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A MEZŐGAZDASÁGI
CELLULÓZNYÁR-TERMESZTÉS
TAPASZTALATAI
ÉS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYAI
AZ ÁLLAMI GAZDASÁGOKBAN

Erdős

László

Hazánk nyárfatermesztéséhez nagymértékben járult hozzá az 1/1966. F M —
PM sz. rendelettel életre hívott cellulóznyárfa-termesztési program. A rendelet
a mezőgazdasági termelőszövetkezeteknek és az állami gazdaságoknak vissza
nem térítendő állami hozzájárulás formájában nyújtott lehetőséget az 1966—
1975. időszakra a szántóföldi növénytermesztés számára kedvezőtlen adottságú
területeken cellulóznyár-telepítések végzésére.
A program gazdaságpolitikai célja az volt, hogy a mezőgazdaság nélkülözhető
területein megindított intenzív fatermesztés hozamai az ország faimport ter
heit mérsékeljék. A program keretében
az állami gazdaságokban
a termelőszövetkezetekben

13 093 ha
29 610 ha

összesen

42 703 ha nyárast telepítettek.

Szükséges megjegyezni, hogy az országfásítás keretében a cellulóznyár-tele
pítések előtt is folyt nyártelepítés, zömében sűrű hálózatban és a cellulóznyár
program idején is létesítettek intenzív nyárasokat a célcsoportos erdőtelepítési
keretből. Tehát az állami gazdaságok lényegesen több ültetvényszerű nyártelepítéssel rendelkeznek, mint a cellulóznyár-terület. Jelenlegi 29 ezer ha öszszes nyárterületükből az ültetvényszerű telepítés 21 ezer ha.
Mint ismert, az ültetvényszerű fatermesztés alapjait az alaprendelet és az ezt
követő 33/1968. MÉM—PM sz. rendelet rakta le,-'bennük a telepítési technoló
giában és a műveleti egységárakban részletes szabályozásra került a telepítések
agrotechnikai előkészítése, az ültetési anyag minősége, telepítési hálózat stb.
A nyártelepítés üteme az elmúlt időszakokban a következően alakult:
Évi ütem (ha)
1953
1958
1964
1974

1957
1963
1973
1975

300
800
1900
1300

A telepítések fajták (klónok) szerinti megoszlása:
óriásnyár
olasznyár
korai nyár
egyéb nyár

42%
36%
16%
6%

A telepítéseknél bizonyos mérvű koncentráció is kialakult elsősorban a Bács,
Szabolcs, Pest, Tolna és Veszprém megyei gazdaságoknál. Nagyságrendi meg
oszlás a gazdaságokban:
Terület (ha)

Gazdaságok száma
2!)
13
46
11
5
6

1— 50
51— 100
101— 300
301— 500
501—1000
1001—2000
A llománynevelés

A cellulóznyár-program előtt létesült mintegy 10 ezer ha nyártelepítés nevelő
vágásainak elvégzése már az 1970-es évek elején időszerűvé vált. A sűrű háló
zatú telepítés miatt ez a feladat minimum évi 1500 ha-ra volt tehető. A to
vábbi telepítések pedig közel évi 2000 ha-ral emelték. Figyelmen kívül hagyva
a rontott nyárasokat évi 3000 ha előhasználat — mintegy 80—90 ezer m fa
kitermelés — reális lehetősége állt fenn.
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Számos körülmény közrejátszása miatt ennek a fatömegnek legfeljebb 30%-a
került kitermelésre. A gazdaságok többsége sokáig csak a telepítési munkák
ban látta az erdőgazdálkodás tennivalóit. Nem voltak felkészülve az ily ütemű,
hirtelen jelentkező fakitermelés elvégzésére sem technikailag, sem munkaerő
tekintetében. Döntően befolyásolta a nevelővágások elhagyását az is, hogy a
vékonyabb méretű fa értékesítése alig pár éve vált az állami gazdaságok ré
szére folyamatosan lehetővé.
Az utóbbi években már elvégzésre került mintegy 2000 ha nevelővágás, az
éves ütem 70%-a. A lemaradáshoz bizonyos mértékig hozzájárul az ültetvény
szerű nyárasok állománynevelési kérdéseinek elvi tisztázatlansága, valamint az
intenzív fatermesztés igényeinek megfelelő erdőgazdasági üzemtervek készíté
sének késése is.
Várható fatermés
Az állami gazdasági nyárasok 1973. évi országos felmérése során — 10 900 ha
óriásnyár, 9400 ha olasznyár és 4100 ha korai nyár felvételi adataiból az egyes
korcsoportokban a táblázat szerinti növedék volt megállapítható.
1. láblázat
Korcsoport
év

