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25 ÉVES 
A DERECSKÉI CSEMETEKERT Szemerédy Miklós 

A csemetetermelés az erdőgazdálkodási tevékenységnek egyik alapvető fel
adata. 25 évvel ezelőtt ennek az előfeltételét teremtette meg nálunk a derecskéi 
csemetekert. Létesítésének a célja a háborús károkat szenvedett erdők felújítá
sához, és az alföldi új erdők telepítéséhez szükséges ültetési anyag megterme
lése volt. Ez a csemetekert 1950-ben létesült 67 ha területen (1951-től termelt), 
majd 1959-ben 71 ha-ral bővült. így összes területe jelenleg 138 ha. A kert 
létesítésében, fejlesztésében, korábbi hírnevének megalapításában elévülhetet
len érdemeket szerzett LESZNYÁK JÓZSEF nyugalmazott Bedő-díjas főmér
nök, a nemrég elhunyt BECSKY LÁSZLÓ erdőművelési csoportvezető és 
SZEGEDI MIHÁLY nyugalmazott Bedő-díjas erdészetvezető. 

Szervezetileg a derecskéi csemetekert 1956. március l-ig a Hajdúsági Állami 
Erdőgazdaság banki erdészetéhez tartozott. A nagyüzemi termelés előnyeit fel
ismerve koncentráltuk a kerteket, és 1956-ban a 100 ha-os ebesi kerttel egyesí
tettük önálló erdészetté. 1970. január 1-től, az átszervezés időpontjától mint a 
F E F A G Nyár- és Fűztermelő Csemetekertje továbbra is megmaradt önálló ter
melő egységnek. 

A koncentrálást nemcsak itt, a nyár vonatkozásában — tartottuk fontosnak, 
hanem a többi kertben is, amit bizonyít az a tény, hogy ma 8 kertben termeljük 
meg ugyanazt a mennyiséget, amelyet 1968-ban 22 csemetekertben állítottunk 
elő. 1970 után hat kertet különböző fafajok termelésére specializáltunk, szakosí
tottunk és öntözőberendezéssel láttuk el. Két kert — Hajdúhadház és Bánk — 
termeli meg az erdeifenyő csemetét, Tiszadob a fehérnyár, Nyírmeggyes a ve
gyes lomb, Máriapócs és Derecske a nemesnyár mellett a lombcsemete terme
lésre van szakosítva. A derecskéi kert profilját 1973 óta díszfák és díszcserjék 
termelésével bővítettük. A két kisegítő kertet — a guthit és a nagykállóit — 
nem fejlesztettük, csak szükség esetén vesszük igénybe. 

A derecskéi önálló csemetetermelő erdészetben a műszaki munkák irányítását 
egy erdészetvezető és három kerületvezető végzi. Az adminisztratív tevékeny
séget egy könyvelő és egy pénztáros látja el. Az erdészet dolgozóinak a létszá
ma 67 fő szerződött munkás. Ebből 3 fő erőgépvezető, 2 fogatos és 2 karbantartó 
dolgozó, 1 fő erdőgazdasági, 4 fő növényvédő szakmunkás. 

Az erdészet gépállománya egy MTZ és egy RS—09-es kerekes erőgép és egy 
TL—30-as kistraktor. 

A 138 ha-os kert hasznosítása a következő: 
csemetetermelést szolgál 
erdő 
út, ház, udvar stb. 

" terméketlen 

összes bruttó terület 138 ha 

98 ha 
14 ha 
10 ha 
16 ha 



1. ábra. A nyár törzsanya
telep 

A csemetekerten az Alföld kontinentális klímája uralkodik. Derecske község
ben 1902-től áll rendelkezésre meteorológiai észlelési adat, mely szerint az átla
gos évi csapadékmennyiség 607 mm. Az utóbbi időben nagy ingadozás volt a le
hullott csapadék terén, emiatt öntözővíz-utánpótlás nélkül nemesnyár és füzcse-
mete biztonságos nevelése nem képzelhető el (1970—773 mm, 1971—271 mm, 
1976. IX. 15-ig 360 mm). 

