Vidékfejlesztési kézikönyv 2.

ERDÉSZETI NEMESÍTETT
FAJTÁK ERDŐSÍTÉSEKHEZ,
FÁSÍTÁSOKHOZ

2019

Tartalom
I.

II.

III.

IV.

V.

2

Bevezetés – Általános tájékoztató a fahasználat sajátosságairól
1. Az ültetvényes fatermesztés.................................................................................................. 5
2. Az erdészeti fajta, mint az ültetvényes fatermesztés biológiai alapja....................... 5
3. A fajtahasználat és fajtaválasztás......................................................................................... 6
4. Erdészeti fajták............................................................................................................................ 7
Nyár fajták ismertetése
’Adonis’ nyár - Populus x euramericana cv. Adonis................................................................ 13
‚’Agathe-F’ (OP-229) nyár - Populus x euramericana cv. Agathe F.................................... 15
‚’Aprólevelű’ nyár - Populus x euramericana cv. Aprólevelű................................................. 17
’Beaupre’ nyár - Populus x interamericana cv. Beaupre........................................................ 19
‚’BL’ nyár - Populus x euramericana cv. BL Constanzo........................................................... 21
‚’Blanc du Poitou’ nyár - Populus x euramericana cv. Blanc du Poitou.............................. 23
‚’Durvakérgű’ (S-611-c) nyár - Populus deltoides cv. Durvakérgű..................................... 25
’I-45/51’ (Paráskérgű) nyár - Populus x euramericana cv. I-45/5..................................... 27
‚’I-214’ (Olasz) nyár - Populus x euramericana cv. I-214...................................................... 29
‚’I-273’ nyár Populus x euramericana cv. I-273....................................................................... 31
‚’Koltay’ nyár - Populus x euramericana cv. Koltay................................................................. 33
‚’Kopecky’nyár - Populus x euramericana cv. Kopecky.......................................................... 35
‚’Pannonia’ nyár - Populus x euramericana cv. Pannonia..................................................... 37
‚’Sudár’ nyár - Populus x euramericana cv. Sudár.................................................................... 39
‚’Triplo’ nyár - Populus x euramericana cv. Triplo..................................................................... 41
‚’Villafranca’ fehér nyár - Populus alba cv. Villafranca.......................................................... 43
Feketenyár klónkeverékek - Populus nigra.............................................................................. 45
állami elismerésre bejelentett nyár fajták.............................................................................. 47
’A4A’ nyár - Populus x euramericana cv. A4A........................................................................... 47
’AF-2’ nyár - Populus x euramericana cv. AF-2 ...................................................................... 49
‚’AF-8’ nyár - Populus x interamericana cv. AF-8..................................................................... 51
‚’AF-16’ nyár - Populus x euramericana cv. AF-16.................................................................. 53
‚’AF-18’ nyár - Populus x euramericana cv. AF-18.................................................................. 55
’SV-490’ nyár - Populus x interamericana cv. SV-490........................................................... 57
’SV-890’ nyár - Populus x euramericana cv. SV-890............................................................. 59
Fűz fajták ismertetése
’Bédai egyenes’ fehér fűz - Salix alba cv. Bédai egyenes................................................... 62
’Drávamenti’ fehér fűz - Salix alba cv. Drávamenti............................................................... 63
’Gemenci klónkeverék’ fehér fűz - Salix alba.......................................................................... 64
’Corvinus’ fehér fűz - Salix alba cv. Corvinus........................................................................... 65
’Dékány’ fehér fűz - Salix alba cv. Dékány............................................................................... 67
Akác fajták ismertetése
’Nyírségi’ fehér akác - Robinia pseudoacacia cv. Nyírségi.................................................... 70
’Üllői’ fehér akác - Robinia pseudoacacia cv. Üllői.................................................................. 71
’Rózsaszín AC’ akác - Robinia x ambigua cv. Rózsaszín AC................................................. 72
’Illatos’ fehér akác - Robinia pseudoacacia cv. Illatos.......................................................... 73
’Grófi’ fehér akác - Robinia pseudoacacia cv. Gróf................................................................. 74
’TURBO OBE-01’ fehér akác - Robinia pseudoacacia cv. Turbo OBE-01......................... 75
Összefoglalás: Fajta, fajtahasználat és az ajánlott fajták szerepe
1. A nemesnyár fajták faminőségi adatai.............................................................................. 78
2. Nemesített nyár, fűz, akác szaporítóanyag termesztés.............................................. 79
3. Felhasznált irodalom.............................................................................................................. 84

Tisztelt Olvasó!
Aki a jövőre gondol, fát ültet. Különösen igaz ez a gondolat a klímaváltozás bizonytalan időszakában. A fásítás sokoldalú lehetőséget ad, hogy az emberiség beavatkozzon a kedvezőtlen környezeti folyamatokba. A fák kötik meg a legnagyobb mértékben a levegő széndioxid tartalmát, amivel mérsékelhetőek a felmelegedést kiváltó üvegházhatás káros következményei. Továbbá a fák
és faállományok jelentősen befolyásolják környezetünk mikroklímáját, mely szinte az egyedüli
lehetőség az időjárási viszonyok kedvezőtlen hatásainak helyi szintű enyhítésére. Nem utolsó
sorban pedig a fatermesztés gazdasági értelemben véve is hozzájárul a termőföldek eredményes és fenntartható hasznosításához.
A fásítás egyik meghatározó módja az erdőtelepítés, de egyre nagyobb jelentősége van a mezőgazdasági területeken végzett fásításoknak is. A fásítások növekvő szerepet kapnak a zöldítési
programokban, illetve a mezőgazdasági földterületek hasznosításának új alternatívájaként
jelennek meg hazánkban is.
A faültetvények és az agrárerdészeti fásítások termesztési rendszerei jelentősen eltérnek
a hagyományos erdőgazdálkodás módszereitől. Ezek a növénykultúrák általában intenzív faállomány-nevelési, növényápolási technológiákat igényelnek, továbbá a fenntartásuk során a szomszédos vagy kapcsolódó szántóföldi gazdálkodás technológiáihoz is alkalmazkodniuk kell.
Az ültetvényes fatermesztésben ezért meghatározó szerepet kapnak a nemesített fajták,
amelyek a termesztési és felhasználási feltételeknek jobban megfelelnek, mint a hagyományos erdészeti szaporítóanyagok.
Ebben a kiadványban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal valamint a Nemzeti Agrárkutatási
és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézete munkatársainak közreműködésével,
az erdészeti fajtanemesítés és fajtavizsgálat sok évtizedes tapasztalataira alapozva, azokat a nyár, fűz és akác fajtákat mutatjuk be, amelyek alkalmasnak bizonyultak a hazai köztermesztésben való alkalmazásra. A bemutatott fajták többsége szerepel a Nemzeti Fajtajegyzékben, de ezek mellett szerepel a kiadványban még néhány olyan bejelentett, de az állami
fajtavizsgálaton, illetve fajtaelismerésen még nem átesett fajta is, amelyek a közeljövőben
várhatóan nagyobb szerepet kapnak az ültetvényes gazdálkodásban. A kiadvány tartalmazza
továbbá azon fekete nyár, ill. fehér fűz klónkeverékek rövid bemutatását is, amelyek a szigorú
természetvédelmi előírások mellett alkalmasak a természetvédelmi vagy Natura 2000 területek
erdősítésére, illetve fásítására.
Bízom abban, hogy kiadványunk hozzájárul az erdősítések és fásítások eredményes kivitelezéséhez, a mezőgazdasági területek védelméhez, és az ország erdősültségének, illetve fával,
faállománnyal borítottságának növeléséhez.

Győrffy Balázs
elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Bevezetés
Általános tájékoztató a fahasználat sajátosságairól
1. Az ültetvényes fatermesztés
Az emberi társadalmak történelmét végigkísérte az erdők irtása, illetve használata, amelyet
néhány évszázada felváltott a tudatos erdőgazdálkodás.
A hagyományos erdőgazdálkodás sokáig biztosítani tudta az emberiség növekvő faanyag igényét,
de napjainkra elkerülhetetlenné vált az új felhasználói igényeket is kiszolgáló, intenzív fatermesztési módszerek kidolgozása és alkalmazása. Az ültetvényes fatermesztési módszerek és technológiák nem csak a növekvő faanyagigény biztosítására jelenthetnek megoldást, de elterjedésükkel csökkenthető a természetes erdők gazdasági terhelése is.
A hagyományos erdőgazdálkodás a természeteshez közeli állapotok fenntartására törekszik
és alapvetően biológiai fajok biztosítják a fatermesztés biológiai alapjait. Ezzel szemben az ültetvényes fatermesztésben olyan nemesített fajták használata kerül előtérbe, amelyek alkalmazhatók az intenzív mezőgazdaságból átvett termesztési technológiai környezetben is. A kétféle
gazdálkodási, ill. felhasználói igény megjelenik az erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó jogszabály bevezető fejezetében (110/2003. (X.21.) FVM rendelet, 1.§ (2) bekezdés) is:
„Természetközeli erdők esetében az adott ökológiai feltételekhez jól alkalmazkodott, genetikailag
kielégítően sokszínű és mikroevolúciós képességű, valamint a fatermesztés céljainak is megfelelő
mennyiségi és minőségi tulajdonságokat felmutató származások származásazonosított minősített
szaporítóanyagának alkalmazását kell elősegíteni. Faültetvények esetében nagy hozamú és ökológiailag kielégítően stabil fajták fajtaazonos és fajtatiszta szaporítóanyagát kell felhasználni.”

2. Az erdészeti fajta, mint az ültetvényes fatermesztés biológiai alapja
Az erdészeti fajták nemesítése az intenzívebb erdőgazdálkodási módszerek iránti igény megjelenésével kezdődött. A nemesítési módszerek alig változtak az elmúlt évtizedekben. Az erdőgazdálkodásban mindmáig meghatározóak az értékes tulajdonságokkal rendelkező faegyedekből
szelektált, ill. a keresztezéses nemesítésből származó fajták.
A többi mezőgazdasági ágazathoz – szántóföldi, zöldség, gyümölcs, szőlő, dísznövény és más
kertészeti növények termesztéséhez – hasonlóan működik az erdészeti fajtahasználat rendszere is. Az új nemesítésű fajták állami elismerésének folyamata minden szakterületre érvényes.
A fajtát be kell jelenteni állami fajtavizsgálatra a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál
(NÉBIH), ahol elvégzik a vizsgálatokhoz szükséges kísérleteket. A kísérletek minden új fajta
esetében kiterjednek a DUS (Distinctness, Uniformity, Stability) követelményekre, amely során
vizsgálni kell az új fajta megkülönböztethetőségét más fajtáktól, a fajta növényegyedeinek
egységességét, valamint a fajta tulajdonságainak, megkülönböztető bélyegeinek stabilitását.
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Ezen felül az erdészeti fajták esetében vizsgálni kell a termesztési értékeket is, amelynek során
meg kell állapítani, hogy az új fajta termesztése milyen termőhelyeken és milyen termesztési
technológiákkal lehetséges, valamint milyen gazdasági hozam (fatermést) várható el a technológiai feltételek betartása mellett. A gazdasági értékvizsgálatokból kaphatunk képet a fajta
betegségekkel és kártevőkkel szembeni ellenállóképességéről, ill. más ökológiai vagy termesz
tési szempontból fontos tulajdonságáról (fagytűrés, aszály érzékenység stb.) is.
Az erdészeti fajták vizsgálata tehát egy speciális államigazgatási eljárás, amely a hosszú termesz
tési-vizsgálati ciklus miatt 10-20 évig is elhúzódik. A vizsgálati követelmények teljesülése esetén
az új fajta felkerülhet a Nemzeti Fajtajegyzékre.
A vizsgálatok részben állami, részben magánterületen folynak. Sajnos a kísérleti terület nagysága az elmúlt két évtizedben jelentősen csökkent, ezért kevesebb termőhelyen lehet vizsgálni
a fajták gazdasági értékét, termőhely-tűrését, rezisztenciáját. Jelen leg 22 nyár, 4 fűz, 13 akác
és 1 császárfa bejelentett fajta vizsgálata folyik.
Az államilag elismert fajták és bejelentett fajták (fajtajelöltek) listáját a NÉBIH honlapján lehet
elérni: portal.nebih.gov.hu/-/erdeszeti-es-energetikai-celra-engedelyezett-fajtak-es-fajtajeloltek-listaja
A fajtavizsgálat legfőbb célja, hogy kiderüljön a fajták használati értéke különböző termőhely
típusainkon, az éghajlati jellemzőket is figyelembe véve. A kísérletek kiértékelése alapján lehet
a gazdálkodók számára a gazdasági és ültetési céljuknak megfelelő fajtákat ajánlani. Ezekkel
a kísérletekkel jelentősen lecsökkenthető az a kockázat, amit egy ismeretlen fajta használata
jelent faanyag minőségi, mennyiségi és növényegészségügyi szempontból.

3. A fajtahasználat és fajtaválasztás
A Nemzeti Fajtajegyzéket a NÉBIH főbb szakáganként (szántóföldi-, zöldség-, szőlő- és gyü
mölcstermő, dísz-, erdészeti-, fűszer-,gyógynövények) állítja össze. A Nemzeti Fajtajegyzék
tartalmazza a fajta legfontosabb jellemzőit, a fajta tulajdonosának, ill. fenntartójának alapvető adatait, ideértve az érvényességi határidőket, a GMO-státuszt, valamint az esetleges
oltalmi védettséget is. A magyar Nemzeti Fajtajegyzéken szereplő fajták automatikusan felkerülnek az EU Közös Fajtajegyzékre is, amivel jogosultságot kapnak az EU tagállamaiban
történő forgalmazásra.
A Nemzeti Fajtajegyzéken szereplő, az állami elismerésen átesett fajtákról a NÉBIH rövid
ismertetést készít, amelyben a fajták állami elismeréskor fennálló lényeges morfológiai, termesztési és felhasználási tulajdonságairól ad tájékoztatást. A leíró jegyzék tényszerű adatfelsorolásra szorítkozik, és nem tartalmaz a fajták gazdasági értékére vonatkozó részletes
információkat.
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Azonban emellett szükség van olyan jegyzékre is, amely segítséget ad a fajtát használó számára, – legyen az nagyüzem vagy családi gazdaság – hogy hatékony döntést hozzon a megfelelő
fajta kiválasztásában. Ez az ún. Ajánlott Fajták Jegyzéke, mely a gazdasági szempontból fontos
fajta tulajdonságokat és termesztési információkat foglalja össze. Az Ajánlott Fajták Jegyzékének
összeállítása az agrárágazat minden szereplőjének érdeke, mind a gazdálkodók, mind a felhasználók számára hasznos információkat tartalmaz a fajtákról.
A jegyzék összeállításának lehetőségét a jogszabályalkotó a növényfajták állami elismeréséről szóló miniszteri rendeletben pártatlan, az agrártermelők szakmai érdekeit képviselő szervezetre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarára bízta. Arról tehát, hogy a Nemzeti Fajtajegyzéken
lévő fajták közül melyek kerüljenek az Ajánlott Fajták Jegyzékére, a fajtakísérletek eredményei
alapján, és az egyes termékpályákat összefogó szakmai szervezetekkel egyeztetve a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara dönt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gondoskodik továbbá a fajtakísérleti eredmények, illetve az Ajánlott Fajták Jegyzékének megismertetéséről is.
A jelen kiadvány azoknak a köztermesztésben levő erdészeti fajtáknak és ígéretes fajta
jelölteknek a rövid bemutatását tartalmazza, amelyek a hazai ültetvényes fatermesztésben
a termelés meghatározó részét adták, ill. adni fogják. A kiadvány az erdészeti Ajánlott Fajták
Jegyzékéhez kapcsolódó kísérleti adatoknak és eredményeknek csak egy részét tartalmazza.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara célja, hogy a kiadvány mellett mielőbb elkészüljön egy
olyan gyakorlati útmutató, illetve számítógépes alkalmazás is, amely a termeszthető fajták
előnyeit és hátrányait a termőhelyi paraméterekhez kapcsoltan mutatja be, ezzel segítve a gazdálkodókat abban, hogy a saját termőhelyi viszonyait és a rendelkezésre álló technológiai hátterét mérlegelve a legalkalmasabb fajtát, illetve fajtákat választhassák a fásítások és faültet
vények létesítéséhez.

