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A FONÓFŰZ 
TERMESZTÉSE, FELDOLGOZÁSA 

BABOS REZSŐ 

Magyarországon 3500—4000 hektáron termesztünk nemesfüzet. 
A mezőgazdasági célra jobbára hasznosíthatatlan területeken 
a megtermelt fűzvessző a hazai fonóipar alapja, sőt javulnak az 
anyagexportálás lehetőségei is. 

Az emberek már az ókorban felfigyeltek a fűzre, erre a sokoldalúan fel
használható növényre. Hajlékony, szívós vesszőiből eleinte feltehetően szállító
eszközöket, halászati szerszámokat készítettek, majd később kerítéseket, bú
torokat, dísztárgyakat. Használták — és ma is használjuk — partvédelmi 
vízszabályozási munkákhoz. Korai írásos feljegyzésekben is rábukkanunk a 
fűzzel kapcsolatos emlékekre. Cato pl. i. e. a II. században javasolja a fűz
nek kosárfonás céljára történő üzemszerű termesztését. Plinius római bota
nikus az I. században számítást közöl, mely szerint termesztése az olajfánál 
jövedelmezőbb. 

E korai próbálkozások ellenére, a fűztermelés bázisa még csaknem két 
évezredig az erdő maradt. A folyók árterületeinek erdei, a nagy kiterjedésű 
mocsarak, lápok vadfüzesei adták a kosarak, varsák anyagát, de ebből ké
szültek a védőpalánkok, kerítések és sokszor maguk a házak is. 

A folyók partját, az ártéri erdőket bejáró ember kezdetben nyilván külö
nösebb megfontolás nélkül azokat a — többnyire egyéves — hajtásokat gyűj
tötte össze, amelyek alkalmasak voltak a fonásra. A törzsekről évente levág
ta a hajtásokat. A rövid törzs megvastagodott és minden évben seprűszerűen 
újra hajtott. A Tisza és a Körösök mentén ma is sok ilyet láthatunk. Általá
ban „fejesfáknak" nevezzük őket. Gyakran csak 2—3 évenként vágják le 
róluk a hajtásokat, ilyenkor „botolófűz" a nevük. A lecsapolási, szabályozási 
munkák miatt csökkent a termőterület. A füzek rendkívül jó Sarjadzóképes-
sége folytán nem okozhatott nehézséget megfelelő terület kiválasztása után 
a kívánt fajok eltelepítése. 

Ezzel megtörtént az első lépés a korszerű fűztelepek kialakulása felé. 
A múlt században kezdődött és azóta is tartó nemesítési munka eredménye

képpen új hibridek jöttek létre. Ezek egyike az amerikai fűz (Salix americana 
Hort.), amely alig száz év alatt szinte egyeduralkodóvá vált a kosárfonásban. 
Ez a klón minden valószínűség szerint Amerikában, a Salix cordata és a 
Salix petiolaris keresztezésének kitenyésztése. Európába 1885-ben hozta be 
(Poznan mellé) egy Hóth nevű kosárfonó mester. Innen terjedt el egész Euró
pában, kiszorítva a különböző, korábban termesztett, általában „vad" füzeket. 
Csak hímivarú barkái vannak. Levelei lándzsásak, hosszúságuk 10—12 cm, 
középen a legszélesebbek. A levélnyél hosszú, a pálhalevelek vese alakúak. 
Az idősebb levél csupasz és alul-felül zöld. A hajtásvégeken levő fiatal levelek 
hamvasak, színük vörös, a hajtásvég bókol. A vessző alul zöld, felül bronz
vörös, hántolva fehér, esetleg kissé sárgászöld. Igen keresett, jó minőségű 
fonóvesszőt ad. Fagyra kevésbé érzékeny, de jégverésre és rovarkárosítókra 
annál inkább. 



Dugványról szaporítják, tehát tiszta populációban tenyészik. Ha figyelembe 
vesszük, hogy ez egy százéves klón, amelyet mindig vegetatív úton szaporítottak, 
számítani lehet a leromlásra, betegségekkel szembeni ellenállóképesség ro
hamos csökkenésére. Kétségtelen jó tulajdonságai ellenére ma már megfi
gyelhető, hogy az újabb telepítések anyaga kissé törékenyebb, mint a régi 
telepeké. Az újabb telepítések össztermésben meg sem közelítik a 15—20 év
vel ezelőtti irodalmi értékeket. Mindenképpen indokoltnak látszik a keresz
tezése és az előnyös tulajdonságok megőrzése mellett egy-két újabb klón 
létrehozása. 

