
tikai szempontoknak elsődlegesen kell érvényesülnie, mind gyakoribbak lesz
nek, -— foglalkoznunk kell ezzel és meg kell oldanunk, a természet szépségeit 
felhasználva, a természetes tájba beleilleszkedve, saját magunkból fakadó mér
tékletességgel és j ó ízléssel, kerülve minden mesterkéltséget. Fel kell készül
nünk, hogy a mai ember kulturigényét a gazdasági, egészségügyi szempontokon 
túlmenően ezen a téren is kielégíthessük fásításainkkal és esztétikai hatásokra 
való törekvésünk is a legmesszebbmenőén érvényesülj ön. 

Erdőgazdaságaink nyár és fehériűz törzsanyatelepeinek 
állapota 

K O P E C K Y F E R E N C 

A második ötéves terv erdőművelési irányelvei az erdőgazdaságok erdő
felújításaiban és erdőtelepítéseiben, rohamosan fejlődő iparunk anyagszükség
letének biztosítására, kiterjedt nyárállamányok létesítését írják elő. A nagy 
feladat sikeres megoldásának alapja az erdőgazdaságok törzsanyatelepein ter
mesztett egészséges, gyors növekedésre képes, termőhelyálló fajták szaporító 
anyagának biztosítása. 

A gyökereztetéshez szükséges dugványmennyiség előállítására — figye
lembe véve az országfásítás szükségletét is — az erdőgazdaságok 1958-ig, Koltay 
György 1952-ben végzett helyszínelési adatai és javaslata alapján, 116 ha törzs-
anyatelepet létesítettek az alábbi fajtákból: 

óriásnyár 
korainyár 
késeinyár 
feketenyár 
tiszahátinyár 
jegenyenyár 
egyéb 

A z OEF Erdőművelési Osztályának megbízásából 1958-ban számba vettük 
és felülvizsgáltuk az erdőgazdaságok nyártörzsanyatelepeit, mert nyárfagazdál
kodásunk fejlesztése során a nyárfatermesztés terén mutatkozó hibák minél 
korábbi felszámolására a megbízható származású, valóban gyors növekedésű és 
az eddigi tapasztalatok szerint a betegségeknek legjobban ellenálló ültetési 
anyag biztosítása sürgős feladattá vált. 

A felülvizsgálat során javasoltuk az elöregedett, nem fajtaazonos, illetve 
több fajtából összekeveredett anyatelepek felszámolását és a törzsanyatelepek 
területét az erdőgazdaságok igényeinek megfelelően 116 ha-ról 149,88 ha-ra 
emeltük a következő fajtaarányban: 

óriásnyár 16,4% 
korainyár 33,4% 
késeinyár 15,7% 
feketenyár 3,1% 
tiszahátinyár 5,5% 

21,5"/o 
33,9% 
25,8% 

6,4% 
6,5% 
0,5% 
5,4% 



olasznyár 10,0% 
francianyár 5,0% 
hollandnyár 5,5% 
'H 381'-nyár 4,6% 
egyéb 0,8% 

A késeinyár százalékos arányát azért csökkentettük jelentős mértékben, 
mert igen érzékeny a rozsdagomba károsításra. A rozsdás leveleknek már 
augusztus végén kezdődő hullása következtében nemcsak növekedésében kor
látozott, hanem a Dothichiza és a rák megbetegedésre is igen hajlamossá válik. 

A csökkentés folytán felszabadult és az újonnan telepítendő területre új, a 
betegségekkel szemben a régi nemesnyáraknái kevésbé érzékeny, gyorsnövésű 
fajtákat ajánlottunk (olasz-, francia-, holland-, 'H 381'-nyár). 

Papír-, farostlemez- és cellulóziparunk további fejlesztésének lehetővé té
tele érdekében szükségessé vált az eddigi fejlesztési határozatok végrehajtásá
nak ellenőrzése, valamint a 15 éves tervben egyre emelkedő dugványigények-