4. Erdészeti fajták
Az elmúlt két évszázad gyakorlati tapasztalatai alapján Közép-Európa és ezen belül Magyarország éghajlati és talajtani adottságai faültetvények létesítésére és ültetvényes erdőgazdálkodásra is alkalmasak. Az adottságok különösen három fafaj (illetve fajcsoport) a nyárak,
a fűzek és az akác számára kedvezőek.
Amikor intenzív, ültetvényes (nem erdőszerű) fatermesztésről beszélünk három alapvető tényező
egyidejű teljesülése szükséges: a nemesített fajta, az intenzív agrotechnika (pl.: nyesés,
tápanyag-utánpótlás, rendszeres talajápolás, növényvédelem), valamint a hagyományos
erdőgazdálkodáshoz viszonyítva nagyobb növőtér, illetve tágabb hálózat (azaz hektáronként
kisebb egyedszám). Ezek közül az elsődleges tényező a fajta, az ültetvényes fatermesztés
biológiai termelőeszköze. A felsorolt fajokból elsőként a nyárakból állítottak elő klónfajtákat
(a 19. század végén), majd a fűz és végül az akác fajtáinak nemesítése, illetve ezen fajták
termesztésbe vonása következett.
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A nyárak (a Populus nemzetség) a mérsékelt övben, Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában
is jelen vannak. Többségük melegkedvelő, de egyes fajok a hűvösebb régiókat is meghódították.
A nyár fajok természetes életmódja pionír jellegű: nyers talajokat, friss ártéri öntésterületeket
foglalnak el, ahol gyors növekedésre, nagy fatömeg hozamra képesek. Ezen tulajdonságaik
ösztönözték a nemesítőket gazdasági fajták előállítására. Hazánkban négy nyár faj őshonos:
a fekete, a fehér és a rezgő nyár, valamint az utóbbi kettő természetes hibridje a szürke nyár.
A nyár nemzetség több botanikai szekcióból áll, nemesítési szempontból a fekete, a balzsamos és a fehér nyárak jelentősek, mint a köztermesztésben lévő fajták alapfajai. A nyár fajták
között találunk meghatározott termesztési szempontok szerint szelektált és vegetatívan
szaporított klónokat, de a gazdasági fajták többsége rokon fajok, vagy nemzetségek közötti
hibrid, amelyeket vegetatív módon szaporítanak és nem kell őket ismételten újra és újra előállítani mint pl. a kukorica hibrideket.
Hazánkban a leginkább bevált nemesnyár fajták az európai és amerikai fekete nyár hibridjeinek
fajtacsoportjába tartoznak, melyeket „euramerikai” vagy „kanadai” nyárként ismerünk. Jelentősek még az „interamericana” fajtacsoport tagjai, amelyek az amerikai fekete nyár és az amerikai balzsamos nyár hibridjei. Hazánkban a növekedésük jónak mondható, de kórtani (egyes
fajták érzékenyek a baktériumos kéregrákra) vagy technológiai (a balzsamos nyár genetikai
vonal miatt tavasszal nagyon korán kilombosodnak kiültetésük nehezen szervezhető) okok miatt
kevésbé terjedtek el. A nemzetközi fajtahasználat ezek mellett számos más hibridet és egyfajú
klónt hasznosít, de ezek hazai jelentősége mérsékelt.
A nyárak jellemzően kétlaki fajok, azaz külön hímnemű és nőnemű egyedeik vannak. Ennek
megfelelően a klónfajták is a nemesített egyed nemét viszik tovább. A nyárak a jó táp
anyagellátású, kedvező vízellátású, laza jól levegőzött talajokat kedvelik. Amennyiben ültetvényeinkben ezeket a feltételeket intenzív termesztéstechnológiával együtt meg tudjuk adni,
magas hozamra, jó minőségű faanyagra és jövedelmező gazdálkodásra számíthatunk.
A fűz fajok (Salicaceae család) együttesen nem egész egy százalékát teszik ki a hazai erdő
területnek. A természetes füzesek a legritkább esetben fordulnak elő elegyetlen állomány
formájában, legtöbbször a fehér és fekete nyárral alkotnak vízhez köthető, pionír jellegű társulást. A legközelebbi rokonságuk a nyárfa félék, termőhely-igényük és életmódjuk is hasonló és a füzek is kétlakiak. Gyakorlati szempontból megkülönböztetünk faalakú és bokorfüzeket. A bokorfüzeket a kosárfonó ipar hasznosítja és közülük váltak ismertté az utóbbi időkben
termesztésbe vont sarjaztatásos, mini-rotációs ültetvényekben hasznosított fajták.
Fatermesztési céllal azonban a faalakú fűzek és közöttük is a fehér fűz (Salix alba L.) bír erdő
gazdasági jelentőséggel. Mivel a fehér fűz gyorsan nő, nagy méretekre és megfelelő szelekció
esetén jó törzsalak nevelésére képes, rönk és egyéb ipari célra alkalmas erdei választék elő
állítására is kiválóan hasznosítható. Faanyagának minősége a nyárakhoz közel álló. Szaporítása
vegetatív úton dugványról történik, gyökeresedési és megeredési képessége igen jó. A fehér fűz
ültetése, felhasználása elsősorban a nemesnyárak számára már kevésbé hasznosítható, tartósan
vízhatás alatt álló, néhol pangóvizes élőhelyeken javasolható. Leginkább árterek, mélyfekvésű
öntés-, hordalék-, réti és láptalajokon ajánlott erdősítésük. Belvízveszélyes termőhelyeken is jól
hasznosíthatók.
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A fehér akác (Robinia pseudoacacia L.) a legelterjedtebb fafajunk, az erdőterület mintegy egynegyedén tenyészik és az éves fakitermelésből is hasonló arányban részesedik. Ökológiai
tűrőképessége kiemelkedő, gyenge körülmények között is megél, de a kedvező termőhelyet
és az intenzív ápolást meghálálja. Az akác gyorsan növő fafaj. Az akác fája tartós, kemény
és rugalmas, a környezeti viszonyoknak ellenálló. Fűrészáru, bútoralkatrész, parketta, továbbá
hengeres oszlopok, támok, és még sok hasznos választék termelhető belőle. Keresett tűzifa,
nyersen is jól ég. Emellett az akác a legfontosabb fás szárú méhlegelő, melynek méze nem
csak Hungarikum de világszerte keresett finomság.
Az akác nem csak erdőszerűen, extenzív módon kezelhető, hanem nemesítésével kiváló,
faültetvényes célra is alkalmas fajták vonhatók termesztésbe. Mivel az átlagos akácosok
törzsalakja és törzsminősége meglehetősen sok kívánnivalót hagy maga után, az akác
nemesítés fő iránya a minőségi, egyenes, hengeres, villásodástól és csavarodottságtól mentes, méretes fűrészipari rönk vagy minőségi oszlop termesztésére alkalmas fajták előállítása.
Elsőként az úgynevezett „árbocakác” előfordulásokból kiemelt egyedek vagy egyedcsoportok
alkották az ültetvényes fatermesztésre tervezett fajták kiinduló alapját. Az „árbocakác”-ok törzse kiemelkedően jó minőségű, de növekedésük visszafogottabb. Az utóbbi évtizedben más
nemesítői alapokból kiindulva az „árbocakác”-hoz mérhető törzsalakú, de lényegesen gyorsabban
növő fajtákat jelentettek be állami elismerés céljára.
Az akác fontos méhlegelő. Virágzási ideje azonban meglehetősen rövid és a virágok nektár
termelő képessége erősen szórt. Az akác nemesítők ezért a virágzási időt „meghosszabbító”,
későn virágzó, illetve ellenőrzötten magas nektárhozamú fajták előállításával fejlesztik a hazai
méhlegelő kihasználásnak hatékonyságát.
A kiadvány következő részében az Ajánlott Fajták Jegyzéke erdészeti fajtáinak rövid szöveges-
képes bemutatása található.
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NYÁR FAJTÁK
ISMERTETÉSE
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’Adonis’ nyár Populus x euramericana cv. Adonis
Általános leírás:
A fajta elsősorban a gyenge és közepes, savanyú, ill. gyengén meszes homoki termőhelyeken
mutat az átlagosnál jobb növekedést. Jobb adottságú termőhelyen, optimális nyár termesztési
körülmények között azonban nem javasolt a telepítése, mert fatermése jelentősen elmarad
az intenzív növekedésű fajták hozamától. Az ismert nyár betegségekkel szemben ellenálló.
A fajta a fajtaválaszték bővítésére, általános erdészeti hasznosításra alkalmas.
Fajtajelleg: Ültetvényes célú fatermesztésre alkalmas nyárfa hibrid.
Fajtafenntartás: Belga nemesítésű, honosított fajta, fajtafenntartója a NAIK-ERTI.
Botanikai jellemzői:
Hímivarú klón, törzse többé-kevésbé egyenes, a koronában végig követhető, rendkívül erőteljes növekedésű. Koronája közepesen szétterülő, de nem terebélyes, az ágak egymástól
távol eső álörvekben helyezkednek el. A kéreg világos, barnásszürke, később enyhén repedezik, de a törzs felső részén sima marad. Lombfakadása korai, időszaka az ‚’I-214’ fajtáéval
megegyező. A lombozat laza, világoszöld árnyalatú. Lombhullása közepes, október második
felében jellemző.
Termesztési érték:
A fajta fatermő képessége termesztésre alkalmas gyenge termőhelyeken valamivel jobb
az elterjedten használt fajtákénál, azonban jó termőhelyen fatömeg hozama egyre csökken.
Faanyagának sűrűsége az ’I-214’ fajtához képest mintegy 10%-kal nagyobb, felhasználhatósága emiatt inkább fűrészipari területeken előnyösebb. A megfigyelések szerint rozsdagombával szemben enyhén érzékeny. Száraz termőhelyen, erdősítésekben a barna levélfoltosodás
és kéregfekély betegségekkel szemben nagyfokú ellenállóságot mutat, de nedvesebb, párásabb környezetben (Hanság) az ‚’I-214’-hez hasonlóan fertőzött lehet. Vadveszélyes helyeken
telepített állományaiban kéreghántás előfordulhat. Faanyagát a farontó rovarok átlagos mértékben károsítják. Fagyrepedést, elfagyást, széltörést a kísérleti területeken nem mutatott.
Termőhelyigény:
Az erősen meszes termőhelyeket nem kedveli. A gyenge és nagyon gyenge homoki termő
helyeken az ’I-214’-hez képest jelentős többletnövedéket adhat. A termőhely javulásával
az előny fokozatosan eltűnik, és a közepes vagy annál jobb termőhelyeken a fajta használata
nem javasolt. Extenzív növekedési típusú (termőhely-hasznosítású) fajta. A lápi, öntés, réti
és csernozjom talajokon növekedése nagyjából az ’I-214’-ével azonos.
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’Agathe-F’ (OP-229) nyár Populus x euramericana cv. Agathe F
Általános leírás:
Erőteljes, gyors növekedésű nagy fatermő-képességű fajta. A termőhellyel szemben kevésbé
igényes, mint az ’I-214’. Faminősége, ágrendszere az ’I-214’-nél kedvezőbb. Ipari célú faültetvény
telepítésére kiválóan alkalmas, mivel egyenes, hengeres törzse minőségi rönköt ad. Közepes
vagy határtermőhelyeken fatermő képessége jelentősen felülmúlja az ’I-214’ teljesítményét.
Finom ágrendszere gépi kitermelésre alkalmassá teszi. Sikerrel termeszthető gyengébb termőképességű termőhelyeken és kevésbé intenzív módon is.
Fajtajelleg: Ültetvényes és erdészeti célú fatermesztésre alkalmas nyárfa hibrid.
Fajtafenntartás: Az USA-ban nemesített, honosított fajta, fajtafenntartója a NAIK-ERTI.
Botanikai jellemzői:
Nőivarú klón, a törzse egyenes, hengeres, a koronában végig követhető. A korona az óriás
nyáréhoz hasonló, álörves, ágszerkezete finom. Fiatal korban erőteljesebben ágasodik, később
a 3-4 méter feletti ágak finomabbak és felfelé törnek. Megkülönböztető fajtajelleg az alsó örvek
jellegzetes visszahajló-kunkorodó formája. A korona keskeny vagy közepesen széles, a lomb
sötét, a levelek hullámos szegélyűek. A kéreg sötét feketés-szürke, durván repedezett. Későn,
sötét bronzvörös színnel fakad április második felében, mintegy két héttel az ’I-214’ után. Élénk
aranysárgára színeződött őszi lombját október végén hullatja el.
Termesztési érték:
Növekedése gyors, erőteljes. Tömeghozama jó termőhelyen közel azonos az ’I-214’-el, vagy
kissé meg is haladhatja. Közepes vagy határ termőhelyeken fatermő képessége jelentősen
felülmúlja az ’I-214’ teljesítményét. Mivel rendkívül erőteljes és tartósan gyors növekedésű,
kiválóan alkalmas ültetvényes termesztésre. Egyenes, hengeres törzse minőségi rönköt ad.
Finom ágrendszere gépi kitermelésre alkalmassá teszi. Széles termőhelyi tűrőképessége miatt
mérsékeltebb termőképességű termőhelyeken és kevésbé intenzív módon is eredményesen
termeszthető. Szűk térállású ültetését és párás, szellőzetlen körülmények közötti nevelését
kerülni kell. A levélrozsdára fiatal korban érzékeny. A rozsdával erősen károsított fák fogékonyabbá válhatnak a kéregfekélyre, a sűrű ültetést és a párazugot okozó ápolatlanságot ezért
kerülni kell. Alapesetben kéregfekély tűrőképessége megfelelő.
Termőhelyigény:
Termőhelyigénye igen tág határok között mozog. Nagy hozamot ad hullámterekben, de a félszáraz, többletvíz-hatástól független meszes homoktalajokon is kiválóan teljesít. A közepes
termőhelyeket jobban ki tudja használni, mint az ’I-214’ és itt rendre jobb hozamot nyújt.

