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Bevezetés
Kelet-Szlovákiában a nemesnyárak céltu-
datos termesztése a XX. század harmincas
éveiben kezdõdött, mindenekelõtt a Bod-
rogközben, ahol  termesztésükre megfele-
lõ termõhelyi viszonyok álltak rendelke-
zésre. Az elsõ nemesnyár-állományokat a
Latorca, Bodrog, valamint a Tisza folyók
mentén elterülõ, részint hullámtéri, részint
ármentesített területeken létesítették, fõ-
ként a nagyobb uradalmi erdõbirtokokon.
A nagybirtokosok között e tekintetben
élen jártak és jó példát mutattak a premon-
trei rend, a kassai katolikus püspökség, a
gróf  Sennyei család tagjai, míg szakmai té-
ren fõként Antalóczy János erdõmérnök-
fõtanácsos irányította a nemesnyárak tele-
pítésével és termesztésével kapcsolatos te-
endõket. A nemesnyárasok telepítéséhez
szükséges csemetéket, amint arról az ille-
tékesektõl tudomást szereztem, a jelenleg
is Magyarországhoz tartozó patakvégardói
csemetekertben szerezték be. Az ültetés-
hez fõként a ’Robusta’ óriásnyár, a ’Mari-
landica’ korai nyár, valamint a ’Serotina’
kései nyár csemetéit használták. A telepí-
tést sûrû, többnyire 1,5 x 1,0 m, illetve 2,0
x 1,0 méteres hálózatban végezték, míg
gyérítésüket - kellõ szakmai tapasztalat hi-
ányában - általában nem a kívánatos mó-
don hajtották végre. Ez az állapot a máso-
dik világháború utáni idõszakban is folyta-
tódott, lényegében 1956-ig, amikor is kez-
detét vette az F/5 elnevezésû nyárfásítási
akció – csekély mértékben fûzzel kiegé-
szítve –, melynek keretében az 1970-ig tar-
tó, tehát mintegy 15 éves idõszakban Szlo-
vákia területén 30 millió nyár-  és fûzcse-
metét kellett kiültetni. Jóllehet az említett
tevékenység nem volt szakmailag kellõen
elõkészítve, de köszönhetõen az erdõgaz-
daság illetékes dolgozóinak, akik a mun-
kálatokat szakmai téren irányították, a ter-
vet végül is sikerült teljesíteni, ugyanakkor
a nemesnyár-termesztés területén további
tapasztalatokat szerezni.

A nyártermesztés jellemzõi 
Szlovákiában

A vonatkozó irányelvek értelmében,
Szlovákiában a nemesnyárak termeszté-
se egyrészt hagyományos módon, vagy-

is erdõszerûen, másrészt ültetvénysze-
rûen, vagyis intenzív módszerek alkal-
mazásával történik. Az állományszerû-
en termesztett nemesnyárasokat sûrû,
2,5 x 2,5 m hálózatban telepítik, 30-40
éves vágáskort alkalmazva. Az eredmé-
nyes ültetvényszerû nyárfatermesztési
módszerek alkalmazása feltételezi a tel-
jes talaj-elõkészítést, a talajápolást, a rö-
vid vágásfordulót, valamint a termesz-
tett nyárfaegyedekrõl történõ indivi-
duális, vagyis egyedi erdõmûvelési és
erdõvédelmi gondoskodást. Az eredeti,
vagyis induló ültetési hálózatnak, a vá-
gáskornak, valamint a gazdasági célnak
megfelelõen, a szlovákiai termõhelyi vi-
szonyok között az alábbi termesztés-
technológiákat különböztetjük meg.

A lignikulturákban történõ nyárfater-
mesztés egyik jellemzõje a véghasznála-
ti hálózatban történõ telepítés, ami  6 x 6
méteres, vagy ennél ritkább hálózatot je-
lent, míg a vágáskor 15-20 év között mo-
zog. A gazdasági cél a legértékesebb vá-
lasztékok elõállítása. A teljes talajápolást
a nyárfák záródásáig, vagyis 6-8 éven át
feltétlenül szükséges elvégezni. Tekin-
tettel a véghasználati hálózatban történõ
telepítésre, a lignikulturákban nevelõvá-
gásokat nem végzünk.

Az intenzív nyárfakultúrák telepítése
közepes, vagyis 4 x 4 m-es, esetleg 5 x 5
méteres hálózatban történik. A teljes talaj-
ápolást az intenzív nyárfakultúrák eseté-
ben 5-6 éven át, míg a szárazabb talajok
esetében legalább 10 éves korig szüksé-
ges elvégezni. Az elsõ két évben a  talaj-
ápolás a fácskák körüli kapálást jelenti.
Gyérítést rendszerint a 6–8. évben alkal-
mazunk, amikor a szomszédos fák koro-
nái már nagyrészt összeérnek. Általában
sematikus-szelektív (kombinált) mód-
szert alkalmazunk, amikor is a meglévõ
fák 50 százalékát távolítjuk el. Az intenzív
nyárfakultúrákban a termesztési cél a
rönkválasztékok megtermelése.

