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Ilyen módszer a vegetatív úton jól szaporítható fafajok (nyá-
rak, füzek) szálvesszõinek géppel történõ fektetve ültetése.
Az ezen az elven mûködõ ültetõgép fejlesztésével foglalkozó
pályázat keretében vizsgáltuk a fektetve ültetett szálvesszõk-
kel létesült kísérleti ültetvény növény-egészségügyi állapotát.

Kísérleti terület
A háromismétléses fektetett dugványozási kísérlet 2013 tava-
szán létesült a NAIK Mezõgazdasági Gépesítési Intézet gödöl-
lõi telephelyén, 26 különbözõ genotípus (3 nemesnyár-fajta, 1
nemesnyár-fajtajelölt, 2 Leuce nyárfajta, 1 Leuce nyár kísérleti
klón, 14 fekete nyár kísérleti klón, 2 fehérfûz-fajta, 1 fehér fûz
kísérleti klón, valamint 2 kosárkötõ fûz kísérleti klón) felhasz-
nálásával. A telepítéshez a 2 méter hosszú karódugványokat
10, illetve 20 méter hosszú parcellákba ültettük, 2,7 méteres
sortávolságra. A parcellákban a fejlõdõ hajtások számának,
azok magasságának és mellmagassági átmérõjének, továbbá
az egyes genotípusok parcellánkénti dendromassza-hozamá-
nak felmérése mellett értékeltük azok toleranciáját is a fonto-
sabb kórokozókkal és károsítókkal szemben.  

Vizsgálati metodika
Az egészségi állapotot a projekt idõtartama alatt évenként
kétszer, kora nyáron és az õszi lombhullást megelõzõen,
szeptember végén, illetve október elsõ napjaiban felvételez-
tük. A kora nyári felvételek jellemzõen tájékoztató jellegû
eredményeket adtak, megmutatva. hogy az ültetvényekben
mely károsítók jelennek meg az elsõk között és azok milyen
mértékû károsítása várható a kora nyári, legintenzívebb fej-
lõdési idõszakban. Az õszi felvételek eredményei ugyanak-
kor átfogó képet adtak a teljes vegetációs periódus során az
állomány növekedését leginkább befolyásoló kárformák
elõfordulásáról és a bekövetkezett károk mértékérõl. Az
õszi felvételek idején már valamennyi kártevõ és kórokozó
kártétele éves szinten értékelhetõ, hiszen a vizsgált növé-
nyek fejlõdése befejezõdött és a károsítók, kórokozók élet-
ciklusa is többnyire lezárult (ugyanakkor a tünetek még jól
azonosíthatók). 

A felvételezések során az egyes kísérleti parcellák vala-
mennyi egyedét megvizsgáltuk, a felvételi adatokat parcel-
lánként átlagoltuk. Az egészségi állapot vizsgálata kiterjedt a

lombozatra, valamint a törzsre és a gyökfõre is. A felvétele-
zéskor egyedenként meghatároztuk a lombvesztés mértékét
az ép, károsodást nem szenvedett lombozat levélfelületéhez
viszonyítva. A lombvesztés értékelésekor külön feljegyeztük
a kiváltó biotikus és abiotikus tényezõket (kórokozók, káro-
sítók, idõjárási tényezõk), az általuk elõidézett lombvesztés
mértékének megjelölésével. Emellett meghatároztuk a levé-
len elõforduló kórokozók elõfordulási gyakoriságát, azaz
hogy az egyedek hány százalékán található meg az adott kór-
okozó. Továbbá valamennyi vizsgált egyeden megállapítot-
tuk a kórokozók fertõzési intenzitását, az azok által borított
átlagos levélfelület alapján. A törzsön és a hajtásokon látha-
tó károkat szintén meghatároztuk, feljegyeztük. A felvétele-
zés során valamennyi parcelláról fotódokumentációt készí-
tettünk.

Azon fajtákat, fajtajelölteket és kísérleti klónokat, melyek
hajtásainak számát a kórokozókkal és károsítókkal szembeni
fogékonyság egzakt értékelhetõsége szempontjából nem tar-
tottuk elégségesnek, kihagytuk a vizsgálatokból. 
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Bár a rövid vágásfordulójú sarjaztatásos típusú fás szárú
energetikai ültetvényekkel kapcsolatos telepítési kedv –
elsõsorban a telepítési támogatás hiányában – az elmúlt
években számottevõen visszaesett, kis vagy közepes tel-
jesítményû aprítéktüzelésû kazánokra alapozott fûtési
rendszerek alapanyag-ellátásában számolhatunk velük a
jövõben is. Tekintettel arra, hogy az ilyen típusú ültetvé-
nyek gépi munkái közül a telepítés fajlagos költsége az
egyik legmagasabb, a hatékony, egyben olcsó telepítési
módszerek fejlesztése napjainkban is zajlik. 

