
1 m3 rönk felvágására eső munkaóra 
1 napra eső rönkfelvágás 280 

7,22 ó. 
10 m 3 330 

4,98 ó. 
10 m 8 

A termelékenységi mutatók emelkedésén túl, lényegesen megjavultak a dol
gozók munkakörülményei. A fűrészcsarnok korszerű berendezései könnyebbé 
teszik, nagyrészt megszüntették az anyagmozgatási munkát. 

Következtetésként elmondhatjuk, hogy a jól átgondolt, saját erőből meg
valósuló, több saját tervezésű és kivitelezésű munkát tartalmazó korszerűsítés 
jól sikerült, megvalósult egy fenyőrönköt feldolgozó üzemmodell, mely példa
ként szolgálhat a jelenleg folyó rekonstrukciókhoz. 

634.0.971(44) 

ösztöndíjasként alkalmam nyílott 1977 szeptemberében a franciaországi 
nyárfatermesztés egyes kutatási és gyakorlati kérdéseinek, módozatainak a tanul
mányozására a közép-, délnyugat- és kelet-franciaországi nyárfatermesztő kör
zetekben. A franciaországi nyárfatermesztés tanulmányozása több okból is hasz
nos számunkra. Maga az a körülmény, hogy Franciaországban már mintegy 
200 éves múltra tekinthet vissza a tudatos nyárfatermesztés, igen gazdag ta
pasztalati anyag felhalmozódását eredményezte. Továbbá a magyarországi le
hetőségekhez hasonlóan, ott is főként a mezőgazdasági műveléssel valamilyen 
oknál fogva racionálisan nem hasznosítható, termőhelyileg távolról sem opti
mális területeket veszik igénybe a nyárfák telepítéséhez. 

A hasonlóság mellett fel kell hívni a figyelmet a két ország nyárfatermesz
tésének eltérő adottságaira, ami a fajtaválasztást és a termesztési technológiát 
egyaránt befolyásolja. 

A franciaországi nyárfatermesztési eljárások alakítását alapvetően a gazda
sági körülmények, a kereskedelem, illetve a feldolgozóipar igényei határozzák 
meg. Az ország nagy részén csak a vastag — legalább 18—20 cm átmérőjű — 
nyárfának van piaca. Nyárból általában késeléssel gyümölcsládákhoz, hámozás-
sal bútoripari célra, valamint sajtosdobozok készítéséhez állítanak elő alap
anyagot. Csupán ott értékesíthető 7 cm-től a nyár faanyag, ahol a közelben 
lombos fát feldolgozó cellulózipari üzem, újabban forgácslemezgyár van. Ezért 
csak tág (legalább 7 X 7 m) hálózatban ültetik a nyarakat, és lemondanak a vé
konyabb előhasználati faanyagról. Úgyszintén a vastag fa nagyobb arányú elő
állítása érdekében hosszabb, legalább 25—30 éves, de nem ritkán 50—60 éves 
vágáskorral termesztik a nyarakat. Erre a célra kiválóan alkalmas, az európai 
és az amerikai feketenyárak természetes hibridpopulációiból a nyárfatermesz
tők által az évszázadok folyamán szelektált, saját régi klónjaik vannak. Ezek 
sorából különösen kiemelkedik az atlanti vidéki, lápi eredetű termőhelyeken 
szelektált 'Blanc du Poitou' klón, erőteljes növekedésével, faanyagának kiváló 
minőségével, a hosszú vágásforduló lehetőségével, a Marssonina-val és a bak
tériumos rákkal szemben mutatott, gyakorlatilag teljes rezisztenciájával. 

Az 'I—214' nyárnak a kezdeti nagy növekedési erélyéből adódó erényei a 
franciaországi ipari felhasználásban csak korlátozottabb mértékben érvénye
sülhetnek. Hátrányául róják fel az erős, durva ágasodási hajlamát, ami miatt 
csak költséges, rendszeres nyesésekkel lehet a kívánatos késelési vagy hámozási 

