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BELGIUMBAN

1975-ben hosszabb tanulmányutat tettünk Belgiumban, módunk volt a belga
nyárfatermesztést és az ott folyó nyárfanemesítési munkákat közvetlenül meg
ismernünk. A belga nyárfatermesztési, különösen pedig a nyárfanemesítési
munka tanulmányozását indokolja, hogy Belgiumban — Geraardsbergenben —
működik Európa egyik legnevezetesebb és legeredményesebb nyárfanemesítési
intézete.
Ismertetőnk összeállításához felhasználtuk Dr. Keresztesi Béla 1972. évi bel
giumi tanulmányútjáról készített beszámolóját, a beszámolóban közölt észre
vételeit, reflexióit.

Nyárfatermesztés
A belgiumi nyárasok területét 42—45 ezer ha-ra becsülik, ebből erdőként
nyilvántartott terület mintegy 20—22 ezer ha. A nyárfával hasznosítqtt terület a
belga erdők mintegy 5—6%-a, ugyanakkor a nyárasok adják a kitermelt fa
mintegy 16%-át. A nyárasok területe növekszik, jóllehet Belgiumban szervezett
nyártelepítési program nincs. A földtulajdonosok a mezőgazdasági művelésre
gazdaságossági okokból már nem alkalmas földrészleteket — többnyire apró
kis foltokat — nyárfával ültetik be. Belgium síksági-dombvidéki tájain, külö
nösen pedig az ország középső és nyugati tartományaiban ma már táj képileg
is meghatározó jelentőségűek a mindenütt megtalálható, kisebb-nagyobb nyár
faerdők, vízerek menti fásítások, fasorok.
A belga nyárfatermesztés a sajátos belgiumi gazdasági és termőhelyi viszo
nyokhoz alkalmazkodóan, azok hatása alatt, a lehetőségeik kihasználásával ala
kult ki. A magyarországi viszonyainkhoz képest alapjaiban eltérőek termőhe
lyi adottságaik. Belgium nagy területe a csapadékos, magas páratartalmú at
lanti klímahatás alatt áll, a mi kontinentális klímájú termőhelyeinkhez képest
adottságaik kedvezőbbek.
A belga nyárfatermesztésre a kevésbé intenzív módszerek alkalmazása jellem
ző. A gazdasági válsággal küzdő belga kisgazdaságok költségesebb telepítési
megoldásokra nem vállalkoznak. Véleményük szerint csakis a külterjes mód
szereket alkalmazó nyárfatermesztés lehet gazdaságos.
Általában talaj előkészítés nélkül ültetnek, talaj ápolást nem végeznek. A csa
padékos, nagy páratartalmú atlanti klímahatás mellett (szemben a mi kontinen
tális klímahatású termőhelyeinkkel) a külterjes eljárás jó eredményt ad.
Belgiumban csak a hosszan, 8—10 m-es törzsszakaszon ágtiszta, hámozható
minőségű nyárfa piacképes. A papírfa méretű anyag erdőből való kiszállítását
adottságaik mellett már gazdaságtalannak tartják, a tengeren érkező import fa
olcsóbban beszerezhető. Termesztési cél a minőségi vastagfa előállítása. A nya
rat véghasználati hálózatban ültetik (5—8 m). Nevelővágást nem végeznek. Vé-

leményük szerint az előhasználati anyag kitermelése nem gazdaságos. A r ö n k r
termesztés érdekében általános a törzsek nyesése Va— /a törzsmagasságig.
Ültetéshez általában 2 éves gyökeres dugványt használnak. Államerdészeti
nyártermelő kertjük nincs. A szaporító anyagot magánkertészek forgalmaz
zák, de csak államilag ellenőrzött és egyedileg zárcímkével ellátott megfelelő
minőségű és fajtaazonos szaporítóanyag forgalmazható. A köztermesztésre en
gedélyezett klónok listáját az O N D A H (Mezőgazdasági és Kertészeti Szaporító
anyag Nemzeti Hivatala) adja ki. Az engedélyezés három fokozatban történik:
— Véglegesen ellenőrzés alá helyezettek. Jelenleg 12 klón.
— Ideiglenesen ellenőrzés alá helyezettek. Mielőtt az első csoportba kerülné
nek, 10 évig ide kerülnek besorolásra. Jelenleg ebben a csoportban nincs kép
viselő.
— Megfigyelés alatt levők. Öt évig maradnak ebben a csoportban, ha igazol
nak, felkerülnek a másodikba. Jelenleg ide soroltak Belgiumban már tesztelt,
saját szelektálású 10 U N A L klónt és nemzetközi egyezmény alapján Belgium
ban még nem tesztelt további 4 klónt.
Az engedélyezett klónok viszonylag nagyobb száma ellenére a köztermesztés
ben csak kevés klón terjedt el. Legnagyobb a cv. 'Robusta' aránya, ezenkívül
még számottevő a cv. 'Serotina erecta', a korábbi telepítéseikben a cv. 'Gerlica',
a cv. 'Harff és a cv. 'I 214'. A hűvösebb klímájú termőhelyeiken az 'I 214'
nyárral kapcsolatos tapasztalataik kevésbé kedvezőek, több klón növekedésben
megelőzi.
A 'Gerlica' telepítésével egy új károsítója a Fluting miatt újabban felhagy
nak. A Fluting a törzsön fellépő műszaki károsító, kórképe a fagylécre emlé
keztet.
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Nyárfanemesítés
A Geraardsbergeni Nyárfatermesztési Kutató Intézet az Union Allumettiére
S. A. (UNAL — Gyufaipari Egyesülés) magánintézeteként 1947-ben azzal a fel
adattal kezdte meg működését, hogy új klónok előállításával, szelektálásával,
a szigorú egyklónuság felszámolásával a nyárfatermesztést biztonságosabbá tegye.
A nemesítéshez rendelkezésükre áll egy 30 ha-os csemetekert, bázisgyűjtemé
nyeik részére mintegy 60 ha fatermesztési feladattól mentesített terület.
Az intézet gondozásában mintegy 150 ha, egyenként kis területű klón-, ill.
fajtakísérlet létesült. A fajták nagyüzemi kipróbálására a gyár saját birtokain,
saját gazdasága területén biztosít szükség szerint további területeket. Ez utób
bi kísérletek már a fatermesztés céljait is kielégítik.
A nemesítési

