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POLIETILÉN TASAKOS 

Dr. Tompa Károly FENYŐCSEMETÉK NÖVEKEDÉSE 

A burkolt gyökérzetű csemeték felhasználásának részaránya az erdősítések
ben jelenleg csak 3 % körül mozog és az erdőgazdaságok még 1985-ben sem 
kívánnak 6 %-nál több burkolt gyökérzetű csemetét felhasználni. A gráfZó té
nyezők elsősorban a következők: 

* — A kisebb papírcellás csemetéket a nagymértékű gyomosodás a legtöbb 
helyen erősen károsítja. 

— A területegységen kiültetett, kevesebb számú csemetét a vad nagymér
tékben veszélyezteti, ami drágább tőzegcserepes és polietilén tasakos csemete 
esetén különösen kockázatos. 

— Nagy burkolt csemete alkalmazása esetén a kiszállítási költség növekedik. 
— Nincs kikísérletezve a különböző csemetefajták számára legalkalmasabb 

íalajkeverék. 
— Nem rendelkezünk az edények talajának elgyomosodását megakadályozó 

vegyi anyagokkal. Hasonlóan kidolgozatlan a különböző rovar- és gombakáro-
sítókkal szembeni, eredményes talaj fertőtlenítés is. A fizikai fertőtlenítési mód
szerek (pl. forró gőzzel történő sterilizálás) sincsenek megoldva. 

— Nem ismerjük a legeredményesebb tápanyag- és vízutánpótlási eljáráso
kat, amivel a burkolt gyökérzetű csemete nevelésidejét lerövidíthetjük és a 
költségeket csökkenthetjük. 

A költséges, burkolt gyökérzetű szaporítóanyag-termelés területén különösen 
fontos, hogy a növényi tápanyagok minél hatékonyabban érvényesüljenek. 
A levéltrágyázás (más néven permetező trágyázás, lombtrágyázás) jól bevált 
kiegészítő tápanyag-utánpótlást jelent, azonban a fő tápelemek talajon át tör
ténő pótlását nem helyettesítheti. A levéltrágyázásnak számos előnye van: 

— A levelekre juttatott tápanyag gyorsan (6—8 óra alatt) felszívódik. A fel
szívódott tápanyagok a sejtek működését közvetlenül aktiválják. így az anyag
csere megélénkül és a gyökerek tápanyagfelvétele is fokozódik. 

— A különböző növények terméstöbbletében levő tápelemek mennyisége 
sokkal nagyobb annál, mint amennyit a permetezőoldattal kijuttattak.. Esze
rint a talajban levő tápanyagok érvényesülése is jelentősen javul a levéltrá
gyázás hatására. 

— A tápanyagfelvétel akkor is biztosított, ha a talajból történő utánpótlás 
nem kielégítő. 

— A levéltrágyázás különösen a mikroelemek utánpótlására nagyon alkal
mas. A jobb hatékonyság miatt kb. tizedrésznyi mikroelemsó elegendő a levél
trágyázásnál, mint talajba juttatva, ugyanolyan hatás eléréséhez. 

— Az alkalmazás viszonylag egyszerű. A legtöbb növényvédő szer levéltrá
gyákkal keverhető. 

— Az eddigi mezőgazdasági és kertészeti tapasztalatok szerint, a levéltrá
gyázástól mintegy 5—20 % terméstöbblet várható, és a levéltrágyák költsége 



a terméstöbblet értékének 10 %-a alatt mozog. így a levéltrágyázás optimális 
időben, külön alkalmazva is gazdaságos. 

A gyárilag előállítót levéltrágyák előnye, hogy rendszerint az összes fontos 
tápelemet tartalmazzák, beleértve a mikroelemeket is. Teljes táplálást jelen
tenek, hiszen a legtöbb készítmény vitaminokat, növényi hormonokat, serken
tő és egyéb anyagokat is tartalmaz. 

A kísérleteinket 1977-ben a tómalmi tanulmányi csemetekertben, négy cse
meteféleséggel (kétéves papírcellás és magágyi lucfenyő, egyéves papírcellás és 
magágyi erdeifenyő), öt szubsztrátumon (luc tűavar, osli tőzeg, csemetekerti 
talajkeverék, Silvasca, erdei talaj), 0,3 %-os Píantórt-nal, illetve tiszta vízzel 
öntözve folytattuk le. Vagyis 40 variánst (kezelést) vizsgáltunk 4000 db, 1 4 X 2 0 
cm-es polietilén tasakba ültetett csemetével. Tehát csemeteféleségenként ösz-
szesen 1000, szubsztrátumonként 400 db csemetével végeztünk kísérletet. 

