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NYÁRFAKUTATÁS ÉS TERMESZTÉS 
JUGOSZLÁVIÁBAN 
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Lengyel—Simon 

Azonos témában lapunk 1964. évi novemberi számában jelent meg beszámoló 
BABOS—JÁRÖ—KERESZTESI tanulmányúj tárói. Ez év augusztusában szer
zők az Újvidéki Nyárfakutató Intézet és az ERTI közötti kutatási együttműkö
dés keretében látogatást tettek az "Újvidéki Nyárfakutató Intézetben, majd ta
nulmányút során jártak a Jelen Vad- és Erdőgazdaságban a Duna—Dráva 
háromszögben, a Sremska-Mitrovica-i Erdőgazdaságban a Száva hullámterében, 
az Eszéki Erdőgazdaságban a Dráva árterében és a Pancsovai Erdőipari Kom
binátban a Delibláti Homokpusztán. Ez a látogatás és tanulmányút jó áttekin
tést nyújtott a jugoszláv nyárfakutatásról, valamint az élenjáró üzemek ter
mesztési tapasztalatairól. Egyben lehetőséget adott az 1964. évben látottaknak 
a mostaniakkal való összevetésére, a termelőüzemek 13 éves eredményeinek 
megismerésére. Ez utóbbi lehetőség igen figyelemreméltó, hiszen 13 év a nyárfa
termesztésben ártéri, jó termőhelyen megfelel a vágásfordulónak. 

Az Újvidéki Nyárfakutató Intézetben elsősorban az Újvidék melletti 230 ha-os 
nemesítőtelepet néztük meg. Az itteni nemesítési munka abba a kutatási irányba 
sorolható, amit ma legjobban a belgiumi nyárfakutató intézet (STEENACKERS) 
képvisel. A fajtaváltás előkészítésén dolgoznak, újabb klónokat keresnek a je
lenleg legjobban elterjesztett, s itt Jugoszláviában az egyedüli klónt jelentő 
% 214' olasz nyár mellé vagy ennek felváltására. A kísérletek korszerűek és a 
közeljövőben gyakorlatilag alkalmazható eredményeket ígérnek. Kedvező szá
munkra, hogy ígéretes klónjaik egy részét az együttműködés keretében már 
megkaptuk kísérleti célra, további klónokat pedig folyamatosan átadnak. A 
közös kísérletek beállítása azonos metodika alapján történik. 

A nyárfatermesztési technológiát illetően főleg az ültetés mélységére, a háló
zatra, a nyesésre, az erdővédelemre és a trágyázásra vonatkozó kísérleteik ér
demelnek figyelmet. Ezek alapján a talajvízszint függvényében a mélyfúrás 
(3 m mély) nagy mértékű elterjesztését javasolják. Ártereken az összes erdő
sítés felét, homokokon teljes egészét így ajánlják végezni. A trágyázást illetően 
nincs kialakult véleményük („a trágyázás nem káros" mondják tréfás komoly
sággal). A fajtákat illetően azt javasolják, hogy az összes erdősítés felét to
vábbra is az 'I. 214'-gyel létesítsék, felét pedig az általuk létrehozott, meg
honosított újabb ígéretes fajtákkal. A 'robusta' alkalmazását Jugoszláviában 
1965-ben betiltották, erre a sorsra jutott a 'CBD' és más korábban felkapott 
olasz klón is. A nyárfatermesztés súlypontját az árterekre javasolják helyezni 
mindaddig, amíg van rajtuk beerdősitendő terület, s elérhetőnek tartanak eze
ken 20—50 m3/ha évi átlagnövedéket. 

A jugoszláv—magyar cellulózipari együttműködés elősegítése érdekében a 
két intézet egyezteti nyárfa térfogatsúly vizsgálati metodikáját, és közös me
todika alapján rnind a két intézetben megvizsgálják a magyarországi repre
zentatív nyárfaállományokból vett mintákat. 



