EGYESÜLETI ÉLET

Akácnemesítés – irányzatok, eredmények
Az OEE Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Tanácsa márciusi rendezvénye
Az Erdészeti Információs Központ baráti hangulatú rendezvény színhelye
volt március 27-én, melyet dr. S. Nagy
László elnök nyitott meg és fiatal mûvészek varázsoltak még színesebbé.

Dr. S. Nagy László elnök megnyitja a rendezvényt

A „Gyökerek és Lombok” életrajz-, életútsorozat kilencedik köteténél tartva,
annak bemutatójával kezdõdött a „rangos” esemény. (Ld. Nagy László fõszerkesztõ beszámolóját az áprilisi lapszámban). Ebbõl az alkalomból az Egyesületünk büszkeségeként emlegetett Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár örvendetes gyarapodásáról is hallhattak
az igen szép számban megjelent résztvevõk.
Tanúi lehettek annak is, amikor a
szilvásváradi erdészeti múzeumban õrzött, 1847-ben megjelent kétnyelvû
szakkönyv hasonmás kiadását átvehette dr. Sárvári János, könyvtárunk õre.
A gazdag programból nem maradhatott el a szakmai tartalom sem, hiszen
napirendre került a szakmai és laikus
közönséget is foglalkoztató akác témakör. Foglalkoztunk a fafaj kritikussá vált
sajátossága mellett a sok elõnyös tulajdonságával, amely mellett a gyorsan
növõ kemény lombos fafaj hasznossága
mértéktartóan kezelendõ. Az elõadáshoz kapcsolódva, a Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Tanácsa (továbbiakban:
Tanács) elnöke fogalmazta meg gondo-

latait, „Az akác mint a magyarság fájának hontalansági kérdései” címmel.
A Tanács az Alapszabályban foglaltaknak megfelelõen elfogadta szervezete korszerûsítését tartalmazó „mûködési
rendjét” amelynek figyelembevételével
rendezte a tagság sorait.
A kötetben szereplõk megemlékezése és a könyvtárunk õrének rövid tájékoztatója után, Schmotzer András szeniortársunk, a Szilvásváradi Zilahy Aladár
Erdészeti Múzeum vezetõje tolmácsolta,
Dobre-Kecsmár Csabának, az Egererdõ
Zrt. vezérigazgatójának szívélyes üdvözletét tolmácsolta. A vezérigazgató
baráti hangú levelének felolvasását követõen átadta dr. Sárvári Jánosnak, a
Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár
õrének, a Tomaschek Ede által Budán
1847. évben kiadott „Erdõkormányzástan és Kiszámítási Kulcs” címû könyv
hasonmás példányát. E könyvritkaság
történetéhez hozzátartozik, hogy 2013
szeptemberében, a Szeniorok látogatást tettek a Szilvásváradon levõ Zilahy
Aladár Erdészeti Múzeumban. Az egyik
kiállítási tárolóban akadt meg dr. Király
Pál szakértõi szeme a fent említett érdekes könyvön, amelyet a kiadó „az erdészeknek minden ágához általában, de
különösen földesurak, erdõbirtokosok és
fakereskedõk számára” ajánlott.
A múzeumvezetõ ismeretei szerint
ez a kiadvány másutt eddig nem tûnt

Dr. Sárvári János a reprint kötettel a
kezében

fel. Feltételezhetõ, hogy a múzeum névadója gyûjtötte be. A kincset érõ könyv
felfedezése fölötti öröm és az Egererdõ
Zrt. áldozatvállalása eredményeként
születtek meg a hasonmás példányok.
Schmotzer András szeniortársunk a
könyv átadásakor köszönetet mondott
dr. Sárvári Jánosnak, aki vállalta a kötet
további gondozását.
A rendezvény második felében a
szeniorok szakkérdéseket tárgyaltak. A
szakmai program dr. Bach István elõadásával kezdõdött: „Az akác fajtacsoport bemutatása és értékelése, akácnemesítés újabb irányzatai, eredményei”
címmel.
Joggal tehetné fel bárki a kérdést,
hogy a szeniorok miért éppen most érdeklõdnek a felõl, hogy Magyarországon, és Európában van-e létjogosultsága az akácnak. Talán elsõsorban azért,
mert a múlt század második felében a
szükségszerûség e korosztály tagjait juttatta a legtöbb gyakorlati tapasztalathoz
és érveket kíván felmutatni azokkal
szemben, akik e fafajt szeretnék jelentõsen visszaszorítani térségünkbõl és
hazánkból is. A szeniortársak remélik,
hogy – addig is, amíg az egyeztetett véleményüket kinyilvánítják – eljön az az
idõ, amikor erdészeti szakkérdésekben
erdészek dönthetnek.
A szeniorok az akácnemesítés gyakorlati eredményeit figyelemmel kísérve 2011 júniusában dr. Kapusi Imre
kollégánál Tibolddarócon és Kácson –
többek között – megtekintették az akác
klónarchívumot, az energia célú akáctermesztés alapját is szolgáló további
nemesítések kiinduló törzsanyagát. Ott
találkoztak elõször Németh Jenõ kollégánkkal, a Silvanus Csoport Kft. tulajdonosával és ügyvezetõ igazgatójával, aki
Szabó Gábor munkatársával bemutatta
a ’TURBO’ akácfajtát és a Salix ’EXPRESS’ igen gyorsan növõ fûzfajtát.
Az elmúlt hónapokban kaptunk híreket az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében
megvalósított „Magtermõ törzsültetvény
és termelési rendszer kifejlesztése kiemelkedõen nagy hozamú, magról jól
örökítõ, gyorsan növõ ’TURBO’ akác
törzsfa klónokkal, energiaültetvények
és produktív erdõk szaporítóanyagának
ellátásához” címû projekt zárórendezvényérõl. Az Erdészeti Lapok márciusi
számában pedig Szabó Gábor közölte
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A Tanács tagjai az akácelõadást hallgatják

