63°/o-os — üzemi ki-
hozatalt különösen ki kell emelnünk. Az „ A " táblában nevelt csemetéknek leg
alább 75%-a közvetlenül kiültethető (kb. 630 ezer). 

A március végi, április eleji, réteges tőzegágyba történt vetésből származó 
csemeték a „B" táblában a két éves magágyi csemete méretelőírásait közelítik 
meg (H 7. változat). Különösen ki kell emelni itt a gyökér/szár kedvező arányt. 
Ezeknek a csemetéknek mintegy 40%-át tartjuk alkalmasnak közvetlen kiül-
tetésre. 

A „C" táblában, április végén, PE fólián elhelyezett bonyhádi tőzegbe vég
zett vetés már gyengébb eredményt adott (H—8). A csemeték fejlettsége az 
egy-két éves magágyi csemetére előírt méretek köztes értékeit éri el. Csak 
iskolázás után használhatók erdősítésre. 

Az egy héttel korában, rétegezett szubsztrátumba (ugyancsak fólia aljzattal) 
végzett vetés (H—9.) már jobb. Ezekből a csemetékből mintegy 20% ültethető 
ki közvetlenül. 



Végül is a , ,B" és „ C " táblákból kikerülő intenzív nevelésű csemeték mintegy 
30%-a (190 ezer db) ültethető ki közvetlenül az erdősítés helyére. 

A z április végi, saját talajba történő, saját talajtakarású erdeifenyő vetés 
(H—10, H—11. változat) csemetéi alig haladják meg az egy éves magágyi cse
metére előírt minimális tővastagságot. Gyökérhosszúságuk (10—13 cm) nem 
éri el a kívánatos minimális 15 cm-t. 

A Gazdaság végül is a kereken 2300 m 2 területen 2,2 millió csemetét nevelt, 
melyből 860 ezer db, vagyis 40% a tolnai homokvidéken is közvetlenül kiültet
hető. A z eredménnyel kapcsolatosan ki kell emelni, hogy a III.—V. hóban üveg
gel takart tőzegágyakban (hollandi ágyakban) történő csemetenevelés akkor 
hozza meg a kívánt eredményt, hogyha a vetést legkésőbb március végéig be
fejezzük. A z ablakokat fokozatosan •— az idő felmelegedésétől függően — má
jus végétől távolíthatjuk el. A hőmérsékletet ellenőrizni kell és a szellőztetés
ről, az ablakok megfelelő megemelésével gondoskodni kell. 

Legjobb vetőágy a savanyú, osli tőzeg. Ha nincs belőle elég, legalább a felső 
5 cm-t készítsük ebből a tőzegből. A különböző arányú keverés nem adott lé
nyegesen jobb eredményt. 

Ennek az intenzív kultúrának a sikere elsősorban azon múlik, hogy a ke
zelők egyetlen öntözést se hagyjanak ki és időben gondoskodjanak a növényi 
és állati károsítok elleni védekezésről. Vagyis állandóan együtt kell élniük a 
gondjaikra bízott kultúrákkal. 

A gyökérhosszúság szabályozására, a káros rovarok és emlősök behatolásá
nak megakadályozására a műanyag szúnyogháló, vagy a tetőcserép alkalmas, 
de fóliát ne alkalmazzunk. 

AZ ÖNKÖLTSÉG ALAKULÁSA 

A paksi 2328 m 2 nettó területű fenyőcsemete-nevelésre (beleszámítva a kisebb 
területű lombvetést is) a gazdaság kereken 270 ezer forintot használt fel. A 
2,2 millió csemetére vonatkoztatva ez 120 Ft/1000 db önköltséget jelent. Ebben 
az első évben a hollandi ágyak és az üvegház rendbehozatala aránytalanul nagy 
költséggel járt. Így a következő években 100 Ft/1000 db-ra csökkenthető az ön
költség. 

MEGJEGYZÉSEK, JAVASLATOK 

A három évi kísérleti méretű intenzív kultúrák után az idén a Sopron-tó-
malmi tanulmányi csemetekertben már üzemi méretben, 1100 m 2 fóliaházi tő
zegágyban kb. 1,1 millió fenyőcsemetét nevelünk. Két, 6 X 2,5 X 60 m-es fólia
házunkat fűtésre is berendeztük. A z itt folyó nevelés üzemi bevezetésére a tech
nológiát előreláthatólag 1972 végén adhatjuk át a gyakorlatnak. 

Befejezésül néhány javaslatot adunk a paksi erdeifenyő csemeték kezelésére, 
felhasználására. 