Fííztelepek létesítése 

Űj fűztelepet vagy régi telep helyén, vagy rét, legelőterületen, esetleg me
zőgazdasági művelés alatt álló területen létesíthetünk. Ha régi telepet újítunk 
fel, nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt aN tényt, hogy az előző kultúra 
15—20 éves élettartama alatt a területet mechanikailag nem műveltük. 

Folyamatos volt a taposás, a talajszerkezet rongálása, aminek következté
ben a talaj levegőtlenné vált. Általános jelenség továbbá, hogy a kiöregedő 
ültetvényben elszaporodnak az évelő gyomok, amelyek óriási mennyiségű 
maggal árasztják el a telep talaját. 

Elsődleges feladatunk tehát a talajszerkezet, a talaj kultúrállapotának 
helyreállítása. Ennek során legalább három, de lehetőleg négy-öt évig mező
gazdasági előhasználatot kell folytatnunk. A telepítést megelőző, utolsó ve
getációs időben célszerű — kellő vegyszeres gyomirtás mellett — búzát vetni, 
vagy — szintén vegyszeres gyomirtással egybekötve —• feketeugar-művelést 
alkalmazni. Lényeges, hogy a dugvány simára elmunkált, megülepedett, elő
zetesen gyomirtott talajba kerüljön. 

Gyepes területek betelepítésénél szintén nem nélkülözhetjük az alapos 
talaj előkészítést. Az előművelésre azonban elegendő három év. A feltörést 
követő negyedik évben a telepítés teljes biztonsággal elvégezhető. Alapvető 
követelmény itt is a megelőző és telepítés utáni vegyszeres gyomirtás, vala
mint a mechanikai talajművelés. 

Dugványozáshoz 20—25 cm hosszú, ceruza vastagságú, egyéves hajtásból 
készült simadugványt használunk. 60 om-es sorköz és 16 om-es tőtávolság 
esetén a dugványszükséglet 100 ezer db/ha. 

Fűztelepek gyomirtása és tápanyag-utánpótlása 

Űj telepítéseink vegyszeres és mechanikai gyomirtásának jelentőségét már 
hangsúlyoztuk. Ugyanolyan fontos a 2—3 évnél idősebb, ún. „öreg" telepek 
ápolása is. Ezeknél az egynyári gyomok alárendelt szerepet játszanak, mert 
a hamar záródó ültetvény ezeket elnyomja. Veszedelmesebbek az évelő gyo
mok, amelyek gyakran foltokban lepik el a telepeket és ezek a foltok, állan
dóan növekedve, az ültetvényt teljesen elpusztíthatják. 

Leggyakoribbak: 
— Siskanád (Calamagrostis epigeios L. Roth) 
—• Tarackbúza (Agropyron repens L. Beauv.) 
—• Mezei acat (Cirsium arvense L. Scop.) 
— Magas arany vessző (Solidago gigantea Alt.) 
Erdőhöz közel fekvő telepeken kellemetlen gyomok lehetnek a különböző 

szeder- (Rubus) fajok. Mély fekvésű füzeseinkben pedig olykor szinte kiirt
hatatlan a nád (Phragmites communis Trin.) Idősebb telepeinket a talaj kö-



töttségétől, humusztartaknától függően, nagyobb dózisban alkalmazott dala-
pon- és triazinszármazékokkal védjük. Ha a fűz tavaszi kihajtása előtt nagy 
a gyomborítás, akkor sor kerülhet perzselő hatású, totális szerek alkalma
zására is. 

ö t tonna/hektár átlagosnak tekinthető fűztermés esetén egy hektáron fel
használásra kerül mintegy 20—30 kg nitrogén, 6—7 kg foszfor, 9—10 kg ká
lium és 15—25 kg mész. Ha nem akarjuk, hogy ültetvényünk idő előtt tönk
remenjen, akkor ezt a mennyiséget — növelve az irtás ellenére megmaradt 
gyomok által felvett mennyiséggel — vissza kell pótolnunk. A mennyiségek 
természetesen helyenként változók. A tápanyagok kijuttathatok alaptrágya 
vagy lombtrágya formájában. Utóbbi sok esetben kedvezőbb, mert rovarölő 
szerrel is kombinálható, a növény vízháztartását is javíthatja. A választás
nál az ültetvény érdekeit, a helyi technikai-gazdasági viszonyokat kell figye
lembe venni. Az új telepítéseket — ha egy mód van rá — mesterségesen is 
öntözzük. 