15

16

’Aprólevelű’ nyár Populus x euramericana cv. Aprólevelű
Általános leírás:
A fajta fatermése, állékonysága határtermőhelyeken lényegesen nagyobb az ‚’I-214’ fajtánál.
Nagyfokú termőhelytűrése révén a határtemőhelyeken és a külterjes erdőszerű körülmények
között javasolt ültetése. Betegségekkel szembeni ellenállósága jó, törzsalakja egyenes, kedvező koronaszerkezete és vékony ágrendszere miatt iparifa termelésre alkalmas. Fatömeg hozama, kiváló faanyag minősége, erdőművelési adottságai miatt erdészeti, ültetvényes és fásítási
célokra is alkalmas fajta.
Fajtajelleg: Erdészeti célú fatermesztésre alkalmas nyárfa hibrid.
Fajtafenntartás: Olasz nemesítésű, honosított fajta, fajtafenntartója a NAIK-ERTI.
Botanikai jellemzői:
Nőivarú klón, törzsalakja egyenes, néha alul enyhén íves, hengeres, koronán végigfutó, gyengén
sudarlós, nem villásodó. A korona enyhén széles, az ágak kissé szórt állású álörvekben helyezkednek el, a törzs és az oldalágak által bezárt szög kb. 45°. A kéreg csak a törzs alsó 2-3 m hosszú
szakaszán repedezett, e fölött jellegzetesen sima és világosszürke, enyhén zöldes árnyalattal,
ami az ‚’I-214’-hez hasonlóan cserepes. Lombfakadása közepes, a fakadó levelek színe halvány
bronzos. A levelek kifejletten is viszonylag aprók. Az őszi lombszíneződés világos, aranysárga,
a lombhullás kései.
Termesztési érték:
A fajta fatermő képessége minden termőhelyi osztályban meghaladja az átlagost. A többletnövedék elsősorban a gyengébb termőhelyeken jelentős. Stabil-extenzív növekedésű fajta. Törzse egyenes, hengeres, kedvező ágasodási tulajdonságai miatt gépi fakitermelésre alkalmas.
Vékony ágrendszere, törzsalakja miatt széltörésre, hótörésre nem hajlamos, nyesési igénye
mérsékelt. A faanyag sűrűsége az ‚’I-214’ értékét jóval meghaladja. Levélrozsdára enyhén, barna
levélfoltosodásra viszont nem érzékeny. Kéregfekély-érzékenysége enyhe, ami a fagyzugos
helyeken fokozódik. Fagyra nem érzékeny, az időszakos túlnedvesedést jól tűri. A farontó rovarok kevésbé támadják meg, mint az ‚‚’I-214’ fajtát.
Termőhelyigény:
Minden nyárfatermesztésre alkalmas termőhelyen telepíthető. Ezenkívül elviseli az altalajhibás,
pl. magas mésztartalmú, mélyben sós jellegű, kötött, víztorlasztó talajú termőhelyeket is.
Jó termőhelytűrő képessége az időszakosan túlnedvesedő lápi talajokon, fagyzugos területeken, vagy a száraz, időszakosan száraz termőhelyeken mutatkozik meg. Kiválóan elviseli a külterjes termesztési körülményeket. Mindezek miatt határtermőhelyeken is jól termeszthető.
A Nyírségben létesített kísérletekben kimondottan nagy teljesítményt mutatott.
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’Beaupre’ nyár Populus x interamericana cv. Beaupre
Általános leírás:
A fajta elsősorban a gyengébb adottságú, nem meszes, homoki termőhelyeken az átlagosnál jobb fiatalkori növekedést mutat, határtermőhelyeken azonban nem javasolt a telepítése.
Gyors fiatalkori növekedése alapján elsősorban energetikai és rostipari célú ültetvények kialakítására alkalmas, bár törzsalakja, koronaszerkezete alkalmassá teszi iparifa termelésre is. A fajta fatömeg hozama, gyors fiatalkori növekedése miatt ültetvényes és fásítási célokra alkalmas.
Fajtajelleg: Rövid vágásfordulójú ültetvényes célú fatermesztésre alkalmas nyárfa hibrid.
Fajtafenntartás: Belga nemesítésű, honosított fajta, fajtafenntartója a NAIK-ERTI.
Botanikai jellemzői:
Nőivarú klón, törzse egyenes, a koronán végigfutó, rendkívül erőteljes növekedésű. Koronája
kissé széles, álörveket képző ágrendszerrel, az álörvök között finoman szórt vékony ágakkal.
A kéreg sokáig sima, fiatalon világosszürke, enyhén zöldes árnyalattal, később enyhén repedezik. Lombfakadása közepes, a levelek világoszölden fakadnak, lombhullása kései. A levelek
sokszor feltűnően nagyok, széles alapúak, hosszan kihegyezett levélcsúccsal. A hajtások felső
részének metszete szögletes, bordás, erősen paraléces, színe világos barnássárga.
Termesztési érték:
A fajta szinte mindenhol nagyobb fatermést mutat, mint az ’I-214’, de elsősorban a homoki
vagy kevésbé kötött vályogos termőhelyeken javasolt az alkalmazása. Optimális növekedését
a tág növőterű, ültetvényes formában kezelt állományokban éri el. Faminőségi tulajdonságai
alapján elsősorban rost- és cellulózipari felhasználásra alkalmas. A levélrozsda fertőzésekre,
valamint a baktériumos kéregrák, ill. kéregfekély betegségekre igen érzékeny. A hazai, szárazabb légnedvességű klímaviszonyok között, ritka hálózatban nevelve a fertőzések veszélye
kisebb. Vadveszélyes helyeken kéreghántás előfordulhat. Faanyagát a farontó rovarok átlagos
mértékben károsítják. Fagyrepedést, elfagyást, széltörést nem mutat.
Termőhelyigény:
A homoki területeken növekedése az ’I-214’-vel megegyező vagy annál jobb. Kötöttebb talajokon teljesítménye csökken. Az erősen meszes talajokat nem kedveli, mindezek miatt csak
a nyírségi területeken terjedt el. Tág termőhelytűrésű, a szárazabb termőhelyi adottságokat
is jól elviselő, kiegyensúlyozott növekedési típusú (termőhely-hasznosítású) fajta. Az opti
mális termesztési körülményeitől eltérő termőhelyeken (amint az állomány számára nincs
elegendő víz) a betegségek tünetei gyorsan megjelennek, és az állomány minősége leromlik.
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’BL’ nyár Populus x euramericana cv. BL Constanzo
Általános leírás:
Erőteljes, gyors növekedésű, nagy fatermő-képességű fajta. A termőhellyel szemben igényes,
csak jó, esetleg jó-közepes termőhelyen ajánlott ültetni. Faminősége, ágrendszere az ’I-214’-nél
kedvezőbb, a koronájában nincsenek nagy oldalágak. Kórokozókkal szemben toleráns, ellenálló.
Erőteljes növekedése alapján ipari célú faültetvények telepítésére kiválóan alkalmas fajta.
Fajtajelleg: Ültetvényes célú fatermesztésre alkalmas nyárfa hibrid.
Fajtafenntartás: Olasz nemesítésű, honosított fajta, fajtafenntartója a NAIK-ERTI.
Botanikai jellemzői:
Nőivarú klón, törzse egyenes, a koronában végigfutó, hengeres. A korona közepesen szétterülő
(‚’I–214’-hez képest kevésbé terebélyes), tömött. Az ágak álörvekben helyezkednek el, közöttük
hosszú ágtiszta törzsszakaszokkal. Az ágvastagsága közepes, durva, vastag ágai nincsenek.
A lombozat tömött, levelei nagy méretűek, sötétézöld színűek. A kéreg a törzs alsó részén már
fiatal korban durván repedezett, sötétszürke. A felső, simakérgű törzsszakasz a jó termőhelyeken 5-6 éves korig fényes, világosszürke színű, enyhén rozsdabarnás árnyalatú, az ághelyeken
határozott kínai bajusz rajzolat látható. A mérsékeltebb termőképességű termőhelyeken már
korán fénytelen, erősebben rozsdavörös árnyalatú. Korai rügyfakadású, a fakadó levelek színe
jellemzően zöld, esetenként világos bronzos árnyalatú. Lombhullása késői (november első fele
- közepe), az őszi lomb sokáig tartja zöld színét.
Termesztési érték:
Már fiatal kortól kezdve gyorsan nő és utána is tartósan erőteljes növekedésű. Fatermése
közepes, jó termőhelyeken eléri, sok esetben meg is haladhatja az ‚’I-214’-ét. Nagy fatermő
képessége, kedvező alaki tulajdonságai miatt az ‚’I-214’ nyárral szemben előnyben részesíthető. Ültetvényszerű nyárfatermesztésre különösen alkalmas. Mivel ágrendszere jellemzően
vékonyabb ágakból áll, jobban nyeshető és gépi kitermelésre is alkalmasabb, mint az ’I-214’.
Levélrozsdára és barna levélfoltosodásra való fogékonysága jelentéktelen, kéregfekélytűrő
képessége kiváló. Kései fagykárok csak egészen szélsőséges kitettségű helyeken jelentkeznek.
Termőhelyigény:
Termőhely igényének megfelelően elsősorban a jó és kiváló nyárfa termőhelyekre javasolt
ültetése. Az ‚’I-214’-hez hasonlóan a termőhellyel szemben igényes, intenzív termőhely hasznosítású fajta.
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’Blanc du Poitou’ nyár Populus x euramericana cv. Blanc du Poitou
Általános leírás:
A korábban a korai nyárral jellemzett, vízhatástól befolyásolt, illetve víztől alakított termőhelyek
jelentős választékbővítő fajtája. Kevésbé intenzív körülmények között is nevelhető, hosszú élettartamú, s ez idő alatt nagy méreteket is elérni képes nemesnyár fajta. Nagyon kései fakadása
az ültetések ütemezése során használható ki.
Fajtajelleg: Erdészeti célú fatermesztésre alkalmas nyárfa hibrid.
Fajtafenntartás: Francia nemesítésű, honosított fajta, fajtafenntartója a NAIK-ERTI.
Botanikai jellemzői:
Hímivarú klón, törzse a tőrészen enyhén görbült, kissé kardalakú, fiatalon enyhén ’S’ alakú,
a koronában végigfutó. A korona terebélyes. Az ágak nagyobbrészt álörvekben, de szórtan
is elhelyezkedhetnek, többnyire finomak, csak kivételesen durván megvastagodók. A lombozat tömött, sötétzöld árnyalatú. A kéreg a törzs alsó részén már korán és durván repedezik,
feketésszürke színű, a törzs felső, nagyobb részén azonban sima, fénylő, jellegzetesen világosszürke árnyalatú. Gyökérrendszere a talajfelszín közelében marad, emiatt számolni kell
a széldöntés veszélyével. Fakadása nagyon késői (április vége, május eleje), a fakadó levelek
világos sárgászöldek. Lombhullása késői, őszi lombszíne élénk aranysárga.
Termesztési érték:
Növekedése fiatalon közepes erejű, de jellemzően 6-8 éves kor után évtizedeken át (akár
40 éves korig is) tartósan erőteljes lehet. Elsősorban a vastagsági növekedése figyelemre
méltó. A törzs alsó részén korán kialakuló durva héjkéreg a vadveszélyeztetett helyeken előnyös. Az intenzív művelésre kevésbé alkalmas területeken is eredményesen termeszthető.
Ültetvényei hosszú, akár 30-40 éves vágásfordulóval is kezelhetők, a faanyagminőség romlásának veszélye nélkül. Igen kései fakadása a tavaszi csemete kiemelési és ültetési munkák
szervezésénél előnyös. Levélrozsdára, barna levélfoltosodásra nem, kéregfekély megbetegedésre fiatal korban enyhén érzékeny. Fagyérzékenysége nem számottevő.
Termőhelyigény:
A nedves hidrológiai szélsőségekhez (időszakos túlnedvesedés, magas talajvízszint) jól alkalmazkodik. Az ilyen hatások alatt kialakult, pl. lápi eredetű talajokon tartósan jó növekedésű,
hosszú élettartamú fajta. Megfelelően növekedik a szárazabb jellegű, magasabb fekvésű öntés
talajokon is. Meszes homoki termőhelyeken ültetése csak a kapilláris zónába való mélyfúrásos
ültetéssel javasolható, mert a száraz meszes talajt nem kedveli. A talaj kötöttségével, az altalaj
magas mész- és sótartalmával szemben – megfelelő vízellátottság mellett – toleráns. A szélnek erősen kitett termőhelyeken ültetése nem célszerű.
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’Durvakérgű’ (S-611-c) nyár Populus deltoides cv. Durvakérgű
Általános leírás:
A fajta elsősorban homoki nyár termőhelyeken termeszthető gazdaságosan, akár hagyományos,
külterjes erdészeti művelési módok mellett. Altalajhibás, fagyveszélyes és vadkárosításnak kitett
területeken az ‚’I-214’ nyárral szemben előnyben részesíthető. Faanyagának sűrűsége és egyéb
műszaki tulajdonságai, betegség ellenállósága, vadtűrő képessége jó. Törzsalakja, koronaszerkezete és ágrendszere miatt iparifa termelésére alkalmas. A fajta fatömeg hozama, faanyag minősége, erdőművelési adottságai alapján erdészeti, ültetvényes és fásítási célokra alkalmas.
Fajtajelleg: Ültetvényes és erdészeti célú fatermesztésre alkalmas nyárfahibrid.
Fajtafenntartás: Belga nemesítésű, honosított fajta, fajtafenntartója a NAIK-ERTI.
Botanikai jellemzői:
Hímivarú, triploid klón, törzse egyenes, esetenként enyhén görbült, a koronán végigfutó, néha
villásodó. Koronája keskeny, finom ágak alkotta ágrendszere álörvekre tagolt. Kérge feltűnően
durva, korán vastagodó és a törzsön magasra felfutó. Lombfakadása közepes, a levelek zölden
fakadnak. Az éves hajtások felső részének metszete szögletes, de nem bordás. A lenticellák hos�szúak, egyenesek, eloszlásuk sokszor csoportos. A rügyek rozsdabarnák, rásimulók, de a csúcsuk
elálló.
Termesztési érték:
A fajta fatermő képessége a rossz termőhelyeken gyengébb, jó termőhelyen fatömeg növedéke
azonban javul. Intenzív növekedési típusú fajta. Törzsalakja jellegzetes, az alsó részén enyhén
görbülő, de egyébként a koronában végig követhető. Törzse sötét színű és durvakérgű, koronája
finoman ágas, vastag oldalágai nincsenek, nyesési igénye emiatt mérsékelt. Vékony ágrend
szere miatt széltörésre, hótörésre nem hajlamos. Mindezek alapján, valamint hímivara miatt
(nem szöszöl) lakott közterületek fásítására is megfelelő. Faanyagának magas sűrűsége, illetve magas hajlítószilárdsági értéke miatt épületipari célra is felhasználható. Rosthossszúsági
mutatója nagyon jó, ez különösen a cellúlóz- és rostipari felhasználásnál előnyös. A rozsda
gombával szemben enyhén érzékeny. Száraz termőhelyen létesült erdősítésekben a barna
levélfoltosodással és kéregfekély betegségekkel szemben ellenállónak mutatkozik, de nedvesebb, párásabb környezetben a fertőzés mértéke megnő. Vadveszélyes helyeken igen durva
kérge miatt állományaiban kéreghántás szinte nem is fordul elő. A farontó rovarok az átlagosnál kisebb mértékben károsítják, egyike a legellenállóbb klónoknak.
Termőhelyigény:
Termőhelyigénye a ‚’Robusta’ fajtával közel megegyező. A fajtakísérletek eredményei alapján
főleg a változó vízellátású, eltemetett humuszrétegű, időszakos vízhatású, ill. hullámtéri területek
erdősítésére, valamint a határtermőhelyek hasznosítására alkalmas fajta. A szárazabb homoki
tájakon javasolt a mélyfúrásos technológiájú telepítése.
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’I-45/51’ (Paráskérgű) nyár Populus x euramericana cv. I-45/51
Általános leírás:
Erőteljes, gyors növekedésű fajta, amelynek növekedése az ’I-214’-ét is eléri, egyes termőhelyeken meg is haladhatja azt. Nagy vízigényű klón. Törzsének alaki tulajdonságai kedvezőek, ágszerkezete finom. Rönk és más ipari célú elsődleges választékok termelésére kiválóan
alkalmas. Faminősége az ’I-214’-nél jobb. Durva kérge miatt a szarvas kevésbé károsítja,
ezért vadkár veszélynek kitett élőhelyeken telepítése ajánlott.