A speciális nyárfakultúrákban a ma-
ximális mennyiségû farostlemez alap-
anyag elõállítása a cél, amiért is ezeket
az ültetvényeket relatíve sûrû, rendsze-
rint 4 x 2 m -es, illetve  3 x 3 méteres há-
lózatban telepítik. A teljes talajápolás a
vágáskor végéig, vagyis 10-15 éves ko-
rig szükséges. Ezen túlmenõen az egyes

fák körüli kapálást is el kell végezni az
elsõ két esztendõben. Mivel ezek a kul-
túrák rövid vágáskorúak, csupán egyet-
len gyérítést igényelnek, melynek során
a fák 50 százalékát kell eltávolítani.

Az energetikai nyárfakultúrák ter-
mesztési célja a maximális mennyiségû
dendromassza elõállítása. Telepítésük a
megfelelõ termõhelyeken 2,0 x 2,0,  2,0
x 1,5 , valamint 2,0 x 1,0 méteres háló-
zatban történik, míg a kevésbé megfele-
lõ termõhelyeken ennél sûrûbb háló-
zatban. A vágáskor 4 és 8 év között mo-
zog, a dendromassza várható átlagos
évi növedéke 7-12 tonna hektáronként,
abszolut száraz állapotban. A teljes talaj-
ápolás a vágáskor végéig idõszerû. Az
energetikai nyárfaültetvények tuskósar-
jakról is felújíthatók.

’Pannonia’ nyár termesztési 
kísérlet értékelése

A ’Pannonia’ nyár elsõ, kísérleti jellegû ül-
tetvényszerû telepítését a kelet-szlovákiai
Bodrogközben végeztük, amely tájegysé-
gi szempontból az Alföld északkeleti
nyúlványát képezi. A táj évi középhõmér-
séklete 9,4 oC, míg a vegetációs idõszak-
ban 16,5 oC. Az évi átlagos csapadék-
mennyiség 597 mm, a vegetációs idõszak-
ban pedig 362 mm. A vegetációs napok
száma 200-220 között mozog, míg az évi
napsütéses órák száma 1916 órát tesz ki. A
területen a meghatározó genetikai talajtí-
pus az idõszakos vízhatású, jó levegõ- és
vízgazdálkodású vályogos barnaföld,
mely gyengén savanyú kémhatású. 

DR. KOHÁN ISTVÁN*

* kandidátus, Szlovákia

A ’Pannonia’ nyár ültetvényszerû 
termesztésének értékelése a kelet-
szlovákiai síkságon

Kerületvezetõ erdészek figyelem!

Az Erdészeti Lapok szerkesztõsége kéri a
kerületvezetõ kollégákat, hogy  aki meg-
õrizte szolgálati naplóját, juttassa el a
szerkesztõségbe. Szeretnénk ezekbõl a
feljegyzésekbõl kivonatolni, és a tanulsá-
gos, érdekesebb eseményeket, megfigye-
léseket közreadni. A naplókat természete-
sen visszajuttatjuk a feladónak. Ha fény-
másolatot kapunk az is alkalmas a szer-
kesztésre. Megkülönböztetett figyelem-
mel várjuk  idõs erdészek feljegyzéseit. 

A szerkesztõség
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Kísérleti telepítésünkben a ’Pannonia’
nyár ültetvényszerû termesztésének kü-
lönbözõ hálózatokban létesített kultúráit
értékeltük. A 3,0 x 2,0 méteres szabályos
hálózatú speciális ültetvényben az el-
sõdleges termesztési cél  farostfa, míg a
4,0 x 4,0 m-es, valamint az 5,0 x 5,0 mé-
teres és a 8,0 x 4,0 méteres induló háló-
zatú nyárállományban lemez-, illetve fû-
részipari rönk elõállítása volt. A talaj-elõ-
készítésnél valamennyi kísérleti terüle-
ten  mélyforgatást alkalmaztunk. A tele-
pítést a ’Pannonia’ nyár fejlett és egész-
séges egyéves csemetéivel végeztük. A
különbözõ hálózatban létesített kísérleti
nyárasokban a telepítéstõl számított 8
éven át sorközi talajápolást végeztünk,
minden alkalommal kétszer a vegetációs
idõszakban, míg a sorokat két éven ke-
resztül kézi kapálással lazítottuk és
gyomtalanítottuk. A negyedik évtõl kez-
dõdõen koronaalakítást, majd pedig
nyesést végeztünk valamennyi nyárfán.
Gyérítést csupán a 3,0 x 2,0 méteres há-
lózatú nyárasban alkalmaztunk 50 száza-
lékos eréllyel, miáltal a hálózatot  3,0 x
4,0 méteresre bõvítettük.