0— 5
6— 8
9—10
11—12
13—15
16—20
21—25
26—30
31—35
36—

Óriás n y á r

Olasz

nyár

növedék,

6,1
6,7
9.0
9.1
7,6
7.2
6,0
3.0
9.1
11

,é

6,0
7,7
11,5
8,4
7,3

Korai

nyár

; !

m /ha

5.6
3,3
6,9
5,5
5.7
5,2
5,2
8,9
9,1
11,6

Ezek szerint az óriás- és az olasznyár növedéke nem mutat lényeges elté
rést. Szükséges azonban figyelembe venni az olasznyárnál a nevelővágások
elmaradásából előállt növedékveszteséget. Az olasznyár az erősebb koronakép
ződés és fényigény miatt érzékenyebben reagál a növőtér későbbi bővítésére.
Ahol a nevelővágások időben kerültek elvégzésre (az olasznyár esetén 6—7 éves,
az óriásnyárnál 7—9 éves korban), ott az olasznyár 9—12 éves korig 11—15
m 'ha-os átlagnövedéket hozott. Ugyanitt az 50%-os mechanikus törzsszám
csökkentéssel elvégzett nevelővágás 25—-45 m /ha előhasználati fatömegét adott.
Az állományok kezdeti fejlődése reményt nyújtott első és második ápolóvágás
végzésére, a telepítések fahasználati előtervei is így készültek. A határtermő
helyeken létesített nyárasok, elsősorban az olasznyár növekedése azonban a 9.
év után lényegesen visszaesett, lelassult. Feltételezhetően közrejátszik ebben a
nevelővágás nem megfelelő időpontban való végzése is.
A végzett talajvizsgálatok azt mutatták, hogy a talajban telepítéskor levő
P, K tartalom 8—9 év elteltével lényegesen lecsökkent, az abszolút hiány vagy
a kritikus érték szintjére esett vissza. A csökkenő növekedési erély utat nyithat
a károsítóknak (fagy, gomba, rovar) és az állományoknak a tervezettnél ko
rábbi véghasználatát válthatja ki.
Eddigi tapasztalataink szerint az olasznyár vágáskora még optimális termő
helyen is 12—14 év, határtermőhelyeken pedig 9—11 év. Ez utóbbiakon a vég
használati fatömeg (elóhasználatok nélkül) 70—120 m /ha körül várható. Egyes
tájak kedvezőbb termőhelyi adottságai ettől lényeges eltérést adhatnak. Így
elsősorban a nyírségi jobb homoktalajokon, továbbá a hansági láptalajokon má
sodik nevelővágás elvégzésére és nagyobb véghasználati fatömeg elérésére lát
szik lehetőség.
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Fakitermelés
Miként az állománynevelési résznél említésre került, több éves szemléletfor
málás és értékesítés kellett ahhoz, hogy a mezőgazdasági nagyüzemek perspek
tivikusan foglalkozzanak saját szükségletüket meghaladó fakitermeléssel.
A gazdaságok jelentős hányadánál azonban az adott volumen eleve nem teszi
lehetővé a nagyüzemi fakitermelés kialakítását. A nyárfakitermelési lehetősé
gek nagysága az állami gazdaságokban a következő szóródást mutatja (1977.
évi terv):
Gazdaságok száma
64
22
10
8

