
országos tábla közt található különbségeset. A vágásérettségi korokat a fatermelést 
szolgáló erdőrészleteknél 110—120 évben, míg a magtermő állományoknál 150—200 év
ben javasoljuk megállapítani. 

r. MendAUK : HCCJlEnOBAHHE 3A11ACA 3AJ1ARCKHX EVKOBblX HACAWflEHHfl. 
tlccjieflOBaHHíi aBTopow 3anacoB noi<a3HBaioT, M T O B 6yKOBbix HacaMí.aeHHHX B paííoHe 3a.na npupoCT B 

BbicoTy OTJiHMaeTCíi O T Taö.inu 3anacoB, npmiHTbix no CTpaHe. A B T O P cocTaBM.n MeCTiibte Tafj.iHUbi sanara c yqe-
T O M OTAenbHbix Jiecubix i'qacTKOB. B:>3pacT pyÖK H 3AC0b npeanoMTeH B 110—120 J I C T , a juiíi ceiueHr.BoncTBa E 0 3 -

pacT npeaKowen B 150—200 -ieT. 

Mendlik G.: ERTRAGSPRÜFUNGEN IN DEN BUCHENWALDERN DES KOMIT ATS ZALA. 
Auf Grund von Ertragsprüfungen wurde nachgewiesen, d a s s im Komitat Zala das Hóhen-

wachstum der Buche von den Zahlenreihen der allgemeinen Ertragstafel abweicht. Die Unter-
schiede wurden durch die Herstellung einer lokálén Ertragstafel niedergelegt. Das Hiebsalter der 
Buche wird für die Produktionsbestande in 110 bis 120 Jahren. für die Saatgutbestande in 150 bis 
200 Jahren vorgeschlagen. 

Nemesnyár telepítési hálózatok gazdaságossága 
DR. S Z O D F R I D T I S T V Á N 

A gazdaságos nemesnyár telepítési hálózatok meghatározására irányuló vizs
gálataim első eredményei „ A z Erdő"-ben megjelentek (Szodfridt, 1966). Most a 
további vizsgálati eredményekről szeretnék beszámolni és ezek alapján javasla
tot tenni a gazdaságos telepítési hálózatra, a különböző termőhelyi adottságoktól 
függően. 

Korábban már utaltam arra, hogy a nálunk általában alkalmazott telepítési 
hálózatok túl sűrűek, különösen a gyengébb, optimálistól távol eső nyártermő
helyeken. Ennek következtében az első belenyúlások révén nyert fatömeg rend
szerint kisebb értékű, mint a termelésre fordított költség, ezenkívül feleslegesen 
sok ültetési anyagot, munkabért és energiaköltséget használunk fel a kelleténél 
nagyobb egyedszámú telepítéshez. Helyesebb lenne tehát, ha olyan telepítési 
hálózatot választanánk, mint amilyet a veszteséggel járó első belenyúlás után ki
alakítunk. Ily módon elkerülnénk az első tisztítás veszteségeit, de az ültetés során 
is megtakarítást tudnánk elérni, amelyet még az a tény sem csökkent nagymér
tékben, hogy a jelenleginél ritkább hálózat választása megnyújtja az ápolás szük
ségességét, valamint némi nyesési munkatöbbletet jelent. 

Kérdés az, hogy mekkora legyen ez a hálózat. Ha a feltett kérdésre választ 
kívánunk adni, akkor nemcsak a biológiai és fatermési vonatkozásokat kell szem 
előtt tartanunk, hanem messzemenően ügyelnünk kell a gépi ápolás lehetőségeire 
is, hisz az erdőgazdaságok munkaerőhelyzetének számottevő javulásával aligha 
számolhatunk, inkább a meglevő munkaerő csökkenését várhatjuk. Éppen ezért 
javaslatomat ennek a körülménynek figyelembevételével teszem meg, tehát a 
meghatározott hálózati méret helyett az egy fára eső növőtérre teszek javaslatot, 
ott is bizonyos határok között mozgó értékeket jelölök meg, amelyeken belül a 
gépesítési lehetőségek figyelembevételével lehet a helyes hálózatot a helyi sajá
tosságoknak megfelelően megválasztani. 

Az első belenyúlások során kikerülő választékok általában a következők le
hetnek: vékony tűzifa, farostfa, papírfa. Ha az ezek megtermelésére fordított 
költségeket elemezzük, akár az országos munkabérnormák figyelembevételével, 
akár a helyi sajátosságoknak megfelelő módosítással, meg kell állapítanunk, hogy 
a tisztításokból termelhető vékony tűzifa és farostfa termelési költségei maga
sabbak, mint az eladásukból származó bevétel. Ennek igazolására az országos 
normakönyvek adatait is idézhetném, ez azonban túl hosszadalmas lenne, ezért 



csupán a Délzalai Erdőgazdaság (Andor, 1964) adatait ismertetem. Eszerint min
den m 3 vékony lágy tűzifa 124 Ft, minden m 3 farostfa 90 Ft veszteséget hozott 
az erdőgazdaság számára az 1963/64. gazdasági évben. Ugyanakkor a papírfa 
m 3 -e 142 Ft nyereséget jelentett. Hasonló arányokat lehet találni más erdőgaz
daságokban alkalmazott bérek és egyéb költségek terén is. Általában azt m o n d 
hatjuk, hogy akkor nem lesz veszteséges az első belenyúlás, ha a kikerülő fa
anyagnak kb. 30—35%-a már papírfát ad. 