Fűztelepek rovarvédelme 

A nemesfűz ültetvény, mint monokultúra, kimeríthetetlen táplálékforrást je
lent a belőle élő rovaroknak. Ezek egy része nemcsak élettanilag károsít, 
hanem a megtermelt vesszőt műszakilag. is rontja, felhasználhatóságát csök
kenti. A kultúrák megvédése, a fűztermesztés egyik legégetőbb problémája. 
A károsítókat három csoportba soroljuk: levéltetvek, ormányosok és ka
bócák. 

A levelészek a fotoszintetizáló felület csökkentésével általában a termés
mennyiség csökkenését okozzák. 

Lényegesebb fajaik a következők: 
— nagy nyárfalevelész (Melasoma populi L.) 
— kis nyárfalevelész (Melasoma tremulae L.) 
—• közönséges fűzfalevelész (Phyllodecta vulgarissima L.) 
Szerves foszforsav-észterekkel védekezünk ellenük a bogarak megjelené

sekor. 
Az ormányosbogarak lárvái és imágói egyaránt károsítanak. Az élettani 

károsítás mellett súlyos műszaki károkat is okozhatnak. A lárva részint a 
vessző alsó 8—10 cm-ét fúrással teszi tönkre, részint pedig, kifúrva a tuskót, 
annak elpusztulását okozza. A bogár által megrágott vessző a rágás helyén 
eltörik. Több fajuk károsít a fűzőn, de ebből kettő lényeges: 

— a négypettyes fűzormányos (Lepyrus palustris Scop.) és a 
— tarka fűz- vagy égerormányos (Cryptorrhynchus lapathi L.). 
Petéiket, mivel a vessző alsó 6—8 cm-ébe rakják, lényeges, hogy a leter

melés talajszinten történjen. A peték így elkerülnek a területről. Erős fertő
zés esetén rügyfakadás előtt DNOC lemosó permetezést alkalmazunk. Szer
ves foszforsav-észterekkel védekezünk május végén az áttelelő bogarak és 
június—júliusban a kirajzó fiatal bogarak ellen. Rendkívül fontos a rajzás 
idejének pontos megállapítása, ami a fűztuskók körüli rágcsálók gondos vizs
gálatával érhető el. 

A tajtékos kabócák fűztelepeink legveszedelmesebb kártevői. Élettani kárt 
ugyan alig okoznak, de szívogatásuk nyomán a vesszőn képződő „gyűrű" azt 
műszakilag szinte teljesen hasznavehetetlenné teszi. A fatest ugyanis meg
vastagodik és törékennyé válik. (Nem okoznak viszont kárt olyan fűztele
peken, ahol a vesszőt nem fonásra termesztjük, hanem pl. rostosításra vagy 
partvédő rőzse készítésére stb.) A „tajték", amiben élnek, jelenlegi ismere-



teink szerint a lárváknak szinte tökéletes védelmet nyújt az inszekticidekkel 
szemben. A szisztematikus szerek alkalmazása sem mutat megfelelő eredményt. 
A kirajzó imágók ellen június—július folyamán foszforsav-észterekkel véde
kezünk, de az eredmény nem kielégítő. A megfelelő védekezési módszer 
kialakítására jelenleg folynak a vizsgálatok. 

Lényegesebb fajaik: 

— fűz tajtékos kobóca (Aphrophora salicina Goeze.), 
— éger tajtékos kabóca (Aphrophora alni Fali.), 
— közönséges tajtékos kabóca (Philaenus spumarius L.). 

A fűzvessző letermelése, tárolása, osztályozása 

Az amerikai fűz hajtáscsúcsa vörös színű és bókol. Október közepétől no
vember elejéig terjedő időben azonban a hajtáscsúcs kiegyenesedik, a vörös 
levelek zöldre változnak, jelezve, hogy a növekedés befejeződött, a vessző be-
fásodott. Ekkor lehet megkezdeni a letermelést. Ez általában géppel történik. 

