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Múlt, jelen és jövõ
Kilencven éve, a trianoni békediktátum
következtében Magyarország elveszítet-
te erdõterületeinek jelentõs részét, és
ennek következtében leküzdhetetlen
fahiány alakult ki. A hiány megszünteté-
sére Kaán Károly a fátlan alföldi terüle-
tek fásításával bízta meg a szakmánkat. 

A Püspökladányi Szikkísérleti Tele-
pet 1924. október 1-jén alapították, az-
zal a Kaán Károly által kitûzött céllal,
hogy kimunkálja az alföldi területek -
kiemelten a szikes, vagy mélyben sós
termõhelyek - fásításának módszereit. A
kedvezõtlen ökológiai adottságú szike-
sek erdõsítésének és fásításának kutatá-
sára a világon elsõként Püspökladány-
ban hoztak létre kutató állomást. A szi-
kes talajok javításának gondolata már
akkor sem számított újnak, de módsze-
res kutatásokra  addig nem kerülhetett
sor. Roth Gyula 1911-ben javasolta egy
ilyen tevékenységi körû telep létreho-
zását Apatinban, amit Vadas Jenõ is tá-
mogatott. Az elsõ világháborús esemé-
nyek azonban megakadályozták a terv
megvalósulását. 1920-ban Tuzson Já-
nos javasolja a Püspökladányi Vallásala-
pítványi Uradalom fõvasúttól északra
esõ területeinek befásítását. Úgy vélte,
hogy az erõsen szikes foltok körülfásí-
tásával javulhat a körbevett területek fû-
hozama, így ezek kezelése nagyobb
gazdasági haszonnal járna. Napjaink-
ban e gondolat helyességét a közbezárt
rétek fûhozama és faösszetétele igazol-
ja. Azt követõen az Alföldi Erdõtelepíté-
si Szaktanács az 1922. áprilisi ülésén kí-
sérleti munkaterv kialakítását tûzte na-
pirendre. A telep munkájának megindí-
tása érdekében Kaán Károly Magyar
Pál erdõmérnököt Tuzson János mellé,
míg Galambos József erdõmérnököt

Sigmund Elek mellé rendelte ki egy év
tanulmányi idõre. A kísérleti telep kez-
detben az akkori Debreceni Erdõigaz-
gatóság szervezeti egységeként – Ma-
gyar Pál vezetésével – tevékenykedett.
1927-44 között a központi Erdészeti Kí-
sérleti Állomáshoz tartozott, a telep ve-
zetõje 1927-28-ban Galambos József,
majd 1928-tól 1944-ig Tury Elemér.
1945 után a telep kezelése a Debreceni
Erdõgazdasághoz került üzemi erdész-
kerületként, és csak 1953. február 1-jé-
vel üzemelt ismét az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet Szikfásító Kísérleti Állomá-
saként Tóth Béla vezetésével. 1963-tól
az ERTI Tiszántúli Kísérleti Állomása-
ként mûködik Tóth Béla (1963-1985),
Kapusi Imre (1985-93), Tóth Béla
(1994-1995) és Csiha Imre (1995-) veze-
tésével. 

2014. január 1-jétõl a kísérleti állo-
más hivatalos megnevezése: Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ –
Erdészeti Tudományos Intézet, Püspö-
kladányi Kísérleti Állomás és Arboré-
tum. A szikkísérleti kutatások mellett az
állomás közel 550 hektáros nyár kísér-
leti rendszert mûködtet, mely az egész
Alföldet behálózva a fajtakiválasztási és
termesztéstechnológiai kérdésekre ke-
resi a válaszokat. Az állomáson folyó
nemesítés másik fõ iránya az akácne-

mesítés, amely szelekciós munkára ala-
pozva igyekszik emelni a magyar akác-
termesztés genetikai tartalékait. 

Az Erdészeti Tudományos Intézetben
indított új akác szelekciós programban a
kiinduló szaporítóanyagot klónspecifi-
kus mikroszaporítási eljárással állítják
elõ, amelynek gyakorlati jelentõsége a
következõ területeken számottevõ:

– új klónok elõállítása törzsfák sze-
lekciója alapján,

– fajtakiválasztó klónkísérletek léte-
sítéséhez genetikailag azonos ül-
tetési anyag elõállítása, továbbá

– magtermesztõ ültetvények (plan-
tázsok), illetve magtermelõ állo-
mányok szelektált ültetési anya-
gának megtermelése.

A program szerves részét képezi az
országban négy helyen (Kecskemét,
Helvécia, Isaszeg, Hajdúhadház) létesí-
tett fajtakiválasztó klónkísérletben, illet-
ve magtermelõ állományban a klónok
szisztematikus fenológiai, morfológiai
és növekedési vizsgálata. Ugyancsak
fontos része a programnak a Pilis kö-
zség határában az újonnan elõállított
klónokkal létesített magtermesztõ ültet-
vénynek (plantázsnak) a folyamatos ér-
tékelése.