Fajtajelleg: Ültetvényes és erdészeti célú fatermesztésre alkalmas nyárfa hibrid.
Fajtafenntartás: Olasz nemesítésű, honosított fajta, fajtafenntartója a Gemenc Zrt.
Botanikai jellemzői:
Hímivarú klón, törzsalakja egyenes, hengeres, a koronában végig jól követhető. Fiatal korban
a törzs észrevehetően sudarlós, de a kor növekedésével sudarlóssága mérséklődik. A korona
keskeny vagy közepesen kiszélesedő, kissé oszlopszerű. Az ágak álörvekben helyezkednek
el, erőteljesek, de a koronaszerkezet finoman ágas. Lombozata tömött, a levelek nagyok,
bőrszerűek, sötétzöldek. Kérge jellegzetesen durva, ezért a vad, más nyár fajtákhoz képest
kevésbé károsítja. A törzs vékonyabb kérgű felső egyharmadában jól látható a kínai bajusz
rajzolatú paralécesség. Fakadási ideje közepes, levelei mintegy 10 nappal az ‚’I-214’ nyár után
bomlanak ki. A fakadó levélkék narancsvörös-bronzosak. Lombhullása is közepes, általában
október második felében hullajtja sárgás-zöldre színeződött leveleit.
Termesztési érték:
Honosításakor a Gemenc Zrt. egy, az ’I-214’ teljesítményét elérő, de finomabb ágszerkezetű
és a szarvaskárnak ellenálló fajtát kívánt termesztésbe vonni. A fajta mindezen elvárásoknak
meg is felel. Fiatal kortól erőteljesen gyors növekedésű, fahozama az ’I-214’-ét is eléri, egyes
termőhelyeken meg is haladhatja azt. Ültetvényes fatermesztési célra alkalmas, de jól fejlődik
kevésbé intenzív, külterjes termesztési körülmények között is. Egyenes törzse, finom ágszerkezete a gépesített ápolási (nyesési) és kitermelési technológia alkalmazását megkönnyíti. Korán
parásodó, durva kérge miatt a szarvas nem vagy kevésbé károsítja, termesztése vadveszélyeztetett élőhelyeken előnyös. A levélrozsdára fiatal korban közepesen érzékeny, a barna levélfoltosságra mérsékelten (az ‚’I-214’-nél kevésbé) fogékony. Kéregfekéllyel szemben ellenálló.
Termőhelyigény:
A termőhelyre kevésbé igényes mint az ’I-214’. Elviseli a kissé tömöttebb, de nyárfa termesztésre még megfelelő vályogos-agyag talajokat. Az időközönként túlnedvesedő termőhelyeken
is jó növekedést mutat, de az erősebben kötött agyag talajokat nem kedveli. A jó vízellátású öntés és homok talajokon kedvezően fejlődik, de a száraz meszes homokon növekedése
mérsékelt.
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’I-214’ (Olasz) nyár Populus x euramericana cv. I-214
Általános leírás:
Az ültevényes fatermesztésben széleskörűen alkalmazott, kiváló növekedésű, nagy méret
és fatömeg produkcióra képes világfajta. Koronája gyakran nagy oldalágakra bomlik. Jó termőhelyen és intenzív kezelés esetén ad nagy hozamot. A fajtakísérletek standard összehasonlító fajtája. Iparifa célú ültetvényekbe ajánlott fajta.
Fajtajelleg: Ültetvényes és erdészeti célú fatermesztésre alkalmas nyárfa hibrid.
Fajtafenntartás: Olasz nemesítésű, honosított fajta, fajtafenntartója a NAIK-ERTI.
Botanikai jellemzői:
Nőivarú klón, törzse enyhén görbült; gyakran a koronában erőteljes ágrendszerre bomló. A korona
széles, terebélyes, laza. Növekedése erőteljes. Az ágak szórt állásúak, kissé szétállók; jellemzően
durva vastagodásra hajlamosak. A fajtára jellemző, hogy a koronában rendszerint kialakul egy
jellegzetesen erős oldalág. Kérge fiatalon viszonylag sima. A kéregrepedések barázdái világosak,
a kéregnek jellegzetesen sárgás-szürke árnyalatot adnak. Korán, március végén, április elején fakad.
A fakadó levelek színe sötét bronzvörös, lombhullása kései. Az őszi lombszíneződése mérsékelt,
a lombozat jellemzően zöld tónusú, enyhén sárgás árnyalattal.
Termesztési érték:
Fiatal korától folyamatosan erős és gyors növekedést felmutató fajta, amely egyike a legnagyobb produkcióra képeseknek. Mind méreteiben, mind fatömeg produkciójában kimagasló.
Kiemelkedő hozamot azonban csak jó termőhelyen és intenzív ültetvényes kezelés, ápolás
mellett nyújt. Kiemelkedően fontos, széles körben használt intenzív ültetvényes fajta. Faanyagát világos színe miatt elsősorban a papír-cellulózipar és a lemezipar hasznosítja. Utóbbi felhasználásra faanyagának alacsony sűrűsége is alkalmassá teszi. Ágrendszere meglehetően
vastag ágakból áll, nyesési igénye jelentős. Az átlagos nőnemű fajtákhoz képest is kiemelten sok repítőszőrös magot, „pelyhet” produkál, ültetése lakott területen vagy annak közelében nem ajánlott. Barna levélfoltosodásra és levélrozsdára enyhén érzékeny. Kéregfekély
megbetegedésre való fogékonysága közepes, jelentősebb fertőzés csak kedvezőtlenebb termőhelyi és környezeti viszonyok esetén fordul elő. A korai és a kései fagyok rügykárosodást
okozhatnak állományaiban. Gyakori, hogy törzse jelentősen elhajlik az uralkodó szél irányába.
Termőhelyigény:
Termőhelyi tűrőképessége tág határok között mozog, nagy fatermést azonban csak a közepes,
de még inkább a jó és kiváló termőhelyeken ad. A nagy hozam előfeltétele a talaj jó tápanyag-
ellátottsága, megfelelő vízellátottsága, valamint szellőzöttsége. Termőhelytűrő képessége technológiai eszközökkel (mélyfúrásos ültetés) javítható. A jó és kimagasló nyár termőhelyeket kiválóan hasznosító, intenzív növekedésű fajta. Fatermésére kedvezőtlen hatással van a magasabb
mésztartalmú talaj, különösen szárazabb viszonyok között. A mélyben sós (enyhén szikes) és hideg,
levegőtlen talajokra ültetése nem ajánlott.
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’I-273’ nyár Populus x euramericana cv. I-273
Általános leírás:
Jó növekedésű, kedvező ágrendszerű, de az ’I-214’-nél mérsékeltebb növekedésű fajta. Faültetvényekben és a korábban a korai nyárral jellemzett, vízhatástól befolyásolt, illetve víztől alakított termőhelyeken lehet jelentős választékbővítő fajta. Nagyon kései fakadása az ültetések
ütemezése során használható ki.
Fajtajelleg: Erdészeti célú fatermesztésre alkalmas nyárfa hibrid.
Fajtafenntartás: Olasz nemesítésű, honosított fajta, fajtafenntartója a NAIK-ERTI.
Botanikai jellemzői:
Hímivarú klón, a törzse tőben enyhén görbült, a koronában végigfutó, csak enyhén sudarlós.
A korona kissé szétterülő, tömött. Az ágak közepes vastagságúak, inkább finomak, szétállók;
elhelyezkedésük alapvetően álörves, enyhe szórtsággal. A kéreg fiatalon sima, később enyhén
cserepessé válik, a színe sötétes szürke, a kéregrepedések világosabb sárgák. A fiatal állományokban a fák kérge pulykatojás szerűen foltos. Külső megjelenésében nagyon hasonlít az
’I-214’ fajtára, de a finomabb ágszerkezet és hímivara alapján attól jól megkülönböztethető.
Nagyon későn, április végén, május elején fakad, közel egy időben a ’Blanc du Poitou’ fajtával;
a fakadó levelek színe bronzos. Lombhullása is késői, november hónapban veszti lombját. Az őszi
lombszíne zöld.
Termesztési érték:
Növekedése fiatal korban és a teljes termesztési ciklus alatt is erőteljes, de az ‚’I-214’ nyáréhoz
képest általában mérsékeltebb. Az időszakos vízhatású, pl. lápi eredetű vagy ártéri termő
helyeken teljesítménye megközelíti vagy eléri az ’I-214’-ét. Mivel fatest sűrűsége magasabb,
szárazanyag tartalomban az ’I-214’-et meg is előzheti. A faanyagsűrűség terén a legmagasabb
értékkel bíró nemesnyár fajták egyike, ami miatt faanyaga épületszerkezeti és bútoripari felhasználásra is alkalmas. Hímivarú jellege egyes lakott területi vagy ahhoz közeli fásításokban
juttathatja fontos szerephez. Igen kései fakadása a csemete kiemelési és az ültetési munkák
időbeli széthúzását segíti. Kedvező faminőségi tulajdonságai a feldolgozóipar szempontjából előnyösek. Barna levélfoltosodásra nem érzékeny, és levélrozsdára is csak mérsékelten
fogékony. Kéregfekéllyel szembeni tűrőképessége az ’I-214’-éhez hasonló. Rügyeit kedvezőtlen kitettségben a kései fagy károsíthatja.
Termőhelyigény:
Jelentős fatömeg hozamot jó termőhelyen, jó tápanyag-ellátottság, jó vízháztartási viszonyok
és megfelelő talajszellőzöttség mellett várhatunk. Jól elviseli a más fajták számára nehezebben
tolerálható területeket. A kötöttebb, időszakosan túlnedvesedő, különösen pedig a lápi eredetű termőhelyeket jól hasznosítja.
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’Koltay’ nyár Populus x euramericana cv. Koltay
Általános leírás:
Szinte valamennyi, nyártermesztésre alkalmas termőhelyen kiváló növekedést mutató, gazdaságosan termeszthető fajta. Termőhelyi tűrőképessége révén ültetése gyengébb nemesnyár
termőhelyeken is javasolható, ilyen esetekben azonban a megfelelő technológia (elsősorban
ültetési mélység, szaporítóanyag típus) megválasztása kiemelt fontossággal bír. Jól tűri a külterjes, erdőszerű termesztési körülményeket, betegség-ellenállósága is jó. Törzsalakja, koronaszerkezete alkalmassá teszi iparifa termelésre. Fatömeg hozama, erdőművelési és esztétikai
adottságai miatt erdészeti, ültetvényes, fásítási és közterületen díszítési célokra is alkalmas.
Fajtajelleg: Ültetvényes és erdészeti célú fatermesztésre alkalmas nyárfa hibrid.
Fajtafenntartás: Magyar nemesítésű fajta, fajtafenntartója a NAIK-ERTI.
Botanikai jellemzői:
Hímivarú klón, törzsalakja egyenes, a koronában végigfutó. Koronája keskeny, tömött, az ágak
egymástól távol eső álörvekben helyezkednek el. Ágai közepesen vastagok, meredek állásúak.
A kéreg közepesen parásodó, szürke, az alsó részén mélyen barázdált. Lombfakadása korai,
az ‚’I-214’-el azonos időszakban fakad, lombja október második felében hullik. Lombozata sűrű,
meglehetősen sötét tónusú. Fiatalkori megjelenése a feketenyárra emlékeztet.
Termesztési érték:
A fajta fatermő képessége minden termőhelyi osztályban az átlagost jóval felülmúlja. A jobb
termőhelyeken a fatermő képességben mutatkozó eltérés még fokozódik. Intenzív típusú fajta.
Törzse egyenes, hengeres, gépi fakitermelésre alkalmas. Közepesen vastag, örvös állású ágrendszere miatt nyesése szükséges. Keskeny koronája, törzsalakja miatt széltörésre, hótörésre nem
hajlamos. Levélrozsdára csak csemetekerti korban érzékeny. Nem fagyérzékeny, és a többi fajtához képest a szárazságot jobban elviseli. Télálló képessége, fagytűrése jó, de a szélsőségesen
elhúzódó és csapadékos őszi időjárást követő korai fagyok a törzs felső részére jellemző sima
kéreg felrepedését okozhatják. A fagyrepedések sokszor másodlagos károsítók megjelenését
idézhetik elő. A farontó rovarok károsítása, feltehetően kéregfekélyellenállósága miatt az átlagosnál gyengébb mértékű.
Termőhelyigény:
Termőhelytűrése tág határok között érvényesül. A hagyományos nyárfa-termőhelyeken kívül
ültethető az időszakosan túlnedvesedő, altalajhibás talajokon, vagy a félszáraz, száraz termőhelyeken is. Növekedése fiatalkorban erőteljes. A fajta fatermő képessége jó termőhelyeken
eléri, ill. meghaladja az ’I-214’-ét, a gyengébb termőhelyeken jelentősen felülmúlja azt.
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’Kopecky’nyár Populus x euramericana cv. Kopecky
Általános leírás
A fajta közepes, vagy annál gyengébb nemesnyár termőhelyen az ‚’I-214’-nél gazdaságosabban
termeszthető fajta, amely az erdőszerű művelési módot is jól elviseli. Faanyagának sűrűsége
és egyéb műszaki-statikai tulajdonságai magasabbak az ‚’I-214’-nél. Betegség-ellenállósága,
vadtűrő képessége jó. Törzsalakja, koronaszerkezete és ágrendszere miatt iparifa termelésére
alkalmas. Fatömeg hozama, faanyag minősége, erdőművelési adottságai, esztétikai tulajdonságai miatt erdészeti, ültetvényes, fásítási és díszítési célokra is alkalmas.
Fajtajelleg: Erdészeti célú fatermesztésre alkalmas nyárfa hibrid.
Fajtafenntartás: Magyar nemesítésű fajta, fajtafenntartója a NAIK-ERTI.
Botanikai jellemzői:
Hímivarú klón, törzsalakja egyenes, hengeres, nem sudarlós. Koronája keskeny, ágrendszere
finom, álörvökben elágazó, villásodásra nem hajlamos, durva, megvastagodó oldalágai nincsenek. Kérge igen korán parásodó, a törzs alsó részén gyorsan és durván repedezik, rozsdavörös
árnyalatú, a ’Pannónia’ fajtánál erősebben repedezett; a törzs felső szakaszán sima. A durván
repedezett kérgű törzsszakasz kb. 6 m magasságig tart. A kéregcserepek sötétszürkék, a repedések vörösessárgák. Lombfakadása közép-korai, jellemzően akkor fakad, amikor az ‚’I-214’
már lombos. Lombozata a ‚’Pannónia’ fajtánál világosabb tónusú, az idős fákon a levelek közötti
morfológiai különbségek mérsékeltek. A rügyek 8-9 mm hosszúak, keskenyek, csúcsosak, színük
vörösesbarna, hajtáshoz simulók. A mézga színe vörös.
Termesztési érték
A fajta fatermő képessége az átlagosnál valamivel gyengébb, jó termőhelyen azonban fatömeg
növedéke javul, eléri az átlagost. Törzsalakja és ágrendszere alapján gépi fakitermelésre
alkalmas. Vékony ágrendszere miatt széltörésre, hótörésre nem hajlamos. Állékonysága, tetszetős őszi aranysárga lombszíneződése, sötét törzse, valamint hímivara (nem szöszöl) miatt
lakott közterületek fásítására is megfelelő. A faanyag sűrűsége az ‚’I-214’ értékét meghaladja,
de a ’Robusta’-tól valamivel elmarad. Csemete korban rozsdagombával, mozaikvírussal szemben igen ellenálló. Erdősítésekben a barna levélfoltosodással szemben kissé érzékenynek
mutatkozik, de kéregfekély betegségekkel szemben ellenálló. Korán kialakuló, vastag para
kérge miatt a vad nem kedveli. A farontó rovarok az átlagosnál gyengébb mértékben fertőzik,
feltehetően a kéregfekély-ellenállóság és a vastag parakéreg miatt. Fagyrepedés, elfagyás,
széltörés az állományait nem veszélyeztetik.
Termőhelyigény:
Az eddigi vizsgálatok szerint széles hidrológiai skálát átfogó klón. Az időszakos többletvízhatású, félnedves termőhelyektől a többletvízhatástól független félszáraz termőhelyekig ültethető. Az altalaj mész-felhalmozódására kevésbé érzékeny, mint az ‚’I-214’, ugyanakkor a kissé
kötött (agyagos vályog) talajokon eredményesen telepíthető. A fajtavizsgálati kísérletek eredményei alapján a közepes, ill. gyenge termőhelyeken fatömegtermelése eléri, ill. meghaladja az ‚’I-214’-ét, ahol a megmaradása is kedvezőbb. Jó termőhelyen azonban az olasz nyár
nagyobb fatömeget produkál.