A NYÁRFATERMESZTÉS FRANCIAORSZÁGBAN 

86 



rönköt előállítani. Emellett az atlanti klímájú országrészekben igen érzékeny
nek mutatkozik a Marssonina brunnea károsítása. Mindezek következménye
ként az utóbbi időben az 'I—214' nyár visszaszorulása figyelhető meg. Az emlí
tett termesztési célokat jól kielégítő faanyagot ad viszont az óriás nyár, amely 
franciaországszerte feltűnően jól növő és igen egészséges klón (a kontinentális 
klíma hiányában a Dothichiza-veszély jelentéktelen). Nagyon ígéretesnek mutat
kozik a 'Fritzi Pauley' elnevezésű trichocarpa-klón. A jelentősége nem is első
sorban az egészen kiváló növekedésében rejlik, hanem sokkal inkább abban, 
hogy a „klasszikus" nemesnyárak számára már nem, vagy csak kevésbé alkal
mas, savanyúbb, kötöttebb erdőtalajokon, külterjes körülmények között (talaj
előkészítés nélküli, bozótos hegy-, dombvidéki vágásfelújításokban is) sikerrel 
termeszthető. 

A tanulmányozott franciaországi tájakban a nyárfát főként lápi eredetű vagy 
más, magas talajvízszintű termőhelyeken telepítik. Csakis nagyméretű, 2—3 
éves, gyökeres nyárfacsemetéket vagy 2 éves, gyökér nélküli, nagy méretű 
karódugványt ültetnek, 80—100 cm mélységre (az ennél sekélyebben ültetett 
nagy csemetéknek a nedves talajban nincs kellő ellenállása a széllel szemben). 
A csemeték oldalágait mindig teljesen eltávolítják az indulási gyökérzet, ill. 
a transpirációs felület közti arány kedvezőbbé tétele érdekében. Különösen el
engedhetetlennek tartják ezt a deltoides klónoknál. 

A termelési céllal összhangban alapvető kívánalomnak tekintik a törzsek 
nyesését. Már az ültetést követő évben, még a földön állva végeznek törzs
igazító nyesést, sőt egyes vidékeken ilyenkor is eltávolítják az összes oldalága
kat. Később két alkalommal nyesnek, a nyesőmunkások általában traktorra 
szerelt, hidraulikusan magasba emelt állványon végzik a munkát. Ilyenképpen 
10—12 m magasságig is gazdaságosan nevelhetnek ágtiszta törzseket. Egyre in
kább terjedőben van a hordozható, kis aggregátorhoz kapcsolt villamos motor
fűrészek alkalmazása a nyesésben (pl. STIHL E—10 típus). A pneumatikus nye-
sőkészülékek nem váltak be, mert a szükséges vágóerőt átvivő csővezeték 
túlságosan nagy méretű, ezért tartós használat közben elviselhetetlenül súlyos. 

A nyárcsemete-termesztés Franciaországban is szabályozott. Kereskedelmi for
galomba csakis az elismert klónok kerülhetnek. A klónelismerés alapja a ter
mőhelyállóság, a betegségekkel szemben mutatott rezisztencia és a kedvező 
növekedési tulajdonságok. 

Dr. Tóth Béla 

A nevelő vágások állami támogatását sürgette az NSZK Erdőgazdasági Tanácsa, jú
niusi ülésén. Megállapították, hogy ezek költségeit a jelenlegi faárak nem visel
hetik. A faárak ésszerű alakulását a legutóbbi időben visszatartotta a néhány évvel 
ezelőtti viharkár anyagának gyorsított kitermeléséből származó túlkínálat. Ennek 
megszűntéből sem lesz sok haszna az erdőgazdaságnak, mert számos idős állomány 
vált áldozattá és ezek hiányát a jövőben a kitermelhető fa lényeges csökkentésével 
kell majd pótolni. A faárak döntő mértékű emelkedését a távolabbi jövőre remélik. 
Támaszkodva az Európai Fabizottságnak nálunk is ismertetett tanulmányára, 20 év 
múlva olyan faszűkére számítanak, amire való felkészülés már túlhaladja az erdő
birtokosok kötelezettségét és a köz feladatává teszi. Egyes tartományok már fel
ismerték, különösen a háborús túlhasználatok felszámolásával kapcsolatos, rendkívül 
nagymértékű erdősítésekből származó, nagy kiterjedésű, fiatal faállományok neve
léséhez fűződő közérdeket és szerepeltetik is támogatási programjaikban. Most a tá
mogatás általánosítását sürgetik. 

(AFZt 1977. 44. Ref.: Jérome R.) 