le a ’TURBO’ akác magtermesztõ ültetvény létesítésének célját és eredményeit. A tudományos igényességgel kidolgozott szakmai tájékoztató részletesen
beszámol az akácnemesítésben elért
kutatási és gyakorlati eredményekrõl.
Ezért tájékoztatónkban – óvakodva a
szakmai híranyag megismétlésétõl –
csak a témakörben való eligazodáshoz
szükséges részletességgel próbáljuk
visszaadni dr. Bach István, a mezõgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, a NYME Erdészeti Szaporítóanyaggazdálkodási és Ültetvényes Fatermesztési Kihelyezett Tanszék, valamint a Silvanus Csoport Kft. erdészeti genetikai
szaktanácsadója elõadásának mondanivalóját.
Az elõadás bevezetõjében a résztvevõk megismerhették az alábbi táblázatban szereplõ adatokat. Az akácnemesítés történeti áttekintése során elõadónk
megemlékezett Fleismann Rudolfnak a
két világháború között folytatott munkásságáról, majd az Erdészeti Tudományos Intézet kutatóiról: Dr. Kopecky Ferenc, Dr. Szõnyi László, Dr. Marjai Zoltán, Keresztesi Béla akadémikus, Dr.
Kapusi Imre és Dr. Rédei Károly kutatási eredményeirõl. Az erdõgazdálkodási
gyakorlatból sok-sok nevet kellett volna még megemlítenie, akik közül kiemelte Dr. Szemerédy Miklós, László
Sándor és Kathy Sándor szakmai munkáját és eredményeit. Az akácnemesítés
lehetõségeirõl, sokoldalú eszköztáráról
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és a nemesítési eljárásokról hallottunk a
folytatásban. Adatokkal és képekkel
mutatta be a különbözõ céllal nemesített akácklónokat, magtermesztõ ültetvényeket (árboc akác, ultrarövid vágásfordulójú akác stb.) és a nemesítés fõbb
szakaszait, az extra nagyméretû csemeték kiválogatásától az utódvizsgálatokig.
A hajdúhadházi utódvizsgálat esetében például 6 éves korban 28%, 10 éves
korban 57% többlethozam mutatható
ki. Ízelítõt kaphattunk a ’TURBO-OBELISK’ vegetatív szaporítású fajtacsoport
jellemzõirõl, a nagy fatömeggel társuló,
kitûnõ – az árboc akácéhoz hasonló –
alaki tulajdonságairól. A fajtacsoportnál,
az árbocakáchoz mérhetõ – azt közelítõ
– törzsminõség mellett 18 éves korra
olyan fatömeget lehetett mérni, amely
az árbocakácosok esetében csak 25-35
éves korra várható.
Az akác nemesítésének fõ bázisa hagyományosan az Erdészeti Tudományos Intézet, de az utóbbi idõben bõvült a nemesítõk köre a NYÍRERDÕ
Zrt.-vel és a Silvanus Csoport Kft.-vel.
Jelenleg hét államilag elismert akácfajta
van köztermesztésben: ’Appalachia’,
’Jászkiséri’, ’Kiskunsági’, ’Nyírségi’, ’Rózsaszín AC’, ’Üllõi’, ’Zalai’ (valamennyi
ERTI fajta). Folyamatban van a vizsgálata további 15 elismerésre bejelentett fajtajelöltnek: Bejelentés elõtt áll az ’Obelisk’ fajtasorozat várhatóan 4-6 fajtajelöltje, melyek a ’Turbo’ fiatalkori gyors
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tömegtermelésre szelektált magtermesztõ ültetvény utódvizsgálataiból kiválasztott jó alakú és gyorsan növõ klónok. A vegetatív fajták szaporítása az
elmúlt tíz évben némi kilengéssel 50150 ezer között alakult. A ’Turbó’
plantázsból 30 hektár létesült 2013ban, az ’Obelisk’ sorozatból pedig
mintegy 35 ezer vegetatív csemete
várja a továbbnevelést vagy a kísérletbe kiültetést.
Az elõadást követõ konzultációban
dr. Szász Tibor, dr. Marjai Zoltánné,
Barátossy Gábor, dr. Szikra Dezsõ, dr.
Ádámfi Tamás szeniortársak segítették
a közös véleményformálást. Az ülés
utolsó napirendjeként a Tanács elfogadta mûködési rendjét, majd az új mûködési rendben szabályozott módon kiegészítette a törzstaglétszámot, és szokásos módon köszöntötték az aktuális
név- és születésnaposokat.

Dr. Bach István

A rendezvény zárásaként az elnök a
szeniorok nevében is megköszönte a
könyvbemutató során is közremûködõ
Regélõ énekegyüttes Szép Ibolya, Szabó Gyula, Berekméri Huba, Kurkó József tagjainak mûvészei élményt nyújtó
zenei programját, a rendezvényt végigkísérõ szavalataikat, mellyel ünnepi
rendezvényüket ékesítették. És végül,
de nem utolsósorban köszönetet mondtak Németh Jenõ cégtulajdonos igazgatónak, aki mindennek a megvalósulását önzetlenül támogatta.
Dr. S. Nagy László
elnök
Halász Gábor
titkár