A tanulmányút során először a Sremska Mitrovicai Erdőgazdaságban, a Száva 
kupinovói hatalmas meanderében jártunk. A mintegy 2500 ha-os, a folyó által 
szinte szigetszerűen körülzárt, középmagas-középmély hullámtér optimális ne
mesnyár termőhely. A múltban legelő volt, elszórt fűz, nyár ligeterdő foltokkal. 
A csemetekertet és mintegy 15 évvel ezelőtt telepített, nemesnyár ültetvények 
felújítását tanulmányoztuk. Általában óriás méretű csemetével erdősítenek 
(2/3-as csemetékkel). Ezeket a telepítési, illetőleg felújítási területek közelében 
létesített csemetekertekben nevelik rendkívüli gondossággal. Jelszavuk „a jó 
ültetési anyag sohasem drága". A bemutatott vágásterületen tuskózás nélküli 
felújítást láttunk. A talajszintben elfűrészelt tuskók közé a hálózatot úgy illesz
tették be, hogy a sorközök gépi ápolása lehetséges legyen. A sorközöket mély
szántó ekékkel (Eberhard, ill. OLT típusú) szántották fel, melyek a vastag 
gyökereket is elvagdosták és gyakorlatilag egész a tuskókig szántottak. A sor
közöket lehetőség szerint egész a vágáskorig évente négyszer tárcsázzák, mert 
a Száva menti, öntéstalajok elég levegőtlenek. Mind a csemetekertben, mind a 
vágásfelújításban szakszerű, gondos, kifogástalan minőségű munkát láthattunk. 
Ezzel a technológiával 25 m3/ha átlagnövedéket kívánnak elérni. 

Talán a legérdekesebb része volt tanulmányutunknak a Jelen Vad- és Erdő
gazdaság nyárfatermesztésének megtekintése, hiszen 1964. évi tapasztalataink 
elsősorban erre vonatkoztak. Az 1960-as évek elején az olaszoktól átvett tech
nológia szerint plantázsszerű telepítéseket létesítettek 6 X 6 m-es hálózatban, 
70%-ban T. 214', 30%-ban óriás nyarat ültettek. Öriás méretű csemetéket hasz
náltak, és intenzív ápolást folytattak. Akkor úgy mondtak, hogy 12 éves vágás
forduló mellett hektáronként 25—35 m3-es évi átlagnövedéket várnak. A ter
mesztési cél hámozási rönk volt. A Dráva árterében bemutatott 16 éves 'I. 214', 
42 cm átlagátmérőjű állomány évi átlagnövedéke 22,5 m 3, a 32 cm átlagátmé
rőjű óriás nyáré 14,5 m 3 hektáronként. 

A gazdaság baranyai és bácskai részén 1600—1600 ha nemesnyárast telepítet
tek, Baranyában 90%-ban T. 214'-ből. Az T. 214' szerintük ez idő szerint az 



abszolút legjobb klón. A baranyai 1600 ha-nak termőhelyjóság szerinti meg
oszlása a következő: 

30%-a jó, s ennek várható átlagnövedéke 
30%-a közepes, s ennek várható átlagnövedéke 
40%-a gyenge, s ennek várható átlagnövedéke 

30 m3/ha, 
20 m3/ha, 
10 m3/ha. 

Ezek szerint a várt eredményt nem érték el. A nyárfatermesztés pénzügyi ered
ménye ennek ellenére nagyon pozitív. A tervezett átlagnövedéktől való lema
radás fő oka, hogy nem tudták maradéktalanul megvalósítani az előírt tech
nológiát. A sorközi ápolást csak az első két évben hajtották végre. Sok ültet
vény nem megfelelő termőhelyre került. A vártnál sokkal több a vadkár, amely* 
különösen az egyedileg náddal védett ültetvényekben a telepítések utáni 3—4. 
évben jelentkezett. Jugoszláviában összesen 12 000 szarvas és 150 000 vadász 
van, nálunk 32 000 (egyesek szerint 64 000?) szarvas és 25 000 vadász. A 'ro-
bustá'-t erősen károsítja a Dothichiza, az utóbbi 3—4 év „a Dothichiza éve'' 
volt, s ezért száradnak a 16 éves óriásnyárasok. 

A tapasztalatok alapján a gazdaság mérnökei technológiaváltást sürgetnek, 
az, olasz, ültetvényszerű termesztésről áttérést a szilvikultúr nyárfatermesztésre. 
Be is mutattak ilyen üzemi jellegű kísérletet. Az ültetvényszerű, első generá
ciós nyáras kitermelése után tuskózás és talaj előkészítés nélkül végzik a fel
újítást, a termőhelytől függően traktoros gödörfúróval 90 cm mélyre, vagy 
mélyfúróval a talajvízszintig ültetve. Alapvetőnek tartják a jó fajtát és az 
óriás méretű, 6 m magas csemetét, amelyet a vad ellen egyedi védekezéssel, 
nádfonattal védenek. 5 X 5 m-es hálózatban ültetnek, ápolást nem végeznek, 
kétszer nyesnek, és a vágáskort 25 évre tervezik. 