35

36

’Pannonia’ nyár Populus x euramericana cv. Pannonia
Általános leírás:
Széleskörű termőhely hasznosítási képessége, gyors és erőteljes növekedése, nagy fatömeg
hozama, betegségekkel szembeni ellenállóképessége következtében kiemelten fontos ültetvényes fajtaként jellemezhető. Egyenes, a koronában is végig futó törzse, finom ágrendszere
gépi fakitermelésre alkalmassá teszi. Faanyaga szerkezeti célokra (bútor, épület) is felhasználható.
Fajtajelleg: Ültetvényes és erdészeti célú fatermesztésre alkalmas nyárfa hibrid.
Fajtafenntartás: Magyar nemesítésű fajta, fajtafenntartója a NAIK-ERTI.
Botanikai jellemzői:
Nőivarú klón, törzse egyenes, hengeres, a koronán végig tisztán követhető. A korona keskeny,
az óriás nyáréhoz hasonló megjelenést mutat. Az ágak álörvekben helyezkednek el, melyek
között jelentős a távolság. Ágrendszerét finom ágak alkotják. A levelek általában nagyok,
de az alsó ágakon feltűnően apróbbak. A lombozat laza, sötétzöld tónusú. A kéreg a törzs
alsó részén durva, korán parásodó, sötétszürke és a kéregrepedések rozsdavörösek. A felső
törzsrészen a kéreg sima, világosszürke, enyhén rozsdavöröses árnyalattal. Lombfakadása
közepes, ideje április közepére esik, a fakadó levelek színe bronzos. Lombhullása október közepére, végére esik, az őszi lomb színe zöldes-aranysárga.
Termesztési érték:
Növekedése fiatal korban erőteljes, 8-12 éves koráig a legerősebb, később mérséklődik. Ezért
telepítése rövidebb vágásfordulójú, intenzíven kezelt ültetvényekben javasolt. Itt jó faminőségű,
minőségi rönk előállítására is alkalmas. Jó termőhelyen fatermése általában megközelíti az ‚’I-214’
nyárét, a közepes és a gyenge nyárfa termőhelyeken felül is múlhatja azt. Egyenes, a koronában is végig futó törzse, finom ágrendszere gépi fakitermelésre is alkalmassá teszi. A finom ágak
megkönnyítik a törzs nyesését. Átlagos nőnemű fajtákhoz képest is kiemelten sok repítőszőrös
magot, „pelyhet” produkál, ültetése lakott területen vagy annak közelében ezért nem ajánlott.
Kéregfekély megbetegedésre nem érzékeny. Levélrozsdára nem fogékony, de a barna levél
foltosodásra kissé érzékeny. Rügyeit a kései fagyok nem károsítják. Az ’I-273’ nyárhoz hasonlóan
magasabb sűrűségű faanyagot képez emiatt fája épületszerkezeti és bútoripari felhasználásra
is alkalmas.
Termőhelyigény:
Termőhelyi tűrőképessége tág határok között mozog. Eltérő hidrológiai viszonyok között, valamint határ nyárfa termőhelyeken is eredményesen termeszthető. Jelentős fatömeg hozamot,
méretes rönköt azonban csak jó termőhelyen, jó tápanyag-ellátottság, jó vízháztartási viszonyok és megfelelő talaj szellőzöttség mellett biztosít.
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’Sudár’ nyár Populus x euramericana cv. Sudár
Általános leírás:
A fajta az ‚’I-214’ számára alkalmas termőhelyen, ahhoz hasonlóan gazdaságosan termeszthető.
Az erdőszerű művelési módot is elviseli. Altalajhibás, fagyveszélyes területeken az ‚’I-214’ nyárral
szemben előnyben részesíthető. Faanyagának sűrűsége és egyéb műszaki tulajdonságai, betegség-ellenállósága, vadtűrő képessége jó. Törzsalakja, koronaszerkezete és ágrendszere alapján
iparifa termelésére alkalmas. A fajta fatömeg hozama, faanyag minősége, erdőművelési adottságai, esztétikai tulajdonságai alapján erdészeti, ültetvényes és fásítási célokra is alkalmas.
Fajtajelleg: Erdészeti célú fatermesztésre alkalmas nyárfa hibrid.
Fajtafenntartás: Holland nemesítésű, honosított fajta, fajtafenntartója a NAIK-ERTI.
Botanikai jellemzői:
Hímivarú klón, törzsalakja egyenes, hengeres, enyhén sudarlós, a koronán végigfutó, nem villásodó. Koronája keskeny, finoman ágas, álörveket képző, az oldalágak törzzsel bezárt szöge
közel 45°. A kéreg a törzs alsó részén sötétszürke, mérsékelten durva parás, feljebb finomabb, sima, fénylőn világosszürke. A kéregrepedések alja sárgás árnyalatú. Lombfakadása
korai (április), az ‚’I-214’ után fakad, a fakadó levélkék színe bronzos zöld. Lombozata laza, a levelek közepes nagyságúak és közepesen sötétzöldek. A lombhullás kései (október-november),
az őszi lombszíneződés aranysárga.
Termesztési érték:
A fajta fatermő képessége az átlagosnál valamivel jobb, jó termőhelyen fatömeg növedéke még
javul. Intenzív növekedési típusú fajta. Törzsalakja egyenes, finoman ágas koronájú, nyesési
igénye mérsékelt. Vékony ágrendszere miatt széltörésre, hótörésre nem hajlamos. Hímivara
(nem szöszöl), szép aranysárga lombszíneződése, sötét törzse miatt lakott közterületek fásítására is megfelelő. Faanyagának minőségi tulajdonságai az ’I-214’-hez hasonlóak, de annál
sűrűbb és szilárdsági tényezőkben is jobb mutatókkal bír. Rozsdagombával szemben enyhén
érzékeny. Erdősítésekben a barna levélfoltosodással és kéregfekély betegségekkel szemben
ellenállónak mutatkozik. Vadveszélyes helyeken kéreghántás csak szórványosan fordul elő.
Farontó rovarokkal szembeni ellenállóképessége az átlagosnál jobb, egyike a legellenállóbbaknak. Fagyrepedést, elfagyást, széltörést nem mutat.
Termőhelyigény:
A fajta az időszakos többletvízhatású, félnedves termőhelyektől a többletvízhatástól független félszáraz termőhelyekig ültethető. Az altalaj mész-felhalmozódására kevésbé érzékeny,
mint az ‚’I-214’, így altalajhibás termőhelyeken is eredményesen telepíthető. A fajtakísérletek
eredményei alapján a közepes, ill. gyenge termőhelyeken (is) gazdaságosan termeszthető.
Az ilyen termőhelyeken fatömeg termelése eléri, ill. meghaladja az ‚’I-214’-ét, ahol a megmaradása is kedvezőbb. Jó növekedést az Alföld párásabb peremvidékén mutat, nem kedveli
a légaszályos vidékeket.
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’Triplo’ nyár Populus x euramericana cv. Triplo
Általános leírás
A fajta minden termőhelyen nagy fatermő képességet mutat, az ‚’I-214’-nél gazdaságosabban
termeszthető intenzív fajta. Nagyfokú alkalmazkodási képessége révén jó növekedést mutat
a nyártermesztés szempontjából határtermőhelyeknek tekinthető területeken is, egyben jól elviseli a külterjes erdőszerű művelési körülményeket is. Betegsége-ellenállósága, vadtűrő képessége
jó. Törzsalakja egyenes, koronája közepes méretű, ágrendszerét rendszerint vékony, álörvekben
elhelyezkedő ágak alkotják, ezért iparifa termelésére alkalmas. Jelentős fatömeg hozama, erdő
művelési adottságai miatt erdészeti, ültetvényes és fásítási célokra is alkalmas.
Fajtajelleg: Ültetvényes és erdészeti célú fatermesztésre alkalmas nyárfahibrid.
Fajtafenntartás: Olasz nemesítésű, honosított fajta, fajtafenntartója a NAIK-ERTI.
Botanikai jellemzői:
Hímivarú klón, törzsalakja egyenes, a koronán végigfutó, hengeres törzzsel. A korona közepesen
széles, de nem szétterülő. Ágrendszere finom, az ágak egymástól távol eső álörvökben
helyezkednek el. Az ágak törzzsel bezárt szöge kb. 60°. A kéreg a törzs alsó harmadán durván,
korán parásodó, sötétszürke, feljebb sima, világos szürke, vízszintesen futó sötétebb vonalakkal
és jól kivehető kínai bajusz rajzolattal. Lombfakadása közepes (április), a fakadó levélkék színe
jellegzetes, erőteljesen bronzvöröses zöld. Fakadáskor és a későbbi új hajtásokon feltűnően
nagy leveleket fejleszt. A lombozat tömött, sötét árnyalatú. Az őszi lombszíneződés sárgás-zöld.
A csemete szára egyenes, erőteljes növekedésű, a levelek igen nagyok, sárgás árnyalatú sötét
zöldek, a hajtásvégeken vöröslők.
Termesztési érték
A fajta fatermő képessége minden termőhelyi osztályban meghaladja az átlagost. A növedéktöbblet jelentős, termőhelytől függően akár 20%-os is lehet. Stabilan intenzív növekedésű fajta. Törzsalakja és ágasodása alapján iparifa termelésére alkalmas. Kedvező ágasodási
tulajdonságú, nyesési igénye mérsékelt, azonban fiatal korban a szélnek kitett helyeken széltörésre érzékeny. Faanyagának sűrűsége kicsi, az ‚’I-214’ értékéhez közelít, de a teherviselő
szerkezetekre érvényes hajlító szilárdsági szabványértéket nem éri el. Levélrozsdára enyhén,
a barna levélfoltosodásra, valamint kéregfekélyre viszont egyáltalán nem érzékeny. Télálló
képessége, tavaszi fagytűrése jó, és korán parásodó kérge miatt a kéreghántása sem jellemző.
A farontó rovarok károsítása az átlagosnál gyengébb mértékű, feltehetően a kéregfekély ellenállósága és a vastag kérge miatt.
Termőhelyigény:
Termőhelytűrése tág határok között érvényesül. Elviseli a mélyben sós, a meszes, az altalajában
kötött, víztorlasztó talajokat, az időszakosan túlnedvesedő homoki, vagy kötöttebb talajú határ
nyárfa termőhelyeket is. A fajta növekedése tartósan erőteljes, a jó és közepes termőhelyeken
eléri, vagy meg is haladja az ’I-214’ fatermését, de különösen a határtermőhelyeken jóval
felülmúlja azt.
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’Villafranca’ fehér nyár Populus alba cv. Villafranca
Általános leírás:
Hazánkban az elsőként termesztésbe vont, mesterséges keresztezésből származó fehér nyár
fajon belüli hibrid. Növekedése, törzsalakja, ágrendszere a gyakorlatban széles körben használt
fehér vagy szürke nyár mageredetű egyedekkel szemben jóval kedvezőbb. Jó fatermést azonban csak jó nyártermőhelyen nyújt, ahol viszont az euramerikai és interamerikai nyár hibridekkel összevetve csak mérsékelten versenyképes. Akáccal elegyítve, feltehetőleg a többlet nitrogén hatására, az intenzív nyár ültetvényekhez hasonló méreteket és fatermést ad.
Fajtajelleg: Erdészeti célú fatermesztésre alkalmas fehér nyár hibrid.
Fajtafenntartás: Olaszországban nemesített, honosított fajta, fajtafenntartója a NAIK-ERTI.
Botanikai jellemzői:
Nőivarú klón, törzse egyenes, gyakran enyhén íves, a koronában végig követhető. A korona enyhén szétterülő. Az ágak szórt elhelyezkedésűek, felfelé törőek és általában finomak,
de esetenként néhány feltörő ág megvastagodhat. Lombozata az őshonos hazai fehér nyárakhoz nagyon hasonló. A levelek a hosszú hajtásokon ujjasak, a rövid hajtásokon többnyire
elliptikusak, karéjosak, eléggé aprók. A lombozat sötét tónusú, szélben ezüstösen villódzó.
Kérge sokáig sima, fénylő, fehéres árnyalatú, zöldes színű paraszemölcsökkel pettyezett.
Idősebb korban a törzs alján mérsékelten durva héjkéreg alakul ki. Az őshonos fehér nyárral
azonos időpontban, általában április közepén fakad, lombhullása októberben kezdődik.
Termesztési érték:
A fajta elismerése idején az volt a kezdeti feltételezés, hogy a bevezetendő új fehér nyár fajta
a nemesített nyárak számára már nem alkalmas határtermőhelyeket fogja hasznosítani. A gyakorlati termesztés ezt nem igazolta. A hibrid nyár fajták növekedése szinte mindenütt meg
haladja hozamait. A nyárak számára még alkalmas határtermőhelyeken növekedése korán
mérséklődik vagy leáll. Levélrozsdásodásra és barna levélfoltosodásra nem érzékeny. Kéregfekély fertőzésre fiatal korban mérsékelten érzékeny. Az átlagosnál jóval hűvösebb májusi-
júniusi időjárás esetén a Venturia tremulae (anamorf Pollacia radiosa) gomba súlyos károkat
okozhat a hajtásokon.
Termőhelyigény:
Jó teljesítményt csak jó termőhelyeken mutat, de itt a hagyományos nemesített nyár fajták
mind minőségben, mind a fatermés mennyiségében túlszárnyalják. Termesztési tapasztalatok
alapján alkalmazása egyes erősen kötött és tartósan túlnedvesedő termőhelyeken indokolt.
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Feketenyár klónkeverékek Populus nigra
A fekete nyár az európai vizes élőhelyek egyik jellegzetes fafaja. A folyószabályozások és vízrendezések következtében, valamint az intenzív mezőgazdasági termelés elterjedésével csökkent a faj területfoglalása. A vizes élőhelyek védelme érdekében hozott természetvédelmi előírások ismét felértékelték a fekete nyár szerepét. Mind a védett természeti területeken, mind
a Natura 2000 gazdálkodásra kötelezett területeken az erdősítések egyik alapvető fafaja lett
a fekete nyár. Az európai országok erdészeti génmegőrzési programja (EUFORGEN) segítségével és szakmai útmutatásával jelentős eredmények születtek a fajazonos fekete nyár egyedek
génmegőrzésében és erre alapozva a szaporítóanyag-gazdálkodás alapjainak biztosításában.
A hazai szaporítóanyag-termelésben 1998 óta csak genetikai vizsgálat alapján fajazonosnak
minősített szaporítóanyag tételek kerülhetnek forgalomba.
A természetvédelmi követelményeket legjobban az ún. aktív génmegőrzési rendszer keretében lehet biztosítani, amelynek fontos eleme a helyi génkészletet képviselő szaporítóanyag
ellenőrzött előállítása és ’irányított’ felhasználása. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy-egy
folyóvölgy, nemzeti park, tájvédelmi körzet stb. környezeti sajátosságait figyelembe véve kell
a géngyűjteményi anyagokat szaporítóanyag előállítására és erdősítésre felhasználni. Az első
megőrzési program eredményeként kialakított gemenci (Alsó-Duna ártér) fekete nyár klónkeverék mellett a Nyugat-Dunántúl, a Felső-Duna szakasz és a Dunakanyar, a Duna-Tisza köze
és a Felső-Tisza vízgyűjtőjéből származó klónkeverékek is beszerezhetőek a szaporítóanyag
termelőktől.
Természetvédelmi területeken helyi származású, legalább 30 féle genotípusból álló keverék alkalmazása javasolt, elegyítve fehér (szürke) nyár, fehér fűz, pannon kőris, esetleg éger
csemetékkel, a természetes vetényülésekhez, erdősülésekhez hasonló összetételben. A klónvizsgálati eredmények alapján ugyanakkor érdemes egy-egy gyors növekedésű klónt ültetvényszerű formában is hasznosítani, elsősorban a Natura 2000 kezelésű mezőgazdasági
területeken végzett fásításokban, vagy a zöldítési programok keretében. A szelekció eredményeként a gemenci klónkeverékről már rendelkezésre állnak gyors növekedésű, intenzív
fatermesztésre is alkalmas klónok.
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Állami elismerésre bejelentett nyár fajták
A következőkben ismertetett nyárfa hibridek állami elismerésre bejelentett fajták, amelyek
termesztési értékének vizsgálata folyamatban van. A külföldön nemesített fajták bejelentését és vizsgálatát saját származási országukban végezték, ami alapján az EU tagállamaiban
forgalmazhatóak. Magyarországi vizsgálatukra a hazai termőhelyeken való használati értékük megállapítása érdekében van szükség. Termesztési tapasztalat ezekről a fajtákról csak
korlátozott mértékben áll rendelkezésre.