Az 1901 év óta mért adatok szerint a környék évi átlagos hőmérséklete 10 °C, 
a legmelegebb hónap július és augusztus. 

A csemetekert talaja: lösz homokon kialakult csernozjom porosan morzsás 
szerkezettel. A talajvíz mélysége erősen változik 80 cm-től 200 cm-ig. A talaj 
kémhatása semleges körüli és karbonátmentes. A termőréteg vastagsága 90— 
110 cm között változik. A humusztartalom nem kielégítő, 2% alatt van. 

Létesítése óta 25 év alatt a kert közel 136 millió csemetét és közel 1 millió 
suhángot termelt. Részletezve a következők szerint: 

2. ábra. Gépi dugvány
darabolás 



6,6 
2.6 
2,3 
2,5 
1,1 

12,2 
9,3 
8,9 
1,5 
3.7 

112,8 millió 
egyéb 23,0 millió 
összesen 135,8 millió 

suháng, sorfa 
nyár 454.1 ezer 
egyéb 731.9 ezer 
összesen 1186,0 ezer 
diszfa, díszcserje 490.— ezer 
A biztonságos tervezéshez rendkívül értékes adatokat kapunk, ha egy nagy

üzemi kert 25 éves kihozatali átlagadatait vizsgálat alá vesszük (1. táblázat). 

1. táblázat 

A 25 éves kihozatali adatok 

Fafaj 
Vetés 

terület 
ha 

Termelt 
mennyiség 

ezer db 

Kihozatal. 1000 db/ha 

Fafaj 
Vetés 

terület 
ha 

Termelt 
mennyiség 

ezer db átl . min. max. 

ksT 116,7 26 862 230 58 491 
vT 7,7 2 228 290 158 608 
A 322,3 33 046 103 50 246 
óNy gy 129,5 6 646 51 38 178 
1-214 gy 49,0 2 635 54 34 91 
koNy gy 39,6 2 287 58 31 127 
eNy gy 30,2 2 529 84 15 181 
f r F ü g y 17,7 1 083 61 35 109 

N y suh 27,3 454 16,6 3,8 51 
E 8uh 99,7 732 7,3 1,4 21 

A ksT kihozatal szórásában közrejátszott, hogy kezdetben minimális, 15 q 
volt az elvetett hektáronkénti makk mennyisége. Jelenleg 50 q-át vetünk egy 
ha-ra és 400 000 db a tervezett kihozatal. Vöröstölgyből 40 q makkból 400 000 
darab lesz. Akácból 40 kg magot vetünk és 103 000 db az átlagos kihozatal. 

Nemesnyár és fűz gyökereztetésben a korábbi években dugványozott 110 000 
db/ha mennyiséget 1973-ban már 74 000 db/ha-ra csökkentettük, mivel a tágabb 
hálózatban jobb a gyökeres dugvány minősége. 1974-től ha-onként 56 000 db 

csemete 
ksT 26,9 millió 
V T 2,2 millió 
A 33,0 millió 
nNy gy 1 15.1 millió óNy gyd 
frFü I 1-214 gy 

koNy gy 
e Ny gy 
frFü gy 

nNy sd I 35 6 millió óNy sd 
f r F Ü J koNy sd 

1-214 sd 
H-381 sd 

frFü sd 



2. táblázat 
A nemesnyár anyatelep kialakítása 

Fafaj 
Üzemtervi 
előirányzat 

1969 1973 1974 

években létesült 
összesen 

eredmény 

ha 

1-214 4,0 4,2 —2,0* 2,2 
óNy 2,9 3,2 2,0 1,5 6,7 
koNy 1,8 1,2 1,0 . — 2,2 
H-381 0,7 0,8 — —0,8* — 
fFü (bédai e.) — — 1,0 — . 1,0 
fFü (malomtelelő) . . . . — 0,15 — — 0,15 

9,4 9,55 4,0 1,5 12,25 

* K i i r t v a 

dugványt használunk fel 80 X 20 cm-es hálózatban. A tervezett kihozatal 
ha-onként 40 000 db. 