1. ábra: Az ‘Agathe-F’ nemesnyár-fajta rozsdagombára erõsen
fogékony, parcellái az erõs fertõzés következtében már távolról
felismerhetõk voltak
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Vizsgálati eredmények
A 2014-ben és 2015-ben végzett felvételezések eredményei
alapján megállapítottuk, hogy a fektetett dugványozási kísér-
letekben mindössze néhány rovar- és gombafaj okozott ki-
sebb-nagyobb mértékû kárt. Közülük is elsõsorban a lomb-
károsító rovarok és kórokozók kártétele volt jelentõs, xilofág
rovarok, idõjárási tényezõk (pl. aszály), illetve apró és nagy
vad gyakorlatilag nem károsított a kísérleti területen. A vad-
kár hiánya a gödöllõi kísérleti terület zártságának volt kö-
szönhetõ. 

A rovarrágás miatti lombvesztés mértéke 2014-ben 5–15,
míg 2015-ben mindössze 1–5 százalék volt. A megfigyelt ro-
varkárok között kiemelt helyet foglalt el, mind gyakoriság,
mind a károk intenzitása szerint, a levelészek által okozott le-
vélvesztés. A levelészek károsítása többnyire azért jelentõs,
mivel már kora tavasszal megjelennek és több nemzedékük
is kifejlõdhet egy év alatt, ráadásul az imágók és az álcák egy-
aránt a leveleket fogyasztják. A leggyakrabban a nagy nyárle-
velészt (Melasoma populi L.) és a kis nyárlevelészt (Melaso-
ma tremulae F.) azonosítottuk. A füzeken a szegetthátú fûz-
levélbogár (Phratora vulgatissima L.) imágóit és lárváit ész-
leltük a legnagyobb számban. 

A levelészek mellett, elsõsorban a kora nyári idõszakban,
a levélsodrók (Byctiscus sp.) jelentek meg észlelhetõ mérték-
ben. A fajokra jellemzõ, hogy imágóik levélsodratot készíte-
nek, amelyben az álcák fejlõdnek. Tömeges elszaporodásuk
esetén a nyárasokban okozhatnak komolyabb károkat. A
vizsgált parcellákban 1-2 százalékban fordultak elõ.

A rovarkárokat vizsgálva, a károsodás mértéke szerint
nem találtunk számottevõ különbségeket az egyes fajták, faj-
tajelöltek és kísérleti klónok között. Csupán egy fekete nyár
kísérleti klón (Populus nigra ’120’) tûnt ki fogékonyságával,
egyedein két ismétlésben is az átlagosnál nagyobb levélkáro-
sodást (10, illetve 20 százalékos) észleltünk. 

A kísérletbe vont növényanyagon megjelent lombkárosí-
tók között szerepel a kígyóaknás nyármoly (Phyllocnistis suf-
fusella Z.) és a kígyóaknás fûzmoly (Phyllocnistis saligna Z.)
is, bár károsításuk mértéke elhanyagolható volt. 

A xilofág rovarok közül mindössze a tarka égerormányost
(Cryptorrhynchus lapathi L.) észleltük elszórtan a nyáregye-
deken.  A faj megjelenésére elsõsorban a gyengébb termõhe-
lyeken létesített ültetvényekben, két-három éves kor után le-
het nagyobb tömegben számítani. 

Vizsgálataink azt mutatták, hogy egyes kórokozók már a
vegetációs idõszak elején megjelenhetnek a fejlõdõ nyár és
fûz fiatal hajtásain. A rovarkároknál megfigyeltekkel ellentét-

ben a kísérletbe vont genotípusok között jól regisztrálható
különbségeket tapasztaltunk a gombafertõzésekkel szemben
mutatott fogékonyság szerint. A levélgombák közül a nyár-
és fûzlevél foltosító gomba [Drepanopeziza punctiformis
GREMMEN, Drepanopeziza salicis (TUL. & C. TUL.) HÖHN.], va-
lamint a rozsdagombák [Melampsora populina (JACQ.) LÉV.,
Melampsora salicina (MOUG. & NESTL. EX DC.) DESM.] fordul-
tak elõ esetenként tömegesen. Ezek mellett a kora nyári idõ-
szakban Venturia-fajokat regisztráltuk kisebb számban a fia-
tal hajtásokon és leveleken. 