’A4A’ nyár Populus x euramericana cv. A4A
állami elismerésre bejelentett fajta
Általános leírás:
Intenzív ültetvényes célra nemesített, rövid vágásfordulójú (6-10 év) gyors növekedésű és nagy
méreteket elérő fajta, melyet elsősorban rétegelt lemezipari felhasználásra javasolnak.
Fajtajelleg: Ültetvényes célú fatermesztésre alkalmas nyárfa hibrid.
Fajtafenntartás: Olasz nemesítésű, fajtafenntartója a Piantina Bt.
Botanikai jellemzői:
Nőivarú klón, törzse egyenes hengeres, dús lombozat. Április elején fakad, lombját sokáig megtartja. Vegetációs ideje 244 nap.
Termesztési érték:
Gyorsan nő és nagy méreteket ér el. Az első 3-4 évben metszést igényel. Fájának elsődleges
hasznosítója a rétegelt lemezipar, szövetszerkezete egyenletes, kompakt. Erdővédelemi jellemzők: rozsdára kiválóan ellenálló, kéregfekély és barna levélfoltosság ellenálló képessége
megfelelő (olaszországi megfigyelés).
Termőhelyigény:
A termőhelyek széles köréhez alkalmazkodik, de leginkább a homokos és jó vízellátású talajokat kedveli.
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’AF-2’nyár Populus x euramericana cv. AF-2
állami elismerésre bejelentett fajta
Általános leírás:
Nagyon rövid vágásfordulójú sarjaztatásos ültetvényekben való felhasználásra nemesített, elsősorban energetikai vagy műszaki felhasználású apríték termelésére alkalmas, gyors növekedésű,
károsító tényezőkkel szemben ellenálló fajta.
Fajtajelleg: Sarjaztatásos, nagyon rövid vágásfordulójú ültetvényes célú nyárfa hibrid.
Fajtafenntartás: Olasz nemesítésű fajta, fajtafenntartója a Piantina Bt.
Botanikai jellemzői:
Hímivarú. Törzse egyenes, keresztmetszete a magasság ¾-nél szögletes, színe vöröses zöld.
A lenticellák a hajtáson rövid vonalszerűek, szabálytalan eloszlásúak. Viszonylag kevés oldalhajtás jellemzi, melyek a törzzsel hegyesszöget zárnak be. Április elején fakad, lombját sokáig
megtartja. Fakadáskor leveleinek felső oldala vöröses, alsó oldala vöröses zöld. Vegetációs
ideje 242 nap.
Termesztési érték:
A nemesítő elsősorban sarjaztatásos, nagyon rövid (2-5 éves) minirotációs ültetvényekben
való felhasználásra javasolja. Faanyaga energia célú biomassza, papíripari és forgácslap célra hasznosítható apríték előállítására, valamint pellet gyártására használható. Erdővédelmi
jellemzők: levélrozsda, kéregfekély és barna levélfoltosság ellenálló képessége jó (olaszországi
megfigyelés).
Termőhelyigény:
A termékeny, jó vízkapacitású homokos talajokat kedveli, de a vályog, agyagos vályog talajhoz
is alkalmazkodik.
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’AF-8’ nyár Populus x interamericana cv. AF-8
állami elismerésre bejelentett fajta
Általános leírás:
Energetikai és ipari faültetvény célra is alkalmas, műszaki felhasználásra vagy apríték termelésére is hasznosítható, gyors növekedésű, kórtani tényezőkkel szemben toleráns fajta.
Fajtajelleg: Ültetvényes (és energetikai) célú fatermesztésre alkalmas nyárfa hibrid.
Fajtafenntartás: Olasz nemesítésű fajta, fajtafenntartója a Piantina Bt.
Botanikai jellemzői:
Nőivarú klón. Törzse egyenes, hengeres. Április közepén fakad, november végén veszti el lombját.
Vegetációs ideje hosszú.
Termesztési érték:
A nemesítő eredetileg sarjaztatásos, nagyon rövid vágásfordulójú ültetvényekben való felhasználásra javasolta, de a fajtakísérletek eredményei alapján elsősorban ipari célú, 8-10 éves
vágásfordulójú ültetvényes felhasználásra alkalmas. Ipari célú ültetvényben az első 3-4 évben
nyesést javasol a nemesítő. Erdővédelmi jellemzők: levélrozsda, kéregfekély és barna levél
foltosság ellenálló képessége jó vagy kiváló (olaszországi megfigyelés).
Termőhelyigény:
A termékeny, jó vízkapacitású homokos talajokat kedveli, a kiegyenlített hőmérsékletű területek előnyösek számára.
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’AF-16’ nyár Populus x euramericana cv. AF-16
állami elismerésre bejelentett fajta
Általános leírás: Egyenes, keskeny koronájú fatermesztési célú fajta.
Fajtajelleg: Ültevényes fatermesztési célra alkalmas nyárfa hibrid.
Fajtafenntartás: Olasz nemesítésű fajta, fajtafenntartója a Piantina Bt.
Botanikai jellemzői:
Nőivarú klón. Hajtása egyenes, kérge világos barna, sima. Közép kései fakadású, az ’I214’ fajta
után két héttel fakad. A növekvő hajtásvégeken a levelek zöldes-barna árnyalatúak. A hajtások világos barnászöldek, a levelek mereven állók, sötétzöldek. Oldalágai hegyes szöget
zárnak be, koronája keskeny.
Termesztési érték:
Erdővédelmi jellemzők: levélrozsda, kéregfekély és barna levélfoltosság ellenálló képessége
kiváló (olaszországi megfigyelés).
Termőhelyigény:
Lazább homok, homokos vályog talajon erős kezdeti növekedésű. A termőhelyre az ’AF-8’-nál
kevésbé igényes.
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’AF-18’ nyár Populus x euramericana cv. AF-18
állami elismerésre bejelentett fajta
Általános leírás: Egyenes, keskeny koronájú fatermesztési célú fajta.
Fajtajelleg: Energetikai és ültetvényes célú fatermesztésre alkalmas nyárfa hibrid.
Fajtafenntartás: Olasz nemesítésű fajta, fajtafenntartója a Piantina Bt.
Botanikai jellemzői:
Nőivarú klón. Hajtása kissé görbülő, kérge szürkés, sima. Kevés oldalágat képez. Közép kései
fakadású. A növekvő hajtásvégeken kialakuló levelek vöröses színűek.
Termesztési érték:
Oldalágai tompaszöget zárnak be, nem keskeny koronájú. Erdővédelmi jellemzők: levélrozsda,
kéregfekély és barna levélfoltosság ellenálló képessége kiváló (olaszországi megfigyelés).
Termőhelyigény:
Lazább, homokos, homokos-vályog talajon kezdeti növekedése erőteljes. A termőhely minőségére az ’AF-8’ fajtánál kevésbé érzékeny.
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’SV-490’ nyár Populus x interamericana cv. SV-490
állami elismerésre bejelentett fajta
Általános leírás:
Tág hálózatú ültetvényes fatermesztésre és rövid vágásfordulójú sarjaztatásos ültetvények létesítésére is alkalmas, gyors növésű fajta.
Fajtajelleg: Ültetvényes fatermesztési célú nyárfa hibrid.
Fajtafenntartás: Magyar nemesítésű fajta, fajtafenntartója a NAIK-ERTI.
Botanikai jellemzői:
Nőnemű klón. Fakadási ideje korai-közepes, a kibomló levelek színe zöld. A hajtások zöldek,
másodéves kortól hosszanti irányban repedezettek, sárgásbarna színűek. A kéregcserepek
felszíne vékony hártyával foszlósan válik le.
Termesztési érték:
Biomassza hozama energetikai kísérletekben a kontrollnak választott ’I-214’-es fajtát felülmúlta. Tág hálózatú erdészeti kísérletben, többletvízhatástól független, középmély termőrétegű, vályog fizikai talajféleségű típusos réti talajon magassági és átmérő növekedése kis
mértékben haladta meg a kontroll ’I-214’-ét. Kórtani jellemzők: rozsdára közepesen fogékony,
kéregfekéllyel szemben toleráns.
Termőhelyigény:
Hozama a jobb vízellátottságú területen (időszakos vízhatás) volt a legmagasabb.
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’SV-890’ nyár Populus x euramericana cv. SV-890
állami elismerésre bejelentett fajta
Általános leírás:
Intenzív növekedésű, tág termőhelytűrésű fajta. Tág hálózatú erdészeti és rövid vágásfordulójú
sarjaztatásos ültetvények telepítésére egyaránt alkalmas fajta.
Fajtajelleg: Erdészeti, ültetvényes és energetikai célú fatermesztésre alkalmas nyárfa hibrid.
Fajtafenntartás: Magyar nemesítésű fajta, fajtafenntartója a NAIK-ERTI.
Botanikai jellemzői:
Hímivarú klón. Fakadása tavasszal közepes-kései. Levelének színe fakadáskor vörös.
Termesztési érték:
Az erdészeti kísérletekben mutatott teljesítménye az ’I-214’ fajta hozamát termőhelytől függetlenül, esetenként jelentős mértékben felülmúlta. Energetikai ültetvényben is túlszárnyalja
a standard fajta teljesítményét. Rozsdára közepesen, kéregfekélyre nem érzékeny.
Termőhelyigény:
Tág termőhelytűrésű fajtajelölt; kísérletekben gyenge termőhelyen (többek között többletvízhatástól független sekély termőrétegű kavicsos váztalajon, sekély termőrétegű humuszos
homoktalajon), illetve közepes-jó termőhelyen is (mély termőrétegű réti csernozjom talajon,
középmély termőrétegű típusos réti talajon) kiemelkedő fahozamot ért el.
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FŰZ FAJTÁK
ISMERTETÉSE

’Bédai egyenes’ fehér fűz Salix alba cv. Bédai egyenes
Általános leírás:
Gyors növekedésű fajta, törzse egyenes, hengeres és jó minőségű faanyagot ad. Ültetvény
létesítési célra és hagyományos erdőszerű termesztésre is alkalmas. Törzsalakja és ágszerkezete
megkönnyíti az iparszerű kezelést, valamint a gépesített kitermelést és véghasználatot.
Faminősége jobb a fehér fűz alapfajnál.
Fajtajelleg: Ültetvényes és erdészeti célú fatermesztésre alkalmas fűz fajta.
Fajtafenntartás: Magyarországon szelektált klóncsoport, fajtafenntartója a Gemenc Zrt.
Botanikai jellemzői:
A Tolna és Alsónyék községhatárában szelektált kilenc törzsfa vegetatív utódaiból többszörös
szelekcióval kiemelt legszebb, kimagasló és egyenes növésű egyedekből álló klónkeverék.
A klónkeverékben a porzós egyedek aránya 95%, így a fajta gyakorlatilag hímneműnek tekinthető. A fehér fűz tipikus tulajdonságai jellemzik. Koronán végig követhető, egyenes, hengeres
törzset növeszt, koronája hegyes csúcsú, jegenyeszerűen felfelé álló ágakkal. Ágai vékonyak,
ferdén állók. Levelei nagyobbak, mint az alapfaj átlaga. Kérge a nem cserepes szakaszon szürkés futtatású, a cserepes kéreg finom, vörösesbarna.
Termesztési érték:
Gyors növekedésű, nagy fahozamot adó fajta. Egyenes hengeres törzse rönk és vékony erdei
választékok előállítására kiválóan alkalmas. Finom ágrendszere gazdaságosabbá teszi a nyesését és elősegíti a gépesített fahasználati technológiák alkalmazását. Sűrűsége és műszaki faminőségi tulajdonságai kedvezőbbek, mint a fehér fűzre megadott szakirodalmi átlagérték. Iparifa
ültetvény célra alkalmas. Hagyományos erdőszerű ültetéssel is jó eredménnyel termeszthető.
Jelentősebb betegsége, kártevője nem ismert. Kiszáradó körülmények közé került idős állományai
jellegzetesen csúcsszáradnak.
Termőhelyigény:
Ültetése ártereken, mélyfekvésű öntés-, hordalék-, réti és láptalajokon ajánlott. Belvízveszélyes
termőhelyeken is jól hasznosítható fajta.
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’Drávamenti’ fehér fűz Salix alba cv. Drávamenti
Általános leírás:
A fajta kezdeti gyors, erőteljes növekedésével, a szélsőséges termőhelyektől eltekintve a legjobb teljesítményt adja a fűz termőhelyeken. Termőhelyigénye révén a nyárak számára kockázatos, időszakosan túlnedvesedő határtemőhelyek hasznosítására alkalmas. Az ismert fűzbetegségekkel szemben ellenálló. Törzsalakja, ágasodása kedvezőbb a ‚’Bédai egyenes’ -nél, ezért
nyesési igénye alacsonyabb és igényes választékok termelésére is alkalmas. A fajta fatömeg
hozama, erdőművelési adottságai miatt erdészeti, ültetvényes és fásítási célokra is alkalmas.
Fajtajelleg: Ültetvényes és erdészeti célú fatermesztésre alkalmas fűz klón.
Fajtafenntartás:
Horvát (szlavóniai) szelektálású, honosított fajta, fajtafenntartója a NAIK-ERTI.
Botanikai jellemzői:
Nőivarú klón. Törzsalakja egyenes, néha enyhe görbületekkel, de a törzs a koronán végigfutó,
nem villásodó. A korona szabályos, szélesebb, mint a ‚’Bédai egyenes’ koronája, de nem szét
terülő. Finoman ágas, durván megvastagodó oldalágak nélkül. Az ágak lazán, szórtan helyezkednek el, a törzs és az oldalágak között bezárt szög kb. 45°, nem jegenyeszerű. A kéreg a törzs alsó
részén - mintegy harmadán - repedezett, sötét feketésszürke, feljebb sima, sötét zöldesszürke
árnyalatú. A lombozat a korona alakjának megfelelően közepesen tömött, laza, jellegzetesen
sötétzöld, fehéres árnyalat nélkül. A sötét tónus csemetekortól kezdve a fa egészére jellemző.
Termesztési érték:
A fajta fiatalkori növekedése igen erőteljes, ami 10 év után valamelyest mérséklődik. Fatermése
a ‚Bédai egyenes’ fajtával nagyjából azonos. Kedvező ágasodási tulajdonságánál fogva nyesési
igénye minimális, a faanyag igényesebb felhasználásra is alkalmas. Laza koronája, lombozata
révén szél- és hótörésre nem hajlamos. A farontó rovar fertőzöttsége a legalacsonyabbak közé
tartozik. Gombabetegségekre nem érzékeny. Fagykárosítások még az erősen fagyzugos helyeken is alig jelentkeznek.
Termőhelyigény:
A nyárak számára már kockázatos, erősen nedves, ill. időszakosan túlnedvesedő, fagyhatásnak
kitett, sekély termőrétegű, hullámtéri, réti és lápi talajú termőhelyeken erdőszerű körülmények
között is jól termeszthető. Határtermőhelyeken, de nem szélsőségesen külterjes körülmények
között is jó fatermést biztosít. Megmaradásának feltétele, hogy tartós felszíni vizes állapot
a fiatalkori talajápolásokat hosszabb időn át ne akadályozza.
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’Gemenci klónkeverék’ fehér fűz Salix alba
A klónkeverék elsősorban természetvédelmi korlátozásokkal érintett, védett élőhelyekre javasolt.
A keverék magas komponens számának (180 genotípus) köszönhetően genetikai változatossága
kiemelkedő, gyakorlatilag azonosnak tekinthető a Duna árterének természetes élőhelyein található populációkkal.
Védett élőhelyekre javasolt. Magas genetikai változatosságú, erdőszerű állományba ültetésre
is alkalmas hímivarú és nőivarú egyedekből álló klónkeverék. Magyarországon a Közép-Duna
mentén szelektált klóncsoport, fenntartója a Gemenc Zrt.
Morfológiai és fenológiai tulajdonságai híven tükrözik a fehér fűz alapfaj szinte teljes változatosságát. A fehér fűz természetes felújulására kiemelkedően kedvező 1941-es évben több mint
száz hektár nagyságrendű sűrű újulat, „malátfűzes” keletkezett a Duna mentén, annak gemenci
hullámterében. A terület az 1970-es évtized közepén került véghasználatra, ezzel egyidejűleg
180 kiemelten jó alakú és méretes növekedésű egyedet archiváltak. A gyűjtemény Európa legnagyobb természetes eredetű, elsődlegesen génmegőrzési célú fehér fűz gyűjteménye. A megőrzött genotípusok faalakú és anyatelepszerű formában is rendelkezésre állnak. Ez utóbbi teszi
lehetővé, hogy az anyatelepről gyűjtött vesszőkből, dugványokból vagy a belőlük nevelt gyökeres dugványokból 180 egyedi öröklöttségű utód keveréke álljon rendelkezésre. A keverék genetikai sokfélesége, változatossága a legkényesebb természetvédelmi elvárásoknak is megfelel.
A szaporítás 1986 óta – változó mennyiségben – gyakorlatilag folyamatos, az anyatelep immár
háromszor megújításra került.
Azonban a „Gemenci klónkeverék” nem csak génmegőrzési célra használható, fatermesztési
előnyei is figyelemre méltóak. A faalakú gyűjteménybe kiültetett genotípusok között sok, nagy
fatömeget adó és kiváló alaki tulajdonságú egyed is található.
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’Corvinus’ fehér fűz Salix alba cv. Corvinus
Általános leírás:
A fajta kiváló növekedést mutat a fűz termesztésére alkalmas termőhelyeken, de a nyár termesz
tésére alkalmas területeken is jelentős fatömeg hozamra képes. A nagyon mély fekvésű, tartósan víz borította és levegőtlen agyag talajokat, valamint a szárazabb homoktalajokat is elviseli,
de ezeken a termőhelyeken növekedése erősen visszaesik. Visszaszerző képessége nagyon jó,
és a vadrágást is jól tűri. Számottevő károsítója nincs.
Fajtajelleg: Ültetvényes és energetikai célú fatermesztésre alkalmas fűz klón.
Fajtafenntartás: Magyar nemesítésű fajta, fajtafenntartója a Silvanus Csoport Kft.
Botanikai jellemzői:
Nőivarú klón. Törzse egyenes, hengeres, a fiatal hajtások színe élénk zöld vagy szürkészöld,
közepesen szőrözött, lenticellák kiemelkedése nem számottevő, alig látható. Levéllemeze rövid,
szélessége közepes, legnagyobb szélessége a levél alsó felében mérhető. A levéllemez színe
élénkzöld, fonákja erősen szőrös. Nagyon korán fakad és a levelek őszi elszíneződése későn,
október második felében kezdődik és azok gyakran november végéig is a hajtáson maradnak.
Termesztési érték:
A fajta kiváló növekedést mutat mind a fűz termesztésre alkalmas termőhelyeken, mind a fűz
számára már határtermőhelynek tartott nyár termőhelyi területeken is. A nagyon mély fekvésű, tartósan víz borította és levegőtlen agyag talajokat is elviseli, de ezeken a termőhelyeken
növekedése erősen lecsökken. Növekedési optimumát a jó víz ellátottságú, tápanyagban gazdag, középkötött homokos-vályog és vályog talajokon éri el. Törzsképzése – néha kisebb elhajlásokkal – egyenes, de a vezérhajtás csúcsig nem követhető, a koronában erős ágakra szétváló.
Igen korán fakad, ami a tavaszi ültetések során problémát jelenthet. Az erős téli fagyokat jól
tűri, de a téli tartósan enyhe időszakokban elinduló nedvkeringése miatt a tél végi erős fagyok
visszatérésével fagykárra érzékennyé válhat. Ezért – és nagyon korai fakadása miatt – fagyzugos, ill. kései fagyoknak kitett termőhelyeken ültetése nem javasolt. Visszaszerző képessége
nagyon jó, számottevő fertőzés, károsítás érzékenysége nincs.
Termőhelyigény:
A fajta kiváló növekedést mutat mind a fűz, mind a nyár termesztésére alkalmas termőhelyeken.
Termőhely tűrése tág határok között érvényesül. A nagyon mély fekvésű, tartósan víz borította
és levegőtlen agyag talajokat is tolerálja, de ezeken a termőhelyeken növekedése visszaesik.
A fűzek termesztésére alkalmas jó termőhelyeken fatermése kimagaslóan jó, de alternatívát
jelent a nyár termesztésre alkalmas területeken is.
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’Dékány’ fehér fűz Salix alba cv. Dékány
Általános leírás:
A fajta kiváló növekedést mutat a fűz termesztésére alkalmas termőhelyeken. A nagyon mély
fekvésű, tartósan víz borította és levegőtlen agyag talajokat is jól elviseli, de ezeken a termő
helyeken növekedése erősen visszaesik. Visszaszerző képessége nagyon jó, és a vadrágást
akár több éven keresztül is tűri. Vadveszélyes helyeken is jelentős fatömeg hozama van. Számottevő károsítója nincs.
Fajta jelleg: Ültetvényes és energetikai célú fatermesztésre alkalmas fűz klón.
Fajtafenntartás:
Szlovákiai (Csallóköz) szelektálású honosított fajta, fajtafenntartója a KE-HO Kft.
Botanikai jellemzői:
Hímivarú klón. Törzsalakja egyenes, hengeres, koronája keskeny, ill. gyengén terebélyesedő.
Az oldalágak vezérhajtással bezárt szöge közepes mértékű, ágainak állása 5-10 cm fölött felfelé
görbülő, a vesszők színe vörösesbarna. Levéllemeze rövid és keskeny, középen a legszéle
sebb. A levéllemez színe zöld, alsó oldalán gyengén szőrözött. Későn vagy nagyon későn fakad,
lombhullása közepes, ill. kései, lombját október végéig folyamatosan veszti el.
Termesztési érték:
Növekedése fiatalkorban erőteljes. Növekedési optimumát a jó vízellátottságú, tápanyagban
gazdag, középkötött homokos-vályog és vályog talajokon éri el. Törzsképzése egyenes, de a vezér
hajtás csúcsig nem követhető, a koronában erős ágakra szétváló. Visszaszerző képessége
nagyon jó, a sarjaztatásos ültetvényekben, ill. az anyatelepeken mutatott vesszőképzése több
cikluson keresztül is kiváló marad. A vad kedveli és mindenhol előszeretettel fogyasztja hajtását, levelét. A vadrágást akár több éven keresztül is elviseli, ezért vadveszélyes helyeken
elegyítése segíti az értékesebb fajták, ill. állományalkotó fafajok megmaradását. Nem fagyérzékeny, és a többi fajtához képest a szárazságot is elviseli. Télálló képessége, fagytűrése jó.
A farontó rovarok károsítása az átlagosnál gyengébb mértékű.
Termőhelyigény:
Termőhelytűrése tág határok között érvényesül. A fajta kiváló növekedést mutat a fűz ter
mesztésre alkalmas termőhelyeken. A nagyon mély fekvésű, tartósan víz borította és levegőtlen
agyag talajokon is ültethető, de ezeken a termőhelyeken növekedése erősen visszaesik. A fajta
a jó termőhelyeken jelentősen meghaladja a ’Drávamenti’ összehasonlító fajta fatermését.
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AKÁC FAJTÁK
ISMERTETÉSE