Egy nemrégiben megjelent tanulmány (Kulcsár, 1965) a nyártermelések or
szágos adatainak felhasználásával értékelte, hogy milyen átlagos átmérőhöz mi
lyen választékmegoszlás tartozik. Ha ezt a táblázatot áttanulmányozzuk, arra a 
következtetésre jutunk, hogy országos átlagban a jelenleg érvényben levő ár- és 
bérrendszer szerint akkor nem lesz az első belenyúlás veszteséges — akkor érjük 
el a fenti papírfa arányt — ha a. kivágásra jelölt fák átlagos átmérője a 10—12 
cm-t eléri. 

Azt kell tehát meghatároznunk, hogy különböző termőhelyeken melyek azok 
a hálózati méretek — vagy másként: egy fára eső növőterek —, amelyek az első 
belenyúlás idejére ezt az átmérőt biztosítják. Á probléma megoldásához saját 
vizsgálataim anyagát is fel tudom használni, de nagyon j ó tájékoztatást jelente
nek a nyárasok üzemi minta és ellenőrző területeinek adatai. Igaz, hogy egyelőre 
csak két év anyaga áll rendelkezésemre, azonban ezek közül is kiválaszthatunk 
annyi adatot, amennyi a gazdaságos hálózati méretek meghatározására egyelőre 
elégséges. 

A z üzemi felvételi lapokat, valamint saját felvételeimet értékelve, ezek alap
ján a következőket javaso lom: 

Hullámtéri öntéstalajokon az egy fára eső növőtér 6—8 m 2 legyen, mégpedig 
az óriásnyárat inkább az alsó határérték körüli hálózatba, míg a korait a felső 
körülibe célszerű telepíteni. Utóbbi vonatkozik az olasznyárra is terjedelmes k o 
ronájára tekintettel. 

Láptalajokon mélyebb termőréteg (70 cm-nél mélyebb) , j ó talajvízellátott
ság esetén az óriásnyár részére 6—8 m 2 növőtér a megfelelő, korainyár részére 
8—9 m 2 ; sekélyebb termőréteg (40—70 cm) , valamint kedvezőtlen vízellátottság 
esetén az óriásnyárnak is 8—9 m 2 növőteret kell biztosítani. [Ezt egyébként a 
közelmúltban megjelent, hansági nyarakkal foglalkozó tanulmány (Máté—Bal-
say, 1966) is leszögezte.] Korainyárat ilyen adottságok esetén ne telepítsünk. 

Homoki talajkombinációkon, valamint csernozjom jellegű homoktalajokon 
az óriásnyár legalább 9 m 2 növőtérrel rendelkezzék, de még ezen is tágíthatunk. 
Hasonló hálózati méret lesz megfelelő a kötöttebb réti talajokon, elsősorban a 
Tiszántúlon, Békés megyében. 

A barna erdőtalajokon 80—100 cm termőrétegmélység esetén az egy óriás
nyárra jutó minimális növőtér 8 m 2 legyen, az olasznyárnak is legalább 9 m 2 

növőteret kell biztosítani. 
Tekintve, hogy a táji technológiai utasítás a legtöbb esetben a megadottak

nál szűkebb hálózatokat ír elő, javasolom ezek felülvizsgálatát és módosítását. 
Mivel pedig a telepítési hálózat kérdése a gépesítés lehetőségeinek f igyelembe
vétele mellett döntően termőhelyi kérdés, célszerű lenne, ha az üzemi minta- és 
ellenőrző területeken szabatos termőhelyfelvétel történne, de a felvételi lapokra 
legalább a termőréteg mélységét és a talajvíz állását is rá kellene írni. Ezek nél
kül az üzemi nyárnevelési ténykedés további finomítása nem lehetséges. 

A z elmondottak egyrészt a jelenlegi ár- és bérrendszert vették alapul. 
Amennyiben ezek valamelyikében változás történne, megállapításainkat módos í 
tanunk kell. Hasonlóképpen az elmondottak olyan esetekre vonatkoznak, amikor 



egy kezdeti, viszonylag sűrűbb hálózat telepítése, majd megismétlődő nevelő
vágások után kívánjuk a véghasználati hálózatot elérni. 

Az ún. választék-célállományok esetére a fentiek nem érvényesek. 