A klónkísérletek, illetve a magter-
mesztõ ültetvények létesítésének leg-
fontosabb bázis-gazdaságai a Nyírerdõ
Erdészeti Zrt. (Nyíregyháza), a Nagy-
kunsági EFAG Zrt.(Szolnok) és a Kis-
kunsági EFAG Zrt.(Kecskemét). 

2003-ban az Országos Mezõgazdasá-
gi Minõsítõ Intézet az ERTI 5 új akác-
klónját (R.p.’Bácska’, R.p.’Oszlopos’,
R.p.’Vacsi’, R.p.’Szálas’, R.p.’Homoki’)
fajtajelöltként törzskönyvezte. 

A hazai akáctermesztést széles körû
nemzetközi érdeklõdés kísér, lévén Ma-
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gyarország a világ egyik legjelentõsebb
és egyik legfejlettebb akáctermesztési
kultúrával rendelkezõ országa. E tekin-
tetben a legjelentõsebb partnerorszá-
gok: Bulgária, Franciaország, a Kínai
Népköztársaság, a Koreai Köztársaság,
Olaszország, Törökország, Szerbia és
Szlovákia. A több mint 170 hektáron
mûködtetett technológiai kísérleteivel
kíván támpontokat adni a gyakorlatnak. 

Tavaly az állomáson akác-virágzás-
biológiai vizsgálatok kezdõdtek, me-
lyek elsõsorban a korán fakadó, a ké-
sõn fakadó, a hosszan virágzó és a sok
virágot adó egyedek szelekcióját helye-
zi elõtérbe Az idén a vizsgálatok kiter-
jedtek három alföldi állami erdõgazda-
ság területére, amelyek során összesen
882 akácegyedet vizsgáltunk 49 észlelõ
részvételével. A vizsgálatokat az OMME
gyakorló méhészei is segítették. 

A magas kõris származási kísérlete-
inkben arra keressük a választ, hogy ez
az értékes fafaj milyen ökológiai tûrõké-
pességgel rendelkezik. Az ezüstfára és
vadkörtére irányuló szelekciós munka
az alföldi erdõtársulásokban megtalál-
ható elegyfajok genetikai értékét igyek-
szik emelni. A fekete nyár génmegõrzõ
tevékenység pedig az egyedek elõfor-
dulási helyükön, illetve csemetekertben
való megõrizésére és szaporítására irá-
nyul. Az állomáshoz tartozó arborétum-
ban az Alföld fásításával kapcsolatos fe-
ladatok keretében olyan fa- és cserjefa-
jok szelekciós munkája folyik, melynek
eredményeivel javítható ezen erdõk
ökológiai stabilitása, vadeltartó képes-
sége, valamint ökonómiai értéke. Az ar-
borétumi munka legkimagaslóbb ered-
ménye a Pusztaszil, (Ulmus pumila
’Puszta’) fajta honosítása, mely száraz-
ságtûrésével, a „szilfavész”-szel szembe-
ni rezisztenciájával jelentõs szerepet
tölthet be az alföldi erdõtelepítésekben.
Az állomás az elsõ szil magokat 1957-
ben kapta a Pekingi Botanikus Kertbõl.

A szikkísérleti kutatások értékelése
az állomás legfontosabb helyi feladata.
Ezzel együtt, a Farkassziget védetté

nyilvánításának következtében, az
utóbbi idõszakban vizsgálatok kezdõd-
tek a természetes folyamatokra alapo-
zott erdõgazdálkodási módszerek alkal-
mazhatóságára az erdõssztyepp klímá-
ban. A kísérleti terület termõhelyileg
nagyon változatos képet mutat, de az
ott folyó vizsgálatok eredményei egyér-
telmûen jelzik, hogy az erdõ kedvezõ
változásokat indított meg a talajfejlõ-
désben. Mára az állományok egy része
eljutott a rendelkezésre álló termõhelyi
körülmények között optimálisnak te-
kinthetõ véghasználati korba. Mivel a
társadalom minden rétegének erõsödik
az igénye a természettel harmonikusab-
ban együttmûködõ erdõgazdálkodás
iránt és ezzel együtt növekszik a társa-
dalmi ellenõrzés szerepe is, az erdõte-
rületen a kedvezõ talajfejlõdési folya-
matok szempontjából szintén elõnyös,
minimális talajbolygatással járó eljárá-
sokat alkalmaznak.