A kórokozók közül a legnagyobb mértékû károsítást a
rozsdagombák okozták a kísérleti ültetvényben, nyárakon és
füzeken egyaránt. A fertõzések mértéke az õszi felvételek
idején az egyes genotípusokon 0–90 százalékig terjedt,  míg
a fertõzési intenzitás (a levélfelületet elborító fertõzött levél-
részek átlagos aránya) egyes fogékony nyáraknál elérte a 90
százalékot. A gombafertõzésekkel, különösen a rozsdagom-
bával szemben kifejezetten fogékony volt két nemesnyár-faj-
ta (’Agathe-F’, ’Pannónia’) és egy fekete nyár kísérleti klón
(’KT Sótûrõ’). Hármuknál átlagosan 90 százalékos fertõzési
gyakoriságot, és ehhez kapcsolódóan 60–90 százalékos fertõ-
zési intenzitást észleltünk. A kísérletbe vont nyár és fûz geno-
típusok többsége közepesen fogékonynak bizonyult, 20–40
százalékban fertõzõdtek.  20 százaléknál kisebb fertõzöttsé-
get négy fûz genotípusnál regisztráltunk, közülük háromnál
egyáltalán nem jelentkezett rozsdagombára utaló tünet (az
egyes fajták, fajtajelöltek és kísérleti klónok rozsdagomba-fer-
tõzéssel szembeni fogékonyságának mértékét az 1. táblázat
tartalmazza).

A kísérletben megfigyelt másik gyakori gombabetegség a
Drepanopeziza-fajok okozta barna levélfoltosodás volt. Az
észlelt tünetek megjelenési aránya 0–50 százalék között vál-
tozott az egyes fajták, fajtajelöltek, illetve kísérleti klónok
egyedein. A legfogékonyabb genotípusokon az elõfordulási
gyakoriság elérte az 50 (egy egyeden belül, a teljes levélzet
arányában), míg a fertõzés intenzitása a 70 százalékot (a le-
velek borítottságát tekintve; a barna levélfoltosodással szem-
beni fogékonyság mértékét az 1. táblázat tartalmazza).

A barna levélfoltosodás és a rozsdagomba-fertõzések ese-
tenként együtt jelentek meg a növényeken. AVenturia-fajok
okozta hajtáselhalás tüneteit inkább csak az erre fogéko-
nyabb hazai nyárakon, valamint kisebb mértékben a nemes
nyárakon észleltük. Károsításuk mértéke azonban elhanya-
golható volt a másik két gombafajhoz mérten. 

Az egészségi állapotra vonatkozó vizsgálati eredményeink
alapján a kísérletben szereplõ füzek bizonyultak a területen
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2. ábra: A nagy nyárlevelész (Melasoma populi) imágója és álcája egyaránt a leveleket fogyasztja
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megjelent kórokozókkal és károsítókkal szemben a legtolerán-
sabbnak, rajtuk szinte nem is észleltük a gombafertõzés tüne-
teit. Egyedül a Salix alba cv. Drávamenti esetében lépett fel ki-
sebb mértékû Drepanopeziza punctiformis fertõzés, valamint
gubacslevél szúnyog okozta levéldeformáció. 

A levélvesztés mértéke is alacsony
volt a füzeken, egy esetben sem haladta
meg a 10 százalékot (a levélvesztést
minden esetben a levelészek álcái és
imágói okozták). Továbbá a füzek közül
is kiemelendõ a Salix alba ’Püspökla-
dány’ kísérleti klón, amely kórokozók-
kal és károsítókkal szembeni kimagasló
toleranciája mellett kiváló növekedést is
mutatott a kísérletben. Föld feletti fás
biomasszahozama 8,41 atrotonna/hek-
tár/2 év volt, ami 28 százalékkal haladta
meg a teljesítményben õt követõ fehér-
fûz-fajtáét. 