Jelentős változást hozott a kert életében a 11/1969. sz. MÉM rendelet, mely a 
nyár- és fűz szaporítóanyag-termeléséről, felhasználásáról és ellenőrzéséről ren
delkezett. A rendelet Derecskén nyár- és fűz törzsanyatelep létesítését írta elő. 
A koncentrált törzsanyatelep létesítésének pénzügyi előfeltételeit a MÉM, a 
technológiai alapokat az ERTI biztosította. 1969-ben csemetetermelési fejlesz
tési keretből mélyfúrású kút létesült 240 m3-es tárolómedencével és a szükséges 
öntözőberendezéssel. Az Erdészeti Tudományos Intézet elkészítette a csemete
kert üzemtervét. Ebben 64,74 ha-t jelölt ki nyár szaporítóanyag termesztésre. 
Hármas vetésforgót írt elő, csak minden harmadik évben kerülhet egyazon táb
lába nyár. Az előírt területen az ERTI által szelektált anyagból 200 X 80 cm-es 
hálózatban törzsanyatelepet létesítettünk a 2. táblázat szerint. 

A 'H—38F-es törzstelepet kereslet hiányában 1974 tavaszán megszüntettük. 
Az 'I—214' nyár-igény is évről évre csökken, 1974 tavaszán a megtermelt sima
dugványnak csak 30%-át tudtuk elhelyezni. Az óríásnyár és a korai nyár szük
séglet viszont nőtt, így az óriásnyár törzstelepet 1973. évben 2 ha-ral, 1974-ben 
pedig további 1,50 ha-ral, s a korai nyár törzstelepet 1973. évben 1,00 ha-ral 

3. táblázat 
IA simadugvány termelés alakulása 

Év 
T-214' 
nyár 

'H-381' 
nyár 

Óriás 
nyár 

Kora i 
nyár frFűz Összesen 

ezer darab 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

590 
630 

2434 
1875 
1858 

578 
439 
500 

128 
364 
271 
374 

578 
2043 
1212 
1196 
1074 
1231 

886 
1400 

305 
779 
486 
660 
686 
382 
500 

105 
81 
67 

100 
63 
14 

205 
300 

1 273 
3 187 
4 856 
3 928 
4 029 
2 509 
1 912 
2 700 

Össz. 8904 1134 9620 3798 935 24 394 



3. ábra. Szegedi Mihály 
erdészetvezető korában 

növeltük. A nagy kereslet miatt 1973. évben létesítettünk 1 ha területen 'Bédai 
fűz' törzstelepet is. 

A később létesült törzstelepeken a sortávolságot 250 cm-re bővítettük, mivel 
ezt a gépi munkák végzésére (ápolás, vegyszerezés) megfelelőbbnek ítéltük. 

A termőfejeket rügyfakadás előtt simára vágjuk. Május—június hónapban a 
törzs erősségétől függően 6—8—10 hajtást hagyunk egy fejen. Június hónap
ban több hajtás vastag, erőteljes növekedéssel kitör, ezeket az erős hajtásokat 
júniusban visszavágjuk. így a dugványnak egyébként alkalmatlan hajtásról a 
visszavágás után kifejlődő oldalágakból jó minőségű dugványokat kapunk. 

A nyár- és fűz törzstelepen és szaporítótelepeken 1969-től 24 394 ezer sima
dugványt termeltünk a 3. táblázat szerinti összeállításban. A táblázat adatai ar
ról tanúskodnak, hogy amíg kétlépcsős volt az ország simadugvány ellátása 
(1971.. 1972., 1973.) évente 4—5 millió volt az igény. 1974-ben viszont már hiába 
termeltük meg, mert az igények visszaesése miatt 1,5 millió '1-214' eladatlan 
maradt. 1975-ben komoly jégverés érte a törzsanyatelepet, ezért csak saját ré
szünkre termeltünk dugványt. Az 1976-os adatok még nem a letermelt, hanem 
a leltározott mennyiséget tartalmazzák. 

A magastuskós technológia a károsítok elleni védelmet a tőle remélt színvo
nalon nem oldotta meg. Amit viszont megoldott: bármilyen magas hó sem aka
dályozza meg az anyatelep időbeni letermelését. 