1. táblázat 

Nyártörzsanyatelep 

Erdőgazdaság meglevő felszámolandó j telepítendő 

m« 

198 843 130 980 139 910 

15 160 4 160 42 000 
47 815 8 973 17 473 

68 000 37 000 38 000 

19 790 4 950 15 800 

22 481 2 160 14 160 
4 600 — 4 600 

10 169 5 601 16 701 

— — 5 000 
34 700 17 300 15 750 

18 400 — 
120 792 89 774 98 574 

40 675 9 700 70 000 
13 881 3 377 / 8 377 

10 175 4 720 2 420 
17 613 8 723 8 723 

7 225 3 900 3 900 
72 410 20 560 43,060 

136 147 65 217 66 416 
47 449 17 715 12 933 

4 730 2 490 7 830 
3 400 — 9 200 
6 850 — — 

45 420 15 220 25 220 

34 446 15 530 29 156 

27 780 21 480 32 080 
195.000 41 000 139 000 
149 760 4 200 58 000 

. 38 000 — 32 000 

74 140 25 900 66 400 

99 200 79 200 93 200 

79 863 59 933 216 933 

1 659 914 699 763 1 332 816 

Dunaártéri Állami Erdőgazdaság 
Tolnamegyei 

Állami Erdőgazdaság 
Mecseki Állami Erdőgazdaság . . 
Északsomogyi 

Állami Erdőgazdaság 
Középsomogyi 

Állami Erdőgazdaság 
Délsomogyi 

Állami Erdőgazdaság 
Északzalai Állami Erdőgazdaság 
Délzalai Állami Erdőgazdaság . 
Szombathelyi 

Állami Erdőgazdaság 
Sárvári Állami Erdőgazdaság. . . 
Tanulmányi 

Állami Erdőgazdaság 
Kisalföldi Állami Erdőgazdaság 
Magasbakonyi 

Állami Erdőgazdaság 
Keszthelyi Állami Erdőgazdaság 
Balatonfelvidéki 

Állami, Erdőgazdaság 
Vértesi Állami Erdőgazdaság. . 
Pilisi Állami Erdőgazdaság . . . 
Mezőföldi Állami Erdőgazdaság 
Budapesti Állami Erdőgazdaság 
Gödöllői Állami Erdőgazdaság. . 
Börzsönyi Állami Erdőgazdaság 
Cserháti Állami Erdőgazdaság. 
Mátrai Állami Erdőgazdaság . 
Nyugatbükki 

Állami Erdőgazdaság 
Keletbükki 

Állami Erdőgazdaság 
Zemplénhegységi 

Állami Erdőgazdaság 
Nyírségi Állami Erdőgazdaság. . 
Hajdúsági Állami Erdőgazdaság 
Békésmegyei 

Állami Erdőgazdaság 
Csongrádmegyei 

Állami Erdőgazdaság 
Kiskunsági 

Állami Erdőgazdaság 
Szolnokmegyei 

Állami Erdőgazdaság 

összesen 



2. táblázat 

Erdőgazdaság 

Feíiérfűz törzsanyatelep 

Erdőgazdaság meglevő felszámolandó telepítendő Erdőgazdaság 

m 2 

Dunaártéri 
15 810 — — 

Délzalai Állami Erdőgazdaság . 2 707 1428 1 428 
Kisalföldi Állami Erdőgazdaság 2 000 — — 
Mezőföldi Állami Erdőgazdaság 2 000 — — 
Nyírségi Állami Erdőgazdaság. . — — 10 000 
Kiskunsági 

4 00.0 . — ' 5 000 
Szolnokmegyei 

— — 10 000 

26 517 1428 26 428 

nek kielégítése céljából újabb anyatelepek létesítése. Ezért az erdőgazdaságok 
nyárszaporító anyagát 1960. őszén ismételten számba vettük. 

A helyszínelés adatai szerint az erdőgazdaságok jelenleg összesen 165,99 ha 
nyár-törzsanyateleppel rendelkeznek. Ebből azonban elöregedés miatt 52,61 ha, 
fajtakeveredés, túl sűrű vagy nem megfelelő helyre történt telepítés, betegség 
stb. miatt 17,37 ha, összesen 69,98 ha fokozatos felszámolását és újratelepítését 
javasoltuk. 

A második ötéves tervben egyre növekedő nyárfásítási feladatok ültetési 
anyagának biztosítására az erdőgazdaságok erdőművelőivel 63,80 ha új törzs
anyatelep létesítését terveztük. 

A törzsanyatelepek területi megoszlását az egyes erdőgazdaságok között az 
1. és 2. táblázat mutatja. 

A fajták területi arányára vonatkozóan az 1958-as felülvizsgálat során meg
állapított, és az Erdőgazdasági Tanács által is jóváhagyott , százalékos adatok az 
irányadók, azzal a helyesbítéssel, hogy tovább kell csökkentenünk a késeinyár 
szaporítását mindenütt, ahol növekedése a gyengébb termőhely miatt nem kel
lően biztosított, illetőleg ahol a nagymérvű rozsdásodás folytán beteggé válili 
Ezzel szemben fokoznunk kell az óriásnyár arányát. Természetesen csak olyan 
állományokban és fasorokban, amelyeket 20—25 évnél tovább nem kívánunk 
fenntartani. Ebben az életkorban ugyanis az óriásnyár növekedésében nagyfokú 
csökkenés következik be. 