5
1

Kitermelhető fatömeg
brm
3

1— 500
501— 1 000
1 001— 2 000
2 001— 5 000
5 001—10 000
10 001—

A gazdaságok a fakitermelési feladat emelkedésével fokozatosan szereztek
be motorfűrészeket. A fakitermelés termelékenysége a kis átmérők és a rövid
választékok túlsúlya miatt igen kedvezőtlen. Egy m kitermelt fára fordított
élőmunka (vagonba rakva) hagyományos technológiával, kézi kérgezés és kézi
felterhelés esetén 11—13 óra. Szálfás közelítéssel, gépi kérgezés és gépi rakodás
esetén 6,3—7,0 óra.
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A nyárfakitermelések alakulása és várható nagysága a következő:
év

1000 brm

1970
1972
1974
1975
1976
1977 (terv)

33,2
52,9
73.0
75,2
63.1
112,1

3

távolabbi feladatok:
3

175,0 (1000 brm )
240,0 (1000 brm )

1980"
1985

3

Hagyományos fakitermelési technológiával a nagy élőmunka-igény miatt eze
ket a fakitermelési munkákat az állami gazdaságok elvégezni nem tudják. To
vábbi problémát okoz az állami gazdaságok bérszabályozási rendszere, ugyanis
átlagos bárhányaduk 12,7% (1976), ugyanakkor az erdészeti ágazaté 33,5%.
Szükséges tehát az erdőgazdálkodás technikai ellátottságát és termelékeny
ségét a főágazatokét megközelítő szintre emelni. Az élőmunka radikális csök
kentésére nagy teljesítményű, több műveletet végző fakitermelő gépek alkal
mazása látszik célszerűnek.
A faarató gépek nyár ásókban való alkalmazását elősegítő tényezők:
— a sík terep,
— a soros (tág hálózatú) telepítés,
— a homogén állományszerkezet,
—. .a minimális választék-skála,
— a törzsnevelés útján nyert laza és vékony ágakból álló korona.
Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a fenyőkre konstruált faarató gépek
(harveszterek, processzorok) alkalmazhatók nemesnyár ültetvények kitermelé
séhez.
Előzetes próbaüzemeltetés után beszereztünk 2 db Timberjack TJ—30-at,
melyek ma már üzemszerűen termelnek. Ezek alkalmasak maximum 34 cm
(tuskó) átmérőjű törzsek döntésére, gallyazására és 1,5 m -es rakatokban tör
ténő előközelítésére. A műveleti idő 45—55 másodperc törzsenként. A z átlag
átmérő függvényében tehát 5—9 m /ó vastagfa teljesítmény érhető el velük.
Az eddigi tapasztalatok szerint a vékonyabb ágú óriásmyár gallyazásra meg
felelők, az olasznyárhoz azonban kisebb átalakításra szorulnak.
Az alkalmazott kitermelési technológia a következő:
— döntés, gallyazás, előközelítés TJ—30-cal,
— közelítés hosszúfában T N P csörlővel és hidraulikus emelőlappal felszerelt
D4K—B traktor segítségével,
— darabolás egyszemélyes motorfűrésszel,
— kérgezés KR—12 (hazai) kérgezőgéppel.
Az 1 m nettó faanyag kitermelésére fordított élőmunka 2,3—2,6 óra, ami a
fa kitermelésére, felkészítésére és erdei rakodón való tárolására vonatkozik
0,14—0,20 m -es átlagtörzsű állományokban.
Ezt a gépsort korántsem tartjuk tökéletesnek, továbbfejlesztésre szorul. Éves
teljesítménye minimum 10 ezer m , amit a műszakok száma, illetve az effektív
munkaórák növelése lényegesen emelhet. A TJ—30 gép üzemóra költsége —
3 hónapos adatok alapján — 500—700 Ft-ra tehető. A z új technológiával foly3
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tátott fakitermelés költségei nem lépték túl a korábbi költségeket, sőt a gallya
zás javításával, valamint a begyakorlottság és munkaszervezés javításával szá
mottevő csökkenés várható.
A fejlesztés irányai