„Ez a tanulmány az Ültetvény létesí-
tési és szaporítóanyag-termesztési rend-
szer kidolgozása nyár- és fûzültetvé-

nyek energiamérlegét jelentõsen javító új fektetett dugványo-
zási technológiával címû KMR_12-1-2012-0176 számú pro-
jekt keretében, a Magyar Kormány támogatásával, a Nemze-
ti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technoló-
giai Innovációs Alap finanszírozásával valósult meg.” 
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3. ábra: A képeken szereplõ három fûz genotípus kifejezetten ellenállónak bizonyult a különféle betegségekkel szemben

Salix alba ’Drávamenti’ Salix alba ’Püspökladány’ Salix alba ’Express’

1. táblázat: Fontosabb nyár és fûz genotípusok rozsdagombával és 
levélfoltosító gombával szembeni fogékonysága a felvételi adatok alapján 
(jelmagyarázat: + rezisztens vagy toleráns, a fertõzés mértéke 20% alatti; 

++ közepesen fogékony, a fertõzés mértéke 20 és 40% közötti; 
+++ erõsen fogékony, a fertõzés mértéke 40% fölötti)

Az 1991-ben indult képzés célja ökológiai szemlé-
letû, környezettudatos szakemberek képzése, akik
a természetmegõrzés általános és sajátos felada-
tainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányítá-
sához és végrehajtásához szükséges elméleti tu-
dással és gyakorlati készséggel rendelkeznek.

A képzés 2016 õszén indul, idõtartama két félév,
félévenként háromhetes tanulmányi idõvel. 

Jelentkezési határidõ: 2016. július 31.
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Az Országos Erdészeti Egyesület alapításának 150. évfordulója alkalmából páratlan könyvsorozatot indított útjára 2016. március 21-
én, az Erdõk Nemzetközi Napja alkalmából rendezett Bedõ Albert szoboravató ünnepségen.
Az Országos Erdészeti Egyesület legszebb hagyományait folytatja akkor, amikor útjára bocsátja Oroszi Sándor erdõmérnök-törté-
nész szerkesztésében a magyar erdõgazdálkodás történetét képekben megjelenítõ, háromkötetes egyedi albumsorozatát.
A magyar erdõk és erdõgazdálkodás másfél évszázados történelmét fogja át az a három kötet, amelybõl az elsõ ez év tavaszán meg-
jelent. 
150 év az erdõk életében nem nagy idõ, az ember számára azonban öt egymást követõ generáció elhivatott szakmai szolgálatának
az idõszaka. Nem véletlen, hogy a 2016-ban alapításának másfél évszázados jubileumát ünneplõ Országos Erdészeti Egyesület töb-
bek között e mû kiadásával kíván emléket állítani a jeles évfordulónak. 
A kiadványsorozat páratlan, eddig nem publikált szakmai archív anyagok közzétételével mutatja be a magyar erdészet események-
ben, fordulópontokban, kiemelkedõ személyiségekben gazdag fejlõdését. 
A történeti áttekintés képanyagokon, illusztrációkon és rövid képmagyarázatokon keresztül, nemcsak erdészeti szakmai kérdésekbe,
hanem az egyes kötetek által feldolgozott adott történelmi korszak hangulatába is segít betekinteni. A korabeli erdészet vizsgálata a
bemutatott idõszakok gazdasági, sõt politikai viszonyainak is jó tükre.
Oroszi Sándor könyvsorozata az 1867-es kiegyezéstõl a 20. századi rendszerváltásig hiánypótló értékkel dolgozza fel a magyar erdé-
szet képes történetét, emellett hû képet fest az Országos Erdészeti Egyesület adott korban végzett tevékenységérõl, az egyesületi tag-
ságot alkotó erdész szakemberek mindennapjairól. 
A sorozat második és harmadik kötete a két világháború közötti, majd a második világégéstõl a rendszerváltásig tartó idõszakok be-
mutatására vállalkozik, a közeljövõben.
A képes album könyvsorozat rendkívül igényes mûvészeti szerkesztésben, minõségi kivitelezésben készül, matt fóliázott kemény-
táblás borítóval, cérnafûzött kötészettel, teljes színes megjelenésben, 238x238 mm-es méretezéssel, csupán 1000 darabos pél-
dányszámban.

A „Magyar erdõgazdálkodás képes története” könyvsorozat frissen megjelent elsõ kötete 
már megvásárolható az Országos Erdészeti Egyesület Titkárságán 

(e-mail:titkarsag @oee.hu, telefon: +36(1)201-6293) 5800 Ft/ kötet áron.

Dr. Oroszi Sándor: 
A magyar erdõgazdálkodás képes története – 1867–1918 – I. kötet

Jubileumi képes album könyvsorozat az OEE kiadásában