Az új nemesnyár-fajták termesztésének eddigi tapasztalatai bizonyítják, 
hogy bevezetésük kedvezően befolyásolja nyárfagazdálkodásunkat mind erdő
védelmi, mind erdőművelési szempontból. Termőhelyük alapos tisztázása után és 
további termesztési tapasztalatok birtokában százalékos arányuk tovább növel
hető. 

Az erdőgazdaságok által jelenleg üzemeltetett törzsanyatelepek 31,57%-a 
idős (1955 előtt telepített), 22,08%-a középkorú (1955—57 években telepített) és 
46,35%-a fiatal (1958—1960. években telepített). 

A fenti csoportosításban a fajták kora a 3. táblázat szerint oszlik meg. 
A törzsanyatelepek létesítéséhez szükséges dugványanyagot az ERTI sár

vári Nyárfakutató Kísérleti Állomása termeszti a bajti országos törzsanyatele
pén és szállítja az erdőgazdaságoknak. Az országos törzsanyatelep biztosítja az 
anyatelepek létesítéséhez szükséges dugványanyag központi ellenőrzésének fel
tételeit és a korszerű nyárfagazdálkodás igényeit kielégítő ültetési anyaggal 
látja el a nyárfatermelő gazdaságokat. 

Az erdőgazdaságok törzsanyatelepeinek ellenőrzése során 115 csemeteker
tet vizsgáltunk meg a helyszínen. 



3. táblázat 

1955 előtti 1955—1957-ig 1958—1960-ig 

Gazdasági fajta telepítés összesen 

11 000 167 876 178 876 
— — 15 968 15 968 

Francianyár — 2 200 47 034 49 234 
H 381 — — 18 018 18 018 
I 455 — — 1 750 1 750 

15T5 673 74 536 266 463 496 672 
Korainyár 188 347 104 117 3 12 979 405 443 
Késeinyár 151 632 112 798 59 166 323 596 
Feketenyár (Miskolc) . . . . 16 724 16 507 8 925 42 156 
Feketenyár (Osli) 1 676 14 700 33 871 50 247 
Feketenyár (Rongyos) . . . — 559 — 559 

330 1 000 — 1 330 
4 624 28 172 36 997 69 973 

Szegletesnyár 200 — — 200 
130 — 160 290 

Fajtagyűjt. Máriabesnyőn 4 782 4 782 
Fajtagyűjt. Markón — 1 000 — 1 000 
Fehérfűz 2 000 3 628 20 889 26 889 

526 118 370 217 790 096 1 686 431 

Koltay György az 1952. évben végzett felülvizsgálatról írt cikkében (Az Erdő,. 
1953. 1: 42—49) a következőket állapította meg: „ A z egyes táblák a legritkább 
esetben tiszták, sok esetben pedig annyira össze vannak keverve a fajták, hogy 
az anyatelepeknek gyomlálás útján való megtisztítása és a gyökeres csemeték
nek szétválogatása teljesen kilátástalan. A kérdés csak új anyatelepek létesí
tésével oldható meg. Olyan tábla, mely minden szennyezéstől mentes, tökélete
sen tiszta lenne, országos viszonylatban is csak kivételesen akad néhány." 

Az 1952-ben végrehajtott felülvizsgálat óta általában nagyfokú előrehala
dást tapasztaltunk a fajtaazonos ültetési anyag nevelése terén. Az ismeretlen 
származású, kevert fajtájú, elöregedett anyatelepeket újak váltották fel. Ezek
ben fajtakeveredés csak ritkán és főleg ott fordul elő, ahol olyan területen is 
létesítettek anyatelepet, amelyiken az előző évben gyökeresítés folyt. A talaj
ban maradt gyökerekből nőtt sarjak ugyanis nagyfokú keveredést idéznek elő. 

Kísérleti Állomásunk által szállított dugványköteg mindegyikét a múltban 
táblácskára írt fajtajelöléssel láttuk el. Minthogy egy ládában gyakran több 
fajtát is szállítunk, ez a módszer nem volt elég gyakorlatias, mert nem zárta ki 
a keveredés lehetőségét. A jövőben a dugványkötegeket a táblára írt apró név
nél sokkal feltűnőbb festékcsíkkal jelöljük meg, éspedig az 

óriásnyárat szürke, 
korainyárat barna, 
feketenyárat fekete, 
olasznyárat piros, 
francianyárat fehér, 
hollandnyárat sárga, 
H 381 nyarat zöld, 
I 455 nyarat kék színnel. 