Az Eszéki Erdőgazdaság területe 30 000 ha, három erdészete van. Az Eszéki 
Erdészet területe 8000 ha, amelyen az Újvidéki Nyárfakutató Intézet irányítá
sával intenzív, plantázs jellegű nyárfatermesztést folytatnak. A nemesnyára-
sokat általában mélyült etessél telepítik, illetőleg újítják fel. Az Elletari mély
fúrót alkalmazzák. Az elültetett óriáscsemetéket külön erre a célra gyártott drót
fonattal védik a vad ellen. Az ilyen karó nélküli drótfonatos védekezés hatásos, 
költsége csemeténként 10 dinár, három év múlva leszedhető. Rendelkeznek a 
telepítéshez, illetve a felújításhoz teljes gépsorral. A gépeket részben az ola
szoktól, illetve a nyugatnémetektől vásárolják, részben maguk gyártják (Popu-
lus—OLT márkájú gépek). Már 1964-ben számot adtunk jugoszláv gyártású, 
a nyárfatermesztósben jól alkalmazható gépekről, s javasoltuk legalább kísérleti 
célra való beszerzésüket. Az elmúlt 13 évben ezek a gépek bizonyítottak, jól 
beváltak, ismét javasoljuk legalább kísérleti célra megvásárlásukat (mélyfúró, 
tuskózás nélküli vágásterületek pásztás mélyforgatására alkalmas eke, bozótirtó 
stb.). 

A Pancsovai Erdőipari Kombinát egy dunaártéri és egy delibláti homok
pusztai erdőgazdaságból, valamint egy faipari üzemből áll, mely fűrészárut, 
gyümölcsládát, furnért és épületasztalosipari termékeket állít elő. Az ártéri er
dőgazdaságnak 10 000 ha, a homokpusztainak 30 000 ha a területe. 

Deliblátot a tizenkilencedik században futóhomok dűnék között szigetsze
rűen elhelyezkedő erdőfoltok és termőföldek jellemezték. A történelem folya
mán többször erdősült volt, az erdőket utoljára a török időkben irtották ki. 
KÁROLY FERDINÁND kezdeményezte az újraerdősítést, ami lényegében 1808-
tól 1907-ig tartott. WESZELY JÓZSEF nevéhez fűződnek alapvetően a nagy 
erdősítések, aki úgy tartotta, hogy az akácot a delibláti homokpuszta beerdő-
sítésére hozták Európába. Ma 9 ezer ha tiszta akácos van a pusztán, valamint 



4 ezer ha fekete- és erdeifenyves. A többi terület legelő és reliktum erdőfolt. 
A természetes molyhostölgyes, kocsányos tölgyes, hársas, cserjés erdők nemcsak 
a homoki erdők múltjára utalnak, hanem nagy értékű génrezervációk is. Az 
akácosokból 4 ezer ha a rontott erdő. A homokpuszta északi részén, Leánykúton 
140 ha-os kirándulóközpont létesült. 

Fogadta küldöttségünket a Vajdasági Tartományi Kormány titkára, aki rövid 
tájékoztatást adott számunkra erdőgazdaságpolitikai célkitűzéseikről. Kiemelte 
a homok- és szikfásítás jelentőségét (140 ezer hektár szikesük van). Számot
tevően növelik a nemesnyárasok területét, a következő 10 évben 30 ezer hektár 
új nemesnyárast telepítenek a Sremsfca-Mitrovica-i Cellulóz- és Papírgyár el
látása végett. A szabadkai és delibláti homokokon nagyobb teret szánnak az 
akácnak. Örömét fejezte ki afelett, hogy látogatásunk a két kutatóintézet 
együttműködését kibővítette, továbbfejlesztette. 

Fogadta küldöttségünket a Vajdasági Méhészegyesületek Szövetségének el
nöke is, aki az intézetünkben folyó méhlegelőjavítási kutatások, valamint az 
akácnemesítés iránt érdeklődött. 

A MÉM Állami Erdörendezőségek Műszaki Irodájának (ÁEMI) 

s z á m í t ó g é p e 

megkezdte működését. A gép a KGST-országok Egységes Számítógép 
Rendszerének (ESZR) R—20 modellje. Rendeltetése a kész erdőrendezési 
feldolgozási rendszereket kiszolgálni és kifejleszteni az erdészetben, fa
iparban bevezetésre kerülő rendszereket. A vállalatok és folyószámlás er
dészeti szervek költségtérítés szintű áron juthatnak gépórához. 

A számítógép-labor az Iroda egyik osztályaként működik, vezetője TÓTH 
MIKLÖS. A külső felhasználók (nem erdőrendezési, de erdészeti szervek) 
géphasználati szándékukat BÁTKAI SÁNDOR, ÁEMI igazgatóhelyettesnek 
(tel.: 113-000, 16—86 mellék) jelentsék be, tőle a szükséges tájékoztatást 
is megkapják. 
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ERTI főigazgatója, Budapest; Krámer Antal igazgatóhelyettes, Mecseki EFAG, 
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