A Plantán 9 % Na-t, 9 % PaOs-t, 7 % KjO-t, Bi vitamint, nyomelemeket, 
növekedést szabályozó hormonokat tartalmaz. Levélpermetként 0,2 %-os hí
gításban (100 liter permetléhez 2 dl), illetve öntözésnél 0,35 %-os iígításban 
kell alkalmazni. A PZanMn-t különféle növényvédő szerekkel kombináltan 
lehet adagolni, az esetleg fellépő növekedési sokk elkerülése érdekében. Az er
dészeti szaporítóanyag-termesztés szempontjából további előnye, hogy magas 
értékű folyékony trágyaként gyökéren keresztül való trágyázásra is alkalmas. 

Az értékeléshez szükséges tudni, hogy a papírcellás csemeték az előző évről 
visszamaradt csemeték voltak és különösen az erdeifenyő gyökérzete, nagy
mértékben belenőtt a döngölt talaj aljzatba. Az azonos méretben kiválasztott 
magágyi csemetéket tudomásunk szerint ugyanabból a magtételből nevelték. 
A tűavart a hegyvidéki erdészet területén, a törzsek közelében gyűjtött, vas
tag, nemezszerűen összeállott, bomlatlan luctűpárna adta. Az osli tőzeget té
petten, jó minőségben a Győr-Sopron megyei Talajerő-gazdálkodási Vállalattól 
vettük. A csemetekerti talajkeverék 1/3 rész osli tőzegből, 1/3 rész talajból 
(karbonátmaradványos barna erdőtalaj humuszos felső szintje) és 1/3 rész 
homokból áll. A Silvasca-t az említett vállalat szállította, 6,5 körüli pH-érték-
kel. Összetételét nem ismerjük. Az erdei talaj semleges pH-jú, barna erdő
talaj, a szárhalmi erdőből. 

A csemetéket 1976. december—1977 januárban ültettük be és február elején 
fejeztük be kihelyezésüket a döngölt talajú, átlyuggatott fóliával takart nevelő
ágyakba. A kipusztult csemetéket május végén MsuZa-tekercses jegenyefenyővel 
pótoltuk. A csemetékből 100—100 db-ot június elejétől augusztus végéig, he
tenként 20 mm (12 héten át, összesen 240 mm) 0,3 % hígítású PZantán-nal ön
töztük locsolókannával, illetve a másik 100—100-nak egyidőben azonos mennyi
ségű vízvezetéki vizet adtunk. 

Augusztus utolsó hetében kezelésenként 30 csemete 9 jellemzőjét mértük, 
illetve állapítottuk meg. A mintegy 5000 adat legfontosabb átlagértékeit az ábra
oldal oszlopdiagramjain tüntettük fel. 

Az eredmények alapján, az alábbi következtetéseket tehetjük: 
— A kipróbált öt szubsztrátum közül erdei és lucfenyőnek a luctűavar a leg

jobb. A további sorrend: osli tőzeg, tómalmi talaj keverék, Silvasca, erdei talaj. 
Lucfenyő számára utóbbi a Silvasca-t megelőzte. 

— A Plantán kezelésű luc tűavarhoz hasonlítva, a többi szubsztrátumokon 
a kétéves lucfenyő magasságban 12—30 %-kal (4—10 cm-rel), átmérőben 13—18 
%-kal (1,1—1,6 mm-rel) marad le. A kétéves magágyi lucfenyő esetében a le
maradás magasságban 11—39 %-os (3,4—12,4 cm), átmérőben 10—30 %-os 
(0,8—2,4 mm). A luctűavarba és osli tőzegbe ültetett, egyéves papírcellás erdei-
fenyő magasságbeli lemaradását csak azzal magyarázhatjuk, hogy ezeknek az elő-
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ző évről megmaradt, papírcellás csemetéknek a gyökérzetét kiemeléskor az át
lagnál jobban megkurtították. Vastagságban egyébként a többi szubsztrá-
tumon nőtt, egyéves papírcellás erdei fenyő 6—24 %-kal (0,5—1,8 mm) marad 
le. Az egyéves, magágyi erdeifenyő esetében a lemaradás magasságban 0—16 
%-os (0—2,5 cm), átmérőben pedig 8—15 %-os (0,5—1,0 mm). 