Az Erdőgazdasági Főosztály az 1958. évi felülvizsgálat tapasztalatai alap
ján tett javaslatunk szerint kiadta a törzsanyatelepek létesítését és kezelését 
szabályozó 23-255/1960. számú utasítását. A z utasítás előírásai ellenére egyes 
erdőgazdaságok az anyatelepeket l X l m helyett 60X80, 80X80 stb. hálózatban 



telepítik azzal az indokolással, hogy a sűrűbb anyatelepen több dugványt lehet 
termelni. Kétségtelenül igaz, hogy az 1 X 1 rn hálózatban jó termőhelyre, jó l 
előkészített talajra telepített anyatövek az első 2—3 évben olyan buja hajtáso
kat hoznak, hogy azok alsó szakasza dugványnak nem használható fel, mert túl 
vastag. Ettől kezdődően azonban 6—7 éven át — különösen ha a vesszők ta
vaszi egyelését és az oldalhajtások nyári eltávolítását is végrehajtottuk — j ó 
minőségű, egészséges, kiváló növekedési erélyű dugványanyagot szolgáltatnak 
egyre fokozódó mennyiségben. A sűrű hálózatban telepített anyatelep tövei 
között viszont már a második—harmadik évben nagy gyökérverseny indul meg, 
ami nemcsak az anyatelep hozamát csökkenti, hanem az üzemeltetési időtarta
mot is. A sűrű hálózatú anyatelepben 4—5 éves korban már az elöregedés és 
különféle betegségek jelei mutatkoznak. 

Igen ritka az a csemetekert, ahol az anyatelep őszi felásását, vesszőinek ta
vaszi egyelését és a vegetációs időszak alatt a többszöri talajápolást elvégezték. 

Általános tapasztalat, hogy o nyár szaporító anyag termelésre berendezett 
csemetekertek talaja nem felel meg a kívánalmaknak. A folytonos gyökerez-
tetés és csemetenevelés folytán rendszerint termőerejében legyengült a talaj, 
amelyet nagymértékben leront az is, hogy az elmulasztott őszi mélyszántás, 
felásás és kapálások miatt összetömörödött, levegőtlen. 

Csak elvétve találtunk olyan csemetekertet, ahol talajhiba vagy magas víz
állás a gyenge növekedés valószínű oka. 

Több csemetekertben a rovarkárosítók igen nagymértékben elszaporodtak. 
Károsításukat megelőzni csak akkor tudjuk, ha a károsítás mértékétől függően 
az év folyamán több ízben végrehajtjuk az utasításban elrendelt Agri tox poro
zást. 

A második ötéves tervben előírt nyárfásítás ültetési anyagának biztosí
tása csak abban az esetben lesz zavartalan, ha végrehajtjuk az OEF fejlesztési 
utasításait és a termesztés belterjességét a gyökereztetésre és a suhángneye-
lésre is kiterjesztjük. 

A rezgőnyár (Populus tremula L.) fatömeg- és törzsalak-
vizsgálatainak eredményei 

S 0 Y V L Á S Z L Ó 

Szocialista iparunk termelése a második világháború befejezése óta tizen
ötszörösére emelkedett. Ennek megfelelően, mind nagyobb és nagyobb követe
lésekkel és igényekkel lép fel erdőgazdaságainkkal szemben. A z erdészeti tudo
mánynak, de nemkülönben a gyakorlatnak is komoly törekvése, hogy az ipar 
igényeit mielőbb kielégítse. 

Az évenként kitermelésre kerülő fatömeg mennyiségének és minőségének 
a fokozását elsősorban a már meglevő állományok korszerűsítésével (rontott er
dők gyorsütemű átalakításával, korszerű állományápolás mielőbbi bevezeté
sével, gyorsannövő fafajok előtérbe hozásával) kívánjuk biztosítani. Célunk el
érése érdekében mind nagyobb és nagyobb teret kell biztosítanunk a rezgőnyár 
és hibridjei részére nemcsak műszaki j ó tulajdonságuk, a betegség iránti ellen
állóképességük (a nyárfarákkal szemben immúnis), a termőhellyel szembeni 
igénytelenségük, de gyors növekedésük és fejlődésük miatt is. Különösen nagy 
jelentőségű a rezgőnyár — mint előerdö — olyan termőhelyéken, ahol egyéb 
gyorsannövő fafajaink, már számításba sem jöhetnek. 