A természetes folyamatokra alapo-
zott erdõgazdálkodási módszereket az
egykori szikfásítási kísérletek területén,
alkalmazzuk, ahol az elmúlt évtizedek
során a kiinduló kezdeti talajjavítási kí-
sérletek eredményeként, valamint a raj-
tuk nevelt állományok hatására jelentõ-
sen javult a termõhely. A tervezett be-
avatkozás célja, hogy olyan módszerrel
újítsuk fel az állományokat, amely nem
jár a megindult kedvezõ folyamatok
gátlásával, a talaj szerkezetének romlá-
sával, valamint az állomány számára ki-
emelt jelentõségû talajélet gyengítésé-
vel. Az egykori kísérletek telepítésekor
alkalmazott elegyfajok az elmúlt évek
során jelentõsen visszaszorultak vagy el
is tûntek a területrõl, ezért visszatelepí-
tésük az állománykezelés része.  A ter-
mõhely védelme, és a telepítés megkez-
dése óta kialakult lágy szárú növénytár-
sulások megõrzése miatt, a kezelés so-
rán alig történik talajbolygatás.

Az állomás fokozott figyelmet fordít
a magánerdõ-gazdálkodásra is. 

Kiemelt feladatként kezeljük a faültet-
vények, ezen belül az energetikai célú

faültetvények fafaj-megválasztási, tech-
nológiafejlesztési kutatásait, és az elért
eredmények mielõbbi bevezetését a
gyakorlatba. Jelentõsek a kísérleti állo-
más erdészeti termõhelyi és ökológiai
kutatási tevékenységei, valamint napja-
inkban az agrárerdészeti kutatások. A kí-
sérleti állomás tevékeny szerepet vállal a
környezeti nevelésben, amelynek a püs-
pökladányi arborétumban mûködõ Be-
mutatóház és a Tury Elemér Ökotábor,
valamint az erdõben létesített Farkasszi-
geti Tanösvény és a nemrég felavatott
Méhészeti Bemutatóhely a színtere.

Jubileumi konferencia 
Az ünnepi szakmai konferencián szá-
mos elõadás hangzott el a NAIK-Erdé-
szeti Tudományos Intézet szakemberei-
tõl.   Csiha Imre állomásigazgató kö-
szöntõ szavait követõen dr. Borovics
Attila, a NAIK-Erdészeti Tudományos
Intézet mb. intézetigazgatója tartott elõ-
adást „Alkalmazkodó erdõk, alkalmaz-
kodó erdõgazdálkodás” címmel.

Az intézetigazgató a globális felme-
legedés, az éghajlatváltozás hazai er-

dõkben tapasztalható hatásairól be-
szélt. Felhívta a figyelmet arra, hogy e
változások következményeit sok eset-
ben erdõvédelmi vagy erdõ-egészség-
ügyi kérdésként tekintik. Az elõadó
nagyvonalakban ismertette azt a térin-
formatikai adatbázist, amelynek segít-
ségével megmondható. hogy várhatóan
hogyan változik a klíma egy-egy erdõr-
észletben vagy szántóterületen. Az
adatbázis jelenleg Zala megye területé-
re alkalmazható, de belátható idõn be-
lül az egész országban felhasználható
lesz.   

Csiha Imre állomásigazgató a kilenc
évtizede alapított kísérleti állomás mun-
kájáról adott áttekintést. Kiemelte, hogy
az arborétum hatvan évvel ezelõtti ala-
pítása nem választható el az állomás lé-
tétõl, hiszen életre hívása a kísérleti
munkához kapcsolódó szükségszerû-
ség volt. A kísérleti állomás kutatóinak
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munkája szervesen beépült az elmúlt
évtizedek erdõsítési sikereibe, hazánk
erdõterületének megduplázásába. A
szakmai sikerek mellett figyelemre mél-
tó, hogy a Farkasszigeti erdõ létesítése
új munkakultúrát honosított meg a tér-
ségben, és nagyon sok embernek adott
munkát. Az arborétum, a tanösvény, az
ökotábor pedig Püspökladány lakosai-
nak nyújt kikapcsolódást.  

Dr. Führer Ernõ tudományos taná-
csadó az alföldi klíma és az akácter-
mesztés jövedelmezõségének kapcsola-
táról szólva megjegyezte, hogy az éghaj-
lat jellemzésénél és új erdészeti értelme-
zésénél a jövõben nemcsak a fafajok el-
terjedését kell figyelembe vennünk, ha-
nem olyan erdészeti vonatkozásokat is,
mint pl. az egyes fafajok növekedési vi-
szonyai, vagy a fafajok éven belüli víz-
felhasználási szakaszai. Utalt arra, hogy
az alkalmazott klímaszcenárió szerint 30
év múlva az éves, egy hektárra esõ átla-
gos árbevétel az alföldi erdészeti tájak
akácosainál 28%-kal is kisebb lehet.