Az állami gazdaságok — hivatásukból adódóan — élen járnak a mezőgazda
sági nagyüzemi termelésben, vállalják az új fajták, gépek és eszközök, vegyi
anyagok kipróbálásának kockázatát, egyre általánosabban használják a tudo
mány és technika vívmányait. Ezzel hozzájárulnak az iparszerű, nagyüzemi
termelés elterjesztéséhez, össztermelésükben a nyárfatermesztés nem jelentős,
de jövőbeni fejlődése egyértelműen a mezőgazdasági tevékenység irányába ha
lad. A cellulóznyárasok lényegileg ültetvények (lignikultúrák), jövőbeni szere
pük és hasznosítási formájuk még közelebb hozza őket a mezőgazdasághoz.
A gazdaságoknál a nyárterület koncentrációja várhatóan nő majd. A haté
kony gazdálkodás gazdaságonként legalább 300 ha összes nyárterületet és 20 há
nyi táblaméreteket kíván. Elérendő cél, hogy a nyárfatermesztés egy rövid
(10—12 éves) termelési ciklussal forgószerűen illeszkedjen be a gazdaság te
vékenységébe. A fatermesztés intenzív iránya esetenként szükségessé teheti a
telepítés előtti meliorációt, vagy az öntözési lehetőség kihasználását.
A termelés egyes műveletei lényegileg rendszerszerűén épülnek fel, miként
azt a cellulóznyár-telepítési technológia az állományneveléssel bezárólag meg
határozta. Ennek a technológiának egyes műveletei az időközben bekövetkezett
fejlődés miatt bővítésre, továbbfejlesztésre szorulnak. A célszerű módosítások
csupán vázlatos felsorolás formájában a következők.
Fajta. Szükséges újabb, ígéretes, egyrészt a hazai termőhelyeknek jobban
megfelelő, másrészt fagy és kéregráknak ellenálló klónok kipróbálása és be
vezetése. A faarató gépes fakitermelés laza és vékony ágú koronát igényel.
Szükséges tehát a fajta-összehasonlító vizsgálatokat ily irányban fokozottabb
figyelemmel folytatni.
Termesztés. Szükségesnek tartjuk a fanövedék tartamossága érdekében a .
tápanyag-utánpótlást, az egyes hatóanyagokkal az optimumot elérő vagy meg
közelítő szintű ellátottságot. A szakszolgálati állomások és az ERTI bevonásá
val foglalkozunk a különböző hatóanyag-összetételű és adagolású műtrágyázás
hatékonyságának és a kiszórási formák (lomb, brikettált, mély és felszíni) vizs
gálatával. Konkrét méréseink és adataink vannak arra vonatkozóan, hogy a
műtrágyázott erdőrészletek egészségi állapota, illetve a károsítókkal szembeni
ellenállása lényegesen kedvezőbb a nem műtrágyázott területekénél, ezenkívül
a műtrágyázás 30—40%-os kimutatható többletnövedéket eredményezett. A mű
trágyázás mellett a jövőben terjedni fog a mélyfúrásos telepítés azokon a te
rületeken, ahol a szokásos ültetési mód nem biztosítja a gyökérzet vízfelvételét.
A nyárasok felújításánál is az intenzív termesztés eljárásai lesznek irányadók.
A talaj ápolásnál a jövőben sokkal nagyobb szerepet kap a vegyszeres gyom
irtás. Erre vonatkozóan több éves üzemi kísérletek állnak rendelkezésre. A
vegyszeres kezelés költségkihatása kedvezőbb a mechanikus ápolásénál. Nem
tisztázott azonban a talaj szellőzése érdekében végzett mechanikai ápolás kí
vánt mértéke, illetve a vegyszeres és mechanikai ápolás kombinációs lehető
sége. A törzsnevelő nyesésekben jelentős a lemaradás. A laza korona, illetve a
szakszerű nyesés előfeltétele a faaratógépes kitermelésnek. A gyümölcstermesz
tésnél alkalmazott pneumatikus nyesőberendezés megfelelő a nyárasok nyesé
séhez és a termelékenysége négy-ötszöröse a kézi munkáénak.

