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A fekete dió termesztése egyre na-
gyobb jelentõséggel bír Szlovákia síksá-
gain. Közismert tény, hogy ezen terüle-
tek ökológiai /termõhelyi/ tulajdonsá-
gait a különbözõ mûszaki beavatkozá-
sok, mint pl. a folyók szabályozása, a
csatornák építése stb. sok esetben oly
mértékben befolyásolták negatív érte-
lemben, hogy nem tették lehetõvé
egyes gyorsan növõ fafajok, mint pl. a
nemes nyárak eredményes termeszté-
sét. Jelentõsége fõként abban rejlik,
hogy kevésbé igényes a talajjal szem-
ben, mint pl. a nemes nyárak, gyorsan
növõ fafaj és rendkívül értékes a fanyers-
anyag termelése. Az említetteken kívül
jelentõs esztétikai tulajdonságokkal
rendelkezik és fitocid aktivitása követ-
keztében környezetünkre is kedvezõ
hatással van. Végül kiemelendõ, hogy
aránylag ellenálló a különbözõ károsí-
tókkal és betegségekkel szemben.

Õshazája Észak-Amerikában a Missis-
sippi és az Ohio völgyében van, fõként
Virginia, Kentucky, Illinois és Indiana ál-
lamok területén a 35–45´ északi széles-
ség között. Ezeken a területeken egyes
példányai a 45 m magasságot és a 2 m-es
átmérõt is elérik. Európában fõként Fran-
ciaországban termesztik, leginkább a
Rhône völgyében, ahol magas és tiszta
törzset fejleszt. Ugyancsak sikeresen ter-
mesztik Németország megfelelõ termõ-
helyein, valamint Csehországban a Mor-
va folyó alsó szakaszának völgyében. Az
eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy
megfelelõ erdõmûvelési eljárások alkal-
mazása mellett a megváltozott termõhe-
lyi feltételek esetében is eredményesen
termeszthetõ. Ezeket az eddigi eredmé-
nyeket kívánjuk pontosítani újabb ada-
tokkal, melyeket a kiértékelt kisérleti te-
rületeken nyertünk.

A fekete dió termesztésének jel-
lemzõ módszerei

A fekete dió termesztésének kutatását
egyrészt ültetvényszerû, vagyis intenzív,
valamint állományszerû, vagyis hagyomá-
nyos módon telepített állományokban vé-
geztük. Az állományszerû kultúrák telepí-
tésénél talaj-elõkészítést nem végeztünk,
míg az ültetvényszerû kultúrák esetéban
mélyforgatásos, teljes talaj-elõkészítést al-
kalmaztunk. Az ültetést mindkét esetben

tavasszal végeztük, egyéves magcseme-
tékkel, míg a pótlást a következõ év tava-
szán valósítottuk meg kétéves csemeték-
kel. Sorközi talajápolást csak az ültevény-
szerû területeken alkalmaztunk az állo-
mány záródásáig, míg a fák töve körül az
elsõ három évben végeztünk talajápolást
kézi kapálással mind az állományszerû,
mind pedig az ültetványszerû kultúrák-
ban. Az ültetvényszerû módszert két, ne-
vezetesen Battyán és Dunapüspöki meg-
nevezésû kísérleti területen alkalmaztuk,
míg a hagyományos módszert a Géres és
Hrable kísérleti területeken valósítottuk
meg, Az ültetvényszerûen termesztett ki-
sérleti területeken ez ideig egy tisztítást és
egy gyérítést, míg az állományszerû terü-
letek esetében egy tisztítást és két gyérítést
realizáltunk. A Dunapüspöki és Hrable kí-
sérleti terület a Kisalföld északi részén,
nevzetesen a Csallóközben, míg a Battyán
és Géres a Bodrogközben, vagyis a Nagy-
alföld északi nyúlványán található.

A kísérleti területek ökológiai
(termõhelyi) jellemzése

A Kisalföldön a terület évi középhõmér-
séklete 9,5 °C a vegetációs idõszakban
16 °C, míg az évi átlagos csapadék-
mennyiség 579 mm, a vegetációs idõ-
szakben pedig 318 mm. A genetikai ta-
lajtípus a kisérleti területeken az idõsza-
kos vízhatású kovárványos barna erdõ-
talaj amely közönbös alkalikus kémha-
tású. A talajvíz a vegetációs idõszakban
tavasszal 2,5-3 m körül van. A Bodrog-
közban a táj évi középhõmérséklete 9,4
°C a vegetációs idõszakban 16 °C. 

Az évi átlagos csapadékmennyiség
597 mm, a vegetációs idõszakben pedig
362 mm. A kisérleti területeken a meg-
határozó genetikai talajtípus az idõsza-
kos vízhatású vályogos barnaföld,
amely gyengén savanyú kémhatású. A
talajvíz szintje a vegetációs idõszakban
tavasszal 2,5 m.

