
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 



különösebb gyakorlati jelentősége nincsen, sőt a kiejtett hulladékanyag pazar
láshoz vezet. Tolnán egy gyakorlott munkás átlagosan 7 ezer darab dugványt tud 
darabolni kézi erővel 8 óra alatt. Ennek szigorú előfeltétele a metszőolló élének 
j ó karbantartása, mert a vágáslapon egyébként zúzódás keletkezik ami a meg-
eredést csökkenti. A dugvány termelését rendszerint fűtött szobában vagy helyi
ségben szoktuk végezni. Nem engedhető meg, hogy a feldolgozott dugvány egész 
nap száradjon, hanem napközben többször át kell venni és azonnal vermelni. 
Itt kívánom megemlíteni, hogy az utóbbi időben az órabér többszörös megemelé
sével a dugványvessző letermelésének normája kissé meglazult és felülvizsgá
latra szorul. 

A vermelés talaj felett vagy földben történhet. A talaj felett akkor verme
lünk, amikor a dugványt rövid ideig tároljuk. Hosszabb, esetleg hónapokig tartó 
tárolást pincében vagy veremben végezzük, főleg ha a megeredést hátráltatni 
akarjuk. 

Ha talaj felett vermelünk, alul 10 cm homokot terítünk, úgyszintén felül is 
10 cm vastag homokréteggel takarunk, úgyhogy a dugványkötegek hézagai, üre
gei ki legyenek töltve. Utána a homokot le kell takarni, hogy át ne fagyjon, mert 
a tavaszi olvadás következtében a dugvány a talajhoz fagy és felszedése nehéz
ségekbe ütközik. A homok a dugványt jobban tartósítja. 

A dugványozás kivitelezésével sem árt tüzetesen foglalkozni. Első feltétele, 
a j ó talajelőkészítés és az egyenes sorhúzás. A görbe sor megnehezíti a csemete
kiemelést. 

Vita tárgya a dugványozás előtti áztatás. Bár ez az önköltséget emeli, mégis 
sor kerülhet rá. Ez elsősorban attól függ, hogy a dugvány hol volt tárolva. A sza
badban tárolt rendszerint vizet vesz fel, a pincében tárolt vizet veszít. Erről úgy 
győződhetünk meg, ha dugványozás előtt a vermelésből felveszünk néhány köte^-
get, utána lemérjük, majd 48 óráig áztatjuk és ismét lemérjük. A súlykülönbözet 
megmutatja, szükség van-e áztatásra vagy sem. 

Sok függ a talaj nedvességétől is. Ha száraz a talaj és mód van rá, dugvá
nyozás előtt néhány nappal meg kell öntözni. Helyszínre csak annyi dugványt 
szabad kivinni, amennyit egy órán belül el lehet dugni. Nem szabad megengedni, 
hogy a munkások a köteget sor-hosszban kirakják, mert kiszárad. 

A dugványozás kivitelezése történhet kézzel, lyukütővel vagy hasitokba. Mi
kor engedhető meg az egyik és mikor a másik? Kézzel való dugványozás meg
engedhető mind a laza, mind kötött talajon, de csak akkor, ha a dugványt eről
tetés nélkül a talajba lehet szúrni. Kötött talajon ezt a kétszeri őszi mélyszántás 
biztosítja. Nem szabad az olyan talajba kézzel dugványozni, melyben a véko
nyabb dugványok eltörnek. Lyukütő használata az egyszeri, őszi mélyszántás 
esetén engedhető meg, mert itt az alsó talajréteg nincs átdolgozva, tehát a dug
ványnak helyet kell készíteni. Tavaszi talaj előkészítéskor vagy lyukütővel, vagy 
hasitokba szabad dugványozni. 

Nagy figyelmet kell szentelni arra, hogy a dugványok fordítva ne kerülje
nek a földbe. Épp ezért a kötegeléskor a rügyek csak egy irányba nézzenek. 
Munka közben a dolgozók figyelmét erre gyakran fel kell hívni, mert különösen 
a gyakorlatlan munkások erről sok esetben megfeledkeznek és csak akkor vesz-
szük észre, amikor a sorok hiányosan erednek. 