A-p H. Cod0pudm : PEHTAEEJIbHOCTb nOCA,D,0<IHOH CETH BJIArOPOűHOrO TOnOJW. 
npH cyuteCTByiomHX B Hacroniuce npeMH ueH n H O P M nocaaoMHaH ceTb 6jiaropoAHbix TOnoJieíi oGecnenr-

BaeT peHTaöeJibHOCTb npn cneíiyfomeM npoCTope pocTa : Ha nanocHbix 3ajinBHbix noM3ax 6—8 ív.2, i a jiymiiHX 
jiyroBbix noMBax 6—8 M 2 , Ha öo/iee cJiaonx noMBax 8—9 M z , cpean npHBeaeHHbix naHHbix npccTopa poCTa H H H C -

HHe rpaHHubi KacaioTCH Tonojia raranTcxoro, Bepxnne — -ronojiH paHHero H HTa/ibHHCKoro. 

Dr. Szodfridt i.: DIE WIRTSCHAFTLICHKEIT DER PFLANZVERBÁNDE BEI WIRTSCHAFTS-
PAPPELN. 

Bei den derzeitígen Preisen und Löhnen sind die Pflanzverbánde der Wirtschaftspappeln bei 
der Sieherung i'olgender Wuchsraume wirtschaftlich: Alluvialböden der Flutgebiete 6 bis 8 m 2 , 
reiclsere Moorböden 6 bis 8 m 2, schwáchere Moorböden 8 bis 9 m 2, Sandböden, bindige Wiesenböden 
und braune Waldböden minimai 8 bis 9 m 2. Der untere der angegebenen Grenzwerte bezieht sich 
auf die Pappelsorte Robusta, der obere auf die Sortén Marilandica und 1-214. 

A dugványozásról 
K I S T Ó T H T A M Á S 

A dugványozás végrehajtásának idejét erősen befolyásolja a talaj előkészí
tés. Csemetekitermeléseink zömét ősszel szoktuk végezni. Ebből adódik, hogy 
dugványozásunk ideje rendszerint kitolódik tavaszra. Kötött talajon nem is taná
csos az őszi dugványozás. Késő ősszel és kora tavasszal az éjszakai fagyot nappali 
olvadás váltja. Ebből kifolyólag a felső talajréteg hol összehúzódik, hol kitágul, 
s az ősszel eldugott 15—20 cm hosszú dugvány a földből kiemelkedik. Ennek 
megakadályozására földdel be kellene takarni. A föld azonban a tél folyamán 
annyira megtömődik, hogy a rügy nem tudja áttörni, tavasszal ki kell bontani. 
Ezzel a művelettel viszont sok hibát követünk el, mert a fakadó rügyet letör
jük. Többletköltséget jelent, így magasabb önköltséget is. A gyakorlat tehát amel
lett szól, hogy a dugványozás legmegfelelőbb ideje a kora tavasz. 

A dugványozás tulajdonképpen a dugványvessző letermelésével kezdődik, a 
dugvány mennyiségétől függően január közepe táján a tárolás ideje mintegy 6 
hét. Ott, ahol kevés dugványt termelnek, későbben, február első felében kezdőd
het meg, hogy a dugvány 2—4 hétnél tovább ne légyen tárolásban. A dugvány
vesszőnek a letermelése nem kíván különösebb szakértelmet, de azt megkívánja 
a csemetekert vezetőjétől, hogy az időjáráshoz alkalmazkodjék. Téli napokban 
is van egy-két olyan délután, amikor a hőmérséklet az 5—10 fokot meghaladja. 
Ez elég ahhoz, hogy a dugványvessző felengedjen a fagytól és zúzódás nélkül le
vágható legyen. A letermelt dugványvesszőt nem szabad éjszakára kinnhagyni, 
hogy ismét megfagyjon, hanem fagymentes helyre kell hordani. Ha ilyen nem 
áll rendelkezésre, gúlába kell rakni, kukoricaszárral, szalmával vagy más takaró
anyaggal le kell takarni. Innen kell esetről esetre a feldolgozási helyre bevinni, 
mégpedig előző este, hogy ott teljesen felolvadjon. 

A dugvány tárolásának három módozata van: álló, fekvő helyzetben és pin
cében. A gyakorlat azt mutatja, hogy az álló helyzetben tárolt dugvány fakad 
először, a pincében vagy veremben tárolt pedig utoljára. Az első és utolsó táro
lási mód között mintegy tíz napi különbség van, ami sok esetben nagy előnnyel 
jár. A tárolás északi fekvésben, hűvös helyen legyen, hiszen ebben az időben már 
komolyabb fagytól tartani nem kell. 

Középkötött talajra általában 15—20 cm hosszú dugványokat szoktunk ter
melni. Egyes helyeken ragaszkodnak e két szám között a pontos mérethez. Ennek 