Dr. Rédei Károly tudományos osz-
tályvezetõ az akácosok felújíthatóságá-
nak fatermési kritériumai kapcsán a ku-
tatási eredményekre alapozva részlete-
sen bemutatta, hogy hol húzható meg a
határ a kétszer, illetve egyszer sarjaztat-
ható – várhatóan jövedelmezõ akácállo-
mányokban. Részletesen szólt arról,
hogy mely esetekben kell a fafajcserés
erdõfelújítás szükségességét mérlegelni.

Dr. Csóka György tudományos osz-
tályvezetõ az alföldi erdõk erdõvédelmi
újdonságaival ismertette meg a résztve-
võket. Erdeink, köztük az alföldi erdõk
kárnyomása is erõsödik, mivel évrõl év-
re, olyan kártevõk/kórokozók lépnek
fel bennük, amiknek korábban nem tu-
lajdonítottunk jelentõséget. Ez a jelen-
ség várhatóan folytatódni fog a jövõben

is, ugyanis növekvõ ütemben jelennek
meg és telepszenek meg idegenhonos
kártevõk és kórokozók.

Nagy Imre tudományos munkatárs
az iparifa-ültetvény várható jövõbeli
szerepét bemutató elõadásában részle-
tesen ismertette a nemes nyár ültetvé-
nyek nevelési, fenntartási, fahasználati
költségeinek, illetve a várható bevéte-
leknek az összefüggéseit. Számos javas-
latot fogalmazott meg a termelõi körök
kialakításához, a klaszterek létrehozá-
sához, illetve a minimális üzemméret
meghatározásához kapcsolódóan.

Kamandiné Végh Ágnes tudomá-
nyos segédmunkatárs az energetikai
faültetvényekben alkalmazható mezõ-
gazdasági szennyvizek hasznosításának
tapasztalatairól számolt be. Megjegyez-
te, hogy e módszerrel jelentõs többlet-
biomassza érhetõ el. A módszer tulaj-
donképpen egy tisztítási eljárás társítása
a termeléssel, amely növeli az adott te-
rület mezõgazdasági értékét, illetve
csökkenti a termelés mûtrágyaszükség-
letét, így a szennyvízhasznosítás kör-
nyezetbarát.

Dr. Keserû Zsolt tudományos fõ-
munkatárs az agroerdészeti termesztési
rendszerek hazai alkalmazásának lehe-
tõségeirõl beszélt. Szerinte e termelési
módszer alkalmazása erõsíti a lakosság
helyben tartását a jövedelemszerzési
lehetõségek bõvítésével, valamint tá-
mogatja a gazdálkodás fenntartását a
kedvezõtlen adottságú és a Natura
2000 területeken is. E módszerek beve-
zetésére támogatás is igényelhetõ az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejleszté-
si Alapból.

Rásó János tudományos segédmun-
katárs a püspökladányi szikesek fásítá-
sához kötõdõ elõadásában az erdõ
egyes talajtulajdonságokra gyakorolt

hatásainak a vizsgálatát célzó kutatások
tapasztalatairól számolt be. Részletesen
bemutatta, hogy hogyan változtak meg
az egyes termõhelyi jellemzõk a püspö-
kladányi Farkassziget területén megis-
mételve az ötvenes években végzett
részletes termõhelyi vizsgálatokat. To-
vábbi célként fogalmazta meg annak
meghatározását, hogy hogyan befolyá-
solja a termõhely fokozatos száradása a
talajtulajdonságok változásának irányát
és mértékét.

A konferencia folytatásában a kísér-
leti állomáson található nagy elõdök
szobrainak koszorúzására került sor.
Kaán Károly munkásságával, emlékeze-
tével kapcsolatban dr. Borovics Attila
osztotta meg gondolatait a jelenlévõk-
kel. A koszorút az OEE képviseletében
Gencsi Zoltán, a Debreceni Helyi Cso-
port elnöke helyezte el. Magyar Pál
munkásságát Gencsi Zoltán méltatta,
míg a koszorút Juhász Lajos, a NYÍRER-
DÕ Zrt. mûszaki vezérigazgató-helyet-
tese helyezte a szoborra. Tury Elemér

szobránál Csiha Imre állomásigazgató
méltató gondolatai után Támba Miklós,
a MEGOSZ alelnöke helyezte el koszo-
rúját.

A rendezvény zárásaként egy emlék-
fát ültetett el egy különleges akácfajtá-
ból, nevezetesen az egy egylevelû
akácból (Robinia pseudoacacia var.
monophylla CARR Csiha Imre, dr. Boro-
vics Attila, Juhász Lajos, valamint Tám-
ba Miklós. 

(Folytatjuk)
Csiha Imre állomásigazgató

Dr. Keserû Zsolt tud. fõmunkatárs
Rásó János tud. segédmunkatárs  

NAIK-Erdészeti Tudományos Intézet
Püspökladányi Kísérleti Állomás

Emlékfa ültetése az arborétumban

Dr. Borovics Attila Kaán Károly szobránál