A szabály előírja, hogy a dugványt 1 cm-re a föld alá kell tenni. Ez nem 
mindig történik meg, mert a munkás vagy kézzel vagy lábbal helyezi el a dug
ványt és a felső vágáslap rendszerint kilátszik. A párolgás megakadályozása 
miatt ezt 1 cm, de legfeljebb 2 cm vastag földdel be kell húzni. A z ennél vastagabb 
takarás veszélyezteti a megeredést. Amilyen erélye van a nyárféléknek a növe
kedésben, olyan erélytelen az indulóban levő rügy. Sokszor az egész jelentéktelen 



rögöcskét sem tudja áttörni. Itt említem meg azt is, hogy a dugványozás normája 
kézi művelet esetén nem felel meg a követelményeknek akár laza, akár kötött 
talajon végezzük is azt. Ha mindkét talajon kézzel végezzük a dugványozást, kü
lön normát felállítani fölösleges. 

Az ápolási munkákat a gyom megjelenésével kezdjük még akkor is, ha a dug
vány nem indul meg. Ilyenkor a sorokat kézzel gyomtalanítsuk és csak utána 
kultivátorozzuk. A sortól 10 cm szélességet jobbra és balra el kell hagyni és a dug
ványt gyomláló eszközökkel 5 cm-nél közelebb nem szabad megközelíteni. Addig, 
amíg a dugvány a 25 cm magasságot el nem éri, csak saraboló ápolást szabad 
végezni, hogy a talaj a sorokban meg ne lazuljon. Mivel a gyökér fejlődése jóval 
későbben indul meg, mint a rügy növekedése, a megmozgatott dugvány hamar 
kiszárad. 

A levélzet megjelenése nagyobb párolgást idéz elő. Sokszor látjuk, hogy 20— 
30 cm hosszú dugványok máról holnapra kiszáradnak, különösen száraz időben. 
Ha ilyenkor elmarad a segítség, az öntözés, a dugvány 30%-a is kipusztul. Ha egy 
ilyen dugványt megnézünk, a száradáson, gyökérzsugoron kívül sem rovarkárt. 
sem egyebet nem találunk. Addig viszont, amíg a rügy fel nem tör a felszínre, 
öntözni kötött talajon nem szabad. Az öntözés annyira cserepessé teszi a talajt, 
hogy a rügy nem képes áttörni. 

Nyár folyamán a dugványokat kívánalom szerint öntözni kell. Ennek ered
ményességét dr. Papp László, az ERTI munkatársa tüzetesen kimutatta. Az öntö
zéssel augusztus végével le kell állni, mert a hajtás beérése, megfásodása kitoló
dik. 

A gyomtalanítást augusztusban—szeptemberben is folytatni kell, mert a fel
törő gyomok a kiemelést hátráltatják. 

A rovarkárokat is figyelemmel kell kísérni. Április—május elején szokott 
megjelenni a nyárlevelész, drótféreg, lótetű. HCH porozással eredményesen véde
kezhetünk, ha a sorokat leporozzuk és dugványozás előtt a talajba juttatjuk. A 
két utóbbit összeszedessél is eredményesen irthatjuk. A lótetű ebben az időben 
a felszínre jön párzási ösztönből. 

Nem szabad megfeledkezni a kései fagyokról sem, amelyek sok kárt okoznak, 
különösen fagyzugokban. A j ó gazda nem várja tétlenül a fagyok érkezését, ha
nem előre elkészíti a füstölő anyagot. A meteorológia rendszerint előre jelzi a fagy 
közeledtét. A füstölő anyagot 20—20 méter távolságra helyezzük el egymástól és 
csak minden másodikat gyújtsuk meg először, hogy a füstölés állandó és folya
matos legyen. Nagy körültekintés, leleményesség kell hozzá, de megéri. 

Végül néhány szót a selejtről. Ha a csemetekertkezelők a fent leírtak szerint 
hajtanák végre a munkálatokat és azt lelkiismeretesen ellenőriznék, 1—2%-nál 
több selejtnek nem szabadna lenni. Félve azonban a gyenge kihozataltól, a dug
ványozást megsűrítik és ezzel eleve selejtet termelnek. 

Sok selejt keletkezik a kiemeléskor is. A csemetekiemelőgépet közvetlenül a 
sornál engedik be, és mire a gép eléri a megfelelő mélységet, a csemetéket, suhán-
gokat gyökfő alatt az eke elvágja. A gép beállítását nem szabad a csemetesorban 
végezni, hanem üres területen és a kiemelést csak akkor megkezdeni, amikor a 
csemetekert kezelője és a gép kezelője meggyőződött arról, hogy az eke megfe
lelően működik. 

Ahol a fentiek szerint hajtják végre a dugványozás munkálatait, meggyőző
désem, hogy ott az eredmény sem maradhat el. Ügy gondolom, az elmondottak
kal sok hasznos gyakorlati tanácsot adhatok át a fiatal erdész-generációnak. 