’Nyírségi’ fehér akác Robinia pseudoacacia cv. Nyírségi
Általános leírás: Árbocakác típusú,
gyorsan növő és nagy fatermő-képességű fajta.
Fajtajelleg: Erdészeti és ültetvényes
fatermesztési célra alkalmas akác fajta.
Fajtafenntartás: Nemesítője és fajtafenntartója a NAIK-ERTI.
Botanikai jellemzői:
Három komponensből álló klónkeverék. A koro
na alaktípusa pinnata. Törzse egyenes, a koronán át végig futó. Ágai egyenesek a törzzsel
hegyes szöget zárnak be. Koronája igen erőteljesen fejlett. Levelei jellemzően szórt állásúak.
A levélkék elliptikusak, csúcsuk tompa, kicsípett.
Lombozata dús. Virágja fehér, rövid fürtű. Egy
fürtben átlagosan 16 virág van. Változó men�nyiségű virágot hoz, magkötése igen gyenge.
Termesztési érték:
Eredetileg hat Nyírbátor községhatárban kiválasztott törzsfa klónkeveréke (1., 2., 35., 36., 37.
és 38. sz. törzsfák). A fajtafenntartó az eredeti komponensszámot három klónra redukálta.
Nagyon gyors fiatalkori növekedésű, egyenes, hengeres és nagy méretű törzset nevelő, nagy
fahozamra képes fajta, amelynek iparifa kihozatala kiemelkedő. A nemesítő rönktermesztési célú fajtaként jellemzi. Hajlítószilárdsága és ütő-törőszilárdsága az akác fájára általánosan
jellemző, sugár-és húrirányú zsugorodása kiemelkedő. Faminősége megfelel a fehér akác
szakirodalmi ismertetésében megadottaknak. Erdővédelmi tulajdonságai az akác alapfajéval
azonosak.
Termőhelyigény:
Az akác termőhelyi tűrőképessége kiemelkedő, gyenge körülmények között is megél, ilyenkor
azonban hozama mérséklődik. Ezért faültetvényt közepesnél gyengébb vagy talajhibás termőhelyre telepíteni nem ajánlott. Az akác fajták a jó termőhelyet és az intenzív kezelést nagy
fahozammal hálálják meg. Az akác gyökerén nitrogént megkötő baktériumok telepei találhatók. Minden olyan tényező, mely hátrányosan befolyásolja a gümőcskékben élő baktériumokat,
visszaveti az akác növekedését. Ilyenek a magas szénsavas mész tartalom, a magas összes
só tartalom (szikesség), túlzottan magas talajvíz, erősen kötött agyag, nehézagyag. Ezért
ezeken a termőhely típusokon az ültetvény telepítése nem javasolt.
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’Üllői’ fehér akác Robinia pseudoacacia cv. Üllői
Általános leírás: Árbocakác típusú, gyorsan növő és nagy fatermő-képességű
fajta.
Fajtajelleg: Ültetvényes célú fatermesz
tési célra alkalmas akác fajta.
Fajtafenntartás: Magyar nemesítésű
akác klónkeverék, fajtafenntartója a NAIK-
ERTI.
Botanikai jellemzői:
Három komponensből álló klónkeverék. Erőteljes növekedésű, egyenes, hengeres törzse
a koronán át végig követhető, koronája keskeny, ún. ’pinnata’ típusú. A hajtásokon a tövisek aprók. A levélkék tojásdad alakúak, középen a legszélesebbek, csúcsuk nem kicsípett,
szálacskával. A levélkék alsó része ék alakú,
a levélkék fonákja hamvas.
Termesztési érték:
A fajta Üllő község határában, réti erdőtalajra települt homokon található árbocakác csoportból
kiválasztott három törzsfa klónkeveréke (47., 48. és 49. sz. törzsfák). Jó minőségű, egyenes
hengeres törzs képzése mellett nagy fatömeget adó fajta. Magasabb méretcsoportba tartozó
erdei faválasztékok – például fűrészrönk – termelésére alkalmas. A nemesítő rönktermesztési célú fajtaként jellemzi. Méhészeti tulajdonságai az akác alapfajjal gyakorlatilag azonosak,
a fatermesztés mellett hasznosítható méhlegelőt is biztosít. Erdővédelmi tulajdonságai az akác
alapfajjal azonosak. Faminősége megfelel a fehér akác szakirodalmi ismertetésében meg
adottaknak.
Termőhelyigény:
Termőhelyi tűrőképessége tág határok között mozog. Gyenge körülmények között is megél,
ekkor hozama azonban mérsékelt, ezért a közepesnél gyengébb vagy talajhibás termőhelyeken
telepítése nem ajánlott. A jó és kiváló termőhelyeken, intenzív ápolás mellett fatermő képessége az átlagost meghaladja. Ültetvényes fatermesztési célokra is alkalmas fajta.
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Rózsaszín AC’ akác Robinia x ambigua cv. Rózsaszín AC
Általános leírás:
Az akác méhlege
lők fejlesztését szolgáló
fajta, amely a közönséges akácnál később
virágzik és nektárjának cukorértéke magas.
A fajta eredetileg 3 komponensből álló klónkeverék volt, de jelenleg csak egy, az ’A’ jelű klón
szaporítása folyik.
Fajtajelleg: Méhészeti célú hibrid akác
fajta.
Fajtafenntartás: Magyar nemesítésű
fajta, fajtafenntartója a NAIK-ERTI.
Botanikai jellemzői:
Törzse enyhén sík, néha térgörbe, ágai vastagok terebélyes koronát fejleszt. A fiatal
hajtások vörösek vagy vörösesbarnák. A tövisek aprók, a vastagabb ágakon szinte jelentéktelenek. A levélkék elliptikus tojásdadok,
a csúcslevélke kerekded és enyhén kicsípett.
Virága rózsaszín, a csésze vörösesen pet�tyezett és apró szőrökkel borított. Virágzati
tengelye közepes hosszúságú (8-13 cm),
rajta igen sűrűn tömötten helyezkednek el
a virágok.
Termesztési érték:
Megbízhatóan és dúsan virágzik, egy-egy fürtben sok, átlagosan 28 db virág található. Kései
virágzású, a fehér akác után legalább egy héttel jelennek meg szép rózsaszín virágai a lombok
között. Nektárjának cukorértéke 30-50%-kal nagyobb. A méhek tömegesen látogatják. Kései
és hosszú virágzása miatt az egyik legjelentősebb méhészeti fajta.
Termőhelyigény:
Az általános akác termőhelyeken fatermése mindenhol elmarad a fatermesztési célú fehér
akác fajták, ill. a hagyományos erdőállományok fatermésétől. Virágzási képességeit a termőhelyi adottságoktól függetlenül megtartja.
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’Illatos’ fehér akác Robinia pseudoacacia cv. Illatos
állami elismerésre bejelentett fajta
Általános leírás:
Az akác méhlegelők fejlesztését szolgáló
fajta, amely a közönséges akácnál később
virágzik és nektárjának cukorértéke magas.
Fajtajelleg: Méhészeti célú akác fajta.
Fajtafenntartás: magyar nemesítésű fajta, fajtafenntartója a Hungaroplant Kft.
Botanikai jellemzői:
Friss hajtása pirosas színű, enyhén ragadós. Tövisei ár alakúak, kisebb méretűek
és kevesebb számúak, mint a normál akácéi. A levélke elliptikus, csúcsa lekerekített.
Virágzata rövid tömött fürtökből áll, a csésze
határozottan pirosas, illata erős, intenzív,
fűszeres, a tipikus akác illattól megkülönböztethető.
Termesztési érték:
Fatermesztési értéke nem számottevő,
a kiválasztás fő célja méhlegelő javítás
volt. A fajta a közönséges akác után 10-12
nappal virágzik. Erdővédelmi tulajdonságai
az akác alapfajjal azonosak.
Termőhelyigény:
Az általános akác termőhelyi igényeknek megfelelő.
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’Grófi’ fehér akác Robinia pseudoacacia cv. Grófi
állami elismerésre bejelentett fajta
Általános leírás:
Az akác méhlegelők fejlesztését szolgáló
fajta, amely a közönséges akácnál később
virágzik és nektárjának cukorértéke magas.
Fajtajelleg: Méhészeti célú fajta.
Fajtafenntartás: Magyar nemesítésű fajta, fajtafenntartója a Hungaroplant Kft.
Botanikai jellemzői:
Friss hajtása zöld színű, tövisei nagy méretűek, lándzsa alakúak és számosak, mint
a közönséges akácénak. A levélke elliptikus,
csúcsa hegyes. Virágzata hosszú laza fürtökből áll, a csésze inkább zöldes, illata jellegzetesen akácos.
Termesztési érték:
A fajta vizsgálata mind fatermesztési, mind
méhészeti célú kísérletekben folyik. A fajta
jellemzője a késői virágzás, ami 10-12 nappal későbbre tehető, mint a vele azonos termőhelyen álló közönséges akác virágzása.
A fajta növekedési erélye, kedvező törzs
alakja is figyelemre méltó. Erdővédelmi tulajdonságai az akác alapfajjal azonosak.
Termőhelyigény:
A általános akác termőhelyi igényeknek megfelelő.
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’TURBO OBE-01’ fehér akác Robinia pseudoacacia cv. Turbo OBE-01
állami elismerésre bejelentett fajtajelölt
Általános leírás:
Árboc akáchoz mérhető törzsminőségű, de
jelentősen gyorsabb növekedésű és nagy
fatermő-képességű fajta.
Fajtajelleg: Ültetvényes célú fater
mesztési célra alkalmas akác fajta.
Fajtafenntartás: Magyar nemesítésű
fajtajelölt, fajtafenntartója a Hungaro
plant Kft.
Botanikai jellemzői:
Törzse egyenes, hengeres, erőteljes növekedésű, a koronán át végig követhető. A fiatal hajtások
a törzzsel 75-800-os szöget zárnak be. A tövisek nagyok, az egyéves vesszőkön sötét bíbor
színűek és árszerű alakúak. A 2-3 éves vesszőkön is árszerűek de lehetnek lándzsásak is.
A levélkék elliptikusak, csúcsuk tompa és kicsípett.
Termesztési érték:
A TURBO OBELISK fajtacsoport klónjainak kiválasztása utódvizsgálatok értékelése után, többlépcsős szelekcióval történt. A legnagyobb teljesítőképességű, állami elismerésre bejelentett
ígéretes klón a ’TURBO OBE-01’. A fajtajelölt felszaporítása mikroszaporítással indult és ezt
követően gyökérdugványról történt. A fiatalkori értékelés alapján a fajta a kiemelt törzsfa
árbóc jellegű, egyenes törzs-formáját, kezdeti gyors növekedését, nagy fatömeghozamát jól
megtartja. Ültetése a hagyományos erdősítési ültetési hálózatnál tágabb, de a nemesnyár
ültetvények hálózatánál sűrűbb növőtérbe javasolt. Méhészeti tulajdonságai az akác alapfajjal
gyakorlatilag azonosak. Erdővédelmi tulajdonságai: az akác alapfajjal azonosak. Faminősége:
megfelel a fehér akác szakirodalmi ismerte-tésében megadottaknak.
Termőhelyigény:
A fajtajelölt termőhelyi tűrőképessége nem különbözik az akác alapfajtól, azaz gyenge körülmények között is megél, ekkor hozama azonban mérsékelt. Fatermesztési célú ültetvény telepítése
csak legalább közepes vagy annál jobb termőhelyen javasolt. Növekedése és fatermése fiatalkori
adatok alapján a magtermelő állományi magonc kontrolt és az összehasonlító fajtákat is
jelentősen felülmúlja. Az akác fajták az intenzív kezelést, ápolást nagy faterméssel hálálják meg.
Ültetvényes fatermesztési célokra alkalmas fajta.

75

76

ÖSSZEFOGLALÁS:
FAJTA, FAJTAHASZNÁLAT
ÉS AZ AJÁNLOTT
FAJTÁK SZEREPE

1.

A nemesnyár fajták faminőségi adatai

A nemesnyár fajták termesztési értékét a fatérfogat hozam, a törzsminőség és az erdővédelmi
sajátosságok mellett döntően befolyásolja a szárazanyag-termelő képesség és a műszaki felhasználhatóságot meghatározó fizikai-mechanikai tulajdonságok. A NÉBIH és jogelődei a fajták állami elismerése előfeltételeként elvégeztették az alapvető faminőségi adatok vizsgálatát
a Faipari Kutató Intézettel, illetve a Soproni Egyetemmel. A jelenleg rendelkezésre álló mutatószámokat az alábbi táblázat szemlélteti. Valamennyi adat abszolút száraz állapotra vonatkozik.

A fajta neve

Rost-
hossz
(mikron)

Test-
sűrűség
(kg/m3)

Zsugorodás
dagadás
(%)

Nyomó-
szilárdság
(N/mm2)

Hajlító-
szilárdság
(N/mm2)

Ütő-törő
munka
(J/mm2)

V
érték

V/Vc

V/Vm

Robusta

1086

433,0

6,80

36,58

72,58

64,00

1,30

1,16

1,00

Pannónia

991

421,0

5,93

41,70

64,80

53,00

1,27

1,14

0,98

Kopecky

977

397,0

6,49

32,54

52,67

63,00

1,21

1,09

0,93

I-273

1116

406,0

6,42

30,36

55,96

39,00

1,20

1,08

0,93

I-45/51

1112

373,0

4,40

30,73

62,47

42,00

1,20

1,08

0,92

H-381

1157

385,0

6,28

28,91

59,40

42,00

1,19

1,07

0,92

Agathe F

1037

408,0

6,21

23,90

47,89

59,00

1,18

1,06

0,91

BL

1086

342,6

4,84

36,58

57,80

39,00

1,18

1,06

0,91

S-611-c

1194

367,0

5,60

30,40

51,27

33,00

1,16

1,04

0,90

H-328

1114

361,0

5,83

30,50

50,44

33,00

1,15

1,03

0,89

I-154

1125

385,0

7,68

24,33

45,89

42,00

1,15

1,03

0,88

I-214

1011

343,0

5,95

26,90

46,44

37,00

1,11

1,00

0,86

Adonis

1236

350,0

5,88

27,11

43,16

29,00

1,11

1,00

0,86

Blanc du Poitou

1100

368,0

6,24

28,99

50,59

26,00

1,11

0,99

0,85

S-298-8

1278

337,0

6,12

27,19

44,98

28,00

1,10

0,99

0,85

Villafranca

791

321,7

5,93

41,70

64,80

53,00

1,10

0,99

0,85

Triplo

1026

335,0

6,49

34,28

35,38

42,00

1,09

0,98

0,84

A táblázatban összefoglalt hat legfontosabb műszaki faminőségi tulajdonság (testsűrűség,
rosthossz, zsugorodás, nyomó- és hajlítószilárdság, ütő-törő munka) alapján képezhető egy
viszonyszám, amely a faminőséget egy mutatóba vonja össze (faminőség relatív mutató
száma). Az összehasonlítási alapot az ’I-214’ fajta képezi, amely fajta esetén így a faminőség
relatív mutatószáma 1,00. Azok a fajták ahol ez a mutató ennél nagyobb, kedvezőbb összevont faminőségi értékűek. Értelemszerűen az 1,00-nél kisebb mutatójú fajták faminősége
az ’I-214’-nél kedvezőtlenebb. Az ’I-I214’-hez viszonyított mutatószámokat a táblázat V/Vc
oszlopa mutatja.
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2.

