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Akác energetikai ültetvények hozamvizsgálati
eredményei nyírségi száraz termőhelyi körülmények

között

Csiha Imre - Rásó János - Kamandiné Végh Ágnes

Erdészeti Tudományos Intézet, Püspökladányi Kísérleti Állomás

Az energiának, mint a gazdasági élet mozgatórugójának folyamatos
felértékelődése napjainkban zajló és még távolról sem befejeződött folyamat.
A fosszilis energiahordozók mennyiségének csökkenésével és a társadalom
energiaigényének robbanásszerű növekedésével a belátható jövőben az
energia éhség növekedése várható.

Az energia léte, vagy hiánya, területi eloszlása és elosztása,
előállításának, szállításának, felhasználásának környezeti hatásai,
megkövetelik az energiagazdálkodás kérdéseinek teljesen új alapokra
helyezését.

Meggyőződésünk, hogy e kérdéskörben két egyenértékű, egymással
párhuzamosan futó fejlesztési irány különíthető el.

Ezek:
ü a meglévő energiahordozók átgondoltabb, takarékosabb,

hatékonyabb felhasználási módszereinek kidolgozása,
ü az energia előállításnak eddig ismeretlen, vagy kevésbé hasznosított

formáinak kifejlesztése.
Ágazatunknak, kutatás-fejlesztési lehetőséget a második témakör - ezen

belül a biomassza energetikai felhasználásának lehetőségeinek fejlesztése -
jelenthet feladatokat.

A biomassza, ezen belől a dendromassza energetikai felhasználása
egyidős az erdőgazdálkodással. A kitermelt faanyag közel felének
felhasználását (vagy hasznosítását) napjainkban is az energetikai hasznosítás
– nevezetesen a tűzifa – jelenti.

A jövő energetikai fejlődési irányát jelezi az UNIÓS direktívákban
rögzített 20 %-os megújuló részarány is.

A felhasználás ilyen szintű növekedéséhez jelentősen hozzájárulhat
ágazatunk a ma még nem, vagy kevéssé hasznosított erdei apadék okszerű
használatával, és a sarangolt választékokon belüli – piaci igényekhez igazodó
– átrendeződéssel is.

Az erdei apadék felhasználásánál azonban szem előtt kell tartanunk az
ökonómiai és ökológiai adottságokat és igényeket is.

Hosszútávon és tartósan a jelentkező felhasználói igények kielégítését
csak az erre a célra kialakított rövid, vagy igen rövid vágáskorral kezelt
ültetvények közkeletű megnevezésük szerint a fás szárú energetikai
ültetvények oldhatják meg.
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Jelen helyen is hangsúlyozni kívánjuk, hogy ezen ültetvények
eredményességét – gazdaságosságát – a termőhelyhez optimálisan
megválasztott fafaj, és fajta, valamint technológia összhangja alapozhatja
meg.

Fafaj és fajtaválasztásnál a termőhely ökológiai adottságainak van
meghatározó szerepe, ezen belül elsősorban az ültetvény számára
hozzáférhető tápanyag és víz mennyisége meghatározó.

A választandó technológiát a választott fafaj, illetve az ápolási,
letermelési és felhasználási lehetőségek együttesen határozzák meg.

Gazdasági szemszögből kiemelt jelentősége van az alapanyag előállítási
és szállítási költségeinek.

A gazdasági szempontok mellett azonban mindenkor figyelemmel kell
lennünk arra, hogy az energetikai ültetvények létjogosultságát az esetek
jelentős részében nem csak a száraz gazdaságossági számítások, bevétel -
kiadási egyenlege jelenti, hanem sok esetben a környezeti hatások – a fosszlis
energiahordozók felhasználásának kiváltása, vidékfejlesztési,
jövedelemtermelési kérdések - is döntő jelentőséget kaphatnak.

Hazai – elsősorban Alföldi - ökológiai körülményeink között elsősorban
három fafaj, fajtacsoport – a fűz, a nyár, és az akác - lehetnek a
meghatározóak energetikai ültetvények telepítésének terén. Elsősorban a
fafajok vízigénye határozza meg hasznosítási lehetőségeiket.

Jelen tanulmányunkban az akác teljesítményadatait szeretnénk ismertetni
egy konkrét nyírségi kísérlet mérési eredményei alapján.

A vizsgált kísérlet Napkor községhatárában létesült a Napkori
Erdőbirtokossággal közös K+F pályázati munka eredményeként.

A kísérletben az akác teljesítményét két növő térben – 2,5x0,6 m és 2,5x
1,2 m (6666 és 3333 hektáronkénti tőszám mellett) – és több vágásciklussal
vizsgáltuk.

