Az ültetvényszerûen termesztett ’I-214’ nyáras részleges talaj-elôkészítéssel
történt második generációs adatai 10 éves korban

zõjére, úgy mint annak átlagos magasságára, az 1 hektárra esõ fatérfogatára
és a fatérfogat átlagnövedékére, mind a
vastagfa, mind pedig az összesfa vonatkozásában. Ugyancsak ennél a hálózati
variációnál volt a legnagyobb az egészállomány 1 hektárra esõ körlapösszege
is. Százalékos értékben kifejezve ez a
különbség a 4x4 méteres hálózat és a
többi alkalmazott hálózat között az átlagos magasság esetében 0,5 –45,0 között
volt. Ugyanakkor ez a különbség a vastagfa – térfogat esetében százalékos értékben kifejezve – 7,3–34,3, míg az
összesfa esetében 2,7–40,6 százalék között mozgott. Ugyancsak lényeges százalékos különbséget találtunk az egész
állomány körlapösszege esetében is,
amely a 4x4 méteres, valamint a többi
alkalmazott hálózat között 0,4–37,0
volt. A ritkább, vagyis az 5x5, illetve 8x4
méteres hálózatra alkalmazott technológia viszont kedvezõ hatással volt az
egészállomány átlagos átmérõjére, valamint a vastagfa és az összesfa átlagfájának térfogatára. Ez a különbség azonban nem jelentett többlethozamot a 4x4
méteres hálózatban telepített nyárasokhoz képest.
A kísérleti területeken a növekedési
és fatermési tényezõkön túlmenõen értékeltük az ’I-214’ nyár egészségi állapotát is, természetesen szintén 10 éves
korban. Különös figyelmet szenteltünk
a levélrozsda (Melampsora ssp.), a
nyárlevél foltosító-gomba (Marssoniqa
brunnea), valamint a nyárkéregfekély

(Dothichiza populea) elterjedésére. E
megfigyelés eredményeként megállapítottuk, hogy az említett károsítók eddig
nem befolyásolták negatívan az ’I-214’
nyár egészségi állapotát. Lényegében
inkább csak a sûrûbb, 3x2 méteres telepítési hálózatú területeken fordultak
elõ, ám ott is csak elszórtan, s így nem
jelentettek nagyobb veszélyt.

Összefoglalás
Tanulmányunkban az ’I-214’ nyár növekedését, fatermését, valamint egészségi
állapotát értékeltük második generációs
kísérleti területen, a Felsõ-Bodrogköz
szlovákiai termõhelyi viszonyai között,
10 éves korban. A kísérleti terület létesí-

Megjelent...
...az Acta Silvatica & Lignaria Hungarica legújabb száma.
A periodikában néhány, a gyakorlat
számára is érdekes cikket olvashatunk,
melyekre – a teljesség igénye nélkül –
hívjuk fel a figyelmet.
Rédey – Meilby: A gyérítés hatása a
mellmagassági átmérõ növedékére akácállományokban.
Lakatos – Molnár: A bükk (Fagus silvatica) tömeges pusztulása DélnyugatMagyarországon.
Nahlik – Sándor – Tari – Király: A
gímszarvas területhasználata és mozgásaktivitása egy magas erdõsültségû és
egy mozaikos erdei élõhelyen.
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tésekor a vágáskort elért és különbözõ –
3x2, 4x4, 5x5 és 8x4 méteres hálózatban
ültetvényszerûen termesztett ’I-214’ nyáras kitermelése után a tuskókat nem távolítottuk el. A vágásterület letakarítása
után a volt sorközökben ún. részleges
altalajlazítást végeztünk, míg a volt
nyárfasorokban kézi talajlazítást alkalmaztunk. Mivel a kitermelt nemesnyárast a már említett szabályos hálózatokban telepítettük, ugyanilyen hálózatokat
alkalmaztunk az új nyárfaültetvény létesítésénél is. Az értékelések azt mutatták,
hogy a közepes, vagyis a 4x4 méteres
hálózatban létesített nyáras termesztési
technológiájának alkalmazása pozitívan
hatott az egészállomány átlagos magasságára, az egy hektárra esõ fatérfogatra,
annak átlagnövedékére, valamint a körlapösszegre. Az 5x5, illetve 8x4 méteres
induló hálózatra alapozó termesztési
technológia viszont kedvezõ hatással
volt az átlagos átmérõre, és a vastagfa
átlagfájának térfogatára. Ez a tény azonban nem jelentett többlethozamot a 4x4
méteres hálózatban telepített nyárasokhoz képest. Az ’I-214’ nyár egészségi állapotának értékelésekor megállapítottuk, hogy az elszórtan elõforduló károsítók nem befolyásolták a nyárfák
egészségi állapotát, ami elõreláthatólag
– tekintettel, hogy rövidesen elvégezzük
a nevelõvágásokat – a vágáskorig megmarad. Eredményeink kiértékelése
alapján megelégedéssel nyugtáztuk,
hogy az ’I-214’ nyár ültetvényszerûen
termesztett állományainak kitermelése
után elõreláthatólag elegendõ lesz a második generáció létesítésénél a tuskók
eltávolítása nélküli részleges talaj-elõkészítés, ami jelentõs költségmegtakarítást
jelent majd a teljes talaj-elõkészítéssel
szemben.
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