Nemesített nyár, fűz, akác szaporítóanyag termesztés

Az erdészeti szaporítóanyag termelését, illetve forgalmazását a hatályos jogszabályok előírásainak betartása mellett engedéllyel rendelkező csemetekertek és kereskedők végezhetik.
A tevékenységre vonatkozó hazai szabályozás az erdészeti szaporítóanyagról szóló 110/2003
(X.21) FVM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) található.
Törzsültetvények
Az erdőfelújításokban, erdőtelepítésekben, ill. faültetvényekben az erdőről, az erdő védelméről
és az erdőgazdálkodásról szóló” 2009. évi XXXVII. törvény értelmében csak minősített erdészeti
célú szaporítóanyagot lehet felhasználni. A minősítés alapját jelenti, hogy a termelés, előállítás
teljes folyamatában a termelési fázisok jól elkülöníthetők legyenek, valamint a fázisok között
a szaporítóanyag tételek nyomonkövethetősége biztosított legyen.
A nemesített fajták szaporítóanyagának előállítása vegetatív szaporítással történik. A fajták szaporító alapanyagát – a nyár, fűz, akác fajták esetében szinte minden esetben – törzsültetvényekben állítják elő. A törzsültetvények mai – három lépcsős – rendszere a ’80-as években alakult ki.
Anyatelep törzsültetvényt a rendelet értelmében csemetekerti engedéllyel rendelkezve lehet
létesíteni.
Az anyatelepek 3 szaporítási fokozata: nemesítői, központi, üzemi anyatelep.
A nemesítői fokozatú törzsanyatelepet a nemesítő hozza létre az új nemesítésű anyagból.
Ez az ex situ megőrzés szolgálja a fajta fenntartását. Mindig két alakban, azaz juvenilis (anyatő)
és faalakban kell megőriznie a fajtát. A faalakú megőrzés a fajta tulajdonságait mutatja meg
idősebb korban, a juvenilis megőrzés pedig lehetőséget ad szaporítóanyag előállításra a fajta
felszaporításához. Javasolt tőszám: 5-10 tő.
A nemesítői törzsanyatelepről származó fémzárolt dugványokból a fajtafenntartónak minimum két helyen létre kell hoznia központi anyatelepet, melynek a szaporítóanyaga biztosítja
a nagyüzemi termelést kiszolgáló harmadik fokozatú, üzemi anyatelepek létrehozásához szükséges szaporítóanyagot. A központi anyatelepek minimum két helyen való fenntartása biztosítja, hogy esetleges természeti katasztrófák (pl. jégverés) esetén is rendelkezésre álljon szaporítóanyag az üzemi anyatelepek létrehozáshoz. Javasolt tőszám: 50-200 tő.
Az üzemi törzsültetvények a központi anyatelep fémzárolt dugványából létesíthetők. Az üzemi
anyatelep termeli meg a szaporító alapanyagot (normál dugvány) a csemetekertek részére,
illetve előállítanak ültetési anyagot is (bot- és karódugvány, csúcsrügyes karódugvány) közvetlenül erdőbe ültetéshez. A tőszám nagysága az anyatelep tulajdonosának döntése. Egy jó
erőben lévő anyatő 3-4 éves korára éri el a dugvány kihozatal szempontjából a fajtától és ültetvénytípustól függően várható tövenkénti 50-150db normáldugvány teljesítményt. Emellett
még 1-2 csúcsrügyes karódugvány is fejlődik az anyatövön.
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Bármely csemetekerti engedéllyel rendelkező természetes és jogi személyiség igényelhet
fémzárolt szaporítóanyagot a fajtafenntartótól. A törzsültetvények létesítését – bejelentést
követően – a NÉBIH felügyeli, az anyatelepet a fajtatisztaság megléte, megfelelő kondíció
és egészségi állapot esetén törzskönyvezi, nyilvántartásba veszi és felveszi az Erdészeti
Szaporítóanyag-források Nemzeti Jegyzékébe.
Az erdészeti Nemzeti Jegyzék a NÉBIH honlapján az alábbi címen érhető el:
https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny
A nyilvántartásba vett törzsültetvényeket rendszeresen – évente legalább egyszer – ellenőrzi
a növénytermesztési hatóság. Az ellenőrzés kiterjed a fajtatisztaság fenntartására, az egészségi és kultúrállapotra, a vágható szaporítóanyag mennyiségére és minőségére. A megtermelt
szaporítóanyagot a hatóság a megfelelő minőségű termelés és dokumentáltság esetén alap
igazolvánnyal látja el, mely igazolvány végigkíséri a szaporítóanyagot az anyateleptől a csemete
kerten át az erdőig/ültetvényig.
A csemetekertben elültetett dugványból, ill. akác fajták esetén gyökérdugványból termelt ültetési anyagot a vegetáció végén az illetékes járási hivatal minősítő szemlében részesíti – ellenőrzi
a megtermelt gyökeres dugvány fajtatisztaságát, minőségét és mennyiségét. Megfelelés esetén kiállítja a csemetekerti ellenőrzési jegyzőkönyvön a tétel forgalmazási engedélyét.
Forgalomba hozatalkor a vevő részére a termelő kiállítja a csemetekertben vásárolt gyökeres
dugványról az erdészeti szaporítóanyag szállítói származási bizonylatot. Ez a kísérő bizonylat
ad igazolást a csemete fajtájáról és választékáról, mennyiségéről, a termelés helyéről. A származási bizonylat elsődleges szerepe a nyomon követhetőség biztosítása, azaz a szaporítóanyagok útjának igazolt követése az ’erdőtől/törzsültetvénytől az erdőig’ történő útján.
Az erdősítésekben leggyakrabban gyökeres dugványt ültetnek a fajtától, termőhely típustól
és az elérhető talajvíz mélységtől függően megválasztott hálózatban és ültetési mélységben.
Az ültetési hálózat 3x3m-től 6x6m-ig változó az elegyetlen nemesnyárasokban. A mélyre elültetett nemesnyár csemetéknek két szintes gyökérzetük alakul ki – az eredeti gyökér a talajvizet
keresve lefelé tart, a felszín közelében pedig kialakul a másodlagos gyökérszint, ami a csapadék vizet hasznosítja.
A gyökeres dugványokat a csemetekertben kiemeléskor méretcsoportonként szétválogatják.
A méretcsoportra nincs szabvány előírás, a rendelet is csak ajánlást ad. Az alábbi méret kategóriák a mindennapi gyakorlatban leginkább használt méretcsoportokat és a szerzők ajánlását
tükrözik.
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Gyökeres dugvány
választék neve

gyökeres dugvány mérete

ültetési mélység

suháng
„A” méret
„B” méret
„C” méret

250 cm felett
180-250 cm
120-180 cm
120 cm alatt

80-150-180 cm
80-120 cm
40-80 cm
40-60 cm

Erdőt vagy faültetvényt nem csak gyökeres dugvány ültetésével lehet létrehozni. Az ültetvény céljától, hálózatától függően közvetlenül az üzemi anyatelepről származó alapanyagokat is fel lehet használni. Vásárláskor a csemetekert ezekről a szaporítóanyagokról is kiállítja
az erdészeti szaporítóanyag szállítói származási bizonylatot, igazolva a fajtát, választékot,
mennyiséget, termelés helyét.
Az anyatelepről vásárolható csemetetermelési, illetve ültetési célú választékok: normál dugvány,
karódugvány, botdugvány, csúcsrügyes karódugvány, akác fajták esetében gyökérdugvány.
Részletesebb információk az egyes dugványtípusokról és azok felhasználásáról:
Normál dugvány:
Csemeteneveléshez és hektáronkénti nagy tőszámú rövid vágásfordulójú energetikai ültetvényekhez.
A Rendelet 6. melléklet C pontja a fásdugványokról általánosságban az alábbiak szerint rendelkezik:
A szárdugványok kötelező legkisebb méretei:
a)
b)

legkisebb hossz: 20 cm
legkisebb felső átmérő:
EC 1. osztály: 8 mm
EC 2. osztály: 10 mm

Ne vásároljuk meg a dugványt, ha az alábbiakból bármelyik hibát észleljük a dugványokon:
a)
b)
c)
d)

hajtásrészük több, mint kétéves
kettőnél kevesebb jól fejlett rügyük van
nekrózissal érintettek vagy károsító szervezetek károsításait mutatják
kiszáradás, túlhevülés, penészedés vagy rothadás jeleit mutatják

A fenti méret előírásokkal szemben a hazai gyakorlat kedveli a 15-18 cm hosszúságú dugványokat. Az az ERTI kutatásai és a gyakorlat alapján az alábbi osztályba sorolás alkalmazása indokolt. A hosszúság változtatásának alapvető feltétele a kifejlett rügyek számának
megléte.

osztály

rügy mérete

rügyek száma

átmérő

bélarány %

szálvesszőből
a vágás helye

I.

közepes

min. 3 db

10-15 mm

20-33

középső

II.

apró

min. 3 db

16-20 mm

10-19

alsó, tövi rész

III.

nagy

min. 3 db

7-10 mm

34-50

csúcsi rész

81

A dugványok a dugványvágáskor 45-50%-os nedvességtartalommal rendelkeznek. A hos�szabb távú (január-április) dugványtároláshoz szükség van a betárolás előtt 8-24 órás (gomba
ölőszeres) áztatásra.
Ültetéskor/dugványozáskor az ideális nedvességtartalom a teljes 60%-os víztelítettségi állapot,
ami közvetlenül a dugványozás előtt végzett 48-72 órás tiszta vizes áztatással érhető el.
Ennek a nedvességi állapotnak két nagy nyeresége van:
a)
b)

A dugvány a víztelítettségi állapotban nem fertőződik be könnyen.
A dugvány magába szívja a hajtás indításához szükséges vízmennyiséget, ezért dugványozás után kirobbanóan és egyszerre indul meg a dugványok fejlődése, így egyenletes növekedésű, egészséges csemetekerti/ültetvény állományt tudunk nevelni

Az alacsony 35-40% alatti nedvességtartalom egyenes következménye, hogy a tárolás
során a kötegben lévő egyetlen darab fertőzött vesszőtől befertőződhet az összes dugvány. iültetés után a vízhiány miatt lassúvá váló hajtás és gyökérképzés során a talajból szintén
könnyen befertőződhet a dugvány. Akár csemetekerti, akár ültetvény telepítési célból vásároljuk
a dugványt, ültetés előtt áztassuk be!
A dugványok osztályozása is fontos szempont a homogén minőségű csemete/állomány nevelés érdekében, mert ha kevert a dugványok minősége, a dugványok különböző erőteljességű
fejlődése miatt sok alászorult növény lesz az állományban. Míg ha szétválogatott dugványokat
ültetünk, akkor egyenletes keléssel és növekedéssel számolhatunk.
Botdugvány:
2-3 cm vastag, csúcshajtással nem rendelkező 0,5-2 m hosszú dugvány erdősítéshez.
Karódugvány:
Min. 3 cm vastag, csúcshajtással nem rendelkező 2 m-nél hosszabb hajtásrész erdősítéshez.
Mindkettőt elsősorban ártéri területeken alkalmazzák, ahol magas a talajvízszint, és ezért
jó a dugvány gyökeresedési esélye. A karódugványt nem kell mélyre ültetni, viszont fontos,
hogy árvíz esetén a növény a víz szintje felett legyen. A hajtás a vastagsága miatt jól tűri az áradást és sok tartalék tápanyag, energia van benne a gyökeresedéshez.
Csúcsrügyes karódugvány:
3 cm-nél vastagabb, 1-3 éves, 3-6 m hosszú csúcsrüggyel rendelkező gyökér nélküli hajtás,
erdősítéshez, hengeres faültetvényhez.
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Két választékot kell elkülönítenünk:
4-6 m hosszú, 2-3 éves vessző:
Csemetekertben 2-3 évig nevelt gyökeres dugványokat gyökér nélkül hoznak forgalomba.
Hengeres faültetvények telepítésekor alkalmazzák. Mélyfúrásos telepítéssel 150-180 cm
mély gödörbe vagy speciális géppel 150 cm mély hasítékba ültetik a 4-6 m hosszú vesszőket.
A vesszőt a csemetekertben 2-3 vegetáción keresztül nevelik, az oldalágait minden évben
nyesik, így gyakoratilag 2 évnyi törzsnevelésen átesett ültetési anyagot ültetnek ki az ültet
vénybe. Az ültetés után a földből kilátszó törzs nagy részén a lenyesett ágak alatt beérő
másodlagos, kevésbé fejlett rügyek hajtanak ki – kisebb ágvastagságot érnek el, jobban nyeshetők, gyorsabban beforr a seb. Ennek a hámozási rönk nevelés szempontjából van nagy jelentősége. Ha 5-6 m-es csúcsrügyes karódugványt ültetnek, akkor az első komolyabb ágörvek
3,5-4,5 m magasan fejlődnek, így a kézimunka igény is kisebb, mert az első nyesési munkát
már a csemetekertben elvégezték. A kívánatos 6 m-es ágtiszta hámozási rönk nyesési munkája 1-2 évvel hamarabb befejeződik ennél a választéknál.
2,5-4 m-es 1 éves vesszőjű csúcsrügyes karódugvány:
Anyatelepekről vágott 1 éves vessző. Alkalmazási területe főként könnyű homoktalajokon van,
ahol eltemetett humuszos homok/vályog vagy vízzáró réteg van. A csúcsrügyes karódugványt
a talajvizsgálat által javasolt ültetési mélységig fúrt gödörbe ültetik, így vagy a talajvizet vagy
a visszatorlasztott, felszínről leszivárgott vizet éri el a vessző alja. Itt képzi az első gyökérszintjét, míg a talajfelszín közelében a másodikat. Ez az ültetési mód nagyon jó eredményességű,
jól fejlődő állományokat garantál normál erdősítésben és ültetvényben egyaránt.
Ne vásároljuk meg a vessződugványokat, ha az alábbiak közül bármelyik hibát észleljük:
(Rendelet 6. melléklet C pont 2. pont szerint)
a)
b)
c)
d)
e)
f) 	
g)

hajtásrészük több, mint hároméves
ötnél kevesebb jól fejlett rügyük van
nekrózissal érintettek vagy károsító szervezetek károsításait mutatják
kiszáradás, túlhevülés, penészedés vagy rothadás jeleit mutatják
metszési vágásokon kívüli sérüléseik vannak
több törzsük van
túlzott törzsgörbeségük van

Gyökérdugvány:
Gyökérdugvány az akác fajták szaporításakor használatos. Csak csemetekerti termelésben
használható, mert a nevelési feltételek itt biztosíthatóak.
Minden ültetés eredményessége alapvetően függ a vásárolt szaporítóanyag minőségétől.
Ezért fontos, hogy ne a szaporítóanyag olcsósága vezérelje a gazdálkodót a választásban, hanem
a minőség. Jó szaporítóanyaggal gondosan végzett ültetést nem kell pótolni, egységes a növekedés, könnyű az ápolási munka – itt sokszorosan megtérül a jó minőségű szaporítóanyagért
fizetett magasabb ár.
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Felhasznált szakirodalom

Az Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és jogelődjeinek (OMFI, NÖMI, OMMI, MgSzH)
előterjesztései a Fajtaminősítő Tanács részére
Tóth B., Erdős L. (1988): Nyár fajtaismertető – Állami Gazdaságok Erdőgazdálkodási
és Fafeldolgozási Szakbizottsága, Budapest
Tóth B. (2006): Nemesnyár –fajták ismertetője. ERTI Budapest
dr. Tóth I. (2002): A gemenci erdők története Gemenc Zrt., Baja
Kutatási jelentés a Gemenc Zrt. részére (2014) Saporo Forest Kft
Tompa K. (1991): A fa alakú fűzek, Akadémiai Kiadó Budapest
Keresztesi B. (1984): Az akác, Akadémiai Kiadó, Budapest
Rédey K. (1997): Az akáctermesztés kézikönyve
A Silvanus Forestry/Hungaroplant Kft. fajtaismertető kiadványai
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