A növekedési vizsgálatok mód-
szere és eredménye

A növekedési vizsgálatok keretében a ve-
gatációs idõszak befejezése után a táblá-
zatban feltüntetett tenyészeti év végén
elvégeztük a magasság és az átmérõ (vas-
tagság) mérését az egyes kisérleti területek
valamennyi egyedén. A magasságot 0,5 m-
es pontosággal, míg a vastagságot 0,5 cm-
es pontosággal mértük. Az ily módon szer-
zett növekedési adatok feldolgozása során
kiszámítottuk az egész állomány átlagos
magasságát. (H/m), átlagos átmérõjét
(D1,3 cm), fatérfogatát (V/m3/ha), összes
elõhasználatát (V/m3/ha), összes fatermé-
sét (Vbm3/ha), az átlagfa térfogatát
(V=/V/N/dm3/fa), az összes fatermés át-
lagnövedékét Vö (m3/ha); valamint körlap-
összegét G (m3/ha).

A fatérfogatot vastagfában állapítot-
tuk meg a Halaj-féle /1963/ fatömegtáb-
lák alapján.

Tekintettel az egyes kisérleti terüle-
tek jellegzetességeire, azok kiértékelé-
sét önnálló fejezetekben tárgyaljuk, a
táblázat adatai szerint. 

A Battyán kisérleti területe, amely
aránylag jó vízháztartartású, s a Latorca
folyó allúviális ármentesített részén,
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agyagos vályog területen fekszik, 50 éves
korban végeztük el a mérést és a kiérté-
kelést. Ezen a területen 50 éves korig egy
tisztítást és egy gyéritést alkalmaztunk, s
így az 1 hektárra esõ eredeti törzsszám
336 db-ra csökkent, a hálózat pedig 5,4
x5,4 méterre növekedett. Az eredmé-
nyek értékelésébõl nyilvánvaló, hogy a
fekete dió átlagos magassága 25,6 m átla-
gos vastagsága 30,6 cm, az állomány fa-
térfogata 347,6/ha. Összes elõhasználati
fatérfogata 127,6 m3/ha. Míg az állomány
összes fatermése 475,2 m3/ha. Ugyanak-
kor az összes fatermés átlagnövedéke 9,5
m3/ha, átlagfajának térfogata pedig 103,4
dm3/fa volt. Egyszersmind megállapítást
nyert, hogy az említett témyezõk átlag-
növekedése az utolsó 5 év folyamán
lényegében nem változott. Az elért ered-
mények bizonyítják, hogy az ültetvény-
szerû, intenzív termesztési technológia
alkalmazása a kisérleti terület termõhelyi
viszonyai között eredményes. Az állo-
mány értékelésébõl kitûnik, hogy a kö-
zeljövõben szükséges a jelenlegi törzs-
szám mintegy 25%-nak eltávoltásával
egy gyéritést elvégezni, s így a hálózatot
6,3 x 6,3 m-re növelni.

A dunapüspöki kísérleti területen,
mely a Duna ármentesített területének
könnyebb homokos részén fekszik,
a mérést és a kiértékelést 50 éves kor-
ban végeztük. Az eredeti 1 hektárra esõ
törzsszám 160 db-ról 375 db-ra csök-
kent, az eredeti hálózat pedig 2,5 x 2,5
méterrõl 5,1 x 5,1 m-re növekedett. Az
eredmények értékelésébõl kitûnik,
hogy a fekete dió átlagos magassága
25,1 m átlagos vastagsága 28,5 cm, az ál-
lomány fatérfogata 310,6/ha, míg az ál-
lomány összes fatermése 402,7 m3/ha.
Ugyanakkor az összesfatermés átlagnö-
vedéke 8,1 m3/ha, átlagfájának térfogata
pedig 82,9 dm3/fa volt. Ugyancsak meg-
állapítást nyert, hogy az említett ténye-

zõk átlagnövekedése az elmúlt 5 év fo-
lyamán lényegesen nem változott.

Jóllehet az elõzõ Battyán kisérleti te-
rület adataival összehasonlítva ezen a te-
rületen gyöngébb növekedést értünk el,
ami a talaj szárazabb jellegével magya-
rázható, az elért eredmények aránylag
kedvezõek. Az állomány további ered-
ményes fejlõdésének érdekében szüksé-
ges lesz a közeljövõben egy 30%-os gyé-
rítéssel a törzsszámot csökkenteni. S így
a hálózatot 6,5 x6,5 m-re növelni. 