— A Plantán-öntözés — hat esetet kivéve — mind magasságban, mind át
mérőben számottevően fokozta a növekedést. Magasságban 1—25 %-os, át
mérőben 2—28 %-os volt a többletnövekedés. Vagyis a Plantán elsősorban 
a vastagsági növekedésre hat pozitívan és kisebb mértékben befolyásolja a ma
gassági növekedést. 

— A bomlatlan tűavarban és tőzegben viszonylag kevés a tápanyag. Ennek 
ellenére, a tiszta vizes kezelés is jobb a többinél. A vizsgált fenyőfajták nem 
tápanyagigényesek. A Plantán pozitív hatása mégis kimutatható. 

— Az eddigi eredmény azt mutatja, hogy a Plantán-öntözés leghasznosabb, 
csemetekerti talajkeverék és erdei talaj esetén. Az abszolút értékek ezeknél 
a szubsztrátumoknál kisebbek, de a Plantán százalékos hatása általában na
gyobb, nflnt a többi talajkeverékben. A SiZuasca-nál negatív hatás is előfordult. 
A legnagyobb kiveszési százalék is azt bizonyítja, hogy a szállított összetételű 
Silvasca az erdeifenyő-csemete számára nem a legjobb szubsztrátum. 

— A papírcellás csemete — a szabad gyökérzetű magágyi csemetével szem
ben •— nem érezte meg az átültetést. Az éves növekedési meneten kimutatható 
a magágyi csemete kezdeti sokkja. A papírcellás csemete általában magasabb, 
vastagabb (erősebb, jobb). 

Papírcellás csemete felhasználásával meg lehet gyorsítani a burkolt gyökér
zetű fenyőfácskák nevelését. 

— A különböző talajkeverékek hatása nagyobb, mint a Plantáné, de a levél
trágya pozitív hatása vitathatatlan. 

— A PZantán-nal kezelt csemeteféleségek szép, üde, egészséges sötétzöld szí
nűek. Több a hajtás, azok erősebbek, hosszabbak, a csemete alakja arányosabb. 
Az erdeifenyő tűi hosszabbak. A tiszta vizes kezelések világosabb sárgászöldek, 
ritkább oldalágúak és kevesebb a tűjük. 

— Az első tenyészidei kezelés alapján arra következtethetünk, hogy levél
trágyázással a nagygomolyos csemeték nevelési idejét le lehet rövidíteni. 

— A kevés luctűavar és osli tőzeg arra késztet, hogy az egyes csemetekertek
ben az ott kipróbált, legjobb helyi szubsztrátumok termőképességét Plantán-
nal vagy egyéb levéltrágyával fokozzák. 

A mezőgazdasági szakboltokban beszerezhető további levéltrágyákkal, így 
a Wuxal-lal Németh Ferenc, a tómalmi tanulmányi csemetekertben a korábbi 
években ugyancsak jó eredményt ért el. A WuxaZ-lal fokozott hatékonyságot 
általában a vegetációs periódusonként 3—6 alkalommal végzett permetezés 
biztosít. A permetté töménysége 0,2—1,0 % között változtatható. Az ennél na
gyobb koncentráció már nem gazdaságos, öntözővízzel együtt, többszöri kijut
tatás során a 0,02 % töménység javasolható. További, kipróbálásra javasolt 
levéltrágya a Mikramid. Zathureczky Lajos, a borsodi csemetekertekben a VoZZ-
dünger Linz 14 : 7 : 2 1 + 2 komplex műtrágyát próbálta ki sikerrel, akár az 
előírás szerinti koncentrációban permettrágyaként, akár folyékony műtrágya
ként alkalmazta. 

Kívánatos volna kipróbálni az ugyancsak a megyei AGROKER-vállalatok 
által forgalmazott, nagy hatású biológiai anyagokat tartalmazó komposztkon
centrációt, az Agromax-ot és a Peretrix permettrágyát. 