Fakitermelés. A nagyüzemi fakitermelés bevezetéséhez még csak az első lé
péseket tettük meg. A kialakított technológia korántsem kiforrott és végleges.
Mindenekelőtt megoldásra vár a motorfűrészes darabolás mechanizálása. To
vábbá célszerűnek látszik a mezőgazdasági traktor és járulékos berendezései> nek speciális erdészeti közelítőgéppel (markoló skidder) való helyettesítése.
A hazai kérgezőgépek továbbfejlesztése, daruval való felszerelése, vagy meg
felelő teljesítményű import kérgezőgépek beszerzése ugyancsak sürgető. A
nagy teljesítményű, több műveletet végző fakitermelő gépek Skandináviában,
Észak-Amerikában és a Szovjetunióban elsősorban méretes fák kitermeléséhez,
véghasználatokhoz alakultak ki. A gyérítésekhez és tisztításokhoz megfelelő
gépek csak elvétve találhatók a piacon. Figyelembe véve, hogy a jugoszláv—
magyar kooperáció keretében az évente szállításra kerülő 580 ezer űrm. papír
fa 1, illetve 2 m-es hosszban szállítandó, komoly súllyal jön számításba galylyazó-daraboló gépek (processzorok) alkalmazása. Adott gravitációs térségen
(társuláson) belül szóba jöhet alsórakodói felkészítő telep, ahová hosszúfa for
mában kerül az anyag beszállításra.
A nemesnyárak kérgezése a hazai fafajok közül viszonylag a legegyszerűbb,
ha rövid időn belül követi a kitermelést. Központi, nagy teljesítményű kérgezőtelepek, gépek alkalmazása csak ott indokolt, ahol fatömegkoncentráció, vagy
a kérgezendő fafajok változatossága indokolja. Jelentős szerepet játszhat a fa
kitermelés fejlesztésében az aprítékban való értékesítés bevezetése. Az aprítéktermelés elsősorban a vékony fa (rontott nyárasok) hasznosításával, a jelenleg
hulladékot képező gallyfamennyiség értékesítésével járulna a kihozatal eme
léséhez.
A közölt technológiai, illetve gépvariációkból látható, hogy meglehetősen bo
nyolult feladat a nyárasok iparszerű kitermelésének kialakítása. Szükséges az
egyes gépek hazai körülmények közötti minősítése és ennek alapján való k i 
választása. Említettük, hogy a faarató gép és a hozzá kapcsolódó géplánc éves
kapacitása minimum 10 ezer m . Jelenleg csak egy állami gazdaságnál van meg
az ehhez szükséges fatömeg. Ezért az érdekelt gazdaságok erdőgazdasági tár
sulásokat hoztak létre termelőszövetkezetek bevonásával. A területi integráció
elsősorban technikai bázisával, továbbá a kitermelés és értékesítés szervezésé
vel várhatóan nagyban hozzájárul majd a mezőgazdasági nagyüzemekben a
nyárfakitermelések végrehajtásához.
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A fatermesztés intenzív eljárásai a gyakorlatban csak akkor valósulhatnak
meg, ha ehhez megfelelő szabályozó rendszer, ösztönzés járul. A nagyobb ter
mesztési költségek és az ezzel elérhető magasabb fanövedék differenciált tele
pítési egységár bevezetését indokolja. A cellülóznyár, illeVve a nemesnyár te
lepítési egységárak az 1966., illetve 1968. éviekhez mérten maximum 20%-kal
emelkedtek, ugyanakkor a termelési költségek ennek többszörösére növekedtek.
Ez a telepítések minőségének visszaeséséhez vezetett. A z említett nagy teljesít
ményű fakitermelő gép és a hozzá való komplex géplánc beszerzési ára kb. 14
millió Ft-ra tehető. Ily összegű beruházás a lehetőségeiken felül terhelné meg
mind a gazdaságokat, mind a társulásokat. Szükséges ezért az állami támo
gatás és a hitelbiztosítás megfelelő formáinak mielőbbi kialakítása.
A cellulóznyárasok létesítését elrendelő kormányprogram gazdaságpolitikai
céljai ma, 11 év elteltével is változatlanul időszerűek és reálisak. A jugoszláv—•
magyar cellulózipari kooperációból adódó exportszállítási kötelezettségek pedig
még időszerűbbé teszik az intenzív nyárfatermesztés •— mint a népgazdaság
számára gyorsan megtérülő beruházás — felkarolását.