A letermelés gépei közül a legfontosabb a ZSSZK szovjet kenderkombájn, 
amely francia gyártmányú kötözőfejjel felszerelve, a kévébe kötést is el
végzi. Vontatásához MTZ—50 vagy MTZ—80 erőgép használatos. Apróbb ál
lományokban kiválóan használható az olasz Olympia gyártmányú kasza, La-
verda típusú alapgépen. Ennek van önjáró és T—26—M kistraktorra szerelt 
változata. Mindkettő elvégzi a kévébe kötést. 

Egyelőre a csehszlovák gyártmányú fűkaszákat is használjuk még a fűz
vessző letermelésére. Előnyük az egyszerű szerkezet, a viszonylag jó alkat
részellátás. Hátrányuk, hogy a kévébe kötést kézzel kell elvégezni. 

A letermelt fűzvesszőt a tábláról mielőbb le kell hordani és a feldolgozásig 
biztonságosan tárolni. A fűz igen fülledékeny, ügyelni kell, hogy a tárolás 
levegős legyen. További feldolgozás előtt a fűzvesszőt hosszúság szerint 20 
cm-es közökkel osztályozni kell. Ez teljes egészében kézi munka, gépesítését 
eddig —• sajnos — nem sikerült megoldani. Osztályozás közben egyúttal el
távolítjuk az ágas, törött szálakat, kirázzuk a vessző közül a gyomot. 

A hántolt barnavessző előállítása 

A kosárfonó ipar 80—90 százalékban hántolt barnavesszőt használ a leg
különbözőbb fonott termékek elkészítéséhez. Ma Magyarországon kb. 2000— 
2500 tonna barnavesszőt állítanak elő. Ebből 1600—1700 tonnát az Erdőgaz
dasági Fűz- és Kosárfonóipari Vállalat készít, a többit szerteszórtan, külön
böző háziipari szövetkezetek és magánkisiparosok. 

A barnavessző-előállítás első művelete a főzés. A gyomtól megtisztított, 
hosszúság szerint kiosztályozott vesszőkévéket acélkonténerekbe rakják. A 
főzés során a kéreg vízzel telítődik, fellazul. A csersav' és egyéb anyagok 
a kéregből kioldódnak és a vessző fáját vörösesbarnára színezik. Lényeges 
követelmény, hogy a megfőzött vesszőt a hántolás megkezdéséig ne engedjük 
megszáradni. A műveletet ma gyakorlatilag teljes egészében géppel végez
zük. A megfőzött vesszőkévéket hidraulikus szerkezet tartja, illetve mozgat
ja, a hántolást pedig egymással szembe forgó spirálrugók végzik. A rugók 
által levert háncsot futószalag viszi pótkocsira. 

A hántol t fehérvessző előállí tása 

Amennyiben a vessző kérgét úgy távolítjuk el, hogy a osersav nem tudja 
a fát megbarnítani, a megszáradt vessző szinte csontfehér lesz. Erre a ta-



vaszi nedvkeringés megindulásakor nyílik lehetőség. A fehérvessző hántolá-
sát túlnyomórészt kézzel, hántolóvasak segítségével végezzük. Biztató kísér
leteink vannak a gépi hántolás bevezetésére. A nedvében történő fehér-
vessző-hántolás ideje kb. két hét. Ezután már a háncs alatt kialakuló új 
réteg megakadályozza a további hántolást. 

A munkaerő hiánya miatt a nedvében hántolás két hete alatt nem iehet 
annyi fehérvesszőt előállítani, amennyire a kosárfonóiparnak szüksége van, 
ezért a hántolási időt meg kell hosszabbítani. Ezt a célt szolgálja az ún. 
.,hajtatás". A hajtatásra szánt fűzvesszőt január—február hónapban kiosztá
lyozzuk és a hibás szálakat kiválogatjuk. A kifogástalan kévéket sorban, 
homokkal terített gödörbe állítjuk, majd 20—30 cm magasságban vízzel áraszt
juk el. A tövükön maradó vesszőszálaknál rosszabb biológiai körülmények 
vannak. A tavaszi nedvkeringés így sokkal később indul meg. A hántolás 
ideje ezért több hónapra is elhúzódhat. 
s 

A hántolt fűzvessző osztályozása, válogatása, hibái 

A vesszőt közvetlenül a hántolás után újra osztályozzuk, hogy a bekövet
kezett méretváltozásokat kiigazítsuk. Osztályozás után a vesszőt különböző 
minőségi szempontok alapján válogatjuk. A válogatás során el kell távolítani 
a termesztés vagy feldolgozás során meghibásodott szálakat. 