A növekedési vizsgálatok 
módszere és eredményei

A növekedési vizsgálatok keretében, a
vegetációs idõszak befejezése utáni ti-
zedik tenyészeti év végén mértük a ma-
gasságot és a mellmagassági átmérõt az
egyes kísérleti területek valamennyi
nyárfaegyedén.Az ily módon szerzett
növekedési adatok feldolgozásával ha-
tároztuk meg az egészállomány átlagos
magasságát, (H/m), átlagos átmérõjét
(D1,3/cm), a vastagfa és az összes fa tér-
fogatát (V/m3/ha), annak átlagfa-térfo-
gatát (v=V/N/dm3/fa), a fatérfogat át-
lagnövedékét (Vb/m3/ha), valamint a
körlapösszeget. Az egészállomány fa-
térfogatát a Mecko-féle nyár fatömeg
(fatérfogat) táblák alapján állapítottuk
meg (Mecko a kol. 1993).

Az egyes kísérleti területek állomá-
nyainak növekedési viszonyairól az 1.
táblázat adatai tájékoztatnak. A táblá-
zatban az egyes növekedési adatok szá-
zalékos értékelését is megtaláljuk oly
módon, hogy a 100 %-ot minden ténye-
zõnél a 4 x 4 méteres hálózatban telepí-
tett nyárasok  vonatkozó adatai képvi-
selik. A növekedési adatok összehason-
lításának értékelésébõl kitûnik, hogy a
4 x 4 méteres hálózatban telepített nyá-
ras termesztési technológiájának alkal-
mazása kedvezõ hatással volt az egész-
állománynak mind az átlagos magas-
ságára, mind pedig az 1 hektárra esõ
fatérfogatára és a fatérfogat átlagnöve-

dékére mind a vastagfa, mind az
összesfa esetében. Az egészállomány 1
hektárra esõ körlapösszege szintén en-
nél a hálózati variációnál volt a legna-
gyobb. Százalékos értékben kifejezve a
különbség az átlagos magasság eseté-
ben 0,5 – 3,9, a vastagfa-térfogat eseté-
ben 4,7 – 36,9, míg az összesfa esetében
1,5 – 39,8 %-os volt. 

A növekedési és fatermési tényezõ-
kön túlmenõen értékeltük a ’Pannonia’
nyár egészségi állapotát is az egyes kí-
sérleti területeken. Megállapítottuk,
hogy sem biotikus, sem abiotikus káro-
sítások nem befolyásolták negatívan a
’Pannonia’ nyár egészségi állapotát, ami
azt is jelenti, hogy a termesztett nemes-
nyár-fajták közül ez az egyik leginkább
ellenálló fajta, így az eddigieknél is na-
gyobb mérvû  termesztésbe vonása
mindenképpen indokolt lenne.

Összefoglalás
A tanulmányban a ’Pannonia’ nyár nö-

vekedését és fatermését  értékeltük a ke-
let-szlovákiai síksági viszonyok között, 10
éves korban. Az értékelés eredményei
alapján a közepes, vagyis a 4 x 4 méteres
hálózatban létesített nyárasok termesztés-

technológiájának alkalmazása pozitívan
hatott az egészállomány átlagos magassá-
gára, az 1 hektárra esõ fatérfogatra, annak
átlagnövedékére, valamint a körlap-
összegre. A ritkább hálózatra alapozó ter-
mesztés- technológia, így az 5 x 5, illetve
a 8 x 4 méteres induló hálózat kedvezõ
hatással volt az átlagos átmérõre és a vas-
tagfa  átlagfájának térfogatára, ami azon-
ban nem jelentett többlethozamot a 4 x 4
méteres hálózatban telepített nyárashoz
képest. A’Pannonia’ nyár egészségi álla-
potáról megállapítottuk, hogy sem bioti-
kus, sem abiotikus tényezõk nem befo-
lyásolták negatívan a termesztett nyárfajta
egészségi állapotát. Eredményeink kiérté-
kelése alapján megelégedéssel nyugtáz-
tuk, hogy a vonatkozó magyarországi ta-
pasztalatok megegyeznek a Szlovákiában
leírtakkal, mely szerint ugyancsak a 4 x 4
méteres alaphálózatot tartjuk a nemes-
nyárak ültetvényszerû termesztésénél a
leginkább megalapozottnak .

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondok köszönetet Ing. Ja-

roslav Saxun erdõmérnök úrnak a kí-
sérleti munkákhoz nyújtott önzetlen se-
gítségéért.

Ültetvényszerûen termesztett ’Pannonia’ nyár 10 éves kori adatai 
a kelet-szlovákiai síkságon