A termőhelyi változékonyság kiszűrésére 7 ismétléses kísérleti
elrendezést választottunk. A termőhelyi mozaikosságot jól szemlélteti az 1.
ábra mely az állomány magassági növekedését 5 kategóriára osztva ábrázolja.2009

10.00-11.00 9.00-10.00 8.00-9.00 7.00-8.00 6.00-7.00

1. ábra: A termőhely minősítése a magassági növekedés alapján a Napkor 650 B
erdőrészletben, 2009-ben. (az osztályozás alapja a mért magasság méter-ben)
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A kísérlet telepítéséhez kommersz, egy éves akác csemetét alkalmaztunk,
a térségben szokásos telepítési technológia használatával.

Ápolásként az első év háromszori sorközművelést és kétszeri sorápolást,
a második évben kétszeri sorközápolást végeztünk szokványos
mezőgazdasági tárcsával.

Ezt követően – még a vágások után sem – volt szükség és lehetőség a
sorközök talajápolásra.

A kitermelést – a kísérleti cél érdekében kézi kitermeléssel és
kezelésenkénti mérlegeléssel – végeztük.

Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a vizsgált területen az eddigi
mérések alapján a sűrűbb hálózat hozamadatai folyamatosan felette voltak a
ritkább hálózat hozamainak.

Bár a dendrometriai felvételek szinte minden mérésnél mutatják a tágabb
hálózatban az egyedek nagyobb növekedési erélyét, de a tőszámból
következő hozamtöbblet ezt az előnyt kompenzálta.

A 2. ábra mutatja, hogy mind a két növő tér elérte a hozam maximumot,
így az arányok változására nem számíthatunk.
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2. ábra: Az akác energetikai hálózati kísérlet évenkénti hozamnövekedésének trendje a
kor függvényében

Következtetések:

1. Az adatokból jól látható, hogy rövid vágásfordulójú energetikai akác
ültetvények esetén a magas tőszám mellett várhatunk el jelentősebb
hozamokat. Az optimális növő tér meghatározására azonban további
kísérletek szükségesek. Elmondhatjuk azonban, hogy mindenkor a
termőhely – vágási ciklus hossza – fafaj vagy fajta összefüggési
rendszer optimalizálására kell törekednünk.
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2. A vizsgált termőhelyi körülmények között a kitermelés optimális kora
a 4. év.

3. Kísérletünkből jól látható, hogy még viszonylag kis területen is a
termőhelyi mozaikosság jelentős növekedéskülönbséget jelenthet,
éppen ezért az energetikai ültetvények esetében a hagyományos
termőhely felvételeknél részletesebb felvétel javasolható.

4. Mindenképpen javasolható, hogy a telepítést megelőzően határozott
elképzelésünk legyen a letermelni kívánt faanyag méretéről, mert a
fafaj, és termőhely ismeretében ez határozza meg az optimális
vágáskort és alkalmazandó növő teret.

5. Abban az esetben, ha a ritkább vágásciklus mellett döntünk – aminek
elsősorban foglalkoztatási, és hasznosítási célok lehetnek az okai –
gazdasági szempontból elengedhetetlen az értékes választék
leválasztása az aprítandó anyagról.
Mivel kísérletünkben még csak a rövid vágásciklus ismételt
letermeléséhez tudtunk eljutni nyitott a kérdés, hogy a sarjaztatott
állományban is kiemelhető-e megfelelő mennyiségű értékfa.

6. Az eltelt rövid időszak nem adott alkalmat arra, hogy feltárjuk a
tápanyagpótlás szükségességét, de szeretnénk jelezni, hogy
véleményünk szerint ennek elhagyása a későbbi ciklusokban hozam
csökkenést eredményezhet.

7. A vizsgált időszakban olyan biotikus károsítás nem jelentkezett a
kísérletben, mely beavatkozást igényelt volna, de fel szeretnénk hívni
a figyelmet, hogy erre a lehetőségre a tervezése során fel kell
készülni, mind technológiailag mind költségek tekintetében. A
szükséges védekezések mibenlétét, eszközeit és költségeit további
vizsgálatokkal kívánjuk megalapozni.

8. Jelezni szeretnénk, hogy ezen a kísérleti területen az adott hálózatok
esetében és az adott – termőhelyi adottságok mellett – az első két év
ápolási munkáin kívül nem volt szükség és lehetőség további
talajápolásra. A téli, tavaszi kitermelést követően a meginduló akác
sarjak nem adtak életteret olyan mennyiségű és növekedési erélyű
gyomkonkurenciának, mely érdemben befolyásolhatta volna
növekedésüket.