munka célja

A nemesítési munka célja minél több új, nagy értékű nyárfa klón és keresz
tezés folyamatos előállítása, amelyek maximális számú hasznos és szükséges
olyan jellemzőt egyesítenek magukban, amelyeket a nyárfatermesztés és a fa
ipar kíván. A nyárfatermesztés és faipar igényei az évek folyamán változhat
nak. Következésképpen a nemesítési programok nehézségei és lehetőségei a ki
tűzött célok szerint igen különfélék lehetnek. A hosszú távú nemesítési munká
ban viszont állandó probléma marad a betegségekkel szembeni rezisztencia
kérdése.
Az általánosan megfogalmazott nemesítési programon belül a belga nyárfa
nemesítés célkitűzései fontossági sorrendben:

\

r — rezisztenciára történő nemesítés, elsősorban a Belgiumban igen veszélyes
baktériumos rákra (Aplanobacterium populi) és a rozsdagomba károsítókra rezisztens klónok szelektálása,
— külterjes, talaj előkészítés nélküli, erősen gyomosodó területekre eredmé
nyesen telepíthető, gyorsan gyökeresedő nyárklónok kiválasztása,
— két eltérő klímahatású területre (óceáni klíma, illetve az Ardennek szélső
ségesebb területeire) termelőhelyálló klónok biztosítása,
— alapcélkitűzés természetesen a tömegtermelés, hámozható méretű fa ter
mesztésének fokozása (törzsalak, ágasság stb.) és távolabbi feladatként a
belső tulajdonságok szerinti kiválasztás.
A mesterséges

keresztezések

A keresztezésbe vont nyarak: P. deltoides, P. nigra, P. trichocarpa, P. Maximowiczii. A Leuce nyarakkal felhagytak, mert Belgiumban igen érzékenyek
nek bizonyultak a baktériumos rákra. Az intézetben számtalan fajon belüli,
fajok közti keresztezést, az utóbbi években már egyszerre három faj tulajdon
ságait egyesítő keresztezést végeztek, eredménnyel.
A fajok közötti keresztezések nemcsak globális rezisztenciával bíró új kló
nok előállítására alkalmasak, hanem lehetővé teszik egész sor más hasznos tu
lajdonság egyidejű kombinációját is.
A P. deltoides rendszerint magával viszi a levélbetegségek és a Dothichiza és
néha a rákkal szembeni rezisztenciáját.
A P. nigra magával viszi nagyfokú rezisztenciáját a rákkal szemben.
A P. trichocarpa magával viszi rezisztenciáját a rákkal és a
Dothichizával
szemben, egyidejűleg örökíti a könnyű gyökeredési készséget.
A P. Maximowiczii magával viszi rezisztenciáját a Dothichizával
szemben.
A keresztezés kombinációkkal, a visszakeresztezésekkel egy-egy célul tűzött
nemesítési vonal megerősödését kívánják biztosítani.
A P. trichocarpa x P. Maximowiczii-töl
többek közt az erőteljes gyökeresedő
készség, az igénytelenség megerősödését is várják. A magas talajvíz miatt se
kély termőrétegű, elvadult területek fásítását gyorsan, erőteljesen gyökeresedő
klónok előállításával, szelektálásával tervezik megoldani.
Bázisgyűjtemények
Abból kiindulva, hogy a nemesítési munka lehetőségeit a bázisgyűjtemény
gazdagsága határozza meg, az intézet a felállításától kezdve elsőrendű feladat
nak tekintette gazdag bázisgyűjtemények létrehozását. Világos az is, hogy az
olyan bázisegyedek kiválasztása, melyek már induláskor maximális mértékben
tartalmazzák a kívánt tulajdonságot, számottevően csökkenti a nemesítés tarta
mát. Ezért nagy jelentőséget tulajdonítottak a bázisanyag kiválasztása mód
szerének és technikájának. A bázisanyagot a nyarak természetes előfordulási te
rületen az intézet munkatársai saját elképzeléseik szerint választották ki.
A Belgiumba áttelepített bázisgyűjteményeikben megtalálhatók az ÉszakAmerikából érkezett P. deltoides és P. trichocarpa törzsfák vegetatív utódjai,
a magküldeményként érkezett különböző populációk éppúgy, mint az Európá
ban összegyűjtött P. nigra törzsfák és azok keresztezéséből felnevelt utódnem
zedékek.
A bázisgyűjteményeket erdőszerűen művelik. A módszer nagy értéke, hogy a
fává nőtt utódnemzedékben a vizsgált tulajdonságok értékelhetők, az közvet
len szelektálásra alkalmas, ugyanakkor a fák virágoznak, magot teremnek, te-