Az eddigi tapasztalati adatok azt mutatják, hogy 
az '1-214' törzsanyatelep ha-onként 460—520 ezer, 
a koNy törzsanyatelep ha-onként 250—280 ezer, 
az ÓNy törzsanyatelep ha-onként 340—380 ezer. 
a 'H-381' törzsanyatelep ha-onként 340—420 ezer, 
a frFü törzsanyatelep ha-onként 480—530 ezer, 

dugványt ad. 
A csemetekert dugványfeldolgozó épületét MÉM csemetetermelés fejlesztési 

keretből építettük 1973-ban 1,3 millió Ft-ért. Az épület déli részében szociális 
rész: női-férfi öltöző, fürdő-zuhanyozó, vegyszerraktár, fekete-fehér öltöző van. 
A termelési célt szolgáló épületrész előkészítő helyiségből, dugványvágó csar
nokból és fertőtlenítő-helyiségből áll. Az előkészítőben átmeneti hőmérsékletet 



4. ábra. A dugványfeldol
gozó épület a víztárolóival 

biztosítunk a külső hidegebb és a termelőcsarnok melegebb hőmérséklete között. 
Ezzel elérjük, hogy fagyos vessző nem kerülhet a feldolgozó terembe. 

A letermelt vesszőket kiszáradástól óvjuk, ezért annyi vesszőt vágunk le, 
amit 2—3 nap alatt fel is tudunk- dolgozni dugványnak. A dugványvesszőt a 
daraboló melletti tárolóban, temperálóban 15—20 cm vastag nedves homokba 
állítjuk. A dugványvágó csarnokba 1974-ben az ERTI Gépkísérleti Állomása 
által tervezett és gyártott, pneumatikus rendszerrel működő dugványdaraboló 
padokat szereltünk. A padokra szerelt olló lábbal működtethető, ezenkívül 
számláló berendezéssel is fel van szerelve, hogy a dolgozók csak a  minőségre 
figyelhessenek. Begyakorlás után egy dolgozó 5000 darabot tud naponta vágni. 
A vágópadokról a dugvány görgős padon az áztatóba kerül. Itt gombabetegség 
ellen 1%-os Solvochin-Extra permetlében 2 óra hosszat áztatjuk. Korábban a 
fertőtlenítést Maneb 80 2%-os, majd az Antracol WP 2V2-OS oldatában 5 óráig 
tartó áztatással végeztük. A megszikkadt dugvány innen a vermelőhelyre kerül. 

A vermelést hagyományos módon, naptót védett helyen 2—3 köteget egymás 
fölé helyezve, homokban végezzük. 

összefoglalva: a nyár szaporítóanyag-termelés minőségi igényeinek biztosítá
sára a korábbinál lényegesen összetettebb technológiai rendszer született. Faj
tatiszta, szelektált, egészséges anyag termelése a mindenre kiterjedő zárt tech
nológia megteremtése és a technológiai fegyelem szigorú betartása nélkül nem 
képzelhető el. Minél bonyolultabb a technológia, annál fegyelmezettebb mun
kát követel. Ennek az elvnek kell következetesen érvényesülnie, ennek a felté
telnek a teljesítése az egyik legalapvetőbb jövőbeli feladatunk. A kialakult ter
mesztési rendszernek vannak még megoldásra váró pontjai. Legtöbb problémát 
a vermelés, csomagolás technológiájának kialakítása, illetve megoldása jelent. A 
hagyományos vermelési mód már nem illeszthető be az itt megkívánt és kiala
kult korszerű technológiai rendszerbe. Az időjárás változásainak kitett verme
lés helyett a teljes biztonságot egy hűtőtároló létesítése és üzembe állítása je
lentené. 

A Lasznoje Hozjajsztvo 1977. évi j a n u á r i s záma részle tes beszámoló t közölt „Az 
erdő szerepe a te rmésze t i kö rnyeze t v é d e l m é b e n " t á rgyú , 1976 ok tóbe rében T a l l i n -
öan rendezett nemze tköz i sz impóziumról . T ö b b e k közöt t közli G Á L J Á N O S és K E 
R E S Z T E S I B É L A a sz impóz iumon tartott e lőadásá t . 