• A z üvegházból decemberben valamennyi csemetét ki kell emelni és 
0,02-es fóliából készült zacskókba rakva, azokat lekötve, —2 — + 2 °C-on 
hűtőházban tárolni. A z igen laza tőzegágyból a csemeték könnyűszerrel 
kiemelhetők. A tőzeget lerázva a szép, dús gyökérzetről, a csemeték szinte 
teljes gyökérzettel kerülnek ki. 
• A z üvegházi ágyások egy részét kiemelés után a megadott recept sze
rinti ásványi tápanyagok adagolása után elegyengetve 5 cm friss osli tő-



zeggel kell megvastagítani. A továbbiakban értékes exóták magvetésére 
célszerű azokat hasznosítani. 
• A z üvegházi terület felszabadult részét (a fólia aljzatú ágyásokat fel 

kell számolni) korai tőzeg-cellulóz cserepes és PE tasakos csemete nevelés
sel, valamint fenyőfélék dugványozásával lehet legcélszerűbben kihasz
nálni. 
• A hollandi ágyas csemeték eredeti helyükön telelnek legjobban. Tómalmi 
tapasztalatunk szerint nem kívánnak még gally takarást sem. Csak annyit 
kell kiemelni, amennyi őszi erdősítésre kerül. Egyébként a kiültethetőség 
arányát a tengelici homokvidékre állapítottuk meg (Ny.-Magyarországon 
a csemetéknek nem 40, hanem 60%-a volna kiültethető). 
• A fólia aljzatú „ C " tábla ágyasaiból a csemetéket ki kell ősszel emelni 
és PE tasakban hűtőházban tárolni. A bentmaradó készletet csak úgy véd
hetjük meg, ha az ikerágyakat ablakokkal borítjuk és azokra nádpallót 
vagy szalmát rakunk. A kiemelt csemetékkel az előbbi időpontokban, Man-
hard-iskolázógéppel a szomszédos csemetekertben — egymás melletti táb
lákban — üzemi iskolázási kís.érletet javasolunk végrehajtani. 
• A jövő évi vetésekhez, az idén nem használt ikerágyakban a réteges 
tőzegágyat még az ősszel el kell készíteni, műanyag háló vagy tetőcserép 
aljzattal. 

Szabvány-tájékoztató 

Az Erdészeti Tudományos Intézet a MÉM erdészeti szabványbázis intézete. Első
sorban az ágazat erdészeti szabványaira (MÉMSZ) vonatkozó intézkedések megtéte
lére hivatott, de kapcsolatot tart a Magyar Szabványügyi Hivatallal az országos 
(MSZ) szabványok tekintetében is. 

Az alábbiakban ismertetjük a tervezett új és módosított erdészeti szabványokat: 
MSZ 55 Nyers parketta-, fal- és szegélyléc 

Módosítása megtörtént. Jelenleg „Tervezet" formában felszólalásra kiadva. 
MSZ 2548/1 Fenyőfűrészáru meghatározása, osztályozása 

Módosított szabványa elkészült. Jelenleg nyomás alatt van. 
MSZ 5351 Papírfa 

Módosítása megtörtént. „Tervezet" készítése folyamatban. 
MSZ 9762 Szerhasáb és szerdorong 

Felülvizsgálat után maradt változatlanul. 
MSZ 13307/1 Lemezipari és furnérrönk. Európai fafajokból 

Módosított szabványa elkészült. Jelenleg nyomás alatt van. 
MSZ 13307/2 Lemezipari és fűrészrönk. Egzota fafajokból 

Javaslat készítése folyamatban. 
MÉMSZ S42 Nemesfűzvessző, hántolatlan és hántolt 

Módosított szabványa elkészült. Nyomása folyamatban. 
MÉMSZ 580 Lőtt mezei vadnyúl 
MÉMSZ 581 Lőtt fácán, fogoly, vadlúd és vadkacsa 
MÉMSZ 583 Lőtt szarvas, dámvad, őz, muflon és vaddisznó 

Módosításuk megtörtént. „Tervezet"-eik készítése folyamatban van. 
MÉMMI 1 Erdészeti termőhelyfeltárás-termőhelyvizsgálat műszaki irányelvei. Az új 

műszaki irányelvek előírása megtörtént. Nyomásra való előkészítése folyamat
ban. 

A szabványokkal kapcsolatos esetleges kérdésekre az Erdészeti Tudományos Intézet 
(Bp. II., Frankéi L. u. 44.) részletes felvilágosítást ad. 

Szabó Ferenc 