hát a keresztezéses nemesítés céljait is szolgálják. Véleményük szerint — és ez
zel a véleménnyel egyet kell értenünk — a génmegőrzés korszerű formája az er
dőszerű műveléssel fenntartott kultúra.

Rezisztenciára

tesztelés

Az intézet munkájában a rezisztencia alapfeltétel és ezen a területen kímé
letlenül szelektálnak.
A fiatal növények a természetben nagyon ki vannak téve a levélbetegségek
nek és a Dothichiza fertőzésnek, ezekre a betegségekre a vizsgálatokat ismételt
megfigyelésekkel a természetben végzik el. A rozsda iránt érzékeny csemeték
eltávolítását már az első évben megkezdik.
A baktériumos rákra a vizsgálatokat mesterséges fertőzésekkel gyorsítják.
A csemetekertben az 1—2 éves fákat — évente több ezer darabot — rák bak
tériumaival oltják be. A fertőzést szeptemberben végzik. A következő év nya
rán a fertőzés erőssége értékelhető, az érzékenyek eltávolítása, illetve a rezisztensek kiválasztása elvégezhető. A rákrezisztens egyedeken a fertőzést több
éven át megismétlik.

Több klónuság — klónváltás
Az európai nyárfatermesztés kialakulása óta és napjainkban is hagyományo
san kevés számú euramerikai hibrid klónra, vagy varietasra van alapozva,
amelyek a természetben jöttek létre, vagy az ember szelektálta őket és vegeta
tív úton kerülnek szaporításra. Az utóbbi években egyes országokban nemcsak
ajánlották egyes klónok alkalmazását, hanem hivatalosan is elrendelték, meg
határozták a telepítésre engedélyezett klónok listáját. A termesztésbe vont kló
nok viszonylag kis száma miatt a nyárfatermesztés az egy klónú termesztés irá
nyában fejlődik (a tendenciát egyes országok szabályozó rendeletekkel elő
segítik) és éppen ezért sebezhető és nagy veszélyeknek van kitéve.
A belga intézet vezetője — STEENACKERS — a monokultúrákat fenyegető
veszély láttán új utakon indult el, STEENACKERS a nyárfatermesztés új is
koláját képviseli. Erdőszerűen művelt, több klónú nyártelepítéseket tervez meg
valósítani •— szemben az olasz agronómusok által képviselt intenzív művelésű
monokultúrákkal. Gyorsan gyökeresedő, rezisztens klónokat keres, melyek kül
terjes adottságaik mellett eredményesen telepíthetők. Természetesen klíma
adottságuk is lehetővé teszi ezt a megoldást.
Sokévi munkájuk eredményeként ma már több száz gyakorlatilag azonos nö
vekedésű, azonos értékű nyárklónnal rendelkeznek, a korábbi egyklónú nyár
fatermesztés helyett több klónú nyártelepítéssel foglalkoznak. Megjegyezzük,
hogy a több-klónú telepítés fogalma nem azonos a merőben ellentétes növeke
dési erélyű, eltérő termőhelyi igényű nyarak kevert ültetésével (pl.: 'I 214' és
korainyár).
STEENACKERS távolabbi elképzeléseként felvetette a magról történő cse
metenevelés lehetőségét. Ismert, gól megválasztott szülőpárokkal létesített magplantázs utódnemzedéke megfelelhet a több-klónú telepítés követelményeinek.
A maghozam bőséges, a magvetés — szemben a költséges és munkaigényes
dugványozással •— olcsó, gépesíthető. A populáció szelektálása méret alapján a
csemetekertben könnyen és gyorsan elvégezhető. A megismert, sokszoros ke
resztezésekkel igazolt bázisgyűjteményeik ismeretében elképzelése a nem távo
li jövőben megvalósíthatónak látszik. A még csak tervezett magplantázsok vár
ható termőrefordulásáig célkitűzésük a globális rezisztenciát igazoló új klónok
folyamatos biztosítása, azokkal a szükséges klónváltások megoldása.