A hibák a következők lehetnek: 
görbeség — számottevő mértékben csak az első éves telepeken jelentkezik. 

Feldolgozási nehézséget csak akkor jelent, ha •— vesszőhiány miatt — 
ezen telepek anyagát is fel kell dolgozni. 

elágazás — lehet fajtajelleg, pl. a mandulafűznél. Okozhatja erős szárazságot 
követő nedves periódus, amikor nem a csúcsrügy növekszik tovább, ha
nem oldalrügyek indulnak növekedésnek. Oka lehet kiöregedőben levő 
állomány, ahol a kipusztult foltok határain érvényesül a szegélyhatás stb. 
Általában megfigyelhető, hogy az egyenletes növekedési görbéjű telepe
ken alacsonyabb, az erős behajlásokkal rendelkező növekedési görbéjű te
lepeken magasabb az elágasodott szálak aránya. 

jégverés — káros hatása három fokozatban jelentkezhet: 
Gyenge jégverés, amikor a sebek teljesen beforrnak, a farészen hántolás 
után nem jelentkezik elszíneződés. 
Erős jégverés, amikor a sebek hántolás után is látszanak, fekete hegedést 
mutatnak. Itt a vessző fonás közben biztosan eltörik. 
Teljes jégkár, amikor 10—20 erős sérülés is van a yesszőszálon. Ilyenkor 
már általában a tenyészőcsúcs is megsérül. 

fagyhatás •—• a késő tavaszi fagyok (május közepén, végén) a tenyészőcsúcs 
elhalását okozhatják. Ezután az alább elhelyezkedő hónaljrügyek kihajta
nak, a vessző elágasodik. 

rovarkárok — igen súlyosak lehetnek. 
hosszirányban való hasadás — szinte minden esetben a kézi hántolásnál for

dul elő; ha a hántolóvas túl szoros, a keresztülhúzott vessző elhasad. 
hiányos hántolás — általában akkor következik be, amikor a vesszőt nem 

megfelelően készítették elő, 
foltosság — akkor jelentkezik, ha a hajtatógödör iszapos, a főzőüst nincs 

megfelelően kitisztítva, esetleg az üst anyagából vas kerül a főzővízbe, 
penészesedésre — akkor számíthatunk, amikor hántolás után nem kellő gyor

sasággal, nem kellő szellőzöttséggel szárad a vessző. Penészesedés ellen a 
szárítási körülmények javításával vagy 2%-os formalinoldat-permetezéssel 
védekezhetünk. 



Vesszőfőzés Vesszőválogatás 

A hántolt füzvessző szárítása, kötegelése 

A frissen hántolt fűzvessző 45—50 súlyszázalék vizet tartalmaz. A hosszú 
ság szerint osztályozott, minőség szerint válogatott anyagot mielőbb meg kell 
szárítani. A szárítás lehetőleg a szabad ég alatt történjen. Mesterséges szárí
tást csak különösen hosszan tartó, nedves időben végzünk. Ennek egyik oka, 
hogy a szárítóberendezések rendkívül energiaigényesek. Másik oka, hogy a 
szabadon megszáradt vessző színe sokkal szebb, élénkebb. 

A megszáradt vesszőt egalizált kévékbe kötjük. Ezek tömege 60—100 cm 
között 5 kg, 101 cm felett 10 kg. A belföldön felhasználásra kerülő kévéket 
legalább két helyen kell műanyag zsinórral átkötni és a lecsúszás ellen 
talpkötéssel védeni. Az exportra szánt kévéket rozsdamentes acéldróttal köt
jük. A kévéket felhasználásig máglyákban tároljuk száraz, lehetőleg por
mentes raktárban. Az így előkészített anyagot dolgozza fel országos szinten 
mintegy 2000 kosárfonó. 

Erdei termékek gyűjtése és feldolgozása 

A Mezőgazdasági Kiadó megjelentette a dr. Bondor Antal által szerkesztett köny
vet. Ebben a témában ilyen jellegű könyv 18 évvel ezelőtt, 1965-ben került kiadás
ra Lukacs István szerkesztésében. E régi könyv címe az utolsó szó kivételével és 
a_ mellek szó alkalmazásával tér el a mostanitól, azaz „Erdei melléktermékek gyűj
tése es felhasználása" címet viseli. Ez a régi cím nekem szimpatikusabb. Ebben 