A Géres kisérleti terület, amely a Ti-
sza ármentesített, kötött agyagos terüle-
tén fekszik, 60 éves korban nyert kiérté-
kelést. A telepítése állományszerûen
történt az 1 hektárra esõ eredeti törzs-
szám 342 db-ra csökkent, a hálózat pe-
dig az eredeti 2,5x2,5 m-rõl 5,4 x5,4 mé-
terre növekedett, miután 60 éves korig
egy tisztítást, két gyérítést végeztünk.

Az eredmények értékelése azt mutat-
ja, hogy a kísérleti állomány átlagos ma-
gassága 26,7 m, átlagos vastagsága 31
cm, az állomány fatérfogata 396,2/ha,
míg az állomány összes fatermése 521,9
m3/ ha volt. Ugyanakkor az összes fater-
més átlagnövedéke 8,7 m3/ha, átlagfájá-
nak térfogata pedig 115,8 dm3/fa volt. A
kiértékelésbõl nyilvánvaló, hogy a ha-
gyományos, állományszerû termesztési
módszer alkalmazása összehasonlítva az
ültetvényszerû (intenzív) módszerrel,
gyöngébb eredményt hozott a fekete dió
növekedése és fatermése tekintetében.

Az állomány további fejlõdése érde-
kében szükség lesz a törzsszámot 30 %-
kal csökkenteni, és a hálózatot 6,4x6,4
m-re növelni.

A Hrable kísérleti terület, amely a Ga-
ram ármentesített részén kedvezõ tulaj-
donságokkal rendelkezõ vályogos terü-
leten fekszik, 70 éves, lényegében tehát
vágásérett korban lett kiértékelve. Az
eredeti törzsszám hektáronként ezen

a területen 383 db-ra csökkent, míg az
eredeti 2,0 x 1,0 hálózat egy tisztítás és
két gyérítés elvégzése következtében 5,1
x 5,1 m-re növekedett, ami azonban
nem tette lehetõvé a megfelelõ korona,
valamint növekedés elérését.

Ebbõl logikusan következik, hogy sem
az átlagos magasság, ami 28,0 m sem pe-
dig az átlagos vastagság, amely 31,2 m
volt, nem felel meg az adott termõhelyi le-
hetõségeknek. Az összes fatérfogat, amely
638,9 m3/ha, valamint az összes fatermés
átlagnövedéke, ami 9,1 m3/ha volt, lény-
egében az aránylag magas törzsszám kö-
vetkeztében vált lehetõvé. Mivel a fekete-
dió-állomány ezen a kísérleti területen
lényegében már elérte a vágáskort, a gyé-
rítések elvégzése már nem aktuális

Összefoglalás
A tanulmányban a fekete dió növekedé-
sét és fatermését értékeltük Szlovákia sík
vidékeinek termõhelyi viszonyai között,
ültetvényszerû (intenzív), valamint állo-
mányszerû (hagyományos) termesztési
technológiák alakalmazása erdménye-
ként. Az értékelés alapján magállapítot-
tuk, hogy az ültetvényszerû termesztési
technológiák alkalmazása hatott a kísér-
leti területek növekedésére és fatermé-
sére.

Megfelelõ erdõmûvelési eljárások re-
alizálásával, kedvezõ termõhelyi feltéte-
lek mellett lehetségessé válik már 50 éves
korban elérni a 9,5-10,0 m3/ha átlagnöve-
déket. ami az állományszerû technológi-
ák esetében 70-80 éves vágáskor eseté-
ben válik lehetõvé. Ugyanakkor megálla-
pítottuk, hogy a fekete dió egészségi álla-
pota a kísérleti területeken kedvezõ volt.
Eredményeink kiértékelése alapján meg-
állapítottuk, hogy a fekete dió sík vidéke-
ink pespektív fafajtája a különbözõ be-
avatkozások következtéban negatívan
befolyásolt területeken is.
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Termesztési mód
Tényezõk ültetvényszerû állományszerû

Kísérleti terület
Battyán Dunapüspöki Géres Hrable

Az egész állomány
Kora Év 50 50 60 70
Törzsszáma N (db/ha) 336 375 342 383
Átlagos magassága H (m) 25,6 25,1 26,7 28,0
Átlagos vastagsága D1,3  (cm) 30,6 28,5 31,2 31,2
Vastagfa-térfogata V  (m3/ha) 347,6 310,6 396,2 443,9
Vastagfa összes elõhasználata V (m3/ha) 127,6 92,1 125,7 195,0
Vastagfa összes fatermése Vb (m3/ha) 475,2 402,7 521,9 638,9
Vastagfa átlagfájának térfogata V=V/N (dm3/fa) 103,4 82,9 115,8 115,9
Vastagfa összes fatermésének átlag növedéke Vö (m3/ha) 9,5 8,1 8,7 9,1
Körlapösszege G (m3/ha) 26,2 17,6 29,2 29,5




